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Ve své roubence u Hlinska 
tvoří v teple u kamen a raduje 
se z každodenních drobností. 
Folkloristka Kamila Skopová.

 Lenka Kopčáková

Odpovídala na otázky ŽN, smě-
řované na období před začátkem 
adventu…

Když si vezmeme obecně listo-
pad v životě našich předků, v lido-
vé kuchyni i zvycích co vás osobně 
na tomto období nejvíce baví?

Nemohu některé období roku pro-
hlásit za více, či méně oblíbené. V 
mém věku je zdrávo radovat se po 
celý rok, ať je počasí jakékoliv. Prý 
je listopad nevlídný, pochmurný, 
depresivní. Já to tak nevnímám. V 
mojí roubence u tepla kamen je pře-
ce tak útulně, s hrnkem čaje, nebo 
sklenkou dobrého vína, nad psaním 
a kreslením. Když mne ven neho-
ní pěkné počasí a zahrádka v pod-
zimním mrholení přestane vyčítat, 
že na ni nemám dost času... I obdo-
bí vzpomínání na naše předky, na 

zemřelé, má v lidové kultuře, a všeo-
becně v našem životě velice důležité 
místo.

Třeba zrovna ty „Dušičky“ prý 
mívaly i svoje obřadní pečivo; a v 
listopadu hospodyňky zadělávaly 
již na vánoční zázvorky a perní-
ky...

O prvních listopadových dnech 
pekly  hospodyně tradiční pečivo ve 
tvaru kostí, nebo podlouhlých dala-
mánků, kterým se říkalo „dušičky“. 
Byly z levnějšího kynutého těsta, a 
kromě domácích strávníků jimi byli 
podarováni také chudí, kteří prosili 
o nějaké přilepšení. 

Máte pravdu, že nejpozději v půli 
listopadu je třeba zadělat medo-
vé perníkové těsto, a začátkem pro-
since se začalo chystat také vánoč-
ní cukroví, i oblíbené zázvorky. Ty 
musí dostat více času k řádnému 
proležení. 

V minulosti se cukroví nechysta-
lo, postačily ořechy, křížaly a sušené 
švestky.

Jak dlouho se konkrétně pátrá-
ní po lidových tradicích a kuchy-
ni věnujete, a jak vstřícní jsou 
pamětníci, či lidoví sběratelé?

Můj zájem o národopis vznikl už 
někdy v dětství. Hlubšímu samostu-
diu jsem se ale mohla věnovat až v 
sedmdesátých letech minulého sto-
letí. Pamětníků, starších než jsem já, 
už mnoho není. 

V mládí jsem se lidí vyptáva-

la, mnohé znám i od mojí babičky, 
recepty jsem získávala z paměti sou-
sedek, jak si je vybavovaly ze svého 
dětství. Lidé rádi vzpomínají na „sta-
ré dobré časy“, a tak jsem se nikdy s 
nějakou neochotou nesetkala.

Váš nejzajímavější objev prá-
vě z období Dušiček, adventu či 
Vánoc? 

Svoje vlastní objevy nemám, už 
proto, že dnes už se těžko dá obje-
vit v rámci zvyků, obřadů a obyčejů 
něco nového, nezmapovaného. Ale 
stále mne něco překvapuje, v oblasti 
národopisu zaplaťbůh mile. A stále 
častěji si uvědomuji ono okřídlené 
„vím, že nic nevím...“

Z jaké doby jsou vaše nejstarší - 
nebo pro vás nejcenější - podkla-
dy či receptury, které jste vypátra-
la, či získala?

Moje maminka a babičky vařily 
podle „Sandtnerky“, a uměly to dob-
ře... Jenomže jak Magdaléna Dob-
romila Rett igová, tak později i Joža 
Janků Sandtnerová zpracovávaly 
měšťanskou kuchyni, nikoliv lido-
vou. Jejich recepty jsou nákladné, 
tučné, a většinou i pracné. 

Česká lidová strava se opírá o jed-
noduchost, využívání domácích pro-
duktů, šetří tukem i masem. Prostě 
je to kuchyně veskrze zdravá. Proto 
se raději zajímám o lidové recepty. 

Mám kromě mnohých jiných knih 
o vaření i ručně psanou kuchařku z 
roku 1770, ale znám i mnohem star-
ší recepty. Pravda je, že by našemu 
zmlsanému jazýčku už jídla ze 16. 
století zřejmě nechutnala.

Bude to vaše premiéra ve žďár-
ské knihovně, nebo jste tu již 
někdy besedovala, a jací jsou 
posluchači?

Ve žďárské knihovně nebudu popr-
vé. Bohužel, zájem lidí o téma  lido-
vých zvyků a tradic není moc velký, 
ke škodě nás všech. Pokud nebude-
me znát svou minulost, tedy i lido-
vou kulturu jako východisko té vyš-
ší, ofi ciální kultury, nemáme moc 
šancí na budoucnost. 

Mnohem početnější národy, a to 
nejen v Evropě, pečují o svou lido-
vou kulturu daleko zodpovědněji a s 
větší hrdostí.

SPISOVATELKA  Kamila Skopová při 
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Šancí pro budoucnost je znalost kultury


