
RECENZE 49

Marek Jakoubek 
–Vojvodovo: kus 
česko-bulharské 
historie, tentokrát 
převážně očima jeho 
obyvatel (2011)
Kamila Jirků

Katedra antropologie, Filozofická fakulta, 
Západočeská univerzita v Plzni
kampotom@seznam.cz

A  ZASE to Vojvodovo. Obec v  severozá-
padním Bulharsku, jež byla založena na 

počátku 20. století českými evangelíky, okouz-
lila M. Jakoubka natolik, že se již poněkolikáté 
vydává na strastiplnou cestu publikační, aby se 
o toto kouzlo s námi podělil. Prozatím poslední 
práce o  Vojvodovu je výsledkem edičního úsi-
lí Marka Jakoubka, aby nám tuto příkladnou 
obec ukázal „tentokrát převážně očima jeho 
obyvatel“ (Jakoubek 2011). Neboť ačkoliv daná 
oblast zažila v  posledních letech „bezmála pu-
blikační explozi“ (Jakoubek 2011: 8), samotní 
Vojvodovčané se v nich ke slovu moc nedostali. 
Tato práce si klade za cíl tuto situaci napravit 
a Vojvodovčany pasuje na (spolu)autory, neboť 
její základ byl sepsán právě někdejšími obyvateli 
Vojvodova.

V podkapitole úvodu, nazvané Učitelé a jeho 
žáci, autor uvádí svou motivaci, jíž je reakce 
na tvrzení bulharského etnologa Vladimíra 
Penčeva, že „v  principu absentuje písemná re-
alizace, resp. fixace specifické identity daného 
společenství“ (Jakoubek 2011: 11). Toto tvrzení 
kniha samotnou svou povahovou úspěšně vyvra-
cí. Oproti předchozí knize, kde Jakoubek vyjád-
řil dík zmiňovanému Vladimíru Penčevovi, který 
ho s tématem seznámil a který je jako Jakoubkův 
respektovaný učitel jeho stálou inspirací, se ten-
tokrát s  vděčností obrací k  Vojvodovčanům. 
Neboť pro něj nebyli pouhými „informátory“ či 
„konzultanty“, ale učiteli, kteří ho naučili vidět 
svět svýma očima. Slovy Marka Jakoubka „je to 
kniha, kterou jsme psali takříkajíc společně, je 
to také jejich kniha“ (Jakoubek 2011: 12). 

Co se týče struktury díla, nejedná se o  sou-
vislý text, ale spíše o mozaiku tvořenou jednot-
livými svědectvími Vojvodovčanů, jež dohro-
mady vytvářejí plastický obraz jejich rodné vsi 
a života v ní. Kniha je členěna do devíti kapitol, 
které kromě písemných výpovědí někdejších 
obyvatel Vojvodova, obsahují erudovaná úvodní 
slova Marka Jakoubka předkládající centrální 
problémy obsažené v dokumentu, jeho charak-
teristiku ve vztahu k ostatním kapitolám a jeho 
přínos k  již existujícím studiím o  Vojvodovu. 
Každá kapitola je dále opatřena medailony o au-
torech a  ediční poznámkou zahrnující krátkou 
charakteristiku primárního zdroje, kontext jeho 
původu a další ediční detaily. 

Text Barbory Čížkové, jenž edici zahaju-
je a  spojuje s  předchozí Jakoubkovou knihou 
Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku 
(2010), je textem „nejkrásnějším“ (Jakoubek 
2011: 17). Nejedná se jen o  stylistiku, ale i  sa-
motnou vesnici, kterou autorka zachycuje 
v celé její slávě tak, „jak si jej chtějí pamatovat“ 
(Jakoubek 2011: 17) – „čistou, krásnou, spo-
řádanou jako nevěsta“ (Jakoubek 2011: 23). 
Pravidelně bílené domy v  rovných, akátem le-
movaných, čistých ulicích jsou odrazem jejich 
obyvatel, žijících v harmonickém soužití v sou-
ladu s přírodou a evangelickým poselstvím.

V  pořadí druhém dokumentu nazvaném 
Odkaz mojim dětem, vnukům a  pravnukům, 
Amálie Hrůzová vypovídá mimo jiné o  histo-
rii Vojvodova. Zachycením nejstarších dějin 
Vojvodova se stěhováním z  rumunské Svaté 
Heleny a  tříletém pobytu v  Seseku spolu s  in-
formacemi o  štěpení evangelického tábora ve 
Vojvodovu, tak představuje mimořádný doku-
ment, jenž je také jediným svědectvím o  této 
starší epoše. 

Ester Karbulová, švagrová Barbory Čížkové, 
nás ve své Kronice naší rodiny seznamuje se 
školní docházkou, s údělem kováře, jímž byl její 
otec mezi jinak zemědělským společenstvím, 
s  přesunem do Československa a  prvními lety 
po přesunu. Toto velice emotivní svědectví po-
jednává o  těžkých časech, mezi které, kromě 
války, bídy a přesunu, patřila také etapa, kterou 
procházela v podstatě každá vojvodovská žena – 
přesun mladé nevěsty do rodiny manžela. 

Kateřina Králiková se dostává ke slovu 
v této edici dokonce dvěma texty. V Kronice mojí 
rodiny nás jako dcera Slovenky a  Srba upozor-
ňuje na fakt, že původ Vojvodovčanů může sa-
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hat i  do oblasti dnešního Srbska a  Maďarska. 
Náboženský obraz Vojvodova pak doplňuje 
o tzv. nazaretskou víru, jejímž výrazným rysem 
byl důsledný pacifismus, který vedl v  době vál-
ky k  uvěznění řady mužů za neuposlechnutí 
povolávacího rozkazu. Život na vesnici, který 
se vzhledem ke způsobu obživy řídí ročními ob-
dobími, sama autorka zachycuje formou kalen-
dářního cyklu a poskytuje plno detailů z polních 
prací. Její druhý text, Vzpomínka na Vojvodovo, 
se pak svou poetičností podobá básni v  próze 
a  autorka v  něm mj. dokládá, že místo, kde se 
člověk narodil, nelze nahradit žádným jiným.

V textu Preci len moje nejkrajšie dni bezsta-
rostné boli tam, kde som vyrástla, v našej malej 
dedinke Vojvodovo... se s námi Marie Strýčková 
dělí nejen o slovenskou perspektivu a lidové lé-
čitelství, ale také o své sny a zážitky. Například 
o  ten, kdy „vlastnými očami videla“ a  „nielen 
ja, mnohí ho videli“ přeletět draka nad vesnicí 
(Jakoubek 2011: 112). 

Pamětní vzpomínky Na tý Vojvodově to bylo 
takový vzácný Bedřicha Dobiáše byly přepsány 
ze zvukového záznamu. Jedná se o krátký text, 
který ale díky svému rozsahu nechá vyniknout 
etapovost života Vojvodovčanů, kteří během 
svého života pobývali na několika místech. 
V  případě daného autora se jednalo o  Svatou 
Helenu, Orechovo, Vojvodovo, kterým však 
takříkajíc „jen“ prošel, a  Dolní Dunajovice. 
Prožil tak dohromady hned „několik životů“ 
(Jakoubek 2011: 117). 

Alois Filip předkládá dva texty. Jeden ve for-
mě vlastního životopisu, který je specifický ne-
jen svou délkou a  zevrubností popisu, ale také 
faktem, že A. Filip většinu svého života strávil 
mimo Vojvodovo. Jako sirotek nám dále uka-
zuje, jak v  dané době fungoval ve Vojvodovu 
poručnický výbor. Druhý text poté představuje 
Svědectví A. Filipa o tom, jak se stal křesťanem – 
dítkem Božím a vypovídá o niterném duchovním 
vývoji. 

Nejrozsáhlejší dílo z  pera českého 
Vojvodovčana nejen v  této edici, ale vůbec 
existující, představuje Vzpomínání a  vyprávění 
o  Vojvodovu Petra Klepáčka. Klepáček je také 
nejmladším (spolu)autorem této edice, neboť 
v  době přesídlení mu bylo pouhých sedm let, 
oproti ostatním, kteří před odjezdem již měli či 
zakládali vlastní rodiny. Klepáčkův věk má však 
daleko k handicapu, naopak díky němu se nám 
Vojvodovo představuje nově dětskýma očima. 

Poprvé se ve Vojvodovu také setkáváme s  rus-
kými emigranty – wrangelisty, s černým trhem 
a zabijačkami, podrobněji pak se službou dívek, 
které byly oblíbenými služkami i  v  židovských 
bohatých rodinách v Sofii. Na harmonické dět-
ství plné pocitu bezpečí ve vesnici, kde je každý 
strýcem a  tetou, pak naráží tvrdá realita jižní 
Moravy, kde je Petr v  očích opilého souseda 
přistěhovalým „Bulharem“. Později se pak již 
s dospělým P. Klepáčkem vydáváme na výlet do 
Vojvodova, jež halí silná vrstva melancholie. 

Poslední příspěvek Kniha pamňetni Tomše 
Hrůzy, žitele vojvodovského, jež celou publikaci 
uzavírá, se liší nejen tím, že se jedná o jediný do-
kument, který byl napsán v reálném čase (tedy 
ještě ve Vojvodovu), a není tak vzpomínkou, ale 
také formou. Jedná se totiž hlavně o  heslovité 
poznámky související s  ekonomicko-hospodář-
skou situací. Kolik leva v  jakém roce stálo obi-
lí, kráva a jiné. Slovy autora daného textu, jaká 
byla „drahota“.

Z  jazykového hlediska je celá edice psána 
v  českém spisovném jazyce až na některé spe-
cifické termíny a  bulharská pojmenování sou-
visející převážně se zemědělskou technikou. 
Veškerá tato terminologie a  jiné konotace, kte-
ré by mohly být čtenáři nesrozumitelné, jsou 
pečlivě vysvětleny v  poznámkách pod čarou. 
Soupisy literatury jsou poté uváděny vždy za 
každou kapitolou zvlášť, a  ne na konci knihy, 
jak je sice zvykem, ale zde by to nadělalo spíše 
zmatek. Jediné dvě kapitoly jsou psány v jiném 
jazyce, v případě Marie Strýčkové se jedná o slo-
venštinu, v  poslední kapitole Tomše Hrůzy se 
jedná o  „Vojvodovčinu“. Tato kapitola nás tak 
upozorňuje na fakt, že ač by bylo krásné slyšet 
vzpomínky Vojvodovčanů v jejich vlastním jazy-
ce, bylo by to na úkor srozumitelnosti a celkové 
čtivosti. Navíc a především bylo přáním samot-
ných (spolu)autorů, aby se texty opravily do spi-
sovné češtiny. Vyprávění Vojvodovčanů je dále 
doplněno dobovými fotografiemi, díky nimž si 
nejen představujeme, ale na vlastní oči vidíme 
„dívky v krojích, jako motýlci“ (Jakoubek 2011: 
94). 

Tato originální práce, sestavená za velkého 
edičního úsilí Marka Jakoubka, nám předsta-
vuje výjimečnou epochu, kterou zažila obec 
Vojvodovo na počátku 20. století, se střípky 
o  životě před a  po jejím trvání. Starostlivou 
a pečlivou formou jsou nám zpřístupněny texty, 
jejichž význam lze jak po informační a  histo-
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rické, tak po stylistické stránce srovnat s  pra-
cemi daným tématem se zabývajících vědců. 
O Vojvodovu se tak dozvídáme od obyvatel, kte-
ří Vojvodo nejen založili, ale i tvořili. Slovy Petra 
Klepáčka „Vojvodovo bylo v minulosti vzácným 
plodem s  tvrdou slupkou a  lahodným jádrem. 
Po přesídlení slupka zůstala ve Vojvodově, a la-
hodné a  vzácné jádro se rozprsklo v  pohraničí 
jižní Moravy. Jen vzpomínky je na dálku spo-
jovaly. Pravá hodnota spočívala v  kvalitě lidí, 
Vojvodovo byla jen kulisa, v  níž se drama ode-
hrávalo“ (Jakoubek 2011: 210). 

Jakoubek, M. 2011. Vojvodovo: kus česko-
bulharské historie, tentokrát převážně očima jeho 
obyvatel. Brno: CDK. 
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„Budu šťastný, když vám tato knížka pomů-
že k  inspiraci, orientaci, poučení, seberozvoji. 
A budu velmi šťastný, když tyto informace a do-
vednosti použijete ohleduplně,“ (290) takto uza-
vírá Vojtěch Černý knihu Řeč těla. Neverbální 
komunikace pro obchodníky i  pro běžný život, 
která vyšla jako 2. aktualizované vydání v nakla-
datelství Edika v Brně roku 2012. 

Publikací zaměřených na neverbální komu-
nikaci pro obchodníky nebo ekonomy je v  na-
bídce internetových i  kamenných knihkupectví 
dostatek, a  to jak od českých, tak od zahranič-
ních autorů. Zájem o téma neverbální komuni-
kace trvá, což je zřejmě důvodem reedice knihy 

Vojtěcha Černého Řeč těla v  aktualizovaném 
vydání. 

Kniha Vojtěcha Černého Řeč těla. Neverbální 
komunikace pro obchodníky i  běžný život vyšla 
v  1. vydání v  nakladatelství Computer Press 
v Brně roku 2007, 2. aktualizované vydání vyšlo 
v nakladatelství Edika v Brně roku 2012. 

Autor člení 2. vydání knihy Řeč těla o  296 
stranách do 19 kapitol, oproti 1. vydání je kniha 
rozšířena o 42 stran a o 1 kapitolu. Jak 1. vydání 
z roku 2007, tak 2. aktualizované vydání z roku 
2012 doplňuje vložené DVD.

Ústředním tématem knihy Řeč těla je pre-
zentace základních složek neverbální komuni-
kace a  aplikace získaných poznatků v  běžném 
i  v  profesním životě. Kniha je pojata jako prů-
vodce obsahující řadu rad a cvičení pro přizpů-
sobení řeči těla v různých pracovních situacích 
a v partnerských vztazích. 

V prvních dvou kapitolách se Černý zabývá 
vymezením pojmů komunikace a  neverbální 
komunikace. V  kapitolách 3–10 se věnuje jed-
notlivým složkám neverbální komunikace: pro-
xemice, posturologii, kinezice a  gestice, mimi-
ce, haptice, očnímu kontaktu, paralingvistice, 
vzhledu a úpravě zevnějšku. Prvních 10 kapitol 
je vždy zakončeno oddílem Souhrn kapitoly, 
v němž je jejich obsah shrnut do několika bodů 
a na závěr jsou uvedeny Otázky a cvičení, které 
mohou být využitelné nejen pro běžného čtená-
ře, ale také jako pomůcka pro lektora v kurzech 
neverbální komunikace.

Dalších 9 kapitol je zaměřeno na rady, jak 
vysílat správné signály řeči těla a kterých nega-
tivních projevů je potřeba se vyvarovat. Kapitola 
11 je pojata jako „rychlý průvodce“ řeči těla. 
Kapitola 12 je průvodcem obchodní schůzkou 
z hlediska neverbální komunikace. 

V kapitole 13 se Černý zabývá tématem ne-
verbální komunikace v  partnerských vztazích 
a  v  kapitole 14 se znovu vrací k  neverbální ko-
munikaci na pracovišti a rozebírá téma přijíma-
cího pohovoru a výběru zaměstnanců.

Kapitola 15 je věnována kulturním odlišt-
nostem neverbální komunikace „nejen pro 
cestovatele“ - tato kapitola je do 2. vydání nově 
zařazena. V kapitole 16 autor uvádí rady pro ne-
verbální komunikaci se šéfem a v kapitolách 17 
a 18 se vrací k mezipohlavním rozdílům v never-
bální komunikaci (viz dříve kapitola 13) a  radí 


