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Putování
Již samotný fakt, že držíte v rukou další vý‑
tisk našeho časopisu, znamená, že obavy
z čísla předchozího (o možnosti jeho ukon‑
čení) se nakonec ukázaly jako překážka,
kterou jsme dokázali překonat. Přesto stojí
úvodník z minulého čísla za opakované pře‑
čtení. Slova o tom, že časopis kvůli finanč‑
ním důvodům končí ve stávající podobě
(období, které je vnímáno především priz‑
matem finanční či ekonomické krize, nasti‑
ňuje jistě tuto záležitost v mnohem širším
rozměru a kontextu), že projekt překračuje
možnosti neziskového občanského sdružení
zaměřujícího se prvořadě na pořádání au‑
torských kurzů, avšak že se zároveň nevzdá‑
váme a budeme hledat dál, nebyla míněna
pouze jako plané žvanění. Časopis opravdu
stál před reálnou možností svého zániku.
Proto nás více než potěšilo, že jsme obdrže‑
li několik podporujících listů, vyjadřujících
přesvědčení, že časopis má uhájit své právo
na existenci. Že jsou čtenáři, jimž by chy‑
běl pravidelný přísun informací v pololetní
periodě. Děkujeme moc nejenom za slova
povzbuzení a podpory, ale především za po‑
danou pomocnou ruku. Uvažovali jsme, jaký
konkrétní způsob by byl nejvhodnější pro
využití potenciálu nabízené pomoci. A na‑
lezli jsme bezpochyby faktor nejdůležitější,
jímž je distribuce. Vždyť i od největších ka‑
pacit oboru v naší zemi se dozvídáme kvali‑
fikovaný odhad, že oslovujeme sotva setinu
potenciálních zájemců. Jak jim ale dát o ča‑
sopisu vědět? Pokud byste každý z vás pře‑
svědčil alespoň tři své kamarády či kolegy,
aby si časopis zakoupili, jistě bychom pře‑
konali bolest největší, tj. nízkou propagaci
a malý počet odběratelů.

Ivo Jirásek
úvodník

Krizi se nám tedy podařilo (alespoň pro letoš‑
ní rok) zvládnout a jsme pevně přesvědčeni,
že proměna, která byla nastartována ohrože‑
ním z konce, se nakonec ukáže jako pevný
start nového rozvoje a rozmachu. Změna by
se měla projevit jakožto příležitost, kterou
bychom neměli promarnit. Nebudu opětovně
vypočítávat, co vše vstupovalo do hry – pod‑
statný je výsledek. A ten je jednoznačný: dne
10. 4. 2009 byla založena obecně prospěšná
společnost Gymnasion se sídlem v Olomouci
‑Droždíně, která bude usilovat o rozvoj časo‑
pisu jakožto komunikační platformy oboru
zážitková pedagogika, ale bude také – věřme
tomu – časem vyvíjet i další bohulibé aktivity.
30. dubna byla společnost zaregistrována u
Krajského soudu v Ostravě a mohlo se roz‑
točit kolo povinností (nové smlouvy se spo‑
lupracovníky i s distributorem, komunikace
ohledně změny vydavatele s Ministerstvem
kultury i se Státní technickou knihovnou
ohledně ISSN a celá řada dalších úkonů) – to
nevypisuji kvůli troubení do světa, co všech‑
no změna vydavatele obnáší, ale spíše jako
omluvu čtenářům, že jarní číslo se jim vlivem
těchto okolností dostává do rukou později,
než bychom všichni rádi. Doufejme, že nadá‑
le už budeme moci vycházet opět pravidelně,
na jaře i na podzim každého roku. Jak se mů‑
žete přesvědčit, zdánlivě se mnoho u perio‑
dika samého nezměnilo: struktura časopisu
zůstává, jeho obsahové zaměření i grafická
podoba taktéž, nadále hodláme profilovat
jednotlivá témata. Změna tedy nastala jedi‑
ná: namísto dosavadního vydavatele PŠL pře‑
bírá péči o rozvoj projektu na svá bedra nově
založená o.p.s. Jistě se sluší prvnímu vyda‑
vateli poděkovat za ochotu zaštítit projekt
od jeho počátku a podílet se na jeho financo‑
vání po dobu pěti let. Tuto zmínku budeme
i nadále tisknout v tiráži časopisu, neboť to
podstatné by nemělo být zapomínáno.
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Mezi putováním a cestováním
V polovině 19. století se po území naší
dnešní vlasti projel první vlak. Lze zave‑
dení železnice považovat za okamžik, kdy
končí putování a začíná cestování? Ješ‑
tě o dvě dekády dříve se Mácha vypravil
do Itálie pěšky. Dnes… Však víte.
Co všechno se skrývá pod slovem putová‑
ní? Příruční slovník jazyka českého, do‑
sud nejobsáhlejší slovníkový obraz české
slovní zásoby, jeho význam definuje takto:
konati cestu k nějakému posvátnému mís‑
tu, expr. konati cestu, pouť, dále zvolna
se pohybovati, vykonávati pomalý, vol‑
ný pohyb někam. Poutníkem se pak rozu‑
mí člověk konající cestu, putující, někam
se ubírající, pocestný, chodec, kdo putuje
na nějaké poutní místo. Cestujeme‑li, pak
je nám konati cesty n. cestu, býti na ces‑
tách; cestovatel koná delší cesty do cizích
krajů za tím účelem, aby je poznal n. pro‑
zkoumal. Naproti tomu pro Slovník spi‑
sovného jazyka českého, první to náš pre‑
skriptivní (kodifikační) slovník, putovati
již znamená poněkud kniž. n. expr. konat
cestu, zpravidla delší, obtížnější; cestovat,
jít, v druhém významu konat cestu (pouť)
k posvátnému místu.
Za 25 let dělících zahájení vydávání těch‑
to děl lze pozorovat posun ve výkladu:
náboženský motiv putování již nestojí
v popředí; dochází ke sbližování s po‑
jmem cestování – v některých kontex‑
tech nepřihlížejících k hlubším rozdílům
se může dokonce jednat o synonyma, byť
putování ponese stylový příznak. Odráží
snad taková konvergence pojmů psycho‑
logii společnosti, která se více soustřeďu‑
je na výsledek než na způsob, jímž ho bylo
dosaženo?
Přikročme k výběru těch obsahových jed‑
notek, jimiž se putování liší od cestování.
Cíl: U putování je jím samotná cesta
a prožitek z ní; moment dosažení poutní‑
ho místa, konkrétního města, prvku kra‑
jiny apod. tvoří sice významnou, přesto
ale složku putování jako celku. Upevňo‑
vání fyzické kondice, jakkoli s dlouhodo‑
bějším pohybem spjaté, není primárním
záměrem.
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Jakým směrem se tedy chceme ubírat? Ces‑
tou evolučních pozvolných proměn s ideá‑
lem dokonalejšího periodika přinášejícího
čtenářům zajímavé odborné informace. Od
příštího čísla zvýšíme počet recenzovaných
příspěvků. Neznamená to, že hodláme
hromadit počet nečitelných stran, ale spí‑
še umožnit podání zpětné vazby autorům
a zvýšit tak výslednou kvalitu díla. Naší me‑
tou i nadále zůstává fundovaná odbornost
propojená se čtivostí a atraktivitou.
Zdá se, že předchozí slova nejsou vůbec
o tématu tohoto čísla, o putování. Nedo‑
mnívám se. Stejně jako jakékoliv lidské úsilí
a snaha, i cesta časopisu může být vnímána
v symbolické podobě pouti. Od nesnadných
začátků přes soudobé překážky k obzorům,
které před sebou jenom tušíme. Jsme zkrát‑
ka na cestě a před námi se otevírají mnohé
směry a odbočky, kterými se lze vydat.
Stejně je tomu i s četbou. Zajímá‑li vás
fenomén putování, jistě nepohrdnete tex‑
ty na následujících stranách tohoto čísla.
A možná vás zaujmou natolik, že budete
hledat dál. Že se budete pídit po poezii bás‑
níků s námětem cest a putování (z těch čes‑
kých vás třeba zaujme či dokonce překvapí
Mácha, Šrámek či Deml nebo vás osloví ale‑
xandrijský Řek Kavafis). Že se podivíte nad
silou osobní pouti Ignáce z Loyoly a že sáh‑
nete po Komenského symbolice Labyrin‑
tu a budete spolu s ním přemýšlet o láka‑
vosti světa s možností jeho procestování
a poznání. A pak přijdete třeba k Thoreau‑
ově Chůzi a nepřestanete se divit, co vše
se skrývá za tím nejjednodušším pohybem
lidských nohou a jakým uměním je vlastně
toulání. Určitě při svých literárních potul‑
kách nevynechejte Jüngerovu Chůzi lesem,
jež vás uvede do společenských souvislos‑
tí. Pokračovat můžete třeba Baumanovým
zamyšlením nad postmoderními osobnost‑
ními vzorci s ohraničením typů zevlouna,
tuláka, turisty a hráče. A nebo okusíte Ber‑
nardovu Chůzi a zjistíte, že toto rozhodně

není vaše cesta, protože právě takovéto zá‑
znamy myšlenek vás neoslovují. Na rozdíl
od Kerouackovy jízdy, fascinující i dnes tou‑
hou po svobodě a bezstarostném cestová‑
ní. Coelhův Poutník vás jistě dovede k pře‑
mítání, zda se jeho popularizace poutnictví
nezvrhla v propagaci turismu a budete sou‑
hlasit se Sheldrakem, že poutníci navštíve‑
ná místa posilují, zatímco turisté je vysávají,
a že by bylo dobře, kdybychom se chovali
raději jako poutníci než jako turisté. Dou‑
fejme, že vás inspirují k dalším literárním
potulkám i následující texty, články či ales‑
poň citáty, takže si nenecháte ujít myšlenky
o poušti, jak je formuloval třeba Exupéry či
Camus, nebo vás zaujme východní spiritua‑
lita taoismu a nepřečtete si pouze recenzi,
ale i staročínský text třeba hned v několika
různých překladech.
A možná tomu bude ještě úplně jinak a vaše
radostné procházky vůbec nepovedou lite‑
rární krajinou. Pak si jistě sbalíte malý batoh
a jako poutníci s lehkým srdcem vyrazíte
užívat si letní přírody i společenství přátel.
Modré nebe a suchou stezku se psávalo
do cancáků kdysi a možná se tak činí i dnes.
Stejné přání vkládám na toto místo jako vý‑
raz touhy po realizaci vašich smysluplných
projektů, dobrých skutků a nadějných činů
i životních osudů, pro něž se může stát sym‑
bol cesty nejenom ilustračním, ale přede‑
vším výstižným obrazem.

Mezi putováním a cestováním
V případě cestování vymezeném jako pře‑
misťování se mezi dvěma body (v prosto‑
ru či čase) cíl představuje snahu o co mož‑
ná rychlé překonání vzdálenosti. Samotný
pobyt v dosaženém místě není v tomto po‑
jetí zahrnut – mluvíme‑li o cestování jako
o koníčku, máme na mysli pobývání v cíli,
jemuž sice absolvování cesty jako nedílná
součást předcházelo, není ale hlavním dů‑
vodem, proč na cestu vyrážíme.
Rychlost: Prožívání putování vyžaduje čas
k získání i zpracování vjemů. Cestování lze
obecně považovat za jakousi přechodnou
fázi, jíž chceme naopak času věnovat co
nejméně.
Využití dopravního prostředku: Putování
se zpravidla chápe jako pěší, rozhoduje ale
cíl činnosti. Pokud je nějakého prostředku
využito, pak takového, který nevyvíjí, ale‑
spoň ne dlouhodobě, vyšší rychlost – buď
toho není schopen (např. zahradní trak‑
tůrek v Lynchově snímku Příběh Alvina
Straighta), nebo dojde k vyčerpání sil
zdroje pohybu (např. cyklista, kůň).
Zpátky na koleje. Mohlo by se zdát,
že současnost putování nepřeje, že ubývá
pohnutek k poutím, že záměrné pobývání
na cestách je záležitostí staromilců a ro‑
mantiků. Což uchopit silnicemi protka‑
nou skutečnost za jiný cíp a stát se mo‑
derním, každodenním poutníkem? Být
při cestě kamkoliv sám se sebou a záro‑
veň se světem kolem, otevřít oči a mysl,
všímat si všech detailů, které vlastně vů‑
bec nejsou detaily. Už se těším na zítřejší
cestu do školy! Jen abych zas neskončila
v depu…
Hana Bednářová
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Písečným
mořem
Naše egyptologická výprava, čítající devět
Čechů doprovázených sedmi beduíny, vyra‑
zila v listopadu 2008 z oázy Bahariya, kde
již roky pracuje na odkrývání koptského
města, směrem k pohoří Gilf el‑Kebír v cen‑
tru východní Sahary. Jako hlavní cíl výpravy
jsme stanovili projití staré karavanní cesty,
která za krále Chufu (Cheopse) spojovala
nilské údolí s Jebelem a pravděpodobně
vedla až k jezeru Čad.
Cestu tvořily zastávky pod bizarními, hiero‑
glyfickými nápisy zdobenými skalisky, bo‑
hatými na nálezy keramiky. Dalším cílem
byla dokumentace skalních rytin a kreseb
v několika jeskyních včetně slavné Jesky‑
ně plavců, známé z filmu Anglický pacient
(pro potřeby natáčení však byla vytvořena
napodobenina).
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Václav
Cílek
P(r)ožitek ze slova

Saharu za posledních několik tisíc let pro‑
tkala síť dálkových cest. Některé z nich sle‑
dovaly staré oslí cesty egyptského starověku
či ještě starší neolitické migrační koridory,
ale řada z nich byla nově navržena tak, aby
se velbloudi mohli dostat ke zdrojům vody
každých zhruba osm dní, což podle obtíž‑
nosti terénu odpovídalo asi 250–360 km.
Nejdelší pravidelná trasa trvala 40 dní, ale
některé karavany se odvažovaly až hluboko
do Súdánu či daleko za jezero Čad k řece Ni‑
ger. Tyto trasy jsou dodnes značeny pomocí
allemů (či allamů) – malých skalních muží‑
ků – které obvykle stojí na vrcholu nejbliž‑
šího kopce a vyznačují okraj trasy. Některé
z nich jsou jen stopu vysoké značky postave‑
né podobně jako beduínský stan z kamenů
opřených proti sobě. Evropané stavějí po‑
dobné značky jako dům, tedy pokládají ka‑
meny na sebe. Cestovatel Harding vypozoro‑
val, že člověk pozná beduína ve městě podle
toho, že se dívá na konec ulice, je totiž zvyk‑
lý orientovat se podle allamů na obzoru.

Václav Cílek. | foto © Libor Teplý

Dlouhou dobu jsme diskutovali, jak vypa‑
dá oslí a jak karavanní stezka. Oslíci chodí
v zástupu a vcelku rovně. Jejich linie je pří‑
má. Potřebují dost vody, takže s vysušením
pouště koncem Staré říše se uzavírá i jejich
éra. Velbloudi buď vytvářejí pruhy rozdu‑
pané země podobné našim průhonům, ale
častěji jich chodí několik v zástupu a jiní po‑
někud stranou. Velbloudi se navíc při chů‑
zi trochu kolébají, takže jejich cesty mívají
tvar rozkolísané mírné vlnovky a bývá jich
několik vedle sebe.
Staré karavanní cesty byly po několika tisí‑
cích let provozu postupně opouštěny, pro‑
tože příliv evropského zboží a pravidelný
námořní obchod změnil ekonomickou struk‑
turu severní Afriky. Začala stavba železnic
a v poslední čtvrtině 19. století došlo ke zru‑
šení otroctví, které odstavilo hlavní velblou‑
dí trasy ze Súdánu do Tripolska. Počátkem
20. století byla většina dálkových sahar‑
ských tras zapomenuta, allamy však zůstaly.
Vydával se po nich na své objevitelské ces‑
ty německý cestovatel Gerhard Rohlfs (ně‑
kdy s doprovodem zapomenutého českého
cestovatele Antonína Steckera), ušlechtilý
Egypťan Hassanein Bey, Angličan Harding
King a v současnosti „poslední beduín“ Carlo Bergmann, který tyto trasy mnohokrát
prošel buď sám nebo s jedním beduínským
průvodcem, a to za pomoci velbloudů.

RNDr. Václav Cílek, CSc. (1955, Brno),
ráno vstane, vytřese z vlasů jemný sahar‑
ský písek a po snídani se chopí geologic‑
kého kladívka. Ohledávání pouštních skal
a následná analýza podmínek, jež se po‑
dílely na utváření dnešní podoby kame‑
ne, jej přivedou k myšlenkám na zašlé
časy a jejich odkaz; své dojmy a zážitky
ve chvílích odpočinku sepíše v krátkou
poznámku, obsáhlou úvahu nebo třeba
tento P(r)ožitek ze slova.
I tak by snad mohl vypadat pracovní den
autora tohoto příspěvku – geologa, kli‑
matologa, spisovatele (za díla Krajiny
vnitřní a vnější (Viz G8, 131) a Makom –
kniha míst získal v roce 2004 Cenu
Toma Stopparda, udělovanou za literární
eseje), filosofa, překladatele taoistických
(viz s. 72) a zenových textů, popularizá‑
tora vědy a milovníka hudby i výtvarné‑
ho umění.
Václav Cílek z rodného Brna po pěti letech
přesídlil do Prahy, odkud vyjel na střed‑
ní školu do Tanzánie. Vystudoval Střední
průmyslovou školu hornickou v Příbrami,
následně Přírodovědeckou fakultu UK
v Praze, obor geologie radioaktivních loži‑
sek. Po vojně pracoval v Hornickém ústavu
Akademie věd ČR, poté nastoupil do Geologického ústavu AV ČR, jehož je dnes ře‑
ditelem. V červnu 2007 obdržel Cenu mi‑
nistra životního prostředí, v listopadu té‑
hož roku byl oceněn Českou hlavou. Svá
díla mimo jiné uveřejňuje v periodikách
Vesmír, Respekt či Britské listy. Nyní je
osobně k zastižení nejspíš na Sahaře.
Hana Bednářová

Zdroje

 Téma: literární časopis pro esejistické
myšlení (2009). Václav Cílek – rozhovor.
Retrieved 21. 4. 2009 from www.gasbag.
wz.cz/tema/rocnik3/cislo11/11-16.htm
 Wikipedia.org (2009).
Václav Cílek. Retrieved 21. 4. 2009
from http://cs.wikipedia.org/
wiki/V%C3%A1clav_C%C3%ADlek
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Jak dál? | foto © Václav Cílek

Po průzkumu Jebel Uweinatu jsme byli nu‑
ceni obrátit se na sever a podél libyjské
hranice dosáhnout oázy Siva. Přes slibná
jednání jsme nedostali povolení k návratu
do Bahariye přes poušť. Protože naše be‑
duíny roky dobře známe a oni nás, vyrazili
jsme složitou cestou napříč Písečným mo‑
řem s pocitem, že za námi máme nepřátel‑
ské Sivánce, uprostřed indiferentní, ale zvě‑
davé Farfarony a teprve na konci přátelské
Bahrejce.

Byla to vcelku nepříjemná pouštní bojová
hra spjatá s dramatickými přejezdy velkých
dun, které jsou příkré jako lyžařská sjez‑
dovka a vysoké až padesát metrů. (Jezdí
se na jedničku s polovypuštěnými pneu‑
matikami a částečně zabořené auto se ne‑
chá sjíždět s lavinou písku, který automo‑
bil „lepí“ k povrchu a brání jeho překocení.)
U pramene Ain Della jsme, schováni za du‑
nou, dalekohledem sledovali pohyby nezná‑
mých, asi vojenských vozidel, ale pak jsme
rychle zmizeli do jinak uzavřené Nové Bílé
pouště tvořené desítkami křídových skalisek.
Druhý den se ukázalo, že Farfaroni jsou sice
zvědaví, ale ještě víc hladoví. Průjezd jsme
si vykoupili zbylými potravinami a šťastně
dosáhli domovské oázy Bahariya.
Velké cesty vždy znamenají nějaký pohyb
a často uzavírají či počínají nějaké životní
období. Cesty v poušti navíc člověka spojují
s minulostí.
psáno koncem listopadu 2008 v Káhiře

Cestou do Sivy. | foto © Václav Cílek
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Vybráno z recenzních posudků
Homo viator
a příprava na cestu

Příběhy
a zážitková pedagogika

Studie se pokouší především
na základě interpretace Baco‑
nova učení o čtyřech idolech
o nalezení překážek, které brání
dnešnímu člověku při živoucím
odhalování smyslu vlastní exis‑
tence prostřednictvím vědomého
putování. Zatímco Bacon vnímá
své idoly jako noetické bariéry
objektivního poznání, autor neo‑
pomíjí i lidsky zakládající stránku
etickou. Aktuální jsou zejména
výstižná pojmenování postmo‑
derních idolů, kterými dnešní
člověk měří svět a sebe v něm.
Jako diskutabilní se mi ovšem
jeví nepříliš rozpracovaná a po‑
vrchnější pasáž věnovaná pobytu
hledajícího člověka na poušti.
doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

Příběh a fikčnost – téma, pro Silnou stránku textu představuje
zážitkovou pedagogiku příznač‑ hlavní originální myšlenka zalo‑
né a stále aktuální, samo o sobě žená na hledání paralel mezi vy‑
kotví hluboko v evropské historii, právěním příběhu a vedením kur‑
článek jej však uchopuje ve žha‑ zu skrze zážitkovou pedagogiku.
vě současném kontextu teorie A protože jsme již zvyklí ze škol‑
fikčních světů a naratologie.
ních hodin literatury (na vý‑
Za klíčový moment spojující tyto zvu) interpretovat text, může
teorie a zážitkovou pedagogiku nám toto známé zadání pomoci
považuji „transdukci“ (…) – prá‑ při novém náhledu na dění kur‑
vě ona by se mohla stát jedním zu. Totiž že předkládaný program
z ústředních ideových jader po‑ – seřazený podle logické struktu‑
suzovaného textu; bohužel, toto ry naplňování cílů kurzu – tvoří
téma nebylo využito. V uvede‑ sice tu hlavní „viditelnou linku“
ném směru by se nabízela ces‑ prožívání, ne ale jedinou. Že také
ta k úvahám o dalších souvis‑ okolnosti a vnitřní svět člověka,
lostech, kupř. k současnému který je na kurzu přítomen v jeho
pojetí tzv. „ergodických forem“, daném životním kontextu, může
které podle norského herního nabízet množství – lektorům čas‑
naratologa Espena J. Aersetha to neznámých – osobních význa‑
nevyžadují (jen) samotnou inter‑ mů a volných asociací. Předklá‑
pretaci (na rozdíl od klasických daný text je podnětnou výzvou
interpretativních forem), ale ze‑ pro lektory a instruktory, aby
jména rychlou reakci, koordinaci se nebáli své účastníky k hledá‑
pozornosti, mysli a těla, luštění ní jejich individuálních interpre‑
apod. (inspirací v tomto směru tací vybízet a nezalekli se toho,
může být např. Cinepur z listopa‑ že osobní významy nemusí vždy
du 2005, věnovaný počítačovým plně korespondovat s původním
hrám a jejich interaktivní virtuali‑ záměrem kurzu. Je to druhý plán,
tě). Jedná se sice zejména o pro‑ který se nemusí s prvním vylučo‑
středí počítačových stříleček, ale vat, přestože si jde někdy každý
přechodový charakter (z teore‑ svou vlastní cestou.
tického pohledu i s domyšlením MgA. Petra Drahanská, Ph.D.
k praxi) mezi nimi a dobrodruž‑
nými aktivitami je nápadný. Tím
spíš, navázalo‑li by se kupř. na Ji‑
ráskův text o realitě a virtualitě
zážitkových kurzů, který by byl
pro tuto návaznost dobrou na‑
hrávkou (G7, 56–62).
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Stať poutavým a neotřelým způ‑
sobem rozpracovává v moderní
filosofii reflektovaný motiv pout‑
nictví. Autor je v kontextu, z ně‑
hož čerpá jeho příspěvek, dosta‑
tečně odborně orientován.
Tato drobná úvaha o nebezpeč‑
nosti „idolů“ a jejich obměn
v dnešní době odkazuje na to, jak
mohou zážitkové aktivity (pobyt
v lese či na poušti – v doslovném
i obrazném slova smyslu) pomoci
k sebereflexi. Nenavrhuje samo‑
zřejmě žádnou radikální vzpouru,
jen podněcuje chuť k usebrání,
v němž může člověk najít sám
sebe, své možnosti a svou svo‑
bodu. Přínos stati spočívá v tom,
že nenabízí žádnou utopii, ale
všem dostupnou „terapii“.
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
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Homo viator
a příprava
na Cestu

Miloš
Bednář

téma

Homo viator and preparation for the Journey
Shrnutí:
Pravé putování chápeme jako aktivizaci
všech složek člověka, tedy těla, duše i du‑
cha. Reprezentantem tohoto pojetí je homo
viator, člověk poutník, člověk až sveřepě hle‑
dající smysl života. Stať se snaží vyzbrojit jej
na cestu životem (Cestu) jednak varováním
před idoly, těmito „bludičkami“ schopnými
vkládat do lidské mysli klamavé obrazy, jed‑
nak návrhem vhodné přípravné etapy v po‑
době zkušenosti „lesa“ či „pouště“.
V prvém případě připomínáme nejprve
klasické Baconovo učení o čtyřech idolech
(rodu, jeskyně, tržiště a divadla), následně
je částečně reinterpretujeme a doplňuje‑
me o dalších šest idolů, které shledáváme
v současném světě. Jde o idoly hradu, hy‑
permarketu, médií, banky, kasina a encyklo‑
pedie. V případě druhém jsme u metafory
„lesa“ inspirováni Jüngerovou knihou Chůze
lesem i Tolkienovými ságami – možnou syn‑
tézu jejich protikladného pohledu vidíme
v katarzním prožití fenoménu bázně; u me‑
tafory „pouště“ vycházíme zejména ze sym‑
boliky i reálií Bible a rozebíráme fenomén
osamění a usebrání.
Duchovní rozměr putování posilujeme na‑
skicováním obrazu Jákobova žebříku, využi‑
tým zejména v benediktýnské řeholi.
Klíčová slova
CESTA ŽIVOTEM | HOMO VIATOR | IDOLY |
POUŠŤ | SMYSL ŽIVOTA

Summary:
True travelling is understood as an activation
of all components of the human body, mind
and spirit. The representative of this under‑
standing is homo viator, a pilgrim, a human
unrelentingly searching for the sense of life.
This paper tries to equip him for the journey
through life, first with a warning from idols,
those “phantoms” which are able to put de‑
ceitful images into the human mind, and sec‑
ond suggests a suitable preparatory stage in
the form of “forest” or “desert” experiences.
At first we are reminded of the classical Ba‑
con learning about four idols (tribe, cave,
market and theatre), then partly reinterpret
them and add a further six idols, which are
found in today’s world. These idols are castle,
hypermarket, media, bank, casino and ency‑
clopaedia. For the metaphor of “forest” we
have been inspired by the Jünger book For‑
est walk, Tolkien’s books, and the possible
synthesis of their contrary views can be seen
in the cathartic experience of a fear phenom‑
enon. The “desert” metaphor is mainly based
in the Bible symbolism, life and institutions,
and we analyze the phenomena of solitude
and focusing on oneself.
The spiritual dimension of travelling is
strengthened by outlining the image of
Jacob’s ladder, used mainly in Benedictine
holy orders.
Key words:
JOURNEY THROUGH LIFE |
HOMO VIATOR | IDOLS | DESERT |
SENSE OF LIFE
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Putování jest více než cestování. Cestování
nám řekne – možná – více o světě, putování
dává šanci dozvědět se více o sobě. České
myšlení má zde skvělý vzor v poutníkovi J.
A. Komenského, jehož putování z labyrintu
světa do ráje srdce ukazuje samu podsta‑
tu (pravého, nefalšovaného) putování, kte‑
ré musí k dosažení cíle zaktivizovat vedle
těla a duše i stránku duchovní – jedině pak
může poutník nahlédnout do „příbytku srd‑
ce svého“ a dozvědět se něco z tajemství
člověka.
Jen o několik let dříve než Jan Amos píše
Francis Bacon dílo Novum Organum (vyšlo
r. 1620), kde vyzývá k ukutí nového nástroje
(lat. organum) pro stagnující myšlení, který
zamýšlel svěřit vědě. Poučný pro naše úvahy
je jeho postup, kdy nejprve varuje před pře‑
kážkami, které mohou lidstvo potkat na ješ‑
tě neprošlapané cestě, a teprve pak vytyčuje
strategické cíle. Tyto překážky nazývá idoly
a předkládá čtyři hlavní.
Domníváme se, že jeho učení o čtyřech
idolech je nemálo inspirativní i pro naše in‑
dividuální putování „od sebe k sobě“, moti‑
vované prastarým přikázáním „poznej sám
sebe“. Tedy oprášíme je, částečně reinter‑
pretujeme a přidáme některé vlastní, neboť
doba pokročila a s novými obzory se vyno‑
řují nové překážky.
V další části vyzbrojíme poutníka, homo via‑
tora1, zkušenostmi z chůze lesem i z pobytu
na poušti.

Idoly a Bacon
Co jsou to však idoly? Sám Bacon o nich
mluví jako o klamných obrazech (Bacon,
1990, 59), které zaujímají mysli lidí nato‑
lik, že tam pravda těžko proniká (tamtéž,
86). A idolum (či řecky eidólon) je právě vý‑
raz pro obraz, který má často ambice na‑
hradit originál či se za něj vydávat. Z růz‑
ných důvodů může člověk hledající pravdu
uvíznout na půli cesty, spokojiv se již s je‑
jím obrazem/kopií, či nerozpoznav, že jde
o cosi nepravého ergo nepravdivého, že jde
tedy o idol. Takový obraz si můžeme vytvořit
sami v podobě představy, kdy se příliš ne‑
ohlížíme na originál, či nám připadá příliš
obtížné jej důkladně prozkoumat (vynořuje
se zde Heideggerův pohled na pravdu, kte‑
rá musí být na jsoucnu vždy znovu vydo‑
byta). Můžeme však též podlehnout klamu
(vnějšího) „přízraku“ či uvěřit modle (i tak
se překládá „idolum“), prezentované jako
pravda nejpravdivější (např. zlatý býček
místo Boha).
Které idoly okupující lidskou mysl tedy roz‑
poznal Bacon?
 Idoly rodu:
Ukazují na nedokonalost lidské přirozenos‑
ti, a to smyslové i rozumové. Lidské smysly
nejsou (dobrou) mírou věcí a lidský rozum
je jako nerovné zrcadlo, jež přijímajíc pa‑
prsky věcí, směšuje svoji přirozenost s při‑
rozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje
(tamtéž, 87).
 Idoly jeskyně:
Vznikají u člověka jako jednotlivce, který má
svoji individuální jeskyni (tamtéž). Každý
máme jinou přirozenost, prošli jsme odliš‑
nou výchovou a stýkali jsme se s jinými lid‑
mi (tamtéž), říká Bacon. Za velkou chybu
považuje to, že lidé hledají vědění ve svých
malých světech, a nikoli ve světě velkém
čili obecném (tamtéž, 88).

1
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Výraz „homo viator“ je spojován zejména se středo‑
věkými poutníky na svatá místa, kteří se vykonanou
poutí stávali vzorem dobrého křesťana; filosoficky
jej ve 20. století využil Gabriel Marcel a roku 1944
takto označil svůj soubor článků zaměřený zejména
na metafyziku naděje.
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 Idoly tržiště:
Vynořují se prý vzájemným dohadováním
ve společenství (tamtéž). Ve hře jsou tedy
slova a řeč – to je ona komodita na (jazyko‑
vém) tržišti. Bacon je přísný na slova, která
rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zma‑
tek a lidi svádějí k nespočetným a zbyteč‑
ným sporům a myšlenkám (tamtéž).
 Idoly divadla:
Do lidských myslí se přestěhovaly z růz‑
ných filozofických učení…(tamtéž); filosofic‑
ké systémy připomínají Baconovi divadelní
hry, jež vytvořily toliko světy vymyšlené…
(tamtéž). Vedle filosofie jsou ovšem na pra‑
nýři i principy a tvrzení mnohých věd, jež
vyrostly z tradice, důvěřivosti a nedbalosti
(tamtéž). V obou případech Bacon kritizu‑
je vzdalování těchto předních vln lidského
poznávání od reality a vytváření její (toli‑
ko) virtuální podoby. Ano, vytváření idolů.
Je současně i prorokem: jako by dohlédal
až někam k prvním desetiletím 20. století,
kdy se začala vynořovat kritika věd i úvahy
o „smrti“ filosofie. Autor proslulého výroku
vědění je moc ovšem překračuje i sám sebe
a jím založený optimismus až bezbřehý, kdy
vědění v čele s vědou mělo ovládnout příro‑
du a podřídit ji lidským cílům.

Bacon redivivus
Potřebujeme reinterpretovat či doplnit tyto
Baconovy idoly v době (post) moderní? Do‑
mníváme se že ano, a předkládáme proto
tyto vlastní náhledy:
 ad idoly rodu:
Při interpretaci Baconova přístupu jsme vi‑
děli, že varoval před nezohledněním daností
lidské přirozenosti. Chceme rozšířit tuto vý‑
strahu o riziko vyplývající z neadekvátního
překračování rámce této přirozenosti (lat.
natura) a vedoucí tedy k denaturalizaci (!)
člověka.
Do této kategorie spadá např. vnitřní po‑
kušení vyrovnat se bohům, ne nepodob‑
né ambici mytického Tantala. Biblický had
symbolizuje podobné vnější pokušení boho‑
rovenství. Co jiného je překračování těles‑
ných a psychických limitů prostřednictvím
dopingu v dnešním vrcholovém sportu či
mezí (ekonomického) růstu ve vztahu k pří‑
rodě, kdy nerespektujeme místo člověka
v řádu kosmickém či božském?
Poznamenejme, že k odklonu od lidské
přirozenosti dochází i pádem do animality,
přičemž zvířecí škleb (minimálně) příslušní‑
kům lidského rodu nesluší.
Poznamenejme nadto (proti možnému ne‑
pochopení), že řečeným nikterak nepléduje‑
me pro tuhé sešněrování korzetu lidské při‑
rozenosti a že za součást této přirozenosti
považujeme i věčnou touhu po zdokonale‑
ní a po tom být „více než jsem“ – ano, ale
při plném respektu k zájmům jiných rodů,
přírody jako celku a k faktu, že jsme „jen“
Bohu podobni, nikoli mu rovni.
 ad idoly jeskyně:
Při snaze vysvětlit vznik tohoto idolu by‑
chom dnes asi konstatovali odlišnou gene‑
tickou i vzdělanostní vybavenost ve spojení
s rozličnými vlivy prostředí. Jedinec podlé‑
hající tomuto pokušení chce být mírou věcí
i jejich centrem; dominuje tedy egocentric‑
ká orientace. Člověk proniká do věcí a zapo‑
míná se „odečíst“ – tím zkresluje i badatel‑
ské výsledky, neboť, jsa s věcmi „smíšen“,
nepozná pravdivě věci světa ani sebe.
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Idoly dnes
 ad idoly tržiště:
O síle a významu slova jistě pochybovat ne‑
třeba – už řecká antika znala vymezení člo‑
věka jako tvora disponujícího řečí; mnoho
příkladů lze nalézt i v Bibli. V řečové aréně
jsme často sváděni také fikcí dokonalé mlu‑
vy bez rizika nedorozumění (srovnej pokusy
vytvořit přísně logický umělý jazyk) na stra‑
ně jedné, představou krásné a působivé řeči
ve stylu Jana Zlatoústého na straně druhé.
Z babylonského zmatení jazyků však nejsme
vyvedeni ani v jednom případě.
 ad idoly divadla:
Zde cítíme potřebu rozšířit Baconovo poje‑
tí i o snahy totalitních společenství upravit
nás pro Prokrustovo lože jediné pravdy či
(údajně) vědecké ideologie, resp. hrát právě
tu jednu „divadelní hru“, a to nejlépe v po‑
době loutkového představení…
Jiná „představení“ než za Bacona hraje i no‑
vodobá věda – už nejde o nedbalost či dů‑
věřivost, leč o neviditelný krunýř tzv. para‑
digmat (širších schémat, vzorů či modelů),
která omezují vědce v rozletu a předem jim
kolíkují jeviště. Kdo to režíruje? Snad jakýsi
Veřejný Anonym.
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Jaké jsou další bludičky na cestě, o nichž
by homo viator měl vědět? Jaké další idoly
jsou pro nás nebezpečím v současnosti?
 Idoly hradu:
Zde jsme biblickým netvorem Leviathanem,
převlečeným ovšem Hobbesem do stát‑
nického hávu, sváděni, konformováni i ko‑
rumpováni fikcí podílení se na moci. His‑
torie nás mnohokrát varuje před riziky „žití
s vlky“, kdy nutnost „vytí“ s nimi nás (mini‑
málně) odvádí z naší životní cesty. Je zají‑
mavé, že této bludičce podléhali a podléha‑
jí i mnozí filosofové, jejichž těsnější spojení
s moudrostí by jim mělo vytvářet imunitu…
 Idoly hypermarketu:
Ve hře je tu průhledné (leč přesto hojně ak‑
ceptované) svádění reklamou – tou barnum‑
skou, ale i rafinovanější pseudokamarádskou
s thymolinovým úsměvem, vytvářející dojem
jednoty a spřízněnosti. Lákadlem je vize v po‑
době ráje blahobytu. Vynořují se zde i Heide‑
ggerovy rozbory „říše Man“ („ono se“ – musí
činit to či ono, ono se očekává, že se budete
oblékat podle poslední módy, že budete číst
poslední bestsellery apod.).

 Idoly médií:
Bez nich by předchozí typ nemohl existovat.
Vzrůstající moc médií už dávno expandovala
výše než jen na sedmou příčku mezi velmo‑
cemi. I zde doba velí: Buď viděn či alespoň
slyšen! Média dnes již málokdy plní svou zá‑
kladní roli zprostředkovatele informací pro
veřejnost (lat. medium = prostředek, ale
i veřejnost!) a spíše rozehrávají své vlastní
hry. Jsou jako zrcadlová bludiště – paprsky
pravdy vícenásobně lomí na projekční des‑
ku virtuální reality.
 Idoly banky:
Šetrnost či spořivost jsou zajisté legitimní
ctnosti (zejména u protestantské morálky);
zde máme na mysli jejich pokleslou formu,
zužující smysl života na jeho skrblickou va‑
riantu – banky poskytují k této orientaci
„zaručené návody“… Vidina hmotného bo‑
hatství je častou příčinou sejití z cesty a pří‑
liš nepomáhá ani úspěšná realizace tohoto
snu, která k další cestě nemotivuje – a cílo‑
vou stanicí není.
 Idoly kasina:
Symbolem zde může být Fortuna – v ní
se koncentruje mor posledních let, feno‑
mén hráčství (gamblerství), který se roz‑
růstá bez ohledu na formu společenského
systému. Spoléhání na náhodu či nepravá
naděje, která je posléze odhalena jako fa‑
lešná, nám také možná s odstupem napoví,
proč byla antika ve vztahu k fenoménu na‑
děje tak skeptická.
U tohoto idolu lze také Baconovo metafo‑
rické označení idolů jako „bludiček“ asi cítit
nejsilněji.

 Idoly encyklopedie:
Na tomto místě cítíme návrat scholastiky
v podobě snahy očistit poznání od všeho
nepřehledného, tajemného či záhadného
na straně jedné a úsilí o sumarizaci veške‑
rých poznatků a o jejich rádoby úplné výčty
na straně druhé. Do této linie řadíme i „vše‑
vědnost“, a to ať již v podobě individuálně
učenecké či internetvorové…
Vidíme tedy, že u těchto nových idolů zcela
dominují sociální faktory (jsou ostatně ob‑
saženy už u třetího i čtvrtého Baconova ido‑
lu), které lze symbolizovat metaforou měs‑
ta. Náš pohled ukazuje sílící pronikání idolů
zvnějšku, od „skupinových bludiček“, které
cíleně vnášejí klamavé obrazy (a „vhodné“
myšlenky) do našich myslí. Je na každém
z nás, jaké štíty rezistence si zvolí, aby nebyl
vtažen do labyrintů – těch společenských
(„labyrint světa“) i osobních („daidalovské
labyrinty“ v nás2), a jestli rozpozná v ido‑
lech vábničky pseudohodnot.
Podotkněme, že náš pokus revitalizovat Ba‑
cona chápeme jako otevřený pro další dopl‑
nění či korektury.

2

O těch mluví Komenský ve svém závěrečném opusu
Unum necessarium (1668), uzavíraje tak celoživotní
potýkání s tímto „klíčovým slovem“ svého života
(srov. 1999, 62 a dále).
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Zkušenost „bezcestí“

Chůze lesem

Byv varován před bludičkami idolů, je homo
viator jistě lépe připraven na rizika putová‑
ní. Zbývá „maličkost“: určit správný itinerář.
Příliš mnoho omylů a obchůzek si však v li‑
mitovaném čase našich životů nemůžeme
dovolit. Chceme‑li žít vlastní – tedy auten‑
tické – životy, nelze spoléhat na již prošla‑
pané či vymetené cesty. Vytyčování nových
cest je však třeba natrénovat.
V nácviku v podobě putování „cestou ne‑
cestou“ (vezmeme‑li tento obrat doslova)
vidíme jen polovičaté řešení – vyhlašuje‑
me maximalistický požadavek pod heslem:
Necestou!
Vhodným příkladem „necesty“ může být les
či poušť. Tyto prostorové regiony se mohou
stát i metaforami „bezcestí“, jehož zdolání
představuje tu pravou zkoušku zralosti.
Duchovní dimenzi putování může dobře
symbolizovat metafora Jákobova žebříku
(viz Genesis 28,12). I zde jde přísně vzato
o „bezcestí“ – s mocí dodat putování svou
vertikalitou nadlehčení v úsecích s riziky
pádů. Dokonalým učitelem tohoto duchov‑
ního horolezectví byl Benedikt z Nursie
(483–543). Jeho výuka sestávala ze zdolá‑
ní 12 příčlí žebříku, jehož postranice tvořily
tělo a duše. Překonání každého stupně zna‑
menalo pozitivní posun v duchovním vývoji.
Jako předchuť hlubšího zkoumání3 uveďme,
že během výstupu dojde i k setkání se zlem
(stínem v nás) či k výuce správné postury,
a že klíčovým slovem je pokora.
Pro úplnost dodejme, že analogie lze na‑
lézt i v dalších náboženských, filosofických
či duchovních společenstvích – příkladmo
jmenujme osmidílnou stezku buddhistů,
sedmidílnou stezku vzniku nového člověka
rosikruciánů či mnohostupňovou „cestu
školení“ antroposofů.

Metaforu lesa proslavil svým filosoficko
‑politickým esejem Chůze lesem (1951)
Ernst Jünger. A třebaže si tento obrat vy‑
půjčil od starých Islanďanů (srov. Jünger,
1994, 28–29), kdy muži odchodem do lesa
demonstrovali svou vůli prosadit se z vlast‑
ních sil (!), chápe jej šířeji a skutečně plně
metaforicky.
Les je Jüngerovi místem svobody, kde se se‑
tkává člověk sám se sebou (tamtéž, 63).
Lesní chodec se naučí překonávat strach,
a to i ten největší – ze smrti. „Vyklouzá‑
vá“ ze statisticky uchopitelného řádu a má
v úmyslu vzepřít se automatismům různého
typu. Nejedná ani v mravním ohledu pod‑
le doktrín a (dokonce!) vyhrazuje si uznání
zákonů (tamtéž, 17, 21 a 63). Tím se v něm
probouzí síla nastolit nový řád.
Jünger píše své rozsahem nevelké dílko
po druhé světové válce a tlumí vynořující
se asociace s Nietzschovým nadčlověkem:
Lesní chodec není žádná výjimka, nepřed‑
stavuje žádnou elitu. Je skryt v každém
a rozdíly plynou toliko ze stupně, v jakém
je jedinec s to propůjčenou mu svobodu
uskutečnit (tamtéž, 26).
Jak však také nevzpomenout staré antic‑
ké ctnosti epikie. Je v ní skryt ten druh
spravedlnosti, která umí poměřit literu
zákona s jeho smyslem. Člověk vybavený
touto ctností neváhal v určité konkrétní si‑
tuaci opomenout literu alias slova zákona
a řídil se jeho hlubším smyslem či obecným
dobrem.
Jiný názor na symboliku lesa má evident‑
ně John R. R. Tolkien – ne svobodu, leč její
pravý opak lokalizuje zejména do Temného
hvozdu (Mirkwood) – temnota, neproniknu‑
telnost, nebezpečí, zlověstnost, ponurost,
tajuplnost a absence naděje jsou jeho atri‑
buty. Lépe nedopadají ani další lesy z Tolki‑
enových ság.

3 Zájemcům o tuto neobyčejně podnětnou
problematiku můžeme doporučit výňatky z textu
tzv. Benediktovy řehole, okomentované Prokopem
Siostrzonkem (2005), či některý z životopisů toho‑
to světce – nejlépe ten z pera
Anselma Grüna (2004).
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Zkušenost pouště
Pro nás představuje les jistou syntézu obou
protikladných aspektů, vyjádřenou termí‑
nem bázeň. Její dosažení je šancí na určité
ztišení všech zneklidňujících elementů naší
psýché, všech přiznaných i nepřiznaných
strachů či úzkostí. „Bázeň“ není slovo v na‑
šem současném jazyce příliš frekventované.
Klíč k jeho dešifrování nám poskytuje ně‑
kolik novozákonních pasáží, kde je se stra‑
chem spojeno chvění, a ve hře je tak pří‑
davek úcty až posvátné a přesah k něčemu
„nad“ a „za“. Prožitek bázně není však k dis‑
pozici jen náboženskému zacílení, ale při‑
chází jaksi mimovolně právě třeba v lesním
„bezcestí“ s okružím velebnosti (další odstín
bázně), ale také tajemnosti a neznáma.
Vedle řečeného pro nás představuje les nad‑
to i další aspekt, předznačený intenzivním
kontaktem s přírodním elementem. Jsme
nutně konfrontováni s jeho variabilitou
a úspěšné zdolání všech lesních nástrah vy‑
žaduje nabytí specifických znalostí a vytvo‑
ření konkrétních dovedností. Pro vyjádření
jejich souhrnu – ve spojení s dalšími pozi‑
tivními osobnostními proměnami – si vy‑
tvořil český jazyk velice moudrý obrat: lesní
moudrost.

Jestliže les reprezentuje mnohost a nepře‑
hlednost, poušť je naproti tomu arénou
povýtce jednotnou a přehlednou. Tam střet‑
nutí s plností, zde s vyprázdněností; tam
množství podnětů vyžadujících stálý střeh,
zde téměř absence popudů s neviditelným
stínem hrozící apatie. U idolů naší doby
konfrontace se sociálním světem, v lese
se světem přírodním, v poušti s vlastní duší
a její duchovní potencialitou.
Osamělost, doléhající na pouštního poutní‑
ka téměř zákonitě, vede však nejen k úzkosti,
ale i k šanci na usebrání. Usebírat se zname‑
ná konat specifický duševně duchovní po‑
hyb, jenž směřuje do centra naší osobnosti,
někam tam, kde Komenský hledal „hlubinu
bezpečnosti“ či „ráj srdce“. Vykonání tako‑
véhoto pohybu vyžaduje přirozeně mobi‑
lizaci niterných sil – jednu z nich identifi‑
kuje Martin Buber jako sílu ptát se (Buber,
1997, 144). Ptát se především sám sebe,
jak jsem na tom, v jaké fázi životní cesty
se nacházím a kam bych se měl nasměrovat
v dalších životních etapách. Ano, mluvíme
o smyslu života. Takovýmto otázkám se prá‑
vě nejlépe daří v tichu osamělosti. To věděl
nepochybně již Epikúros a nazval tento stav
galéné tés psychés (cca „tišina“ duše). Na‑
stalé „bezvětří“ emocí je vhodným odraziš‑
těm k „individuální poradě o nápravě věci
lidské v mé osobě“ a může představovat dů‑
ležitou fázi osobnostního zrání.
Osamělost přitom doléhá v poušti evidentně
jak na jedince, tak na členy širších komunit –
od karavan až po národy. Obě tyto polohy
jsou bohatě zastoupeny v Bibli: poušť v ní
zaujímá významné místo a vystupuje v ně‑
kolika rolích. Původně znamenala oblast
chaosu a nebezpečí, v protikladu k rajské
zahradě. Pro intenci našich úvah je nejpod‑
nětnější prožitek pouště, který byl pro Izra‑
elity určen jako nutná etapa a zkouška mezi
životem v otroctví a tím v zemi zaslíbené.
Do individuální roviny převádí tuto situaci
tzv. pokušení Ježíše na poušti (Matoušovo
evangelium 4, 1–11). Jeho úspěšné překo‑
nání vede k osobnostní proměně a připra‑
venosti k „novým startům“ (nikoli nahodile
začal Ježíš teprve následně realizovat své
veřejné poslání).
Teorie
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Závěr
Častou příčinou odchodu do pouště byl útěk
od „světa“ (a možná i „od sebe“…). Tento mo‑
tiv nepochybně dominoval u prvních poustev‑
níků, kteří se začali objevovat již ve 3. století
v Egyptě a jejichž uznávaným představitelem
byl sv. Antonín (srov. Lawrence, 2001, 5 a n.).
Poustevnická etapa (jíž prošla i jiná nábožen‑
ství) ukázala ovšem dvojí stránku takovéto
volby: pozitivní, pokud dovede kandidáta
ke smyslu života (to se podaří, jestliže od‑
chod do pouště získává na heroičnosti např.
pronásledováním), negativní, pokud jde pře‑
devším o únik z života v konkrétní realitě či
od „sebe sama“ – pak tento čin degeneruje
v neplodnost (různého typu).
Jiná pouštní moudra pro nás objevuje (kva‑
litní) literatura. Třeba Albert Camus či Paolo Coelho. A Antoine de Saint‑Exupéry, sa‑
mozřejmě. Ten si třeba všiml, že to bezbarvé
a zaprášené je v poušti jen na povrchu. Kdo
kope vytrvaleji a hlouběji, dosáhne nako‑
nec až k studniční vrstvě. A poušť je krásná
právě tím, že někde skrývá studnu – to mu
ovšem prozradil Malý princ.
I pro nás budiž přechod „pouště“ testem
naší připravenosti žít v krajině srdce, schop‑
ného nalézat vodu života i v pouštích všed‑
nodennosti a čerpat z ní zdroj síly pro naše
putování životem.
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Putování spojuje člověka se všemi praotáz‑
kami života. Je prostředkem k sebeuvědo‑
mování, sebeobjevování, sebepoznávání
i k sebepřekonávání v zápasech s živly, lid‑
mi i vlastními stíny. K lepší identifikaci pře‑
kážek na cestě i bludiček vedle cest, jakož
i k jistému návodu, jaké „přípravné tábory“
je vhodné absolvovat, chtěla malým dílem
přispět i naše stať.
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Příběhy
a zážitková
pedagogika

Jan
Nehyba
ZP ze všech stran

z pohledu soudobého myšlení
Stories and experiential education from the contemporary thinking point of view

Shrnutí:
Článek se pokouší propojit zážitkové kur‑
zy s tématem příběhu prostřednictvím
pohledů současné naratologie a filosofie.
Pojednává o příběhu kurzu vyprávěného in‑
struktory za spoluúčasti frekventantů. Sou‑
střeďuje se více na problematiku příběhu
a toho, čím je a jaký má význam pro zážit‑
kovou pedagogiku. Teoreticky se koncept
příběhů v článku opírá o poznatky z filo‑
sofie P. Ricoeura a naratologických studií
L. Doležela a B. Fořta. V menší míře spojuje
příběh s myšlenkami filosofů O. Marquarda, J. F. Lyotarda, R. Barthese a naratologa
S. Chatmana. Článek poukazuje na analo‑
gické rysy příběhu a zážitkové pedagogiky,
a to za účelem hlubšího prozkoumání záze‑
mí zážitkové pedagogiky ve vztahu k reflexi,
procesu tvorby a „čtení“ kurzu.
Klíčová slova:
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA | PŘÍBĚH |
FIKČNÍ SVĚT | FILOSOFIE | NARATOLOGIE

Summary:
The article connects experiential courses
and the story topic with the help of views
from contemporary narrative studies and
philosophy. It discusses the course story,
which is narrated by instructors with the
cooperation of participants. It focuses
more on the problem of the story, its func‑
tion and meaning for experiential educa‑
tion. The concept of stories is based in this
article on the philosopher P. Ricoeur and
narrative studies by L. Doležel and B. Fořt.
It also connects the story with the ideas of
the philosophers O. Marquard, J. F. Lyotard,
R. Barthes and the narrator S. Chatman.
The paper shows the analogous features of
a story and experiential education for the
purpose of a deeper understanding of expe‑
riential education in relation to reviewing,
course creation, process and “reading” of
the course.
Key words:
EXPERIENTIAL EDUCATION | STORY |
FICTIONAL WORLD | PHILOSOPHY |
NARRATIVE STUDIES
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Dramaturgie a příběh
v zážitkové pedagogice

Příběh, mimésis
a zážitková pedagogika

Jedna z možných charakteristik kurzů zážit‑
kové pedagogiky (ZP) je, že díky své drama‑
turgii utváří „příběh“ míněný v běžném smys‑
lu jako sled vyprávěných událostí, v němž
se odehrává děj se svými nejrůznějšími zá‑
pletkami a postavami. Proto se také první vý‑
klady dramaturgie ZP opírají o divadelní po‑
jetí příběhu ve vztahu k Aristotelově Poetice
(Hora, 1984; Stránský, 2000). Ospravedlně‑
ní tohoto pohledu lze hledat v inspirativních
myšlenkách, které nám díky dramaturgické‑
mu přístupu vyplývají na povrch.
V tomto příspěvku bych rád rozpracoval
téma kurzu ZP jako příběhu z pohledů ně‑
kolika soudobých přístupů. Přesněji: stavím
vedle sebe teorii literární transdukce z ob‑
lasti naratologie a následně pojetí mýtu
u P. Ricoeura; tyto dva přístupy vykresluji
ve vztahu ke struktuře procesu dramatur‑
gie a pedagogického obsahu kurzu. Z takto
nově obohaceného pohledu lze vyvodit ně‑
které důsledky, navrhnout model popisující
vztahy mezi tvorbou, obsahem a dramatur‑
gií kurzu a dále pak přiblížit proces reflexe.
Díky promyšlení teoretických přístupů k pří‑
běhu a ZP lze prohloubit základní myšlen‑
ky o ZP tak, jak již bylo učiněno v jiných
souvislostech (například Jirásek, G1, 6–16),
ZP tedy může získat další oporu ve vztahu
ke své teorii.

Jak bylo uvedeno, dramaturgie ZP má velmi
blízký vztah s divadelní dramaturgií. Důvody
tohoto sepětí jsou zřejmé: kurz, který instruk‑
toři navrhnou, by měl nést určité základní di‑
vadelní prvky a dodržovat jisté zásady umož‑
ňující jeho realizaci a hratelnost, stejně jako
tomu je u divadelního představení. Základy
divadelní dramaturgie tak představují důle‑
žitou součást umění přípravy dobrého kurzu
ZP. Můžeme však obrátit pozornost i k sa‑
motnému příběhu. O jaký příběh se jedná?
Co jej charakterizuje? Čím je určen?
Jednu z nejstarších definicí příběhu může‑
me najít u Aristotela. V jeho pojetí se pří‑
běh pojí s dějovou zápletkou – mythus, což
u něj znamená sestavení událostí (Aristote‑
les, 2008, 59). Slovo poetika pak označuje
umění skládání dějových zápletek. Dalším
znakem příběhu je jeho rozdělení do dvou
složek, od dob Aristotela pro příběh typic‑
kých, které později ruští formalisté označili
jako fabuli a syžet (Chatman, 2008). Fabu‑
le představuje obsah, v příběhu zobrazené,
příběhový materiál; syžet zase formu, tedy
způsob zobrazování obsahu, spojování ma‑
teriálu. Ve světě ZP fabuli odpovídá peda‑
gogický obsah, popřípadě, je‑li kurz zařazen
do jiného kontextu, například obsah rozvo‑
jový, terapeutický, rekreační (Priest, 2005);
syžetu odpovídá dramaturgie kurzu, tedy
způsob zpracování jeho obsahu.
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Důležitou charakteristikou Aristotelovy te‑
orie dějových zápletek je neoddělitelné
spojení s pojmem mimésis – napodobová‑
ním, reprezentací. Mimésis označuje tvoři‑
vé napodobování živé časové zkušenosti
prostřednictvím dějové zápletky (Ricoeur,
2000, 56). Ti, kdo píší příběhy, napodobu‑
jí skladbu činů. Instruktoři tedy napodobují
určité jednání, a tím tvoří příběh, který ná‑
sledně předkládají „čtenářům kurzu“. Jaké
jsou však motivy tohoto napodobování?
Aristoteles mluví v Poetice o tom, že člověk
disponuje jednak určitou vrozenou potře‑
bou napodobování, jednak že mu toto po‑
máhá v jeho poznání (Zuska, 2002). Rico‑
eur poukazuje ještě na další důležitý motiv
napodobování v Aristotelově Poetice, v ka‑
pitole věnované povahám: „osoba, jež jest
předmětem napodobování“, je člověk, jímž
se zabývá etika. Avšak etické kvalifikace
mají svůj původ ve skutečnosti (Ricoeur,
2000, 80). Ricoeur i samotný Aristoteles
rozeznávají v napodobování etický rozměr
napodobovaného; stejně tak se i instruktoři
na kurzu dotýkají etického jednání a etic‑
kých hodnot, které se prostřednictvím pří‑
běhu kurzu snaží předat. Jaký příběh se to
však na kurzu napodobuje?

Většinou jde o příběh zobrazující svět „jako
by“. Svět, který naratologie označuje za fikč‑
ní. Mimésis II1 otvírá říši jako by a mohl bych
také, ve shodě s tím, jak běžně mluví literár‑
ní věda, říci říši fikce (Ricoeur, 2000, 104).
Říše „jako by“ nám otevírá problém fikce
a fikčního světa2. Fikční svět je konkrétní
konstelace stavů, věcí, které, podobně jako
možné světy, nejsou ve světě aktualizovány
(nemusí být v pravém světě přítomny), při‑
čemž tyto světy jsou tvořeny konkrétním po‑
čtem osob a předmětů a z důvodu konzisten‑
ce zachovávají logické zákony (Fořt, 2005).

1

2

Mimésis se vyskytuje ve více rovinách. Ricoeur
(2001) rozlišuje tři takovéto roviny, které označuje
římskými číslicemi I až III.
Problematika fikčních světů je otázkou narativní
sémantiky fikčních světů, která vychází z teorie
možných světů používaných logickou sémantikou.
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Kurzy ZP vytvářejí prostor, do kterého se ten‑
to fikční svět promítá a reálný svět účastní‑
ků se s ním díky tomu může setkat. Slavík
a Wawrosz (2004) uvádějí, že při artefiletic‑
ké činnosti dochází právě k prolínání tako‑
véhoto fikčního světa s realitou (aktuálním
světem), toto prolínání představuje výrazo‑
vá forma, například hra. Příběh napsaný in‑
struktory před kurzem bezesporu také tvoří
fikční svět, který se při realizaci (průběhu
kurzu) stává výrazovou formou jednotlivých
událostí příběhu (hrou, workshopem, rela‑
xací, simulací…). Myšlenky fikčního světa
se tak zpřítomňují ve výrazových formách
aktuálního světa účastníka kurzu.
Dalo by se tedy říci, že účastníci čtou fikční
svět příběhu kurzu. V Ricoeurově terminolo‑
gii je taková činnost srovnatelná s provádě‑
ním mimésis III, tedy znovunapodobováním
příběhu přímo během kurzu. Sledovat něja‑
ký příběh znamená aktualizovat jej četbou.
Lze‑li konstrukci zápletky popsat jako akt
souznění a produktivní obrazotvornosti, je
to proto, že tento akt je společným dílem
textu a jeho čtenáře v tom smyslu, v němž
Aristoteles tvrdil, že pocit je společným dí‑
lem pociťovaného a pociťujícího (Ricoeur,
2000, 120). Akt četby je tedy faktor spoju‑
jící mimésis III s mimésis II. (…) Text se tak
stává dílem pouze v této interakci mezi tex‑
tem a vnímatelem (Ricoeur, 2000, 121).
Autor příběhu v literatuře chce „něco“ pře‑
dat čtenáři, čtenář tedy musí čtením (v ro‑
vině mimésis III) dekódovat poselství textu
příběhu (románu, povídky, dramatu…), aby
mu porozuměl – to je významem onoho
napodobování ze strany čtenáře. To „něco“
představují činy a jednání člověka nesoucí
například určitý etický rozměr a další po‑
selství, která příběhu autoři vtisknou. Jak
přesně dochází k odkrytí poselství příběhu
ze strany čtenáře kurzu?
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Literární transdukce
a příběhy na kurzu
Výše vykreslené Aristotelovo a Ricoeurovo
pojetí mimésis připravuje půdu pro hlubší
proniknutí do struktury příběhu v ZP skrze
teorii literární transdukce, jež odpovídá mo‑
dernímu literárnímu přístupu inspirovanému
teorií informace. V tomto pohledu se chápe
literární dílo jako předmět komunikace (ko‑
munikát) mezi jeho původcem (autorem,
v našem pojetí instruktorem) a příjemcem
(čtenářem, účastníkem), přičemž komuni‑
kát je nositel určité specifické sémantické
informace (Fořt, 2005, 102).
Mezi čtenářem, textem a autorem se tak
odehrává důležitý proces porozumění textu.
Pro čtenáře je text jaksi zakódován ve fikč‑
ním, autory stvořeném světě – čtenář jej de‑
kóduje procesem rekontextualizace v aktu‑
álním světě, tedy znovuvybudovává kontext
příběhu. Jak autor, tak i čtenář provádí ko‑
munikační akty, ty však nejsou ekvivalentní,
nýbrž komplementární. Čtenáři sice přiná‑
leží aktivní úloha při čtení, autor však nese
zodpovědnost za své dílo. Lze mluvit o urči‑
té asymetričnosti ve vztahu autora a čtená‑
ře (Doležel, 2003). Tato asymetričnost je pří‑
tomna i z hlediska pedagogiky, respektive
z pohledu filosofie výchovy, kdy E. Lévinas
popisuje asymetrický vztah zodpovědnosti
mezi učitelem a žákem (Palouš, 2008); po‑
dobně je tomu i v případě ZP, kdy instruktor
zodpovídá za kurz.
Aby čtenářova rekonstrukce fikčního světa
proběhla úspěšně, je nutná shoda všech
nejen explicitně obsažených významů, kte‑
ré čtenář z textu získal, ale i těch implicit‑
ních, v textu obsažených nepřímo (Doležel,
2003). Samotné uvědomění si těchto dvou
rovin příběhu pomůže odhalit „poselství
příběhu“.

Při rekontextualizaci dochází k „živému čte‑
ní“ příběhu tak, aby čtenáři/účastníci mohli
rozkódovat toto poselství. Čtení není nevin‑
ná činnost (Culler 1975, 129; cit. podle Fořt,
2005). Čtení je ze své podstaty intencionál‑
ní, záměrné. Číst explicitní významy se však
jeví mnohdy jako snazší než porozumět a re‑
konstruovat ty implicitní. V kontextu ZP je
explicitní význam příběhu účastníkem chá‑
pán jako to ve výrazové formě zjevně řečené:
čeho má dosáhnout, co vykonat ve výrazové
formě (například hře), aby mohl později od‑
krýt implicitní význam. Toto můžeme ozna‑
čit jako „dramaturgický cíl3“, který účastníci
přímo vidí v konkrétním příběhu na kurzu
nebo jeho jednotlivé události.

3 Zde je důležité uvědomit si, co představuje obsah
a co cíl. Syžet je analogie s dramaturgií z pohledu
autora kurzu a explicitní význam je to, jak účastník
vnímá, co se po něm z hlediska dramaturgie žádá,
co je jeho cílem. Fabule pak tvoří pedagogický
obsah a implicitní významy pedagogické cíle kurzu.
Jde o analogii pojmů, proto nelze mluvit o tom, že
tyto explikace jsou naprosto přesné, přesto tyto
kategorie nelze zaměňovat.

Ke komplexitě porozumění příběhu patří
rozkódování implicitního významu příběhu,
toho, co instruktoři chtěli skutečně sdělit,
což jsou většinou pedagogické cíle kurzu,
ono „poselství příběhu“; toto pochopení je
pro kontext ZP obzvlášť důležité. Implicitní
významy příběhu kurzu autor totiž pouze na‑
značuje a čtenář na ně musí přijít sám nebo
s podporou instruktorů. Takové rozumění
odkazuje k samotnému čtenáři a jeho po‑
jetí interpretace významu, k jeho vytváření
zkušenosti a obohacování sama sebe o nový
význam z textu/kurzu. V implicitnosti se tak
otvírá nejvíce prostoru pro spoluúčast čte‑
náře a jeho rekontextualizaci. A pokud platí,
že ZP má být příspěvkem k osobnostnímu
rozvoji účastníků, pak musí i účastníci roz‑
kódovat, rozluštit implicitní význam čás‑
tí příběhu a i příběh jako celek. K tomuto
komplexnímu čtení mnohdy pomáhá refle‑
xe, která pro účastníky představuje prostor,
kde si mohou uvědomovat implicitní „posel‑
ství příběhu“ – většinou jde o cíle směřující
k osobnostnímu rozvoji účastníků.
Zredukované schematické shrnutí imple‑
mentace literární transdukce do kontextu
ZP lze nalézt na obrázku.
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Symbol, mýtus a reflexe
v zážitkové pedagogice
Příběh v pojetí ZP má více rovin, z nichž
nejdůležitější představují roviny dramatur‑
gická a pedagogická. Pro jejich lepší po‑
chopení využijme jiné perspektivy než te‑
orie transdukce; ústředním tématem však
stále zůstanou dvě roviny významu. Tento
další pohled totiž nabízí paralelu s jinými
příběhy obsahujícími dvě roviny, přesněji
řečeno „dvojí strukturu intencionality“ –
jsou jimi mýty v pojetí P. Ricoeura (1993).
Ten mýty vysvětluje skrze vlastní koncepci
symbolů: samotný symbol charakterizuje
dvojí intencionalita, kdy na primární inten‑
cionalitě symbolu se zakládá druhá. Sym‑
bol je tak znakem odkazujícím k jiné věci,
kterou zastupuje. Primární intencionalita
podle Ricoeura představuje „doslovný smy‑
sl“ symbolu, jeho bezprostřední význam;
lze jej připodobnit k explicitnímu významu
příběhu u Doležela. Druhou intencionalitu
pak tvoří „symbolický smysl“, jakýsi skry‑
tý smysl, další význam. Ten je pro symbol
určující, protože teprve pak lze porozumět
symbolu jako celku; srov. implicitní význam
příběhu. Tyto dva termíny pocházejí z Rico‑
eurovy terminologie a jejich označení není
důležité, důležitější je mechanismus, že skr‑
ze první lze poukázat na druhý, mnohdy
se jevící jako důležitější. Uveďme Ricoeurův
příklad vody: Na rovině doslovného smyslu
rozumíme slovu „voda“ podle kontextu vy‑
právění o vodě, která umývá; toto vyprá‑
vění odkazuje k vodě jako fyzické realitě,
se kterou máme zkušenost umývání. Skrze
doslovný smysl můžeme dojít ke smyslu
symbolickému (např. očištění od hříchu),
který odkazuje k vnitřní změně člověka (Ri‑
coeur, 1965, 23–24, citováno podle Hušek,
2003). Symboly v příběhu kurzu jsou před‑
stavovány jednotlivými výrazovými formami
událostí (hry, soutěže…), v nichž lze spatřit
pedagogický cíl (symbolický smysl, implicit‑
ní význam), který může být zprostředkován
jedině přes výrazovou formu události (do‑
slovný smysl, explicitní význam).
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Pro zpřehlednění se dále vrátím k původním
termínům implicitního a explicitního význa‑
mu, ale obohacených o Ricoeurovo pojetí
symbolu. Pokud má kurz ZP obě dvě roviny
a účastníci je dokáží odkrývat, jeví se pak
tento jako příběh obsahující specifické sym‑
boly. Stejně tak jako lze skrze první smysl
symbolu odkrýt druhý, lze skrze výrazovou
formu a explicitní význam dovést účastníka
k počátku vnímání implicitní roviny příběhu,
tedy k poselství kurzu. Píši počátku z toho
důvodu, že vnímání implicitního významu
se následně prohlubuje v prostoru reflexe.
Ricoeurova teorie nazývá příběh, jenž obsa‑
huje symboly, mýtem. Rozdíl mezi mýtem
a symbolem pak pro Ricoeura (1993) zůstá‑
vá v časové dimenzi, kterou rozvíjí jenom
mýtus. Pro ZP je pojetí mýtu důležité v tom,
že (na rozdíl od příběhu) obvykle obsahuje
kumulované zkušenosti implicitních význa‑
mů lidského způsobu života. Mýty celou
lidskou dějinnou zkušenost shrnují líčením
základních událostí do univerzálního vy‑
právění, které vypovídá o počátku člověka;
určují směr a polaritu dějin, uchovávají na‑
shromážděné zkušenosti (Filosofický slov‑
ník, 2002).
Proces rozumění implicitnímu významu
symbolu lze mnohdy důkladněji rozkrýt
až díky reflexi. Z pohledu instruktora je
nutné utkat tkanivo příběhu kurzu podob‑
ně jako mýtus, neboť kurz usiluje o oboha‑
cení účastníků a rozvinutí jejich osobností
stejně jako mýtus se snaží zprostředkovat
ověřenou lidskou zkušenost. Nejde předně
o to, zda se kurzy reálně inspirují příběhy
„reálných mýtů“, ale o pohled na strukturu
příběhu kurzu jako na mýtus, tedy něco, co
obsahuje symboly s dramaturgickou a pe‑
dagogickou rovinou (explicitním a implicit‑
ním významem). Účastníci vnímají příběh
na kurzu zpočátku jako obyčejný příběh
bez symbolů, až postupně v jeho celistvosti
nalézají jeho implicitní význam.

Význam analogie příběhů
a zážitkové pedagogiky
Čas tak hraje na kurzu důležitou roli v pro‑
měně příběhu v mýtus – ZP pracuje s vytvá‑
řením časového prostoru, což účastníkům
umožňuje nacházet implicitní významy (pe‑
dagogické cíle). Tímto časovým prostorem
je reflexe. Mnohdy se jedná o skupinovou
diskusi, díky čemuž se odhaluje více impli‑
citních významů. Podle transduktivní teorie
(Doležel, 2003) se tak vytváří komunikační
řetězec, kdy výsledek jednoho sdělení z po‑
chopení příběhu se stává východiskem pro
další porozumění a sdělení. Reflexe se v tom‑
to jejím narativním vnímání stává společ‑
ným hledáním dalších implicitních významů
skrze komunikační sdělení ostatních.
Nelze říci, že implicitní význam musí být
vždy předem formulovaný pedagogický cíl,
neboť výrazová forma aktivity může mnoh‑
dy přinášet dopředu neodhadnutelné zážit‑
ky, například nečekané konflikty mezi hráči,
krizové situace apod. Přesto jde o události
příběhu, v nichž účastníci mohou najít im‑
plicitní význam, aniž to předem instruktoři
zamýšleli. Při reflexi je tedy možné pojme‑
novat dané segmenty příběhu a umožnit
účastníkům, aby si z nich sami pro sebe
vytvořili určité významy. To odpovídá Bar‑
thesově myšlence, že mýtus se z příběhu
stává tím, že mu lidé časem přiřadí nějaký
význam (Barthes, 2004), který se na osobní
úrovni může pomocí časového prostoru re‑
flexe změnit na zobecněnou zkušenost. Re‑
flexe se tak jeví jako nedílná součást kurzů
ZP, bez níž by mohl zůstat účastníkům skryt
rozměr osobnostního rozvoje.

Kurz ZP lze modelově vnímat jako jeden
z mnoha příběhů, který obsahuje symboly
a je sestaven „spisovateli‑instruktory“. Tak‑
to navržený příběh se pak začne vyprávět
v konkrétním čase a místě za spoluúčas‑
ti instruktorů a účastníků, kteří jej „aktiv‑
ně čtou“, a tím se na něm podílejí. Pomocí
vyprávění a aktivního čtení se tvoří v aktu‑
álním světě účastníků výrazové formy jed‑
notlivých událostí příběhu, kde se střetává
fikční a reálný svět. Fikční příběh se promě‑
ňuje v reálný příběh kurzu s účastníky jako
jeho součástí. Každý z nich přitom mimo
kurz žije svůj osobní příběh, který si s se‑
bou přináší. Ve výsledku pak společný pří‑
běh kurzu vytvoří něco, co může obohatit
osobní příběhy účastníků. A to zejména
tehdy, je‑li dán účastníkům prostor pro
čtení implicitních významů příběhu kurzu
a pomáhají‑li instruktoři při reflexi odkrývat
implicitní významy výrazových prostředků
a zpřístupnit tak i jednotlivá poselství pří‑
běhu. Důležité pak je, aby si tento kurzovní
příběh nenárokoval být velkým metanara‑
tivním vyprávěním (Lyotard, 1993), které
se snaží legitimizovat jediný pojmový rá‑
mec vidění světa jako ten pravý a které prá‑
vě na tomto nakonec selže. Řečeno spolu
s Marquardem (1998): je důležitá tolerance
k ostatním vyprávěným příběhům, takzva‑
ná „polymýtie“ (možnost sdílet více příbě‑
hů současně: osobní, druhého člověka, kur‑
zovní…). Více příběhů tak může zaručit více
pohledů na procesy a významy kurzu, díky
čemuž nedojde k tomu, že by instruktoři
mohli kurzovním příběhem vnucovat svoje
vidění světa. Svým vyprávěním můžeme in‑
spirovat ostatní životní příběhy účastníků.
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Z tohoto pohledu se tedy příběhy jeví jako
velmi mocné prostředky, ale nikdy nesmí
polapit člověka tak, aby zapomněl na svůj
osobní životní příběh, za který sám ručí,
který je tím nejdůležitějším. V opačném
případě hrozí pohlcení zážitkem – „pod
‑distancování“, jak uvádí Slavík (G8, 36).
Fikční příběh kurzu má vést k autentickým
prožitkům, které mohou pomoci člověku
orientovat se v dalším, reálném životě; od‑
povědnosti žít náš osobní příběh nás všech‑
ny ostatní příběhy (kurzu, druhých, světa…)
nezbavují.
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Aplikace
rubriku vede: Jan

Občas studentům kladu
divné otázky. Jako třeba Co
se vám vybaví, když se řek‑
ne zážitková pedagogika?
Podívají se na mě shovíva‑
vě a v souvislé řadě chrlí:
dobrodružství, výzva, přá‑
telství (často na celý život),
originalita, humor, atmosfé‑
ra (strhující až pohlcující),
recese, emoce (jedno jaké,
především pak neobyčejně
silné)… atd. atd. Na konci mi
to většinou nedá a zeptám
se: A něco jako učení ne?
Odpověď ve stylu: No tak

Kolář | jankolar@phil.muni.cz

jasně, ale to je samozřejmé pouti právě takovéto zřetelné
přece. Asi jsem neměl štěstí, stopy zanechávala. Jednou
ale moc (samozřejmých) pří‑ tomu může být nápomocen
ležitostí odnést si ze zážitko‑ třeba krátký animovaný film,
vých akcí jedno i druhé mi jindy zase webové strán‑
život zatím nepřinesl. Zato si ky (Škola), překvapení vás
však velice živě vybavuji ten může zastihnout v sedle kola
neskutečně dlouhý zástup (Neziskový sektor) nebo vše
okamžiků, kdy do mě na prv‑ proběhne tak nenápadně,
ní pohled přízemní a omšelý že si toho nevšimnete vůbec
zážitek zabalený ve zcela ci‑ (Management).
vilním kabátě vtiskl nesma‑
Jan Kolář
zatelnou a hlubokou stopu.
A moc bych zážitkové peda‑
gogice (a ještě více jejím kli‑
entům) přál, aby na své další

Petra Hlavničková shows in The school environment
her article that the topics of is opening a greater and
migration, refugees and simi‑ greater space for experien‑
lar can be presented at a very tial learning; however, there
young age in a sensitive and are not many educators who
novel way. She presents an are able to use it fully and
educational project based independently. The text by
on the background of experi‑ Dana Moree introduces the
ential learning, which comes project Czechkid, which of‑
after many years abroad and fers pedagogues an efficient
realization of multicultural
in the Czech Republic.
education through the inter‑
active internet interface, in‑
cluding necessary methodi‑
cal support.
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Regional development, na‑
ture protection and cultural
heritage, and support of
a healthy lifestyle are topics
which will grow in the future.
One novel and long‑term ef‑
ficient way to connect these
areas meaningfully and ben‑
efit pedagogically at the
same time is introduced in
the article Greenways by
Zuzana Taušová, devoted to
cycling green routes.

Putování
s Carly

Carly utekla. Všude kolem hořelo, měla hlad,
byla vystrašená a osamělá. Carly bez pře‑
stání běžela, dokud nedoběhla do klidné,
pokojné vesnice. Na lavičce před domem
se slunili dva staroušci, povídali si a vy‑
padali spokojeně. Carly se zeptala, zda by
u nich mohla bydlet. A jestli by jí dali trochu
chleba. „No teda, kdo to jakživ viděl!“ vo‑
lali staroušci, „dítě, které se toulá a žebrá!
To patří do sirotčince! O to by se měl ně‑
kdo postarat!“ A zavolali policii, aby Carly
chytila. Ale ona utekla pryč. Carly se ocitla
v lese, kde našla pár jahod, kterými zahna‑
la ten největší hlad. Mech byl měkký a tep‑
loučký. Dobře se v něm spalo. Ale ještě po‑
řád jí kručelo v břiše a zvuky nočního lesa jí
naháněly strach. Ne, tady by sama zůstat
nechtěla. Vydala se tedy dál, pořád za no‑
sem, až na druhý konec lesa. Přišla do země,
ve které bydleli Kamenožrouti. Byli moc
milí a nabídli Carly plnou hrst kamenů, aby
se najedla. Ona je ale jíst nechtěla. To je roz‑
zuřilo. „Není ti to tu u nás dost dobré? Jestli
nechceš jíst to, co ti dáváme, tak si běž ně‑
kam jinam!“ A Carly si smutně pomyslela:
„Oni mě nemají rádi, protože jsem cizí a jiná
než oni.“ Bylo to opravdu tak. Kamenožrou‑
ti si jí přestali všímat a Carly odešla (Fuch‑
shuber, 1997, nestr.).
A tak to šlo ještě dlouho. Carly nepochodila
v zemi šedých vran, ani u ptáčků brkoslávků,
v zemi hamounů ji rychle hnali pryč a chu‑
dí lidé pro ni neměli místo. Až se Carly po‑
dařilo najít nový domov u člověka jménem
Přítel, žijícího ve větvích velikého stromu,
v domě z nejrůznějšího harampádí (Fuch‑
shuber, 1997, nestr.).

Petra
Hlavničková
škola

Krátký, jednoduchý, ale výstižný příběh
se šťastným koncem, který seznamuje děti
s osudy uprchlíků, napsala německá spi‑
sovatelka Annegert Fuchshuber, nositel‑
ka ceny Deutscher Jugendliteraturpreis
(1984). Doprovodila ho ilustracemi, které
příběh dokonale doplňují. Ilustrace vyni‑
kají pregnantností tvarů i barev a obejdou
se bez přílišných deformací a abstrakcí.
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlí‑
ky (UNHCR), mezinárodní organizace věnu‑
jící se pomoci uprchlíkům na celém světě,
rozhodla o zpracování příběhu do podoby
filmu s použitím knižních ilustrací. Příběh
se stal východiskem pro uchopení témat
uprchlictví, tolerance a emocí v práci s dět‑
mi od 5 do 8 let; využit může být i v oblasti
výchovy k hodnotám.
Tento materiál se u německy mluvících
dětí a pedagogů dočkal příznivého přijetí
a byl přeložen i do angličtiny, francouzštiny
a španělštiny. Realizace české verze se cho‑
pila organizace META o.s. – Sdružení pro pří‑
ležitosti mladých migrantů a od konce
roku 2008 nabízí mateřským a základním
školám a ostatním vzdělávacím institucím
sedmiminutový film a metodickou příručku
pro učitele. Českého dabingu se zhostil pan
Petr Nárožný, který dokázal tento poměrně
smutný příběh ubránit před nebezpečným
patosem a dodal mu pro děti předškolního
a mladšího školního věku dobře uchopitel‑
ný rozměr.
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Cizinci v českých školách
Sdružení META se od svého vzniku v roce
2004 věnuje problematice začleňování dětí
cizinců do českých škol. Poskytuje odbor‑
né sociální poradenství jak samotným mla‑
dým migrantům, kteří mají snahu zapojit
se v České republice do vzdělávacího proce‑
su, tak i jejich rodičům a v neposlední řadě
pedagogům, kteří se s nimi každodenně
v rámci své profese setkávají a na jejich pří‑
tomnost ve třídách reagují.
Toto téma se v českých školách stává stá‑
le více aktuální. Oproti pracovní migraci
typické pro 90. léta minulého století, kdy
přicházeli většinou dospělí cizinci samotní,
se v současnosti zvyšuje počet zahraničních
pracovníků, kteří přicházejí s celou rodinou –
tedy i s dětmi, které ještě nedokončily povin‑
nou školní docházku a na základě školského
zákona musí být zapsány do české školy bez‑
prostředně po svém příjezdu do ČR. Proto
se dnes české děti ve škole zcela běžně po‑
tkávají s dětmi pocházejícími z různých zemí
a tedy i různých kultur. Část těchto žáků
tvoří i cizinci, jejichž pobyt na našem území
má jiný důvod – jedná se o uprchlíky, ať už
žadatele o mezinárodní ochranu či uznané
azylanty. Úkol dobrého pedagoga spočívá
v nalezení vhodného způsobu, jak s touto
skutečností pracovat, tj. jak integrovat cizin‑
ce do kolektivu třídy a školy a zabránit tak
jejich společenské izolaci.
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Projekt Putování s Carly představuje jeden
z možných prostředků pro tento záměr. Pří‑
běh i s metodickým materiálem zařazuje‑
me do oblasti multikulturní výchovy, která
se stala průřezovým tématem dnešních rám‑
cově vzdělávacích programů (pro mateřské
i základní školy). Z vlastní zkušenosti víme,
že pro mateřské školy a první stupně základ‑
ních škol vzdělávací materiál z multikulturní
výchovy téměř chybí. Přitom se jedná o vě‑
kovou skupinu, která ještě není tolik ovliv‑
něna tradičními společenskými předsudky,
a tudíž nabízí možnost k utváření čistých
hodnot namísto přetváření těch (i) nevě‑
domky převzatých.
Soňa Koťátková ve své knize Dítě a mateř‑
ská škola uvádí, že předškolní doba je cha‑
rakteristická intenzivním rozvojem myšlení.
Zdokonalují se všechny myšlenkové ope‑
race jako analýza, syntéza, srovnávání, tří‑
dění či zobecňování a předškolák s velkým
zaujetím pronásleduje své okolí otázkami,
aby se dopátral příčiny věcí. Dále zmiňuje
našeho předního psychologa Zdeňka Heluse, který upozorňuje, že určité mínění okolí
o chování jedince je dítětem skutečně pře‑
vzato a následně plněno (Koťátková, 2008).
Tyto informace poukazují na to, že určitý
názor, přesvědčení, sdílené okolím o dětech,
vytváří konstelaci vlivů formujících pova‑
hu, osobnost, výkonnost a následně život‑
ní osudy jednotlivce. Z toho rovněž vyplývá
potřeba začít s otevíráním tématu již v tom‑
to věku a pokusit se tak vytvořit v dětech
zdravý základ pro vnímání jinakosti, cizích
kultur i přístupu k člověku v nouzi. Nebo,
ještě jinak řečeno, k přijímání zodpovědnos‑
ti za své jednání.

Metodická podpora
Metodická příručka, vyrobená pro doplnění
animovaného filmu, je rozdělena do pěti te‑
matických bloků. Přináší návrhy rozličných
činností a velké množství tipů, jak s filmem
ve výuce pracovat – aktivity lze rozplánovat
do období několika týdnů, důležité ale je při
jejich realizaci „netlačit příliš na pilu“. Téma‑
ta poskytují možnost dotýkat se osobních
prožitků, ty však musí být uchopeny citlivě.
Práce s tímto materiálem vychází ze základ‑
ních principů humanistické pedagogiky,
pedagogiky orientované na dítě. Ta vyža‑
duje vytvoření kvalitního sociálně emoční‑
ho prostředí založeného na důvěře, bezpe‑
čí a respektu druhých a jejich individuality.
Ve vztahu mezi učitelem a žákem zdůrazňu‑
je partnerství a uznává svobodu dítěte kdy‑
koliv se vyjádřit nebo naopak mlčet. Záro‑
veň nabízí demokratické principy rozhovoru,
které bychom (slovy Soni Koťátkové) měli
dodržovat již v tomto věku dítěte. Jednáme
tak, že dáváme dítěti k dispozici své názo‑
ry, soudy a srozumitelně říkáme, že se jedná
o náš názor a je možné, že to jiní vidí jinak.
Necháváme dítěti prostor a neopravujeme
jeho nedokonalost, spíše sledujeme základní
logickou osu mezi zkušeností, stavem vědě‑
ní a celkovým rozvojem a způsobem zpraco‑
vání nových zkušeností (Koťátková, 2008).

Oběd na kurzu českého jazyka.
| foto z archivu META

Samotný filmový příběh „čtou“ děti veli‑
ce bystře. Záhy pochopí hlavní myšlenku
a rozlišují výpovědi jednotlivých scén. Je
přeci jiné, když Carly odmítnou Kameno‑
žrouti proto, že nechce jíst jejich kameny,
než když nepořídí u šedých vran, jelikož
nedokáže vyletět na strom a sníst mrtvou
myš. A s tím lze dál pracovat. Pomocí dra‑
matizace příběhu lze u dětí navodit prožit‑
ky týkající se odmítnutí – jaké je to být od‑
mítnut či naopak odmítnout někoho jiného.
Na základě nezbytné vnímavosti k osudům
dětí ve skupině může být zvolena intenzi‑
ta navozených prožitků. Víme‑li, že ve třídě
máme dítě, jež prožilo opuštění původního
domova, postupujeme opatrně a necháme
je samo se rozhodnout, jak daleko se chce
na této cestě vydat a otevřít. Zároveň i dítě,
které sice nemá žádnou osobní zkušenost
s migrací, ale prochází samo právě složitou
životní situací (např. rozvod rodičů), může
projektovat tento příběh do své zkušenosti.
Na druhé straně je třeba neopomenout
a využít šťastný konec příběhu. Děti si vel‑
mi užívají možnosti vystavět si „dům“ pod‑
le svých představ (v metodice popsán jako
tzv. kout snů) a nabídnout v něm místo ně‑
komu dalšímu.
Aplikace

35

Doučování mladých migrantů. | foto z archivu META

Metodický materiál doporučuje znovu
se k příběhu vracet v průběhu dalších dnů/
týdnů. Jako námět pro práci s tématem
emoce nabízí příručka tzv. emoční kartičky –
vypracované kartičky s obrázky charakteri‑
zujícími různé pocity, jež Carly při své pouti
zažívala. Ty se vystaví někde ve třídě. Každé
ráno by měly děti nalepit nálepku se svým
jménem vedle obrázku, který vyjadřuje, jak
se právě cítí. Vždy lze využít i prázdnou kar‑
tičku pro případ, že děti nechtějí prozradit
své pocity. Prázdná kartička může být pou‑
žita i k doplnění pocitu, jenž doposud nebyl
zmíněn.
Další tip představuje téma elementárních
potřeb dětí – být milován, jíst, spát a hrát
si. Jaké to je, když se nám jich nedostává?
Jaký je rozdíl mezi tím, co potřebujeme a co
chceme?
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Na materiálu oceňujeme nejen jeho přínos
v oblasti multikulturní, ale právě i jeho pře‑
sah do oblasti práce s emocemi a hodno‑
tovými systémy dětí. Kdy jindy je utvářet,
respektive podpořit jejich přirozený rozvoj,
než v raném dětském věku?
Film a metodický materiál distribuuje META
o.s. po České republice zdarma. Pro zástup‑
ce pražských škol je připraven k osobnímu
odběru v kanceláři sdružení.
Metodickou příručku najdete rovněž ke sta‑
žení na stránkách www.meta‑os.cz. Anglic‑
kou verzi filmu můžete zhlédnout na www.
youtube.com/watch? v=oF1HGfg2bSo

Literatura

 (1997), Carly. New York: The Feminist
Press. Český překlad META o.s. Retrieved
from www.meta‑os.cz/UserFiles/doc/
Carly_Publikace.pdf
 Koťátková, S. (2008). Dítě
a mateřská škola. Praha: Grada.

Czechkid jako
široká alternativa
Multikulturní výchova je chtě nechtě čím
dále tím více spojována s alternativními pe‑
dagogickými metodami. To vyplývá jednak
z kvalitativního výzkumu mezi pedagogy
(Moree, 2008), a jednak takovou dikci na‑
jdeme i v rámcových vzdělávacích progra‑
mech – konkrétně v popisu multikulturní
výchovy jako jednoho z průřezových vzdě‑
lávacích témat (Doležalová, 2004). Zdá
se tedy, že z metodického hlediska jde o dis‑
ciplínu, na kterou jsou kladeny větší nároky
než na disciplíny jiné.
Jenže multikulturní výchova není složitou
disciplínou jen kvůli své metodické nároč‑
nosti. Jedná se také o obor, který nemá ani
zdaleka jednoznačnou interpretaci a navíc
se v posledních padesáti letech v západ‑
ní Evropě a Americe vyvíjel velmi vysokou
rychlostí, přičemž zohledňoval jak nové
trendy ve společnosti, tak i politický vývoj.
A tak dnešní podoba multikulturní výcho‑
vy v mnoha ohledech odráží tuto hojnost
vlivů, které se navíc liší kraj od kraje. Její
aplikace v České republice se pak stává o to
složitější, že v určitém stupni tohoto mezi‑
národního vývoje k nám dorazila do situace
transformující se postkomunistické země,
která měla navíc s multikulturním souži‑
tím své velmi specifické zkušenosti. Vždyť
zatímco v roce 1918 bylo Československo
založeno jako multietnický stát, v důsledku
druhé světové války a poválečného odsunu
Němců došlo k jeho postupné homogeniza‑
ci (Klimek, 2000; Klimek, 2002).

Dana
Moree
škola

Do takto homogenní společnosti se po‑
stupně začala kulturní rozmanitost vracet
až po roce 1989, kdy však na mezinárod‑
ní scéně již dávno nabírala vítr do plachet
globalizace. Vzniklý kontrast byl tedy v prv‑
ních letech o to větší a jeho zpracování o to
opatrnější.
Právě v tomto kontextu byly vytvořeny we‑
bové stránky www.czechkid.cz, které se po‑
kusily nabídnout konkrétní metodický ná‑
stroj pro začleňování multikulturní výchovy
do škol v rámci školské reformy (cílovou
skupinu tvoří děti ve věku od 10 do 15 let).
Stránky se snaží zohledňovat vývoj oboru
na mezinárodní scéně a zároveň se pokou‑
šejí najít aplikaci tohoto oboru ve specific‑
kém kontextu České republiky.
V tomto příspěvku bych ráda nejprve před‑
stavila stránky samotné a v dalších částech
bych se na ně ráda podívala z hlediska obsa‑
hu multikulturní výchovy a její metodiky.
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Czechkid a co v něm najdete
Při představování stránek www.czechkid.cz
se pokusím nejen podat informace o tom,
v čem mohou napomoci při multikulturní
výchově, ale pokusím se také zprostředko‑
vat pohled do zákulisí toho, jak byly tvoře‑
ny. Doufám, že takový pohled může přiblí‑
žit i určité hledání způsobu pro zařazování
multikulturní výchovy do českého kontextu.
Stránky Czechkid nabízejí výlet mezi par‑
tičku teenagerů z jednoho středně velkého
českého města, kteří zde představují sebe,
své rodiny, ale také trable a sny do budouc‑
na. Kromě profilů tu lze nalézt asi padesát
dialogů postav, a protože se jedná o stránky
pro multikulturní výchovu, tematicky spa‑
dají právě do této oblasti – řeší se zde otáz‑
ky od uprchlictví až po homosexualitu.
V průběhu tvorby stránek se jejich podoba
diskutovala v několika školách. Na základě
reakcí pedagogů byl každý z dialogů pro‑
pojen s textem objasňujícím danou proble‑
matiku, čímž vznikla jakási multikulturní
výchova v kostce – některé dialogy lze vzít
přímo do třídy a využít je při hodinách; in‑
formativní texty umožní pedagogům připra‑
vit se na hodinu v minimálním čase.
A právě v této chvíli představování nastává
potřeba jakéhosi exkurzu do Czechkid ku‑
chyně, která se za takovým výsledným pro‑
duktem skrývá.
Czechkid vychází z transkulturního přístu‑
pu k multikulturní výchově, jehož specifi‑
kum tvoří velmi individuální pohled na ob‑
last kulturních rozdílů (Flechsig, 1998;
Flechsig, 2000; Flechsig, 2004; Moree &
Bittl, 2007). Když se podle něj setkají dva
jednotlivci, jediným kritériem pro stanove‑
ní odlišnosti jejich kultur nemusí být pouze
fakt, že se každý z nich narodil v jiné zemi.
Naopak – existuje spousta dalších faktorů,
které ty dva ovlivňovaly a díky nimž mohou
při setkání narazit na kulturní rozdíly.
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Pokud bude jeden z dvojice např. kluk
se zálibou v lezení po horách a cestování
narozený v česko‑holandské bilingvní in‑
telektuálské rodině, a druhý bude z hodně
konzervativního ateistického prostředí, kte‑
ré cestování vnímá jako nepotřebný luxus
a kde se předpokládá, že dotyčný převezme
hospodářství po rodičích, budou tito dva
řešit téma kulturních rozdílů bez ohledu
na stejné občanství. Transkulturní přístup
zve k bedlivému vnímání vlivů, které dotyč‑
ného v životě potkaly, a citlivosti k rozdílům,
které z těchto vlivů a z toho, co díky nim
považujeme za normální, vyplývají.
No a právě z tohoto teoretického podhou‑
bí vyrostl také Czechkid. Jednotlivé postavy
nebyly tvořeny jako reprezentanti určitých
etnických skupin, ale jako děti, které mají
co do činění také s multikulturními tématy –
ať už proto, že jejich kamarádi se s něčím
takovým potkali (jako Magda), nebo kvůli
tomu, že mají extrémně pravicově orien‑
tovaného staršího bráchu a musí se tedy
s jeho vlivem vypořádat (Pavla), nebo proto,
že se narodili v Čechách, do české rodiny,
ale mají odlišnou barvu pleti, protože tatí‑
nek pochází ze Zimbabwe (Ali), nebo pro‑
to, že se přistěhovali do Česka spolu s ro‑
diči za prací (Suong). Právě tento pohled
na jednotlivce je z hlediska Czechkid velmi
podstatný. Jedinec nereprezentuje skupi‑
nu, ale sám představuje výtvor mnoha vlivů
mnoha skupin. A právě kvůli tomu naráží
v životě na situace, které mu jeho kultura
může komplikovat. Kulturou toto pojetí ro‑
zumí onen tichý vnitřní hlas, který někde
vzadu v hlavě našeptává, co je v dané chvíli
dobré a co špatné, co je normální a co div‑
né, co se dělá a co se nedělá (Moree & Bit‑
tl, 2007; Toomela, 2003). Jak s těmito roz‑
díly zacházet učí za pochodu celé stránky
Czechkid. V jednotlivých dialozích naši tee‑
nageři narážejí na spoustu témat, v kterých
se neshodnou, kdy jim jejich tiché kulturní
hlasy našeptávají spoustu odlišných inter‑
pretací naprosto konkrétních a banálních
situací. Zprostředkovat zamyšlení nad tím,
co v těchto situacích dělat a jak na ně lze
nahlédnout, tvoří jeden z hlavních cílů www.
czechkid.cz.

Příběh jako médium
Když se vrátíme k počáteční úvaze o meto‑
dách vhodných pro multikulturní výchovu,
můžeme si představit metody běžně použí‑
vané ve školách na pomyslné škále. Na jed‑
né straně se setkáme s frontálním vyučová‑
ním, kdy učitel před tabulí přednáší látku,
kterou si žáci a studenti zapisují. Na druhé
straně můžeme najít zážitkové metody, kte‑
ré se snaží např. o přehrávání rolí nebo diva‑
delní ztvárňování konfliktních situací. Mezi
těmito dvěma póly se ale nachází velké
množství dalších metod. Czechkid bychom
mohli na takové pomyslné škále umístit
někam doprostřed. Jako hlavní metodický
prvek zde slouží příběh, který vypráví ur‑
čitá literární postava a který je dostatečně
konkrétní, aby nutil uvažovat o dalších po‑
dobných konkrétních situacích. Kromě toho
však skýtá také dostatečné bezpečí, nejed‑
ná se totiž o moji situaci a můj příběh, ale
příběh jiné postavy, ke kterému se mohu
vztahovat, uvažovat o něm, pracovat s ním,
ale nutně mě nemusí ohrožovat. Takový pří‑
běh nás vrací někam do podstaty předávání
kultury – k vyprávění pohádek a skutečných
nebo smyšlených příběhů, kterými předává‑
me něco z moudrostí a chyb okruhu lidí,
ve kterém se pohybujeme. A také pomáhá
rozeznávat – stejně jako pohádky – dobro
od zla (Tappan & Packer, 1991). A proto‑
že se pohybujeme v oblasti multikulturní
výchovy, přispívá takový příběh k diskusi
o věcech, které spadají právě do oblasti kul‑
turních rozdílů – jako např. otázka, zda je
vhodné vzít ke kamarádce, která mě pozva‑
la na večeři, balíček s buchtami od mamin‑
ky jako malý dárek. A jak se zachovat, když
se maminka kamarádky urazí tak, že až ute‑
če z místnosti. Právě takové situace Czech‑
kid přibližuje (tuto konkrétní v dialogu
S buchtami to nevyšlo na www.czechkid.cz/
l01g.html). A právě proto, že se jedná o pří‑
běh, mohou s ním uživatelé experimento‑
vat, hledat řešení a zakusit, jak to asi vy‑
padá, když za příčinou nedorozumění stojí
právě kultura.

Jednotliví pedagogové využívající www.
czechkid.cz jako nástroj pro multikulturní
výchovu většinou pracují různým způso‑
bem. Někdy použijí třeba jen jeden z pří‑
běhů jako dokreslení svého výkladu, někdy
vezmou dialog do třídy a nechají děti pra‑
covat v malých skupinkách a hledat odpo‑
vědi na otázky pod dialogy, někdy dokonce
sáhnou po přehrávání jednotlivých dialogů
nebo vymýšlejí své vlastní; hodně záleží
na chuti a předchozích zkušenostech.
Co se výsledků práce s Czechkid týče, zdá se,
že jeho nejsilnější stránku představuje zpro‑
středkování určitého aha‑efektu. Při práci
s konkrétními situacemi dochází ve třídách
nezřídka k tomu, že žáci nebo studenti říka‑
jí – jé, a o tobě si Olegu/Thome/Sebastiane…
taky lidi myslí, že… a najednou se ve třídě
rozpoutá debata ani ne tak o obecných
předsudcích nebo stereotypech, ale o kon‑
krétních zkušenostech s těmito jevy. Žáci
se pak neučí, že předsudek je špatný, ale
učí se, jak vůbec může fungovat a jak se do‑
tyčný může cítit. Tento poukaz na konkrét‑
ní situace je – zdá se – největším přínosem
Czechkid pro pedagogickou práci.
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Co do multikulturní výchovy
vlastně patří
Na mezinárodní úrovni prošla multikultur‑
ní výchova velmi dlouhým vývojem (Banks,
2004) a z hlediska jejího obsahu bylo v jeho
průběhu zařazováno velmi mnoho – někdy
až protichůdných – konceptů. Od informo‑
vání o jiných etnických kulturách ve smyslu
Španělé jsou temperamentní, Romové krás‑
ně zpívají apod. (Leeman & Ledoux, 2003;
Mok & Reinisch, 1996 a další) až po kritický
pohled na určité historické události z per‑
spektivy všech jejích účastníků nebo srovná‑
vání ústav jednotlivých zemí (Parker, 2007).

Právě díky této velké šíři bylo nutno v České
republice při tvorbě www.czechkid.cz najít
nějaké východisko. K němu tvůrčí tým do‑
spěl v několikastupňovém procesu: nejprve
jsme společně hledali témata, která byla re‑
levantní pro situaci v Česku, a podle tohoto
základního seznamu témat vytvářeli posta‑
vy a dialogy. V druhé fázi byla tato témata
srovnána s výsledky obsahové analýzy RVP –
konkrétně textů pro multikulturní výchovu
(Moree, 2008). Chybějící témata jsme do‑
plnili a ponechali i ta přebývající. Czechkid
tedy obsahuje témata požadovaná školskou
reformou a nabízí také řadu dalších.
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Závěrem

KOMIX I

Jednotná definice multikulturní výchovy ne‑
existuje a stejně tak neexistuje jeden meto‑
dický prostředek vhodný pro její začleňová‑
ní. Czechkid se pokusil přinést do procesu
zavádění multikulturní výchovy v ČR nástroj
vycházející z individualizovaného pohledu
na kulturu a její odlišnosti inspirovaného
transkulturním přístupem. A z metodické‑
ho hlediska poskytl práci s příběhem jako
bezpečnou metodu vhodnou i pro pedago‑
gy, kteří se necítí jisti při práci se zážitkový‑
mi metodami. Na základě prvních zkušenos‑
tí se zaváděním multikulturní výchovy nyní
čeká debatu v České republice další důleži‑
tý krok – vyjasňovat si, co vlastně chceme
pod multikulturní výchovou rozumět a jak
ji zamýšlíme aplikovat. Důležité je hledat ta‑
kové cesty, které umožní autentickou reflexi
vlastní životní situace, v českém kontextu
poznamenané dlouhou totalitní zkušenos‑
tí, obdobím transformace a rigidním kon‑
ceptem kulturní identity.

 Parker, W. C. (2007). Imagining
a cosmopolitan curriculum. A working
paper developed for the Washington
state Council for the Social Studies.
Seatle: University of Washington.
 Tappan, B. M., & Packer, M. J. (1991).
Narrative and Storytelling: Implications
for Understanding Moral Development.
San Francisco: Jossey‑Bass INC.,
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 Toomela, A. (2003). How should culture
be studied? Culture & Psychology, 9,
35–45.

Kam se vydala hmota?
A proč? Kdo jí to poradil?
Nezabloudí?!
Pokračování KOMIXu najdete
na straně 101.
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Zaposlouchat
se do krajiny

Existují místa a krajiny, které nepotřebují
slova. Jsou natolik impozantní, že člověk
zůstane s úžasem stát a sleduje ten div pří‑
rody či lidského umu. Niagarské vodopády,
Grand Canyon či Eiffelova věž.
Je však více těch obyčejných míst.
Ve Skotsku si například místní lámali hla‑
vu, jak ukázat lidem zdejší krajinu. Turisté si
zvykli přijet autobusem k Loch Ness, vystou‑
pit, nakoupit suvenýry, nastoupit, popojet
k Loch Lomond, vyfotit se, nakoupit suve‑
nýry a tak stále dokola. Krásná vřesoviště
s pasoucími se ovcemi, kamennými zídka‑
mi a malými jezírky jako by lidé neviděli.
Nebyla na první pohled atraktivní, i když
místní znali jejich půvab i rozmary. Co nás
láká, abychom se vydali na putování takový‑
mi kraji a sami pro sebe je objevovali? A co
nám tyto „nesváteční“ krajiny nabízejí?
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Zuzana
Taušová
neziskovky

Co na tom místě je?
Carl Gustav Jung tvrdil, že člověk nesnese
nesmyslný život. Stejně tak bychom moh‑
li říci, že člověk se nevydává na nesmyslné
cesty. Pokud náš výlet nemá praktický cíl,
jako například vyřízení pracovních záležitos‑
tí či nachytání bronzu na pláži, dává cestám
smysl putování a poznání krajiny.
Nové krajiny si můžeme samozřejmě krok
za krokem zabydlovat příběhy sami. Většina
míst pro nás však zůstane jen kulisou pro je‑
den dva zážitky a nebudeme mít čas či chuť
se jim více věnovat. Pokud nám však někdo
poví, co je na dosud neznámé krajině výji‑
mečné a co se zde můžeme naučit, odnese‑
me si více i během letmého setkání. Říkejme
tomuto procesu interpretace krajiny, stejně
jako Freeman Tilden, který tento pojem po‑
prvé použil v souvislosti s péčí o americké
národní parky.
Interpretovat znamená snažit se jiným li‑
dem přiblížit něco, co podle nás stojí za po‑
zornost a co s nimi chceme sdílet. A chceme
‑li, aby lidé naši krajinu poznávali a sdíleli
s námi naše potěšení, musíme jim krajinu
představit zajímavě, srozumitelně a jedno‑
duše. Informační panely hustě popsané po‑
drobnými seznamy živočichů, kteří v dané
lokalitě žijí, nám sice podají mnoho infor‑
mací, na chuť místu však díky nim přijdeme
jen stěží (Carter, Ptáček a kol., 2004).

Ty grázle!

Účastníci firemního rozvojového programu vedeného Outward Bound – Česká cesta
na Mikulovské vinařské stezce. | foto © Michal Stránský

S nadávkou „ty grázle“ jsme se setkali jis‑
tě všichni. Kde se však vzala? Vydáte‑li
se po Grázlově stezce ze Slavonic do České‑
ho Rudolce, mimo malebné krajiny najdete
i odpověď na tuto otázku. Stezka vás prove‑
de po stopách loupežníka Grasela, který řá‑
dil ve zdejších lesích a za své činy byl později
popraven. Grasel se se svou bandou ukrýval
v pohraničních lesích a přespával ve skalách.
Jeho jméno se stalo synonymem pro padou‑
chy a my ho i po letech nevědomky bereme
do úst. Projít se pár kilometrů po Grázlově
stezce až ke Grázlově sluji a přečíst si ces‑
tou pár zajímavých informačních tabulí vám
vlastně poslouží místo výkladového slovní‑
ku. Nečekejte, že se cestou dočtete suchá
životopisná data nějakého padoucha. Stez‑
ka vám poodhalí, jak se v dobách loupežní‑
ků na Slavonicku žilo, přiblíží i pikantnosti
z lapkova života.

Grázlova stezka může být příkladem toho,
jak lze úspěšně interpretovat svoji krajinu.
Místním, kteří se na tomto projektu podí‑
leli, se podařilo vystihnout, co je na jejich
krajině jedinečné, a podělit se o to s turisty.
Navíc také získali osobní vztah k něčemu,
co dříve znali jen jako legendu, jsou ještě
o jeden příběh blíže svému kraji. A co člo‑
věk, který se po stezce vydá na cestu dosud
neznámou krajinou? Cesta se mu bude lépe
plánovat – přece jen na něj takové podá‑
ní zapůsobí lákavěji než „jít pět kilometrů
po modré a zbytek cesty po zelené“. A le‑
gendu o Graselovi si bezpochyby zapamatu‑
je a třeba si příště vzpomene na Slavonice,
až uslyší někoho nadávat do grázlů.
Stejný recept použili mimo jiné i ve zmiňo‑
vaném Skotsku. Jen tady místo po stopách
Grasela putujete za příběhem Roba Roye,
který se proslavil jako místní neohrožený
honák ovcí. Když se seznámíte s touto le‑
gendou a s těžkým životem na skotské High‑
lands, budete se na pláně plné vřesu dívat
s větší úctou a pochopením.
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Korálky na stezkách Greenways

Tradice a víno

Poodhalení krásy místa spolu s využitím
jeho potenciálu pro turisty tvoří také jed‑
nu z hlavních myšlenek stezek Greenways.
Ačkoliv v našich poměrech je známe spíše
jen jako stezky pro cyklisty, zelenou stez‑
kou se může stát například i splavná řeka či
stezka pro cesty na koňském hřbetě. Zelené
stezky Greenways využívají přirozené pří‑
rodní koridory a současně se snaží návštěv‑
níkům přiblížit dědictví míst, kudy vedou.
Nelze tedy říci, že zelenou stezkou je každá
vyznačená trasa v krajině – té chybí myšlen‑
ka. Zelenou stezkou nemůže být ani každá
naučná stezka, protože mnohé z nich nás
krajinou provedou „proti její srsti“. Na stez‑
kách Greenways najdete jako korálky za se‑
bou navlečené zajímavosti jednotlivých míst
a cesta se tak pro vás může stát vyprávěním
o krajině, kterou procházíte.
Za myšlenkou Greenways v České republice
stojí Nadace Partnerství, která prostřednic‑
tvím grantů i poradenství podporuje vznik
tematických tras i interpretaci krajiny a je‑
jího dědictví. První ze Zelených stezek, kte‑
rá zde vznikla, je Greenway Praha–Vídeň,
na kterou navazují kratší tematické okru‑
hy – Greenway Josefa Lady, Greenway
Selského baroka a další. Za stezkami Green‑
way Berounka–Střela či Greenway Jizera
již nestojí nadace, ale místní sdružení, která
se rozhodla myšlenku stezek Greenway vy‑
užít ve své krajině.

Krajina jižní Moravy plná sklepních uliček,
folklóru a vinařských tradic inspirovala
v roce 1998 Nadaci Partnerství k založe‑
ní Moravských vinařských stezek. Vedeni
myšlenkou stezek Greenways si tvůrci klad‑
li za cíl zachování a udržování kulturních
tradic spojených s hospodařením malých
vinařů. To by samozřejmě nebylo možné bez
spolupráce místních, a tak se na projektu
od začátku podíleli i vinaři a obce.
Prosazení myšlenky však nebylo snadné.
Generace konzervativních starších vinařů
se velmi obávaly zviditelnění a zájmu turis‑
tů – nevěřily, že tradice, historická hodnota
sklepů, jedinečnost krajiny, unikátnost folk‑
lóru ani „terroir“ vín turisty budou zajímat.
U nás přece není nic k vidění, říkali před de‑
seti lety vinaři. Naštěstí se ukázalo, že právě
tradice, víno a krajina jsou v případě jižní
Moravy tím, co sem láká nejvíce návštěvní‑
ků, a Moravské vinařské stezky jsou již zná‑
my nejen u nás, ale i za hranicemi.
Čím dál oblíbenější se tak stávají například
firemní akce, na kterých manažeři tráví den
v sedle kola a večer se sejdou ve sklepě. Po‑
znají tak osobně vinaře i sklepy, kde vznika‑
jí kvalitní moravská vína. A až budou stát
příště před řadou vín ve vinotéce či super‑
marketu, sáhnou po lahvi od „toho svého
vinaře“, místo aby koupili víno z Chille.
I místní vinaři pochopili, že turisty lákají
akce jako otevřené sklepy, vinobraní či „za‑
rážání hory“, a že ze spokojeného návštěv‑
níka sklepa se často stane zákazník šířící
dobrou pověst vinaře daleko za hranicemi
regionu.

souvislosti
O prosazení myšlenky Greenways v Čes‑
ku se rozhodující měrou zasloužil Juraj
Flamik, dávný instruktor a dodnes čest‑
ný člen Prázdninové školy Lipnice.
Autorem loga a základního vizuálního
stylu Moravských vinařských stezek je
grafik Gymnasionu Michal Stránský.
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Pohádkový kraj
Greenway Ladovým krajem ve Středočes‑
kém kraji vás zase provede místy, která znáte
z vyprávění o kocouru Mikešovi. A když vám
cestou někdo poví pár perliček z Ladova ži‑
vota, ožije pro vás krajina příběhem a Josef
Lada se stane člověkem, který se procházel
tamhle po té návsi, co jsme přes ni jeli. A co
teprve děti? Když jim místo obyčejného vý‑
letu na kole nabídnete, že spolu pojedete
za kocourem Mikešem, zajásají a vydají
se na pohádkovou cestu.
Uvedené příklady jsou jen zlomkem toho, co
se můžete dozvědět o krajinách těch ostat‑
ních a co můžete lidem naopak říci svojí kra‑
jinou. Putování po obyčejných místech tak
nabízí nabytí neobyčejných zážitků i pře‑
kvapivých vědomostí. A kdyby vám někdo
spílal do grázlů, pošlete ho třeba do Slavo‑
nic, aby zjistil, o čem to vlastně mluví.

Literatura

 Carter, J., Ptáček, L. a kol. (2004).
Interpretace místního dědictví.
Brno: Nadace Partnerství.

Více o Greenways u nás

 www.nadacepartnerstvi.cz/greenways
 www.vinarske.stezky.cz
 www.otevrenesklepy.cz

S dětmi na GW Praha–Vídeň. | foto © Michal Stránský
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Metoda
rubriku vede: Petra

Drahanská | perta@quick.cz

Poutníkem, který se chystá Co však většinou udělá ten, Putují však nejen vědní obo‑
vzít si věci do uzlíčku a vy‑ kdo se chystá někam vyra‑ ry, ale také jejich dílčí aspek‑
razit na cestu, nemusí být zit? Osloví někoho, kdo už ty a metody. I na tyto cesty
vždy pouze lidská bytost. Na tam byl nebo kdo podobnou bych vás ráda přizvala. Může‑
svou pouť často vyráží také pouť absolvoval. Měla jsem te se na chvíli připojit a sledo‑
myšlenka, nápad, záměr, svě‑ možnost sledovat dosavadní vat, jak se například v zážit‑
tonázor, společenský žebří‑ cestu nejen zážitkové peda‑ kové pedagogice vyvíjí pojem
ček hodnot nebo vědní obor. gogiky, ale i dramatické vý‑ dramaturgie. Nebo se dočíst,
I na těchto cestách se dá sle‑ chovy, která se rodila díky pár jak se na cestách postupně
dovat, co se připletlo do ces‑ nadšencům při práci v dět‑ vracíme k věcem a zkušenos‑
ty, kdo koho potkal, kdo si ských amatérských soubo‑ tem, které už tu byly dáv‑
něco vzal, kdo něco dal a jaké rech, a dnes se s redefinova‑ no před námi, a které jsme
ným obsahem a pod novým možná úplně zbytečně pod‑
stopy to zanechalo.
Je pouze otázkou času, kdy názvem divadlo a výchova cenili a opustili. Například
a kde zážitková pedagogika stala respektovaným studij‑ vyprávění příběhů – znovu‑
nastoupí na svou cestu řád‑ ním oborem. O této cestě si objevenou metodu, kterou
můžeme začít cíleně využívat
ného studijního oboru. Co zde můžete přečíst.
z podstaty naší přirozenos‑
si vezme do ranečku, jaké
ti k tomu, abychom zaujali,
kořeny zpřetrhá a co si na‑
aby se k nám na chvíli někdo
opak postupně přibalí tře‑
v chůzi připojil, něco se do‑
ba v podobě jednotlivých
zvěděl, také něco popovídal…
předmětů do studijního plá‑
Šťastnou cestu.
nu, to se teprve ukáže. Za‑
tím touto cestou ještě úplně
nevykročila.
In the next article Silva Petra Drahanská
Macková writes about the
In the paper Puzzle and cakes development of a field, which
the author introduces differ‑ started in our country first
ent approaches to drama‑ as ‘Drama education’ and
turgy; its historical develop‑ today it has been renamed
ment and in the context of for ‘Theatre and education’.
experiential education. The Drama education is today in‑
author, Petra Drahanská, of‑ cluded into the list of partial One of the possible drama
fers a simple view of the role educational subjects at pri‑ methods which can be used
of dramaturgy when prepar‑ mary schools, whose specific within the range of experien‑
ing a course and puts it into contents are described in the tial education is story telling.
a comprehensive structure article. The university course More about this method and
of individual steps, which Theatre and education then concrete possibilities of its
are necessary to do during offers a wider range of uses, inclusion into educational
the preparation of educa‑ which are also described in process are discussed in the
article by Martin Hak.
the article.
tional programme parts.
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Puzzle
a bábovky
Zážitková pedagogika
a její široké pole uplatnění
Zážitková pedagogika v pojetí PŠL má ko‑
řeny v intenzivních rekreačních režimech,
které kladly důraz na nabité programy, akce,
střídání různorodých aktivit, rovnoměrné
zatížení fyzických i psychických sil… Zkrátka
se snažily, aby se kurz stal „zážitkem na celý
život“. Postupně se ukázalo, že tato forma
práce s lidmi má v sobě velký potenciál pro
osobnostně sociální rozvoj, a to nejen jed‑
notlivců, ale i celých skupin. Nakonec skrze
různé formy uplatnění tohoto přístupu také
vyplynulo, že lze jejich prostřednictvím účin‑
ně zprostředkovávat i nejrůznější vzdělávací
obsahy. Od původní snahy nabídnout sil‑
né zážitky se dnes stále více začínáme ptát
po pedagogických záměrech akcí, které při‑
pravujeme. A to hned ve dvou rovinách.
Existuje oblast kompetencí a výchovných
dopadů, které zážitková pedagogika rozvíjí
již ze své podstaty. Jedná se o oblast me‑
zilidské komunikace, skupinové spolupráce,
empatie, schopnosti učit se z neúspěchu,
přijímat zpětnou vazbu, přetavovat zážitky
ve zkušenost atd. Druhou rovinu pak tvoří
specifické obsahy oblastí a oborů, v nichž
metodu zážitkové pedagogiky uplatňujeme.
Čím širší záběr jejího využití se nabízí, tím
větší se stává poptávka po vypíchnutí obec‑
ně platných a do různých prostředí přenosi‑
telných principů, které tato metoda nabízí.
Teoretickou reflexi metody v historii zážit‑
kové pedagogiky ve většině případů zajiš‑
ťovaly materiály vzniklé pod hlavičkou PŠL.
Nahlédneme‑li do nich, zjistíme, že podstat‑
nou část odpovědí na předchozí otázky za‑
střešuje oblast dramaturgie.

Petra
Drahanská
dramaturgie

Právě na dramaturgii, skloňovanou ve všech
pádech, se autoři odvolávají téměř ve všech
kapitolách, místy získává až tajuplně mý‑
tických rozměrů. Cílem následujících řádků
není zpochybnění dramaturgie jako takové,
ani vymezování se vůči ní. Naopak jsem vel‑
kou zastánkyní promyšlených dramaturgic‑
kých koncepcí, ale také z dlouholeté praxe
vím, že podstata úspěchu tkví především
v jasně stanovených záměrech a logickém
zvážení všech okolností, v rámci kterých
dochází k realizaci kurzu. Nekladu si také
tímto příspěvkem za cíl objevit něco nové‑
ho pod sluncem, jen nabízím možná trochu
přehlednější strukturu přípravy kurzu pro ty,
kteří k oboru teprve přičichávají, nebo jim
není vlastní příměr dramaturgie, vycházející
z uměleckovědných oborů.
Cíle článku jsou následující: postihnout, jaké
konkrétní kroky je nutno během přípravy
podniknout a na jaké otázky si odpovědět
a uvědomit si, bez jakých informací se nám
bude jen těžko připravovat úspěšný kurz.
Co se týče samotné dramaturgie, kolegyně
z oboru Zuzana Paulusová o ní vždy mlu‑
ví jako o rumu v bábovce. Sám o sobě v ní
není cítit, ale když tam není vůbec, tak chy‑
bí. Je‑li dramaturgie rumem, je něčím navíc,
co dělá z kurzu nezapomenutelný a hlubo‑
ký zážitek s přesahem. Neznamená to však,
že bez ní nemůže úspěšně proběhnout. Bá‑
bovka bez rumu sice není úplně ono, ale
taky přijde vyhládlému hostu s teplým ča‑
jem k chuti. Co je tedy rum – dramaturgie,
a co bábovka – kurz, který sám o sobě drží
formu a tvar, nasytí, neurazí a dosáhne ký‑
žené mety? Dovolte mi nejprve malý exkurz
výběrem literatury, která se danou proble‑
matikou zabývá.
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Rumová dramaturgie
Ne zcela úplný, ale o to symboličtější po‑
nor do historie vývoje pojmu dramaturgie
můžeme podniknout skrze tři publikace,
které vycházely pod hlavičkou PŠL přesně
po desetiletích. První z nich představuje
publikace z roku 1984 Prázdniny se šlehač‑
kou. Svým způsobem jde o dodnes nepře‑
konanou knihu co do poetičnosti a zároveň
obsahové hutnosti výpovědi. Když se sna‑
ží její autor dramaturgii definovat, píše
o ní, že představuje při koncipování akcí
s intenzivním rekreačním režimem hlavní
prostředek třídění, výběru a eliminace na‑
hromaděných představ. Dále zmiňuje trojí
umění dramaturgické: 1. umění namíchat
z rozmanitých programových zdrojů nápoj,
který bude respektovat předem stanovené
cíle programu, a na druhou stranu vyhovo‑
vat mentalitě a zájmům účastníků; 2. umění
vybrat z programových zdrojů ten nejlepší
pro danou akci a skupinu; 3. umění před‑
ložit vybrané programy skupině ve správný
čas. Další část kapitoly pak věnuje drama‑
turgickým zásadám, jichž zmiňuje celkem
třiadvacet, a proto nechť tato zmínka zůsta‑
ne pobídkou k přečtení knihy.
O deset let později, roku 1994, PŠL vydává
jako svůj interní studijní materiál Instruk‑
torský slabikář, který dodnes zůstává snad
nejkomplexnějším metodickým shrnutím
poznatků z přípravy a vedení zážitkových
kurzů. Kapitola s názvem Dramaturgie za‑
číná již zpřesněným vymezením tohoto
pojmu: Dramaturgie je metodou, jak vybí‑
rat a poté seřazovat jednotlivé programy
a další děje do času, který má kurz k dis‑
pozici, s cílem dosáhnout co nejvyššího
účinku. A dále se již poněkud podrobněji vě‑
nuje vymezení základních skutečností, pro‑
vázejících kurz od začátku dramaturgických
úvah až po jeho skončení: délce kurzu, roční
době, dennímu času, objektu, materiálnímu
vybavení, prostředí, charakteristice skupiny,
bezpečnosti programu a týmu instruktorů.
Tedy téměř vše, s čím během přípravy kurzu
pracujeme, se tu společně choulí pod oním
velkým nadpisem.
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O dalších deset let později nabobtnává vše‑
objímající dramaturgie do olbřímích rozmě‑
rů v knize Učení zážitkem a hrou (blíže viz
G10, 76–77). Možná je to jen zvolením méně
přehledné struktury textu a příliš širokým
záběrem nakousnutých témat, ale i tak pů‑
sobí spojitost pojmu s různorodými obsahy
kapitol na můj vkus trochu divoce. V části
knihy s názvem Teoretické pilíře dramatur‑
gie se například publikace nejprve věnuje
různým historickým modelům vzdělávání
a pak v kapitolce Dramaturgie jako metoda
přípravy a tvorby kurzu dokonce odkazuje
na dramatickou výchovu jako na jakési po‑
jítko mezi divadelním pojetím dramaturgie
a její aplikací do procesu přípravy zážitko‑
vých kurzů. Do metodologických principů
dramaturgie, skrze které jsou kurzy budo‑
vány, pak spadá například vytváření příleži‑
tostí pro dynamické zážitky, zpětná vazba,
zažití výhry a prohry, rozšiřování komfortní
zóny… Již snad nepečeme bábovku, ale spíš
dort s pejskem a kočičkou. A právě při čet‑
bě této knihy se nejvíce ptám: Co je tedy
čemu nadřazeno? Jaké jsou priority ohledů
při tvorbě scénáře, když všechno souvisí
se vším? Co všechno se podřizuje všudypří‑
tomné dramaturgii, a na co už možná zase
nemá právo?

Logická skládačka
Každý z autorů hovoří v podstatě o těch
samých zákonitostech, samozřejmě v jinak
seřazených systémech, které individuálně
méně či více vyhovují. Představím jen je‑
den takový systém z mnoha dalších mož‑
ných, který však má ambice nabídnout
následující:
 univerzální použitelnost: aplikace systé‑
mu v nejrůznějších prostředích mož‑
ného využití zážitkové pedagogiky by
neměla mít vliv na jeho funkčnost
 přehlednost: snaha jasně oddělit fáze
přípravy a samotné realizace kurzu,
postihnout jednotlivé kroky těchto fází,
které – bude‑li jich lektor následovat –
mu nedovolí se během myšlenkové
přípravy i ve víru skupiny a her na místě
kurzu ztratit
 užší vymezení dramaturgie: ve smyslu
zpřehlednění, demytizace a vymeze‑
ní jejího místa, aniž bychom jí ubírali
na důležitosti
Hlavní myšlenku nabízené struktury předsta‑
vuje převrácení optiky na danou problema‑
tiku: od všeobjímající dramaturgie, kterou
ovlivňují dílčí aspekty, k aspektům dílčím,
ze kterých pak dramaturgie vyplývá. Vrátím‑li
se k příměru s rumem a bábovkou, je nejprve
třeba sehnat všechny potřebné ingredience –
od mouky a vajíček až po ten samotný rum.
Teprve pak se mohu dát do míchání a pře‑
mýšlení, kolik čeho a v jakém pořadí při‑
dám tak, aby byla výsledná chuť co nejlepší.
A stejně tak, než začnu volit druh a pořadí
programů ve scénáři, musím sehnat dílčí as‑
pekty a základní zadání kurzu.

Prvním krokem v rámci přípravy je tedy tvor‑
ba zadání kurzu – shrnutí informací kdy, kde,
pro koho, o čem a s jakými prostředky máme
kurz realizovat. Podaří‑li se nám všechny
tyto informace dát dohromady, vytvoří spo‑
lu v podstatě dost jasně vymezený časopro‑
stor, jehož hranice bychom měli nadále bě‑
hem přípravy ve svých úvahách respektovat.
Ne vždy máme všechny informace k dispozi‑
ci od samého začátku. O to víc je třeba být
v těchto chybějících bodech obezřetný a ne‑
nechat se zpětně doplněnými informacemi
zahnat do kouta. Nejčastější příklad nezná‑
mé v zadání představuje místo průběhu kur‑
zu. V takových případech, a ovšem i všech
ostatních aspektech, nejsou‑li hned od za‑
čátku jasné, se vyplatí si dopředu preventiv‑
ně specifikovat kritéria, která by měl objekt
vzhledem k navrhovanému programu splňo‑
vat, a podle nich pak hledat a vybírat. Dále
je důležité si pohlídat, aby se jednotlivé as‑
pekty vzájemně nevylučovaly. Mnohé se člo‑
věk naučí předvídat praxí, není ale na škodu
zkusit v sobě pěstovat schopnost představi‑
vosti – umět si co nejlépe a nejkonkrétněji
dopředu vyobrazit situaci, kdy budeme stát
před skupinou v klíčovém momentě progra‑
mu. Přivřít oči, zkusit si formulovat zadání,
zorganizovat skupinu, kam kdo půjde, co
dostane za informace, co kdo a kde začne
konkrétně dělat. Tato schopnost vám poměr‑
ně snadno pomůže logickou úvahou předem
odhalit slabé momenty. Nejčastějším příkla‑
dem vzájemně se vylučujících dílků skládač‑
ky je počet účastníků v kombinaci s příliš
krátkým časem a množstvím stanovených
cílů. Zkuste si například představit, že stojíte
se skupinou 30 lidí na parkovišti, k dispozici
máte jedno auto s vozíkem a učíte se během
hodiny ovládat vůz při couvání, přičemž za‑
davateli garantujete, že po programu budou
danou dovednost všichni dokonale ovládat.
Zdá se vám to až příliš přímočaré? Divili bys‑
te se.
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Podobně nenaplnitelný záměr, tíživě zdlou‑
havý efekt či zpomalení dynamiky programu
může nastat, i když si ve 30 lidech chcete při
udržení tajuplné atmosféry vzájemně připá‑
lit svíčku od svíčky na návětrné straně roz‑
hledny. Mnohdy mohou být příklady špatně
stanoveného zadání a řešení kurzu mnohem
méně jednoznačné, o to však zrádnější.
Pojďme se tedy podívat, které aspekty za‑
dání jsou určující a „letem světem“ zmínit,
jakým způsobem mohou ovlivňovat úva‑
hy nad celkovým pojetím kurzu. Přestože
se jednotlivé aspekty vzájemně velmi ovliv‑
ňují, pokusila jsem se o jejich seřazení pod‑
le důležitosti:

Skupina – pro koho je kurz určen:

 Počet účastníků – jak velká bude sku‑
pina. Z této informace pak například
vyplyne potřebný počet lektorů, zvláště
pokud budeme muset skupinu vzhle‑
dem k programu a cílům dělit na více
menších, nebo takové množství progra‑
mových místností, aby se skupinky při
práci vzájemně nerušily.
 Specifikace účastnické skupiny – zda
se účastníci znají, co už mají společně
za sebou, jaké úrovně dosahují jejich do‑
savadní znalosti a dovednosti v daném
tématu kurzu, jaké mezi nimi panují vzá‑
jemné vztahy. Typologie účastníků a sku‑
pinová dynamika pak například ovlivní,
kolik prostoru budeme muset vyčlenit
v rámci úvodu kurzu pro vzájemné
seznámení a naladění skupiny, od jaké
úrovně začneme s danými tématy pra‑
covat, bude‑li třeba věnovat nějaký čas
řešení aktuálních problémů skupiny, aby
pak byli účastníci vůbec schopni na ně‑
čem společně pracovat.
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Záměr – o čem má kurz být:

 Témata – obecné zadání kurzu formu‑
lované do jednoho či více slov (např.
motivace, vyvažování, vliv kultury) je tře‑
ba vnímat víceméně jako nadpis knihy.
Pro konkrétní možné uchopení téma‑
tu je nutné ho co nejvíce specifikovat
a konkretizovat, vypíchnout podstatné
momenty tématu především vzhledem
ke kontextu celého kurzu a k potřebám
účastnické skupiny. V této fázi přemýš‑
lení se asi nejvíce dotýkáme samotné
dramaturgie v jejím původním významu.
 Cíle – čím vyšší míry znalostí a dovednos‑
tí či hloubky prozkoumání dané oblasti
by měl účastník po absolvování kurzu do‑
sáhnout, tím více času budeme potřebo‑
vat. Je‑li zážitková pedagogika založena
na vlastní zkušenosti, je potřeba vytvářet
dostatečné množství prostoru a progra‑
mových příležitostí, aby se každý mohl
dostat do situace, která by mu umožnila
zkušenosti získat. Vyvarujte se tedy přísli‑
bu naplnění mnoha cílů. Honíte‑li mnoho
zajíců, většina vám uteče.

Čas – kdy bude kurz realizován:

 Délka kurzu – z celkového časového pro‑
storu je třeba ještě odečíst časy na jídla,
pauzy a předpokládané protahy s příjez‑
dem a odjezdem účastníků. Velmi často
nám nakonec zbude překvapivě malá
plocha na samotný program. V kombi‑
naci s velikostí a charakteristikou sku‑
piny patří množství času k těm nejvíce
určujícím aspektům při stanovování cílů.
 Termín kurzu – zvláště pro výběr odpo‑
ledních a večerních programů je důleži‑
té vzít v potaz roční dobu a vědět, kdy
se stmívá, do kdy je možné být venku,
a od kdy už naopak můžeme využít tmu
jako atmosférotvorný prvek programu.
Část dne bychom měli ladit s biologic‑
kými hodinami našich organismů: kdy
jsme spíš schopni se soustředit, a kdy
si naopak potřebujeme provětrat hlavu.
Termín je dobré prověřit z hlediska mož‑
ných státních svátků či zvláštních okol‑
ností, například takový hokejový zápas
ve finále MS vám může program totálně
zrušit. Lépe tedy nevzpírat se okolnos‑
tem a cíleně vyčlenit pro sledování zápa‑
su místo v programu.

Z kurzu Prázdninové školy Lipnice Mokoša, 2008. | foto © Romana Lysáková

Místo – kde bude kurz probíhat:

 Interiéry – objekt, programové místnos‑
ti, jejich velikost a vybavení mohou, ač
se to nezdá, často zcela pohřbít naše
rozmáchlé představy a programové
záměry. Je‑li to možné, doporučuji pro‑
story vidět předem, zkoumat je pohle‑
dem nejhorších možných variant, např.
pro případ špatného počasí, kdy bude
nutné nahradit celoodpolední venkovní
blok za indoorovou variantu. Přesouvej‑
te v mysli nábytek, hledejte, kde všude
se dá prostor využít, a nezapomeňte pak
zjistit, nakolik budou vašim předsta‑
vám nakloněni majitelé a správci budov.
Hned po možnostech samotného objek‑
tu bývají totiž právě oni druhými nejobá‑
vanějšími zabijáky programu.
 Exteriéry – genius loci, příroda, přilehlé
zajímavosti, ale i samotná historie místa
vás mohou inspirovat. Naopak hlučnost,
frekventovanost a množství osob zvenčí
může demotivovat.

Zdroje: s čím mohu pracovat, co
budu potřebovat k realizaci kurzu:

 Materiální – materiál na přípravu her
a programů, pomůcky, peníze, studij‑
ní podklady, to vše je třeba si předem
nachystat. Ovšem nacházet hranici mezi
plným náklaďákem věcí, díky jejichž
neustálému přenášení z místa na místo
se lektor bez pedagogického efektu una‑
ví, a naopak zvýšení efektivity učení skr‑
ze funkční využití pomůcek a produkčně
náročných her – toť věčné lavírování.
 Odborné know‑how – to je třeba sledo‑
vat hned ve dvou rovinách, tak jak jsem
se o nich zmiňovala v úvodu příspěvku.
Jednak z hlediska ovládnutí metody
zážitkové pedagogiky jako takové, a jed‑
nak z hlediska oboru, v rámci kterého
metodu uplatňuji.
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Nemusím být génius, mohu volit z variant:
spolupracuji s odborníkem v oboru, sám
se dlouhodobě specializuji na daný obor
a jeho uchopení skrze zážitkovou formu,
nabízím „pouze“ postupy či obecné princi‑
py, do kterých si účastníci sami vkládají své
vlastní odborné obsahy. Doporučuji nepaso‑
vat se do role odborníka, nejsem‑li jím, a dr‑
žet se v rovině jakéhosi procesního průvod‑
ce, nabízeče analogií ze známého prostředí
či poskytovatele netradičních úhlů pohledů
na danou tematiku. Z těchto úvah a zvole‑
ných variant pak bude vycházet především
složení lektorského týmu.
Mám‑li tedy ve všech zmíněných aspektech
vyloženy karty na stůl, předsadila bych před
úvahy o dramaturgii kurzu ještě jeden krok –
přesné stanovení obsahového zaměření
a dílčích cílů kurzu. Jejich formulace před‑
stavuje velké umění. Stanovit cíle tak, aby
byly reálné, naplnitelné během vymezené‑
ho času s danou skupinou a dalo se zpětně
ověřit, zda‑li jich bylo dosaženo, považuji
za jednu z nejklíčovějších schopností či do‑
vedností, kterou by měl lektor, odpovídající
za zdar kurzu, ovládat. (Pokud budu dále
v textu používat termín kurz, je důležité si
uvědomit, že to samé bude platit i pro dílčí
programový blok, vyučovací hodinu či dlou‑
hodobý projekt.)
Přestože oblast témat a cílů tvoří již součást
samotného zadání, je nutno tyto s ohledem
na ostatní aspekty co nejpřesněji specifiko‑
vat a konkretizovat. Dobře stanovený cíl je
třeba formulovat pomocí slovesa (tedy co
má účastník dělat, dozvědět se, vyzkoušet
si…) a jasně vymezit, jedná‑li se o rozvoj
znalostí, dovedností či postojů. Zvlášť v pří‑
padě, že zadavatel a lektor není tatáž osoba,
je cizelování reálně naplnitelných cílů před‑
mětem společné diskuse, ve které lektor
argumentuje znalostí metody, její časovou
náročností, ale i účinností. I v případě, že je
lektor sám sobě zadavatelem, měl by po pr‑
votní fázi nahození tematických okruhů vě‑
novat formulaci cílů dostatečnou pozornost
a podrobit je důkladné kritice. Množství
a kvalita cílů bývá většinou předimenzová‑
na. Je dobré naučit se střízlivosti, umět vy‑
brat jeden až tři klíčové cíle a ty naplňovat
důsledně.
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Teprve poté se dle mého názoru v třetím
kroku dostáváme k dramaturgii v kontex‑
tu zážitkové pedagogiky (původní divadel‑
ní rozměr pojmu v tomto příspěvku zcela
vynechávám) v tom smyslu, v jakém byla
definována v Prázdninách se šlehačkou či
ještě lépe v Instruktorském slabikáři. Zde
přichází čas brát v potaz dramaturgické zá‑
sady a co nejlépe jich v rámci zadání využít.
Tato část práce nejzřetelněji otiskuje autor‑
ský přístup lektora či lektorského týmu. Zde
se může nejvíce projevit různorodost výbě‑
ru a pojetí skladby aktivit. Témata by měla
tvořit buď ucelené programové bloky, či čer‑
vené linky probíhající celým kurzem. Krom
toho, že jste pak sami orientováni ve smys‑
lu vašeho počínání, máte skrze dramaturgii
argumenty také pro účastnickou skupinu.
Víte, proč kterou hru děláte, a tak se vyhne‑
te brblajícím účastníkům, kterým nedokáže‑
te smysluplně odpovědět, proč by tu měli
za deště běhat po louce a tahat s sebou těž‑
ké pneumatiky od traktoru. Díky dramatur‑
gii a dobře stanoveným cílům se vám také
nemůže stát, že si sednete po programu
před účastníky a nebudete vědět jak vést
review. To je černá můra začátečníků, kteří
jsou již schopni uvést hru, ale když se pak
po ní mají se skupinou ohlédnout, začnou
se potit, chtějí to mít už za sebou, a po nad‑
hození obecné otázky typu tak o čem to
pro vás bylo či jak jste se cítili odpočítáva‑
jí předlouhé vteřiny, které zbývají do konce
programového bloku. Mám‑li ovšem v hlavě
vědomí celku, dramaturgické struktury te‑
matických bloků a konkrétních cílů, které
je třeba naplnit, vím přesně, co chci a kam
se potřebuji v danou chvíli se skupinou
dostat.

Příklad
Přichází chvíle pro uvedení příkladu, jak
to tedy může vypadat v praxi. Učiním tak
na projektu, který stavěl doslova na zelené
louce, a který mimo jiné sloužil jako ověření
výše navrženého schématu. V portfoliu na‑
bídky kurzů PŠL vznikla poptávka po kurzu
určeném ryze ženám. Jiné organizace již
takto specificky zaměřené kurzy nabízejí,
a proto si realizační tým stanovil za jeden
z cílů uchopit zvolené téma skrze zážitko‑
vou pedagogiku a povýšit tak akci na více‑
rozměrný projekt namísto tematicky zamě‑
řeného diskusního klubu – k čemuž se dá
mezi ženami (při vší úctě) snadno sklouz‑
nout. Zadání si tedy realizační tým vyspeci‑
fikoval takto:
 záměr, hlavní téma – mezigenerační
setkání žen jako hlavní prostředek pře‑
dávání životních zkušeností
 cíle – hledat a uvědomovat si, co pro mě
znamená ženství, pojmenovat mé chápá‑
ní pojmu „vnitřní žena“ a prověřit, zda‑li
mají jednotlivé výklady společné prvky
napříč individualitami i napříč genera‑
cemi, zjistit, co potřebuji pro posilová‑
ní své ženskosti/vnitřní ženy a nechat
se inspirovat od ostatních žen
 účastnická skupina – 24 účastnic, které
by vytvářely co nejširší spektrum žen
v různých věkových kategoriích v rov‑
noměrném zastoupení, tedy 4 ženy
z každé věkové kategorie 20+, 30+, 40+,
50+, 60+, 70+
 délka a termín kurzu – 4,5 dne, probí‑
hat by měl na jaře a ideálně se termíno‑
vě krýt se svátkem matek
 místo a zdroje – osamocený objekt
s velkým programovým sálem upro‑
střed pěkné přírody, kde budeme moci
být samy s možností vlastního vaření
a samostatného ubytování starších žen,
kurz povede 6členný ryze ženský tým,
materiál na jednotlivé programy si zajis‑
tíme samy
Poté, co si tým po dlouhých debatách jasně
vymezil toto zadání, bylo možné zvolit hned
několik variant dramaturgie – tedy cest, jak
řadit dílčí témata a programové bloky. Uve‑
du pro příklad dvě možnosti:

 Postupně zužovat optiku na téma
ve třech úrovních – od hledání rozdíl‑
ného pojetí ženství mezi jednotlivými
generacemi z hlediska kulturně sociál‑
ního kontextu doby, přes prověření
generačních vztahů v rodině skrze řetě‑
zec babička–matka–dcera, až po různé
úrovně pojetí vnitřní ženy individuálně
v každé z nás.
 Sestavit program podle zaměření na tři
fáze prověřování tématu: od hledání co
to je „vnitřní žena“ přes pojmenování
až k následnému posilování tohoto as‑
pektu našeho bytí.
Právě nyní přichází důležité zjištění, že ces‑
ty mohou být různé, že naplnit stanove‑
né cíle se dá skrze rozličné dramaturgické
uchopení. Ale, ať už se realizační tým kur‑
zu přiklonil k jakékoliv z nabízených vari‑
ant, musel respektovat danosti vyplývající
z výše stanoveného zadání. Např. nastavit
fyzickou úroveň programů tak, aby se jich
mohly po celou dobu zúčastnit všechny vě‑
kové kategorie. Nebo (tvořilo‑li hlavní téma
a princip kurzu mezigenerační setkání) vě‑
novat značné úsilí právě vytváření skladby
účastnické skupiny tak, aby byly jednotlivé
věkové kategorie zastoupeny rovnoměrně.
Toto jsou ty části přípravy kurzu a progra‑
mu, které dle mého názoru vycházejí z lo‑
giky věci. Samotná originální dramaturgie
kurzu je pak ona volba uchopení témat a řa‑
zení programových bloků skrze dramatur‑
gické zásady. Věřím však, že kurz by své cíle
více či méně naplnil při takto stanoveném
zadání již samotným faktem, že by se ženy
různého věku sjely na 4 dny na jedno mís‑
to a skrze různorodou programovou nabíd‑
ku by se nad tématem zamýšlely. To, že jim
dobře promyšlená dramaturgie pomůže
se mnohem lépe, rychleji a strukturovaně‑
ji orientovat v tématech a efektivněji dosa‑
hovat stanovených cílů, je ovšem také fakt,
který vůbec nepopírám. Nechávám na kaž‑
dém, který přístup zvolí raději, jakým způso‑
bem se mu bude kurz připravovat snadněji.
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Z kurzu Prázdninové školy Lipnice Mokoša, 2008. | foto © Petra Drahanská

Shrnutí

Jednotlivé kroky fáze přípravy kurzu bych
tedy shrnula takto:
 Tvorba zadání kurzu, vymezení hrací
plochy – tedy shrnutí informací kdy, kde,
pro koho, o čem a s jakými prostředky
máme kurz realizovat tak, aby se jednot‑
livé aspekty zadání z logiky věci vzájem‑
ně nevylučovaly.
 Cesta k jeho naplnění skrze přesné
stanovení témat a cílů kurzu a výběr
stěžejních programových bloků.
 Přetavení témat a cílů do scénáře
skrze dramaturgii, výběr a řazení pro‑
gramů a využití dramaturgických zásad
při tvorbě scénáře, který bude naplňovat
předem stanovené cíle.
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Výsledkem těchto tří kroků by měl být kon‑
krétní návrh scénáře, se kterým přijíždí lek‑
tor či tým na místo akce. Následuje druhá
neméně náročná část práce: samotná fáze
realizace kurzu, kterou lze dle ověřených
metodických postupů také rozdělit na jed‑
notlivé kroky, které se v rámci kurzu více či
méně cyklicky opakují:
 Zprostředkování zážitku – motivace,
uvedení programů a her, zadání pravidel,
realizace, reakce na potřeby skupiny
a aktuální zařazení nových aktivit dle
skupinové dynamiky.
 Zpracování zážitku – ohlédnutí a po‑
jmenování zkušeností skrze více či méně
strukturované review, nově vstupující
témata a cíle.
 Aplikace – více či méně řízený pře‑
nos zkušeností do reálného prostředí,
na účastníka, do jeho práce či osobního
života; přesahy kurzu.
Tato fáze má svá specifika. Vnáší do přípra‑
vy na papíře živost, skupinovou dynamiku,
osobní témata a vklady jednotlivých účast‑
níků, které je také třeba brát do hry. To však
není předmětem tohoto příspěvku. Fázi
jsem uvedla pro ucelenější představu a lepší
orientaci, o které části lektorské práce mlu‑
víme. O proměně scénáře v čase a co vše
vstupuje do hry „tady a teď“ zase jindy.

Cesta
od dramatické
výchovy k oboru
divadlo a výchova

Silva
Macková
dramatické metody
dramaturgie

Dramatická výchova
Název, se kterým se setkáváme už desítky
let. Objevuje se v různých souvislostech,
v různých slovních spojeních. Často potom
jako zdůraznění toho, že podnikáme‑li s dět‑
mi a mládeží něco s pedagogickým zaměře‑
ním, pak tak činíme pro ně příjemným a při‑
rozeným způsobem, při kterém nejsou jen
pasivními posluchači, ale aktivně se zapojují
do činností, do hry a skrze tuto aktivní účast
a skrze zážitky s ní spojené získávají nové
zkušenosti, poznatky, vytvářejí své postoje,
rozvíjejí svou osobnost a sociální schopnos‑
ti. Děje se tak často formou herního jednání
v situacích, které bychom mohli považovat
za modelové, a ve víře, že v obdobných re‑
álných situacích pak mohou být zde nabíd‑
nuté způsoby řešení problémů či konfliktů
použity. A nebo že silný zážitek v herní situ‑
aci může trvale ovlivnit postoje a následně
i chování účastníků. Nechci nijak toto využi‑
tí zpochybňovat. Otázkou jen zůstává, zda je
název dramatická výchova (využití dramatic‑
ké výchovy v…) tím vhodným. Jinými slovy,
zda se skutečně jedná o dramatickou výcho‑
vu a co je to vůbec dramatická výchova.

Jde, zdá se, o problém terminologický, ovšem
pro obor (je‑li dramatická výchova oborem)
zcela zásadní a úzce související s jeho poje‑
tím, obsahem a zaměřením. Pokud bychom
se přiklonili k běžné pedagogické termino‑
logii, pak název dramatická výchova může
znamenat jen a pouze vyučovací předmět
(nově vzdělávací obor) na základní škole
(obdobně jako výtvarná či hudební výcho‑
va). Na úrovni gymnázií a na základních
uměleckých školách se předmět nazývá
dramatický obor. Analogicky k tomu by pak
často používaný termín metody dramatické
výchovy měl znamenat, že učitel používá
jisté didaktické metody (běžně známé a po‑
užívané a vedle nich ty pro obor specific‑
ké) k tomu, aby žáci/studenti zvládli kon‑
krétní obsah předmětu dramatická výchova.
Z tohoto pohledu pak ovšem není vhodné
mluvit o tom, že používáme metody drama‑
tické výchovy v jiných vyučovacích předmě‑
tech, jiných činnostech a oblastech výchovy.
Znamenalo by to, že v rámci těchto jiných
oborů současně vyučujeme dramatickou vý‑
chovu. Zdá se, že v povědomí pedagogické
(a mnohdy i laické) veřejnosti se termín dra‑
matická výchova vztahuje ke způsobu učení,
přístupu k výchově, mnohdy pak směřování
do oblasti osobnostně sociální výchovy, so‑
ciálního tréninku…
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Tři základní oblasti oboru
Vedle tohoto poměrně běžného názoru sto‑
jí naše přesvědčení (naše znamená ateliéru
Divadlo a výchova na Divadelní fakultě
JAMU v Brně), že dramatická výchova je
jen a pouze vyučovací předmět na úrov‑
ni základní školy a že metody dramatické
výchovy představují jen a pouze metody
užívané k vyučování specifických obsahů
tohoto předmětu. Vedle sebe tedy dnes
stojí přinejmenším dva názory na to, co je
to dramatická výchova, nebo spíše na to,
co by mělo být názvem dramatická výcho‑
va označováno. V čem však spočívá takový
problém? Proč nemůže dramatická výchova
znamenat jak vyučovací předmět na základ‑
ní škole, tak i využití určitých metod a tech‑
nik v jiných vyučovacích předmětech, v ji‑
ných oblastech výchovy a vzdělávání?
Především se obě oblasti liší v cílech a ob‑
sahu. Bytostný obsah předmětu dramatic‑
ká výchova tvoří dramatické umění. Uče‑
ní se umění, o umění a uměním znamená,
že žáci a studenti jsou systematicky vybavo‑
váni určitými dovednostmi (obecně řečeno
dovednostmi týkajícími se tvorby inscena‑
ce ve všech jejích složkách) a vědomostmi
(o dramatickém umění, jeho teorii a histo‑
rii); v důsledku pak řada těchto dovedností
a vědomostí rozvíjí schopnosti žáků a stu‑
dentů využitelné i mimo rámec umění, v běž‑
ném každodenním životě. Obsah předmětu
dramatická výchova je zcela nezastupitelný
jinými předměty. Rozvíjení základních pro‑
středků lidské komunikace – lidského hla‑
su a těla – není nikde v rámci školní výuky
věnována soustavná pozornost. O dramatic‑
kém umění se žáci a studenti dozvídají pou‑
ze v rámci předmětu literatura, a to jen jako
o literárním druhu a jeho žánrech, nikoliv
jako o svébytné podobě umění.
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Ateliér Divadlo a výchova (dříve Ateliér dra‑
matické výchovy) se na DF JAMU zaměřuje
na tři oblasti, které tvoří předmět výzkumu
a zároveň základní okruhy ve struktuře stu‑
dijních plánů:
První oblast se týká výuky na všech typech
škol. Hlavní východisko zde tvoří přesvědče‑
ní, že dramatické umění má mít stejné po‑
stavení v systému školské výuky jako umění
ostatní (hudba, výtvarné umění a literatura),
jimž jsou na základních školách a gymnázi‑
ích vyhrazeny vlastní vyučovací předměty.
V současné době se jedná o předmět drama‑
tická výchova na základních školách a dra‑
matický obor na gymnáziích; tyto předměty
byly zařazeny do nových školských doku‑
mentů – Rámcových vzdělávacích programů
(RVP), i když jen jako pro školu nepovinné.
Jejich obsahy vycházejí z dramatického umě‑
ní (především divadla). Touto oblastí se chce
ateliér zabývat především v rovině metodi‑
ky tvorby školních vzdělávacích programů
(konkretizace RVP na jednotlivých školách)
a zamýšlí poskytovat pomoc školám, které
se rozhodly do svých programů dramatic‑
kou výchovu a dramatický obor zařadit.
Druhá oblast se zabývá divadlem ve vý‑
chově. Jedná se o různé formy propojující
divadlo a výchovu, vždy se však v první řadě
zaměřují na výchovu k divadlu a vzdělává‑
ní v oblasti dramatického umění. Divadlo
ve výchově zahrnuje: různé typy tzv. parti‑
cipačního divadla (divadelní inscenace s pří‑
mou účastí diváků, nejčastěji bývají určeny
dětem v mateřských školách a na 1. stupni
ZŠ, nejběžnější formu účasti dětí představu‑
je „kolektivní postava“ – kamarádi hlavní hr‑
dinky, skřítci osvobozující princeznu apod.);
divadlo fórum, které se v ateliéru již řadu let
soustavně pěstuje a rozvíjí (až k letošnímu
festivalu divadla fórum FEDIFO); dílny k pro‑
fesionálním divadelním inscenacím (před
zhlédnutím inscenace jako příprava – práce
s tématy inscenace a použitými výrazovými
prostředky, po zhlédnutí jako reflexe divác‑
kého zážitku vedená k odbornějšímu hod‑
nocení, nejčastěji pak dílna před i po zhléd‑
nutí); různé typy dílen pro školy; víkendové
dílny zaměřené na některou oblast divadla
(zatím nejčastěji herecké dílny, dílny pohy‑
bového divadla, dílny hraní v masce atd.).

Třetí oblast představuje souhrnně řečeno
oblast neprofesionálního divadla, tedy di‑
vadla hraného dětmi, mládeží, dospělými
amatéry. Pro tuto oblast je třeba připravo‑
vat „profesionální pracovníky pro neprofe‑
sionální divadlo“ (např. v Holandsku se tato
profese jmenuje „theatre maker educator“,
tedy, neuměle přeloženo, divadelní tvůrce
‑pedagog, jistou obdobou je i divadelní pe‑
dagog v Německu). Nejde o někoho „tro‑
chu od všeho“ (trochu dramaturg, trochu
režisér, trochu scénograf, trochu pedagog
herectví…), ale o specifickou profesi – o člo‑
věka schopného vést tvůrčí proces vznikání
inscenace se skupinou, schopného vycházet
především z nabídky skupiny (témat pro
skupinu aktuálních, vycházejících z potenci‑
álu jejích členů), člověka, který nebude „po‑
užívat“ skupinu k naplnění vlastních režisér‑
ských ambicí, ale naopak podněcovat vlastní
tvorbu skupiny i jednotlivých členů a bude
nápomocen v případě nedostatku znalos‑
tí a dovedností neprofesionálů k vytvoření
dobré divadelní inscenace (dobré ve smyslu
přiměřené úrovni skupiny a zároveň divácky
zajímavé). Ateliér se také významně podílí
na organizaci regionálních přehlídek Dětská
scéna, Prima sezóna (středoškolská mlá‑
dež) a Šrámkův Písek (netradiční divadlo)
včetně vedení diskusí k představením.
Velmi často je divadlo využíváno i k terape‑
utickým účelům (práce s lidmi se zvláštními
potřebami, se znevýhodněnými sociálními
skupinami apod.). Znalosti a praktické diva‑
delní dovednosti se však většinou opomíjejí
a divadlo se tak stává jen (často nedokona‑
lým) terapeutickým prostředkem. V mnoha
projektech našich studentů se osvědčilo pro‑
pojení terapeut a náš student nebo absol‑
vent, kdy každý odborně provádí svou prá‑
ci: terapeut se zaměřuje na řešení problémů
členů skupiny a absolvent oboru divadlo
a výchova s nimi vytváří divadelní inscenaci
(nebo „jen“ odborně vede procesy herního
a jevištního jednání v rámci skupiny).

Co může obor
divadlo a výchova nabídnout
zážitkové pedagogice?
To, co může takto koncipovaný obor po‑
skytnout pro širší využití (ať už je budeme
nazývat dramatická výchova v… nebo jak‑
koliv jinak), jsou určité postupy a metody
oboru vlastní, ovšem úspěšně využitelné
i v jiných oblastech (stejně jako vyučovací
předmět dramatická výchova používá celou
řadu běžných didaktických metod i metod
jiných oborů a vyučovacích předmětů). Tyto
metody vlastní oboru divadlo a výchova
jsme souborně nazvali dramatické metody.
V dramatické výchově, při tvorbě inscenace
v neprofesionálních souborech, v inscena‑
cích a dílnách divadla ve výchově se jedná
o metody, které souvisejí s inscenační tvor‑
bou. Mohou vést k hledání a prověřová‑
ní tématu, postav, jejich vztahů, k výstav‑
bě jevištních situací, k reflexi zhlédnutého
představení atd. Je pak zřejmé, že v jiných
vyučovacích předmětech lze tyto metody
použít všude tam, kde jde o jednání v situa‑
cích, o hledání témat v literárních příbězích,
současných i historických událostech, o po‑
chopení motivace jednání postav, o prově‑
řování různých variant jednání a různých
možností řešení konfliktů. V rámci školní
výuky se pak tyto metody využívají ve výu‑
kových programech a dílnách k průřezovým
tématům. Nacházejí také uplatnění v růz‑
ných formách sociálního tréninku, v terapii
apod. Nutný předpoklad fungování metod
tvoří ale jejich dokonalé zvládnutí učitelem.
I žáci a studenti by měli být vybavováni urči‑
tými dovednostmi. Vstoupit do role, udržet
ji, jednat v situaci či řešit konflikt vyžaduje
samozřejmě rozvinutí hereckých dovednos‑
tí, tyto předpoklady však budou naplněny
teprve v okamžiku, kdy se dramatická vý‑
chova a dramatický obor stanou součástí
školní výuky na všech základních školách
a gymnáziích. Dramatické metody před‑
stavují velmi účinný způsob učení a učení
se skrze zkušenost získanou jednáním. Kla‑
dou ale vysoké nároky na realizaci, jejich
průběh může snadno narušit řada vnějších
i vnitřních vlivů.
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Cestující bez zavazadel, inscenace na motivy hry Jeana Anouilh, 2008, pedagogické vedení Silva Macková. |
foto © Pavla Klára Urbášková

Herní jednání
Pro účely naší práce je potřeba rozlišit dva
základní typy činnosti. Zvolili jsme pro ně
názvy herní jednání a jevištní jednání. Roz‑
díl mezi nimi je zcela zásadní a podstatný.
Herní jednání není určeno divákům, zážitek
z něj představuje zážitek ze společné hry,
z komunikace uvnitř skupiny, mezi hrají‑
cími si, ze situace, v níž se ve hře ocitnou,
z jednání a jeho prožívání. Jevištní jednání
je určeno divákům, zážitek z něj pak zážit‑
kem ze sdělování, z komunikace s diváky.
Na herní a jevištní jednání jsou tedy klade‑
ny zcela rozdílné nároky, zejména co se týče
jejich sdělnosti, srozumitelnosti, čitelnosti.
Základní princip lze pak zjednodušeně cha‑
rakterizovat jako hrát si v případě herního
jednání a hrát u jednání jevištního.
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Jednání v herní situaci je tedy tím, co může
obor divadlo a výchova nabídnout jako účin‑
nou didaktickou metodu také jiným vzdělá‑
vacím oblastem. Stále ovšem musíme mít
na paměti, že herní jednání neslouží v žád‑
ném případě k otevírání osobních problémů,
k diagnostice charakterů žáků a studentů,
k řešení problémů skupiny. Co považujeme
za herní jednání? Jak poznáme, že skuteč‑
ně probíhá? Čím se především vyznačuje?
Vycházíme z předpokladu, že povaha zku‑
šenosti jako výsledku fungování lidské psy‑
chiky v jednotě chování a prožívání je spjata
s imaginárním světem vytvářeným ve hře. Ji‑
nými slovy že nová zkušenost vychází z jed‑
nání v nabídnuté a přijaté situaci, že se žáci
dokázali „přenést“ do světa hry a v něm
existovat. Tyto okamžiky mohou být ovšem
jen velmi krátké. Jejich vznik závisí na mno‑
ha faktorech, především na zkušenostech
žáků s herním jednáním a jejich věku, ale
také na přístupu učitele, na tom, jak se mu
podaří herní situaci nastolit a vytvořit pod‑
mínky pro svobodné herní jednání.

První podmínku, která podporuje herní jed‑
nání po celou dobu jeho trvání, představují
pravidla vymezující situaci jako herní. Patří
mezi ně zavedení principu „jako, jako by“,
vymezení prostoru pro hru, upřesnění mož‑
nosti vstupu učitele do herního jednání,
stanovení možnosti (důvodu a způsobu jak)
hru opustit a možnosti (důvodu a způsobu
jak) vyzvat někoho k jejímu opuštění a také
pravidlo pro zastavení hry (pravidlo „stop“).
Nejdůležitější ovšem je, aby všichni – žáci,
studenti i učitel – chápali herní jednání jako
příležitost k experimentování, svobodnou,
pouze herními pravidly omezenou činnost.
Nic, co se v mezích pravidel ve hře odehraje,
není hodnoceno jako správné nebo nespráv‑
né ve smyslu současných etických a spo‑
lečenských norem. Kromě těchto vnějších
pravidel, jejichž smyslem je udržet probíha‑
jící činnost v mantinelech herního jednání,
existují pravidla vnitřní, která hře dodáva‑
jí interní dynamiku, napětí, vývoj, završení.
Jde o nalezení ohniska dění, na které se čin‑
nost všech zaměřuje, o odhalení konfliktu
(ve smyslu střetu zájmu mezi zúčastněný‑
mi, nemusí jít nutně o závažné a vyhroce‑
né konflikty), o směřování k jeho vyřešení.
Do herního jednání vstupují účastníci vždy
v rolích. Jako nejjednodušší variantu jsme
zvolili název herní role. Jakmile účastní‑
ci vstoupí do hry, stávají se přinejmenším
hráči. Toto určení jim umožňuje svobodné
jednání, experimentování, překračování
běžných společenských norem a pravidel.
Přijetí herní role a její dodržování pak brání
tomu, aby se hra proměnila ve skutečnou
situaci, kdy účastníci sami za sebe řeší své
skutečné vztahy a problémy. Hodnotit pak
lze pouze dodržování (nebo porušování)
stanovených pravidel, nikoliv charakterové
a morální vlastnosti účastníků.

Dalším stupněm přijaté role je určitá sociál‑
ní role (matka, syn nebo třeba prodavačka,
revizor, lékař…). Účastníci jednají více méně
jako by se sami ocitli v takové roli (já jako
matka, já jako prodavačka…). Připomeňme
si, že každá pravidla hry představují vlastně
výčet toho, co mají, mohou či nesmí hráči
dělat. I sociální role jsou vymezeny soubo‑
rem úkonů, které tato role předepisuje (v té
nejjednodušší podobě matka vaří, nakupu‑
je, stará se o děti atd., prodavačka prodává,
revizor kontroluje lístky a uděluje pokuty,
lékař léčí…). Pokud budeme mluvit o herní
postavě, máme na mysli jedinečnou osob‑
nost, někoho jiného, než jsme my sami. Pře‑
chod od „já v roli“ k „já v postavě“ může
probíhat plynule: do pojetí role promítáme
zkušenosti s různými lidmi, se kterými jsme
se v těchto rolích setkali, a často napodo‑
bujeme jejich chování. Jde o tvorbu postavy
skrze vnější nápodobu, která hlavně u men‑
ších dětí představuje také jedinou možnou
cestu k tvorbě postavy. Smyslem takového
herního jednání je pak dobírat se přes tuto
nápodobu vnějších projevů k vnitřním pro‑
žitkům (k poznávání, cítění, snahám, moti‑
vacím, které jednání řídí). Herní jednání lze
také chápat jako proces učení se a v tomto
smyslu je pak považovat za obecně využi‑
telnou didaktickou metodu. To je tedy to,
čemu se nesprávně říká „využití metod dra‑
matické výchovy v…“.
Tím, co bude odlišovat obor divadlo a vý‑
chova (a vyučovací předměty dramatická
výchova a dramatický obor) od jiných oborů
a jiných vyučovacích předmětů, je cíl a smy‑
sl této práce. Nemám teď na mysli obecně
pedagogické cíle jako rozvoj osobnosti, so‑
ciální rozvoj apod., ale dílčí cíle a způsob,
jakým jsou zážitky ze hry zpracovávány. Po‑
kud se budeme pohybovat v oblasti osob‑
nostně sociální výchovy (včetně tzv. průře‑
zových témat RVP), pak bude cílem herního
jednání prozkoumávat jednání lidí v růz‑
ných sociálních situacích a rolích a zážitky
ze hry budou nejspíše předmětem společ‑
né reflexe a diskuse. Je ovšem důležité, aby
měli účastníci možnost návrhy na změny
v jednání, které v reflexi a diskusi vzniknou,
znovu vyzkoušet a prakticky prověřit jejich
fungování. Většinou ale zůstává jen u roz‑
borů a diskusí.
Metoda
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Z praxe studentů 1. ročníku ateliéru Divadlo a výchova pro základní školu Hroznová Brno, Brněnské pověsti, 2005,
pedagogické vedení Eva Kadlecová. | foto © Silva Macková

Pokud použijeme herní jednání v literární
výchově, lze předpokládat, že zážitky do‑
jdou zpracování literární formou a poslouží
jako východisko k ní. Obdobně ve výtvarné
výchově vytvoří herní jednání materiál pro
zpracování do výtvarné podoby. Výhodou
pak může být i fakt, že východiskem ke zpra‑
cování je společný zážitek celé skupiny; lze
se tak zamýšlet nad individuálním vnímá‑
ním zážitku i nad jeho osobitým zpracová‑
ním do podoby uměleckého sdělení. Mohli
bychom pokračovat ve výčtu možností pro
další obory. Často, zejména u společensko‑
vědních disciplín, je herní jednání jen klíčem
pro pochopení jednání lidí v určité situaci
(historicky, geograficky nebo ideově vzdále‑
né našemu současnému životu) a na zážitky
z jednání se odkazuje při dalším odborném
výkladu.
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Domnívám se tedy, že v této podobě herní
jednání opravdu představuje běžně užíva‑
nou didaktickou metodu a že je tedy zby‑
tečné nadále používat název metody drama‑
tické výchovy, který, jak již bylo několikrát
řečeno, odsouvá svébytný pedagogicko
umělecký obor do kategorie obecně využitel‑
ných metod. Obor divadlo a výchova se pak
od ostatních liší především tím, že zážitky
získané v herním jednání jsou zpracovávány
do podoby divadelního sdělení. Nikdy však
nezapomínejme, že nejdůležitějším pravi‑
dlem hry je „jako, jako by“ a že ten nejkrás‑
nější zážitek tvoří radost ze hry.

O vyprávění
příběhů

Martin
Hak
dramatické metody
dramaturgie

Vyprávění jako jeden
z nejstarších způsobů
poznávání
Přijměte pozvání na nedlouhou pouť jed‑
ním zapomenutým koutem hlubokého lesa,
který dnes nazýváme dramatickým uměním.
Kouzelnou zkratkou, jak jinak, se rychle do‑
stáváme až do samotného středu, do míst,
kde stromy mají nejdelší kořeny, kde půda
je hluboká, vlhká, plná tlení i nového živo‑
ta. Především však plná zkušeností lidského
rodu. Řeč bude o vypravěčství, vypravěčích
a také o příbězích. Vyprávění příběhů před‑
stavuje nejstarší způsob poznávání všeza‑
hrnující promluvou, která předchází všem
specializovaným vyjadřovacím prostředkům
moderní inteligence. Na počátku byl příběh!
Nechme pro tentokrát stranou odbornou li‑
teraturu zabývající se kulturní antropologií
a jen si představme, jak možná kdysi, v do‑
bách, kdy lidský rod ještě zdaleka nevládl
propracovaným systémem jazyka…

…z časné ranní mlhy při okraji mýtiny, vy‑
noří se z lesa postava člověka, jež sotva
stojí na nohou. Vleče se vlhkou travou
k probouzející se tlupě svých lidí. Již ho
někdo spatřil, vybíhají mu naproti, pode‑
přou, doprovodí, uloží jej. Vzrušená chvíle
naplněná touhou po vysvětlení. Proč přišel
až teď? Kdo nebo co způsobilo jeho hrozná
poranění? Hrozí nebezpečí také nám ostat‑
ním? Napětí, obavy, otázky. Chvíle pro vy‑
pravěče. Omdlel v bezpečí mezi svými, ale
již s ním třesou a chtějí vědět! A on ruka‑
ma, několika slovy, zvuky a výrazy tváře
vypraví ze sebe, co zažil.
Až se zotaví, bude to muset udělat znovu
a ještě mockrát. Díky jeho vyprávění se bude
upevňovat systém znaků, bude se rodit ja‑
zyk. Zkušenost našeho hrdiny dosáhne dál
než jeho život a generace po něm ji budou
doplňovat, upevňovat, zpřesňovat nebo
také oponovat a rozmělňovat. Podobně
tomu bude i s jeho příběhem a najdou se ta‑
koví, jimž vyprávění příběhů, zdaleka ne jen
vlastních a skutečných, půjde lépe než ji‑
ným. Budou k tomu používat slova, pohyb,
tanec, zpěv, zvuky, tóny, linie, barvy, umění
dramatická, hudební, výtvarná. A na počát‑
ku toho všeho byl příběh a potřeba jeho
sdělení – vyprávění.
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Vyprávění jako
specifická forma komunikace
Chceme‑li nahlédnout, co se při aktu živého
vyprávění děje, může nám pomoci několik
termínů z teorie komunikace. Vyprávění pří‑
běhů totiž je jistým velmi efektivním způso‑
bem komunikace, tedy dorozumívání. Hned
zkraje si uvědomme, že při živém vyprávění
se jedná o obousměrnou komunikaci mezi
vypravěčem a jeho posluchači‑diváky. Vypra‑
věč se snaží uchopit a využít jen tu zásobu
znaků, kterou sdílí s posluchači. Předmětem
komunikace jsou obrazy dějů, jež existují
v mysli vypravěče. Ten se snaží ze všech sil
a skrze mnohé komunikační kanály zajistit,
aby podobné obrazy spatřoval ve své mysli
i jeho posluchač. Při vyprávění příběhů má
sice velkou úlohu vyprávěné slovo a spous‑
ta dalších složek orální narace, jako třeba
zvuky, ruchy, zpěv. Ty však představují jen
část celku. Je také na co se dívat, protože
významnou složku celé akce tvoří také vy‑
pravěčův pohyb, přesněji gestika, mimika,
haptika či proxemika. Vypravěč vystupu‑
je někdy sám za sebe, jindy mluví a jedná
za různé postavy příběhu. Někdy mluví, ně‑
kdy vydává zvuky, někdy zpívá, veršuje, tan‑
čí, hraje na různé hudební nástroje. O kva‑
litě tohoto procesu dorozumívání a sdílení
obrazů se vypravěč neustále přesvědčuje
prostřednictvím reakcí publika a nezřídka
i slovně vyžádanou zpětnou vazbou. Diváci
často do příběhu zasahují svým komentá‑
řem, projevy prožívaných pocitů, otázkami
apod.
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Díky tomu je každé konkrétní vyprávění
téhož příběhu trochu jiné. Zůstává příběh
jako sled událostí, obvykle také jeho hlav‑
ní téma a poselství. Vše je však pokaždé
znovu prověřováno a oživováno v nepatr‑
ně nové a stále aktuální podobě. Vezměme
si na pomoc Aristotela, který ve své Poeti‑
ce pojmenovává základní stavební kameny
a principy fungování téměř jakéhokoliv dra‑
matického díla. I pro živé vyprávění příbě‑
hů platí, že příběh tvoří sled událostí s za‑
čátkem, středem a koncem. Je třeba, aby
všechny jmenované části byly jasně spat‑
řitelné a tvořily smysluplný celek. Teprve
na tento základ můžeme, je‑li dost pevný,
stavět nemnohé konkrétnosti a jednotlivé
zvláštnosti související s časem, postavami či
prostředím, v němž se děj odehrává. V pra‑
xi to znamená, že vypravěč nejprve speci‑
fickými technikami prozkoumá zkušenostní
základ svých posluchačů‑diváků a vyjeví pří‑
běh v jim srozumitelné podobě. Jeho umě‑
ní spočívá v tom, že dovede jemně sledovat
hranici mezi nudou způsobenou příliš snad‑
ným poznáváním představovaného děje
a frustrací a odmítnutím představovaného
příběhu v důsledku jeho nesrozumitelnos‑
ti. Balancováním na tomto úzkém rozhra‑
ní, charakterizovaném radostí z poznávání
po vynaložení přiměřeného intelektuálního
úsilí a napětím a touhou po pokračování
tohoto procesu, spěje vypravěč k finálnímu
cíli, totiž k posunutí zkušenostního hori‑
zontu posluchačů o malý kus za jejich dosa‑
vadní maximum přidáním části zkušeností
postav příběhu. Zkušenost je nepřenosná,
tvrdí někteří. Je‑li zkušenost alespoň z části
přenosná, pak je to právě skrze vyprávění
příběhů, říkají vypravěči.

Vyprávění jako součást
výchovy a vzdělání
Vystupme pomalu z hlubin lesa dramatic‑
kých umění a spějme k závěru našeho výletu,
totiž domů do současnosti. Končit začněme
krátkou odbočkou, malým výletem do peda‑
gogiky. Ústředním pojmem této vědní disci‑
plíny je výchovně vzdělávací proces. Zmíně‑
ný termín můžeme zjednodušeně vysvětlit
jako proces, při němž dochází k záměrné
i nezáměrné realizaci přenosu a prověřová‑
ní informací, hodnot a modelů chování mezi
zúčastněnými subjekty, a to oběma směry.
Institucionalizované školství se pochopi‑
telně snaží o maximální záměrnost tohoto
procesu a o převažující tok přenosu směrem
od učitele k žákům či studentům. Ne vždy
a ne všude byl tento pojem takto chápán.
Moderní pedagogika si však jasně uvědo‑
muje, že mezi učitelem a žákem dochází
k přenosu informativní i formativní slož‑
ky výchovně vzdělávacího procesu v obou
směrech. Je jasné, že tím neustále dochází
k prověřování jak komunikovaných hodnot,
tak relevance sdělovaných informací.

Vypravěč. | foto z archivu autora

Jeden ze zásadních problémů současného
školství bychom směle mohli vyjádřit otáz‑
kou: Jak v jednom prostoru a v jednom čase
zároveň vychovávat a vzdělávat? S úsmě‑
vem na tváři můžeme nyní vzpomenout vše‑
ho, co již víme o vyprávění příběhů, spatřit
podobnost mezi dobrým vypravěčem a dob‑
rým učitelem a vynést na světlo následující
myšlenku. Kromě toho, že je vyprávění pří‑
běhů modernímu školství pradědečkem, ne‑
mohlo by mu náhodou být také dobrým po‑
mocníkem při řešení problémových otázek?
Pojďme říci ano a hned naznačit alespoň
několik možností jak na to. Jak tedy může‑
me použít vyprávění příběhů ve výchovně
vzdělávacím procesu (ať už ve školách či
mimo ně) například při realizaci programů
s výchovně vzdělávacími cíli na kurzech?
Nabídku tvoří v zásadě čtyři možnosti, kte‑
ré vždy budou aktivně působit zároveň, kaž‑
dou z nich lze však záměrně posílit.
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Vyučovací metoda

Za prvé lze vyprávění použít jako vyučovací
metodu, chceme‑li superpřitažlivou formou
předat fakta, informace. Je třeba jen citlivě
zvážit, kolik posílené informativnosti a fak‑
tografie vhodný příběh snese a zvolit správný
způsob, jakým se obrazy děje příběhu spolu
s fakty dostanou k posluchačům‑divákům.
Možností je tolik, že se nepustíme ani do mi‑
nimálního výčtu. Jejich návrh a volba zále‑
ží na schopnostech vypravěče‑dramatika,
vypravěče‑dramaturga, vypravěče‑herce.

Výchovná metoda

Za druhé se vyprávění může stát metodou
výchovnou, zaměříme‑li se např. na před‑
stavování hodnot, morálky, na proces utvá‑
ření či prověřování postojů postav příběhu,
na podrobnější prozkoumání příčin a ná‑
sledků jejich činů. V takovém případě by
se též vypravěč neměl ostýchat „přinést
kůži na trh“ a měl by ve správný okamžik
vyjevit postoje a názory vlastní.

Na závěr naší krátké procházky je potře‑
ba si připomenout, že zde představujeme
živé vyprávění příběhů jako nástroj využi‑
telný v jisté oblasti za jistým účelem. Měj‑
me ale na paměti, že se jedná o sice trochu
zapomenuté, avšak krásné svébytné umě‑
ní z oblasti dramatické kultury, které vždy
mělo, má a stále bude mít (podobně jako
snad učení zážitkem) své přirozené a neza‑
stupitelné místo v procesu socializace také
na poli informální edukace, tedy v oblasti
neinstitucionalizovaného, neorganizované‑
ho, nesystematického, příležitostného vzdě‑
lávání a výchovy.

Motivační metoda

Za třetí je možné použít vyprávění příběhů
jako metodu motivační, tedy s cílem moti‑
vovat posluchače‑diváky k následně poža‑
dované (nabízené) aktivitě. Takto lze využít
příběh, v němž bude věnováno dost pro‑
storu ke ztotožnění se s kladným hrdinou
(nebo naopak k vymezení se vůči posta‑
vě záporné). Řešení problému, který bude
vhodně zvolený příběh obsahovat, se stane
výzvou pro ty, kdo mu naslouchají. Tematic‑
ky související akce nabídnutá po vyprávě‑
ní může pak být vnímána jako prostor pro
osvědčení vlastních kvalit (schopností, do‑
vedností, postojů).

Forma rozvoje osobnosti

A konečně za čtvrté můžeme vyprávění
příběhů a jejich recepci využívat také jako
specifickou formu rozvoje osobnosti. Po‑
slouchání a vyprávění příběhů učí vidět
věci v celku, v souvislostech. Učí orientovat
se v kontinuálním toku událostí a rozvíjí
schopnost odhalovat a pojmenovávat téma‑
ta vnímaných dějů prožívaných ve vlastním
skutečném životě. O potřebě takového roz‑
voje nemůže snad být pochyb.
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rubriku vede:

Martina Kamenská-Turečková | art.amen@volny.cz

Inspirace
Stohy vytištěných papírů leží‑ Měli byste pak, po načtení Nezbývá, než vyrazit na ces‑
cí na kavárenském stole, čte‑ všech textů všech rubrik, vi‑ tu následujícími několika
né před redakční uzávěrkou, dět ten šrumec v redakčním stránkami. Cítíte‑li se být
mi připomínají zkouškové. kruhu. Zatímco jeden redak‑ více Poutníky než Turisty, pak
Ale! Jde o pro mě mnohem tor shazuje kolegův článek tedy: Buen Camino :-)!
dobrodružnější a napínavější pod stůl, druhý ho vyvyšuje
čtení, protože přináší hma‑ na nejlepší kousek čísla. Inu, Martina Kamenská
tatelnější výstup než zápoč‑ na pouti života není nad dis‑ ‑Turečková
tový podpis: nové číslo časo‑ kutující partičky :-).
pisu, který má své příznivce Jsem zvědavá, jak se vám
i mudrlanty. Je neskutečně po pročtení rubriky Inspirace,
vzrušující představit si disku‑ jakož i celého jedenáctého
tující partičku, jak si před ku‑ čísla, naše klopotné putování
lisou vystavěnou tím či oním za ideálem dokonalosti nako‑
článkem tříbí a ujasňuje svůj nec bude jevit.
postoj ke studiu. A právě to
mne znova a znova ponouká
k zasednutí za onen kaváren‑
ský stůl, s kočárkem a spící
dcerkou za výlohou.

Inspiration brings you an in‑
tegral view on the phenom‑
enon of cipher games by the
author of the Brno game
Through the Darkness. Find
out yourself that today sub‑
urban cipher games are of
a pretty high level.
The article Spirit pilgrim‑
age, according to the Tibet
book of deaths, should edu‑
cate readers about the seven
states of consciousness, so
called bards.
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The text With the scooter
through Europe will intro‑
duce basic numbers and then
transfer to knight’s spurs.
Czech‑Polish authors write
about The Youth pilgrimage
of different journeys and cul‑
tures, which take pictures at
the same time and offer you
their art.

The book reviews discuss
the books Tao te ťing and
Three journeys to leisure
education.
The described place, which
we would like to mention this
time, is the mountain cot‑
tage from heart: Kamienka.

Fenomén
šifrovacích her

Radek
Pelánek
hry a hraní
dramaturgie

Průběh šifrovací hry
Pokladovka – jednoduchá hra, kterou všich‑
ni známe z letních táborů. Je to prosté: hru
tvoří série šifer a úkolů, z nichž každý odka‑
zuje na další stanoviště. Cílem hry je dorazit
jako první na poslední stanoviště, kde čeká
poklad (většinou sladká odměna). Jeden
z nejklasičtějších herních principů, se kte‑
rým se už nic zajímavého nevymyslí. Nebo
snad ano?
Zdá se, že stačí změnit několik detailů: noc,
vysoká obtížnost, atmosféra večerního měs‑
ta, terén náročný na orientaci. Tyto drob‑
nosti stačí k tomu, aby se z nesložité tábo‑
rové hry pro děti stala pořádná výzva pro
dospělé. A také k tomu, aby se z klasického
principu, který zdánlivě neskrývá nic zají‑
mavého, stal rozsáhlý fenomén.
Co jsou to ty šifrovací hry? Proč jsou tak
zajímavé a rozšířené? Co přinášejí nového?
A kam spějí?

Jak taková akce obvykle probíhá si ukáže‑
me na příkladu hry Tmou, kterou začátkem
listopadu organizují Instruktoři Brno. Týmy,
tvořené 3–5 účastníky, musí projít 15 stano‑
višť. Na každém nacházejí zadání šifry, která
odkazuje na další místo. Nedochází k žádné
přímé interakci mezi týmy, ani mezi účastní‑
ky a organizátory. Týmy nemají možnost po‑
žádat o nápovědu. Jediná nevyluštěná šifra
znamená konec hry.
Začíná se v pátek večer kolem páté hodiny.
Na místě startu se schází několik set dospě‑
lých, vybavených na dlouhou a náročnou
cestu. První půlka trasy prochází městem –
zde ještě lze využít pohodlí vyhřáté hospody
a luštit v suchu a klidu. Druhá půlka vede
terénem a prověří orientační schopnosti
týmů, jejich výdrž a vůli. Není jednoduché
soustředit se na luštění uprostřed chladné
listopadové noci v tmavém, vlhkém lese.
V časovém limitu zhruba 18 hodin hru do‑
končí většinou méně než 2 % startujících
týmů, což svědčí o její vysoké náročnosti.
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Novodobá historie
šifrovacích her
Hra Tmou nebyla první „šifrovací hrou“ –
její přímou inspiraci představuje terénní hra
Open Blood, která zase používala klasické
osvědčené principy z letních táborů. Tmou
se však stala první opravdu rozsáhlou šifro‑
vací hrou u nás. Již prvního ročníku se zú‑
častnilo přes 50 týmů a během následují‑
cích let zájem prudce stoupal. Od šestého
ročníku byl počet hrajících týmů omezen
na 200. Jubilejní desátý ročník v roce 2008
proběhl „open“ a zúčastnilo se jej více než
400 týmů (2 000 lidí).
Tmou však také inspirovala organizátory
mnohých dalších šifrovacích her. Ty nově
vzniklé se většinou drží podobného základ‑
ního scénáře, každá však má svá specifika
(např. použití nápověd, využití internetu,
zapojení motivačního příběhu). Za posled‑
ních 9 let se v ČR objevilo dalších asi 30
šifrovacích her otevřených široké veřejnosti,
jichž se dnes účastní přibližně 4 000 hráčů.
Jedná se o čistě český fenomén? Nikoliv, po‑
dobné hry se během posledních deseti let
objevily také v zahraničí. V angličtině se ten‑
to typ označuje jako „puzzle hunt“ a hledá‑
ní na internetu rychle ukáže, že takovéto hry
jsou pořádány například v kampusech MIT,
Googlu nebo Microsoftu. Přestože se české
a anglické hry podle všeho vyvinuly zcela
nezávisle na sobě, sdílejí mnoho základních
charakteristik. Zdá se tedy, že šifrovací hry
nejsou jakýmsi náhodným úletem, kterého
se zrovna chopilo pár dalších nadšenců, ale
opravdu spíše fenoménem, jehož čas opět
nastal.

Nápady
Zásadní prvek šifrovacích her představuje
originalita, takže neotřelých nápadů se vy‑
skytuje celá řada. Mnohé z nich mohou být
zajímavou inspirací i pro akce odlišného
charakteru.
Většina her nabízí dobře udržované interne‑
tové stránky, na kterých nechybí popis mi‑
nulých ročníků. Odkazy na nejznámější hry
jsou uvedeny v Kalendáři šifrovacích her
(viz odkaz na konci článku). Některé nápa‑
dy zde jen ve stručnosti zmíníme:

Předměty

Kromě potištěných papírů dostávají hráči
často do rukou i zajímavé artefakty. Nej‑
jednodušší způsob jejich využití spočívá
ve skrytí klasické papírové zprávy, např.
uvnitř zmrzlinového kornoutu, cigarety, ko‑
kosového ořechu či diskety. Tento základní
skrývací princip lze dále rozvádět. Na Tmou
5 obdrželi účastníci keramickou destičku
s vyraženým logem hry a řadou tajuplných
znaků. Destička na první pohled vypadala
jako pěkný památeční předmět. Bylo ji však
potřeba rozbít a tak získat heslo nacházející
se na kovovém plíšku uvnitř.
Další možnosti nabízejí konstrukční úlo‑
hy. V tomto případě je docela jasné, jakým
způsobem předmět zprávu skrývá, ale není
lehké se k ní dostat. Může se například jed‑
nat o gramofonovou desku a její přehrání
uprostřed lesa za pomoci jehly a papíru či
hřebík nesoucí zprávu vyrytou v morseovce,
zatlučený však do velkého špalku.

Ukázka šifry ze hry Tmou
Každý z následujících seznamů kóduje jednoslovné heslo:
 filolog, celuloid, Q‑metr, ježek, mnohostěn, hadi, chlorid, nokturno,
pan Q, izoluj, lom, meloun
 Vendelín, Hanuš, Štefan, Teodor, Erik, Marcel, Evžen, Alžběta, Klement,
Alžběta, Emílie, Benjamín, Iva, Bohumila, Šimon
 bohaboJný, cEločíselný, fotbAl, hřEšit, Hyperbola, komOrně, kOstel, kvarTeto,
Logicky, Operní, Pokorně, Sčítat, sprIntovat, útoČně, vytvaLostní, zpívaT
 šíp, Werich, kladivo, kyvadlo, úterý, rub, Bosna, Spejbl, ukazováček, Daněk, Křemílek,
strdí, stříbro, zelenina, jang, Markétka, únor, chléb, Žďorb, Pejsek, Beneš, Eva, Tom
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Šifry pro všechny smysly

Většina šifer má podobu textu či obrázku,
ale lze se setkat i s jinými formami. Vizuál‑
ní šifry, kromě těch klasických papírových,
mají většinou formu videa. V rámci hry mů‑
žeme například promítat video v pronaja‑
tém sále, na reklamním LED panelu, na mo‑
nitoru ve výloze nebo prostě na nataženém
prostěradle. Promítat lze třeba záběry z dal‑
šího stanoviště (záběry zdeformujeme, aby
byl úkol náročnější). Sluchové šifry se pře‑
dávají nejjednodušeji pomocí kazet či CD,
můžeme využít i rádio. Zvukový záznam
nejčastěji obsahuje zprávu (třeba v podobě
morseovky skryté v bubnech) nebo je za‑
dáním rozpoznávací úlohy (určování názvů
skladeb). V menší míře se lze setkat i s šifra‑
mi pro další smysly:
 Čich: pruh látky s jahodovou vůní,
který odkazuje na Jahodovou ulici.
 Hmat: krabice se zprávou psanou
Braillovým písmem – do krabice není
vidět a je povoleno do ní strčit
pouze ruce.
 Chuť: trubička s bonbóny tic‑tac,
různé příchutě kódují morseovku.

Originální šifry

I šifry tvořené pouhým kusem popsaného
papíru mají poměrně daleko k těm klasic‑
kým táborovým (i když stará dobrá mor‑
seovka je hojně používána). Aby si čtenář
mohl vyzkoušet své luštitelské schopnosti,
uvádíme příklad šifry ze hry Tmou. Řešení
lze případně nalézt na stránkách hry.

Místa a přesuny

Nejen stanoviště a šifry tvoří šifrovací hru.
Důležitý prvek představují i zvolená místa
a přesuny mezi nimi. Zejména pro zahájení
a zakončení hry lze vybrat a domluvit zajíma‑
vé prostory, příklady budiž hokejový stadion,
hvězdárna, nádražní hala, letiště nebo býva‑
lá vojenská základna.
I mnohá veřejně přístupná místa mohou do‑
dat hře zvláštní atmosféru, pokud se na ně
hráči dostanou ve správnou chvíli: nasvíce‑
né historické objekty, místa s dobrým výhle‑
dem, tmavé industriální části měst. U roz‑
sáhlých her, kterých se účastní stovky hráčů,
pak zvláštní atmosféru vytvářejí sami hráči
(centrum plné „baťůžkářů“, stoly v restau‑
racích pokryté mapami).
I přesuny mezi stanovišti mají své kouzlo.
Ve městě jde často o cestování přeplněnými
dopravními prostředky (večerní spoje vět‑
šinou nebývají dimenzovány na několik set
cestujících), v terénu pak o bloudění v tem‑
ném lese. Přemisťování lze dále zpestřit pro‑
nájmem vlastní tramvaje, vlaku či kyvadlové
autobusové dopravy. Pokud mají hráči při
přesunu zavázané oči, získá tím hra další ori‑
entační prvek navíc. Ale ani to nemusí být
nutné – setkání tisícovky účastníků upro‑
střed hry ve speciálně vypraveném vlaku
představuje dost silný zážitek samo o sobě.

V minulém čísle jsme vybídli vás, čtenáře,
k přetransformování deskové hry Cashflow
(zaměřené na rozvoj finanční inteligence)
do kurzovního terénu. Ozvala se nám Kateřina
Najmanová. Uvádíme zde její e‑mail, takže jestli
vás toto téma stále drží, můžete se jí ozvat:
katerina.najmanova@atlas.cz
Inspirace
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Start hry Tmou na náměstí Svobody v Brně 2. listopadu 2007. | foto © Jiří „Tashi“ Vondráček

Využití internetu

Internet je nedílnou součástí všech šifrova‑
cích her – minimálně jako způsob registrace
účastníků a propagace. Jeho služeb lze jed‑
noduše využít v průběhu hry pro umístění
zadání či nápovědy. Mnohé hry však inter‑
net využívají i významnějším způsobem: hra
Sendvič a kvalifikace na hry Tmou a Bedna
mají charakter čistě virtuální internetové
hry. Exit sice probíhá naživo ve městě, in‑
ternet však využívá k zadávání, odevzdávání
a vyhodnocování úkolů, díky čemuž má ob‑
zvláště svižné tempo. Dlouhodobé interne‑
tové hry (například slovenská Haluz či kva‑
lifikace na hru Bedna) využívají blogy pro
postupné odkrývání informací nebo obtížně
splnitelné úkoly, například zjištění textu na‑
psaného na lístečku skrytém v cizokrajném
městě. Takový úkol by bez existence inter‑
netu byl téměř nesplnitelný.
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Společenství

S nárůstem jejich množství se okolo šifro‑
vacích her vytvářejí zajímavá společenství.
Vznikají ustálené týmy, které objíždějí hry
po celé republice. Ty aktivnější se vzájemně
znají a hry se tak stávají i společenským se‑
tkáním. Reportáže z postupu, které mnoho
týmů vystavuje na internetu, představují
svérázný literární útvar.
Účastníci her jsou většinou dospělí, věkový
průměr se točí okolo 25 let. Organizátory
tvoří většinou skupinka vysokoškolských
studentů, kteří hru pořádají z vlastního nad‑
šení bez nároku na finanční odměnu; zku‑
šenosti získané organizací jsou však odmě‑
nou samy o sobě. Hry obvykle nezastřešuje
žádná organizace, náklady pokrývají pouze
účastnické poplatky. Výjimečně jsou hry or‑
ganizovány pod hlavičkou mládežnické or‑
ganizace či mají sponzory.

Kam dál?
Organizátoři a účastníci nejsou dvě strikt‑
ně oddělené skupiny. Většina organizátorů
začínala jako hráči a i nadále se účastní
ostatních her. Funguje též testovací výpo‑
moc – týmy, které se určité hry nemohou
zúčastnit, pomáhají s testováním a laděním
obtížnosti šifer, čímž se částečně dostávají
na stranu organizátorů.
Ačkoliv nešlo o původní záměr, vzniká tak
subkultura, která nabourává mnoho běž‑
ných představ a stereotypů:
 Zisk a odměny. Hry jsou organizová‑
ny bez nároku na finanční odměnu,
při započtení nepřímých výdajů se dá
říct, že organizátoři hru dotují. V případě
přebytku jde zisk většinou ve prospěch
neziskového sektoru, buď organizující
mládežnické skupině nebo přímo chari‑
tativní neziskovce. Odměny pro vítěze
nejsou žádné nebo pouze symbolického
charakteru – většinou tričko s logem hry.
 Pohodlí. Zdá se, že funguje na první
pohled překvapivá úměra mezi nároč‑
ností her a jejich oblibou: čím náročnější
podmínky, tím větší odezva.
 Poctivost, důvěra. Hry jsou do velké
míry založeny na poctivosti, organizátoři
zdaleka nemohou pohlídat dodržování
všech pravidel. Ve společenství funguje
značná důvěra – například při testo‑
vání organizátoři často posílají zadání
šifer přes internet lidem, které nikdy
v životě neviděli.
 Morálka. Postupem času se v hráč‑
ské komunitě vyvíjejí morální pravidla,
která jsou v podstatě nehlídatelná, ale
značná část týmů je dodržuje, například
zákaz „haluzení“, tj. hledání dalšího
stanoviště na základě náhody a nikoliv
vyluštění šifry.
Výše uvedené rysy spolu samozřejmě souvi‑
sejí. Ve chvíli, kdy se hry neúčastním kvůli
odměně, je podvádění a nemorální chování
vcelku absurdní.

Co bude se šifrovacími hrami dál? Bude
jejich počet dále narůstat? Zatím se zdá,
že ano. Počet šifer zveřejněných na šifrova‑
cích hrách za jeden rok už přesahuje stovku.
Přesto se zdá, že absence nových nápadů za‑
tím nehrozí. Účastnická poptávka po hrách
je zatím také velká – často převyšuje kapaci‑
tu hry i přesto, že neprobíhá prakticky žád‑
ná propagace. Komunita okolo šifrovacích
her se zatím koncentruje zejména v Brně,
prostor pro růst tu tedy ještě rozhodně je.
Vydrží šifrovacím hrám jejich naprosto ne‑
komerční duch? Stojí do velké míry na fair
‑play a poctivosti účastníků, není tedy příliš
pravděpodobné, že by se z nich staly vylo‑
ženě soutěžní závody o ceny, které by byly
schopné vydělávat na vysokém startovném.
Hry však mohou natáhnout sponzory, pro‑
tože je navštěvuje zajímavá cílová skupi‑
na – vesměs lidé nadprůměrně inteligentní
a schopní. Šifrovací hry mají také potenciál
uplatnit se na komerčních zážitkových kur‑
zech pro firmy.
Ať bude budoucnost jakákoliv, určitě se vy‑
platí tento fenomén sledovat. Už jen kvůli
mnoha zajímavým nápadům, které v této
komunitě vznikly a stále vznikají a které
jsou použitelné (a používané) i na mnoha
jiných zážitkových akcích.

Literatura a další zdroje

 Kalendář šifrovacích her:
http://herka.deka.cz/index.php/Kalendar
 Hanžl, T., Pelánek, R., & Výborný, O.
(2007). Šifry a hry s nimi. Praha: Portál.
 Pelánek, R. (ed.) (2008). Almanach
Tmou. Brno: Instruktoři Brno. Dostupné
elektronicky na www.tmou.cz/archiv/
index.php? what=almanach
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Tao te ťing

Lao‑c’
Překladatel: Václav Cílek
Ilustrace: Kristýna Cílková, Václav Cílek
Praha: Dokořán, 2008, třetí vydání,
103 strany
ISBN 978-80-7363-221-2
www.dokoran.cz
125 Kč
Útlá knížečka naznačuje svým podtitu‑
lem O tajemství hlubším než hlubina sama,
že se prostřednictvím slov dostáváme do sfér,
které lze vyjádřit jen s největšími obtížemi.
Další z překladatelů klasické knihy čínské
spirituality (viz rovněž pochvalnou recenzi
na jeho báječnou publikaci Krajiny vnitřní
a vnější v G8, 131, či příspěvek v tomto čís‑
le v rubrice P(r)ožitek ze slova…) v úvodu
deklaruje, že tento překlad se od ostatních
liší přihlédnutím k nově nalezeným svitkům
a bambusovým destičkám, jejichž čínský pře‑
pis se objevil v roce 1998 a anglický překlad
teprve zcela nedávno. Tyto nečekané nálezy
změnily způsob, jakým se na text dnes dívá‑
me (s. 6). A tak se vedle překladů určených
pro přednes, tedy preferujících estetické, umě‑
lecké hledisko (např. Jiří Navrátil nebo Jan
Kotík), či překladů, které se zajímají prioritně
o filosoficky přesný obsah a pojmová přísnost
tak vévodí, byť na úkor básnického vyjádření
(Berta Krebsová, příp. Egon Bondy s Marinou
Čarnogurskou), můžeme zamyslet nad českým
převedením s ohledem na nové nálezy a staré
komentáře. O původním textu Taa toho víme
o mnoho víc, o Tau samém stejně málo jako
vždycky (s. 7).
Toto vydání se dočkalo provedení v příjemné
grafické úpravě, s lákavě interesantním přeba‑
lem. O moc více však nejsem schopen zpro‑
středkovat – netroufnu si totiž porovnávat,
který z překladů je vhodnější pro zdůraznění
symbolu cesty a tím i putování. Ani čím právě
tento pokus rozšiřuje možnosti dosavadního
porozumění taoistickému textu. Konec konců
zájemce o krásu chce číst jinak než zájemce
o hloubku. Místo toho připojuji ukázku (část
47), kterou doprovází tento komentář (s. 59):
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Říkáme, že všechny cesty vedou do jednoho
místa, ale Wang Pi říká, že všechny cesty
se vrací do jednoho místa. V komentáři (který
se týká jedné určité situace, ne všech situa‑
cí) ke Knize proměn uvádí: proč bychom měli
mudrovat o stovkách různých cest, když svět
jednou skončí a vrátí se ke zdroji?
Aniž bys vyšel ze svých dveří,
můžeš poznat vše pod nebem
Aniž bys pohlédl ze svého okna,
můžeš uzřít cestu nebe
Čím dál jdeš, tím míň znáš
Takže moudrý neputuje,
a přesto ví
pojmenovává, ale nerozhlíží se
završuje, aniž něco koná
+++
Zajímá vás spíše mnohost různočtení? Pak ale‑
spoň pro porovnávající blesknutí připojuji zá‑
věrečnou část v pojetí Jiřího Navrátila:
Proto tedy povolaný:
neputuje a přece poznává,
nerozhlíží se a přece pojmenovává,
nečiní a přece dovršuje.
+++
A Berty Krebsové:
To je, proč moudrý
poznává vše – aniž někam jde,
rozlišuje vše – aniž na něco hledí,
dovršuje vše – aniž něco koná.
+++
A do třetice Jana Kotíka:
Proto moudrý:
Poznává, aniž shání (vědomosti),
Rozumí, aniž slídí,
Dokončuje, aniž jedná.
recenzoval Ivo Jirásek

Kamienka,
horská chata
so srdcom
Chatu Kamienku, tretiu najvyššiu chatu pod
druhým najvyšším vrchom Nízkych Tatier –
Chopkom, som navštívila niekoľkokrát. Asi
dvakrát ako lyžiar zohrievajúci sa bylinko‑
vým čajom (v tej chvíli najlepším na svete),
raz ako sprievodca mládežníckej skupiny
hrebeňom tohto majestátneho, zväčša žulou
tvoreného pohoria, keď nám chata poslúži‑
la ako trocha tieňa v horúcom dni k obedu,
a posledný raz sa stala absolútnym balzá‑
mom pre dušu i telo, ktoré som spôsobom
večerného výšľapu do výšky 2 000 m n. m.
odmenila za náročný septembrový pracovný
týždeň v blízkej Demänovskej doline.
Výstup s výhľadmi do miestami osvetlenej
doliny a svieži vzduch prevoňaný okrem
vlastného potu aj materinou dúškou bol pr‑
vou časťou odmeny. Vrcholom bola práve
chata, kde kapustnica zaplnila bruchá, hruš‑
kovica na privítanie pridala lesku do očí, milý
personál rozveselil ducha a útulne zariadená
jedáleň, reštaurácia či nazvime to spoločen‑
ská miestnosť s horolezeckými vtípkami Iva‑
na Baja na stenách nastolila pocit horského
domova. O svoj skvelý pocit som sa podeli‑
la s kamarátom Pampom, ktorý chatu často
obýva ako skoro domáci. Po priživení sa spre‑
vádzaním ľudí horami a outdoor tréningami
rôznych sociálnych i manažerských zručností
vždy, keď môže, trávi čas i vysokohorskými
vynáškami práve sem. Okrem toho že za‑
bezpečí, aby okoloidúci áj v noci prespiaci
tu vždy nášli čaj, kávičky, kamienkovskú ka‑
pustnicu, párky, praženicu, „buchtu Chopok“
alebo plné „kontinentálne raňajky“ a pitnú
vodu, ktorá tu nikde bohužiaľ netečie, zasta‑
ne i práce „horského dievčaťa pre všetko“.
Od rôznych prác v kuchyni cez odhadzovanie
snehu v zime až po rekonštrukčné práce.

Lucia
Obenau
místo

Kontakt

severné úbočie
pod hrebeňom vrcholu
Chopok v Nízkych Tatrách
+421 486 170 039
kamienka@kamennachata.sk
pošt. adresa: 977 01 Brezno

Prevádzka

celoročná

Ubytovanie

25 lôžok v spoločnej
nocľahárni (bez vody)

Pitná voda

nie – dá sa kúpiť

Spoločenská
sála

áno (reštaurácia)
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Kamienka v zimě. | foto z archivu chaty

Ako som sa dozvedela, v 50. rokoch bola
chata vlastne len horským bufetom, občer‑
stvujúcim turistov i horolezcov, až postup‑
ne v 90. rokoch prešla niekoľkými rekon‑
štrukciami a s novými prevádzkovateľmi
Aňou a Marcelom sa stala i horskou chatou
v plnom slova zmysle, poskytujúcou horské
zázemie ako turistom a horolezcom, tak
skialpinistom, lyžiarom, milovníkom jaskýň
(mnohých v okolí) či paraglidistom.
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Pred tým, než som sa „utúlila“ v jednej
z 25 postielok s dekou v spoločnej nocľahár‑
ni, mi Pampo, poznajúci cestičku zo stanice
Srdiečko na južnom svahu, popod lanovku,
ktorá sem vedie, s každým stĺpom, stúpa‑
ním, i kameňom, na ktorom sa dá oddých‑
nuť pod 80kilovým nákladom na chrbte,
povedal: Vieš, môže to znieť ako fráza, ale
toto je miesto, kde nič človeku nebráni byť
samým sebou. Dejú sa tu veci, ktoré sú tak
základné a tak dôležité pre život a prežitie,
že sa mi tu vždy problémy, ktoré riešim
dole, zdajú neuveriteľne malicherné. Na‑
priek tomu, že je to tu aj s cestou hore vždy
iné, podľa toho ako svieti slnko, odkiaľ fúka
vietor, koľko je tu snehu alebo ľudí, vždy
viem, čo tu nájdem, za čím sem idem.
Po tomto srdečnom večerníčku v chate
v srdci Nízkych Tatier neďaleko od stanice
Srdiečka, s vlastným srdcom plesajúcim cel‑
kom obyčajnou a predsa tak hladiacou ra‑
dosťou, som si pre seba nazvala Kamienku
chatou so srdcom.

Putování duše
podle Tibetské
knihy mrtvých
Přichází‑li duše odtamtud, zapomíná to,
co tam nazírala. Když však opouští tento
svět, vzpomíná si na to, co prožila zde. Je
to podobné, jako když mnozí lidé upada‑
jí ze zdraví v nemoc a zapomenou přitom
i písmena, kterým se naučili. Naproti tomu
při přechodu z nemoci ve zdraví se nikomu
nic takového nestává. Avšak život netěles‑
ný, který je duši přirozený, se rovná zdraví,
tělesnost však je rovna nemoci. Tak se vy‑
světluje, že duše, když přicházejí odtamtud,
zapomínají, co tam prožily, avšak vzpomí‑
nají na to, co prožili zde, když od nás od‑
cházejí tam.
Aristotelské fragmenty

Pavel
Hlavinka
přesahy

Věřil tomuto Aristoteles, nebo to dokonce
bezprostředně zřel (řec. theorein) po vzoru
nejvyššího poznání? Nevíme.
Ale protože jsme narozeni v Evropě, dovo‑
lujeme si začít naši krátkou procházku ži‑
votem člověka spolu s tímto antickým kla‑
sikem filosofie, který také tvrdí na začátku
knihy Etika Nikomachova, že každá bytost
ze své přirozenosti touží po blaženosti. Aris‑
toteles, protagonista evropské racionality
a vědeckosti, uchopuje skutečnost, jak je
známo, definovanými pojmy. My se zkusí‑
me držet chvíli stylu jeho vědeckého myšle‑
ní – pouze zaměníme blaženost za úplnost
a řekneme, že člověk od přirozenosti tou‑
ží po úplnosti. Tou lze označit takový stav
vědomí, v němž se spojil začátek a konec.
Úplnosti jsou různého druhu a dají se rozli‑
šit podle míry trvalosti pocitu celistvého na‑
plnění, tedy jejich podléhání časovým změ‑
nám. Blaženost představuje stav vědomí,
pro nějž je typické celistvé naplnění štěstím.
Když jsem šťastný, jsem tady a teď, časo‑
vé plynutí vědomí je zastaveno. Není minu‑
lost, není budoucnost, mysl nemá materiál
ke své tvorbě a já jsem naplněn přítomností.
Právě toto představuje ono spojení začátku
a konce a také odpověď na otázku po smys‑
lu života. Ano, je to štěstí. A tady musíme
skončit s kontrolovanou racionalitou, proto‑
že štěstí se těžko krájí, tvaruje a definuje.
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Barda
Dnešní civilizovaný člověk je zpravidla zcela
pohlcen pouze vnější, hmotnou, smyslově
zachytitelnou skutečností a sám sebe má
tendenci vnímat také tak. Proto i umírání,
smrt a pohřbívání obestírá rouška tabu, jed‑
ná se o prostory nepřístupné a strach nahá‑
nějící. A děje se tak zejména z toho důvodu,
že civilizovanému světu vládne ona vědomí
krájející racionalita na straně jedné a de‑
struktivita fanatické emocionality na straně
druhé.
Následující kratinké zamyšlení o několika
druzích vědomí povýtce inspirovala indicko
‑tibetská duchovní tradice, s níž je dobré
se seznámit právě z toho důvodu, že člově‑
ku představí jeho život nikoliv na základě
kauzálního myšlení vědy, ale z přímých vhle‑
dů do skutečnosti za smysly a rozumem. Mi‑
strovský vhled do tajů úplnosti vnesla i Ti‑
betská kniha mrtvých (TKM), která, vedle
jiných textů stejného zaměření, například
Etiopské knihy mrtvých, Egyptské kni‑
hy mrtvých, Islámské knihy mrtvých atd.,
podává velmi podrobný popis zvláště těch
stavů vědomí, které nejsou pro běžného
člověka za života ve fyzickém těle dostupné.
Jedná se zejména o ty stavy, jimiž prochá‑
zí vědomí po smrti. Ale dříve než se k nim
dostaneme, musíme projít i stavy vědomí,
jež jsou nám dány k prožití ještě za života
v lidském těle.
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TKM mluví o bardech neboli stavech vědomí
„uprostřed mezi dvěma jinými stavy“.
1. Skje‑ši bar‑do, stav mezi zrozením a smr‑
tí. Jde o naše bdělé vědomí ve fyzickém
těle, které vnímá objekty smyslového světa
jako něco samostatného a reálně materiál‑
ního. V neurofyziologickém pojetí mozko‑
vé vlny beta nedávají chvíli oddechu, mysl
obtěžkávají starosti o budoucnost, touhy,
vzpomínání na minulé, neustálé hodnocení
a dožadování se toho svého. Mysl je vázána
k tělu a ponejvíce operuje na úrovni spod‑
ních tří čaker, to znamená, že má starost
o své fyziologicko‑mocenské uspokojení.
Ztráty energie jsou nejvyšší, protože vědomí
a jemná těla se neustále pohybují. Člověku,
který prožívá svou fyzickou existenci pouze
na úrovni barda hmotného života, nejrych‑
leji odkapává nektar nesmrtelnosti nazýva‑
ný také jako amrit. Odkapává z karmické
páté čakry dolů a těžce je udržen ve čtvr‑
té čakře soucitu a lásky. Proto pak dochá‑
zí k jeho spalování ve třetí ohnivé čakře
centrem manipulujícího ega. Lidská bytost
je tak posazena na kolotoč vytváření a do‑
časného uspokojování závislostních vazeb.
Pocit neúplnosti je všudypřítomný a bdělé
vědomí se neustále pohybuje ve ztotožňo‑
vání se s emocemi strachu, smutku, radosti
nebo nudy.
2. Rmi‑lam bar‑do, stav snění. Jde o druh vě‑
domí mezi usnutím a probuzením. Na moz‑
kové úrovni probíhají vlny theta a delta, fy‑
zická i jemná těla mohou regenerovat. Ticho
noci představuje malou smrt, v níž se jádro
vědomí může přibližovat svým jemnějším
stavům. Pro duchovně nepraktikujícího
k tomu dochází pouze nevědomě, a to čtvr‑
tinu noci přímo v iluzi světa snových obrazů,
pro lidi cvičící jógu spánku i vědomě. Lidem,
kterým se daří vědomě pobývat ve snech
a řídit své spánkové snění, se pak i po pro‑
buzení daří vnímat bardo bdělého vědomí
a fyzický svět na jemnějších vlnových dél‑
kách, alfa vlnami počínaje, také jako sen vě‑
domí svého druhu. Sen života karmou spou‑
taného jedince se z pohledu následujícího
stavu jeví jako ulpívavé opakování již noto‑
ricky známých myšlenek a chování.

3. Bsam‑gtan bar‑do, stav duchovního
pohroužení. U živého člověka podle míry
hloubky dosažení takového stavu se jedná
o svrchovaně nejvýznamnější stavy v lid‑
ském těle: od bdělého řízeného snění či
vnímání krás přírody přes sebezapomínají‑
cí modlitby a meditace až k déletrvajícímu
nebo trvalému překročení hranic světa dua‑
lity. Je to bardo vědomého spojování začát‑
ku a konce, nádechu a výdechu, jinu a jan‑
gu. Bloudivé vědomí se vrací k sobě domů,
a čím více se domovu přibližuje, tím méně
této celistvosti hrozí rozpad v časoprosto‑
rových bardech. Čas života, který není pro‑
žit blízek tomuto stavu, je mrháním věčné
„tady a teď“ přítomnosti štěstí.
4. Čhi‑kha‘i bar‑do, stav vědomí v okamži‑
ku smrti, trvá přibližně půl týdne od počá‑
tečních stavů umírání až k úplnému odděle‑
ní ducha od těla. Pro nás může být důležité,
že první fáze tohoto barda je v jistém smys‑
lu kopií meditačních stavů, při nichž se daří
adeptovi nauk některé ze škol tibetského
buddhismu spojit mateřskou červenou ener‑
gii od spodních silových center neboli čaker
a otcovskou bílou od temene hlavy směrem
k Srdci. Spojením Nebe (otec) a Země (mat‑
ka) přichází vědomí do svého přirozeného
stavu čistého světla mysli. Člověku necviče‑
nému v rozpoznání této základní zářnosti
se tento stav rozplyne během okamžiku, za‑
tímco pro připraveného jde o dosažení oné
úplnosti a dále již není třeba více slov.
Většina lidí ovšem silou své karmy po tomto
zážitku Světla upadá do bezvědomí, v němž
setrvá tři a půl dne, aby se probudila v no‑
vém, duchovním obalu karmického těla
a nebe a země se opět oddělily…

5. Čhos‑ňid bar‑do, pravda. Světelné, kar‑
mické neboli kauzální tělo, kterým nyní jest,
vnímá šestkrát silněji, vidí a slyší pozůstalé,
zoufale se nemůže dotknout svých věcí a trpí
nemožností uspokojit své navyklé potřeby.
Je důležité, aby se zcela rozptýlilo nejenom
tělo fyzické – pohřeb do země tomu však ne‑
pomůže – ale také tělo astrální, obtěžkané
v posledním vtělení nastřádanou karmou.
Pokud nebyl mrtvý veden duchovním prů‑
vodcem, zpravidla si ani neuvědomuje, že je
definitivně odloučen od svého těla; tomu
napovídá třeba neexistence obrazu v zrca‑
dle nebo vlastního stínu. Obdařen nadpři‑
rozenými schopnostmi může například rych‑
lostí myšlenky měnit místo svého pobytu,
ale většinou podléhá silnému tlaku výjevů
a přeludů, které mu produkuje jeho mysl,
nelítostně hnaná pravdivým motorem kar‑
my. Je‑li duše ve spojení se svým duchovním
průvodcem, kterým by měl být člověk, vůči
němuž má mrtvý plnou důvěru, je průběžně
upokojována, že vše, co zažívá, je pouze její
sansárový sen. A vždy, naskytne‑li se k tomu
příležitost milosti a vysvitne znovu nekoneč‑
ná záře Boží přítomnosti, je duše naváděna,
aby se s ní ztotožnila. Podobně se v tomto
bardu ukazují jasná a čistá světla rajských
světů.
6. Srid‑pa‘i bar‑do, stav stvoření, při kte‑
rém se duše formuje a připravuje pro vstup
do nového těla. Vlivem nutkání získat nové
tělo si duše představuje, že takové tělo už
má nebo již považuje tuto svou představu
s dalšími doprovodnými jevy, jako například
vizí nové rodiny, za zcela reálnou. Podle
TKM se v tomto bardu mrtvý setkává s Pá‑
nem smrti, který mu v zrcadle skutků ukáže
všechno dobré i zlé z jeho minulého živo‑
ta. Světelné tělo je konfrontováno se šesticí
světel, ale tentokrát jde již o světla více či
méně strastného sansárového světa: Uká‑
že se ti matné bílé světlo bohů a obdobné
červené světlo polobohů, modré světlo lidí,
zelené světlo zvířat, žluté světlo hladových
duchů a matné kouřové světlo bytostí uvr‑
žených do pekla. V té chvíli i tvoje tělo bude
mít barvu odpovídající barvě světla toho
světa, do kterého se máš narodit. (TKM)
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Socha Buddhy jako poutníka, klášter Sena, Thajsko. | foto © Pepa Středa

7. Skje‑gnas bar‑do, stav vědomí při proce‑
su nového rození. Duše vstupuje podle své‑
ho osudového určení k bráně lůna, ale ještě
stále existuje šance na vysvobození: zabrá‑
něním vstupu nebo uzavřením brány lůna.
Obého lze dosíci koncentrací mysli k jedno‑
mu bodu, vyzařováním svých dobrých skut‑
ků nebo rozjímáním o guruovi a jeho družce.
Nezdaří‑li se, přichází od duchovního prů‑
vodce navádění k co nejlepší volbě lůna no‑
vého zrodu. V okamžiku porodu pak člověk
zapomíná na svá předchozí vtělení, na něž
se mohl rozpomenout v bardu pravdy.

souvislosti
Upozorňujeme čtenáře na hru Bardo,
která byla popsána Renátou Trčkovou
ve Zlatém fondu her III., str. 44–46. Pro‑
gram stojí na sedmerém položení a zod‑
povězení otázky Kdo jsem?
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Cyklus jednoho převtělení se uzavřel, aby
přišel další. Perzekuce karmy pokračuje, ale
úkolem duše má zůstat plán úniku.
Viděli jsme, že vlastně v každém bardu, me‑
zistavu bytí, lze učinit větší nebo menší kro‑
ky pro konečnou spásu duše, pro její završe‑
ní v ideální úplnosti, v níž není třeba hledat
Štěstí mimo sebe…
Mnozí jogíni a adepti duchovního poznání,
například tibetský dalajláma, však považují
meditaci na umírání za nejvyšší a nejúčin‑
nější způsob, jak dojít už za života ve fy‑
zickém těle stavu, v němž se nejvíc rozho‑
ří oheň soucitu se všemi trpícími. Člověk
pak žije naplněn realizací spojení začátku
a konce.
Prožít šťastně každý den jako by byl pos‑
lední a s lehkostí na duši jako by byl první.
To je smysl smrti a života.

recenze knihy

Tři cesty k pedagogice
volného času

Jan Činčera, Michal Kaplánek,
Jan Sýkora
Brno: Tribun EU, 2009, 129 stran
ISBN: 978-80-7399-611-6
www.knihovnicka.cz
cena neuvedena
Pokoušíte‑li se na tuzemských pedagogických
lukách nalézt kvalitní informační zdroj zaměře‑
ný na oblast volného času, střetnete se zřejmě
daleko pravděpodobněji s rozlehlou plantáží ša‑
fránu. I proto jsem po této útlé publikaci hmátl
(tak svižně, že by se i Wyatt Earp zastyděl) a za‑
čal listovat způsobem nápadně připomínajícím
robota s pořadovým číslem 5. Nadšení mi nic‑
méně, bohužel, nevydrželo příliš dlouho.
Hned v úvodu editoři prozrazují svou ambici
povýšit standardní postkonferenční sborník
do podoby kompaktního textu, který má v ide‑
álním případě oslovit nejen účastníky konferen‑
ce Metodologická paradigmata pedagogiky
volného času konané v roce 2008 v Sedmihor‑
kách, ale rovněž celou komunitu volnočasové
pedagogiky. Neslibují přitom čtenářům nic
menšího než dobrodružný (a diskusi o teorii
a metodice oboru otevírající) výlet po třech
cestách, na jejichž konci lze dojít ke zjištění jak
zajímavě vychovávat a vzdělávat ve volném
čase (str. 6). Připouštějí sice (naštěstí), že krom
jimi naznačených linií (totiž zážitkové pedago‑
giky, environmentální a globální výchovy a ani‑
mace – chápané zde ovšem, dle mého názoru,
velmi nešťastně za nedirektivní přístup blízký
světu mládeže – str. 5) existují i jiné stezky či
pěšinky (str. 6), škoda jen, že je editoři alespoň
nepojmenují.

A jaká dobrodružství jsem na cestě publikací
zažil? V části věnované zážitkové pedagogice
(ZP) jsem se nejprve od Jana Sýkory dozvě‑
děl, že ZP disponuje rozsáhlým teoretickým
zázemím (sem s ním, prosím!) a že prostředí
neformální výchovy nabízí mnohem rozsáhlej‑
ší možnosti pro její aplikaci než prostředí vý‑
chovy formální (proboha proč?). Ivo Jirásek
ve svém příspěvku (pokolikáté už?) upozorňu‑
je na omyly a mýty spojené s pojetím „zážitku“
coby ústřední a stále problematické kategorie
ZP (kladu si otázku, kdy už někdo bude věno‑
vat tolik pozornosti i druhé části sousloví, totiž
pedagogice, procesu učení apod.) a žasnu nad
tím, s jakou mistrností dokáže protlačit „an‑
tické okénko“ kamkoli si umane. Nad textem
Mojmíra Vážanského se nemohu (v nejlepším
slova smyslu) ubránit vzpomínce na svého dě‑
dečka, mluví hezky a moudře, vzbuzuje ve vás
ale pocit, že již poněkud mimo kontext doby.
A dále se mi cesta ZP začíná ztrácet v záplavě
otazníků, z níž vystupuje jako pomyslná bílá
perla snad jen článek poukazující na možné vy‑
užití ZP u adolescentů v období hledání vlastní
identity.
Druhý a třetí proud uvažování reprezentovaný
environmentální a globální výchovou a poslé‑
ze animací na mě působí podstatně usazeněji,
přesto se často nedokážu zbavit pocitu ško‑
lometskosti, zdůrazněného navíc nepochopi‑
telně špatným grafickým zpracováním textu.
To se sice netýká článku věnovanému realiza‑
ci environmentálních programů v domácím
vzdělávání, zde si však opět nelze nevšimnout
obsažených metodologických pochybení. Jedi‑
ným invenčním, inovativním a přesvědčivým
vystoupením působícím jakoby z jiného světa
je tak pro mě článek Jiřího Němce věnovaný
spontánním aktivitám mládeže ve volném
čase, který vřele doporučuji k přečtení. Závěr
sborníku již bohužel komentovat nemohu, ne‑
boť jsem plně zaměstnán terminologickým ho‑
kejem, který se mnou editoři hrají (což je mož‑
né pod animaci skrýt opravdu všechno?).
Publikace končí sérií otázek a já si otírám oro‑
sené čelo a jednu z nich přidávám. Nezaslouží
si náš volný čas více? Nejvýstižnější mi totiž
na této útlé brožurce připadá paradoxně její
obálka – nekonečné bludiště se třemi naznače‑
nými cestami, které se opět ztrácejí v bludišti…
recenzoval Jan Kolář

Inspirace

79

Koloběžkou
po Evropě
Již uběhlo pár let od doby, kdy jsem uskuteč‑
nil svůj dětský sen a vyrazil na krásnou čtyř‑
měsíční cestu po jihozápadní a jižní Evropě,
cestu plnou strastí i radostí, poznávání věcí
nových a celkově v plném slova smyslu získá‑
vání ostruh rytířských. Nešlo o cestu, kterou
bych vykonával pro světový nebo regionální
věhlas či která by chtěla změnit svět – jed‑
noho dne jsem prostě cítil, že nastal čas jít,
a tak jsem šel. Cestu jsem chtěl podstoupit
pro sebe samého, abych tak dostál svému
názoru vycházejícímu z historického kon‑
textu o přínosnosti a pozitivním ovlivňování
člověka cestováním a putováním. Pro vyko‑
nání této cesty jsem si zvolil netradiční do‑
pravní prostředek, a to koloběžku. Nechtěl
jsem projet krajinou bez jejího povšimnutí,
jak se tomu stává při jízdě na kole, ale také
jsem si nechtěl zničit své tělo nošením příliš
těžkého břemene, jak tomu bývá u dlouhé
chůze s batohem. Koloběžka vezla mé vše
pro tuto cestu a já s otevřeným srdcem vy‑
razil a očekával zázraky, které se na podob‑
ných cestách stávají.
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Michal
Půža
reportáž

 Cesta v číslech:
 délka trvaní: 117 dnů
 ujeto po Evropě: přes 9 500 km,
z toho po vlastní ose 8 000 km
 počet vážných zranění: 3
 váha koloběžky: 32–40 kg
(10,5 kg koloběžka, zbytek váhy
do 25 kg materiál, nad 25 kg
zásoby vody a potravin)
 náklady na den: cca 5,53 €
 projeté státy: Španělsko, Portugalsko,
Francie, Itálie, Vatikán, Chorvatsko,
Maďarsko, Rakousko a Česká republika
 moje hmotnost: při odjezdu 83–85 kg,
po 28 dnech 72–75 kg, na konci cesty
80–82 kg
 absolutně nejvyšší dosažená rychlost:
77,7 km/h
 průměrná denní doba jízdy:
více než 5 hodin
 průměrná denní rychlost: 15,13 km/h
 spánek: 32 % nocí stráveno přírodě;
60 % nocí prospáno úplně výborně
Ať již bylo či nebylo mé cesty světu zapo‑
třebí, rázoval jsem si to po Evropě na kolo‑
běžce s jednou kapsou děravou a druhou
prázdnou. V prvních týdnech jsem musel
konstatovat, že mé plánované finanční re‑
zervy mi při okolních cenách postačí pouze
na první dva měsíce. Toto zjištění mne po‑
někud zaskočilo – tak dlouhé přípravy a tak
špatné propočty? Prvních čtrnáct dnů mi tr‑
valo se s tímto faktem smířit, nakonec jsem
však dospěl až do úplné ignorace finanční
stránky. Na tento obrat měl vliv především
silný zážitek z oblasti kolem města Cascais.
Dokonce mohu směle tvrdit, že právě tam
nabyla má cesta vyššího smyslu. Z cestova‑
tele jsem se stal jakýmsi „poutníkem“.

Tvrdá rána a slib
Cestoval jsem již přes měsíc a čtvrt a měl
za sebou fázi přivykání a fázi zkoušení svých
možností charakteristickou překonáváním
sama sebe. Jako by mne nějaký vnitřní čer‑
tík popichoval k probádání fyzických hranic.
Výsledkem byla má nejdelší projetá trasa
170 km za den (Ronda–Tarifa), šílená jízda
v horách, kdy jsem jel skoro 80 km v hodině
a předjížděl kolonu traktorů apod.
I tato fáze musela být něčím završena. Po vý‑
jezdu z Lisabonu jsem směřoval k městu
Cascais, nádhernému přímořskému letovis‑
ku. Vedle dvouproudé dálnice vedl betonem
ohraničený chodník, uprostřed nějž stály
pravidelně rozmístěné lampy; já jel pokaždé
vpravo. Poblíž města se vracely z procház‑
ky dvě stařenky a mně se nechtělo čekat,
až projdou zúženým prostorem napravo,
i jal jsem se je objet vlevo. Bohužel naložené
brašny byly proti a krásně se zasekly mezi
lampu a betonový val. Já, s bolestivě po‑
hmožděným ramenem, plachtil kolem nebo‑
hých stařenek. Jeden hodný řidič to i ze své‑
ho rychle jedoucího vozu spatřil a zželelo
se mu mne natolik, že se o mne v tomto ve‑
lice drahém městě perfektně a nezištně po‑
staral. Stal se mým místním průvodcem.
Jsem křtěný, ale nikdy jsem pravidelně
do kostela nechodil. Věřím ve vyšší moc,
nejsem si však jistý, zda‑li je jí opravdu ten
křesťany zmiňovaný Bůh. Tak jako tak, slíbil
jsem těžce nemocné matce mého ochrani‑
tele, že se za ni pomodlím ve Fátimě. Dala
mi přívěšek s panenkou Marií a já ho přijal
jako symbol mé ochrany. Od té doby se má
cesta částečně změnila. Začal jsem intenziv‑
něji vnímat už nejen sama sebe, ale i okolí
a prostředí, kterým vedlo mé putování.
Snad díky tomu jsem si všimnul, že se mi
na mé cestě začaly dít podivné věci. Stáva‑
ly se mi situace, ať již dobré či špatné, při
jejichž dnešním znovuvybavování mi lehce
běhá mráz po zádech. Objevil se mi tako‑
vý šestý smysl, který mi napovídal, co dě‑
lat v určitých situacích, a často mne varoval
před většinou neviditelnými a nezřejmými
riziky. A jednou z nejpodivnějších věcí bylo
to, že se mi plnila přání.

„Dobře naložená koloběžka“ v Pise. |
foto z archivu autora článku

Splněná přání
Možná to bude znít trochu hloupě, ale má
přání na cestě byla jen drobná a prostá.
Například poblíž Cabo de Roca kolem mne
projela svatební kolona a mně, jakožto mi‑
lovníku veškerého sladkého jídla, na mysli
nevytanulo nic jiného než dort. Naráz se do‑
stavila obrovská chuť na něj. No nic, nebyly
peníze – nebude dort, s tím jsem se již smířil.
O pár kilometrů a hodin později mne u kraj‑
nice zastavuje jakýsi elegantně vypadající
muž a zve mne na oslavu kamarádových na‑
rozenin se slovy, že mne dnes předjížděl au‑
tem a chtěl by vědět něco více o mně a mé
cestě. Po sprše a převlečení (abych mezi
hosty nevyčníval – alespoň pachově) nasta‑
la rozsáhlá diskuse (oni portugalsky, já jak
se dalo), seznamování s celou rodinou a hos‑
ty (asi 60 lidí). Vypukla veselá zábava okoře‑
něná o úžasné jídlo. Během loučení přiběh‑
la 70letá matka oslavence a že co by to byli
za lidi, kdyby mi nedali výslužku. A přátelé
podržte se, mezi všemi dobrotami se skvěla
půlka nádherného a dobrého dortu.
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Den blbec
„Den blbec“, byl takový zajímavý, nepravidel‑
ně se vyskytující jev. Většinou sestával z toho,
že vše, na co jsem ten den sáhnul, se nepo‑
vedlo. Na jeho vrub připisuji 3 zničené ta‑
chometry, 6 píchnutých duší v tu nejnevhod‑
nější dobu a spoustu jiných nepříjemností.
Jediná obrana proti takovémuto dni je zůstat
ležet, nepouštět se do ničeho velkého a mít
na zřeteli, že i malá procházka může skon‑
čit katastrofou. Rád bych zde zmínil jednu
drobnou příhodu, která by zasloužila název
možná i horší než již výše zmíněný. Začátek
dne proběhl ještě skvěle: odjezd za rozbřes‑
ku, nádherné sluníčko, příjemné teplo, vše
se vcelku dařilo. Jen snad ukrutný protivítr,
který začal funět pět minut po odjezdu z lou‑
ky, kde jsem stanoval, napovídal, že dnes to
nebude zas taková paráda.
Poblíž ústí kanálu Du Midi do Středozemní‑
ho moře se široká cyklostezka změnila jen
v pouhou pěšinu, vedoucí souběžně s tím‑
to kanálem, který v některých místech do‑
sahoval až pětimetrové hloubky; stezička
se k němu v nepravidelných intervalech
přibližovala. A právě v jedné drobné kličce
se se mnou utrhl břeh. Celá 40kilová kolo‑
běžka mi zůstala viset na jedné ruce, a to tak
hloupě zachycená, že i kdybych ji pustil, tak
mne stáhne s sebou do vodní hlubiny. Dru‑
hou rukou jsem se držel přilehlé dlouhé a os‑
tré trávy, která si pomalu, ale jistě prořezá‑
vala svoji cestu přes rukavici do kůže. Marné
byly pokusy o vytažení.
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Po půl hodině urputného boje jsem stál opět
na břehu, ošetřoval si ruku a chystal se vyra‑
zit na cestu. Za další půl hodiny jsem již ne‑
chal koloběžku s proraženými plášti v trávě
a běžel do nejbližšího hodinu a půl vzdálené‑
ho města pro pumpičku. Ta moje, jak se prá‑
vě v té chvíli ukázalo, zůstala kdesi ve Špa‑
nělsku na studni a ani mé MacGyverovské
pokusy nevedly k úspěšnému nafouknutí
duše. Téhož dne mne čekala již jen další dvě
píchnutí, rozbití fotoaparátu, neúspěšné hle‑
dání místa k přespání, hustý déšť, a když už
jsem se chystal to nějak překousnout a ne‑
cítit se tak maličký a ztracený, tak se náhle
prudce ochladilo a kroupy velké jako cvrn‑
kací kuličky mi začaly bubnovat pravidelný
rytmus do helmy. V takové situaci vám toho
moc nezbývá. Mé tělo však jako by fungovalo
samo. Opřel jsem koloběžku, na ústech se mi
rozhostil široký úsměv, který přešel v hlasitý
chechot, v mysli se mi vynořila jakási známá
melodie a já pod černým nebem uprostřed
pustiny, kdy na mne padal závoj bílého kru‑
pobití, tancoval, chechtal se a pobrukoval si.
V hlavě se mi honila jen jediná myšlenka – ži‑
vot je tak malebný, jedinečný a dokáže vás
vždy překvapit. Sbalil jsem koloběžku a spo‑
kojeně vyrazil do noci. V duchu jsem tušil,
že ten hrozný den již skončil.

Bludný kořen v Carses
Nyní se přeneseme do oblasti v jižní Francii,
do okolí města Carses. Měl jsem za sebou
již polovinu třetího měsíce cesty. Tuto fázi
charakterizovalo bloudění a nacházení no‑
vých přátel. Byl jsem v očekávání mých ro‑
dičů, kteří mne chtěli přijet podpořit. Měs‑
tem Carses jsem projel poprvé, a to abych
za ním zachránil psa, kterého kdosi vyhodil
přede mnou z auta. Do Carses jsem se vrá‑
til, abych mu u nových a velice náhle zís‑
kaných přátel našel domov. Z Carses jsem
vyjel a vrátil se i s rodiči, abychom společně
strávili s novými přáteli hezké chvíle. A ko‑
nečně jsem z Carses odjel s pocitem ztráty
v srdci a se slovy rozloučení v ústech, abych
se naučil opět jet sám.

Koloběžka (a koloběžec – autor článku) nad kaňonem Verdon ve Francii. | foto z archivu autora článku

Doma
Po čtyřech měsících jsem se vrátil nazpět
do ČR, do Vrchlabí, domů. Bez ovací, bez
rachotu ohlušující slávy. Tak jak jsem odjel,
tak jsem i přijel. Nikdo kromě rodiny, mých
blízkých přátel a kamarádů nevěděl, kde
jsem byl a co jsem dělal. Vše pomíjí. Již tý‑
den nato jsem průvodcoval po Rumunsku.
Nikdy bych však tuto zkušenost nevyměnil
za nic na světě a vřele ji doporučuji všem li‑
dem, kteří chtějí nahlédnout do svého nitra.
Není důležité, zda jdete za humna či kamsi
do vzdálených končin. Za velice důležité však
pokládám to, co si přinesete v sobě samém
a co budete chtít, aby se ve vás zachovalo.
K nejfrekventovanějším vzorcům lidského
cestování patří role poutníka. Poutník sice
může na svých cestách zabloudit, může
dokonce ztratit svůj život. Smyslem jeho
cesty je však cíl sám, anebo alespoň nadě‑
je. Poutníka vnímáme jako toho, kdo hledá,
kdo trpělivě porovnává, hodnotí, a tedy
kdo cíl má, byť slovně obtížně vyjádřitelný.
(Pavelka, 1997, in Šípek, J., 2001, 76)

výzva
Hledáme několik zájemců o účast na vý‑
zkumu v oblasti sportovní psychologie.
Téma: samota a osamění při dlouhodo‑
bém vytrvalostním výkonu jedince. Jde
o absolvování měsíční poutě, doporučo‑
vaná trasa je Camino de Santiago (pout‑
ní cesta do Santiaga de Compostela). Po‑
kud takovouto či podobnou pouť chcete
absolvovat, ozvěte se nám, prosím!!!
puza11@post.cz
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Úvod do geopsychologie. Praha: ISV.
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Pouť mládeže
různých cest
a kultur

V srpnu roku 2008 proběhla v Polsku třicátá
Pouť mládeže různých cest a kultur. Akce
využívá historické tradice poutí v Polsku, je‑
jichž počátky sahají až do 16. a 17. století.
Tato tradice nebyla díky výjimečnému po‑
stavení církve v Polsku přerušena ani za ko‑
munistického režimu. Po nástupu Jana Pav‑
la II. do Říma a po vzniku polské Solidarity,
kolem roku 1980, se poutě a církevní svátky
staly celonárodními manifestacemi za svo‑
bodu a nezávislost. Těchto akcí se účastnily
statisíce lidí. Po zákazu nezávislého odbo‑
rového hnutí Solidarita a po vyhlášení výji‑
mečného stavu v Polsku se počet účastníků
poutí značně zvýšil a stal se nejsilnější ra‑
nou komunistickému režimu, který v náro‑
dě neměl prakticky žádnou podporu.
Mladí lidé utíkali z nepřátelského světa, vy‑
tvářeli menší skupinky a komuny, ve kte‑
rých se snažili žít. Mnoho těchto alternativ‑
ních skupin i jedinců však v těchto těžkých
letech začalo experimentovat s narkotiky.
Oficiálně byly drogy tabu, narkomanů ale
přibývalo.

Ota Nepilý
Justyna Lorenc
přesahy

foto ©
Ota Nepilý

V polovině sedmdesátých let přišel mezi
tyto lidi mladý salesiánský kněz Andrzej
Szpak, který s nimi začal diskutovat, po‑
stupně si získal jejich důvěru. I když se kněz
Szpak snažil o mše a modlitby v duchu křes‑
ťanských a katolických rituálů, přece jenom
se vedly dlouhé diskuse na mimokřesťan‑
ská témata a přicházel i větší počet ateis‑
tů a agnostiků; mládež se v sedmdesátých
letech hlásila především k hnutí hippies, ale
měla blízko i k východním filosofiím a nábo‑
ženstvím, především k buddhismu a hnutí
Hare Krišna.
Od počátku se jednalo o setkání multi‑
kulturní, ekumenická, ale také otevřená
a na svou dobu velice upřímná; provázela
je hudba a jiné kulturní aktivity. Kněz Szpak
se stal v sedmdesátých letech duchovním
otcem alternativní mládeže té doby a jeho
obliba rostla i proto, že je dokázal přijmout
do svého srdce takové, jací byli, bez ohledu
na jejich názory, přesvědčení a víru, a ani
je neodsuzoval za jejich rozhodnutí a mi‑
nulost. Učil se jim naslouchat, porozumět
a dávat k dispozici své zkušenosti, svou víru,
pomáhal v rámci svých možností.

Poutě jsou multikulturní i mezinárodní. Na snímku z roku 1998 uprostřed bubnuje Rony z Chile,
který nyní žije v Čechách. Hrává se i na jiné nástroje jako jsou kytary, flétny, housle, violoncello a hodně se zpívá.
Poutí se účastní různé skupiny mládeže. V devadesátých letech s námi chodili polští indiáni.
Často se k této pouti přidávají i lidé, které poutníci náhodně potkají – zde, v roce 1996, je to místní kominík.
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Svatba mladých archeologů z Wroclawi (Lodygy a Mumina) v čase pouti a v přeplněném kostele, asi v roce 1995.
Na poutích bývá řada svateb, prvních přijímaní a křtů za velice krásné, radostné atmosféry celého společenství.

Kolem roku 1978 někoho z mladých kolem
Andrzeje Szpaka napadlo, že když se z ce‑
lého Polska organizují poutě (pielgrzymki)
do Czestochowe (Čenstochové), bylo by
dobré uspořádat pouť i pro lidi přicházející
na „hippies zloty“. Kněz Szpak se nakonec
jako poutník zúčastnil také, později začal
sloužit i polní mše. Jídlo bylo velice skrom‑
né, nocovalo se v přírodě nebo ve stodolách.
Všichni si pomáhali. V chudých podmínkách
vznikla neskutečně krásná atmosféra, kte‑
rá se podobala počátkům křesťanství, a už
po dvou letech se z pouti stala legenda, jež
se dále šířila nejen v Polsku, ale i v soused‑
ních zemích, především v Československu.

Pro mnohé věřící, zvláště katolíky, je nepo‑
chopitelné, jak se poutě mohou zúčastňovat
nevěřící, agnostici, lidé vyznávající jinou víru
nebo mládež zdánlivě naprosto bez názoru.
Přesto toto společenství mnohokrát ukázalo,
že spolužití osob s různými názory a s růz‑
ným přesvědčením je možné, že tito lidé jsou
schopni vytvořit aspoň na určitý čas harmo‑
nické společenství, kde panuje skutečný mír
v duších a vzájemné porozumění, to vše ješ‑
tě umocněné láskou i vírou, že v sobě do‑
kážeme něco málo změnit k všeobecnému
prospěchu.

Symbolická fotografie ze srpna 1983, kdy proběhla největší a nejradostnější pouť hippies za třicetiletou historii,
vyjadřující radost ze svobodného setkání po ukončení dvouletého výjimečného stavu v Polsku.
Poutě mají pacifistický ráz. Pořádají se mysteria pokoje na památku Hirošimy a mírové manifestace.
Tato manifestace proti propagaci zbraní v roce 1987 skončila zapálením hraček pro děti, které imitovaly zbraně.
Malá Patricie se modlí během přijímání v čase polní mše. Její rodina emigrovala do USA, ale posledních dvacet let se
všichni její členové rádi na poutě v Polsku z Ameriky vracejí, jako ke svým kořenům. Asi rok 1984.
Mladá hippies rodinka v lennonovském stylu u improvizované výstavky na louce v roce 1985. Na pouť příjíždějí
všechny generace lidí, od malých dětí až po starší pamětníky, i když základ tvoří mládež ve studentském věku.
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Narozdíl od politické opozice měla tato alter‑
nativa, která přijížděla na poutě a srazy pořá‑
dané knězem Andrzejem, maličko jiné uspo‑
řádání hodnot a cílů. Setkávali se zde ti, kteří
si uvědomovali, že štěstí člověka nezávisí jen
na politickém uspořádání státu a na politic‑
ké svobodě, ale také na vnitřní změně každé‑
ho z nás; lidé, pro které byla důležitá vnitřní
svoboda. Jednalo se o filosoficky uvažující je‑
dince, muzikanty, básníky, malíře a jiné uměl‑
ce, lidi hledající, pochybující, lidi nesnadno
polapitelné na jednoduchých politických
a náboženských pravdách, o kterých se ne‑
přemýšlí. Jako celek je však společenství spí‑
še pozitivní, tolerantní a otevřené.
Pouť začíná každý rok na konci července –
vychází se pokaždé z jiného místa Polska
nebo ze sousedních zemí a končí se kolem
12. srpna v Čenstochové. Trasa dlouhá 200–
300 km vydá na 12–14 dní pochodu, denně
se v průměru ujde 15–25 km. Ze vzdáleněj‑
ších míst se někdy část trasy přejíždí vlakem.
Batohy vozí náklaďák. Jídlo i noclehy zajiš‑
ťují místní farníci a kněží ve vesnicích a ma‑
lých městech. Často se spí v tělocvičnách,
školách, kulturních domech, ale i u hasi‑
čů, někdy v malých skupinkách u místních
doma v rodinách. Běžné je i spaní ve stanech
a pod širákem. Každý může na pouť přijet
kdykoliv – nejen na začátku, ale i v průbě‑
hu – a také může kdykoliv odjet. Nemálo
účastníků nyní přijíždí svými auty. V posled‑
ní době bývá na pouti zároveň asi 200–300
lidí, ale jelikož někteří odjíždějí a jiní zase
přijíždějí, celkový počet se blíží počtu 500
osob. V dřívějších dobách býval však běžný
dvojnásobek i trojnásobek tohoto počtu.

souvislosti
Stihli jste zaregistrovat webový dodatek
ke G10? Chcete‑li se o této pouti, její
historii a konkrétněji o jednotlivých roč‑
nících dozvědět více, neváhejte a čtěte
dokument, který najdete na www.gym‑
nasion.info jako přílohu 10. čísla.

Vlastní spacák je asi základní podmínkou.
Dobrý je i vlastní plechový hrnek a lžíce
na polévku a čaj. Pokud nejsou poutníci uby‑
tovaní v rodinách, většinou se vaří společné
jídlo v jídelnách škol nebo v polní kuchyni.
Na dopravu batohů a občasné zakoupení
jídla se přispívá cca 100 zlotých, což odpo‑
vídá asi 700–800 Kč, na celých 14 dní po‑
bytu; je možné platit korunami či eury. Pří‑
spěvek je dobrovolný dle možností každého
a počtu zde strávených dnů. Převážnou část
noclehů a jídla poskytují místní farníci, což
umožňuje i tradice poutí v Polsku a polská
pohostinnost. Za to farníci většinou očeká‑
vají, že se za ně poutníci pomodlí, a ti, kte‑
ří nejsou věřící, mohou alespoň poděkovat.
Každý den se koná jedna mše a většinou
probíhá i noční adorace, kde se hraje, zpívá
a rozjímá – mnohdy s velice krásnou hud‑
bou, u které může hloubat naprosto každý.
Pořádají se i happeningy, divadla, koncerty,
hraje se a zpívá v malých skupinkách, často
při ohni. Poutníci se během poutě poznávají
a hovoří spolu. Přijíždějí i lidé z Čech, Ukraji‑
ny a jiných zemí. Naskýtá se jedinečná mož‑
nost zblízka poznat polský venkov i život
obyčejných lidí; otevřou se památky i jiné
rozměry této země, které jinak zůstávají pro
běžného turistu skryté a nedostupné.
V poslední době se zájemci o pouť dovídají
o její trase především prostřednictvím inter‑
netu: www.hipisi.pl. Ne vždy je však tato we‑
bová stránka přístupná, stojí za ní konkrétní
dobrovolníci, se vším, co toto slovo obnáší.
souvislosti
Zaujalo vás téma skupinové pouti? Lá‑
mete si však hlavu s myšlenkou, jak za‑
jistit rovnováhu mezi společným sdílením
a dostatkem času na rozjímání jednotliv‑
ců? Pod hlavičkou PŠL vznikl projekt Buen
Camino 2005, kde se týmu pod vedením
Martiny Kamenské podařilo vytvořit nový
formát skupinové pouti, ne křesťanské
a ne bez křesťanů. Čtěte článek od Lucie
Obenau, webový dodatek ke G5.

Snímek z roku 1998 komentář příliš nepotřebuje. Vystihuje docela dobře atmosféru a ducha
polských hippies poutí posledních let. Jméno té dívky neznám, je z Polska.
Nejvíc věnečků z květin se plete na konci pouti při vstupu do Czestochowe.
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Organizace
a osobnosti
rubriku vede: Boris

Ačkoli jsem to tak ve svých
deseti letech nevnímal, stal
se můj tehdejší vstup do jed‑
noho z místních turistických
oddílů mládeže významným
milníkem mé životní cesty.
Tento krok se nakonec ukázal
trvat téměř desetiletí; hlav‑
ně ale znamenal množství
dalších, menších krůčků. Po‑
dařilo se mi získat řadu dů‑
ležitých životních zkušeností,
naučil jsem se o sebe posta‑
rat. Konečně jsem například
od rodičů obdržel povolení
bez dozoru používat i sám
náš plynový sporák (zřejmě
jim to nakonec přišlo bezpeč‑
nější, než když jsem si po ná‑
vratu z víkendové výpravy
zapálil v kuchyni na linoleu
vařič na tuhý líh, abych si
uvařil něco k jídlu).

The column Organisations
and Personalities is opened
by the portrait of a pilgrim;
summarizing Christian pil‑
grimages, especially in the
Baroque period.
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Získal jsem také alespoň
drobné nasměrování na dal‑
ších křižovatkách života,
ze kterých bych jinak určitě
vyrazil jinudy a pravděpo‑
dobně bych dnes ani neměl
příležitost psát tento úvod‑
ník. A získal jsem též skupinu
několika blízkých přátel, kte‑
ří jsou dnes – v situaci, kdy
si sice mohu na počítači na‑
klikat „přátele“ z celého svě‑
ta, k nimž si ale skutečnou
osobní vazbu vybuduji jen
těžko – k nezaplacení.
The second article (active
turistika in the past and
present) introduces The Club
of Czech Tourists and its aims
during its 120 years of exist‑
ence – shifting from building
the tourist infrastructure to
active turistika as a tool for
personal development and
survival in modern society.
Travelling through the col‑
umn introduces the Associa‑
tion of Czech tourist youth
clubs and emphasis on ac‑
tive turistika and travelling.
It can be inspiring by its free
structure and the independ‑
ence of individual clubs,
which attracts many new
members.

Putování tímto číslem Gym‑
nasionu je tak pro mne, díky
představení jedné z organiza‑
cí, také putováním vlastní pa‑
mětí. Nedospěl jsem sice ani
v paměti ani v životě na žád‑
né svaté místo, ale i tak je nač
vzpomínat.
Šťastnou cestu!
Boris Janča

The end of the column be‑
longs to Personality relay
(I want to survive being
silly), in which Soňa Hermochová interviews Josef
Valenta. Besides his inter‑
esting answers, opening
the world of this pedagogue
and trainer of social skills,
the questions themselves
are worth thinking about.
From time to time everyone
should try to answer the
question where do I come
from and where would I like
to get to.

Poutník

Jiří
Mihola
téma
dramaturgie

Pouti nejsou sice ke spasení nevyhnutelně
potřebné, ale nejsou také zbytečné, nýbrž
velmi užitečné a lidské povaze úplně přimě‑
řené. Radost z putování a touha po něm jest
srdci lidskému vrozena. Pouť nemá za svůj
cíl radovánky, ale jest to cesta kajícnosti
a sebezapření, jest to námaha a oběť, a pro‑
to je pouť skutkem dobrým a pro nebe zá‑
služným. (Marek, 1935)
Člověk putující světem, mířící do nebeské‑
ho Jeruzaléma, patří k tradičním obrazům
křesťana. Od dob raného křesťanství je nej‑
významnějším cílem zbožného putování
Svatá země. Středověký poutník s oblibou
navštěvoval také další místa, kde se nachá‑
zely ostatky apoštolů, mučedníků a dalších
světců. Ve středověku se rovněž rozšířila ma‑
riánská úcta a kult zemských patronů. Vyko‑
náním pouti se mnozí křesťané snažili o po‑
kání za své hříchy, o posvěcení svého života
a jeho duchovní obohacení.
Největší rozvoj poutní tradice je spjat s ba‑
rokní dobou. Během pobělohorské rekato‑
lizace českých zemí byla pouť uplatňována
jako její nenásilná a přitom velmi účinná for‑
ma, oslovující celou společenskou pyramidu.
Zbožné putování a poutní slavnosti velmi
dobře zapadaly do mentality barokního člo‑
věka a jeho pojetí zbožnosti. Dopady válek,
epidemií a dalších různých nebezpečí a kata‑
strof posilovaly jeho touhu po hledání útěchy
a jistot, které přinášela víra. Zvláštním způ‑
sobem se rozvíjel především mariánský kult,
nejvýznamnější pilíř barokní poutní tradice.
K Matce Boží se ve svých prosbách utíkali
šlechtici zažívající nebezpečí v bitvách, o po‑
moc ji žádali manželé, rodičky, nemocní, pod
její péči a ochranu byly svěřovány panovnic‑
ké rodiny, města i země.

Zázračná uzdravení a jiná dobrotivá shléd‑
nutí shůry motivovala množství dalších lidí
s obdobnými problémy k tomu, aby i oni na‑
vštěvovali poutní místa. Kromě touhy po vy‑
slyšení konkrétních proseb přiváděla člověka
na poutní stezky snaha prohloubit osobní
zbožnost, dosáhnout odpuštění a v nepo‑
slední řadě také touha po zážitcích. Krása
poutních areálů a atmosféra slavností byla
pro mnohé poutníky jedinečnou příležitos‑
tí k vymanění se ze stereotypů všedního
života.
K tomu, jak měl člověk správně vykonat pouť,
aby mu přinesla duchovní užitek, existova‑
ly přesné návody a doporučení zachycené
v dobové literatuře. Zvláštní pozornost byla
věnována již přípravě na cestu, která zpravi‑
dla začínala v domovském kostele. Cesta sa‑
motná poskytovala možnost pokání – mnozí
poutníci kráčeli bosi, s křížem přes rameno –
a také možnost dalšího poznávání a duchov‑
ního obohacení. K typické výbavě patřil plášť,
hůl, klobouk a také poutnický odznak. Při
putování na vzdálenější místa se předpoklá‑
dala návštěva poutních míst ležících na tra‑
se. Snadnější orientaci napomáhaly itineráře,
mariánské atlasy apod.
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Výřez z obrazu Mariánské poutní místo Křtiny znázorňuje pouť ve druhé polovině 19. století.
| reprofoto © Jiří Mihola

Pobyt na poutním místě vycházel většinou
z ustálených zvyků. Ústřední aktivita pout‑
níka sestávala pochopitelně z účasti na bo‑
hoslužbě. Zážitky ze samotného místa náso‑
bilo kazatelské umění duchovních správců,
ať už světských, či řeholních. Pro naplnění
duchovního smyslu pouti bylo nutné vyko‑
nat svatou zpověď a jít ke svatému přijímá‑
ní. K nejfrekventovanějším místům pout‑
ních areálů náležely zázračné prameny či
studánky, jejichž vodu poutníci s důvěrou
nejen pili, ale také se jí omývali a modlili
se zde v očekávání zlepšení svých neduhů.
Zázračná uzdravení a jiná vyslyšení proseb
přiměla poutníka, někdy i celou obec, k vy‑
konání děkovné pouti (například jako vzdání
díků za uchránění před morem). Hmotnými
připomínkami těchto poděkování se staly
votivní dary, často sugestivně znázorňující,
jaké pomoci se dotyčný dočkal nebo jakého
problému byl zbaven. Kromě náboženského
prožitku, který měl být nejdůležitější, patřil
k návštěvě poutního místa také nákup růz‑
ných upomínkových předmětů, tzv. devoci‑
onálií. Jednalo se o různé medailky, růžence,
svaté obrázky zobrazující milostnou sochu,
obraz či poutní areál.

Osvícenské myšlení a zejména reformy Jo‑
sefa II. poutnictví významně oslabily. V prů‑
běhu 19. století však zbožné putování za‑
znamenalo nový rozkvět, byť se změnilo
zastoupení poutníků i charakter poutí. Bo‑
hatou účast poutníků dokládají záznamy
z pamětních knih mnoha poutních míst
také za první republiky. Nepřehlédnutel‑
ným výrazem lidové zbožnosti zůstala pouť
i v období komunistické totality.
Obrázek současného poutníka ve srovnání
s barokním obdobím by byl hodně odlišný.
Vedle pohodlného putování moderními do‑
pravními prostředky však i dnes ožívá zájem
dosáhnout blízkých i vzdálených poutních
cílů ve stopách středověkých či novověkých
poutníků. Poutní místa, často mistrovská
díla významných architektů, jsou nejen
vzácnými kulturními památkami krášlícími
krajinu – i v dnešní době nabízejí kromě za‑
jímavé historie také působivou atmosféru,
možnost spočinutí a duchovního povzne‑
sení uprostřed uspěchaného a na konzum
orientovaného světa.

Literatura

 Marek, F. (1935). Poutní chrám P. Marie
ve Křtinách. Brno: František Marek.
92

Osobnosti a organizace

Aktivní turistika
v minulosti
a současnosti

Jan
Havelka
organizace
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120 let Klubu českých turistů
V minulém roce oslavil 120. narozeniny
jeden z nejstarších českých spolků – Klub
českých turistů (KČT). Vznikl jako druhý
český turistický klub v roce 1888 (prvním
byla Pohorská jednota Radhošť, založená
v roce 1884, která však působila pouze re‑
gionálně). Již na přelomu století měl přes
5 000 členů, ve 30. letech minulého století
přesáhl jejich počet 100 000. Patří do pat‑
náctky nejstarších dodnes existujících turis‑
tických spolků v Evropě (a tím také ve světě).
V průběhu prvních 50 let vytvořil v tehdej‑
ším Československu ty nejlepší podmínky
k turistice a svojí činností nadlouho ovlivnil
oblibu turistiky a posílil cestovní ruch v na‑
šem státě. Sítě tras a ubytoven, rozhledny,
desítky vydaných map a průvodců – to vše
se stalo trvalým základem dokonalé infra‑
struktury pro turistiku u nás.

Kontakt

Ústředí KČT
Archeologická 2256
155 00 Praha 5
tel.:+420 251 610 181
www.kct.cz | kct@kct.cz

Klub přežil i druhou světovou válku,
v roce 1948 byl však nastupujícím komunis‑
tickým režimem zrušen. V roce 1990 jsme
činnost KČT obnovili a vrátili se v plném roz‑
sahu i k jeho původním cílům. KČT znovu
dosáhl rozšíření své členské základny (v sou‑
časné době má přes 37 000 členů, z toho více
než 10 000 tvoří mládež do 20 let). Pěší tu‑
ristické trasy, které s celkovou délkou přes
40 000 km představují jednu z nejhustších
sítí v Evropě, byly doplněny o lyžařské trasy,
zcela nově byla vytvořena síť cyklotras a nyní
se rozvíjí i síť tras pro turistiku na koních.
V menším rozsahu byla znovu obnovena síť
turistického ubytování, KČT se v řadě míst
angažoval při realizaci projektů nových či
opravovaných rozhleden. Několika tisíc akcí
klubu se ročně zúčastní hodně přes čtvrt mi‑
lionu turistů. Klub získal také významné po‑
stavení v mezinárodních organizacích.
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Pojem aktivní turistika

Cíle klubů v 19. století

Výraz aktivní turistika se KČT snaží důsled‑
ně zavádět pro ty formy turistiky, při nichž
se turista pohybuje vlastní silou či vlastní
silou pohyb významně ovlivňuje. Je velká
škoda, že v češtině chybí jednoslovný vý‑
raz pro pojem aktivní turistiky. Upozornil
na to již ve své knize Turistika Dr. J. S. Guth
‑Jarkovský. Poukazuje zde na to, že v něm‑
čině a angličtině, tedy jazyce národů, které
organizovanou turistiku přivedly na svět,
existují pro tento pojem slova jako Wan‑
dern, Wanderer či Rambling, Rambler
(dnes bychom spíše řekli Walking, Walker
/ Hiking, Hiker). Zkoušel navrhnout české
ekvivalenty poutník, pěšec, pěšák, tulák,
šlapák, chod či vandrák. Všechny však po‑
stupně zavrhl, neboť již mají jiný význam
nebo zahrnují pouze pěší turistiku a nehodí
se na tehdy již rozvíjenou turistiku na vodě,
kole či lyžích.
V 90. letech minulého století se vyskytl
v češtině nový výraz baťůžkář, který však
byl přijat rozpačitě. Musíme proto zůstat
u výrazu aktivní turistika. Kdybychom tak
neučinili a používali pouze výrazy turistika,
turista, smíchali bychom zcela nesmyslně
dohromady aktivní turisty s těmi, kdo létají
či jezdí autobusy na turistické zájezdy, vět‑
šinou spojenými spíše s pobytem, bez val‑
ného uplatnění aktivní turistiky jako takové,
či dokonce s těmi, kteří jezdí na „turistické
zájezdy“, kdy je na vhodném místě posadí,
nakrmí a přesvědčí o tom, co nepotřebného
si mají zase koupit.
Toto rozlišení nelze zanedbávat i z toho dů‑
vodu, že u nás je mnohdy turistika vnímá‑
na ochránci přírody jako něco, co přírodu
vážně ohrožuje – my bychom rádi dokáza‑
li, že formy aktivní turistiky jsou formami
šetrné turistiky (která přírodě neubližuje),
jež vedou k prožití a poznání přírody a vy‑
chovávají tedy aktivní turisty k její ochraně.
Ochrana přírody totiž historicky vznikla prá‑
vě v souvislosti se zakládáním turistických
klubů a tvoří jednu ze základních složek je‑
jich programu.

Citujme zde krátké pasáže z úvodníku Naše
snahy z prvního čísla Časopisu turistů (le‑
den 1889): Chceme se cestováním vzdělá‑
vati, chceme cestování po Čechách všemi
způsoby podporovati, chceme nejen vyhle‑
dávati krásné krajiny a pamětihodná místa,
nýbrž je přístupnými a k turistickému požit‑
ku způsobilými činiti, vynasnažíme se ko‑
nečně, abychom cestování učinili také co
nejpříjemnějším a nejpohodlnějším. Těchto
svých cílů doufáme dosíci všemi prostředky,
jichž nám stanovy užíti dopouštějí. Dále pak:
Podporování turistiky v Čechách provede‑
me pak následovně. Budeme upozorňovati
obecenstvo na vděčné výlety po Čechách,
a to ve schůzích a přednáškách jakož i ča‑
sopisem anebo jinými publikacemi. V tako‑
vých pak krajinách se postaráme o zlepšení
cest a stezek, o jejich označování turistické,
o usnadnění komunikace a slevení jízdného,
zvláště na drahách a parnících. Obstaráme
cestovatelům povozy a spolehlivé průvod‑
ce, dožádáme se na nejdůležitějších místech
důvěrníků v měšťanstvu, k nimž by se kaž‑
dý příchozí obrátiti mohl o radu a pomoc. Ve
mnohých výletních místech jsme již získali
a svým členům ve známost uvedli hostin‑
ce, v nichž by český turista cítil se býti jako
doma. Doufáme pevně, že se nám podaří,
nejen rozmnožiti také v ostatních českých
městech a místech podobné stanice turis‑
tické, nýbrž i povznésti všechny na možnou
výši dokonalosti, kde by se snad v začátku
některé nedostatky objevovaly. A závěrem
pak: Společnými výlety poskytneme začá‑
tečníkům příležitosti, aby seznali radosti
a starosti života turistického, aby pak se‑
známivše se s praktikami cestovatelskými
stali se horlivými turisty samostatnými. Až
pak naše peněžní prostředky vzrostou, zvý‑
ší se také ještě snahy naše. Dáme se do bu‑
dování rozhleden na vynikajících vrcholcích
horských, kde nyní snad les neb jiná překáž‑
ka zamezuje volný rozhled. Pořídíme snad
také útulky pro své členy v takových kraji‑
nách, kde nebude lze jiným způsobem se po‑
starati o jejich pohodlí. Najisto však přistou‑
píme k řešení otázky, která v sobě zahrnuje
a zabezpečuje zdar budoucího pokolení tu‑
ristického. Jest to předůležitá otázka cesto‑
vání studenstva.
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Současný stav a další vývoj
V období po roce 1948 se aktivní turistika
stala prakticky jedním ze sportů. Byla velmi
vyzdvihována její sportovní složka a potla‑
čovány složky vzdělávací, poznávací, spole‑
čenské a sociální, a vývoj se tak odlišoval
od vývoje v západní Evropě. V roce 1990
se kluby z východní Evropy mohly znovu
sejít s kluby z Evropy západní. Trochu udi‑
veně jsme vzájemně poznávali, kam došel
vývoj u nás a kam u nich. My jsme vynikali
v integrování všech nových forem turistiky,
avšak zůstali jsme o léta pozadu za jejich
turistickou infrastrukturou, za jejich vli‑
vem na ochranu životního prostředí a pří‑
rody, na zachování a provoz historických
památek a zejména za jejich komplexností
programu pro turistiku, zejména pěší. Vel‑
kým překvapením nám bylo poznání, že oni
mají menší potíže s dobrovolnickou činnos‑
tí ve prospěch klubů. Oni s podivem zjistili,
že se nám podařilo udržet, ba i zlepšit síť
turistických tras (pečují o ni dodnes dobro‑
volníci) a že ve způsobu jejich značení mů‑
žeme stát za vzor ostatním.

Turisté jdoucí krajinou – typický obrázek
„z českých luhů a hájů“. | foto z archivu KČT

Poznali jsme, že oni většinou striktně od‑
mítají v programech své činnosti jakékoliv
soutěžní prvky (a to nejen co do měření
výkonu, ale dokonce i ve sběru razítek či
odznaků) – poukazují na snižování zážit‑
ku z akce a upozorňují, že soutěžení vede
v podstatě ke zrychlení způsobu života (za‑
tímco by program měl moderního člověka
zklidnit, vytrhnout z rychlého tempa jeho
civilního života) a podněcuje někdy k ne‑
čestnému jednání.
V některých oblastech jsme se vzájemně
poměrně rychle přizpůsobili, jinde to bude
trvat delší dobu, někde se patrně nepřizpů‑
sobíme již nikdy.
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Hlavní cíl pro budoucnost
Celkově se dá říci, že ty nejpodstatnější roz‑
díly se za uplynulých 20 let do značné míry
setřely a že nyní stojíme všichni na podobné
startovní čáře. Další cíle sdílejí s těmi původ‑
ními, přes 100 let starými, stále tutéž hlavní
metu: Přivést lidi do přírody, ke krásám kra‑
jiny, k historickým památkám, k regionálním
zvykům, řemeslům, krojům, písním, tancům,
k regionální kuchyni a pohostinnosti.
Stává se ale stále těžší o potřebě té cesty
k přírodě své spoluobčany přesvědčit. A to
platí jak u nás, tak i v zahraničí. Ze statistik
v Německu a Rakousku vyplývá, že do příro‑
dy chodí stále méně lidí. Značná část z nich
sedí u obrazovek svých počítačů a „pozná‑
vá“ svět jejich prostřednictvím. A proto je
dnes nepotřebujeme jen přesvědčit, že mají
své domácí pohodlí vyměnit za určité nepo‑
hodlí, které je odmění krásným prožitkem
z aktivní turistiky – to již nestačí. Dnes je
musíme přesvědčit o tom, že ten jimi na ob‑
razovkách poznávaný svět není reálný, z ur‑
čité části je úmyslně virtuální, a že nepozna‑
jí reálný svět do té doby, dokud jej doslova
neohmatají vlastními smysly. Musí přijít, nej‑
lépe v kolektivu, do reálného světa, prožít
tento svět, prožít skutečnou přírodu, sku‑
tečné setkání s lidskou společností, repre‑
zentovanou nejen těmi, se kterými jdou či
jedou, ale také těmi, které potkají při jejich
práci v krajině či večer v chatě nebo míst‑
ní hospodě. Jen tak si vytvoří svůj vlastní
názor na reálný svět, ve kterém se pak bu‑
dou umět orientovat, jen tak se přestanou
nesmyslně bát nejrůznějších rizik, která je
v přírodě mohou potkat a která média čas
od času dramaticky zveličují. Kvalitu mého
života totiž ohrozí skutečnost, že ze stra‑
chu zůstanu doma, tisíckrát více než rizi‑
ko, že budu kousnut nakaženým klíštětem
(proti tomu se ostatně mohu dát očkovat).
Zjistím, že mravenci mne v žádném případě
nesežerou, že po umytí v nepitné vodě neo‑
nemocním, že rozumně vybrané a udržova‑
né potraviny mi delší čas vydrží i bez lednič‑
ky, že se vůbec obejdu bez elektřiny – a tak
bych mohl pokračovat.
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Toto vše není voláním po přestěhování
se do jeskyní. Náš civilní život bude stále
rychlejší a potřebuje získat jakousi protivá‑
hu. Aktivní turistika může přinést potřeb‑
nou změnu rytmu života, nové pohledy
na skutečný svět, nové pohledy na naše ži‑
votní priority a nakonec, v diskusi s našimi
spolupochodníky (spolujezdci), i nový po‑
hled na problémy celé společnosti. Domní‑
vám se však, že k tomu člověk potřebuje
skutečné oddělení se od svých profesních či
civilních starostí a pokud možno i od všech
technických vymožeností (s GPS se mohu
naučit pracovat, ale nebudu ji pro orientaci
ve středoevropské krajině používat, mobilní
telefon vypnu a nechám si jej pouze pro pří‑
pad nouze atd.). V přírodě mohu zažít úžas‑
né věci, poznat její proměny v průběhu roku,
dne, při změně počasí, zažít nečekané nové
pohledy nejen na krajinu, ale i na obyvatel‑
stvo v ní. Vrátím‑li se pak do běžného živo‑
ta, tvoří moje takto získané zážitky a zkuše‑
nosti pevný, pravdivý základ mého poznání
světa.
Domnívám se, a spolu se mnou řada dal‑
ších zkušených vedoucích aktivní turistiky,
že toto je cesta vývoje aktivní turistiky, která
bude pro společnost velmi potřebná. Cituj‑
me na závěr slova, která před 150 lety řekl
o poznání krajiny prof. Jan Krejčí a která ci‑
tuje rovněž Dr. J. S. Guth‑Jarkovský ve své
knize: Když krok za krokem krajinu měřím
a ji teprve v pravdě, totiž hmotně pozná‑
vám, neb nohy pěšáka jsou pro poznání
krajiny jako prsty pro zkoumání látek.
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Historie
Asociace TOM ČR vznikla v roce 1991 jako
nová dětská organizace, občanské sdružení.
Turistické oddíly mládeže (TOM) existovaly
ve struktuře Svazu turistiky od roku 1966
a v době totality tvořily jedinou alternativu
k všepokrývající Pionýrské organizaci SSM.
Mezi TOM se ukryla řada skautských i woodcrafterských oddílů, které po roce 1970
nemohly dále působit. V roce 1990 byl ob‑
noven Klub českých turistů, TOM se staly
jeho součástí, ale zároveň vznikla potřeba
vyčlenit tyto oddíly do samostatné dětské
organizace.

Kontakt

Ústředí Asociace turistických
oddílů mládeže ČR
Palackého 325
252 63 Roztoky u Prahy
tel.: +420 220 910 314
www.a‑tom.cz | ustredi@a‑tom.cz

Organizace
V současnosti A‑TOM sdružuje 288 oddílů
(9  000 členů). Asociace je strukturována
dvoustupňově: oddíly jsou řízeny přímo
ústředím; krajské rady nemají řídicí funkci,
ale poskytují servis oddílům v regionu. Od‑
díly disponují přenesenou právní subjektivi‑
tou; krajské rady také mají svoji subjektivi‑
tu pro podávání žádostí o dotace. Ústředí
ukládá oddílům jako jedinou povinnost za‑
slat každoroční registraci se seznamem čle‑
nů, uhradit členské příspěvky a samozřejmě
vyúčtovávat poskytnuté dotace.

A‑TOM vlastní a provozuje 12 turistických
základen přístupných i veřejnosti, převze‑
tí třinácté se připravuje. Asociace udržu‑
je kontakty s mládeží Klubu slovenských
turistů, Rakouského turistického spolku
ÖTK, německou Deusche Wanderjugend
či na místní úrovni s Polským turistickým
svazem PTTK. Tomíci se pravidelně účastní
jejich letních turistických srazů.
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Program oddílů
Oddíly při volbě svého programu požíva‑
jí naprostou samostatnost – plně mohou
vycházet ze svých tradic, zkušeností ve‑
doucích či z jejich invence. Asociace TOM
nepředepisuje svým oddílům ani nějaký jed‑
notný kroj, což je možná tím prvkem, který
mezi tomíky přivádí i dnes stále nové oddí‑
ly, které se hlásí jako dosud neregistrované
neformální kolektivy či přicházejí z jiných
organizací. V tom také dochází k největší‑
mu naplnění oné „asociace“, která skutečně
představuje sdružení samostatných a své‑
bytných oddílů. Oddíly jsou věkově prostup‑
né, přijímají členy od mladšího školního
věku, řada oddílů pracuje už s předškoláky.
Mládež od 15 let výše neodchází z oddílů,
ale zapojuje se do činnosti na pozici pomoc‑
níků vedoucích.
Praktickou činností TOM v mnohém připo‑
mínají oddíly skautské: základ tvoří schůzky
dětí v klubovnách a většina oddílů pracu‑
je družinovým způsobem. Kromě klubov‑
ní činnosti pořádají oddíly víkendové akce
v průběhu celého roku. Vyvrcholení čin‑
nosti pak obstarávají tábory během všech
školních prázdnin. Stanové, ale i putovní
tábory v létě, pobyty na základnách či zá‑
jezdy o podzimních či velikonočních prázd‑
ninách a zimní tábory během prázdnin jar‑
ních. Z dalších aktivit oddíly např. pořádají
zahraniční zájezdy a hrají divadlo. Samo‑
zřejmostí jsou také táboráky, malé spor‑
ty, soutěžení ve sportovních i odborných
disciplínách a hlavní způsob výchovy dětí
a mládeže – hry.
Rozdíl tkví právě v turistice, nosné činnos‑
ti TOM. Její podstata, totiž putování, tvoří
hlavní specifikum asociace. Putování ve své
původní podobě – ne od jedné turistické
atrakce ke druhé, ale putování krajinou,
dobývání vrcholů hor a překonávání všech
obtíží, které k takovému putování patří. Je
v tom kus romantiky Jacka Londona i kolek‑
tivní duch vojenských tažení, ale řadu dětí
právě takové aktivity oslovují. Přitom kla‑
sická pěší podoba turistiky není mezi dětmi
příliš oblíbena a bývá nutné ji „oživit“ jinými
jejími druhy – vodní turistikou, cykloturisti‑
kou, pro starší i vysokohorskou turistikou.
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Asociace TOM
a výchova prožitkem
Veškerá činnost oddílů představuje vlastně
výchovou prožitkem. Táboření a putování
s sebou i dnes nese překonávání obtíží – už
jen postavení táborové základny „na zelené
louce“ z hromady prken se neobejde bez
mnoha malých dobrodružství. Děti dnes
umí spíše klikat myší než držet v ruce seke‑
ru. A přitom stavba tábora je dokonalá výu‑
ková činnost – vždyť křivý hřebík lze snadno
nahradit rovným a špatně stlučená polička
padá táborníkovi jen po dobu tábora. A ten
nabízí řadu dalších dobrodružství. Vaření
pro celé osazenstvo, příprava palivového
dříví do kamen či škrábání brambor jsou
činnosti, které děti pociťují v daný okamžik
sice téměř jako újmu, ale v dlouhodobém
horizontu oceňují právě tyto aktivity, které
je připravují na samostatný život. Vstávání
uprostřed noci na noční hlídku by každý
oželel, ale i z této zkušenosti zůstane v mys‑
lích jen ten romantický náboj.
Kolektivní oddílová výchova představuje re‑
alizaci výchovy k sociální empatii, psychické
odolnosti a dalším potřebným vlastnostem,
které v dospělosti pomáhají překonávat
úskalí dnešní doby. Přitom v kolektivu, a ze‑
jména tom dětském, musí být ustaven „den‑
ní řád“ nejen na táborech, ale při veškeré
činnosti. Vedoucí za děti zodpovídá, zkuše‑
ný vedoucí však rozdělí tuto zodpovědnost
nejen na své dospělé kolegy, ale také na mlá‑
dež i na starší vyspělé děti. Za každého má
někdo zodpovědnost, někdo stanovuje pro‑
gram, kontroluje odvedenou práci atd. Dis‑
ciplína se tady neprojevuje vnějškově nástu‑
py, pořadovkou a jednotnou uniformou, ale
spočívá uvnitř. A společný soulad a souná‑
ležitost je rovněž hmatatelným „prožitkem“,
zejména na akcích s jinými oddíly.

Vztyčování táborové vlajky. | foto © Veronika Králová

Hry a soutěže umožní účastníkům vychutnat
si sladké vítězství i hořkou porážku, ale to
patří k atributům všech sportů. V oddílech
s jejich různorodou činností však pokaždé
vítězí jiné děti – nejen ty nejsilnější, ale v ji‑
ných hrách ty nejchytřejší či nejmazanější.
Když se zeptáte vedoucího tomíků, jestli
se svým oddílem „dělá“ výchovu prožitkem,
tak vám asi odpoví, že nikoli. Každý dělá to,
co pochytil od svých předchůdců, co vstře‑
bával ve svém oddíle od dětského věku a co
je schopen dále rozvíjet především kontakty
s vedoucími jiných oddílů i organizací. A při‑
tom pro vedoucí představuje jejich činnost
v oddíle „jen“ účelné trávení volného času
a smysluplné naplňování volného času dětí.

Ústřední akce
A‑TOM podporuje každoročně několik tra‑
dičních akcí:
 Letní sraz TOM: Týdenní sraz oddílů
s tradicí větší než jakou má za sebou
historie A‑TOM – v roce 2008 se konal
27. ročník.
 Kukla: Soutěžní klání zaměřené
na vlastní uměleckou tvorbu divadelní,
filmovou, hudební, fotografickou
i sochařskou. Oddíly přihlašují svá díla,
vítěze hodnotí odborná porota
a diváky tvoří sami tomíci.
 Železný tomík: Soutěž síly. V duchu
triatlonu absolvují dvojice závodníků
závod složený z jízdy na kole,
pádlování a přespolního běhu.
 Turistický závod: Nejrozsáhlejší
ústřední aktivita A‑TOM, jejíž podstatou
je běh po vyfáborkované trase lesem
(2–6 km podle věku) s plněním řady
teoretických i praktických úkolů.
Turistického závodu se v průběhu každé
sezóny účastní kolem 3 000 závodníků
nejen z A‑TOM, ale i z jiných dětských
organizací, takže Turistický závod
je spíše již malým sportem.
Podrobnosti najdete na stránce
www.turisticky‑zavod.cz.
Osobnosti a organizace
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Akce tomíků v krajích

Výchova vedoucích a mládeže

V krajích působí různé počty oddílů a tomu
odpovídá i nabídka společných akcí, které
v kraji pořádají jak krajské rady, tak samot‑
né oddíly. Škála nabízených aktivit je vel‑
mi široká, od turistických srazů a táboření
přes turistická putování, soutěž v uzlování
(Uzlařská regata v Ostravě letos zažila již
26. ročník), sportovní akce (např. turnaj
v indiánské míčové hře Lagori), šifrovací zá‑
vody či divadelní přehlídky až po běžné dět‑
ské aktivity jako kuličkiády či drakiády.
Setkávání oddílů navzájem, poznávání ne‑
jen vedoucích, ale i dětských členů, porov‑
návání výkonnosti a aktivit jednotlivých
oddílů – to vše tvoří podhoubí, ze kterého
vyrůstá zdravý oddílový duch a zdravá sou‑
těživost mezi dětmi. Setkávání oddílů je
rovněž dobrou prevencí proti negativním
jevům v dětských kolektivech, na které čas
od času upozorňují média.

Oddíly si své vedoucí vychovávají přede‑
vším samy z řad vlastních členů. Ti, kteří
procházejí svým oddílem od dětského věku
do dospělosti, získávají nejen dostatečnou
zásobárnu vhodných her a činností pro děti,
ale také vstřebají morální kodex vedoucího
a jsou denně pod drobnohledem svých star‑
ších kolegů. Pro začínající vedoucí se pořá‑
dají školení různého zaměření, rovněž pů‑
sobí výchova kolektivu vedoucích a vlastní
praxe. A‑TOM každoročně pořádá akredito‑
vané školení hlavních vedoucích táborů.
Velká pozornost je v asociaci věnována vý‑
chově mládeže od 15 do 18 let. V tomto
věku se ze subjektu, pro který byl dosud pro‑
gram připravován, se stává objekt, který při‑
pravuje program pro své dětské kamarády.
V oddílech na přípravu speciálního progra‑
mu pro tuto věkovou kategorii obvykle ne‑
mají vedoucí čas, protože se plně věnují dě‑
tem. Speciální programy ale připravují kraje
i ústředí organizováním táborových škol.
Na úrovni ústředí jde o každoroční pořádá‑
ní táborových škol v délce jednoho týdne.
Česká táborová škola se zaměřuje na hry,
soutěže, divadlo a rukodělnou činnost, Mo‑
ravská táborová škola věnuje více prostoru
vysokohorské turistice a táboření. Třetí, vo‑
dácká táborová škola trvá čtyři dny a účast‑
nit se jí mohou vedoucí bez omezení věku,
její průběh však závisí na vodáckých pod‑
mínkách a také na počasí.
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Dokončení myšlenky za strany 41.

Z tábora TOM. | foto © Veronika Králová

Proč jsem tomíkem?
Už je to téměř deset let, co jsem, inspiro‑
vána spolužačkou, přiběhla domů s tím,
že chci chodit do turistického oddílu.
Oddíl si mezi mými prioritami dokázal
během krátké doby vybudovat velice vy‑
sokou pozici. Chvíle u táboráků, kolektiv
bláznivých lidí, vzory, které táhnou, pří‑
roda, hry… To můžeme zažít v jakékoliv
organizaci sdružující mládež. Proč jsem
ráda, že jsem zrovna tomíkem? Za hlav‑
ním důvod považuji strukturu našeho od‑
dílu. Na rozdíl od např. skautů jsou naše
družiny smíšené – spolupracují tak nejen
kluci a holky, ale i různé věkové kategorie,
všichni dohromady. Tím vzniká obrovský
prostor pro to, aby se děti naučily vychá‑
zet i se svými ne‑vrstevníky, navzájem si
pomáhat a mít zodpovědnost za mladší,
a zároveň nad sebou mají vždy někoho,
kdo jim jde příkladem. Připravit plno‑
hodnotný program pro tak různorodou
skupinu (a vůbec ji zvládnout) je někdy
velmi náročné. Jako průpravu do života
ale vřele doporučuji :-).
Verča Wodnice Králová
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Štafeta osobností
1

2

Vladimír Svatoš
(startovní běžec)
4

Allan Gintel

5

Joviš –
Karel Janovický
7

Václav Břicháček

8

3

Miloš Zapletal

6

Lucie Suchochlebová-Ryntová
9

Jana Matějková

Jitka a Martin
Klusáčkovi

Ota Holec

10

11

12

Vladimír Smékal

Soňa Hermochová

Josef Valenta

13

?
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doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Představit Josefa Valentu na několika málo
řádcích není úkolem nejsnazším. Je či v prů‑
běhu života byl mužem mnoha tváří – lati‑
nářem, historikem, pedagogem, historikem
pedagogiky, autorem koncepce osobnost‑
ní a sociální výchovy, trenérem sociálních
dovedností, scénologem… Nejlépe bude,
představí‑li se vám v následujícím rozhovo‑
ru sám.

Soňa Hermochová …> Josef Valenta

Chci přežít blbnutí
Rozhovor o putování nesčetnými krajinami života

Putování – slovo, které se k tobě hodí, po‑
kud tě znám. Putuješ často, daleko a rád,
a to jak ve vlastním, tak v přeneseném
smyslu toho slova.
Inu – putuju, putuju. Leč nejsem expedičním
typem. Stačí mi alespoň jednou týdně hodit
na záda batoh, v zimě na něj ještě sněžnice,
a vyrazit na jeden den. Polomené hory alias
Kokořínsko a občas rodné Polabí – v obou
regionech bydlím, „do ven“ to mám přes
plot –, ale hojně taky Jizerky atd. Cizině moc
nedám. Dost mne baví vracet se do stejné
krajiny v různých denních i ročních obdo‑
bích, za různého světla či počasí. Asi bychom
si notovali s Thoreauem, který cituje ve své
knize Walden jeden latinský verš: Ať toulá
se jiný a studuje Španěly, já více mám živo‑
ta, tamten jen více má cest.

A kde všude jsi byl ve svém odborném
světě?
Četba z deníku fluktuanta? To bude delší…
Začneme od školy vysoké. Zamiloval jsem
se do nauk o antickém starověku včet‑
ně klasické filologie. Latinu a dějepis jsem
i vystudoval, latinářem jsem byl o poznání
lepším než historikem. Avšak při studiu za‑
bývajícím se povýtce lidmi, kteří už nejsou
mezi námi, zaprahl jsem ještě po naukách
obcujících s živými. A začal jsem putovat
k učitelství svých oborů a posléze dokráčel
až k rozšíření o „čistou“, oborovou pedago‑
giku. Ta doba nebyla latině na gymnáziích
příznivá. Cesty mne tedy dovedly na praž‑
skou pedagogickou fakultu ke komeniolo‑
gii a k dějinám pedagogiky vůbec. Později
jsem překráčel zpět na katedru pedagogiky
FF UK. Krom dějin se tu však nabízely i další
cesty. Např. výuka metodologie pedagogiky.
A později se ukázalo, že důležitou pěšinou
byl i kurz na téma „Komunikace“. Ve vol‑
nu jsem pak putoval po různých školicích
zařízeních a oddával se jako účastník i jako
praktikant sociálně psychologickým výcvi‑
kům. Odtud se také známe, protože v ně‑
kterých jsi mne vedla ty. Potěšlivými aleje‑
mi, jimiž jsem nejen chodil, ale se i občas
motal, bylo amatérské divadlo a přiživování
se muzikou.

<– Josef Valenta na konferenci K sobě, k druhým,
k profesi pořádané Akademickým centrem
osobnostního rozvoje v Brně v roce 2008. |
foto © Igor Klečka
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Krajina Českého středohoří. | foto © Pepa Středa

Pěkná lesní stezka vedla též ke školení pionýr‑
ských vedoucích v pedagogice a psychologii.
Od těch časů mám veledobrý vztah k andra‑
gogice. Ze stezky se stala časem dobře vyjež‑
děná cesta. Ostatně, vzděláváním dospělých
a jeho didaktikou si stále vydělávám na to,
abych mohl učit na veřejnoprávních vyso‑
kých školách. Po roce 1989 jsem na DAMU
studoval doplňující vzdělání v oboru dra‑
matické výchovy a od roku 1992 jsem tam
začal učit na katedře výchovné dramatiky,
včetně epizody, kdy jsem ji vedl. Na filosofii
jsem naopak spustil závory u cest, po nichž
jsem původně kráčel. Jen pěšinu „komuni‑
kace“ jsem protáhl až ke konceptu rozvoje
životních dovedností, zvanému „osobnostní
a sociální výchova“ – tehdy se naše cesty
zase na pár let potkaly v projektu Dokážu
to?. A OSV tam též učím. V roce 2003 jsem
pak prošel okrajem veřejného prostoru a za‑
pracoval OSV do rámcových vzdělávacích
programů.
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Na DAMU učím sémiotiku a scénologii cho‑
vání, divadelnost a dramatičnost jako nástro‑
je edukace a tzv. divadlo ve výchově. Putová‑
ní do dalšího světa přišlo ale před pár roky
právě na téhle škole. Spoluprací s výzkum‑
ným Ústavem dramatické a scénické tvorby.
Zkoumá jevy scénické – scénologii – jak v di‑
vadle, tak v životě běžném. A právě po pólu
životní scéničnosti putuji. Zhodnotily se tak
i cesty turistické. V rámci výzkumu mi tu vy‑
šla knížka Scénologie krajiny o divadelnosti
a dramatičnosti krajiny, zvláště Polomených
hor. A teď kvapím opět jinou scénologickou
uličkou – postupně již vychází text o scénic‑
kých elementech našeho běžného chování
a fikcích, „divadýlkách“ v každodenní inter‑
akci, na kteréžto téma chci časem pohléd‑
nout i pedagogicky.
Jak vidno, bylo a je toho povícero. Nicmé‑
ně, na všech těch cestách cílím koneckonců
k jedinému tématu – lidské chování a jeho
ovlivnění.
Nejsem právě hrdinou superspecializace. Má
to rozhodně své nevýhody. Pokladů v hlubi‑
nách některých studnic prostě nedohlédnu…
Má to ale taky výhody. Třeba tu, že – obraz‑
ně řečeno – umím kreslit mapy. A taky mne
pohledy z různých stran naučily rozumět pár
dobrým principům. Řečeno s jistým – z čes‑
ké dramatické literatury známým – uhloba‑
ronem: Mě to baví!

Kde ti bylo – či je – nejlépe?
Celou profesní kariéru hledám si v oborech,
v nichž pracuju, lokality, kde zatím nikdo
nebo skoro nikdo nechodí. A nejlépe mi
bylo a je vždycky tam, kde už mám za sebou
kus prošlápnutý, takže už něco vím, ale ješ‑
tě mne čeká další prodírání. Tohle funguje
bez ohledu na téma. Poznávání a „uchopo‑
vání“ jevů není pro mne věcí jen slova a ro‑
zumu. Je to psychosomatický akt, který ně‑
kdy cítím „až v patě“. Bez ohledu na téma
a na obor.
Téma pak ale vyvolává různé další pocity.
Když jsem psal scénologii krajiny, cítil jsem
patos, když píšu scénologii běžného chová‑
ní, cítím pobavenou ironii, když jsem psal
metody dramatické výchovy, cítil jsem cosi
jako robotickou vymezenost.
Odkud jsi utekl a proč?
Zběhl jsem zřejmě tak trochu od dějin pe‑
dagogiky. Dělal a učil jsem je jako hlavní
obor asi dvanáct let. Ale díky dějinám za ty
roky: pomohly mi zdokonalovat se ve způ‑
sobech interpretace lidského chování a jed‑
nání. Nýčko ale mám jakousi krizi ve vztahu
k pedagogice. Neutíkám „z ní“, leč chmurně
si myslím, že její úsilí věci zlepšovat – včet‑
ně toho, co všechno pedagogika ví – má
účinnost tak 10–15 %, kterýžto pocit mne
poněkud zmáhá ve vytrvalosti. Pomáhám si
tím, že se věnuji tématům, která mne zají‑
mají, ale kupříkladu nejsou tzv. „praktická“.
Veřejnost, politici, média atd. pedagogiku
nevnímají (na rozdíl třeba od psychologie
nebo sociologie) a učitelé nad ní dost často
krčí nos… A přitom je to – či mohla by být –
tak úžasná antropologická věda!

Kam se ještě chystáš a co tam chceš
dokázat?
V poslední době pošilhávám po jakýchsi
k mým hlavním cestám paralelních pěšin‑
kách. Jednu si nazývám etodidaktikou či
behaviorální pedagogikou, čímž míním pe‑
dagogickou disciplínu zabývající se studiem
chování z pohledu edukace, další zase „edu‑
kací lidí ve veřejném prostoru“, tedy vlivem
těch faktorů, které se – mimo vzdělávací in‑
stituce – pokoušejí ovlivňovat lidi: počínaje
reklamou či předváděným chováním politi‑
ků, tzv. celebrit atd., a konče třeba působe‑
ním lékařů na „zdravotní“ vzdělanost lidu.
Ale na návštěvu bych si zašel i do neurope‑
dagogiky, která by důsledně operovala s po‑
znatky o vztahu edukace a mozku a zbavila
alespoň zčásti pedagogiku či spíše pedago‑
gy někdy přílišné spekulativnosti. Nakonec
se to všechno zase stejně točí kolem lidské‑
ho chování.
A co dokázat? Ve viditelném horizontu bych
ještě rád napsal dvě tři knížky na témata,
která mne baví. A ještě dvě přání. První: Pře‑
žít ve zdraví všeobecné blbnutí! Druhé: Učit
na školách stále tak příjemné studenty!
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Jsou na té cestě nějaké překážky?
Myslím, že momentálně ne. Ale vím o pár
překážkách, které vykukují zpoza rohu a če‑
kají na příležitost. Některé vystrkují jen prs‑
tíček – to se celkem snadno vyhnu nebo
do prstíčku klepnu. Ale některé mi na cestě
odbornosti zpoza onoho rohu čas od času
nastavují své dlouhé, kostnaté, nemyté
a chlupaté hnáty, čas od času ještě navíc
opatřené visačkami s logy tu té a tu oné po‑
litické strany. To je třeba případ podfinan‑
covanosti humanitních vysokých škol. Takže
musím všelijak a všudemožně „honit pení‑
ze“ a nezbývá mi klidu na zkoumání a psaní.
A to může být překážka.

Kam bys za žádnou cenu doputovat
nechtěl?
Pokud jde o skutečnou krajinu, pak do tako‑
vé, která je – v rámci tzv. rozvoje, chacha – ne‑
smyslně zastavěná bezohlednými investory,
rozježděná čtyřkolkáři nebo zdevastovaná
dřevo těžícími firmami. Nechtěl, ale v Česku
se takové krajině nelze úplně vyhnout.
A odborně? Asi se to dá vyjádřit jedním
z mých životních mott: Největším nepříte‑
lem pravdy je přesvědčení. Nechci, aby to‑
hle o mně platilo.
A pokud jde o život mimo odbornost: Samo‑
zřejmě, nerad bych doputoval zcela a úplně
do nějakého slzavého údolí, kde z děr vy‑
lézají zlé choroby a míhají se temné stíny
pokažených mezilidských vztahů.
Na závěr ti přeji, aby tě putování stále tě‑
šilo a aby se ti i nadále dařilo překonávat
překážky, na které ve svém putování nepo‑
chybně narazíš.
Díky.

Schválně, co to je? Rozluštění najdete na straně 108. | foto © Pepa Středa
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Objednávky a předplatné
Distribuci na základě předplatného zajišťuje, stejně jako pro dalších více než 250 časopisů, spo‑
lečnost A.L.L. Production působící na českém trhu od roku 1991 a nyní patřící mezi největší firmy
zabývající se službami pro vydavatele tisku.

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ČASOPISU

Telefonicky
Call centrum: +420 234 09 28 51
Fax: +420 234 09 28 13
E‑mailem a po internetu
predplatne@predplatne.cz
www.predplatne.cz
Písemně
A.L.L. production, s.r.o.
P.O. BOX 732
111 21 Praha 1

CENA ČASOPISU (vč. DPH)

Doporučená cena: 149 Kč/ks vč. poštovného
Roční předplatné (včetně poštovného):
240 Kč za jeden ročník (2 čísla)
Dvouleté předplatné (včetně poštovného):
400 Kč za dva ročníky (4 čísla)

PŘÍMÝ PRODEJ

Časopis lze zakoupit také ve vybraných prodej‑
nách v Česku a na Slovensku, aktuální seznam
prodejních míst najdete na našem webu.
Další informace:

www.gymnasion.info
Fotohádanka ze strany 107
Ve výhodě jsou tentokrát ti, kdo žijí
ve městech, která mají to potěšení být
protkána kolejemi a dráty tramvají. Foto
na straně 107 je detailním záběrem prá‑
vě takovéhoto kolejnicového křížení.

Díky nedávnému dotisku
lze objednávat také všechna
starší čísla Gymnasionu.
Neváhejte a vytvořte si
ucelenou řadu! (www.psl.cz)

Hry na hřišti a v tělocvičně
Hry ve městě a na vsi
Nepodařilo se vám ještě sehnat
tyto dva svazky herní encyklopedie
člena redakční rady Gymnasionu
Miloše Zapletala ani za 700 Kč?
Teď můžete mít těchto 1100 stran
dohromady za 500 Kč!
Zájemci, ozvěte se na e-mail
distribuce@gymnasion.info

Všimli jste si, že Gymnasion je jedním
z mála časopisů, které nezaplňují svoje stránky
žádnou komerční reklamou?
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