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Smajlík. Stylizovaný obrázek 
lidské tváře, vyjadřující pocity 
při chatování. Ve Žďáře možná 
vznikl vůbec první smajlík na 
světě. A to už v polovině
18. století.

 Lenka Kopčáková

Původně symbol naťukaný dvojteč-
kou coby očima, pomlčkou namísto 
nosu, a levou či pravou závorkou jako 
ústy, dle toho, zda se smajlík směje, či 
je smutný... Ofi ciálně smajlík vytvo-
řil v roce 1963 Američan  Harvey Ball 
jako součást kampaně pro pojišťovací 
společnost. Cílem měla být podpora 
morálky zaměstnanců. 

První textové použití smajlíků ve tva-
ru :-) „pro vtipy“, a :-( pro vážné věci, 
navrhl Scott  Fahlman v září 1982, v e-
mailu pro radu informatiků na Carne-
gie Mellon University v Pensylvánii.

Emocionální textové znaky však už 
kolem roku 1910 používal i britský 
politik Winston Churchill. Měly tvar 
X, a znamenaly polibky v dopisech 
manželce. Tento zvyk se v Anglii drží 
dodnes, zvláště u starší generace. XXX 

ZNAČKA , kterou zakončoval listiny  
opat žďárského kláštera Bernard Hen-
net již kolem roku 1741. Co vám při-
pomíná…?
 Zdroj snímku:  Archaia Brno  

Smajlík je nejspíš žďárským objevem

na konci osobních dopisů nemohou 
chybět…

Jak to vypadá,  se smajlíky může být 
vše zcela jinak. Letos na jaře totiž bada-
telé z brněnské společnosti Archaia 
nalezli „smajlík“ v rukopise žďárského 
opata Bernarda Henneta z poloviny 
18. století!

Hennetovu značku objevil historik 
David Merta v badatelně Moravského 
zemského archivu. Smějící se symbol 
byl na listině vztahující se ke korespon-
denci o zřízení hrnčířské dílny v domě 
žďárského opata, na dnešním Zelném 
trhu v Brně. 

Námi oslovený historik David Merta 
pro ŽN vysvětluje, že se jedná o jednu 
listinu v rámci jednoho kartonu, kde je 
listin uloženo několik desítek. Obrá-
zek, v němž dnes vidíme smajlík, tu 
má význam „na místo pečeti“. 

„Značkou opat Hennet buď označil 
místo, kde měla být pečeť, nebo  že schvá-
lil dokument. Kolega archivář mne ujistil, 
že v 17. a 18. století se jedná o vcelku běž-
nou záležitost,“ uvádí historik.  Symbol 
shodný s dnešním „smajlíkem“ opat 
žďárského kláštera Bernard Hennet 
používal v korespondenci již v roce 
1741.  

Po významu  značky chtějí nadšenci 

i nadále  pátrat. To ale nic nemění na 
prvenství Žďáru v tom, že zde mohl 
vzniknout vůbec první smajlík na svě-
tě. 

Pro úplnost připomínáme, že  Ber-
nard Hennet byl opatem od roku 
1738. Byl to on, kdo nechal velkoryse 
dostavět klášterní prelaturu, a po vzo-
ru pražského Karlova mostu vyzdobit 
sochami barokní most.

Starší než Churchillovy
značky polibků
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