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1 ÚVOD 

V únoru 2019 jsem v rámci předmětu terénní antropologická praxe dostal za úkol zvolit si, 

co budu ve vesnici Sklepná zkoumat. Jako první mě napadlo zabývat se domovem. Ačkoliv 

mi tenkrát připadal pro účel výzkumu poměrně neuchopitelný, abstraktní a snad i příliš 

ambiciózní, lákalo mě do něj nahlédnout, možná právě z těchto důvodů. Zpočátku jsem si 

opravdu nebyl jistý, jestli je možné v rámci jednoho týdne smysluplně zkoumat téma, které 

se tolik týká soukromí lidí. Učitelé mi navrhli, že bych se domovem mohl zabývat skrze 

přístup material culture, o kterém jsem toho zprvu příliš nevěděl. Když jsem se začetl do 

teorie, zjistil jsem, že skrze materialitu se mi do domova otevírají dveře, způsob, jakým ho 

lze konceptualizovat začal nabývat konkrétnějších představ. Krátce na to jsem konkretizoval 

téma – konstrukce domova prostřednictvím jeho materiality. 

 Po měsících načítání teorie, promýšlení způsobu, jak budu výzkum provádět a 

studování terénu, jsme v květnu konečně společně s dalšími kolegy studenty a týmem učitelů 

vyrazili do Sklepné, kde jsem většinu týdne strávil za dveřmi domova informátorů. Tam 

jsem se ujistil, že bych rád téma zpracoval do bakalářské práce, zároveň mi bylo jasné, že se 

sem znovu musím vrátit pro více dat. Celý pobyt jsem vnímal jako jakési oťukávání terénu, 

informátory jsem znal krátce, u každého jsem strávil maximálně několik hodin času. 

Téměř o rok později v lednu 2020 jsem plánoval druhou výpravu do terénu, odjezd 

byl stanoven na 6. dubna. Do Evropy bohužel mezitím stačila dorazit pandemie covidu-19 a 

výpravu tak nebylo možné uskutečnit. Znovu jsem začal studovat data, která jsem vytvořil 

během první výpravy a ke svému překvapení jsem zjistil, že jsou k zhotovení bakalářské 

práce více než dostačující a dal jsem se do psaní. Přesto se domnívám, že je třeba mít při 

čtení na vědomí, že interpretace a analýza dat z terénu vychází z pouhých 8 dnů pozorování. 

V teoretické části krátce představuji paradigma sociálního konstruktivismu, uvádím 

čtenáře do kontextu problematiky zkoumání domova, vysvětluji, v čem spočívá přístup 

material culture a nakonec konečně skrze tento přístup konceptualizuji domov a jeho 

materialitu. 

V metodologické části vymezuji výzkumný problém, výzkumné otázky a témata, 

kterými se v rámci nich budu zabývat v empirické části. Argumentuji, proč jsem k provedení 

výzkumu zvolil etnografii, objasňuji, jaké jsem použil techniky tvorby a analýzy dat a jak 
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jsem s nimi pracoval.  Popisuji terén vesnice, můj vstup do něj a způsob, jakým jsem zde 

prováděl výzkum. Metodologii uzavírá kapitola o etice výzkumu.  

Empirickou část jsem rozdělil do tří hlavních kapitol, přičemž každá z nich sleduje 

jinou rovinu domova: časovou, prostorovou a sociální.  

V závěru nakonec shrnuji nejdůležitější poznatky a propojuji tyto tři roviny domova 

do jednoho celku. 

2 TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ 

2.1 KONSTRUKCE SOCIÁLNÍ REALITY 

V obecné rovině bakalářská práce vychází z paradigmatu sociálního konstruktivismu, který 

nahlíží realitu jako sociálně konstruovanou, vyjednávanou lidmi. Nejedná se o jednostranný 

proces, člověk je zároveň neustále utvářen soc. realitou, kterou vyjednává (Berger a 

Luckmann, 1999). Toto paradigma mi za prvé umožňuje rozumět zkoumané sociální realitě, 

v mém případě domovu, nikoliv jako statickému, neměnnému, objektivně danému ve smyslu 

nezávislému na aktérech a jejich jednání, ale právě naopak jako konstruovanému skrze 

jednání aktérů. Za druhé mi umožňuje zásobám vědění aktérů, jejich síti významů a jednání 

rozumět jako konstruovanému procesu vyjednávání. A za třetí mi umožňuje reflektovat moji 

pozici výzkumníka jako někoho, kdo je součástí zkoumané sociální reality a svou 

přítomností do ní aktivně zasahuje. 

2.2 VÝVOJ ZKOUMÁNÍ DOMOVA 

K uvedení do problematiky zkoumání domova mi byl velmi nápomocen text Petra Gibase 

(2017), ve kterém popisuje, jak se proměnilo rozumění domovu od fenomenologických 

studií 60. let 20. století k současným kritickým přístupům. Fenomenologické studie 

vycházely z předpokladu, že mezi světem a člověkem existuje těsný vztah zprostředkovaný 

místy, která člověk obývá. Domov byl v této ontologii ústředním bodem existence člověka, 

místem, se kterým se identifikuje. Prvotní fenomenologické studie domov 

konceptualizovaly jako statický a pozitivní, pozdější pak objevili jeho dynamičnost, 

temporalitu, materialitu i nejednoznačnost v jeho zažívání (Gibas 2017, s. 245–246).  
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 Kriticky orientované studie pak definitivně opustily konzervativní představu domova 

jako ohraničeného místa nejvyššího významu. Ukazují, že domov překonává hranice vlastní 

materiality, je aktivně vyjednávanou sítí vztahů mezi aktéry a místy. Téma vazby identity 

lidí a identity místa v kritických přístupech nemizí, sleduje ji ale v novém kontextu její 

konstrukce a vyjednávání (Gibas, 2017, s. 253–254).  

2.3 MATERIAL CULTURE STUDIES  

Pod termínem material culture se neschovává konkrétní disciplína či teorie, ale přístup, který 

chápe materialitu jako nedílnou a významnou součást sociální reality a zkoumá, jak se 

materialita podílí na procesu jejího vyjednávání (Miller, 1998, s. 3). Buchli (2002, s. 18) ve 

shodě s Millerem (1998, s. 3-4) tvrdí, že taková pozice je její silnou stránkou, umožňuje, aby 

mohla být součástí výzkumu různých subdisciplín a témat.  

 Pokud přijímáme tvrzení, že materialita je významnou součástí sociální reality, 

objevuje se otázka, jaká materialita je významná. Nemůžeme zjednodušeně odpovědět ta, 

kterou aktéři explicitně deklarují jako významnou. Pokud nechceme vědu redukovat na 

platformu, skrze kterou budeme tlumočit, co říkají aktéři nebo zkoumat jen to, co je zjevné, 

musíme být k řečenému kritičtí, umět analyzovat, zvláště pokud se zabýváme věcmi, které 

se nemohou k situaci vyjádřit (Miller, 1998, s. 11-13). 

2.4 DOMOV A JEHO MATERIALITA 

V empirické části budu pracovat s různými koncepty domova a jeho materiality:  

Miller (2001, s. 2) argumentuje, že je důležité zkoumat domovy „za zavřenými 

dveřmi“, protože se v industriální době stávají důležitou sítí vztahů i samoty lidí. Skrze 

technologie se tu setkávají s celým světem, ale zároveň i sami se sebou, mimo ostatní. Vztah 

lidí k jejich domovu proto dnes nabývá na důležitosti, lidé ho více reflektují, skrze 

materialitu domova reprezentují svůj soukromý svět a přivlastňují si ten vnější.  

Za „zavřenými dveřmi“ podle Millera (2001, s. 3) najdeme komplexní sociální 

vztahy, soukromé totiž neznamená to samé, co osobní. Soukromé zároveň neznamená 

absolutní opak veřejného, jejich vztah není dichotomický, oba dva stavy se prolínají, jedno 

má místo v druhém. Komplexní vztahy a vyjednávání domova v domově najdeme mezi 

jednotlivými lidskými aktéry, rodinou, domácností i samotným domem (Miller, 2001, s. 4). 
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Domov nestojí jako nehybná entita v opozici k mobilním lidem, domov a věci v něm 

umožňují lidem být v pohybu (2001, s. 9). Domov je tedy spíše než místem procesem. „Once 

one acknowledges the degree to which the home itself is both a site of agency and a site of 

mobility, rather than simply a kind of symbolic system that acts as the backdrop or blueprint 

for practice and agency, then the rewards of this focus upon material culture in trying to 

understand the social relations that pertain to the home become apparent.“ (Miller, 2001, s. 

12). Miller (tamtéž, s. 7–8) upozorňuje, že pro porozumění domovu je důležité si všímat i 

zdánlivě nepodstatných věcí a praktik, které se v rámci něj odehrávají. I téměř neviditelné 

zacházení s materialitou může být pro konstrukci domova stejně významné.  

 Gibas (2017, s. 256) píše, že materiální a imaginativní stránku domova spojuje 

představa ideálního domova. Materiální stránka domova nikdy neodpovídá představám 

aktérů, domov je plný komplexních vztahů, konfliktů a vyjednávání. Pozorování materiality 

domova nám může mimo jiné objasnit, jak jsou ustanovovány identity a zkušenost. Výsledná 

materialita domova je kompromisem mezi ideálem a dostupnými zdroji. „To nicméně 

neznamená, že je možné domov chápat jako inertní, pasivní plátno, na něž jeho obyvatelé 

vykreslují své záměry.“ Představy a ideály lidí se střetávají s materiálním světem, který 

nikdy nedovoluje uskutečnit vše tak, jak by si lidé přáli (tamtéž).  

Pauknerová (2014, s. 442) tvrdí, že domov těsně souvisí s identitou člověka. Skrze 

domov rozumíme naši minulosti a plánujeme budoucnost. Domov nestojí na místě, je 

v pohybu, lidé ho však konstruují tak, aby v něm zažívali pocit jistoty a stability v čase 

(tamtéž, s. 443). Pokud domov zkoumáme skrze jeho materialitu, dokážeme „propojit 

prostorové a časové aspekty domova s praktikami vytváření domova, které odrážejí osobní 

hodnoty a preference (tamtéž).“ Domov se skrze materialitu nejen utváří, ale i spotřebovává, 

jako příklad uvádí spotřebu jídla (tamtéž). 

Pauknerová navrhuje symetrický přístup spočívající v překračování ontologické 

dichotomie a hierarchie, která panuje mezi lidmi a věcmi. V symetrickém přístupu se s lidmi 

a věcmi zachází jako s rovnocennými aktéry v síti vztahů. Ačkoliv si není jistá, zda 

antropologie může symetrického přístupu plně dosáhnout, měli bychom se o něj pokoušet a 

naučit se „naslouchat hlasu věcí“ (2014, s. 454). Symetrickému přístupu jsem se proto snažil 

přiblížit, jak jen to bylo možné. 

Mallet (2004) se ve svém textu snaží spojit různé koncepce domova. Dochází k tomu, 

že domovu můžeme rozumět jako zásobárně komplexních často nejednoznačných 
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sociokulturních představ o vztazích lidí, míst a věcí. Jeho hranice mohou být polopropustné, 

může být stabilní i mobilní, asociovaný s rodinou nebo s pozitivními či negativními pocity 

(2004, s. 84).  

3 METODOLOGIE 

3.1 SMĚR VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

Výzkumným problémem, kterým se budu zabývat je konstrukce domova na současné 

slovenské vesnici prostřednictvím material culture.  

Abych problém vůbec mohl konkrétněji uchopit, rozdělil jsem výzkumný problém 

na dvě hlavní otázky.  

• Kdo a co vstupuje do procesu vyjednávání domova?  

• Jak aktéři domov vyjednávají? Jaké praktiky se v domově odehrávají? Jak o něm 

uvažují a jak ho zažívají?  

Na tyto otázky jsem hledal odpověď v rámci dílčích témat. Zkoumal jsem, jak si domov 

přes zacházení s věcmi zachovává kontinuitu a stabilitu v čase, jak je prostřednictvím 

materialitu zpřítomňována minulost a plánovaná budoucnost. Řešil jsem, jak se 

spotřebováváním jídla spotřebovává i domov nebo jak jsou v domově zažívány různé druhy 

ticha a hluku v souvislosti s potřebou soukromí a povahou hranic domu. Sledoval jsem, jak 

se domov skrze jeho materialitu snaží držet krok s mobilní rodinou nebo jak materialita 

domova vypovídá o tom, kdo všechno je součástí domova nebo jak skrze materialitu v sobě 

domov zahrnuje svět mimo něj. 

3.2 TECHNIKY TVORBY A ANALÝZY DAT 

Nestanovil jsem si žádnou hypotézu, kterou bych měl potvrdit či vyvrátit, mým cílem bylo 

pátrat po významech procesu konstrukce domova, porozumět mu. K dosažení tohoto cíle 

jsem potřeboval vytvořit, analyzovat a interpretovat mnoho dat o praktikách, diskurzech, 

zkušenostech a vztazích mezi aktéry, věcmi a místy. Proto jsem zvolil kvalitativní 

výzkumnou strategii, konkrétně etnografický výzkum. 
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Stöckelová a Ghosh (2013, s. 7-8) píší, že etnografie není metoda, ale kreativní 

proces, dovednost, kterou je třeba trénovat in vivo. Etnografie předkládá fakta 

v uvozovkách, to však neznamená, že relativizuje, ale že ukazuje, jak jsou fakta vytvářena, 

jaký mají kontext (tamtéž). Určujícím aspektem etnografie je reflexivita, která je součástí 

všech fází výzkumu, ať už jde o čtení textů, pobyt v terénu nebo analýzu dat (tamtéž, s. 20). 

Reflexivita není otázka introspekce. Naopak je to snaha o vytvoření prostoru pro pohled 

„druhých“ a jeho zachycení“ (tamtéž). Etnografie se nesnaží suplovat makro-perspektivu a 

nemůže být ani mikrosociologií, jde jí o překonání těchto dichotomií (tamtéž, s. 23). 

Záměrem etnografie není, aby výzkumník úplně splynul s prostředím, které zkoumá. I kdyby 

to bylo možné, znamenalo by to, že výzkumník přestává reflektovat svoji situovanost 

v terénu a staví se do mocenské pozice, která mu nepřísluší (tamtéž). 

V období 24. května – 1. června 2019 jsem tedy realizoval etnografický výzkum, 

během kterého jsem kombinoval techniku zúčastněného pozorování s neformálními 

rozhovory.   

Při zúčastněném pozorování není badatel pasivním příjemcem toho, co se kolem 

děje, účastní se sociálních interakcí (Hendl, 2005, s. 193). Heřmanský a Lindová (2017), 

uvádí, že zúčastněné pozorování umožňuje získat přístup k perspektivě aktérů, aniž by byli 

vytrháváni z běžných situací, předpokladem porozumění je vytvoření oboustranné důvěry 

s aktéry výzkumu. Zmiňuje nutnost výzkumníka nechat se vést terénem, být flexibilní v tom, 

co sleduje. 

V neformálním rozhovoru otázky vyplývají ze sociálních interakcí a umožňují se 

během pozorování aktérů doptávat na věci, které nám nejsou jasné. Kvalita rozhovoru závisí 

na schopnosti výzkumníka vést rozhovor, mezi jeho výhody patří flexibilita a 

bezprostřednost (Hendl, 2005, s. 175). 

Zúčastněné pozorování a neformální rozhovory jsem prováděl v praxi následujícím 

způsobem. Navštěvoval jsem informátory v jejich domovech, kde jsem se v pozici hosta – 

výzkumníka s informátory více sbližoval. V rámci neformálních rozhovorů jsem s nimi 

absolvoval etnografickou procházku. Požádal jsem je, aby mi ukázali svůj domov. Během 

prohlídky domu (a většinou i zahrady), jsem se vyptával i doptával na všechno, co zaujalo 

moji pozornost. Veškeré rozhovory jsem zaznamenával na diktafon telefonu a zároveň jsem 

si psal terénní poznámky.  
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Heřmanský (2009) uvádí, že analýza a intepretace dat v rámci kvalitativní strategie 

netvoří závěrečnou část výzkumu, probíhají po celou dobu jeho trvání. Záměrem je vytvořit 

komplexní holistický obraz zkoumaného problému. V analýze a interpretaci byla 

nápomocná technika kódování, která mi umožnila utvářená data přehledně uspořádávat tak, 

aby analýza a interpretace probíhala v pořádku. Vytvářená data, která zahrnují poznámky a 

transkripce rozhovorů jsem rozdělil na segmenty, části textu. K těm jsem přiřazoval kódy – 

krátká hesla, které mi umožnily porozumět tomu, co se v segmentech odehrává. Ke kódům 

jsem si vypisoval poznámky, které představovaly předběžné interpretace. 

Upozorňuji čtenáře, že transkripty neprošly jazykovou korekturou. Důvodem je, že 

většina informátorů vesměs není rodilými mluvčími a mně šlo v transkriptu mi především o 

zachování významu a autenticity rozhovoru, spíše než o spisovnou slovenštinu.   

3.3 VSTUP DO TERÉNU 

Obec Sklepná leží na jihu Slovenska v Blankobystrickém kraji a žije v ní kolem 200 

obyvatel. Středem vesnice prochází vytížená silnice I. třídy, která vede od Zvolena přes 

Lučenec, Rožnavu až do Košic. Většina domů se rozprostírá právě podél hlavní silnice, 

vesnice tak tvarem trochu připomíná hada. Hlavní silnice protíná náves, která leží v srdci 

obce a má tvar tupoúhlého trojúhelníku. Uprostřed návsi, pár metrů od hlavní silnice, stojí 

na travnatém ostrůvku kostel, kde se za účasti značné části obyvatel vesnice konají 

pravidelně bohoslužby. Na západ od kostela, v rohu na pomyslné základně trojúhelníku, stojí 

obecní úřad s kulturním domem a malým obchodem s potravinami, kde se pořádají různé 

vesnické akce. Na pomyslném vrcholu trojúhelníku nad kostelem vede cesta, která opouští 

zástavbu a vede ke hřbitovu. Ve vesnici najdeme dva autoservisy. Místní hospoda už je 

několik let zavřená, fotbalové hřiště zarostlé.  

Ve vesnici najdeme původní zástavbu vícegeneračních rodinných domů, které mají 

tvar protáhlého obdélníku. Některé jsou opuštěné, jiné přestavěné. Někteří mají na pozemku 

dva domy, přičemž v druhém většinou žili nebo žijí rodiče. Najdeme tu i novější zástavbu 

rodinných domů z 2. poloviny 20. století, a dokonce také několik panelákových bytovek. 

Drtivá většina domů má za domem políčko, které nazývají zahrádkou.  

Do terénu jsem nevyrazil sám, výprava do terénu, která proběhla v rámci cvičení 

terénní antropologické praxe, zahrnovala několik dalších kolegů studentů, kteří zde 

zkoumali vlastní témata a tým učitelů, který nám pomáhal se vstupem do terénu, orientací 
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v něm a jeho reflexí.  Ve vesnici jsme byli očekáváni, studenti sem totiž jezdí provádět 

výzkumy pravidelně, což vstup do terénu usnadňovalo ještě více. Na druhé straně bylo třeba 

reflektovat, že to, co v terénu zažívám, může být ovlivněno ostatními výzkumníky, kteří zde 

jsou se mnou.  

Po celý týden, který jsem v terénu strávil, jsem byl ubytovaný u rodiny Bílých. Paní 

Bílá se tak přirozeně stala mojí informátorkou. K dalším informátorům a za jejich „zavřené 

dveře“ jsem se dostal různým způsobem. Vzhledem k tomu, že obyvatelé vesnice jsou na 

výzkumy studentů zvyklí, bylo možné relativně jednoduše obcházet domy, seznamovat se 

s jeho obyvateli a domlouvat se s nimi na mé návštěvě jejich domova. Občas mi návštěvu 

s informátory předběžně domluvili kolegové, když u nich zkoumali jejich vlastní téma. 

K seznámení jsem využil i bohoslužby v kostele, které jsme se všichni účastnili nebo výstavy 

obrazů, která probíhala na radnici. 

Kromě shánění informátorů a návštěv jako takových jsem hodně času strávil 

reflektováním vytvářených dat s učiteli, kolegy i sám se sebou. 

3.4 ETIKA VÝZKUMU 

Jména veškerých informátorů a jejich rodinných příslušníků či jiných lidí, o kterých hovořili, 

byla anonymizována stejně jako samotný název vesnice i další místa, ke kterým aktéři měli 

vyloženě osobní vztah. Všichni informátoři věděli o mé roli výzkumníka i o tom, že k nim 

přicházím zkoumat domov. Informátoři dále ústně souhlasili se svojí účastí na výzkumu i 

s tím, že budu naše rozhovory nahrávat. Pokud si nepřáli, abych něco zaznamenával, 

respektoval jsem to. Jelikož jsem se většinu času pohyboval v soukromí jejich domova, 

zejména jsem si dával pozor na to, abych nepřekračoval hranice, které by jim byly 

nepříjemné. Nepublikoval jsem žádná citlivá data, která by mohla informátorům jakýmkoliv 

způsobem ublížit.  
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4 VÝZKUM 

4.1 MEZI MINULOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ 

4.1.1 PSANÍ PŘÍBĚHU DOMOVA 

Paní Kováčová žije s manželem ve svém rodném domě. Jedná se o dlouhý vícegenerační 

dům, který je zakončen kůlnou a dílničkou. Podél domu se rozprostírá dvůr, za dvorem stojí 

stodola a chlév. Za hospodářskými budovami najdeme zahrádku, která má podobu menšího 

pole, na kterém pěstuje zeleninu. Když se procházíme kolem domu, paní Kováčová mi 

vypráví o tom, kdy a jak ho prarodiče stavěli. Ve stodole a maštali se zase dozvídám o tom, 

jak tu hospodařili.  

paní Kováčová: Pajta. To je vlastne taká ta hospodárska budova, kde sa seno 

uskladňovalo, zvieratá tam boli, takže toto je najmladšia pajta ve Sklepnej, ty ostatné už 

sú proste staré váľkové stavby, ale toto otco v takých 60 […] No voľakedy ešte bola 

takzvaná konica, to sa volá konica, tam sa držali zvieratá, hej, pretože tu sa uskladnilo 

seno, celý rok sa nasušilo seno, toto všetko bolo plné sena, keď to fungovalo ešte, že otco, 

že choval jednu kravičku, nejaké to teliatko, tak k tomu bolo potrebné nasušiť si seno a 

aby to potom v priebehu potom tej zimy vedel chovať [...] teraz je to už tiež sklad lebo už 

vlastne tu nemáme. Takže tam bol taký válovček, už manžel sa nasťahoval, veci ktoré sa 

nemali kde dát, takže vieš kotol [...] a takéto veci. Ono vlastne v tom válovčeku bolo to 

seno, tam bola priviazaná kravička, my sme na to mali normálne stroj na dojenie, 

pritiahnutie vedenie na to a keď už otco nevládal vieš ručne už bol starší, tak mal takýto 

stroj na to napríklad už spravený. A momentálne tu lastovičky prebývajú, takže otvorené 

okno a vlietavajú sem tie lastovičky, takže nesmime ich vyrušovať. No len že aby si mal 

predstavu, že ta pajta to je vlastne taká hospodárska budova, kde ty ľudia si tie zvieratka 

vačšinou skoro každá domácnosť aj tu to máš, vidíš, počuješ? 

MK: Počuju. 

paní Kováčová: Tam kdesi si zase urobila hniezdočko, tak to je také milé, že…  

MK: To je hezký no… 

paní Kováčová: Proste každý rok sem priletia a máme je tu. Dokonca aj v drevárne sú. 

Takže toto sa týka hospodárstva. 



10 
 

 Ačkoliv hospodářské budovy slouží dnes jiným účelům, zvláště pak chlév, pro paní 

Kováčovou je důležité, že se toho až tolik nezměnilo. Místo sena se tu skladují hospodářské 

stroje. Ve chlévě jsou dnes věci, co se „neměly kam dát“, ale stejně jako za starých časů, je 

stále i místem pro zvířata. Mallet (2004, s. 79) píše, že domov je částečně utvářen přítomností 

nebo absencí určitých pocitů, které má člověk s lokalitou domova spojenou a které do 

člověka přichází skrze smysly. Vlaštovky a jejich zpěv jsou součástí domova, naplňují 

původní účel chléva, díky nim je stále chlévem, jsou garantem jeho kontinuity. 

 Dům má paní Kováčová vybaven původním nábytkem, dokonce tu najdeme i ložnici 

po jejich rodičích, která vypadá, jako by tu rodiče ještě stále žili. Nazývá ji muzeum. Při 

vstupu do něj vidíme před sebou v rohu toaletní stolek, na kterém najdeme kosmetiku, 

napravo od něj stojí skříně, ve kterých jsou uschované šaty po rodičích, nalevo od stolku pak 

postel. Poličky zdobí staré fotografie rodičů, ale i novější fotky z výletů, který paní 

Kováčová podniká s jejím manželem i synovci. Z těchto výletů tu visí upomínkové 

předměty. 

paní Kováčová: No a toto je to múzeum… vlastne spojená stará obývačka, akože mojich 

rodičov s bývalou starou spalnou, je vlastně daná, alebo je to veľká izba, a tím pádom by 

sme si ti starie veci akože zachovali, no a vlastne vieš, totu sú moji rodiča. 

Do této místnosti chodí paní Kováčová vzpomínat. Přijde, rozloží si na postel fotky, 

dívá se na ně a cítí se tu dobře. Příběh domova není uzavřen, rodina trvá, věci přibývají. 

Rozhodně se nedá říct, že by šlo o skutečné muzeum, kde by mezi vystavenými věcmi a 

lidmi stálo zábradlí s cedulí „pozor nesahat!“ Není tomu ani tak, že by paní Kováčová 

užívala místnost pouze ke vzpomínání. V případě potřeby slouží jako pokoj pro hosty a 

toaletní stolek užívá každodenně, a to přesto, že o něm hovoří jako o něčem, co patří do 

minulosti domova: 

paní Kováčová: Voľakedy bola tak, toto sa volalo že toilet, to bolo vlastne zrkadlo s takými 

drobnosťami, chemika... tieto rôzne tiež voňavky a blbosti... takže používa sa to, ale je to holt 

už história. 

Já: Používá se to? 

paní Kováčová: No používa, no tak ja si sem vieš, ja si akože sem, ja si dám sem lak na 

vlasy… 
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Historie domova tu má podobu paměti, která je živá, přítomná, užívaná. Její rodiče 

jsou tu zpřítomňováni skrze věci v domě, zůstávají tak součástí domova.  

paní Kováčová: A no proste, to sú také veci také osobné. Že druhý by už dávno do 

kontajneru vyložil neviem šatstvo a také veci, ale ja tam mám ešte skríň a plno ďalších 

vecí. Vem si to, mnohdy sa nezmestím, možno raz sa k tomu odhodlám, a dám to pryč, 

ale…  

MK: To asi není důvod ne?  

paní Kováčová: Je to duchov (šeptá). Takže toto som nechcela, ale vždy keď na tuto tému 

sa rozprávať, tak človek ostane trošku taký rozcítený, takže sa ospravedlňujem.  

MK: Já se omlouvám, že jako ve vás vzbuzuju tak... tak velké emoce  

paní Kováčová: To je téma proste, téma, když hoci kolkov rokov je tomu, aj tak, i tak to 

proste nejde. 

Ačkoliv paní Kováčová říká, že by šaty možná měla vyhodit, rozhodně to nemá 

v plánu udělat. Je to více než patrné, z toho, jak téma prožívá. Představa domu, který bude 

jednou natolik zaplněn věcmi, až bude nucena se zbavit něčeho, co je pro ni důležité, nezní 

jako něco, co by kdy reálně mohlo nastat. Je maximálně implicitní hrozbou, kterou by mohla 

přinést budoucnost. O tom, že by je měla vyhodit, mluví především z toho důvodu, že si 

uvědomuje, jak může být pro někoho jiného neuchopitelné, že si takové věci nechává. Je si 

vědoma, že ten druhý člověk by šaty už dávno vyhodil, že by v nich mohl vidět jen odpad, 

zatímco pro ni jsou cenným pokladem. Ani tragický rozměr, který zahrnuje ponechávání 

věcí po zesnulých rodičích, kteří jsou skrze ně zpřítomňováni, nemůže být argumentem pro 

zrušit pouto, které k věcem po rodičích má. Naopak o to více je silnější. Marcoux (2001, s. 

72) na toto téma píše, že v milovaných věcech žijí lidé, které milujeme.  

I když se člověk takových věcí zbavit chce, může to být vzhledem k tomu, jak věci 

připomínají jejich zesnulé uživatele, náročné.  

 

Paní Černá žije už přes 40 let ve vícegeneračním dvoupatrovém domě se svým synem. Před 

měsícem ovdověla a teď řeší, jak s tím, co po manželovi zůstalo, naložit. Věci, které mají 

být rozdány nebo vyhozeny zatím leží v místnosti v suterénu. 



12 
 

MK: A ještě tady máte nějakou místnost? 

Paní Černá: Ešte dole jedna, kde stárka bývala a tam máme tie veci od manžela čo ideme 

vyhadzovat, to ti ukážem dole. 

[…] 

paní Černá: No a tuhle byli starí rodiče bývali, ale tu máme veci od manžela, co 

vyhadzujeme. 

MK: Takže je to teď takový sklad věcí… 

paní Černá: Dobrý kabát, slovenský kožich. To je originál, baranina… na čo i nám to 

tady bude, oblečenie. 

MK: Nojo no, ono se to musí… 

paní Černá: Čo, no na čo to… 

MK: Všechno si člověk nemůže nechat no. 

paní Černá: Nie nie a vieš to ako to budeš mať, tak to stále pripomína. Ti vravim ako po 

nemoci si ma tie osobnostia riadit nechtelo, niečo vyhodit, okna umývám, já, proste 

nemala som ani náladu ani čas ani ani nič.  

Problém procesu zbavování se věcí, obecně spočívá nejen v tom, že se zbavujeme 

něčeho, k čemu máme silný vztah, ale i v obtížnosti rozhodnout se, u jakých věcí začít, na 

základě čeho, rozhodnout (Marcoux, 2001, s. 80). Věci, o kterých je přesvědčena, že musí 

opustit domov, nejdříve skončí zde, jako by místnost byla jakousi přestupní komorou, ve 

které se uchovávají věci, kterých se chce vzdát. Jsou tu na pomezí, ve stavu liminality. Další 

věci po manželovi totiž ještě zatím zůstávají v jeho pokoji, a to včetně dalšího oblečení.  

paní Černá: No tuto izbu to bylo manželovo keď bol už chorý... 

MK: To je po manželovi teda… 

paní Černá: To je po manželovi no. To musíme poprať a to teraz všetko je tu nahádzania 

taková […] a odievky sú tu. Kadia já keď vyriadim tak ti prídeš pozeráš se. 

MK: A ten obraz tady, ten obraz, ten je… 

paní Černá: A ten obraz je ještě od svatby, vidíš aj ten by sem nedala. 

MK: Ten taky, jasný no… 
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Jednotlivé kroky v třídění jí pomáhají se věcí zbavit. Nejdříve je třeba je odstranit 

z kontextu ostatních věcí manžela. Tam se o osudu věcí rozhoduje poprvé, o některých 

z nich už ví, že se jich zbavovat nebude. Zbavování se věcí je důležité, skrze tento proces, 

se rozhoduje o tom, co je hodné pamatování a kde je potřeba si pamatovat, zachovávat 

kontinuitu (Marxouc, 2001, s. 72).  

Těžko říci, jestli se kabátu, který leží mezi dalšími věcmi místnosti po rodičích, 

opravdu vzdá, nemyslím, že na tom záleží, rozhodně je však blíže tomu, že ho opustí. „If 

home is where the heart is, then it is also where it is broken, torn and made whole in the flux 

of relationships, social and material“ (Miller, 2001, s. 15). 

Paní Kováčová: Spomienky, to to... ty idú s tebou hej, lebo u každej miestnosti sa ti 

vyjavujú v pamäti ako rodiča starý rodiča a tak. Napríklad s touto kuchyňou neviem čím 

to je, že zrovna na tomto mieste  si moje starká aj môj otec zlomili kŕčok bedáreného kĺbu, 

neviem čím to je. Čo to spôsobuje, že zrovna tu aj stárka za mesiac na to zomrela otec 

takisto... nejakých desať dní žil po tom ako si to zlomil a [...] bol koniec.  

Nejen věci po zesnulých, ale i konkrétní místa je dokáží připomínat. Jak paměť 

dokáže působit v současném domově, ukazuje Pauknerová (2017). Domov paní Kováčové 

v souladu se symetrickým přístupem můžeme nahlížet jako síť příběhů vepsaných nejen v ní, 

ale i do materiality domova. Příběhy, které paní Kováčová vepsala do věcí, pak zpětně 

procházejí paní Kováčovou, když ona prochází kolem nich. Příběhy jsou stále živé i proto, 

že nejsou uzavřené, trvají stejně jako věci, do kterých jsou vepsány, a v jejich trvání se na 

ně nabalují další příběhy. Do sítě totiž přibývají nové věci, které se stávají součástí příběhu 

domova: nové fotky, drobnosti, co si paní Kováčová koupila, společně se starými tvoří síť 

příběhu domova. Stejně to má i paní Černá: 

paní Černá: Doma je základ, to je hniezdo, hniezdo domova, lebo domov si prostě musíš 

takto vy…. ako by som ti to poviedala... vybudovať! 

MK: Jasně. 

paní Černá: Nebo keď nemáš domov, nemáš nič. A či už tu kde akú maličkost si kúpil, 

niečo a páči sa ti, tak máš radost z toho v tom domove, no tak ja som taka puntičkárka, 

že čo me sa páčí som si skúpila sama. 

MK: Skúpila? 
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paní Černá: No, tak už bývám tu 41 rokov. 

 

Dalším mým informátorem je muž kolem 35 let pan Záborský, který je stejně jako paní 

Kováčová místním rodákem. Když přijdeme k jeho brance, můžeme vidět dvůr s anglickým 

trávníkem a teráskou, kolem které stojí dva domy. V jednom z nich žije jeho matka, druhý 

pan Záborský sdílí se svojí sestrou a jejím partnerem, přičemž každý obývá jeho jinou část. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že pan Záborský to má s domovem stejně jako 

paní Kováčová v tom smyslu, že domovu rozumí jako něčemu, co zůstane po rodičích.  

pan Záborský: Niektoré veci pribudnú, niektoré odbudnú, rodiča pomrú, ostaneš sám, 

ostane jen vzpomienka, domácí mazličkovia tiež skore odejdú než ty...ale furt ti dom 

ostane no...no ak ti ostane alespon ten domov ak to akú máš tu tému, že alespoň ostane 

dom domovom a samé vzpomienky no. 

 Pokud se necháme provést po domě pana Záborského, zpozorujeme, že ve skutečnosti 

domov rozhodně nespočívá v opatrovávání věcí, co tu byly původně. Tam, kde se paní 

Kováčová snaží zanechat co nejvíc věcí v původním stavu a záleží jí na nich, tam pan 

Záborský věci vyhazuje, likviduje, ničí. Ani ta nejtvrdší materialita – zdi, není uchráněna 

před jeho projektem modernizace domu a zahrady.  

MK: Tu býváte?  

pan Záborský: Hej, tu som spravoval rok na novo i šterkovane steny nová podlaha, 

plavačka, nový typ. 

[…]  

pan Záborský: To je kuchyňa stolní, starým zposobom ešte... 

MK: To se taky bude opravovat nebo… 

pan Záborský: No  

[…] 

pan Záborský: No kupelna trocha menša, ale…  

MK: Ta je v pohodě. 
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pan Záborský: No tie len to sa bude všecko jinak robit. 

MK: Jinak?  

Pan Záborský: Hej, trocha to podle mne trocha jinak to bude vypadat  

[…] 

MK: Pajta?   

pan Záborský: Ako hospodárská budova. 

MK: Jo, jasný. 

Pan Záborský: A tam že mavaj takéto chadiaki bordel, krabice, kadečo, lemtráš, a tako 

sa to zbúralo, tak už sa nemam kde veci dat musim si spravit miesto no. A kdo co to korun 

všetko i prace ku zimu a celý den drevo potom aby sma mali čim kolit ako cez zimu. Tuto 

bola ta... pajta, terasu mam... od začatku až do konca... to sme mali kedysi pod tímto starú 

žumpu a som to zasypal lebo tady mám novú, to keď zavíeme tie to sieťky ktoré su na 

miesto, tak to sa všetko ešte toto sbúrá a zarovná. Tu boli kedysi sviňa a tu som teda 

spravil, takže ty nový kuri. 

Celý domov je jakýmsi staveništěm s nádechem bitevního pole, kde pan Záborský 

vede válku se starými věcmi. Věci tu jen čekají, až budou vyměněny za nové, přičemž 

jakýkoliv sentiment k nim ze strany pana Záborského, lítost, že je třeba něco vyhodit nebo 

změnit, bychom tu hledali jen těžko. 

Vzpomínky, které působí na současný domov, nejsou v případě pana Záborského 

otištěny v konkrétní materialitě domova jako u paní Kováčové. Přinejmenším zatím tomu 

tak ještě není, těžko říci, jak tomu bude, až bude starší. Co z domova tedy zbyde po rodičích?  

pan Záborský:…už roky rano sa jen tak už (zakašlání) vieš čo máš robit, buď do zahrady 

mandolinke obrať lebo ak nie chceš sliechať ak si mal bílú zem ake tak musíš pozbierat a 

potom vetšinú ho to samo vyresie, dneska ráno som musel kosit aj do za domom, potom 

som musel striekat proti plesnim, protože nejaký proti burine okolo celeho dvora čože 

každé ráno keď najdeš, tak ako ho to vravi, že spravný gazda si robotu najde.   

Skrze praktikování hospodářství se pan Záborský pasuje do role, kterou zastávali i 

jeho rodiče, hlásí se k tomu, že je gazda – hospodář. 
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pan Záborský: To kedysi bolo […] a potom keď z toho moj otec zdedil po starejch rodičov, 

tak si to pospravili podla sveho no.  

[…] 

pan Záborský: Moje máma asi ta je taká ta... ta si staré veci všetko tiež povyhadzuje a 

troška zmodernizuje si to no ten byt doma. […] 

MK: Ahá, že se dalo procházet vlastně do všech místností z toho nebo… 

pan Záborský: Páč to bolo porobené, tady to potom zbúral, protože on keď spravil tak tú 

v boku, tak im potom byli vela tmavé izby. 

[…] 

pan Záborský: Moje máma asi ta je taká ta... ta se staré veci všetko tiež povyhadzuje a 

troška.  

[…] 

pan Záborský: Tu som mame trocha zariadil taku ako vola sa poda, tak to po studentsku 

izbu s tradičnými drevene bydly, také, no to si ako mamka stavela.  

Navzdory rozsáhlé modernizaci domu i zahrady si pan Záborský nemyslí, že domov 

se v něčem zásadním změnil od dob, kdy o něj pečovali jeho rodiče. Ačkoliv se materialita 

domova změnila, způsob, jakým se s ní zachází, zůstává stejný, a to je důležité. Vždyť i jeho 

rodiče přestavovali a měnili věci podle toho, jak jim to vyhovovalo. On na jejich péči o 

domov navazuje, pouze jen v nové době. Materialitu, na kterou byli zvyklí jeho rodiče, plně 

respektuje, to, že k opravě domu maminky použil tradiční materiál, to dokládá. Forma 

domova, a nikoliv obsah je to, co z domova zůstane. 

 Domov jakožto dědictví je vtělené v něm, projevuje se ve způsobech, jak o něm 

uvažuje, jak ho zažívá a jak v něm jedná. Materiální stránka domova mu umožňuje domov 

utvářet, podle schémat, které v sobě integroval. Tento vtělený domov v něm můžeme nazvat 

habitem, tak jak o něm mluví Bourdieu (1995), souborem dispozicí k tomu jednat, uvažovat 

a zažívat určitým způsobem. Habitus domova má v sobě každý, ale zároveň každý jinak. 

Zatímco u paní Kováčové a paní Černé se projevuje tak, že materialitu domu uchovávají, 

protože se do ní vepsali, pan Záborský ji buduje a přepisuje. Skrze kontinuální modernizaci 

materiality domova realizuje zároveň i sebe sama, jeho habitus zůstává v synergii s jeho 

domovem. Domov nemůže zůstat takový, jaký je, znamenalo by to se ho vzdát. Pokud člověk 

s věcmi doma pracuje, aktualizuje je, teprve tehdy se stávají opravdovým domovem, ve 
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kterých lze najít klid. 

 

4.1.2 KOLONIZACE NOVÉHO DOMOVA 

Paní Bílá bydlí se svým manželem v dvoupatrovém rodinném domu, který si postavili před 

27 lety. V obývacím pokoji mě paní Bílá seznamuje s původními plány jejich domu.  

MK: Takže tady neměla být zeď a tady měl bejt jako průchod? […] 

paní Bílá: Nie, to bol projekt domu. 

MK: Takže ten dům není až tak jako starý. 

paní Bílá: Nie, ten sme mi stavali. 

MK: Jo, to ste vy stavěli. 

paní Bílá: Keď sa Petr, keď som bola tehotná s Petrom vtedy sme začali stavať a Petr má 

27. 

MK: A nakonec ste to teda změnili, jako než jste to postavili proč? 

paní Bílá: Lebo v tedy ešte tie, keď sa varilo tak vlastně varili sa veci viac menej 

nepoužívali sa polotovari, varilo sa všetko treba dlhša, keď spravíte rybu, teraz mám 

dvere na kuchyni ale smrdí celý dom, keby to bolo celé otvorené tak já musím varit na 

dvore 

MK: Jasné 

Paní Bílá chtěla mít domov organizovaný podle jiných představ, než měl pan Bílý. 

Kuchyň a obývací pokoj nakonec musely zůstat oddělené, jejich význam je pro paní Bílou 

odlišný. Pokud by byly jejich hranice nejasné, význam by ztrácely natolik, že by údajně 

kuchyň ani v létě kvůli zápachu nebylo možné používat. Z jedné místnosti by do druhé 

unikalo volně něco, co tam nepatří. Jelikož se v kuchyni rodina stravuje, nejde o to, že 

„vůně“ jako taková by nebyla k vydržení. Znečištění není znečištěním samo o sobě, ale vždy 

v kontextu nějakého místa. Zabraňovat znečištění je pozitivním aktem organizace řádu 

(Douglas, 1966).  

paní Bílá: Prostě to ma akože nie to nechcem to musí byť stěna, já potrebujem dvere a 
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chcem tiež dvere nechcem klenbu a to už ako zase prostor, kde si dám nábytok, já som 

mala už nábytok daný, já som si už nedokupovala lebo treba keby som to teraz robila, 

spravím to možno tak, že nechám tie dvere a nechiam tu toto, že by som to nějak inak 

riešila dala by som sektor tu, ale vtedy to […] som nábytok dala, lebo mi sme bývali v 

Košici v bytovke, takže já som mala vlastne všetko bolo dané, tak já som si ktomu musela 

už tie izby tak prispusobit aby mi to vyšlo nějak, dokonca tu eště boli neviem či to malo 

byť okno alebo do konca aj vstup s balkonovými dverami, to som úplně zrušila, tak 

nebudem mat stěnu kde dám, tedy všetko bolo v kusoch eště, ten sektorový nábytok sa 

nierešil vtom čase eště neexistoval. 

MK: Takže vlastně je to, jak to tady vypadá, to je díky vám. 

paní Bílá: To som sa ja som sa ano, manžel je stavbár, tak ako som porád že to nechcem 

a skončili sme. 

Paní Bílá do nového domu přesunula co největší část vybavení z původního domova, 

jak to jen bylo možné, snažila se navázat na to, jak vypadal její původní domov, ať už to 

bylo čistě z praktických důvodů, jak naznačuje. Plán nového domu pana Bílého se srazil s 

materialitou nábytku paní Bílé a musel jí ustoupit. Nový domov je skrze organizaci místností 

a nábytku samotných kontinuitou toho starého. 

Podobně tomu tak je i u další mé informátorky paní Gajdošové. Paní Gajdošová je 

v důchodovém věku, žije se svým synem v dlouhém vícegeneračním domě, kde kdysi 

bydlela její teta. V době, kdy se sem přistěhovala z nedalekého města z domova svojí matky, 

byl dům patnáct let prázdný. Říká, že jsou na vesnici noví, ačkoliv už tu žijí patnáct let.  

Dům má hned několik velkých místností, paní Gajdošová se proto nemusela zbavit 

věcí po rodičích, které jsou pro ni důležité, k většině z nich mi vypráví příběh:  

MK: A tady vy teda spíte? 

paní Gajdošová: Nie toto je nábytok maminy z Modřenca, z tade sme sa odstehovali, toto 

je mámin nábytok ten som nedala niekomu, lebo toto su viešakové skrine a toto je 

poličková skriňa a to som potrebovala a aj tak sa nezmiestim, musim tietu zimné veci už 

poodkladat a dať do komory, toto je otcov skladovný gauč, povedal že kým žijem, s týmto 

gaučom nič nespravíte lebo moja svatobná noc bol tento gauč. 

MK: To je krásný. 
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Původně měla místnost sloužit jako ložnice, ale nakonec z plánu sešlo, musela by na 

gauči spát společně se synem, což se jí nelíbilo. Místnost tak skončila jako úschovna věcí a 

zároveň i drahocenného nábytku po rodičích. Dokud otec žil, nikdo nesměl vyhodit gauč. 

Teď to funguje tak trochu naopak. Dokud je tu gauč, je tu skrze něj zpřítomňován i otec paní 

Gajdošové.  

paní Gjadošová: […] a no prostě neurobená kuchyna a toto je mábytok akože od sestry, 

tak polovička, a druhá polovička, no niektoré skríně Šimon musel akože prizpúsobovat 

na velkost, druhá polovička je od sestrinej neviesty lebo jej syn si zobral polovicu kuchyně 

a polovicu nechal pri mame, no a potom Beta nám ju dala akože, no a Šimon tam bol pri 

nich akože […] stenu skládal, lebo jej zomrela máma, tak predávala všetko možne, no a 

Šimon bol tam pomahat a Šimon  zbadal, že to toto je taký nábytok ako máme my, a vedeli 

sme akože čo si odniesol, a ja som chciela […] špajzovou skrinu.[…]mama mala kedy 

takúto skrín ako v kuchyni a tam mala takto […] ja som chcela špajzovu skrin, no a ked 

tejto neveste tot syn uvidel takuto skrinu, ale ona bola širšia aj takto, no a tu sa to 

nezmiestilo, takže musel skreslit, ale mám špajzovu skrín. 

MK: Takže to dopadlo dobře. 

paní Gajdošová: Hej, tak porobili sme ako sme vedeli. 

Paní Gajdošové záleželo na tom, aby tu takový špajz měla. Nemohla ho sem přenést, 

tak se nakonec z kombinace nábytku nevěsty jejího synovce a práce jejího syna podařilo 

vytvořit novou skříň, která vypadá stejně, jako u její matky. Tento špajz je příkladem 

reprodukce domova skrze věci par excellence. Původní špajz do nového domova nebylo 

možné přenést, a tak byl reprodukován, aby reprodukoval starý domov. 

 

4.1.3 SMĚŘOVÁNÍ K IDEÁLU 

 

pan Záborský: […]sa furt niečo najde čo bude treba, ale […] možno už ked to porobim 

tak, že to už konečne bude tak jako to ja chcem, tak už potom už... ráno vstanem a […] 

nemusíš robit nič. Možeš si kludne dovolit jet na víkend u tebe takie dalny kupaliska čo 

já viem, to rovnako to ešte bude, to ešte potrvá, ešte pár rokov to potrvá. 
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Ideál domova pana Záborského může vypadat jako pouhé utopické snění, ale není tomu tak. 

Jak píše Clarke (2001, s. 27), ideál domova není žádnou únikovou fantasií, je to něco, co 

aktéři užívají jako proaktivní sílu, která se střetává s realitou.  

pan Záborský: […] a musim dát dom do poriadku až potom […], ale tak postupim 

alespoň… 

MK: Jakože nejdřív zahradu a pak až ten dům spravit nebo?  

pan Záborský: Naopak že ako by som mal dom, ale kedže neviem robit akože ten trás 

nebo... tak, robím, že... také veci veci robím na dvore, kde ne treba zavadet velke peniaze 

vieš, tak trávník, vieš to si… 

MK: Jasné, začíná se od levnějších. 

První věcí, se kterou se střetává, je nedostatek finančních prostředků, přesto se 

nenechá odradit od práce, pokud nejde něco opravit v domě, nezahálí a pracuje zatím na 

zahradě, ačkoliv jinak by prioritu neměla. 

pan Záborský: Toto som spravil provizornú garáž […], tak som takto zatial spravil, aj to 

mám všetko nakoupil lebo nemám viacej miesta. Auto mám tu, velká sedačka tu, […] 

kompresor je tuto zase. 

MK: To, co je potřeba. 

pan Záborský: No tak hej teda mimo toho malotraktora, kolesa umí, tu sú felácké 

strojpreni, súsed, ktorý chtel domrvat, tak jeho syn mi daroval u zahony na 

poliska...hoblovačka, také veci, no len ešte furt to na kope to je stale, nemám to kde daviať 

to je to najhoriše. Čo potom udelali takuto istu stresku dalej. 

MK: Aha, takže ta garáž bude pokračovat dalej… 

pan Záborský: ...nemam to kde dat. Potrebujeme vlečku zakryť, potom aj drevo aby bolo 

suche na suchom a proste take kadjake veci malotraktor mam teraz na predu pri dome 

ten dám potom semka a dalake veci no. Ja to furt davam na jednu kopu dozadu, to sa 

potom odnášá do sbieru, nejaké koruny sú za to a tak, tu mám ešte bordel kvoli tomu, lebo 

keď sa robila trecha…  
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Druhým protivníkem je samotný dům v rekonstrukci. Proces opravy věcí produkuje 

další věci, které už není kam dát. Vzniká pak potřeba výstavby dalších prostor, do kterých 

by se uskladnili další věci, které jsou potřeba a proces se tak protahuje. 

MK: Jak dlouho to tady takhle renovujete vlastně? 

pan Záborský: Kým sestra [...] ak tu bývala ešte jedna sestra... 15 rokou, a to sem bol 

ešte mladý no, oni odišli, no tyto sú tu asi estli štvrtej, pátej rok no... odídú no a potom 

budem moci ja už potom robit svoje veci no. Tak ano spon sem tu strechu spravil a to tak, 

jednu druhu no... 

[...] 

pan Záborský: Hej, tu som spravoval rok na novo i šterkovane steny nová podlaha, 

plavačka, nový typ... a v takomto štyle by to mohlo pokračovat dalej len tuto to zastalo 

lebo teraz...  

MK: Jasný. 

pan Záborský: Kým oni než neodijdú, tak ja nemožem robiat v dome nič. No, tak je to 

takto možem. 

Třetí překážkou je situace, že v domě dočasně bydlí jeho sestra s přítelem a nemůže 

ho tedy zatím rekonstruovat.  

Z těchto bodů vyplývá, že ideál domova pana Záborského, ke kterému se snaží 

směřovat, je stav absolutní kontroly nad materialitou domova. Směřuje k domovu jako 

soukromému království, které bude mít sám pro sebe. Staré věci zmizí, nové budou mít 

dostatek místa a nikdo do nich nebude zasahovat. 

4.2 SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ 
 

4.2.1 PŘÍCHUŤ DOMOVA 

 

MK: A jak vy vlastně doma trávíte tak nějak jako čas váš jaksi běžnej den? 

paní Černá: Tak bežne keď som doma, prídem po obede, no teď už teraz tolko nevarím, 

lebo aj Kabo je pryč no manžel zomrel, tak my sa stravujem so synom v onom v robote, 

mame tie  stravné lístky a v sobotu niekdy uvarím. Keď je pre dvoch. Dievky ti povedia 
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stále varim. Já zbožňujem varit, já neviem prečo, ale zbožňujem. Čo? 

Paní Černá především miluje vařit pro druhé, s vařením má spojené společné stolování.  

Chuť domácího jídla je i chutí domova, konzumovat jídlo znamená konzumovat domov, 

pokud je člověk sám, není domov skrze jídlo s kým sdílet, a tudíž ztrácí přinejmenším část 

svého kouzla. Dívky, o kterých hovoří, byly kolegyně studentky, které tu byli po čas 

výzkumu ubytované. Jak mi několikrát sdělovali, paní Černá si opravdu důkladně dávala 

záležet na tom, aby je nikdy nenechala o hladu. Domácí jídlo je pro ni totiž zároveň něco, 

co domov reprezentuje a zároveň reprezentuje i ji samotnou, záleží jí na tom, aby byla jako 

kuchařka uznávaná, jestli je její jídlo dobré a jestli je ho dostatek, znamená, že i její domov 

je dobrý. Petridou (2001, s. 88) tvrdí, že jídlo dokáže dobře vyvolat zkušenost domova díky 

tomu, že ho lze vnímat všemi smysly. Pokud se má host u ní cítit jako doma, nesmí být 

nechán o hladu.  

To ostatně nehrozilo mně ani dalšímu kolegovi, se kterým jsem byl ubytován u paní 

Bílé ani v jiných domácnostech, které jsem navštívil. Většinou mi byly nabízeny jídla a pití, 

které byly domácí nejen v tom smyslu, že byly doma uvařeny, ale zároveň pocházely 

z domácích surovin z jejich políček. Nebylo nic těžšího, než po několika dnech výzkumu 

zdvořile odmítat další sklenku domácí švestkovice či ořechovice, odmítnout hostitele, 

jakkoliv s veškerou zdvořilostí, zanechávalo za sebou jistou pachuť.  

U manželů Kopeckých mi byly nabídnuty domácí klobásy poté, co mi bylo 

umožněno se podívat do jejich udírny. Zachycený rozhovor je dobrým příkladem procesu 

ochutnávání domova. 

MK: Jé tady to voní krásně... 

pan Kopecký: No... 

MK: To uzené. 

pan Kopecký: Uzeniny no... 

MK: Panejo... 

pan Kopecký: ... kostelecké uzeniny. 

MK: To bude asi trošičku jiná kvalita než kostelecké uzeniny, viďte? 

pan Kopecký: Hej, o vela lepšia ako. Ochutnáš? 
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MK: Jo, moc rád. 

[..] 

pan Kopecký: No, to my jsme dostali. 

paní Kopecká: To sme dostali. 

pan Kopecký: ... od profesora [...] kostelecké uzeniny. 

MK: Kostelecké uzeniny jste dostali od profesora. Jako vtípek nebo vážně? 

MK: Nojo, prémium, mňam. 

pan Kopecký: Moja klobása je lepšie. 

MK: Já jsem o tom přesvědčen. 

Dárek kosteleckých uzenin od profesora je vtip, který je zároveň komplimentem 

kvality klobás manželů Kopeckých. Všichni zúčastnění moc dobře vědí, že se srovnává 

nesrovnatelné.  

[...] 

pan Kopecký: No sú studené, nevadí? 

MK: Nevadí. 

pan Kopecký: Čierné máš rád?  

MK: ... mhm 

pan Kopecký: ... chleba... 

MK: ... jojo  

[…] 

pan Kopecký: Nevyndáš kožu dole. Kožu dá se z toho... 

MK: Kožu dole, dobře... 

pan Kopecký: Tie to ťažko sa dává, a tady máš nožik. 

MK: Nožik, dobře, děkuju. 

pan Kopecký: Lebo nakrájaj tak na stranách, lebo tak lepšie. Je suchá, či tak máš rád 

suchú? Klobása je suchá. 

MK: Jo, to to je, nevadí vůbec. 
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pan Kopecký: U nás to niekdo nemá rád už takú to suchú. U nás vetšinou takúto suchú 

maji rádi. 

Jsem neustále sledován, jak s klobásou interaguji, a je mi napovídáno, jak ji správně 

konzumovat, aby se nestalo, že si zkazím zážitek z jejich domova, který klobása v tuto chvíli 

reprezentuje. Proto jsem i opakovaně tázán, jestli mi opravdu chutná a s předstihem jsem 

upozorňován na aspekty klobásy, které jsou potenciálně za normou toho, jaká by měla být.  

pan Kopecký: Bílí dobre varia? 

MK: ... mhm 

pan Kopecký: Teraz už odišli nie? 

MK: Odešli, takže na obědy chodíme do penzionu. 

pan Kopecký: Do hore? 

MK: Do hore no. 

pan Kopecký: Aha a dcera paní Bílé není tu? 

MK: ... je, je 

pan Kopecký: ... jaj 

MK: Nás tam vždycky veze. 

pan Kopecký: Len ona už nevarí... 

MK: Nemá čas teď vařit, nevím... 

pan Kopecký: Raňajky ni? 

MK: Ano, raňajky i večeře, ano, ale... 

pan Kopecký: Nie obedy. 

MK: Len obedy v penzioně, no... 

MK: Ale tam taky nevaří špatně jako... 

pan Kopecký: Nevaria? Hej? 

 Pan Kopecký se mě ve skutečnosti ptá na víc, než jestli je paní Bílá dobrá kuchařka. 

Skrze jídlo, které mají u paní Bílé se snaží pan Kopecký dozvědět, jací jsou hostitelé, jestli 
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je nám u nich dobře.  

[...] 

pan Kopecký: Dobré sú? (zpět ke klobásám) 

MK: Výborný. 

pan Kopecký: Lebo z nozničky som vybral. 

MK: Je to v pohodě. 

pan Kopecký: Tak dobrú chuť. 

MK: No a... 

pan Kopecký: Ťažko velmi krajet ni, pozor na prsť. 

MK: V pohodě, on je hrozně dlouhej ten nůž. 

pan Kopecký: Suchá je už no... 

MK: Ale je to dobrý, mně to fakt nevadí ta suchá, je dobře pikantní, to já mám rád. 

pan Kopecký: No to teraz sa podarilo, niekedy se mi tam nepodarí spraviť pikantnú, ale 

nie štípe ako že není tuhá? 

MK: Ne, je to akorát. 

pan Kopecký: Pikantná no... 

 […] 

pan Kopecký: Vodu si dáš? 

MK: No, tak si dám, ještě trošku vody poprosím, abych to ještě zapil, fakt výborný ty 

klobásky jsou, jsou fakt dobré. 

pan Kopecký: Daj si eště. 

MK: Já už jsem teďka plný. 

pan Kopecký: Stačilo?  

MK: Ano stačilo, díky moc. 

Stejně jako u paní Černé a Bílé, i tady je nemyslitelné, aby host odešel byť jenom 

s trochu prázdným žaludkem, mezi oběma stranami musí být naprosto jasno, že vše proběhlo 
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k plné spokojenosti. Ve finále nejde v hodnocení hosta o nic menšího než o hodnocení 

domova hostitele a zároveň i o jeho pověst. Tady na vesnici se snadno rozkřikne, jak kdo 

koho pohostil. 

paní Kopecká: Dobré bo hoci kedy máš otvoríš, dvera tam máš, zobereš si a nejieš sa. 

pan Kopecký: Nemáš problém vieš... 

paní Kopecká: (snaží se mluvit přes něj) 

pan Kopecký: Keď nič nemáš doma, ono keď býváš v meste tak, prázdná je chladnička, 

tak musíš jít sedáš a nakúpit, ale tu nemusíš, tu máš klobásu, máš volno […] 

MK: To co vy tolik nakupovať nemusíte žejo? 

paní Kopecká: To je pravda no, chodíme sem tam lebo také základné veci, ale málo zase... 

pan Kopecký: A meso máme, meso nekupujeme. 

Alternativní možnost potravinové zásoby nakupovat místo jejich pěstování a chovu 

zvířat, je spojovaná se zbytečnou prací. Člověk by mohl mít volno, ale musí nakupovat. Je 

přitom zřejmé, že pěstování a chov sice zabere mnohem více času než nakupování potravin 

a právě jeho nedostatek je obecně na vesnici uváděn jako hlavní argument, proč to už spoustu 

lidí dnes nezvládá: 

MK: Pak mě vlastně zajímalo, jak vypadá váš běžnej jako den v souvislosti s tím 

domovem, jako jste... 

pan Kopecký: Myslíš keď som doma? Keď niesom v práci ale keď som doma? 

MK: No jasný no... 

pan Kopecký: Tak vela teraz ako už na jar teraz je viac roboty v zahrade, vetšinou keď 

ráno se zobudím a chovám zvierata, mám sliepky, svině a potom buď idem do zahrady 

dačo okopaváť, alebo na tu mám kosiť treba vela teraz stále pší, tak buď prední dvor, 

zadní dvor kosiť ještě aj v zahradě mám čo kosiť vela kosení […] 

MK. No, vidím, že to není legrace asi žejo. 

pan Kopecký: Tomu nemože človek velmi vypustit, tu raz dva dny. Tu keď vypustí, tak 

potom sa ešte viac nahrnuje robota a práca no a potom nestíhá. Tu sú zemljaky, tam je 

cibula, zelenina, hrách... 
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MK: Co vám to vlastně přináší, když je to tolik práce, co je ta druhá stránka věci? 

pan Kopecký: Protože ma to baví. 

MK: Baví vás to... 

pan Kopecký: Akože sme zaujímavé že keď som volný keď som bol ovela mladší ešte ako 

študent, tak akože ma to tak nebavilo, lebo vela roboty bola aj vtedy a rodičia furt nás 

tlačili furt len robit robit a teraz keď prídem do zahrady ma to akože relax, relax je to pre 

mna, sa ukľudní človek no. 

 Pokud na to čas je, jedná se o kvalitativně jinak strávený čas než takový, který by byl 

ztracen jejich nakupováním. Člověk sám může doslova vidět plody své vlastní práce, vlastní 

péčí vidí, jak rostou, těší se z toho, že jich je vždy dostatek a že chutnají výborně. Domov je 

skrze hospodaření utvářen a spotřebováván sám ze sebe, pokytuje jistotu, stabilitu. 

MK: Tady máte zásobárnu. 

paní Bílá: Ano, toto je velkoslaď, uplné v zásadně nemám ráda, keď mám jedno kilo 

niečeho doma. 

MK: Ano, ano. 

paní Bílá: Takže akože ty zásoby, len momentálně tak to ta zelenina nám trošku robí 

starosť lebo vonku, kde držím v zime zeleninu, tak tam je teraz těplo. 

MK: Tak to držíte v tom baráčku. 

paní Bílá: Áno. 

MK: Jo jo jo. 

paní Bílá: Takže to musí být tuna takto nahustěné a toto potom už nemá priestor, takže je 

to tak všade. 

MK: No jasný. 

paní Bílá: No, takže toto je taký, taký, taký jeden priestor, potom dole máme na 

zaváraniny a kompoty a ty naše konzervy a mrazničky, to su dole v pivnici tam pojdeme.   

MK: Jasný 

paní Bílá: Tak sme ich aj postavili a prostě sme v tom nějaký systém spravili aj keď to 

systém nieni lebo je v tom všetko toto sú naše zaváraniny a čo akože my zaváráme, robíme, 
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kyslé sladké lektváre, my zvyknem kupovat z vedlajšie dědiny, tak aj ten tam mám celkom 

slušne, hovorím já nemám ráda keď mám jeden dva poháre z niečeho to je už málo pre 

mňa, takže mám aj med tam, zopár pohárov, tak tiež jeden ze skladovacíh priestor, malá 

mraznička, ta ktorá už má dospeláctvo dávno za sebou 

MK: Ty starý vydržej no. 

paní Bílá: To ještě aj rumunská keď sme sa sťahovali [...] 30 rokov už má a eště stále 

funguje a dokonca zvykne být prenášaná lebo keď nám dojsú prestory skladovacie, a u 

mňa momentálně nejde, tak ju ještě zvykneme naťahovat od súsedov, toto je dalšia 

mraznička a hore máme ještě jednu špajzi a jednu ještě v kuchyni 

MK: Všechny jsou plné co? 

paní Bílá: Všetky a chceš vidiet, všetko je to všetko, kúpili sme z jednej farmy zvykneme 

kupovať teraz už ako nepestujeme, zvykneme kupovať sliepky na, teda kurata na rezanie 

a morky sme tiež kúpili… 

I u paní Bílé je ideálem domova jeho soběstačnost. Pokud je všeho nadbytek, člověku 

pak nemusí ani přijít na mysl možnost, že by v nějakém bodě něco došlo a muselo se 

nakoupit v obchodě. Pokud se něco doma nepěstuje, paní Bílá to sežene z jiného 

hospodářství. Fakt, že se pak potraviny sotva vejdou do prostoru, který je jim určen, je jen 

drobným nedostatkem, který je pro paní Bílou v pořádku. Upozorňuje mě na něj proto, že 

by člověku zvenčí mohlo připadat, že nejsou na svém místě. 

4.2.2 TICHO NA VESNICI 

 

Když jsem se pana Kopeckého zeptal, co by si vzal s sebou, kdyby se měl odstěhovat jinam, 

říkal mi, že by záleželo, jestli do rodinného domu nebo do bytu. Druhá možnost z těchto 

dvou se mu nelíbí. 

paní Kopecká: To bysme nějak povyrešili keby sme tak bolo že ideme, vieš že já by som 

odešla do bytovky. 

pan Kopecký: Počuvám bratr býva v bytovke a počuvam, že akých susedov má a čo všetko 

prežívá že zas on má vetší problém, že na príklad, co se v noci… začnú prát, zapnú pračku 

a on je tak dost problematický, zaspí, a tak potřebuje velmi ticho a co se tam děje tak […] 

problém, tak proto do bytovky se netahám akože. 
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MK: Jasný no. 

pan Kopecký: Tu by sa dobre bývalo u nás, lebo u nás je zase najhoršia tato premávka. 

MK: Premávka? 

pan Kopecký: Premávka aut, to není možné, to to da keby tu nebolo, aj eteraz tolko aut, 

najme ty kamiony cez deň, to aj ty si si všimol ni? To už skoro tak isté akoby si v meste 

býval. 

MK: Ano, tady je větší hluk než ve městě, zvlášť já jako bydlim na kraji města.  

pan Kopecký: Tam není takýto hluk. 

MK: […] jako já mám vlak za barákem, ale na to jsem si zvykl, nevím jak jako vy, jestli 

se na to dá zvyknout. 

pan Kopecký: To keď se […] na príklad chce sa vystěhovat z města na dedinu, tak do 

takéto dědiny se neťaha, on vlastne potrebuje to ticho, preto ide na dědinu bývať ne kvoli 

tomu, toto je najhoršie a eště v zime, eště lepšie kvoli tomu že má zavreté okna, ale v létě 

keď je už horuco, v bytě už musáš vetrať, tak toto je tu [...] lebo aj v noci tu ty kamiony, 

pres víkend nie no, cez víkend keď je taký kludnějšia, ale cez tyden a keď máš otvorené 

okno… 

[...] 

MK: Podle vás se teda, vlastně se teda na to nedá ani zvyknout říkáte, že to pořád ruší. 

pan Kopecký: Hej no, velmi sa nedalo na to zvyknuť. 

MK: Taky někdo říká, že se mu vyloženě z toho až někdy třesou věci v tom domě, jestli 

vám taky nebo jestli jenom ten hluk je ten problém. 

pan Kopecký: No, najvětší problém je ten hluk. 

Auta na silnici narušují domov nejen proto, že jsou hlučná, významný je i kontext 

toho hluku. Je mu rozuměno jako něčemu, co na vesnici nepatří, člověk se podle pana 

Kopeckého stěhuje na vesnici, protože touží po tichu. Navzdory tomu, že hlučnou silnici má 

hned za oknem ložnice a říká, že je to největší problém, který doma má, byt ve městě jakožto 

domov se mu v tomto ohledu zdá pořád být horší variantou. Hluk bytu ve městě, který by 

mu vadil, je totiž jiné povahy než hluk aut. Hluk aut můžeme označit jako materiální hluk, 

je nedílnou součástí vesnice. Možná se na něj „nedalo zvyknout“, v každém případě si na 
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něj zvyknout museli. Druhý druh hluku, který podle pana Kopeckého najdeme v bytě, 

můžeme označit za hluk sociální, je to termín, který přebírám od Tacchi. „Social silence 

indicates a lack of social interaction, but not necessarily a lack of all noise“ (Tacchi, 1998, 

s. 27-28). Pochází od věcí, se kterými zachází lidé v druhých domovech. Sociální ticho, bez 

kterého si domov nedokáže představit, můžeme také přeložit jako soukromí, stav, kdy do 

hranic domova nezasahují druzí lidé. Proto bude pro pana Kopeckého představa hluku 

pračky sousedů v bytě vždycky horší než ruch silnice. 

MK: A kdybyste si vlastně vzal ten život ve městě a na vesnici, tak v čem je podle vás 

nějaký rozdíl, nebo… 

pan Záborský: Ticho. 

MK: Ticho. Ale tady máte tu silnici zase třeba. 

pan Záborský: Pri dalej od cesty, ale prve to si zase zvykneš, toho treba sem tam zatial to 

projede ale maš to, to ti furt ide...kolony. A to keď v paneláku býváš, keď prideš domov 

po nočne smene a ked ti […] nekdo v devet ráno prerábat byt […] keď ti vrtá, bourá, seká 

tak to sa... a hlavne v panelaku sa dobro ozývá ak byvaš v paneláku, tak bys to asi mohl 

vedet.  

 […] 

pan Záborský: Ale najhoršie navečer... ráno vstaneš vyjdeš vonka, dáš si kávu na 

trávníku... ked´ zase máš chuť ma syr ogriluješ opečeš, nemusíš se a máš svoj priestor si 

vonka v prírode dá se povedat. V paneláku čo vyjdeš na balkon a čo vidíš len betonovú 

džunglu.  

[…] 

pan Záborský: Kamarád vraví, že tiež bývali v byte v dome v Bratislave a prestehovávali 

sa sem sa do Lučenca a bo zas staaovali se inde semka, protože s manželkou lebo 

manželku má této z okolia stahoval sa do dediny ktorá bola že nad lesy, že vyrástal som 

v tom byte a tam mna nedržalo nič a od teraz keď mám domov, dom s dvorom je to úplne 

nečo inšé, že možná i zabudnem na to bývanie, ale tam má až želaje že tam není nie 

nedržujú žiadný ty... lebo tam máš čo iné, štyry steny a v tiech se dom koná a ty nezmožeš 

nejak upravit ani nejako zmenit,ale ked si v dome, ten se dá furt ako robit... ty si zmeníš 

dvor, furt sa to dá ako, furt to robíš ako ty vravíš, že si to já formujem ak chcem.  
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Existence přetížené silnice panu Záborskému nezasahuje do diskurzu domova na 

vesnici jakožto místu ticha tolik, jako panu Kopeckému, bydlí od ní přece jen o něco dál. 

Pan Záborský tu mluví o dvojím tichu. Materiálním zvuku přírody a sociálním tichu – 

soukromí, významnější je tu pro něj stejně jako u pana Kopeckého to druhé. Sociální hluk 

vystupuje jako aktér, který znemožňuje aktivně utvářet domov. Představa života v bytě ve 

městě nabývá u pana Záborského podobu antagonisty jeho domova s hororovými prvky. Jak 

už víme z první kapitoly, soukromí je pro něj posvátné, je to něco, co si aktivně buduje. 

Nejhorší možnou alternativou je pro něj představa fixních, sevřených a zároveň propustných 

hranic s druhým domovem – železobetonové zdi paneláku, skrze které pronikne cokoliv, ale 

které zároveň reprezentují fixní nehybné místo, kde se domov nedá konstruovat. O tichu jako 

aktivně vytvářeném píše i Tacchi (1998, s. 27). 

paní Kováčová: Vidíš sused pekne pripravená záhrada, tamten sused, ale máme tu i také 

záhrady, ktoré už akože majiteľa nejavia záujem, a to už je také smutné lebo keď zarastá 

ti susedova záhrada, ktorá ti potom ty trávi, trávové semiačka sa predchádzajú k tebe, tak 

je to veľmi akože nepríjemné no, takže už veľmi veľa záhrad je už opusten… nie že 

opustených, ale proste, buď nemajú čas, alebo nemajú chuť, aby obrábali si tu záhradu. 

No a voľakedy toto nebolo, lebo ty záhrady všetky jedna vedle druhej boli krásne 

obrobené a bolo radosť sa pozrieť na to, že oni si ty ľudia jeden k druhému kričali: no, ty 

už máš to a ja už o chvíľu budem mať a proste také akože záhradnícke také rozhovory 

krížom krážom medzi tými jednotlivými susedmi tu boli. Jeden kopal „á nazdar zase 

kopeš“ a toto postupne mizí.  

Já: Myslíte, že je to spíš tím nedostatkom času nebo to už je jako ztrátou chuti?  

paní Kováčová: Nedostatkom času u niektorých je to ztratou chuti do toho u niekoho je 

to… lenivosťou… u niektorých… no… je to rôzna príčina, nedá sa povedať, že presne to 

je príčina, ale rôzne sú tie príčiny, ktoré spôsobujú, že tie záhrady ostávajú teda takto ako 

sú. Takže toto je tiež súčasť toho domova, lebo to patrí k tomu domu a keď ten človek je 

rád tam, kde žije, tak, myslím si, že nemal by si nechať ani tu záhradu zarásť a keď už 

teda nerobí nejaví záujem o tu záhradu, tak aspoň by ju mal dát pokosiť a necht teda tam 

je tráva. 

 Sociální ticho může být i nepříjemné. Paní Kováčová kritizuje ztrátu veřejného 

aspektu, který políčka mají mít. Dnes je spoustu políček opuštěných, někteří si (např. pan 
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Záborský) postavili ploty. Stav, že každý o své políčko, které je polopropustnou hranicí 

domova, pečuje a lidé zde udržují při pečování o něj mezi sebou kontakt, mizí. Tragédie 

spočívá především právě v tom, že hranice mezi opečovávanými políčky zůstaly 

polopropustné. Tam, kde mohla ze svého políčka vidět sousedy, dnes vidí zaplevelená 

políčka, která se potichu šiří k hranici jejího domova. 

4.3 MEZI LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM 
 

4.3.1 SMÍŘIT SE S VESNICÍ 

 

S paní Kováčovou jsme se již seznámili. Nyní se podíváme, jak svoji pozici v domově 

vyjednává pan Kováč, který se sem přistěhoval před 15 lety. Tehdy se snažil přemluvit paní 

Kováčovou, aby se s ním přestěhovala do jeho domu ve městě. Nepodařilo se mu to, paní 

Kováčová se rodného domu nechtěla vzdát.  

paní Kováčová: Iba 15 rokov, čo sme spolu a nejaké to vzájomné prispôsobovanie bolo 

potrebné. On si stále myslel, že Tomberov a Tomberov... a ja sem si nevedela k tomu 

Tomberovu taký vzťah nejaký vypestovať. Ale vravím, najviac tu zohrala ta role, že ti 

rodiča a starý rodiča, takže vlastne som tu celý život […] 

paní Kováčová: Nemám pekný dom, nemám… proste je to obyčajný dom... ktorý môj muž 

volá, že je to chalupa, ma to je jedno, ale je to chalupa v ktorej my bývame, takže... 

MK: Proč to nazývá chalupou manžel?  

paní Kováčová.: Lebo že toto naše bývanie, že je to také chalupárske bývanie, no tak, ja 

mu neverím ten jeho názor, tak je to chalupárske bývanie.  

Že domu opravdu přezdívá chalupa, jsem se přesvědčil hned, když jsme se seznámili. 

Už z povzdálí na mě volal, zda nechci koupit jejich chalupu.  

paní Kováčová: Ale už máš proste novšie bývanie (mluví na mě), my to máme také ešte 

akože staršie, sú aj tože nové domy, ktoré sú postavené. 

pan Kováč: My máme novšie vo městě zoberieme tie tam. 

paní Kováčová: Ja som mu vravela, že ty Tomberově a že bývame na chalupe a on že 

prečo na chalupe. 
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pan Kováč: Celoroční chalupári sme… ta doba sa vracia späť na také… sám si… máš 

eko vajíčka, všetko si to pestuješ na záhradke bez chemického prostriedku […]  

 Pan Kováč o domově nevtipkuje jen za účelem jeho zesměšnění. Degradace jeho 

domova na chalupu je zároveň prostředek, skrze který pak dokáže domov přijmout za svůj. 

Jinými slovy, když s materialitou domova zachází jako chalupář s chalupou, dokáže 

v domově najít něco vážného a váženého, co by v domě ve městě nenašel. Hospodářské 

praktiky na chalupě mohou být staré, ale v dnešní době znovu aktuální. 

Skrze porozumění domova jakožto chalupy se pak i shodne s paní Kováčovou, že 

výměna starého vybavení domu za nové, by bylo špatným rozhodnutím. Moderně vybavit 

chalupu, by podle něj bylo jako, cituji, „obléknout bábu do minisukně“. Moderní vybavení 

by bylo neslučitelné s jeho pojetím domova jakožto chalupy, tedy i tím, čím pro něj domov 

je. To neznamená, že mezi manželi panuje absolutní konsensus o tom, co by v domově mělo 

a nemělo být za věci, probíhají zde drobné konflikty. Pan Kováč by rád vyhodil (a taky 

i podle tvrzení paní starostky vyhodí) spoustu věcí, které paní Kováčová chce zachovat. 

S takovými věcmi se pan Kováč vyrovnává tak, že je přesouvá jinam a označuje za součást 

„skanzenu“. Tento výraz použil, když mi paní Kováčová ukazovala koníka z dětství, kterého 

pan Kováč umístil do garáže. Těžko říci, jak moc by změnil vybavení domu, kdyby tu žil 

bez manželky, nebo jestli by tu vůbec setrval, ale na tom až tolik nezáleží, důležitější je totiž 

pro oba dva něco jiného. „Moj muž volá, že je to chalupa, ma to je jedno, ale je to chalupa 

v ktorej my bývame“ znamená, že bez ohledu na to, jak domovu rozumí, hlavní je, že tu žijí 

společně a vzájemně si utváří domov.  

4.3.2 LÁSKA I MÍSTO PRO VŠECHNY BLÍZKÉ ANEB EXPANZE DOMOVA 

 

paní Kováčová: Nemôžem povedať, že toho voľného nemám veľa, aj keď ta rodina, 

vlastne sme my dvaja, ale zase on má súrodencov, ja mám toho brata a tie ich rodiny sú 

pre nás tou rodinou, že aj sa navštevujeme, zavoláme si a proste snažíme sa udržovať 

nejaký ten vzťah aby... aby aj keď sme nie pri sebe, že jedny sú tam druhý tam, ale aby... 

aby sme proste mali ten pocit, že aj my máme nejakú rodinu, vieš. Človek by mal radšej 

tie svoje deti alebo tak no, ale ak teraz nemáme, tak museli sme s tím zmieriť a proste 

nájsť si v inom tu... tu možnosť nejak akože rozdávať, lásku a vôbec to, že sme na tom 

svete a dokážeme niekomu pomáhať a tak, tak to robíme v takej širšej rodine by som 

povedala. 
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Ačkoliv širší rodina je zde přítomna pouze během návštěv, je neustále součástí 

domova. I když jsou zrovna fyzicky jinde, můžeme nalézt spoustu věcí, které ukazují, že 

náleží i k tomuto domovu. Na jejich přináležení k domovu nepoukazují jen zmíněné fotky 

v obývacím pokoji po rodičích, ale třeba i způsob, jakým se manželé Kováčovi rozhodli 

využívat letní kuchyni. 

paní Kováčová.: Takže vlastne… vlastne normálne ako u iných, bežné veci potrebné v 

kuchyni. Vravím, že aj keď sme napríklad my sme len dvaja, ale v podstate sme to 

zrešpektovali, že…, že si necháme tu velikánsku kuchyňu a keď prídu brat, on má rodinu, 

on má deti, vnúčence, to vlastne keď aj náhodou by nás nie že prepadli, ale že prišli by 

všetci, tak sa tu tak hravo pomestíme. Už v obývačke už by sme boli tak trošku naložený 

viac, lebo nie menšia veľmi ako toto, len tam musíš ešte viac nábytku počítať, takže len že 

bežne ti takto že prídu do záhrady nebo si tu u nás sedá... 

Materialita domova je nastavena tak, že tu širší rodina má svoje místo. Není třeba, 

aby se příbuzní ohlašovali předem, domov s nimi vždy již počítá, jsou jeho součástí. 

Vzhledem k informaci, že i oni je navštěvují, se domnívám, že to funguje recipročně. Domov 

manželů Kováčových se v tom případě rozšiřuje i na místa, kde sídlí další jejich příbuzní. 

Mannet (2004, s.74) se zmiňuje, že se nejedná o neobvyklou praxi. 

 Paní Černá má zahrádku lemovanou stromy, keříky, květináči, pařezy s barevnými 

soškami trpaslíků. Mezi tím vším stojí altánek. 

MK: Můžu si zatím vyfotit tu zahrádku? Když ještě jdeme dovnitř? No, jak to tady máte, 

můžu? 

paní Černá: Vydrž, vydrž (začíná na zahradu přesouvat plastový stůl a židle z garáže). 

MK: Až mi řeknete, tak budu (fotit), nebojte. 

[…] 

paní Černá: Keď sme vajceri, vieš ...ták … čo? 

MK: No, to je pěkný. Jestli mám něco... s čím mám pomoc, jestli mám něco vzít... 

[... pozn. přesouvání a aranžování židlí, stolu, slunečníku …] 

paní Černá: A vieš keď je to plný stol, viaš a čo pohárov, toto inak vypadá. 

MK: A to je kdy, když tady s kolegyněmi nebo s kamarádkami... 
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paní Černá: S kamarádkami, keď aj nás napadne, s deti prídú vieš. Veď možem si spravit 

na rozlúčku čtvrtok. 

MK: ... no 

paní Černá: Či piatok. 

MK: To by bylo asi hezký. 

paní Černá: No, možeme grilovat, v pohode. 

 Paní Černá mi nedovolila vyfotit zahrádku dříve, než přesunula lavičky a stoly z garáže 

tam, kde griluje s kamarádkami proto, že bez toho bych do záběru nedostal tolik domova, 

kolik je možné. Mobilita sezení umožňuje během chvilky expandovat domov tak, aby ho 

bylo možné sdílet s dalšími. Vyzývá mě, ať si představím, jaká je to krása, když tu sedí 

s kamarádkami a stůl je plný, protože grilování s nimi je také součástí domova. Jak moc jsou 

tu kamarádky důležité, je patrné i z toho, co mi řekla v domě, než jsme šli na zahradu.  

MK: Dokážete si představit, že byste se přestěhovala do jinýho domova někam jinam? 

paní Černá: Nie už, vieš čo zo začátku lebo manžel byl ze zočátku že odídem a toto, ale 

už teraz nie. Teraz tuto ešte bude trvat dva tri roky keď to všecko dám do poriadku po 

jeho svojeho gusta, ako ak chcem vyrjadim, čo netreba vyhádžem, rozumieš, ale nie nie. 

[...] A ja že by som se v bytovke zatvorila, nič nerobila, to aspoň vyjdem na dvor opekáme 

sem tam, vieš, zvideme se teraz keď som mala tu šestdesiatku, ale smutok sme mali, ale 

prišli kámošky, prišli kolegyně opekali sme vonka supr no. 

Opustit dům by znamenalo více než vzdát se věcí, které jsou pro ní důležité, 

znamenalo to vzdát se základny pro blízké lidí, kteří tu sice nebydlí, ale jsou také součástí 

domova. 

4.3.3 CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 

 

Domov manželů Bílých zažil během 27 let, co jejich dům stojí, mnoho změn. Dříve tu žili 

s jejich dětmi, v současné době tu trvale nebydlí ani oni. Všechny tři děti se odstěhovaly, 

jedna ze dvou dcer se sem po rozvodu na nějaký čas vrátila, ale i to už je minulost. Manželé 

tráví část měsíce pracovně v Rakousku. 
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paní Bílá: A tohle je teda ten obývák, ktorý už teraz nieje vlastně prekrstěný na už je to 

jídaleň lebo už to splňuje funkciu takého, také velké spoločenké miestnosti, už tu nieje, už 

tu ani televizor nemáme, vlastně už všetko. 

MK: Takže tady trávíte čas jako kdy nebo... 

paní Bílá: Keď sme všici pokope ako som, to tobe som hovorila bol si dole, keď som 

hovorila, že sme mali minulu nedělu trebas že boli děcka doma a nevesta mala 

narodeniny, přišiel brat s rodinou, prišla jedna starka, druhá starka a vlastně tu sme všici 

spoločne obedovali, prípadně keď prídu, že prídu z Košic a chcú někomu gratulovat tak 

prídú všeci a tak tuto to je taký jediný velký priestor kde sa víme v zimě zísť, treba aj viac 

ako do dvacať luďi. Bolo tu už aj pedesiať, ale to treba potom trošku upraviť. 

[…] 

MK: To jako před tím vypadalo nějak jinak ten nebo... 

paní Bílá: Klasická obývačka kde toto bol stol, čo som potom prekrstila na podnos. 

MK: Ahá... 

paní Bílá: Toto je stol obývačkovný, tam sme mali televizor, toto nám tady děti dali 

spraviť na ty plátna, ale to samotné bolo malé, tak trošku sme to naťuchlali, potom tam 

sú, tady je sedačka, ktorá bola inač rozložená, boli pri stole a tak, klavír bol stále lebo 

tam na tom hráli děti a... 

MK: Aha, pořád hrajou? 

paní Bílá: Nie. 

Proces překřtění nespočívá v pouhém přejmenování, některé věci změnily své místo, 

jiné zmizely, další se začaly užívat jinak. Obývací pokoj podle paní Bílé dělá obývacím 

pokojem, že v něm rodina tráví společně čas a odpočívá. Dnes, když už tu děti trvale nebydlí, 

ztratilo smysl tuto velkou místnost nadále jako obývací pokoj užívat, stala se z něj tedy 

jídelna. Co dělá jídelnu jídelnou?  Za běžných podmínek se tu rodina nestravuje. Dokud je 

místo u stolu v kuchyni, podává se jídlo tam. Stejně tak i hosté tam mají místo, přinejmenším 

studenti, kteří sem jezdí pravidelně na výzkum. Jídelna je tak svým způsobem stále 

obývákem, od něj se pak liší tím, že se nevyužívá každodenně. Rodina tu tráví čas, pokud se 

sejde pohromadě. Místnost se však v každodenním životě užívá i jinými způsoby.  

MK: Manžel tu pracuje, ne? Nebo... 
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paní Bílá: Nie tu. 

MK:... u toho počítače. 

paní Bílá: No on sám, to je viac zábava ako práca. 

MK: Joo, on si... 

paní Bílá: To je, to je buď niečo hladá alebo sa hrá jednoducho, alebo hudbu rieší nějákú 

si hľadá… 

MK: Manžel je hodně hudební fanoušek koukám, že má tady, to jsou desky? To je dobrá 

sbírka, takovou bych chtěl. Pane jo. 

paní Bílá: Je to vela maďarských, ale máme aj slovenskej, české tie, tá klasika, tá 

sedmdesáta, osmdesiáté, devadesiaté roky, sú tu naslúkané. 

 Panu Bílému slouží jako jakýsi pokoj, kromě hudby tu najdeme i velkou knihovnu 

s knížkami. Na sedačce za židlemi tu leží vyprané oblečení a taška, na stolečku vedle dveří 

jsou rozložené léky a na hromádce různé dokumenty. Jídelnou je místnost s ohledem na 

funkci, která je pro paní Bílou nejvýznamnější. Za běžných podmínek slouží spíše 

soukromým aktivitám jednotlivých členů rodiny a jako úschovna věcí. 

paní Bílá: Toto je naša povodná spálna, to sme kúpili napriek tomu jednoducho prídeš 

domov, já to tu nasekám všetko čo donesem z Rakúska, potom to zase, no jednoducho, nie 

lutujem, sama som, dnes riešim větší poriadok, toto je spálna aj s tým že skladovací 

priestory pre všetky naše lebo keby že mám celý dom, takže akože tak pre seba, tak je to 

celkom stoha lebo je to velké, lenže tu má Zuzana jednu izbu kompletne se svojimi vecami, 

tam je ona, potom je dalšia izba tam kde vy bývate tam má Mirek veci to sú, to je jeho 

izba eště stále. 

MK: Aha. 

paní Bílá: Aj z vecami, aj zo skrini máme tam, zo skrini jednu skrinu má ona a v druhej 

už aj odievky, aj kade kdo aj Týnka, no, a ostává mi obývák hore, alebo teda tiež nejaké 

dalšé skladiště […] v každej posteli máme ještě malé vecičky od Týnky, takže toto je taký, 

ako by som to, já to neviem, idem domov, to pre nás je […] chata a skladovací priestor 

lebo som stále dobehne niekdo a ide pryč… 

 Organizace oblečení a dalších věcí připomínají složité puzzle, které musí zapadat do 
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potřeb rodinných příslušníků, kteří tu buď momentálně nejsou, ale přijedou nebo tu zrovna 

jsou, ale budou odjíždět. Čím víc by se po příjezdu jednotlivé dílky rozkládaly do více míst, 

ukládaly zpět do skříní, tím náročnější by pak bylo je znovu skládat zpátky. Paní Bílá zkrátka 

musela najít způsob, jak konstruovat domov, do kterého lidé neustále přichází a odchází. 

Neustálá reorganizace věcí v domově má za následek, že prakticky ve všech místnostech 

najdeme uskladněné věci někoho jiného, věci, co by za jiných podmínek byly ve skříni.  

paní Bílá: To je po včerajše robote, a toto by mal být obývák keby nebol zaprataný 

všetkým ostatným, a tu zase manžel chodí oddychovať, tu som mala naposledy šest tich 

štundentov, tu spali šesti chlapci, no takž to bola trošku viac vypratané, takže televizor sa 

prestehoval hore, vlastne toto bola obývačka dcery, dcera tu bývala s vnučkou, keď sa 

rozvedla a spali v tej malej izbe a tu mali obývák a ty ostatný dvaja tam, lenže ona sa už 

teraz akože vydala sa, prestehovala sa tak, veci nechala eště tu, aby mi bolo veselšie […] 

paní Bílá: Máte keď prídeme domov máte naprsť prachu všade z tej cesty, no pavúkom 

sa darí, keď je niekdo nevyrušuje, takže keď prídem domov potom dva tri dni možem 

akorát prach utierat a dávať do kopy, aby sa tu dalo existovat, potom mi prídou domou z 

Košic potom mi zase rozvratia celý dom, potom idú preč, potom treba riešit veci nikede 

inde, takže to je taký, také internátné bývanie toto naše ani by som to nějako, ani sa na 

tom už v poslednom čase niesnažím dát nějakú, nějaký čo ja viem, prostě každá izba je 

taká aká je a skončili jsme. 

 V perspektivě neustálých změn nemá význam dávat místnostem, kde věci často putují 

z jedné do druhé, nějakou pevnou konkrétní podobu. Rodina je v pohybu a materialita 

domova nedokáže držet krok. Dokud současný systém uspořádání funguje tak, že se sem 

všichni vejdou a mají tu, co potřebují, nemá smysl ho zásadně měnit, za chvíli by zase 

všechno mohlo být jinak. Současnému stavu domova nemůžeme rozumět jako nepořádku či 

jako domovu, který je dezorganizovaný a v chaosu. Místnosti a věci v něm jsou 

organizované tak dobře, jak to jen materialita domu a mobilita rodiny umožňuje. Ačkoliv 

rodina i věci tu jsou v pohybu, domov si zachovává stabilitu. 
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5 ZÁVĚR  

Zkoumal jsem konstrukci domova na současné slovenské vesnici prostřednictvím její 

materiality. 

Materialita domova je v mnoha ohledech klíčovou součástí domova a jeho procesu 

vyjednávání, domov se prostřednictvím materiality utváří mnoha různými způsoby.  

Domov se konstruuje zapisováním jeho paměti do materiality, která zpřítomňuje lidi, 

místa, příběhy, které se staly jeho součástí. Přesunem věcí do nového domu je tak možné 

reprodukovat starý domov na novém místě. Pokud není možné věc přesunout, stejný účel 

reprodukce domova může plnit i věc, která je sama znovu reprodukována. Paměť věcí v 

domově občas zahrnuje příliš bolestivých vzpomínek a aktéři se pak rozhodnou je vyhodit. 

Pouto s nimi však může být tak silné, až je k jejich vyhození zapotřebí, aby prošly 

přechodovým rituálem a ocitly se tak nejdříve v jiné části domu ve stavu liminality, na 

pokraji vyhození. Paměť domova se tak vytváří skrze třídění věcí na ty, které se musí vyhodit 

a o které je třeba pečovat.  

Domov se vytváří přepisováním materiality. Veškeré vybavení domu i jeho samotné 

zdi mezi místnostmi je přitom možné transformovat a zároveň domov zažívat jako v podstatě 

stejný. Historie domova neleží ve věcech samotných, ale ve způsobu, jak se s materialitou 

domu zachází. Transformace materiality domu umožňuje aktualizovat domov, udržovat nad 

ním kontrolu, nacházet v něm skrze změnu klid a stabilitu.  

Domov se vyjednává spotřebováváním materiality, přičemž domácí potraviny jsou 

dobrým příkladem. Jejich pěstováním a zpracováváním se domov vytváří sám ze sebe, 

zajišťuje pocit stability a jistoty. Konzumovat domácí jídlo znamená zažívat domov všemi 

smysly, proto chutná nejlépe s dalšími blízkými, kteří jsou jeho součástí, zároveň 

reprezentuje domov navenek jakožto dobrý.  

Materialita domova na vesnici zprostředkovává představy o domově, které ho 

přesahují. Člověk pocházející z domu ve městě, může proto rozumět novému domovu jako 

celoroční chalupě, ve které je chalupářem. Domovu na vesnici je skrze představu hlučného 

bytu ve městě rozuměno jako tichému. Materiální hluk na vesnici – konstantní zvuk aut, do 

této představy tolik nezasahuje, za mnohem horší druh hluku je totiž považován sociální hluk 

– ruch pocházející od věcí, se kterými manipulují sousedé a zasahují do hranic domova. 

Ticho na vesnici může být na druhou stranu zažíváno i jako nepříjemné, jako příklad uvádím 
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mrtvé ticho, které se přes hranici domova šíří z opuštěných zahrádek, které byly plné 

sousedů.  

Domov do sebe prostřednictvím materiality integruje další lidi a místa. Místnosti 

čekají na to, až přijede širší rodina, ačkoliv zrovna není očekávána.  Dům se snaží držet krok 

s mobilitou jeho obyvatel. Místnosti a věci v nich se neustále přeskupují tak, aby mohly 

sloužit lidem, kteří neustále odjíždí a znovu se vrací. Jen díky takové organizaci materiality 

je v domově možné udržovat relativní stabilitu.  

O domově jsem uvažoval v časové, prostorové a sociální rovině, takto jsem i 

strukturoval kapitoly. To neznamená, že by se tyto roviny vzájemně neprotínaly, 

nepodmiňovaly, právě naopak. Domov zpřítomňuje svoji minulost a zahrnuje v sobě 

budoucnost skrze vztahování se k prostoru, který je naplněn socialitou. Věci v domově se 

spotřebovávají  

Domov se spotřebovává v kontextu lokality vesnice a prostřednictvím spotřebovávání 

udržuje jeho stabilitu domova v čase. Věci, do kterých je vepsána paměť domova, se mohou 

vztahovat zároveň k lokalitě vesnice, tak i ke globálnímu světu nebo k čemukoliv mezi tím. 

Sociální ticho odkazuje k soukromí a hranicím domova, které mají i materiální podobu 

v prostoru a zároveň i k představám domovů jiných lidí na jiném místě.   
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