
Konference o Valašsku – reminiscence  a dojmy

Uplynulo pět let od konání společné třídenní mezinárodní a 
mezioborové konference Valašsko – historie a kultura (18.–20. 9.
2013), která se konala z iniciativy Filozofické fakulty OU a pod 
záštitou vedení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. O rok později vyšla stejnojmenná monografie 
složená nejen z přednesených referátů, ale obohacena 
o unikátní fotografie valašské krajiny, z nichž mnohé byly 
zveřejněny poprvé. Pozornost se tehdy soustřeďovala na 
problematiku regionální identity a uvažovalo se o Valašsku jako 
literárním a kulturním regionu. Kniha, na jejímž obalu se vznáší 
starý Valach nad valašskou krajinou, se doslova stala „modrým 
Mauriciem“ ediční činnosti FF OU. Dodnes přicházejí prosebné 
dopisy o zaslání publikace a my pouze slibujeme, že brzy vyjde 
další neméně zajímavý svazek. 

Vzpomeňme, o čem se v roce 2013 na konferenci nejvíce 
diskutovalo. Kupodivu ožíval staronový problém valašské 
kolonizace, diskutovalo se o utváření populace moravského 
Valašska, spojujícím tématem se stala proměna valašské krajiny
a paměti míst. Jak jsme před nedávnem zjistili, téma Valašska 
neztratilo na své atraktivitě. Při ověřování zájmu o nově zvolené
téma, kterým se stala „obživa“, reálný život spojený se 
zápasem člověka o existenciální bytí, se obavy z nezájmu 
nenaplnily. Naopak. Přihlásilo se více než pět desítek referujících
z různých humanitních oborů. Organizační výbor konference nic 
neponechával náhodě, a tak došlo k živé vzájemné 
korespondenci, shromažďovaly se abstrakty referátů, slaďoval 
se „doplňkový program“, aby účastníci konference byli v co 
nejkratší době doslova vtaženi do dění v našem největším 
muzeu v přírodě.

Jako ta minulá, i letošní konference Valašsko – historie a kultura 
II. Obživa, která se konala ve dnech 23.–25. 5. 2018 v Rožnově 
pod Radhoštěm, zaujala živou problematikou, bohatou diskuzí, 
dynamikou, spontánností. Již při zahájení putoval mikrofon 
z ruky do ruky předsedajících, objevil se i hejtman Zlínského 



kraje ing. Čunek. Oficiální část plynule přešla do 
společného plenárního jednání, kde vévodili naši historici (prof. 
Kladiwa a „demografická trojice“ prof. Dokoupil, doc. 
Nesládková a dr. Lipovski) a brněnský etnolog doc. Drápala. 
Odpolední jednání i další den probíhaly v sekcích. Třetí 
konferenční den uzavíral opět společný etnograficko-historický 
blok. Celkem zaznělo 43 referátů od 50 autorů, plenární jednání 
a sekce moderovalo 8 účastníků konference, vystupovali domácí
i zahraniční kolegové. Referáty zahrnovaly pracovní, sociální a 
kulturní aspekty i sepětí člověka s historickou, kulturní a 
materiální stránkou, zejména pak s hospodařením, rukodělnou 
zručností, se sociálními vztahy, se zvyky a rituály. Mnohdy si 
účastníci kladli zdánlivě podobné otázky, avšak dostávali jiné 
odpovědi. Odkrývaly se nečekané sociální vazby, vztahy a 
souvislosti. Nestačilo vracet se k tradičním, někdy až 
stereotypním obrazům o životě na Valašsku, ale upozorňovalo 
se na to, co by mělo být zachováno v kulturním povědomí 21. 
století.

Mezioborová setkání jsou náročná na přípravu a moderování, 
avšak bývají zpravidla inspirující a obohacující pro účastníky 
jednání. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Vystupovali historici, 
folkloristé a etnologové, jazykovědci, literární historici a historici
architektury a umění, přednášeli odborníci z vysokých škol 
(mezi nimi 14 pracovníků FF OU), z vědeckých ústavů a muzeí. 
Zaujala také účast ruských badatelek prof. Eleny Uzenevy, dr. 
Mariny Valentsové a dr. Tatiany Shalaevy ze Slovanského ústavu
Ruské akademie věd v Moskvě. Zásluhou dr. Vilímka jsme se 
seznámili s novou publikací prof. Uzenevy Karpatské tradice 
v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. Cenné byly 
hluboké poznatky a diskusní vstupy nitranského badatele doc. 
Petra Kopeckého a dalších.

Těší nás, že pozvolna dochází ke generační obměně účastníků. 
Svědčí o tom, že odborný zájem o specifické regionální oblasti 
se již dávno vymanil z provinčních, uzavřených, zastaralých 
hranic, že se bádání v oblasti regionalismu rozvíjí velmi 
dynamicky, což jistě souvisí nejen s reinterpretací minulosti, ale 



také se současným společenským děním. Ukazuje se, že 
nacházíme aktuální témata, která rezonují nejen v etnologii 
(například vztah centra-periferie, migrace, hranice, 
transhranice). Pojem „region“ je nově a zřetelně konstruován a 
interpretován z hlediska historické, kulturní a kolektivní paměti, 
častý je komparatistický pohled, přitom nadále přitahuje 
mytizace krajiny a míst v literatuře a kultuře. 

Osobně nás mimořádně zaujal 35minutový unikátní filmový 
dokument s názvem Říkejte mi strýcu, který pořídili otec a syn 
Smrčkovi. Premiéra dokumentu se těšila obrovské pozornosti 
širší veřejnosti. Tleskalo se jako na filmovém festivalu. 
Dokument pojednává především o důležitém způsobu obživy na
Valašsku, o unikátním svážení dřeva v Beskydech na pěších 
saních. Úkony předvádí a svůj životní příběh vypráví 96letý 
neobyčejně vitální horal, reprezentující zmizelé Valašsko. 
Konference byla unikátní svým těsným propojením teorie a 
praxe, obsahy referátů vzácně korespondovaly s prezentací 
lidové kultury v expozicích muzea v přírodě. Prioritní význam 
nabylo spojení „conditio humana“. Věříme, že spolupráce VMP s 
OU přinese oboustranný užitek a dojde k pokračování. 
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