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Kapitola 1 Úvod

1.1 Od lavice do terénu

Roads go ever ever on,

Over rock and under tree,

By caves where never sun has shone,

By streams that never find the sea;

Over snow by winter sown,

And through the merry flowers of June,

Over grass and over stone,

And under mountains in the moon.

Roads go ever ever on

Under cloud and under star,

Yet feet that wandering have gone

Turn at last to home afar.

Eyes that fire and sword have seen

And horror in the halls of stone

Look at last on meadows green

And trees and hills they long have known.1

Svoji bakalářskou práci jsem uvedl slovy Tolkiena o nekončící cestě, která stále pokračuje. 

Práce sama nebude nekončící a stále pokračující cestou, ale ústřední motiv jejího výzkumu 

ano. Na začátku letního semestru 2015 jsem si zapsal v rámci bakalářského studia Terénní 

antropologickou praxi. Předmět měl zájemcům představit antropologii v praxi a vyzkoušet si 

výzkum „na vlastní kůži“ v prostřední jihoslovenské vesnice a v případě zájmu ho 

rozpracovat do bakalářské práce. Během prvních pár hodin tohoto kurzu jsme měli vymyslet 

1 J.R.R.Tolkien
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téma, kterému se v terénu hodláme věnovat. Nejprve mě napadla témata jako kostel, 

náboženství, uspořádání rodiny a další podle mého názoru často zpracovávané výzkumy, ale 

chtěl jsem zkoumat něco méně obvyklého. Nakonec jsem se rozhodl pro hlavní silnici, která 

zmíněnou vesnicí prochází. Pravděpodobně i proto, že jsem nedaleko hlavní silnice sám 

vyrůstal a jeden z rodičů se v profesním životě silnicím věnuje celý život, takže jsem jako 

malý neměl nouzi například o pexesa s dopravním značením. V této práci chci takový prostor 

silnice v jedné konkrétní vesnici pochopit. Zjistit, čím je zajímavý a zvláštní, jak na něj místní

obyvatelé nahlížejí a jakou roli hraje v jejich životech. Podle některých výzkumníků 

(Barbapoulos, 2005) cesta vyvolává archetyp poutníka procházejícího mytologickou a 

ontologickou proměnou. Poutník překračuje hranici, která odděluje známé od neznámého a 

dostává se do kontaktu s něčím, co je mu cizí. V této práci projdeme podobnou cestu. 

Doufám, že na jejím konci bude zřejmější, co to silnice v jedné malé jihoslovenské vesnici 

vlastně je a čím je charakteristická.
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Kapitola 2 Teoretická východiska

2.1. Silnice

Dnešní sociální vědy zkoumají silnici zejména ve spojitosti s mobilitou, modernitou, 

globalizací a zrychleným způsobem života (Dalakoglou, Harvey, 2012). Tento prostor hraje v 

moderním světě významnou roli. Paul Virillio dokonce charakterizuje moderní dobu jako 

„dromokratickou“ 2. Chápe moderní stát jako instituci, která je závislá na rychlosti a mobilitě. 

V této perspektivě je cesta něco, co zaručuje státu ekonomický, vojenský a politický úspěch, 

ale zároveň je i jeho podmínkou (Virillio, 2006).

 Nicméně cílem této práce není nahlížet na silnici z„makroperspektivy“, ale stejně tak jím 

není snažit se pochopit silnici v omezeném lokálním prostoru vesnice. Uvažovat o silnici v 

kategoriích jako globální/lokální a makro/mikro je zavádějící, protože ve své samé podstatě je

tento prostor obojím. Silnici chápu jako součást Latourovi technologické sítě, která je „na 

všech místech lokální, ale jako celek zároveň translokální“ (Latour, 1998). Takováto 

neurčitost prostoru ho činí zajímavým a „etnografie cest umožňuje výzkumníkovi rozplést 

praktiky a představy, které prochází skrze různá měřítka, tedy i skrze tradiční sociologické 

kategorie. Od materiality k lidem, od státu ke společnosti a dále k jednotlivcům, od politiky 

rozvoje infrastruktury k podmínkám každodenního života a tak dále“ (Dalakoglou, Harvey, 

2012).

 Budu pracovat i s konceptem ne-míst Marka Augého, který chápe sinici jako příklad 

archetypálního ne-místa, které slouží pro zrychlený pohyb osob a věcí, postrádá identitu, 

vztah k dějinám a sociální důležitost (Augé, 1995). To jistě platí pro projíždějící cestovatele 

Sklepnou, ale ne pro její obyvatele. Nicméně přítomnost silnice ve Sklepné generuje jiná ne-

místa, která rozeberu v empirické části v podkapitole cizinci. Jinak ale nahlížím na ne-místa 

stejně jako Dalakoglou s Harveym, pro které „ne-místa (a tím pádem i silnice) mají co odhalit,

mají kulturní dimenzi a vztahy k odhalení. Pro projíždějícího cestovatele jsou silnice ne-

místem, ale i tak mohou odhalit komplexní sociální a kulturní dynamiku. Mohou nabídnout 

novou perspektivu v úvahách o globálních jevech a lokálních světech“ (Dalakoglou, Harvey, 

2012).

2 Z řeckého dromos – cesta a kratos – vláda.
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 Silnici ale hlavně konceptualizuji jako „etnografický objekt, který může být zároveň 

materiální i metaforický“ (Campbell, 2012). Takovýto široký rámec mi umožní na základě dat

analyzovat jakou roli silnice pro obyvatele Sklepné hraje a jaké významy se s ní pojí. Zároveň

se díky tématu zkoumání ve významech neztratím, protože silnice „drží představy a reálný 

prostor silnice pohromadě zcela jasným způsobem“ (Harvey, 2005). V empirické části budu 

silnici analyzovat zvlášť jako materiální a jako metaforický objekt. Je třeba ale brát v potaz, 

že takovéto rozdělení je umělé a ve skutečnosti se materialita a s ní spojené významy 

prolínají. Vzhledem k tomu nelze přesně určit hranici mezi materialitou a metaforou (jestli 

vůbec taková hranice existuje), proto se některá témata uvedená v části analyzující materiální 

prvky silnice mohou úzce dotýkat metaforických částí a naopak.

2.2. Silnice jako materie

Podle Kernaghana silnice slouží k pohybu a přepravě. Její materiální stránka ovlivňuje 

strukturaci prostoru kolem sebe. Charakter konkrétní cesty určuje to, v jakém stavu je její 

povrch, protože ten je rozhodující pro zážitek z používání silnice. Stav vozovky tak 

předurčuje způsob, jakým je silnice používána a jak se o ní mluví (Kernaghan, 2012). V 

empirické části navážu na to, jak materiální stránka strukturuje prostor Sklepné a jak její 

umístění a stav ovlivňuje život místních obyvatel.

 Latour u své technologické sítě dodává to, že „dále vytváří mezeru mezi lokálními fenomény 

a metaforami propojenosti, které drží mapu i stát pohromadě“ (Latour, 1998). Díky tomuto lze

nahlížet skrze materialitu na vztah obyvatel Sklepné ke státu, protože Campbell k Latourovi 

dodává, že z perspektivy státu správně fungující a vypadající silnice tuto mezeru překlenuje. 

Hladká silnice ustupuje do pozadí a skrývá svojí materialitu přímo na očích (Campbell, 2012).

Takto pojatá materialita poté ve Sklepné generuje napětí mezi státem a obcí (viz podkapitola 

asfaltová silnice). Prostřednictvím vztahu stát – vesnice přejdu plynule k silnici jako metafoře.

2.3. Silnice jako metafora

Zde naváži na vztah státu a vesnice, protože podle Bauera jsou silnice jedním z důležitých 

ohnisek politického boje a vyjednávání mezi venkovany a externími elitami (Bauer, 1992). 

Podle Harveyho „etnografický přístup umožňuje skrze analýzu cest na konkrétním místě 
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ukázat dopad státní moci, jenž bývá často zastíněn politickými modely, které na stát nahlížejí 

skrze větší měřítko“ (Harvey, 2005). 

 Na toto politické pojetí silnice dále navazují i další metafory. Zejména rozvoje a pokroku. 

Silnice podle Harveyho s Knoxem přináší ekonomickou prosperitu. Pro stát dobrá silnice 

znamená nalákání globálních investorů a pro místní vytvoření nových pracovních míst 

(Harvey, Knox, 2012). Roseman zkoumá budování cesty ve vesnici v Galicii na severu 

Španělska. Tvrdí, že vesničané vnímají asfaltovou silnici jako výrazný indikátor místního 

sociálního a ekonomického pokroku (Roseman, 1996). Roseman mluví o samotné existenci 

silnice s pevným povrchem, nicméně jeho teorii použiji v lehce posunutém významu směrem 

od existence silnice k jejímu stavu (v empirické části se budu snažit ukázat, že aktuální stav 

silnice ve Sklepné slouží pro místní jako výše zmíněný indikátor rozvoje a pokroku). 

Představa o silnici jako katalyzátoru vývoje neustále přetrvává, i když podle Nielsena 

zůstávají pozitivní dopady na místní segmenty společnosti poměrně malé (Nielsen, 2012). Z 

hlediska představ konceptualizuji tedy silnici jako místo střetu státu a vesnice a jako prostor, 

který je úzce spojen s představami o pokroku a rozvoji.

 

 To ale nejsou všechny představy, co se pojí se silnicí. Dále použiji teorii literárního kritika 

Mikhaila Bakhtina, který zavedl termín „chronotop“3 . Tento termín má popisovat vnitřní 

propojenost časových a prostorových vztahů, které jsou umělecky vyjádřené v literatuře. 

Bakhtin přiznává inspiraci při vytváření své teorie Einsteinově teorii relativity, obzvláště 

novému fyzikálnímu pojetí časoprostoru. Chronotop je pro něj literární motiv/prvek, ve 

kterém je čas a prostor vzájemně neoddělitelný. Uvádí, že chronotop cesty je v literatuře 

velice rozšířený a že je nesmírně obtížné nalézt dílo, které neobsahuje nějakou variaci tohoto 

motivu. Dále tvrdí, že „snadnost, s jakou může metafora oživit uvažování o cestách je velice 

překvapující, i když zřejmě lze chronotopické vlastnosti cesty přičíst její schopnosti stát se 

silným narativním motivem, který snadno vyjadřuje posuny v čase za pomoci plochy.“ 

(Bakhtin, 1981). Nicméně tato teorie nezůstala jen ve vodách literární kritiky, v 80. letech ji 

použil antropolog Keith Basso při analýze příběhů Západních Apačů (Basso, 1984). 

Vzhledem k tématu této práce nebude překvapením, že s chronotopy pracuje i současná 

antropologie, jež se zabývá cestou (Dalakoglou, 2010, Kernaghan, 2012). Podle Kernaghana 

představa cesty jako takové může sloužit jako mnemotechnická pomůcka. Slouží také jako 

nástroj, za pomoci kterého lidé mohou interpretovat měnící se sociální světy a svou vlastní 

3 Z řeckého chronos – čas a topos – místo.
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osobní historii (Kernaghan, 2012). Chronotopická podstata cesty vede dále k vytváření 

místních kosmologií úzce souvisejících s cestou. Takovéto kosmologie vkládají do cesty nové 

významy, které pak ovlivňují to, jak je vnímaná v každodenním životě (Dalakoglou, 2010). 

Silnice je tedy místo, kde je čas a prostor neoddělitelný a místní obyvatelé vkládají do 

představ o silnici místní i osobní historii.
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Kapitola 3 Metodologie výzkumu

3.1. Výzkumný problém

Mým výzkumným problémem je charakter prostoru silnice v jihoslovenské  vesnici Sklepná a

významy, se kterými souvisí. Zajímá mě, co to vlastně silnice je. Chci zjistit, jak na ni ve 

Sklepné nahlíží místní obyvatelé, jak ovlivňuje jejich každodenní život a jak lze o silnici 

uvažovat. Odkrýt významy, které má i nános asfaltu v mnohovrstevnaté sociální „realitě“. Jak 

lze takovýto prostor charakterizovat? Jaké významy obyvatelé Sklepné přisuzují hlavní silnici

a jak ovlivňuje jejich život?

3.2. Výzkumná strategie

Rozhodl jsem se pro kvalitativní výzkumnou strategii už jen kvůli povaze samotného 

výzkumu a výzkumného problému. Podle Dismana je cíl kvalitativního výzkumu „porozumět 

lidem v sociálních situacích“. (Disman, 2002) To je přesně to, o co se v této práci pokouším. 

Dále jsem vycházel z dat směrem k teorii a induktivní formy metod jsou pro kvalitativní 

výzkum typické (Hendl, 2005). Tento typ výzkumné strategie mi pomohl lépe porozumět 

zvolené problematice, pochopit způsob uvažování a perspektivu obyvatel Sklepné. Pokusím 

se interpretovat to, jak oni sami interpretují sociální realitu. Výsledkem tedy bude má 

interpretace jejich interpretací (Geertz, 2000).

3.3 Techniky sběru dat

Prováděl jsem etnografický výzkum, který Hendl charakterizuje jako pokus o „porozumění 

sociálnímu světu dlouhodobým pobytem ve skupině, aby bylo možné podrobně popsat kulturu

a významy, které používají její členové.“ (Hendl, 2005). Porozumění sociálnímu světu a 

významům koresponduje s výzkumným problémem. Můj výzkum ovšem nebyl dlouhodobý, 

jak vysvětlím v podkapitole výběr vzorku a doba trvání výzkumu.

 Data jsem získával prostřednictvím pozorování, které lze charakterizovat „systematickým 

popisem událostí, chování a artefaktů v sociálním prostředí zvoleném pro výzkum.“ 
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(Kawulich, 2005). Konkrétně jsem prováděl nestrukturované / zúčastněné pozorování, díky 

kterému jsem mohl lépe nahlédnout sociální „realitu“ zkoumané lokality a problematiky a 

zažít ji na „vlastní kůži“. Už Malinowski, jako jeden z průkopníků tohoto postupu, píše v 

úvodu známých Argonautů západního Pacifiku o výhodách zúčastněného pozorování, které se

„hlavně skládá z odloučení od společnosti jiných bílých mužů a v udržování co nejbližšího 

kontaktu s domorodci, čehož lze dosáhnout pouze žitím v jejich vesnicích.“ (Malinowski, 

1932). To samozřejmě nemyslím tak, že obyvatelé Sklepné mi jsou v sociální realitě nějak 

výrazně vzdálení a exotičtí (jako malý jsem vyrůstal na vesnici a obyvatelé Sklepné jsou pro 

mě v mém uvažování spíše známí, než cizí), ale chci tím ilustrovat, že zúčastněné pozorování 

je základní kámen současné sociokulturní antropologie. 

  Vesnice je prostor, kde „převládá jiný způsob života, než je život ve městě“ (Hruška, 2014) a

je pro něj typická existence „mnohem užších sociálních kontaktů mezi jednotlivými obyvateli 

sídla, kde existuje dlouhodobá neformální sociální kontrola a participace“ (Perlín, 1999 in 

Hruška, 2014). Z charakteru terénu byla žádoucí participace na životě obce, která byla ale i 

místními očekávaná (návštěva kostela, pomoc při organizace dne obce apod.). Zúčastněné 

pozorování jsem prováděl během celé doby pobytu a participoval jsem na výše zmíněném 

dění v obci. V rámci vlastního výzkumu jsem pozoroval dění v okolí silnice převážně během 

dne. Zúčastněné pozorování mi pomohlo odhalit roli silnice ve vesnici a na rozdíl od 

rozhovorů „vidět, co lidé skutečně dělají“.

 Vzhledem ke krátkodobému opakovanému výzkumu v lokalitě jsem vystupoval v roli 

pozorovatele jako účastníka, který funguje spíše jako tazatel a ostatní jsou si vědomi jeho 

totožnosti (Hendl, 2005). Zúčastněné pozorování jsem prováděl včetně neformálních 

rozhovorů, které jsou jeho integrální součástí.

 

 Jako výstup zúčastněného pozorování jsem si psal terénní poznámky, které „obsahují, co 

výzkumník slyšel, viděl, prožil, o čem uvažoval v průběhu shromažďování a reflektování 

dat.“ (Hendl, 2005). Může se na první pohled zdát celkem jasné, jak vypadá takové psaní 

poznámek, stačí být v místě výzkumu a zapsat, co vidím. Podle Wolfingera (Wolfinger, 2002) 

to tak jednoduché není. Každý výzkumník provádějící etnografický výzkum musí zvážit 

několik základních otázek. Čeho si všímat? Kam zaměřit svou pozornost? V případě, že není 

možné psát poznámky přímo na místě, tak co si zapamatovat a později zapsat? Do jaké 

hloubky? Na tyto problémy jsem reagoval tím, že jsem se snažil nechat se vést svým 
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výzkumným problémem, ale to nemění nic na tom, že zaznamenávání sociální reality je nutně

selektivní. Snažil jsem se vyhnout tomu, abych svou pozornost zaměřoval jen na věci, co mi 

přijdou zajímavé, i když se mi to ne vždy dařilo. Při analýze jsem docenil zapsaná data, která 

mi v době, kdy jsem si je zaznamenal, přišla nezajímavá, zřejmá a téměř nehodná zapsání. 

Právě tato data mě při podrobnějším analyzování vedla novými směry, které mi při 

pozorování vůbec nepřišly na mysl. Nicméně značná část pozorování a zapisování vycházela 

z toho, jak jsem daný terén a problematiku silnice chápal. To není u interpretativních věd nic 

neobvyklého a sociokulturní antropologii jako takovouto vědu chápu, ale je důležité si to 

uvědomit a brát v potaz. Slovy Howarda Beckera (1986) : „Když jsi se posadil a začal psát, 

tak už jsi předem prošel celou sérií voleb, jen přesně nevíš, jaké všechny to byly.“ Právě proto

jsem si vedl terénní deník, kde jsem reflektoval metodologický postup a své pocity (Spradley, 

1980). 

 Výše uvedené techniky jsem doplnil polostrukturovanými rozhovory s informátory, které 

jsem při jejich souhlasu nahrával na diktafon. Při polostrukturovaném rozhovoru tazatel 

vytváří tématické okruhy otázek, na které se informátora postupně táže (Miovský, 2006). Při 

vytváření okruhů jsem se držel svého analytického rozdělení silnice na materii a metaforu. 

Ptal jsem se na materiální stránky silnice a její využívání a přínosy. Poté na významy, co se s 

ní váží a na zážitky, které s ní souvisí. Polostrukturovaný rozhovor nemá žádnou pevnou 

osnovu, pořadí témat lze měnit, prohlubovat nová témata, která se během rozhovoru objeví a 

dále se přizpůsobovat okolnostem. Záleží na tazateli, co mu přijde relevantní k danému 

výzkumu (Miovský, 2006). Své zjištění ze zúčastněného pozorování jsem promítl do 

polostrukturoaných rozhovorů. Na „viděné skutečnosti“ z pozorování jsem se mohl doptat při 

rozhovorech a zjistit, čemu jaké významy informátoři přisuzují (například jsem neviděl 

žádného obyvatele obce navštívit jeden z místních autobazarů a to mě navedlo se v 

polostrukturovaném rozhovoru na návštěvy autobazarů a jejich význam doptat). Tento způsob 

sběru dat nejlépe vyhovuje mému výzkumnému problému, jelikož jsem se snažil zjistit jaké 

významy obyvatelé Sklepné silnici připisují. Zúčastněné pozorování a polostrukturované 

rozhovory mi umožní tyto významy identifikovat a hlouběji analyzovat. V teoretické části 

uvádím teorii literární kritiky, která zavádí pojem chronotop. To by mohlo svádět k představě, 

že bylo nutné sbírat data prostřednictvím narativního interview, ale není to pravda. Ve své 

práci jsem se nechtěl zaměřit pouze na vyprávění informátorů a významy spojené s 

chronotopickou podstatou silnice (osobní a kolektivní zážitky spojené se silnicí) vystupují i v 

rámci polostrukturovaných rozhovorů. 
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3.4. Výběr vzorku, terén a doba trvání výzkumu

 V této podkapitole také uvedu základní faktografické údaje o Sklepné. Je to obec, která leží 

na jihu Slovenska nedaleko Maďarských hranic. Má 235 obyvatel 4 a také leží několik 

kilometrů od okresního města. Vesnicí prochází sinice I/50, která spojuje Bratislavu a Košice. 

Nezaměstnanost v okrese se stabilně pohybuje okolo 20% 5. Většina obyvatel mluví jak 

maďarsky, tak slovensky, přičemž je poměr Maďarů a Slováků zhruba 1:1. Obec je silně 

nábožensky založená – 97% obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi. Z hlediska výzkumu 

silnice je také důležité, že zhruba polovina obyvatel dojíždí do okresního města za prací. 

(Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 2010)

 Celý můj výzkum byl pevně lokálně ukotven v obci Sklepná, ale uvědomoval jsem si, že 

nezkoumám silnici nebo vesnici, ale u silnice a ve vesnici. Podle Geertze není místo 

zkoumání předmětem zkoumání (Geertz, 2000). Snažil jsem se brát na zřetel, že nemohu 

zredukovat terén na místo, ale že jde zejména o lidi, kteří v daném místě žijí. K tomuto pojetí 

jsem se ale postupně dopracoval. Po první části výzkumu na jaře 2015 jsme v rámci 

antropologické praxe dostali za úkol pasportizovat fotografie, které jsme v terénu pořídili. 

Nafotil jsem všechny významné části vesnice jako například kostel a obecní úřad. Dále stav 

povrchu silnice, zatáčky, přechody, radar na měření rychlosti, autobusovou zastávku, reklamy,

dokonce i domácí zvířata. Až při pasportizaci mi došlo, že na fotkách nemám žádné lidi. 

 

 Výzkum probíhal zhruba čtrnáct dní ve dvou etapách. Prvních sedm dní na jaře 2015 v rámci 

předmětu Terénní antropologické praxe společně se čtyřmi dalšími výzkumníky z řad studentů

a třemi vyučujícími. Druhá etapa proběhla na jaře 2016 společně se dvěma dalšími studenty, 

kteří také pracovali v terénu na bakalářské práci.

 Při výběru vzorku jsem se rozhodl pro účelový výběr, který podle Dismana „je založený 

pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno a o tom, co je možné 

pozorovat. Jeho závěry takřka nikdy nelze příliš zobecnit. Výzkumník musí jasně, přesně a 

otevřeně definovat populaci, kterou jeho vzorek opravdu reprezentuje.“ (Disman, 2002). 

Učinil jsem tak zejména proto, že mi ostatní metody výběru vzorku přišly v kontextu mého 

4 Slovenský statistický úřad.
5 Tamtéž.
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výzkumu méně užitečné. Chtěl jsem objevit významy vázající se k silnici a charakterizovat 

prostor silnice v místě, které je populačně i lokálně velice omezené. Proto jsem se rozhodl 

pohybovat se v blízkosti silnice (která protíná zkoumanou vesnici a jednotlivé domy ji do 

velké míry kopírují) a získávat informátory právě v tomto prostoru. Jakýsi účelový výběr 

determinovaný prostorem silnice. Vedl jsem zde neformální rozhovory a prováděl zúčastněné 

pozorování. S některými informátory jsem se domluvil na polostrukturovaných rozhovorech, 

které jsem provedl buď u nich doma, nebo v práci (v případě lidí, co byli zaměstnáni přímo v 

prostoru obce). Data jsem ale získával i v celém prostoru obce během participace na místním 

dění, např. při nedělní návštěvě kostela. V terénu jsem navíc nepůsobil sám, takže se stávalo, 

že jsme si s ostatními výzkumníky doporučovali informátory, kteří se nám zdáli pro naše 

témata zajímaví. Když například jeden z kolegů při svém výzkumu zjistil něco o tématu 

někoho jiného, tak mu následně informátora doporučil. Lze tedy říci, že můj účelový vzorek 

byl ovlivněn i úsudkem dalších výzkumníků.

3.5. Vstup do terénu

„Můj první den v terénu mi ukázal to, co mysleli učitelé tím, když mluvili o ‘kulturním šoku’. 

Cestoval jsem v malé hliníkové lodi poháněné přívěsným motorem po dobu dvou a půl 

dne.......Vstup do vesnice byl zakrytý suchými palmovými listy. Odendali jsme je, abychom se 

mohli do vesnice dostat. Když jsem lezl úzkým otvorem dovnitř, tak jsem téměř nedokázal 

potlačit nadšení z toho, že brzy potkám poprvé Yanomamy. Vzhlédl jsem a zalapal po dechu, 

protože jsem viděl tucet statných, nahých, zpocených, šeredných mužů, kteří na nás shlíželi 

přes hroty natažených šípů!“ (Chagnon, 1981)

 Takto popisuje Napoleon Chagnon svůj první vstup do terénu při výzkumu jihoamerických 

Yanomamů. V rámci tohoto výzkumu lze spíše mluvit o přesném opaku. Během prvního 

výzkumného pobytu jsem byl  ve Sklepné v rámci Terénní antropologické praxe (během 

druhého v menším počtu, ale stále se dvěma dalšími studenty). Společně s učiteli a spolužáky 

jsme komfortně přijeli pohodlným autobusem do na první pohled hezké a malebné vesničky. 

V rámci Terénní antropologické praxe se do Sklepné jezdí už řadu let, takže jsme 

pravděpodobně tradičně byli uvítaní paní starostkou a byli ubytovaní v místních 
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domácnostech. Já jsem byl ubytován společně s dalšími dvěma spolužáky. O kulturním šoku, 

který je pro etnografický výzkum běžný, nelze hovořit. Vstup do terénu byl pohodlný a nebyl 

jsem vystaven jakémukoliv diskomfortu. Dokonce jsem nebyl díky dostupnosti internetu 

oddělený od svých sociálních sítí. Proto pro mě při vstupu do terénu zůstalo jediným 

„kulturním šokem“ vstávání v osm hodin ráno. Díky dlouholeté zkušenosti místních s 

výzkumníky pro nás nebyl vstup obtížný, naše identita byla všem zřejmá a nemuseli jsme ji 

jakkoliv vyjednávat. Odborné vedení přítomných vyučujících nám také vše velice usnadnilo. 

Obtíže způsobila jazyková bariéra. Sklepná je bilingviní obec a většina obyvatel mluví 

slovensky, ale pár starších obyvatel mluví pouze maďarsky. Pamatuji si, jak jsem se vyzbrojen

blokem a propiskou vydal podél silnice na první rozhovor ke staršímu pánovi, který se 

procházel podél silnice, ale všechny mé dotazy skončily mlčením a několika zmatenými 

posunky. Až později jsem se dozvěděl, že problémem byla jazyková bariéra. Další obtíže 

způsoboval můj výběr tématu. Silnice je ve Sklepné (a ne jen tam) vnímaná jako běžná 

nezajímavá věc. Informátoři byli pravděpodobně díky předchozím zkušenostem s rozhovory 

sdílní a nebyl problém získat od nich kvalitní data pro můj výzkum, ale přesto jsem se 

setkával občas i s názory na výzkum silnice typu: „To je ale hloupé téma.“ 6 Silnice se také 

pro některé informátory pojí s emotivními a velice osobními událostmi. Překvapilo mě, jak 

někteří z nich byli vůči mě jako cizímu člověku sdílní.

3.6. Analytické postupy

Polostrukturované rozhovory jsem si převedl do písemné podoby komentovanou transkripcí, 

protože mi záleží ne jen na verbálním sdělení nebo obsahu, ale i na kontextu, ve kterém byl 

rozhovor pořízen a na neverbálních projevech komunikace. Takto přepsané rozhovory jsem 

společně s terénními poznámkami segmentoval, okódoval a poznámkoval. Používal jsem 

převážně kódování otevřené (lokalizování určitých témat v textu a jejich označování) a axiální

(kde se za pomocí teoretických východisek pokusím objevit vztahy mezi jednotlivými 

kategoriemi) (Hendl, 2005). Takto upravená data mi umožnila nacházet vztahy mezi 

sesbíranými údaji, které bych jinak nebyl schopen odhalit. Díky takto provedené analýze jsem

mohl data interpretovat za pomoci zvolených teoretických rámců.

 Při analýze jsem si uvědomoval, že terénní poznámky pro mě více než kdy jindy sloužily 

6 Rozhovor s Leopoldem – 65 let, v důchodu
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jako prostředek, díky kterému jsem si vybavoval dané situace. Atkinson a Delamont 

(Atkinson, Delamont, 2011) uvádějí reflexi nejmenovaného výzkumníka, kterého terénní 

poznámky zklamaly, protože „nebyly tak úžasné, jako moje paměť. Moje vzpomínky jsou 

znovuvytvořené a obsahují spoustu vizuálních prvků, zatímco terénní poznámky jen suše 

popisují výsek situace. Jen vyvolávají moje o mnoho reálnější vzpomínky.“ Stejným 

způsobem na mě působily mé vlastní poznámky, vyvolávaly ve mně daleko barvitější a 

obsáhlejší vzpomínky na popisované situace. Nicméně terénní poznámky neslouží jen jako 

nástroj paměti. Atkisnon s Dealmont ukazují, že poznámky mohou být někdy přesnější. Uvádí

výpověď výzkumníka, který si občas přál poznámky ztratit a nemuset se s nimi zabývat, 

protože ho neustále vedly jiným směrem, než jakým chtěl psát výsledný text. Terénní 

poznámky jsou do určité míry neustálým kritikem vlastní analýzy a v jistém smyslu „znají“ 

terén lépe, než výzkumník sám (Atkinson, Dealmont, 2011). To se projevilo i v mém 

výzkumu. Chtěl jsem se zaměřit hlavně na významy spojené se silnicí, na politické a 

metaforické přesahy. Ale terénní poznámky a rozhovory mi neustále ukazovaly utrpení a 

nepohodu, kterou místní ve Sklepné nejvíce deklarovali a připomínali. Takže mi poznámky 

nesloužily jen jako mnemotechnická pomůcka, ale také mě „drželi ve spojení s místní 

realitou“.

 

 Konopásek k analýze dat a intepretaci dodává: „Umění interpretace v kvalitativním výzkumu 

se rovná umění přečíst data nějakým novým, pozoruhodným, přesvědčivým a sociologicky 

(psychologicky, pedagogicky, antropologicky…) relevatním způsobem.“(Konopásek, 1997). 

Proto jsem se pokusil v rámci mé bakalářské práce charakterizovat prostor silnice ve Sklepné 

v teoretických rámcích, které jsem zvolil. Chtěl jsem ukázat to, že silnice může být zajímavý 

prostor, který má co odhalit a že se nejedná jen o asfaltovou plochu, po které se jezdí a dělá 

hluk.

 Dále jsem v průběhu analýzy a vlastně i celého výzkumu reflektoval to, jak jsem během 

výzkumu působil na terén a jak terén působil na mě. Slovy Kateřiny Nedbálkové: „Jako 

výzkumníci zaznamenáváme jednou rukou události,situace a vazby, které dohromady tvoří 

výzkumný terén. Terén má však vůči nám také konstitutivní úlohu, protože nás druhou rukou 

ustavuje jako výzkumníky. Součástí našeho zapisování terénu je zároveň i reflexe naší vlastní 

pozice či role výzkumníků. Kreslíme tedy mapu výzkumného terénu, jejíž součástí je 

zachycení nás samých.“ (Nedbálková, 2006). Tato citace popisuje paradox toho, že 

výzkumník při etnografickém výzkumu působí na zkoumaný terén a mění ho samotným 
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zkoumáním. Zároveň však terén mění výzkumníka a stejně jako kdekoliv jinde mění jeho 

pohled na danou problematiku, ale i výzkumníkovy osobní názory mimo výzkum. Ve Sklepné

si lze lehce představit scénář, ve kterém by například mohlo dotazování se na silnici toto  

téma v obci zdůraznit, což by mohlo vést k nátlaku na vedení obce ohledně nějakého 

problematického aspektu silnice (hluku), což by mohlo vést k jednání od vedení (protihluková

bariéra) a měnit tak zkoumanou problematiku silnice ve Sklepné (proměna lokálního 

prostoru). Nicméně tento scénář, ani žádný podobný nenastal, a tak mé působení na terén 

zůstalo pouze na úrovni individuálních vztahů a interakcí a nepřeneslo se na strukturní 

úroveň.

3.7. Hodnocení kvality výzkumu

 Nedostatky výzkumu vidím převážně v době trvání výzkumu. Čtrnáct dní je velice krátká 

doba na sbírání dat a proniknutí do terénu. Výzkum také probíhal zhruba ve stejné části roku a

je tedy znatelně omezen a selektivní. Časté pobyty výzkumníků přes všechny své klady (viz 

vstup do terénu) přináší i negativa. Množství výzkumů terén mění, o Sklepné nelze uvažovat 

jako o „typické“ slovenské vesnici. Výzkumník je hodnocen jako součást skupiny a místní 

informátoři vědí, jak reagovat při polostrukturovaných rozhovorech díky bohatým 

zkušenostem.

 Cílem etnografického výzkumu je pomoci „pochopit jev, který by pro nás byl jinak záhadný 

nebo matoucí.“ (Eisner, 1991). Silnice sama o sobě v běžném diskurzu na rozdíl od jejího 

zkoumání nijak matoucí a záhadná není, ale doufám, že tato práce alespoň částečně ukazuje 

na to, že prostor je to zajímavý a plný překvapení. Také doufám v to, že se mi povedlo odhalit 

to, co silnice ve Sklepné je, co pro místní lidi znamená a jaké významy se s ní váží.

3.8. Etické otázky

Při výzkumu jsem vycházel hlavně z pravidla v žádném případě jakkoliv neublížit svým 

informátorům a dalším obyvatelům Sklepné. Ať už fyzicky, psychicky nebo právně (Neuman, 

2003). Z hlediska informovaného souhlasu jsem nevyžadoval aktivní souhlas, ale stačil mi 

pasivní, protože kvůli časté přítomnosti výzkumníků v terénu byla má role místním 
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obyvatelům známá. Nevytvářel jsem na informátory žádný tlak a nenutil je odpovídat proti 

jejich vůli, mohli kdykoliv odmítnout dále se podílet na výzkumu (Hendl, 2005).

 Rozhodl jsem se anonymizovat název obce a jména účastníků výzkumu. Jména z toho 

důvodu, že mi informátoři sdělovali i skutečnosti velice osobního charakteru. Nezměnil jsem 

ale jména politiků z citací internetových článků, protože se jedná o veřejně dostupné údaje a 

citované osoby jsou spojeny s regionem, nikoli s vesnicí. Název obce jsem anonymizoval ze 

dvou hlavních důvodů. Za prvé bylo ve Sklepné provedeno množství jiných výzkumů 

studentů a vyučujících a obec byla anonymizovaná jako Sklepná nebo Pálenice. V tom jsem 

se rozhodl pokračovat kvůli návaznosti a kontinuitě na práce kolegů (spíše z principu, 

nemyslím si, že bakalářské práce o Sklepné budou častým zdrojem jiných výzkumů). Na to 

navazuje i druhý důvod. Kvůli množství napsaných prací nemůžu z etického hlediska ručit za 

jejich obsah, v případě odhalení názvu vesnice bych díky tomu, že v práci uvádím i zmínky o 

Terénní antropologické praxi, de facto odanonymizoval práce ostatních výzkumníků (opět 

spíše z principu, viz výše).
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Kapitola 4 Empirická část

4.1. Asfaltová silnice

4.1.1. Silnice a Sklepná 

Silnice prochází středem obce, většina domů stojí v řadě kolem ní, až na pár vedlejších ulic. 

Vozovka je popraskaná, hrbolatá a plná záplat po celém prostoru vesnice. V obci jsou dva 

přechody pro chodce. Jeden na kraji obce u jediné panelové bytovky a druhý na autobusové 

zastávce, která leží v bezprostřední blízkosti kostela. Dále jsou u silnice dva měřiče rychlosti. 

Na druhé straně silnice od kostela je silnice paralelně lemována malou úzkou silničkou, která

končí prostorem, kde se nachází budova obecního úřadu, kde je i malý obchod. Mezi malou 

silničkou a silnicí je travnatá plocha, na které jsou vystavěny dva altány. V obci jsou také 

podél silnice různé reklamy, které jsou na samostatných cedulích, nebo jsou upevněné na boky

jednotlivých domů. Jedná se například o reklamu na mobilního operátora, ale především 

reklamy odkazující na služby v nedalekém okresním městě – od výroby plechových střech a 

plastových oken, až po erotic club. Dále jsou tu dva autobazary. Jeden u altánů. Druhý 

opačným směrem od budovy obecního úřadu. Mezi obecním úřadem a druhým autobazarem 

také leží malý krámek, kde se prodávají dlaždičky.7

 Takto popisuji ve svých terénních poznámkách prostor obce. Z hlediska geografie lze mluvit 

o řadové vsi. To jsou takové vesnice, které tvoří jedna nebo častěji dvě řady usedlostí, které 

jsou liniově řazeny podél komunikace nebo vodního toku. V případě Sklepné se jedná o 

silniční ves, ve které řady kopírují pozemní komunikaci. Silniční vsi jsou typickým 

půdorysným typem starého sídelního území a vyskytují se hojně v Německu, Francii, 

Maďarsku, na Jihu Polska a v České republice na jižní Moravě a v moravských úvalech. Ve 

Slovenské republice je tento typ četný na jižním Slovensku (Chalupa, Hübelová, 2011). 

Ostatně i jeden z informátorů takto Sklepnou popisuje: „A potom ti lidé, kteří tu opravdu, že 

velmi blízko bydlí u té silnice, sám vidíš že obec ji vlastně kopíruje, ne? Okolo té hlavní 

silnice, většina domů je u ní, máme jen opravdu jednu větší vedlejší ulicí a jednu takovou 

maličkou, takže všechno je to okolo té hlavní silnice.“ 8

7   Terénní poznámky – 19.5.2015
8 Rozhovor s Agátou – 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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 Ve Sklepné se jedná o silnici I/50, která spojuje hlavní město Brastislavu na západě a Košice 

na východě. S tím se shodují i místní, protože silnice „vede z Bratislavy do Košic.9“ Ve vesnici

se už řadu let mluví o vybudování rychlostní komunikace R2, která by měla obcházet obec a 

odklonit z ní většinu dálkové dopravy. Podle místních „od Lučence za naši obec povede ta 

R2ka, tak předpokládám, že na naší cestě by měli zůstat ty, který nepotřebují jet nějak dále, 

protože to je spojnice z těchto bližších obcí. Tak si to nějak představuji, že do Lučence 

pojedeme po této I/50, i z Lučence, ale kdybychom se chtěli dostat já nevím do Košic, tak už 

se napojíme na tu R2ku“10. Nicméně většina místních ohledně stavby rychlostní komunikace 

R2 pochybuje, protože „se o tom už snad mluví patnáct let a pořád se nic neděje. Od 90. let 

jen samé sliby, to už budeme dávno mrtví, než se něco začne dít.11“ Podle Národní dálniční 

společnosti se rychlostní komunikace R2 začala stavět v roce 2003. Plánovaná délka je 313 

km, z toho je 10 km v provozu, 8 km ve výstavbě a 295 km v plánu.12 K plánování rychlostní 

komunikace R2 se vyjadřuje i paní Agáta:  „Je to na víc etap rozdělené. Zatím ani například 

neudělali ani to, že by pozemky a tyto věci vykupovali s těmi, kteří mají.....Mají pozemky na 

území, přes které ten plán jakože ukazuje, že bude vést ta R2ka. Tak proto povídám, že to ještě

není otázka ani budoucího roku, protože už by na těch pracích ta národní dálniční společnost 

určitě začala... Projekty.. My tu máme skříň plnou toho, co nám dokumentaci poslali, tak jich 

je takováto hromada, co se týká té nové R2ky. Musí nejdřív začít s těmi vykupovacími a těmi 

záležitostmi. Samozřejmě, že všechno nakreslené to je, ohledně toho proběhly všechny ty 

potřebné věci k územnímu rozhodnutí a tak. Aby pokračovali, aby to nebyl případ, že 

Váhostav a krach těch malých firem, které kvůli Váhostavu, že jich nevyplatil, tak se dostaly 

na pokraj.. Takovéto věci zpomalují potom to, aby ta dálnice nějakým tím klasickým, 

normálním způsobem pokračovala.“ 13 Je vidět, že výstavba rychlostní silnice R2 je ve 

Sklepné otázka spíše delší budoucnosti a místní obyvatelé to také tak vnímají. Nicméně je 

otázka obchvatu a odklonění dopravy velice živá a aktuální. Myslím si, že je to převážně kvůli

negativním aspektům, které doprovází silnici ve vesnici, jak ukážu v dalších kapitolách.

9 Rozhovor s Eduardem – 65 let, dříve řemeslník
10 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
11 Rozhovor s Dušanem – 65 let, v důchodu
12 Stránky Národní dálniční společnosti. Dostupné na http://www.ndsas.sk/rychlostna-cesta-r2/44385s
13 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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4.1.2. Strukturace prostoru a užívání silnice

Předchozí kapitola naznačuje to, že silnice ve Sklepné strukturuje prostor vesnice 

pravděpodobně už od samotného vzniku a výstavby, protože se řadová ves staví podél nějaké 

komunikace. Existence silnice ale také výrazně ovlivňuje i pohyb po vesnici. Slovy paní 

Žofie: „Já už do obchodu moc nechodím, musela bych přecházet přes tu silnici.... Dříve to 

bylo ještě horší, to se chodilo do kostela z druhé strany od silnice.14“ Pan Leopold dokonce v 

rozhovoru dodává:„Ta silnice vlastně dělí vesnice na dvě... Já už ani na druhou stranu 

nechodím, jen když jdu do kostela... Ty přechody jsou k ničemu, to tam můžete stát třeba půl 

dne, to je samý kamion a na přechodu nezastaví a nezastaví..To jen, když kolem jede policie, 

ale to se mi nechce čekat.“15 Je zajímavé, že silnice, symbol propojení, může také někdy 

sloužit jako něco, co odděluje. To tvrdí i Pedersen s Bunkenborgem, kteří zkoumají silnici na 

čínsko-mongolské hranici. Pečlivým rozborem docházejí k tomu, že existence cesty může 

přinášet i oddělení, než jen výhradně spojovat (Pedersen, Bunkenborg, 2012). Ve Sklepné to 

platí z materiálního hlediska. Nicméně stav vozovky odděluje Sklepnou i od některých 

cizinců, kteří by prostorem obce jinak projížděli. Pode Borise někteří řidiči „raději jedou z 

Bratislavy do Košic přes Maďarsko.. Je to delší, ale rychlejší, protože jedou po pořádné 

sinici.“ 16

 Silnice ale ve Sklepné nestrukturuje pouze „venkovní“ prostor. Paní Žofie později v 

rozhovoru dodává: „Dcera dříve měla pokoj u silnice a byla zvyklá na hluk, ale teď když 

přijde, tak se nevyspí. Museli jsme tu postel přendat do jiné místnosti“. Je vidět, že silnice a 

jevy, které ji doprovázejí, bezprostředně ovlivňují využívání prostoru ve vesnici. Jak 

venkovního, tak v některých případech i vnitřního. Asfaltová cesta pod okny tak může 

proměnit strukturu vlastního „domova“ uvnitř domu.

 Silnice také slouží jako orientační bod. Zde je vidět, jakou roli hraje silnice v prostorovém 

rozložení vesnice. V popisu prostoru jsem často slýchával popisy typu: „Po silnici směrem na 

Lučenec“, „u křížku na kraji silnice“, „u mostu na kraji obce“, „směrem tam, kde jsou ty 

serpentýny apod.“17 Místní tedy podle sinice popisují, kde co ve vesnici leží, protože je to 

prostor, který je celé vesnici společný a vesnice ho kopíruje. Neslouží ovšem jen jako 

14 Rozhovor se Žofií – 80 let, v důchodu
15 Rozhovor s Leopoldem – 65 let, v důchodu
16 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
17 Součást mnoha neformálních rozhovorů.
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orientační bod ve vesnici, ale i jako prostředek, skrze který se určuje poloha ostatních míst v 

regionu. Místní ví, že silnice vede například směrem na Lučenec. Tím jim udává směr, kde 

Lučenec leží.

 Silnice se v obci využívá převážně k tomu, co je jejím primárním účelem, tedy k dopravě. 

Téměř polovina obyvatel dojíždí za prací do blízkého okresního města (Bittnerová, 

Heřmanský, Novotná, 2010). Podle Rosemana je vlastnit automobil symbolem ekonomického

rozvoje a pokroku (Roseman, 1996). Bittnerová, Heřmanský a Novotná dále ve analýze 

vyjednávání moci ve Sklepné ukazují, že vlastnit drahý automobil je skutečně symbolem 

úspěchu a prestiže (Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 2010). Podle pana Dušana je „vlastnit 

auto nutností.“18 A skutečně většina obyvatel Sklepné auto má a používá ho, protože ve 

Sklepné není dostatek pracovních příležitostí, není zde škola a v místním obchodě je jen 

omezený sortiment zboží. Je tedy nutné dojíždět do blízkého města, což automobil umožňuje. 

 K dojíždění lze využít i autobusové spojení, jak uvádí paní Žofie: „Dobře, že tu máme 

autobusovou zastávku. Do Lučence dojedu za 30 centů a můžu tam nakoupit.“19 Nicméně 

četnost autobusů je kritizována: „Plus by bylo pro vesnici autobusové spojení, kdyby, kdyby 

autobus.. přepravce SAD. Slovenská autobusová doprava. Nepřistupovala k tomu tak, že ano, 

projíždí tady strašně moc dálkových autobusů, ale zastavit ty autobusy (smích).. My jsme si 

říkali, že bysme se  měli každou chvíli dostat co do Lučence nebo druhým směrem, ale není to 

tak.“20 Na této výpovědi je vidět, že jsou zdůrazňované negativní aspekty silnice. Sice její 

přítomnost přináší autobusové spojení, ale podle názoru místních rozhodně není dostatečné. 

Už vůbec nedokáže něco takového vykompenzovat negativní jevy, které silnice přináší. To 

ukáži v dalších kapitolách.

 Silnice a její okolí je také kromě dopravy využívané jako prostor pro podnikání a inzerci, ale 

lidmi mimo „svět“ obce. A proto tyto aspekty rozeberu v podkapitole cizinci. Jediná výjimka 

je místní drobný řemeslník, který se zabývá váhami a vyvažováním. Zároveň má „malou 

reklamu umístěnou na svém vlastním domě, která je ale umístěná dále od prostoru silnice, než

jsou ostatní reklamy.21“ 

18 Rozhovor s Dušanem – 65 let, v důchodu
19 Rozhovor se Žofií – 80 let, v důchodu
20 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
21 Terénní poznámky - 24.5. 2015
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 Silnice se také používá ve Sklepné i nezřejmým způsobem. Může sloužit jako zdroj zábavy 

nebo jako „pomocník“ při výchově dětí. Paní Beáta dodává k výchově svého dítěte: 

„Postavím ho k oknu a on se dívá na auta a nezlobí.22“ Je zde vidět, že materialita silnice 

může sloužit k různým účelům. Například jako zdroj zajímavých věcí a zážitků, které by se 

bez existence silnice ve vesnici neobjevily. Paní Agáta k tom v rozhovoru poznamenává: 

„Kdyby jsem už chtěla hledat eee (smích) kladný zážitek, hmm? Tak například...hmm.. Nějaký 

cyklistický peleton jednou za uherský rok.. bylo tu už i, že peleton okolo Slovenska, že 

projížděl, že projel obcí, že cyklistické nějaké závody. I něco takového se i už stalo, anebo 

veteráni auta jely na nějakou soutěž a projížděly vesnicí a samozřejmě, že když projížděly, tak 

troubily a každý pozoroval takové zvláštní vozidla, které tady projely. Nebo, co ti povím ještě, 

například vezli nějaké..jako ještěry.. jako dinosaurus, jako co to bylo, do muzea, do Košic a 

projíždělo to přes nás, tak tady určitě to bylo takový malý zážitek, že vyfotili ho tam při 

kostele, že zvláštnost, která projíždí vesnicí.“ 23 Přitom zábava a zajímavé věci, které silnice 

přináší, jsou podle informátorů jen něco sekundárního. Nejvíc zdůrazněná jsou negativa a 

nebezpečí. Hluk a provoz. Více tyto aspekty rozeberu v dalších podkapitolách. 

4.1.3. Autobusová zastávka

Na silnici nahlížím jako na Latourovu (1998) technologickou síť, jak jsem uvedl v teoretické 

části. Tedy na prostor, který je na všech místech lokální, ale zároveň translokální. Tato 

vlastnost se nejlépe zachycuje právě na příkladu autobusové zastávky. Ta je pro mě jakýmsi 

liminálním24 prostorem. Přitom nejde jen o to, že na zastávce po příjezdu autobusu dochází k 

proměně člověka ve vesnici na cestovatele, nebo naopak. Zastávka je zcela jistě důležitou 

součástí vesnice a patří do lokálního světa, ale zároveň je to prostor, kde je spojení s okolním 

světem nejsilnější. Jde o místo vstupu a výstupu cizinců a místních do vesnice a z ní. To také 

potvrzuje a rozvádí přítomnost poutačů na kulturní akce, které se konají v okolí Sklepné. 

Pokud se Sklepňan chce dozvědět, jaké události se budou odehrávat v okolí (odmysleme si 

další informační zdroje jako je například internet), tak musí vstoupit do liminálního prostoru 

zastávky a dozví se tak nové informace o okolním světe bez toho, aniž by opustil prostor 

vesnice. Proto o zastávce mluvím jako o liminálním prostoru. Je to něco, co patří do vesnice, 

22 Rozhovor s Beátou – 40 let
23 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
24 Liminalitu zavedl Arnold van Gennep (1996) a v etnologii se používá hlavně při výzkumu rituálů. Při 

přechodovém rituálu je účastník ve fázi, kdy ztratil svůj původní status, ale ještě nezískal nový, který získá až
po dokončení rituálu. Je tedy na pomezí, kdy je zároveň obojím a ani jedním. Používám tento koncept v 
souvislosti s místem, protože si myslím, že prostor autobusové zastávky nejlépe popisuje.
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ale zároveň je to také něco, co vesnici spojuje s okolním světem.

4.1.4. Provoz, nebezpečí a utrpení

Informátoři v rozhovorech nejvíce kladli důraz na provoz na komunikaci, nebezpečí, které 

přináší a utrpení, které to doprovází. Zmíněné aspekty silnice ukáži na rozhovoru s paní 

starostkou Agátou, nicméně se stejná nebo podobná tvrzení objevila ve všech 11 

polostrukturovaných rozhovorech, které jsem během výzkumu provedl. A také v řadě 

neformálních rozhovorů. To jen ukazuje na to, že provoz, nebezpečí a utrpení jsou pro 

obyvatele Sklepné tím nejdůležitějším v souvislosti se silnicí. Je třeba ale výpovědi paní 

starostky chápat v kontextu její role ve vesnici. Na rozdíl od ostatních místních obyvatel 

akcentuje starost a odpovědnost o tento prostor, protože se s ním v rámci své funkce musí 

zabývat. Paní starostka Agáta při rozhovoru říká: „No možná je to smůla, že naše obec leží 

přesně na ní, ale roky je to hlavní spojení o Košic a nic s tím nenaděláme.... byla vždycky 

frekventovaná a léty jen přibyla frekvence těch aut, protože jak přibývá množství aut, tak tuto 

jižní trasu hodně využívají.... je to nebezpečí , protože všichni řidiči nedodrží tu padesátku, 

která platí v obci.... rezonance z toho, že ten technický stav není takový jako by měl být, tak 

když ty auta projíždějí, tak se ta rezonance normálně přenáší do domů. Takže třesení oken, já 

nevím, pukání stěn a takovéto věci... lidé co bydlejí hned u ní jsou chudáci.“ Na to, jaké 

dopady má silnice na Sklepnou paní starostka Agáta pokračuje: „Já si myslím že jen negativní

..... Protože jen ta rušnost, prašnost, hustota dopravy..Jen to stoupne..Protože jak se 

ekonomika začíná rozdýchávat, nějaké firmičky..Hned musí ty auta někudy projíždět..“ 25

 Je tedy vidět, že silnice je podle obyvatel Sklepné hlavně nositelkou utrpení a strastí. Paní 

Agáta explicitně říká, že silnice přináší vesnici jen negativa. Paní Marie bydlí přímo u silnice 

a dodává, že „nejhorší jsou ty kamiony... na hluk si člověk zvykne, ale to praskání stěn a 

třesení oken je hrozné a nejhorší je léto... v létě ten prach, to se občas nedá vydržet.26“

 Sinice je také místem, na kterém hrozí nebezpečí. Pan Dušan dodává, že „jsou tu hrozně 

přemnožená zvířata. Tu žijeme jak v nějaké oboře... To když jedu v noci po silnici, tak musím 

skoro krokem, abych nesrazil nějakou srnu.“ 

25 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
26 Rozhovor s Marií – 70 let, v důchodu
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 Nebezpečí ale přináší i provoz ve vesnici. Paní starostka Agáta mluví o tom, že „jsme tu 

bohužel měli už i smrtelné nehody. Já jsem sice neviděla tu nepříjemnou událost naštěstí, ale..

ale všichni jsme z toho byli dost takový..hmm.. Přecházeli cestu.. no dobře, možná že tam bylo

také že byla tma a tyto věci.. hodně věcí hraje tu svojí úlohu při takovémto dopravním 

neštěstí.. a stalo se tak, že ten náš obyvatel opravdu tu srážku s automobilem nepřežil...  

Potom jsme měli.. byla dopravní nehoda tam při kříží, před dědinou.. tam je takový kříž. Jak 

se přijíždí od Lučence, tak na levé straně.. Tam zase jeden strýc přecházel s kolem na druhou 

stranu cesty.. Je to tak v kopci.. Takže viditelnost.. Zřejmě neviděl jedoucí auto.. Též ho 

sundalo, též zemřel na místě. (hluboký nádech) Takže.. Potom jeden strýček na kole, zase 

kopec je druhým směrem, to jsou takové serpentýny, kde teď už je to dost.. Už tam směrem 

nahoru máme dva jízdné pruhy, dolu je jen jeden. Předtím to bylo jen jeden jízdný pruh dolů a

jeden nahoru. Trošku rozšířili tu cestu před pár desítkami let. Tak stejně s kolem šel a taky se 

stal obětí dopravní nehody. Takže i toto souvisí s tou hlavní silnicí.27“

 Kromě nehod majících dopad na zdraví ale ve Sklepné dochází i k nehodám, které působí na 

vesnici jinak. Paní starostka Agáta jednu takovou nehodu popisuje: „Velký kamion vezl, vezl....

Co to bylo..to bylo smetí, ale takové že papír byl nařezaný na titěrné kousky a oni to vezli do 

spalovny někde na východní Slovensko. Přes celé Slovensko to převáželi, i přes nás. A on 

chudák ten šofér, neboť zřejmě je dost (pomlka). Tak on nějak okolo té půlnoci zaspal právě 

když projížděl  přes obec a s tím celým kamionem i s přívěsem skončil v příkopu před našimi 

domy... Já se na ten zvuk, jednoduše se nevzbudila. Hned mi volají na mobil, že (imitace 

naléhavého hlasu) pojď ven, pojď ven, že je ekologická havárie, kamion v potoku. Ani nevím 

jak rychle jsem se oblékla, vyběhla ven a to bylo říkám po půlnoci, už kopec lidí tam byl, už 

sirény a taky a on..jemu vytékal olej do toho potoka, který tu vede. Tak mu vytékal z nádrže, 

tak bylo třeba hasičů a oni to museli nějak sbírat a naštěstí šoférovi nic se nestalo, jen že to 

bylo převrácené, tak to smetí jsme měli všude. A teď ty drobné papírky. No to bylo příšerné, 

co prostě..dlouho, dlouho.. a teď oni poslali i četu, zametali to, já nevím co s tím dělali. 

Museli to přeložit do druhého kamionu a ten kamion vytahovali nahoru z toho příkopu nazpět 

na hlavní cestu.“28  . Silnice tedy způsobuje místním nepohodlí a nikdo i nemůže být jisty 

denní dobou, kdy mu silnice způsobí strasti. Od havárie před domem, po „pouhé“ probuzení 

uprostřed noci. Pan Dušan uvádí, jak mu jedna z dalších nehod přinesla problémy: „Nebo to 

bylo jednou.. To jsme zjistili, že nám nefunguje elektřina a ani telefon. Nevěděli jsme proč, až 

27 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
28 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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jsme potom zjistili, že nám kamion přetrhal dráty nad silnicí.“29 A nejednalo se o ojedinělý 

případ, jak v rozhovoru uvádí paní starostka Agáta: „Zvykli jsme si na nadměrné náklady, 

které samozřejmě doprovázejí doprovodná vozidla, před tím za tím, něco velké. To.. s tím je 

ale i spojené negativní cosi, nebo už se nám několikrát stalo, že nám přetrhli například 

telefonní kabel vedoucí na druhou stranu. Oni sice musí zabezpečovat tyto nadměrné náklady,

ale ehm.. rodina  co bydlí naproti kulturnímu domu, tak jim vlastně vytrhli střešní anténu ..ze 

střechy tím, že vlastně ten kabel.. Kabel nepovolil, ale povolila střešní anténa, takže (smích) 

takovým způsobem jim strhli telefonní přívod. I to souvisí..“ 30 

 Výše zmíněné nehody ukazují nebezpečí a problémy, které silnice přináší. Právě kvůli 

nebezpečí plynoucí z přítomnosti silnice místní zdůrazňují ostražitost, která je ve vesnici 

nutná. Paní starostka Agáta říká: „Nebo že ty něco zajímavého uvidíš, to je chvilka, ale to že tu

v kuse projíždějí auta a kromě nebezpečí, že někoho může srazit něco, že nestihneš přeběhnout

na druhou stranu, že jsi starý člověk. Anebo když je malé dítě, tak rodiče ho velmi musejí 

hlídat, aby nevyběhly na tu cestu... Protože se může stát neštěstí. Toto všechno souvisí s tou 

hlavní silnicí.“ 31 Během výzkumu jsem viděl paní Zitu, jak dohlížela na svou vnučku, která 

jezdila na kole v prostoru malé silnice, jež vede paralelně k silnici hlavní. Podle paní Zity se 

„děti musejí hlídat, protože neznají dopravní značky. Hlavně kamiony jsou nebezpečné.. Dítě 

takhle na kole nekouká napravo ani nalevo a hned se může stát neštěstí.“ 32 Zde je vidět, že 

přítomnost nebezpečí, které plyne ze silnice a provozu na ní, vede ke zvýšené obezřetnosti a 

opatrnosti místních obyvatel. 

4.1.5. Materie silnice jako politikum

V této podkapitole se pokusím rozebrat to, jak materiální stav silnice může sloužit jako nástroj

v politickém boji. V teoretické části jsem uvedl to, že stav vozovky předurčuje způsob 

vnímání silnice (Kernaghan, 2012). Právě stav vozovky a s ním spojené problémy slouží ve 

Sklepné i k politickým účelům. Jak místním, tak ve vztahu k externím subjektům.

 Technický stav vozovky byl často způsobem, jak kritizovat současné vedení vesnice. Podle 

pana Dušana „je to chyba starostů... přechody jsou úplně k ničemu, jeden byl u hospody, ale 

29 Rozhovor s Dušanem – 65 let, v důchodu
30 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
31 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
32 Rozhovor se Zitou – 60 let, pracuje na poště ve městě
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ta už je zavřená... Je to tu tak špatné, protože starostové nedokážou vůbec nic vyjednat a jsou 

to jen samé sliby.33“ I v jiných rozhovorech se objevovala kritika politického vedení obce 

kvůli stavu silnice a veliké frekvenci dopravy. Bittnerová, Heřmanský a Novotná při rozboru 

vyjednávání moci ve Sklepné poukazují i na to, že při tomto vyjednávání hrálo například i roli

to, když starosta nechal zrekonstruovat autobusovou zastávku (Bittnerová, Heřmanský, 

Novotná, 2010). Lze tedy říci, že prostor silnice je i prostorem místního politického boje.

 Latourova technologická síť „dále vytváří mezeru mezi lokálními fenomény a metaforami 

propojenosti, které drží mapu a stát pohromadě.“ (Latour, 1998) Campell dodává, že se s 

tímto musí vypořádat stát při budování a správě silnice, protože silnice je i lokální symbol 

státu jako takového. Proto rovná a hladká silnice ustupuje do pozadí a skrývá svou materialitu

přímo na očích. Poté nevytváří napětí mezi státem a místem, kde silnice vede (Campbell, 

2012). Ve Sklepné je ovšem stav vozovky špatný a je tak prostředkem, skrze který dochází ke 

kritice státu. Například pan Kristián tvrdí, že „na nás stát kašle. To je neskutečné co se tady 

děje. Člověk jede do Chorvatska, Polska, Česka a tam má rovnou dálnici stovky kilometrů. 

Tady na Slovensku se jen slibuje a když už se někdy něco dělá, tak nikdy tady dole na jihu.34“ 

Tím tady na jihu se myslí oblast jižního Slovenská, ve které je početná maďarská menšina. 

Etnické otázky rozeberu později v části, kde se zabývám politikou spojenou se silnicí v 

představách. Podle stavu vozovky tedy hodnotí lidé ve Sklepné fungování státu, protože podle

výše zmíněných teorií nekvalitní vozovka „uhodí“ do očí a silnice je zároveň také symbolem 

státní moci. Proto je to stát, kdo nese vinu za stav vozovky. Prostřednictvím silnice se z části 

vytváří (a zcela zřejmě deklaruje) postoj ke státu. K tomu pan Boris dodává: „Ale povídám, to

že slibovali, že tehdy bude silnice to je (rezignovaně) neskutečné.. když je ministr z východu, 

tak tam udělají 15 kilometrů, když je z Bratislavy, tak tam udělají 20, když je ze Žiliny, tam 

udělají 8..a nic není propojené a peníze jsou fuč..Tak jeden tunel v Žilině stavějí už 5 roků...To

už by jsem jim nafackoval, víte? Člověk jede do Chorvatska, jedete šedesát kilometrů po 

rovině a plynule, nebo 100 kilometrů.. to u nás to je..to to..to je, jednoduše nevidíte ty peníze, 

co posbírá od lidí stát .. A co se dělá, to je předražené..Nevyplatí se.... Katastrofa... A nikomu 

se nic nestane (důrazně), to je všechno propojené s vládními stranami si myslím..Že toto to 

tak vypadá, ne?“35 V této výpovědi je vidět přesně to, jak díky materiálnímu stavu vozovky 

pan Boris kritizuje stát a projevuje tak své postoje vůči státní moci, hospodaření s penězi a 

korupci. Další konkrétní představy o tom, proč stát Sklepnou podle místních „zanedbává“, 

33 Rozhovor s Dušanem - 65 let, v důchodu
34 Rozhovor s Kristiánem – 65 let, v důchodu
35 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
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uvedu v kapitole silnice a představy s ní spojené.

 Dále je silnice prostor nejasných kompetencí, kde dochází ke střetu mezi politickým vedením

obce a externími elitami. Politické vedení obce představuje paní starostka Agáta. Uvedu 

několik příkladů, kdy paní starostka interaguje s externími subjekty. „Jsou tam takové 

pozůstatky těch elektrických vedení, jestli sis všiml, takové betonové spodky.. Ty mockrát 

povídali, že už je odstraní, když už elektrikáři je tam nechali, nebo to není naše povinnost a 

není to ani ozdoba, ne? Když se podíváš na ty pozůstatky sloupů.“36 Dochází ke styku s 

dalšími externími subjekty: „Toto všechno souvisí s tou hlavní silnicí. Samozřejmě údržba té 

cesty. V zimě. Nepatří nám, patří silničářům, ale s tím spojené práce, to kosení, ty značky aby 

byly v pořádku.“ A dále ve stejném rozhovoru rozvádí kompetence ohledně správy prostoru 

sinice: „Byla v lepším stavu, protože častěji se.. já nevím či teď finanční prostředky, 

momentálně to patří Regionální správě.. vlastně ne, Slovenské správě cest, protože jednotku 

třídu má na starost Slovenská správa cest a co jsou dvojky třídy a trojky třídy, tak to 

Regionální správa cest. Regionální správa cest je ta organizace, na kterou je ten VUC, Vyšší 

územní celek, takže Bánskobystrický samosprávný kraj má.. je nadřazený té Regionální 

správě cest, oni dělají běžné údržby. To znamená, že ta Slovenská správa cest si u nich 

objednává tu běžnou údržbu, že aby značky byly v pořádku, aby ty patníky, které jsou...no.. 

byly v pořádku, stejně tak kosení si u nich objednávají.. Sám vidíš, že tráva je taková vysoká u

silnice, to já ani v obci.. teda.. no.. intravilán obce nám patří, jenže po té státní silnici, to je 

úsek který patří té Slovenské správě cest. To znamená, že teď co vidíš tu vysokou trávu, která 

by už dávno měla být kosená, tak asi budeme muset tam zavolat a urgovat, že vážení, už 

nejvyšší čas by byl udělat to kosení těch příkopů vedle cesty. Takže..“ 37 Na tomto příkladu je 

vidět, že dochází k neustálému vyjednávání s lidmi a institucemi mimo Sklepnou. Obzvláště 

se řeší správa silnice a jejího okolí. Silnice je tedy jeden z hlavních prostorů, ve kterém 

dochází k jednání mezi místní správou a politickými silami mimo vesnici. Ale bylo by 

zavádějící redukovat tuto činnost pouze na vyjednávání s externími subjekty. Paní starostka 

Agáta dále dodává:  „Takže i to jsme..víckrát jsme to urgovali..stále se to dělá, ale udělá se to 

jen tak, že ne dokonale, ne jako by se to mělo. Takže zřejmě finanční možnosti té Slovenské 

správy cest jsou takové, že nevěnuje .... Nevěnuje..Taková dostatečná pozornost kvalitě té 

vozovky, jak by si ta vozovka zasloužila vzhledem na tu frekvenci, která na ní je. Takže 

dotazování z naší strany je, odpověď jsme dostali, jsme zařazení v plánu investic na 

36 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
37 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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komplexní rekonstrukci.. Od Lučence až po konec vesnice by se měl dělat komplexně asfaltový

koberec. Jen nám neřekli, že kdy se toho dočkáme, ale jsme zařazení v tom pláně investic.. 

Takže toto k tomu kdy nastane to, že by to konečně překryli a nedělali jen ty částečné opravy 

děr. Oni díry opravují každý rok, ale stále přes tu zimní sezónu se stále otvírají ty jámy, že 

jestli je to kvalitou..Nebo prostě.. Že prostě oprava těch jam, ta nemá takovou výdrž 

samozřejmě jako ten komplexní koberec. Stejně tak máme nějaké uvolněné krajnice. Jsou 

úseky na druhé straně cesty, kdyby si se prošel, jak je ten výškový dům oproti kulturnímu 

domu, tak vedle třeba si všimnout, tak tam ty krajnice jsou pouvolňované. Všechno to mají 

zaznamenané, poznačené.. Jen zatím nedošlo ještě k tomu, aby to i opravili.“ 38 Na této 

výpovědi nechci ukázat jen to, že prostor silnice je plný vyjednávání a různých kompetencí. 

Pro paní Agátu jako starostku je silnice součást politické agendy, to je nepopiratelné, ale je to 

také prostor, o který se pečuje. Paní Agáta je Sklepňan, prostor silnice ji zajímá, snaží se o něj 

pečovat a snaží se, aby pro vesnici i pro ni představoval co nejmenší problém.

4.2. Cizinci

Silnice je prostorem pro pohyb a přepravu. Je to místo, které lokální svět Sklepné pojí s 

okolním světem. Například paní Agáta v rozhovoru uvádí: „Víc se začal klást důraz na 

kamionovou přepravu, jezdí přes nás.. Co to nejsou jen slovenské kamiony, české, ukrajinské, 

já nevím, turecké, co jen chceš, tudy to projede.“39 Paní Agáta jasně deklaruje to, že po silnici 

proudí cizinci všech možných národů a z různých vzdáleností. Přes Sklepnou projíždí denně 

tisícovky cizinců, pro které je to jen dalším ne-místo. Při cestování nemá žádnou sociální 

důležitost. Nicméně je to prostor, skrze který cizinci do světa vesnice mohou vstupovat. Paní 

Ivana prodává v místním obchodě a podle ní se „občas někdo cizí něco koupit zastaví. Hlavně

v létě, když je vedro... ale pak hned pokračují.40“ Tito cizinci vesnici jen projedou a 

nezanechávají za sebou výraznější stopy.

 Jsou ale i jiní cizinci, kteří se Sklepnou vstupují do interakce. Hlavně kvůli tomu, že leží na 

silnici. Konkrétně tím myslím dva místní autobazary a množství inzerentů, kteří využívají 

plochy v okolí silnice. Klaeger rozebírá směnu zboží podél silnice v Ghaně. Podle něj 

prodejci využívají silnici ke komerčním a reklamním účelům a nazývá toto jednání jako 

38 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
39 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
40 Rozhovor s Ivanou – 50 let, pracuje v místním obchodě, ale bydlí ve městě
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„dromocentrickou“41 strategii (Klaeger, 2012). Stejnou strategii využívají i inzerenti a 

autobazary ve Sklepné. Obec je v jejich zájmu výhradně jen kvůli přítomnosti silnice. Pan 

Boris dodává: „Kromě těch dvou bazarů, které jsou autobazary..kromě toho jakože..ty bazary 

využívají..ty mají prospěch z toho..lidé zastavují ne? Když jede někdo kolem, tak tam zastaví...

podívá se na auta. Jim to něco přináší..ale těm ostatním..určitě ne.. to je můj názor.“ 42 Zde je 

vidět i to, že autobazary pode místních do Sklepné nepatří, protože ve výpovědích jasně 

rozlišují mezi výhodami pro vesnici a výhodami pro autobazary. Autobazary jsou ve vesnici 

kvůli ekonomickému zisku a není pro ně vesnice důležitá, zajímají je cizinci, kteří cestují 

skrze vesnici po silnici. Stejně tak nejsou autobazary důležité pro místní, protože pro ně je 

vesnice hlavně místem, ve které žijí. Jde o jakési oddělené světy, které se překrývají jen ve 

vzácných případech. Díky přítomnosti silnice tak do prostoru vesnice vstupují vnější subjekty,

které si zachovávají svůj odstup a do života vesnice většinou nijak nevstupují43. Pro vesničany

tak vznikají jakási ne-místa (Augé, 1995). Prostor autobazarů pro ně nenese žádnou sociální 

důležitost a stojí stranou života Sklepňanů. Slovy pana Borise: „Občas se tam někdo 

projíždějící zastaví, ale nikdo z vesnice tam nechodí.“ 44 Že autobazary skutečně nejsou 

součástí vesnice a jsou pro obyvatelé Sklepné ne-místy dokládá i paní starostka Agáta: „Tak 

samozřejmě, že po ní sem proudí velký provoz, hlavně teda přes nás většinou jen projedou, ale

tak tyto autobazary, které tu jsou, i zastaví ty auta, nebo kdo jede s tím, že hledá si nějaké 

oježděné auto, tak se dívá nejen v Lučenci a větších městech, ale když vidí.... Mají výhodnou 

polohu by sem řekla.. Za tím sem i přišli, jináč by sem nepřišli tyto dva podnikatelé, kteří 

stavějí na tom, ano, jsme při hlavní silnici, budeme mít větší počet těch zákazníků a určitě že 

se jim to i vyplatí, protože ty auta jedoucí směrem na východ nebo z východu na západ se 

zastaví, když je to viditelné, si nemusí dělat velký poutač ani nic takového. Vidí, že je tam 

autobazar. Takže pro ně je to výhodné. Pro obyvatele ne, ale pro ně ano.“45 Během necelých 

14 dnů pozorování jsem žádnou interakci mezi autobazarem včetně tamních zaměstnanců a 

obyvateli Sklepné nezaznamenal. Stejně tak reklamy podél silnice nenesou žádnou sociální 

důležitost. S těmito cizinci a prostory přicházejí tak místní do styku jen vzácně.

 V prostoru vesnice se také často pohybovali policisté a měřili rychlost. Podle pana Dušana je 

dlouhá rovná silnice před Sklepnou směrem od Lučence pro policii „skvělá věc, vyberou 

41 Přiznává inspiraci Virillovou dromokracií. Vychází ze stejného řeckého slova dromos – cesta.
42 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
43 Dříve v autobazaru pracoval jeden z místních obyvatel a v roce 2015 poprvé jeden autobazar přispěl drobnou 

finanční částkou na slavnost pořádanou obecním úřadem a vstoupil tak do sociálního života obce.
44 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
45 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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spoustu peněz na pokutách.. Tady je vidíš každou chvíli a dělají to jen proto, aby si vydělali.“46

Policisté v prostoru obce skutečně byli velice často, pozoroval jsem je i několikrát za hodinu. 

Také v prostoru před jedním autobazarem zastavovali vozidla a prováděli silniční kontroly. 

Měl jsem možnost mluvit s jedním z policistů: „Jezdíme tu často. Jsme z Lučence, takže 

jezdíme z Lučence až do Rimavské Soboty a nazpátek... Ano, často jezdí rychle, dáváme hodně

pokut... Co si o tady silnici myslím? Dávno tu už měla vést dálnice.“ 47 Zde je vidět, že i 

člověk mimo Sklepnou považují tamní silnici za problematickou. I pro něj se zdá silnice 

něčím negativním, co pravděpodobně bude přinášet problémy.

4.3. Silnice a představy s ní spojené

4.3.1. Rozvoj, politika a národnostní problematika

Roseman tvrdí, že v diskurzu ekonomického rozvoje je silnice symbolem pokroku a 

modernity (Roseman. 1996). To do jisté míry platí i ve Sklepné, kde jsem se setkával s 

tvrzeními, že právě místní silnice je to, co je „moderní“ a přináší „pokrok“. Podle Milana by 

„tu bez silnice byl jen samý hnůj a hnůj, nic víc.“ 48 Podobně se vyjádřil i Stanislav: „Ještě že 

tu ta silnice je. Jinak by to tu bylo úplně mrtvé. Jako ve westernu. Takhle se tu aspoň něco 

děje.“ 49 Silnice je tedy nositelkou pokroku. Svým způsobem přináší okolní svět do prostoru 

vesnice.

 Podle Rosemana (Roseman, 1996) silnice také slouží jako důležitý indikátor rozvoje. 

Nicméně zde nejde pouze jen o existenci vozovky (k čemuž se vyjadřovali informátoři v 

předchozím odstavci), ale také o její stav. Pan Boris uvádí: „ Já jsem přesvědčený, že je to 

tak.. nebo to co hlásají, že jdeme do Evropy, nebo že jsme, to že jdeme s nimi, tak do toho je 

daleko.. Nebo k tomu by měly být určité komforty, protože pokud nejsou, tak je to..a to trpíme 

nejen my, ale jsou úseky cesty okolo..co je na polských hranicích, co je omezený koridor, co 

vede do Polska..tam jsou jámy 40cm.. Postaví se něco, nějaký most, ale je to pořád 

málo..dneska jaké jsou stroje, jaké jsou možnosti, tak to.. my jsme od toho strašně daleko si 

myslím.“ 50 Zde je vidět to, že stav povrchu silnice hraje roli v představách o pokroku, o 

46 Rozhovor s Dušanem – 65 let, v důchodu
47 Rozhovor s policistou – 25 let
48 Rozhovor s Milanem – 50 let
49 Rozhovor se Stanislavem – 25 let, nezaměstnaný
50 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
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rozvoji, stagnaci a zaostalosti. Pro pana Borise je Slovensko odlišné od jiných (pode jeho 

názoru pokročilejších) států tím, že nemá kvalitní silniční síť. Silnice je jeden z důvodů, proč 

místní považují Sklepnou za součást „zaostalého“ jihu. 

 Zde je dobré si připomenout, že Sklepná leží nedaleko Maďarských hranic a poměr Maďarů a

Slováků je zhruba 1:1 (Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 2010). Slovenský a maďarský stát 

mají poměrně komplikované diplomatické vztahy, které do velké míry tvoří situace okolo 

maďarské menšiny na jihu Slovenska. 19. června 2001 vydalo Maďarsko zákon o Maďarech 

žijících v okolních státech. V tomto zákoně je uvedeno stejně jako v preambuli Maďarské 

republiky, že  maďarský parlament cítí a přijímá odpovědnost za Maďary žijící za hranicemi 

maďarského státu. Tento zákon měl Maďarům žijícím v zahraničí posílit vědomí národní 

identity a vzbudit pocit sounáležitosti (Gabzdilová, 2005). To vedlo ke zhoršení slovensko-

maďarských vztahů. K další eskalaci došlo v roce 2010, kdy maďarský parlament schválil 

zákon o dvojím občanství, které mohli získat členové zahraničních menšin. Slovenský stát 

reagoval novelou, ve které přijetí druhého občanství znamenalo automaticky ztrátu toho 

slovenského. (Szabová, 2012). Dnes jsou diplomatické vztahy obou zemí nadále 

komplikované a postoje obou států ovlivňují i situaci ve Sklepné a vytváření vlastní identity 

obyvatel. 

 Dále je dobré pamatovat na to, že silnice je vnímána jako symbol státu a dochází na ní ke 

střetu státu a lokáních světů. Podle Bauera je silnice významným ohniskem politického boje a 

vytváří politické diskuze mezi rolníky a externími elitami. Uvádí příklad ze Španělské vesnice

Folgoso del Caurel, kde městská rada v roce 1902 vydala prohlášení, že nedostatek kvalitních 

silnic a železnic vypovídá o tom, že stát nedodržel své závazky, protože stát je zavázán k 

tomu, aby poskytoval zdroje k „rozvoji“ ve všech oblastech rovnoměrně (Bauer, 1992). 

Naprosto stejná problematika, která je ještě obohacená o etnicitu oblasti, se vyskytuje na jihu 

Slovenska a přímo ve Sklepné. V rozhovorech jsem se velice často setkával ve zkratce s 

tímto: Sklepná leží blízko Maďarských hranic, proto je pro Slovenský stát rizikové kvůli 

množství Maďarů do silnice investovat. Podle Szabové (2012) „v současnosti stále přetrvává 

mezi těmito národy spíše vzájemný nepřátelský postoj. Soužití těchto dvou národů na území 

Slovenska vedl a stále vede ke skrytým, ale i zcela zřetelným atakům.“ Podle Sklepňanů se 

slovenský stát právě kvůli maďarské menšině a vztahům s Maďarskem obává o případné 

separatistické tendence regionu. Proto nejsou investice. Harvey a Knox ale tvrdí, že dobrá 

silnice znamená nalákání globálních investorů a pro místní vytvoření nových pracovních míst 
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(Harvey, Knox, 2012) a tohle si myslí i obyvatelé Sklepné. Kvůli množství Maďarů tedy stát 

jižní Slovensko zanedbává, to vede ke špatnému stavu vozovky a silniční sítě a to odrazuje 

firmy investovat do regionu. Nedostatek investic vede pak k velké nezaměstnanosti, která se 

dlouhodobě drží okolo 20%. Tento názor ve Sklepné převládá. K tomu se v rozhovoru 

vyjadřuje i pan Boris: „Co se týká dopravy a propojení cest, to jsme strašně zameškali. To je, 

to je.. nic. Všichni ty dopravci a všichni ty, kteří mají tu.. a proto je i ten region podle mě 

takový slabý.. sociálně slabý.. Nezaměstnanost okolo Rimavské Soboty 30% , Lučenec 23%, 

protože nejsou cesty. Kdo by tu otevřel nějakou firmu, když může otevřít u Trnavy, kde z 

dálnice 2 km vyloží kamion a jede dál... Nenormální výhody musí dávat ty podniky a výhody 

takové, že lidi pracují skoro zadarmo, aby měli práci, jo? …..Dostat se sem, to je katastrofa.“
51 

 Mezi prvním výzkumným pobytem na jaře 2015 a druhým na jaře 2016 proběhly na 

Slovensku parlamentní volby. V rámci kampaní nezůstala tato problematika nevyužita. Tak se 

i silnice ve Sklepné stává součástí politického boje na Slovensku. O prázdninách 2015 

proběhlo v okolí Sklepné několik demonstrací za urychlenou výstavu rychlostní komunikace 

R2. Demonstrací se účastnili i lidé ze Sklepné: „Byli nás dvě auta. Jeli jsme je na ty 

demonstrace podpořit.“ 52 Jednu z demonstrací pořádala politická strana Sieť, předseda 

Radoslav Procházka se o problematice vyjádřil takto: „Nevyhnutelnou podmínkou toho, aby 

sem investice mohli přijít, je dobudování silniční infrastruktury na hlavním tahu. Vláda 

Smeru slíbila v roce 2007, že do třech roků postaví dálnici D1 z Bratislavy až do Košic. Dnes 

je rok 2015, tři roky má Smer neomezenou moc v zemi a my stále posloucháme nové a nové 

termíny dostavby něčeho, co tu dávno mělo být. Znova a znova se opakuje to stejné, 20 let se 

opakují pořád ty stejné sliby.“ Na stejné demonstraci jeden ze starostů vesnice nedaleko 

Sklepné a také člen Sietě dodává: Pokud na jižním Slovensku nebude dobudovaná 

infrastruktura, nebudeme tu moci žít na takové úrovni, jako se žije na západním Slovensku. 

Dopravní situace v obci je mimořádně zlá, Mýtnou projde denně 18.000 aut, cesta se nachází 

blízko rodinných domů a hluk je v nich nesnesitelný, dochází k narušení statiky. Lidé tu mají 

pocit, že jejich hlas do Bratislavy není slyšet. Podle mě je velmi důležité, že se lidé ozvali a 

ten hlas tu zní.“ 53 Přesně stejnou argumentaci používají obyvatelé Sklepné, když se vyjadřují 

k otázkám rozvoje ve vesnici. Je vidět, že před volbami se politické strany rozhodly této 

51 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
52 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
53 Článek na webové stránce politické strany Sieť. Dostupné na : http://siet.sk/prochazka-s-hrnciarom-

podporili-v-mytnej-vystavbu-r2/
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situace využít. Je také zajímavé, že na demonstraci svolanou Sietí zcela absentuje výše 

zmíněná národnostní problematika regionu. Další demonstraci svolala Maďarská strana Most-

Híd. Sklepňané se této demonstrace také zúčastnili. Poslanec za Most-Híd Zsolt Simon zde 

pronesl: " Je třeba nabrat odvahu a začít hovořit, že i my patříme do Slovenska. Jestli nás tu 

nechtějí, tak ať nám to poví, ale ať z občanů Novohradu, Gemeru a jihu Slovenska nedělají 

občany druhé kategorie. I my máme nárok na dálnice, na pracovní místa a životní úroveň, 

jaká je v Bratislavě či Žilině. Nechceme žít ze sociálních dávek, potřebujeme práci a silnici, 

tyto věci jsou propojené.“ Na stejné demonstraci dodává primátor města Filakova Attila 

Agócs: "Je velmi důležité, abychom vysílali signály směrem nahoru, že i tady dole někdo chce

žít. Nestačí nám, jak vláda předloží zdánlivé řešení, různé opatření formou nějakých 

sociálních balíčků. Všichni víme, že když tu bude normální silnice, tak bude investor, který 

přinese práci. Jak bude mít více lidí v tomto regionu práci, tak ty, co už teď pracují, budou 

mít lepší platy, lepší život a tím se restartuje celý region."  54 Je tedy vidět, že se tato 

problematika hojně využívala v politických kampaních různých stran a že politická kampaň 

cílila i na problémy obyvatel místních vesnic55. Některé obyvatele Sklepné donutil stav silnice

k politické participaci – účasti na výše zmíněných demonstracích. Dochází tedy k politickému

boji, ve kterém hraje prostor silnice klíčovou roli. 

4.3.2. Nedělitelnost časoprostoru a pavučina významů

V této podkapitole bych chtěl rozebrat chronotopické vlastnosti silnice. Chronotop označuje 

neoddělitelnost času od prostoru (Bakhtin, 1981).  Slouží jako mnemotechnická pomůcka a 

skrze silnici mohou lidé interpretovat měnící se sociální světy a svou osobní historii 

(Kernaghan, 2012). Vkládají tak do silnice své nové osobní významy (Dalakoglou, 2010). 

Chci ukázat, že pro místní není silnice jen materiálním prostředkem. Právě na chronotopické 

podstatě silnice je vidět, že je tento prostor nedílnou součástí místní identity, provází 

Sklepňany po většinu jejich života a hraje v jejich osobních historiích důležité role. Stejně tak 

ale hraje roli ve sdílené identitě a ve sdílených významech, které jsou silnici připisovány. Je to

prostředek, jak proniknout časem a prostorem do vlastní minulosti.

54 Článek na webové stránce zpravodajského portálu teraz.sk. Dostupné na: http://www.teraz.sk/slovensko/na-
proteste-za-urychlenu-vystavbu-cesty/150648-clanok.html

55 Pana Procházku a pana Simona jsem na jaře 2016 několikrát kontaktoval přes e-mail a požádal je, jestli by se 
mi mohli vyjádřit ke svému postoji k rychlostní komunikaci R2 a stavu silniční sítě na jihu Slovenska. 
Bohužel ani jeden z nich na zprávy nereagoval. Proto používám citace jejich prohlášení z webových stránek 
politické strany a zpravodajského webu.
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Paní Agáta v rozhovoru uvádí: „No potom.. já si z dětství pamatuji, že jsem viděla na vlastní 

oči, to také byl přechod přes cestu.. Konkrétně při kostele se to stalo, jedna stařenka šla z 

raní mše.. tedy ještě se nechodilo.. tedy ne všichni chodili tou velkou bránou.. a teď už všichni

chodíme z té strany kvůli bezpečnosti.. To byla taká malá branka, která ústila rovnou na 

hlavní silnici a my co bydlíme na té straně, tak jsme tudy chodili do kostela.. No ona ta tetička

vycházela tou bráničkou a  projíždějící auto ji tak sundalo, že...to ten zvuk.. bylo mi, ještě 

jsem tehdy byla dítě, ale ten zvuk mi zůstal v uších, ten tupý zvuk nárazu toho těla na to auto, 

že.. i toto souvisí s hlavní silnicí když přechází přes vesnici.“56 Zde je vidět, jak silnice pro 

paní Agátu hrála důležitou roli už od dětství a tento příběh se s pro ni neodmyslitelně spojil s 

prostorem silnice. Přitom v tomto případě pro ni nehraje silnice roli jako pro starostku obce 

Sklepná, ale jako pro paní Agátu, místní obyvatelku. Tato výpověď je také emoční. Je to právě

síla emočního zážitku, která u jednotlivce dokáže k silnici přiřadit nový osobní význam.

 Paní Žofie vzpomíná na to jak „jsme za mlada na silnici sáňkovali. Chodilo se tam na kopec 

a sjížděli jsme po sáňkách dolů.“57 Součástí silnice pro paní Žofii je tento příběh a paní Eva 

zase vzpomíná na to, jak za mlada „chodili po cestě na zábavy. Ještě si pamatuji ty cesty 

domů.. Jsem se bála a pokaždé mě musel někdo doprovodit.“58

 

 Ale chronotopické vlastnosti silnice přinášejí i sdílené a skupinové zážitky, které mají 

význam pro obec jako celek (Dalakoglou, 2010). V roce 1968 přes Sklepnou projížděla vojska

Varšavské smlouvy při okupaci Československa. Při rozhovorech o silnici více informátorů na

tuto událost vzpomínalo. Například paní Agáta: Anebo z dětství si pamatuji, že tato hlavní 

cesta tady to vedla, tak v šedesátém osmém když přicházela armáda, sovětská armáda, tak 

vlastně ty tanky a všechny ty vozidla jely přes nás, to byl hluboko negativní zážitek například 

mého dětství. To se nedá zapomenout, když ty tanky projížděly vesnicí a my jako děti jsme se 

na to dívaly jestli teď bude válka, nebo něco takového, tak ty zničily cestu úplně, protože eeh..

ty pásy, ne? Si umíš tank představit..Ty pásy zničily asfalt. A samozřejmě to potom napravili a

udělali koberec asfaltový. Takže i takový zážitek se pojí s tou hlavní silnicí, že tudy přicházela,

vlastně i (smích) odcházela armáda spojenecká, která to vydržela od 68 do nevím.. nevím kdy 

nakonec odešli..“ 59 Na stejnou událost vzpomíná i pan Dušan: „Pamatuji si, když jsem byl 

malý a projížděly tady ty tanky v šedesátém osmém.... Na to do konce života nezapomenu.. to 

56 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
57 Rozhovor se Žofií – 80 let, v důchodu
58 Rozhovor s Evou – 45 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatelka
59 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
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bylo..hrozný hluk a jako děti jsme se bály co bude dál, jestli nějaká válka nebo tak.“60 Je vidět

že tato událost hrála (a i dnes ještě hraje) v životě obce velkou roli. Průjezd vojsk se stal 

významem, který je i se současnou silnicí ve Sklepné pevně spjat. Stejně tak pan Kristián 

vzpomíná na to jak se „za vesnicí na jedné straně silnice zakopali Němci.. S Rusy se tam pak 

pomlátili.“61 Je tedy vidět, že se silnice drží významy minulých historických událostí. Právě 

to, že je silnice lokální a zároveň translokální umožňuje prolomit kontinuitu času a „držet“ 

všechny tyto významy pohromadě. Silnice hraje v tomto procesu roli „pavučiny“, do které se 

jednotlivé zážitky zaplétají.

4.4. Silnice jako nedílná součást lokální identity

 Lokální identitu pro potřeby výzkumu definuji velice široce. Lokální pro mě znamená 

geografické omezení. Konkrétně prostředí obce Sklepná. S identitou pracuji jako něčím, pro 

co je charakteristický silný vztah ke komunitě, místu či kultuře (Brubaker, Cooper, 2000).

 Z výše zmíněných kapitol by mělo plynout, že silnice ve Sklepné je důležitá část místního 

prostoru a života. Podle mého názoru tak významná, že je součástí lokální identity a je s ní 

pevně spjata. To i včetně negativ, jež přináší, jako je velký provoz, hluk, nehody a podobně. 

Paní Zita tvrdí, že „ty kamiony jsou hrozné.. Samý hluk a prach.. Ale asi se na to dá zvyknout..

Bez toho by tu asi bylo moc velké ticho.“ 62 Paní Marie zase vzpomíná na svojí sestru: „Moje 

sestra bydlela také ve vesnici u hlavní silnice.. No a oni už jim tam udělali ten obchvat, teď to 

má dobré. Ten hluk a prach, to ona už tam vůbec nemá. Oni předělali ty praskliny na baráku 

a to má už taky teď dobré.... Ale říká, že teď nemůže spát, protože tam má moc velké ticho 

(smích).. To já už bych bez toho taky ani neusnula.“ 63 Podobně hovoří i pan Boris: „Takže my

už s tím jako žijeme no. Vedle ve vesnici, už vedle takových 6 km je vesnice, tam už postavili 

ten obchvat, tak to je ta vesnice.. úplně oddech, tam teď mají konečně klid.. Tam je teď úplně 

ticho... odpočala jsem si tam. Tam je velmi ticho, lidi, když jim tam odklonili dopravu, tak 

nemohli ani usnout, takové ticho tam bylo. (smích) Je to takové jako paradoxní.. ale nemohli 

lidé usnout, povídal jsem si tam s lidmi, potom přišli na to, že nemohli usnout, protože takové 

ticho bylo.“ Kromě ticha pan Boris mluví i o tom, jak dojíždí ze Sklepné za prací a přitom 

60 Rozhovor s Dušanem - 65 let, v důchodu
61 Rozhovor s Kristiánem – 65 let, v důchodu
62 Rozhovor se Zitou – 60 let, pracuje na poště ve městě
63 Rozhovor s Marií – 70 let, v důchodu
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musí najet od svého domu na frekventovanou hlavní silnici: „Jasné, každý den kromě neděle. 

A jezdím tady do Lučence a nazpět.. Takže já musím.. Já neodbočuji přímo doleva sem, ale 

zastavím vedle, počkám, až přejedou auta... Nebo to by jsem rozbil auto každý týden,  jak by 

jsem jako čekal, až mi dají přednost. Takže my už s tím jako žijeme no.“ 64 Silnice zasahuje 

lidem ve Sklepné do jejich každodenních životů a zásadně tak ovlivňuje místní identitu. 

Sklepňané se musejí potýkat s každodenními problémy, které jim silnice přinese. Jsou na ní 

pak zvyklí. Je to součást jejich běžných životů a přes jakýsi trpký nádech je z části dělá 

takovými, jací jsou. Stejně tak je Sklepná vesnice, přes kterou vede silnice I/50 a je to něco, 

co je součástí vesnice samé a také součástí její charakteristiky. Podle paní Agáty „byla dříve 

Sklepná známá tím, že se tu pěstovali melouny. Teď ji zná celé Slovensko jen kvůli silnici. 

Schválně si někdy pusťte jakékoliv slovenské rádio a v dopravním zpravodajství uslyšíte, že u 

Sklepné měří rychlost.“ 65 Tato deklarace nebyla reakcí na nějakou otázku ohledně silnice, ale 

součástí spontánního výkladu o Sklepné a její identitě. Podle toho je vidět, že ve Sklepné je 

místní identita jako taková silně spjata právě se silnicí. Už to nejsou melouny, co je pro 

vesnici charakteristické, ale je to měření rychlosti. Silnice je tedy integrální součástí identity 

obyvatele Sklepné, ale zároveň místní nejvíce zdůrazňují negativní aspekty, které silnice 

přináší, jako jsou výše zmíněné nehody, nebezpečí, nezaměstnanost, úpadek regionu a další. 

Tyto dvě složky vytváří napětí, ze kterého plyne ambivalentní vztah místních k silnici, který 

je součástí místní identity. Silnice dělá Sklepnou Sklepnou, ale zároveň přináší výše zmíněné 

negativní jevy. To vystihuje Boris větou: „Nevím, dá se na to zvyknout, ale asi nedá.“ 66

64 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
65 Rozhovor s Agátou - 55 let, vysokoškolské vzdělání, současná starostka obce
66 Rozhovor s Borisem – 50 let, vysokoškolské vzdělání, podnikatel
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Kapitola 5 Závěr

V této práci jsem se snažil odpovědět na to, co je to silnice. Co znamená pro obyvatele 

Sklepné a jaké významy se s ní pojí. Dospěl jsem k tomu, že je to důležitá  součást místa, ve 

kterém Sklepňané žijí. Je to nedílná součást jejich životů a přináší jim každodenní strasti a v 

pár vzácných okamžicích i radosti. Silnice strukturuje prostor vesnice a do určitě míry i životy

tamních obyvatel. Nejvíce je charakteristická tím, že je ve své podstatě nejednoznačná. Snažil

jsem se ukázat, že může sloužit jako nástroj politického vyjednávání, ať už v obci, nebo mimo

ni. Dále z nejednoznačnosti vyplývá ambivalentní vztah, který obyvatelé Sklepné k silnici 

mají. Silnice se neustále přelévá mezi lokalitou a translokalitou, mezi materií a metaforou. 

Proto je do tohoto prostoru možné vnášet nové významy. Silnice je chronotopická, pevně pojí 

čas a prostor. Je součástí historie celé obce, ale také neopakovatelné historie jednotlivých 

lidských životů. Může tedy sloužit jako mnemotechnická pomůcka a „nabalovat“ na sebe 

významy, které jsou společné pro celou vesnici, ale i významy, které jsou důležité jen pro 

jednotlivé obyvatele.

 Silnice je místo, kde jezdí auta, přivádí cizince, kamióny způsobují otřesy a ničí tak domy. Je 

to místo, prostřednictvím kterého se jezdí do školy a za prací. Je to místo, kde někteří místní 

přišli o život, místo nebezpečí. Ale zároveň je to místo, kde někteří se zatajeným dechem 

pozorovali projíždějící tanky, kde jako děti sáňkovali, kudy chodili na první zábavy a 

prostřednictvím cesty poznávali okolní svět. Doufám, že na konci cesty této bakalářské práce 

je alespoň o trochu jasnější, co to silnice pro místní ve Sklepné znamená. 

 Tuto práci jsem začal Tolkienovou básní o cestě, která stále pokračuje a vede přes všechny 

možné strasti. Ukončím ji další Tolkienovou básní, která spojuje cestu a domov. Ukazuje nám 

to, že nikdy nevíme, po které cestě se vydat, kam nás může cesta zavést, ale pokaždé se 

nakonec vrátíme domů.

Upon the hearth the fire is red,

Beneath the roof there is a bed;

But not yet weary are our feet,

Still round the corner we may meet

A sudden tree or standing stone

That none have seen but we alone.

35



Tree and flower and leaf and grass,

Let them pass! Let them pass!

Hill and water under sky,

Pass them by! Pass them by!

Still round the corner there may wait

A new road or a secret gate,

And though we pass them by today,

Tomorrow we may come this way

And take the hidden paths that run

Towards the Moon or to the Sun.

Apple, thorn, and nut and sloe,

Let them go! Let them go!

Sand and stone and pool and dell,

Fare you well! Fare you well!

Home is behind, the world ahead,

And there are many paths to tread

Through shadows to the edge of night,

Until the stars are all alight.

Then world behind and home ahead,

We'll wander back to home and bed.

Mist and twilight, cloud and shade,

Away shall fade! Away shall fade!

Fire and lamp, and meat and bread,

And then to bed! And then to bed! 67

67 J.R.R. Tolkien.
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