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Ornament moravský.
^ire^íetnými dotazy a pokyny v příčině moravského
ijP^iv* ornamentu, jež jsem dostal vydávaje „Sbírku
-&&Ž& předloh moravského ornamentu"*), byl jsem
povzbuzen, abych uveřejnil na základě vlastního studia
s použitím odborných článků jiných badatelů, třeba
strunnou rozpravu o ornamente moravském.
Obzvláště rád podrobil
jsem se práci, když p. dr.
Čeněk Zíbrt, redaktor ná
rodopisného
sborníku „Český
Lid-', atd. s p. Jar. Šimáčkem
v Praze laskavým zapůjčením
illustrací z téhož sborníku
mně umožnili učiniti rozpravu
co nejnázornější. S radostí
zmiňují se o jejich laskavosti,
a splácím za ni zde veřej
nými díky.
Aby i na nižších stupních
školní návštěvy náš orna
ment, obyčejně dosti složitý,
, se ujal, připojil jsem i krátký
návod, kterak si počínati při
rozboru ozdob.
Že Slované mají svůj
vlastni sloh, v umění výtvar
ném, nelze dnes upírati. U
ozdobných výtvorů jejich vy
hovuji dovedné propracované
a mistrně v harmonický celek
sestavené tvary stejně zna
menitě účelu a látce ozdo
beného předmětu jako ostat
ním požadavkům aesthetickým.
Občasná
podobnost
některých prvků s prvky
slohů jiných národů nemůže
původnosti umění slovanské
ho nijak býti na úkor. Ně
která stejné, aneb aspoň po
dobné tvary prvků najdeme
ve všech slozích.
Lotos a palmeta, na př.,
doprovází snad všechny slohy
od ctihodného egyptského
až do dob našich, a přece
nikdo neupírá vlastního slohu
Rekům neb jiným národům
pro tyto cizí prvky. Styk ná<:

rodů nemohl zůstati bez vlivu. Vzdělanost se vžily dědí
s pokolení na pokolení, s národa ua národ, národ uči
se od národa, a tak zajisté ani n Slovanů obchodní život
bez účinku na umění nezůstal; poznali motivy cizí, z
nichž přijali do svého slohu co dle individuálního rázu
se jim líbilo, a dále ve svém duchu vzdělávali, jako
každý jiný národ. Je to proces zcela všední, jehož ne
můžeme nikdo neuznávati,
pro nějž nechceme ani my ni
kterak tvrditi, jakoby umění
slovanské bylo úplně čisto
krevné. Jen míra cizoty bu
diž stanovena! Nelze si do
konce mysliti, aby mohl tak
četný národ, jakým právě
byl národ slovanský od nepamětnýth dob, zůstati ne
dotknut vlivem sousedstva ,
tak různého původu, a nímž
byl pojen obchodními styky
a po němž zaujal snad i ůzemí.
Jinak jest podobnost
prvků jednotlivých slohů
často jen nahodilá. Vždyť
každý národ sáhal ku vzo
rům přírodním a snažil se
je napodobiti, jak je necvičené oko a prošlá mysl po
jímala, skrovná pak doved
nost jeho dovolovala. Že
ve všech podnebí cli jsou
rostliny podobné o tvarech
listů, květů a plodů, ne pří
liš odchylných od sebe, dosta
tečně poučuje nás přírodopis.
A takto právě mohly se ob
jeviti v uměni slovanském
motivy rostlinné podobné
prvkům jiných slohů. Jiná
otázka týká se ovšem způ
sobu stylisace a kombinace.

( O b r . 1.) H a n á c k á n e v ě s t a

od

Prostějova.

(Vyiiato ř lárodopisného sborníku Česky Lid, vyd. redakoí Dra. (
1
nákladem li . ŠimáČka v Praze. roó. IV. Ěía. 5.)

) Uveřejněním „Sbírky předloh moravského ornamentu"
snažil jsem se zachovati a v širší známost uvésti zbytky umění
lidu moravského, všímaje si bedlivě netoliko výšivek, nýbrž i iezeb
do dřeva, kreseb v knihách psaných, maleb na nádobách atd. Svě
domitým výběrem jen cenných vzoru přičiňoval jsem se upraviti
sbírku vhodnou k vyučování kreslení na veřejných školách, aby
dítě řeske poznávalo uměleckou cenu výrobků domácích a tříbilo
Bi vkus v duchu svérázné kultury naši. Ve školách jinojazyčných,
ať jest sbírka tato dokladem staré kultury naši. Není tudíž při
ložené dílo „šk o l o u k r e s l i c í " , nýbrž jen s b í r k o u p ř e d 
l o h , £ nichž každý učitel vybere a zařadí do svého postupu, co
ae jemu dle schopnosti žákň hodí, jako vůbec každý jsme zvykli
vybírati si vlastní postup ze schválených děl. Vydání sešitové ne
dovolilo mně, abych postupem listů naznačil, kterak na různých stup
ních vyučovacích sbírky této lze upotřebiti.

Jak ukvapený pak jest
důvod tento pro uměni slo
vanské, je viděti nejlépe z
množství slohů, jimž se. po
dobá svými prvky. Kdyby
nahodilá podobnost motivů
nevyvratně svědčila proti
ryzosti slohu, musili bychom
předpokládati u Slovanů zna
lost umění všech národů
kulturních a dob, aby byli

Ploch jednotlivých listů nebylo lze lépe využíti, jednak, aby
ozdoby téhož druhu byly v náležité velikosti na liatě společně,
jednak, aby nebylo přeplnění žákům při kreslení na závadu.
Propracování vzorů dělo se tak, aby sbírka vyhovovala po
žadavkům kresllřii i vyšívaček. Vzory barevně provedené mají se
znamovati s nejobyčejnějšími skupinami barev. Dle nich možno
pak voliti při práci vhodné skupiny barev k 07dobára ostatním, byť
i v originále byly jen jednobarevné.
Doufám, že i živnostníkům našim bude sbírka tato vítanou
příruční knihou, aby v duchu národním výrobky své ozdobovati mohli.
Vydatné přispěli k mé publikaci p. MUDr. C y r i l Z b o ř i l ,
jenž jako předseda první krajinské výstavy národopisné v Kojetíně,
poskytl mně příležitost k hojné sbírce vzácných vzorů hanáckých
a horlivě mne pobádal, abych práci svou uveřejnil. Motivy valaš
skými mne zásobil sbírkou svou p. nadučitel Eď. Peck
Vzory slovácké ochotné sesbírala a innó laskavě zapňjěila
slečna A. ni a I i e T o m a n o v a , dcera c. k. soudního kancelisty

si mohli utvořiti dnešní již zanikající umění. Prvky
dauern, dass der ehnvůrdig-e Forscher díe so wichtige
jeho ornamentu jsou tak četné, že bychom měli jako pro
Frage uber den Zusammenhang des slovenischeri Volksvzor právě tolik dokladů z umění východních, ze slohu
stammes mit dem mittelasiatischen nur so leise berůhrt,
řeckého, středověkého jako renaissančního a j . , a to u
und insbesoudere verschmaht hat, die Verwandschaft
tak prostého lidu, jenž uměni, o němž je řeč, právě pěstuje
der Slovenen mit den Indiem liier, wo eigentlích der
a bezpochyby i vytvořil, jest čirou nemožností, když
Ort dafíir war, auch nur mit einer Sylbe zu erwáhnen".
již na jedné straně nevšímáme si r y z o s t i n á z v ů
Zvláštní jest také shoda, že jako Slované ani
jednotlivých ozdob, a na straně druhé zapomeneme, že
Peršané a národové jim blízcí nezanechali zvlášť vyni
nelzď připustiti myšlenky, aby prvky různých slohů se
kajících památek stavitelských, u|iotřebiijice jen h l í n y
daly spojiti v tak jednolitý celek krásný, jakým sku
h o j n ě s l á m o u p r o m i s e n é za materiál stavebení3
tečně jest ornament slovanský.
za to v umění textilním stejně se vyznamenávajíce.
Čteme v záznamech historických o Peršaneeh: „Dvě
Pro původnost mluví mimo důvody shora uvedené
skupiny textilních výrobků staví se v popředí: koberce
i vývoj j e d n o t l i v ý c h p r v k ů . Proč by nebyli
a vyšíváni. A vedle psané chvály máme pověřené do
Slované přijali z umění cizího tvary úplně vyvinuté,
klady,
že hmotná cena těchto výrobků ve starém Římě
úhlednější? Proč stopujeme tento vývin od tvaru nej
v
ničem jí nezadala; neboť zaplatií-li Metellus Scipío za
primitivnějšího až k nejnádhernějšímu? Byla toho snad
látky zvané triclinaria 800.000 sestercií, a císař Nero
příčina skrovná dovednost? Nikoliv; týž prvek v něko
dokonce 4,000.000, je v tom uchován jistě doklad ne
lika tvarech nestejně stilisovauý, ale stejně umělecky
smírné ceny, jež jim přikládali" (Mádl: Dějiny umění
provedený naše tvrzení podporuje. Lid, jenž znal tak
výtvarného).
mistrně kombinovati, byl schopen již od přírody zajisté
i výborně stilisovati a vymýšleti. Velkou podobnost jeví
Jakkoli u všech Slovanů byl smysl pro ozdobniornament slovanský s uměním východním.
cfcví velmi vyvinut a u všech týmž směrem se pěstoval,
Prof. J. Koula vysvětluje
pozorujeme přes všechnu pří
příbuznost tuto ve své roz
buznost nápadné rozdíly v
pravě „Malby domků v nej
ornamentech jednotlivých
jižnější Moravě" (Čes. Lid.
kmenů.
III. str. 246), takto:
Ornament moravský jeví
„Po mém přesvědčení
se hlavně ve trojím útvaru.
přišla obliba v tvarech, o
Eozeznáváme ozdoby hanác
které nám jde, s tureckými
ké, valašské a slovácké.
nájezdy doléhajícími v téže
Vzory hanácké jeví značnou
době (stol. 16. a 17.) nej
příbuznost v motivech se
bouřlivěji na střední Evropu.
vzory valašskými, ač stylisace těchto jeví se z pravidla
Napodobování východních
mnohem tvrdší. Ozdoby slo
tvarů krojových i ornamen
vácké vynikají nad předešlé
tálních stalo se tehda módou
svou pružností v propraco
nejen v Polsce i Uhrách, ale
vání a pestrostí barev, vý
poněkud i v ostatní Evropě".
šivky pak jsou vyšity větši
Nicméně ku konci své roz
nou stehem křížkovým.
pravy vyslovuje domněnku,
Všímaje si toliko vyšívání
„že práce tyto a podobné
stehem plochým — jako ku
mohli pracovati ujařmení
kreslení školnímu nejspůSlované, že takové orna
sobilej šiho — mohl j sem
menty byly v dobách šest
do své sbírky pojati pouze
náctém a sedmnáctém věku
tři vzory slovácké, které se
v krajinách aspoň jihoslomně z nabízených vzorů nej
vanských dávno zdomác
lépe hodily. Mimo uvedené
nělé".
hlavní tři útvary shledáváme
Nás tu mimoděk napadají
se zhusta s ozdobami neméně
výzkumy starých badatelů
cennými z krajů pohraničpo původu Slovanů. P. Pnlnýcli, které působivostí svou
kava (okolo r. 1374) a s ním
brzo k té brzo k oné sku
A. Frenzel (1694) a J. D.
pině více neb méně se kloní.
Michaelis (1.717 až 1791)
Nejvzácnější památky orhledali vlast slovanskou u
namentiky moravské zacho
Eufratu; K. G. Anton (1751
valy se nám ve v y š í v á n í .
až 1818) dokonce i původ
(Obr. 2.) Zena ze Zítkové u Hrozenkova.
Nicméně hojné látky nám
Slovanů od Peršanů odvozo
(Vyňato z národopisného sborníku Ďeský Lid, vyd redakcí Dra 0.
podávají také o z d o b y n a
val. P. Jos. Šafařík sám ne
Zibrta nákladem F. Simáčka v Praze. roč. IV. čís, 5.
kraslicích, průčelích
libě nese, že Surowiecki se
domů, na n á ř a d í a n á d o b í , p a k o z d o b y v r ůdotýká jen povrchně příbuznosti slovanské s národy
z n ý c h p í s e m n ý c h p a m á t k á c h atd.
vnitroasijskými. Píše ve své knize „Uber die Abkunft
der Slaven" str. 183. doslovně: „És ist sehr zu beVyšíváni jest nejvhodnějším dokladem dovednosti
a vkusu lidu moravského. „V moravských výšivkách
v Kojetíně; různé pak vzory se vzácnou ochotou mně nabídla paní
je bohatá náplň myšlenek ornamentálních i technických,
M a r i a Sk 1 á d a 1 o v á, choť advokáta v Kojetíně.
bohaté množství stop historických od dob ^prastarých
četnými radami a pokyny mně pomáhala obzvláště má
až do půvabného rokoka", píše J. Klvaňa v Cesk. Lidu.
milá choř A m a 1 i e, dále slečna 13. K o z l u v a, učitelka na škole
roč. V., čís. 3. A jak vysoce lid sám si jeho vážil, pozo
Vesniue v Brně, p. F r a n t . M a r e š , ředitel téhož ůslavu, pak
c. k prof. a škol. inspektor p. A n t . V e r e I a c k, professor a
rovati lze z četných písní národních. Tak naříká děva
architekt pan K a r . V V o l z e l .
moravská:
Hmotnou podporu vydáni díla mně umožnil veleslavný zem
„Vždycky mně říkají, že já se nevdám,
áky výbor moravský.
Vzory prvních sešitů tisknuty jsou na barevném potisku.
že já v y š í v a n é zástěrky nemám".
Že úprava některých listů sešitů dalších zůstala za úpravou
Mimo
věcnou cenu mělo vyšívání i cenu symbolickou,
listů sešitů 1, a 2., stalo se z vůle knihtiskaře p Jindřicha Slováka
jak viděti z těchto úryvků národních písní:
v Kroměříži, jenž maje vo smlouvě, že obstará tisk, upustil o své
íijmě přes všechny mé námitky od úpravy listu, jaká byla umluvena
,, . . . dala bych mu vyšívaný šátek,
ú s t n ě , ale opomenutím nepojata do smlouvy písemně. Kojím se
aby k nám chodíval v neděli, ve svátek".
však myšlénkou, že hlavní věcí jest cena vzorů, barevný papir
jest již podřízenější.
Hrdý šohaj, odmítaje dárek, vypovídá i děvě:
Upozorňuje ctčnou veřejnost na zmíněnou publikaci, nepřeji
„ . . . Jen ty si nech šátek pro sebe,
si ničeho vroucnéji, než aby byla a takovou laskavosti přijata,
nestojím já, holko, o tebe".
s jakou láskou byla pracována.

A jiný:

cm.) Délka řídila se dle potřeby. Límečky od fěrtochů
a sukní se vyšívaly také perleini. Dle perlového vzoru
kreslen jest na listě 27. „Sb. př. mor. orn." druhý vzor
v druhé' řadě. Na obr. 3. viděti na rukávcích černě
vyšité límečky („tacle.") Ve „Sb. př. mor. orn." jsou
z různých límečků okresleny vzory listu 9., a na listě
30. druhý vzor dole.
O p l e č í zastupovalo nynější šněrovačku. Bylo
však povolnější nežli tato. Záda oplečí, která nad vý
střihem korduly vystupovala, byla hojně vyšívána.
Z oplečí jsou ve „Sb. př. mor. orn." vzory na listu 17,,
a na 30. první vzor dole.
K o r d u l y (frýdky, lajdíky) vyšívaly se barevným
hedbávím, zcela účelně, jak toho půda a okolí vyžadovalo,
v zadu pod ramenem („kole paží")- Ve „Sb. př. mor.
orn". list 8. a na 27. dva pásky horní.
P l k y zvaly se mužské kalhoty; bývaly vyšity
od kapes dolů podél švů.
Mužské vesty ( f r ý d k y , l a j d í k y ) vyšívaly se
na náprsí od krku až dolů a v zadu (asi na kříži). Na
obr. 4. viděti lze bohaté vyšívání frýdky.
K o š i l e m u ž s k é bývaly vyšívány kolem krku,
na ramenou a na náprsí. Viz obr. 5.
Kožené p a s y asi
12 cm. široké vybíjely
se buď „lážó" t. j . stří
brnými nebo zlatými
třískami asi 2 mm. ši
rokými, nebo se vyší
valy hedbávím, pávími
péry, a přiozdobovaly
se zřcadelky. Nosily se
jen ve svátek. (Na listě
27. „Sbírky předloh
morav. ornamentu"
vzor první druhé řady.)
Na obr. 4. vyčnívá pás
částečně napředu.
Výšivky ua oděvu
„Než sme nahrabali
ženském obstarávaly si
kopku sena,
ženy moravské samy,
byla pane, už je
nebo se jimi zabývala
žena".
vyšívačka z povolání.
Oděv mužský vyšíval
Umřela-li „neděl
krejčí bez předkresloka", oděli ji do úvod
vání,
nice. Do své „Sbírky
předloh mor. orn." umí
Nejpěknější vyšívá
stil jsem vzory z úvod
ní hanácké pracovalo
nic na listě 2., 3., 4.,
prý se v Dubě u Olo
18., 20., 22., 25. a 29.
mouce. A peru jest se
Na listě 4. byly pásy
diviti, sjakouzručností
nedopatřením v tisku
si vyšívačka při práci
přehozeny. Nahoře měl
počínala. Natáhla si
býti pásek s jetelovými
plátno na rámec a tuž
lístky, pod ním pás
kou pokreslila beze
(Obr. 3.) Hanácký typ ženský z Křenovic u Kojetína.
tvořený dle čáry lo
všech
pomocných Čar,
su 'Český
'Český Lid, vyd. redakcí Dra C. Zibrta
(Vyňato z národopisného sborníku
mené, a pak pás nej
poslouchajíc jen svého
nákladem F. Šimáčka
:ka v Praze.
Pra
roč. IV. čís. 5.
širší.
oka, aby ničím ho ne
urazila. „Gummy nebylo !" povídala mně stařenka, „to
B o u d n i c e či k o u t n i c e byla ozdobou chudší
už šlo všecko na „aň cvaj". Když při vyšívání bylo
než úvodnice. Sloužila jako záclona u postele šestíneněkde viděti plátno (vzor byl moc řídký), vyšil, se tam
dělek, jež bývala v koutě, nabývajíc jí podoby boudy.
tulipánek, lísteček a pod. Na límečku nesmělo býti nic
Odtud jméno plachty. Sáhala od stropu až k nohám
bílého. Čím byl hustší, tím pěknější. Na úvodnicích byl
postele, takže bočnic nebylo viděti. U stropu věšely se
již
vzor řidší".
boudnice, pokud strop byl z trámů, na hřebíčky v nich
narážené „putinami" ze šňůrek, později se navlékaly
Také průčelí domů a síň byla pro Moravanku
na bidélka. Dole otáčely se kolem noh postele. Pro
vítaným polem pro okrašlování. A jak si počínala?
středkem koutnice byly na dlaň široké „mřížky" (sýtka.)
„Do frká (brku) dali jsme si trochu „škutin" (štětin) a
Někdy se ještě i u spodu vyšívaly. Na listě 27. „Sb.
malovaly jsme hned barvou červenou, miniovou (ta byla
př. mor. orn." jsou poslední dva pásky okresleny
červenavožlutá), zelenou a modrou", vypravovala mně
z boudnic hanáckých.
stará hospodyně hanácká. — „A odkud jste si braly
„mustry?" — „Ja, odkud? Z hlavy, jako při vyšívání.
Š á t k y na m o d l i t e b n í k n i h y bývaly bohatě
Tehdy jsme se tak neučily, jako včil. To jsme jenom
vyšívány v rozích i podél stran. Měly obyčejně podobu
malovaly, co se nám líbila: tulipány (zvonečky jsme
čtverce o straně i 1 m. dlouhé. Do „Sbírky předloh
neříkaly), jablíčka, lístečky, rozmarýnku srdíčka, a Bůh
moravského ornamentu" zařadil jsem jeden roh ze zmí
ví, co. Já jsem malovávala vždy Ď . . . kapli. Někdo
něného šátku na listě 23.
si to potom i do modlitebních knížek namaloval. A to
L í m e č k y u rukávců a zástěr byly vyšívány
jsme
si navymýšlely každý rok něco jiného!"
hustě obyčejně hedbávím barvy černé nebo smeta
nové. První byly Širší (asi 7 cm.), druhé užší (asi tři
Na obr. 6. vidíme zevnějšek domu jihomoravského.

„ . . . Dalas mně Šátek, já ho ještě mám,
až pojedu vorať, já ho závorám.
Já ho závorám do černý země
nedostaneš, děvče, šátek ani mne".
Hůře se však vedlo jeho druhu, který vzdychá:
„ . . . Dala si mě šátek zas ho vzala,
jakous mě to hanbu udělala?"
A vyšívání také skutečně kvetlo. Vyšívaly se
ú v o d n i c e , b o u d n i c e, š á t k y, -1 í m e č k y k r u k á v c ů m a k z á s t ě r á m , k o š i l e , plky, o p l e č í ,
k o r d u 1 e, f rý dky, l a j díky, p a s y atd.
Úvodnice bývá 2'/2 ra* dlouhá a lJ/4m. široká plá
těná plachta, středem po délce vyšívaná. Vyšívání tvořilo
pas až 35 cm. široký. Obyčejně skládal se ze tří částí:
prostřední ozdoba byla nejširší, s ní rovnoběžně po obou
stranách táhly se ozdoby užší, a po těch ukončovala
se ozdoba různými obrubami. Vyšity bývaly hedbávím
barvy smetanové nebo zlatožluté. Význačná místa (rohy
a středy) vyšívaly se obyčejně černě. Velmi poskrovnu
užívalo se hedbáví barvy červenohnědó a zelené. Strany
nevyšité skládaly se pod vyšívání.
Úvodnici dostávala
nevěsta do výbavy. Jak
byla sezdána, zavedli
nevěstu do „žebrácky",
nebo do prostřed ko
stela, kdež klekla, a
starosvatka (kmotřen
ka) oděla ji do úvod
nice (Na obraze 1. a
2. lze viděti oba konce
úvodnice, která ze zadu
jdouc v předu přes ruce
dolů splývá.) Pak ná
sledoval úvod jako nyní
po šestinedělí. Z ko
stela odjížděla tedy ne
věsta v úvodnici. Zpí
valo se jí:

Kraslice šlovou zdobená vajíčka velkonočuí. Spůsob práce popisuje V. Havelková v seš. 1. „Moravských
ornamentů" t a k t o :
Do malé nádobky, která se postaví nad kahanec,
dá se vosku, by neustále zůstal tekutým. Voskem tímto,
pomoci malé trubice připevněné na držátko, kterou se
vosk tekutý nabírá, píše malířka mnoho se nerozmýšle
jíc, po vajíčku jemné čárky a Částice ornamentu, vše
totiž, co chce míti ve vzorku bílé. J a k mile jest s touto
prací hotova, potře vajíčko šafránovou vodou buď jen
prstem aneb mokrou hadérkou, v níž špetku šafránu
zavázala, na žluto.
Až takto na žluto natřené vajíčko náležitě oschne,
začne malířka trubičkou na novo rozváděti vo=k po
místech, která v ornamentu mají zůstati žlutými. Jest-li
však v trubičce vosk se ochladí a ztuhne, podrží ji nad
světlem, až se vosk znovu rozpustí, a píše dále. Tak
kreslí naše umělkyně ornament za ornamentem, potíra
jíc vajíčko barvou vždy temnější, dle toho kolik barev
si určí, načež konečně zcela za
bedněné (ovoskované) vajíčko do
základní barvy, totiž buď do frižulky červené, již dříve v měkké
vodě uvařené a vychladlé, nebo
chce-li míti základní barvu černou,
do frižulky, v niž se olšové kůrky
a šištitky uvaří, položí, kde je dva
dni močiti nechává. Má-li na va
jíčku se objeviti základní plocha
bila, nezabední umělkyně místo
pro část' ornamentu, která bílou
zůstati má. voskem a položí vajíčko
do kyselé zelné vody. která všude
voskem nepokrytou barvu rozpu
stí, tak že na těch místech vajíčko
úplně zbělá.
Takto připravené a zabedněné
vajíčko postaví se obezřetně do
mírně prohřáté trouby nebo pece
a nechá se tam nějaký čas. aby
teplem mastnota vosková s barvou
se sloučila a tak trvanlivosti na
byla.
Konečně se jedno vajíčko po
druhém z trouby vyndává, čistou
hadérkou změklý vosk otře, a nyní
teprve sama malířka vidi. jak vla
stně její dílo se zdařilo. P ř i kladení
vajíček do frižulky, jichž obyčejně
se maluje vždy více, někdy až 20
najednou, pokládá malířka dno ná
doby vajíčky jen bílými z té příčiny,
aby druhá vrstva zabedněných
kraslic pěkně stála a se nepoško
dila dotýkáním. Také se zavěšují
na tenkých nitích ku dřívku přes
přič hrnce položenému, aby vajíčko
v barvě jen viselo a tak lépe se
vydařilo".

potřeby přibíralo se barev. V prvních dobách ozdoby
byly prostě barvou nanášeny, později i stínovány. Na
obr. 9. zobrazeny jsou některé nádoby z výstavy ho
donské. Do „Sb. př. mor. orn." pojata toliko jedna
ozdoba z talíře valašského na listě 21. u prostřed.
Do okrášleného domu bylo potřebí i ozdobeného
nábytku. Skříně, židle, truhly, police na nádobí, ko
lébky, zkrátka vše se účelně přiozdobovalo: tu vyklá
dáním, tam řezbou buď vypouklou nebo vrytou, nejčastěji však malbou, s kterou posud nejhojněji se setká
váme na starých truhlách, jež zastupovaly naše nízké,
šuplíkové prádelníky. I nejjednodušší dětské hračky,
násadky na bič a j . se vkusně ozdobovaly
Trakáčky,
kolečka, dětské vozíky, vařešníky atd. podnes ozdobují
Valaši na u z e n é m dřevě.
Zvláštní spůsob ozdobování jeví se při ozdobě
různých krabic i kraslic, na něž se ornament vytváří
.čelně přistřížených kousků stébla
nalepování
obilné!
Stopujeme-li v ornamente mo
ravském motivy, shledáváme se s
motivy geometrickými,
rostlin
nými, živočišnými, jako i s napodo
beninami výrobků průmyslových.
Z geometrických
út v a r ú užito bylo buď samostatně
nebo jako vyplní
trojúhelníků,
čtverců, obdélníků, pětiúhelníků,
šestiúhelníků a osmiúhelníků.
Vnitřnímu rozdělení plochy těchto
tvarů se obdivujeme. Zvláštní ob
libě se těšily hvězdice. I aesthetická
cena nejjednoduššího útvaru geo
metrického — tečky — byla vy
stižena a přivedena k platnosti.
Z r o s t l i n s t v a pilně se
užívalo podléSCky, hřebíčku, kara
fiátu, květu a pupenu plané růže,
čekauky, hroznu, bodláku, slu
nečka, tulipánu a j . ; z plodů
hlavně jablíčka, hroznu, makovice,
rybízu, bukvic, šišek a pod. Zevně
přiozdobovaly se motivy tyto zuby,
obloučky a pírky; a uvnitř pak
vyplňovaly se různými „katry",
lístky, květy, plody, tak že ne
zřídka najdeme na př. růžový
květ ozdobený na plátcích zmíně
ným způsobem.

Živočišstvo
zastoupeno
jest nejrozmanitějšími ptáčky, je
leny, psíky a hady. Postava lid
ská se vyskytuje hlavně v památ
kách písemných a na nádobách.
Téměř nezbytnou okrasou jest sr
dečko spojené s ledvinkami, nebo
samotné, sloužíc za podklad, z ně
hož kytice a „proutky" vyrůstají.
Z výrobků
průmyslo
v ý c h vpleteno do ornamentu mo
Toto jest nejstarší technika.
ravského
dosti
četné
různých ná
„V druhé polovici tohoto století"',
4.) Mužský kroj hanácký.
píše J . Klvaňa, ve SVém článku (Vyňato z národopisného sborníku Český Lid, vyd. redakci dob, podpěr a pod., jež uveřejním
později.
—
Jeden
podstavec
viděti
„Kraslice moravské"' (Cesii. Lid. Dra Ó. Zúnta nákladem I . ŠimáV-ka v Prázc roč IV. čís. 5.
lze ve „Sb. př. mor. orn." na
roč. LI. stt\ 484 atd.), začato s
listu 26.
v y l e p t á v á n í m ornamentu pomocí lučavky na va
se skupiny zmíněných motivů jako
jíčku jednou barvou pobarveném. nejnovější pak je
Dle účelu .
způsob š k r a b á n í vajíček. Od Kyjova k brněnským
Za o b r u b y hojně se upotřebovalo „krokviček"
Klobúkám na několika místech na bílou uvařenou kra
(pily, zubů,) čtverečků a půl krnžnicových obloučků.
slici n a n á š e j í o r n a m e n t Černým, červeným, zele
Často střídaly se „brejle" (beraní rohy) s rozvíjejícím se
ným a temněmodrým voskem, kterýžto reliéfový orna
pupenem listovým, jindy jetelového trojlístku, nezřídka
ment svou barvou i svým zajímavým rázem ornamen
také následovala za sebou jablíčka a skupina lístků a
tálním dobře působí".
p. Všechny tyto ozdoby oživovány bývaly pilně točinI u kraslic jevi každý kmen moravský svůj vlastní
kami. Pod obruby s výhodou připojovaly se pásky plně
ráz volbou ornamentu a skupinou barev. Bývají červené
neb na spůsob žebříku vyšité, nebo i pásky prolamované.
a bilé, jindy jsou černé půdy. na níž je ornament na
Částečně naznačil jsem pásky tyto na listě 7. „Sb. př.
značen bíle, červeně a žlutě. Vyobrazení řís. 7. a S.
mor. orn."
ukazují vzory kraslic slováckých.
O z d o b y p á s o v é kombinovaly se různě. NejNádobí hliněné nesmělo také zůstati jen holé. I
častěji vyvinovaly se podél vlnovky, na niž nejrozma
nejjednodušší hliněný květináč („pernice") přiozdoboval
nitější prvky připojovaly se obloukem nebo spirálou.
se vrytými důlky, krokvičkami a jinými ozdobami.
Zhusta také probíhaly podle sebe dvě vlnovky v takové
K ozdobě nádobí pro kuchyni a pro jisté jen svátečni

V perspektivním zobrazování zůstalo při pouhých
vzdálenosti, aby ve vrchu a spodu daly se ve stopku
pokusech, jak nasvědčují různé malby v knihách i na
spojiti; na ně pak se věšely buď samé květy nebo tyto
s plody střídavě. Doklady k uvedenému najdeme ve
nádobí.
„Sbírce předloh moravského ornamentu" na listě 8. a
Svěžest, jadrnost a řídká přístupnost motivů orna
4., v níž zajímavý jest také poslední a předposlední
mentu slovanského k nejbohatší stylisaci a k nejrozma
pas listu 27. tvořený dle zvláštní kostry.
nitějším kombinacím jsou příznivými okolnostmi pro
skvělou budoucnost umění našeho.
Jindy povstal pas střídáním skupin ozdobných za
Jest na nás, abychom vše
sebou beze zjevného zvláštního po
možně o rozkvět jeho se přičinojítka, jak ukazuje ve „Sb. př.
vali, žádajíce výrobků výborným
mor. orn." vzor z úvodnice na
ornamentem slovanským zdobených
listě 2., 20. a 25. U valašských
a domácnosti své vkusně ve slohu
vzorů není vzácností základní čára
národním zařizujíce.
lomená, jak viděti na listě 3., 4.
Kéž nadejde brzy doba, kdy
a 18. téže sbírky. Vkusné však
náš ornament dojde pravého oce
jsou i výtvory nemající určité kost
něni !
ry, u nichž kupeny jednotlivé mo
tivy, nebo i skupiny ozdobné tu
stopkami, tu prostým přiřaděnim.
Z takové úvodnice vzaty jsou mo
tivy na listu 28. „8b. př. mor.
orn." (oba horní a spodní).
Kterak upotřebiti
O z d o b y r o h o v é zastupují
vzorů národních při
obyčejně kytice („květiny") vyrů
vyučování?
stající ze srdečka, jablíčka, nebo
různých vás.
Měla-li se ozdobiti větší plo
Všeobecně můžeme tvrditi o
cha, užilo se několika různých
ornamentech národních, že pro
pasů vedle sebe, nebo se posela
svou složitost nehodí se pro nej
plocha bubínky, kosočtverci, ky
nižší stupeň při vyučováni kresbě,
tičkami a kvítky. Jako na doklad
nemá-li se s nich setříti právě
poukazuji zde na oba dolní vzory
jejich rázovitost. Proto potkává se
listu 30.
účelná úprava vzorů se značnými
obtížemi. Z té příčiny podáváni
Barvy řídily se látkou, Za
zde jen stručné své mínění o spůvyšívání na plátně užívalo se po(obr. 5.) Šuhaj z Uhersko-Hradišfska.
sobu, kterak upotřebiti vzorů ná
nejvíce hedbáví nebo příze barvy ( V v ň a Í 0 z náro a op i M ého sborníku Český Lid, vyd. redak
smetanové nebo zlatožluté, při Dra 0. Zibrta nákladem F.Šimáčka v Praze. roč. IV. čís. . rodních při vyučování kreslení,
doufaje, že budu míti příležitost
čemž význačná místa (rohy a
středy) obyčejně černě se vyšívala. Občas shledá- ^
na jiném miste obšírněji se o íěm vysloviti, podotýkaje
váme se mezi jednobarevnými ozdobami s ozdobami výši- ^ j předem, že požadavek, aby veškeren Čas vyměřený
kreslení na školách věnoval se v ý h r a d n ě ornamentu
tými v barvě zelené a červenolmědé; na látkách bar
národnímu, není místný, „Chceme-li znáti své přednosti,
vených (oděvu) velmi často se vyskytuje zeleň v různých
musíme se přirovnati k jiným", platí i zde.
odstínech, červeň, modř, barva žlutá a bílá, ač v obou

(Obr. 6.) Malovaný výstupek domku v Týnci u Břeclavi.
- (Vyňato

z národopisného sborníku český Lid, vyd. redakcí Dra ů. Zibrta
nákladem F . Simáčka v Praze. roč. IV. čís. 5.

případech u každého kmene slovanského jiné skupení a
jiný poměr v užitých barvách se objevuje, jak nasvědčují
barevné předlohy „Sb. př. mor. orn,"
Na nádobách užito bývalo i na bílé půdě barev
pestrých. Truhly (obyčejně modré nebo hnědé) ozdobo
valy se kyticemi propracovanými v barvě zelené, červenožluté, modré, bílé a hnědé, někdy i černé.

Methoda vyučovací závisí na l á t c e a ú č e l u
p ř e d m ě t u . V l á t c e jeví se motivy jednak jako
prostředky r zdobící, jednak jsou samy podkladem k oz
dobování. Ú č e l e m pak vyučování kreslení není pouhý
výcvik oka a ruky, pouhá zručnost napodobovací — okreĚlování, — nýbrž zručnost spojená se znalostí podmínek
krásna, požadavků aesthetických — vzdělání aesthetieké.

A k tomu dospěti jest naším úkolem. Vzhledem
zároveň připravuje jej ku stupni třetímu — vlastnímu
tedy k uvedeným věcem zabývá se učitel za vyučování:
tvoření.
1. s p ů s o b e m k r e s l e n í j e d n o t i i v ý c h tv arů,
Abychom uvedené stupně rozdělovali na jisté roky
2. p ř í č i n o u k r á s n a a 3. u p o t ř e b e n í m sděle
školní, nebylo by rozumné. Schopnost žáků a kategorie
ných poznatků, čímž i doba učby na tři stupně jest
školy jsou tu rozhodující. Všeobecně by měli žáci školu
rozdělena.
obecnou vychodivší nej
Na prvním stu
méně první dva stupně
pni poznává kreslič
úplněovládati, aby roz
různé útvary základní
poznávali důležité čary
o sobě a spůsob jich
pomocné, dovedli je
kresleni; na d r u h é m
zručně načrtnouti a
s t u p n i rozšiřuje obor
podle nich v základ
svých poznatků motivy
ních tvarech vedených
jinými, napodobuje sku
a za známosti jistých
piny poznaných tvarů,
motivu sami ihned do
(Obr, 7.) Kraslice z Ostrožska o č e r n é p ů d ě .
upotřebuje podaných
vedli pracovati neopo
(Vyňato z národopisného sborníku Český Lid, vyd. redakci Dra Č. Zibrta
návodů v příčině kon
míjejíce bodů význač
nákladem F. Šimáčka v Praze. roč. IV. Čís. 5.)
struktivní, zdokonaluje
ných. Tak ve čtyřúhelse po stránce technické a poznává příčinu krásna a spůsob
uících z pravidla se pracuje dle úhlopříčen a kříže
spojování jednotlivých motivů v ladný celek. Žák nesmí
půlícího strany (střed a Čtvrtiny úhlopříčen bývají body
kresliti to neb ono, p o n ě v a d ž t a k p ř e d l o h a
význačnými), v kružnici dle kolmých na sebe dvou.
u k a z u j e , nýbrž musí dojíti k poznání, že vše tvoří
připadne čtyř průměrů, při čemž střed je bodem význač
organický celek, vněmž
ným, u křivek nepra
každá část má důležitý
videlných jest důležito
úkol, tu vyplňujíc prá
vyšetřiti nejširší a nej
zdnou plochu, tam spo
užší rozběh jejich atd.
jujíc různé části, že je
Příliš Četných po
tedy diktována vnitřní
mocných čar se varuj
souvislostí jednotlivých
me ! Často z různých
částí, nutností vzájem
„návodů" pozorujeme,
ného poměru, — látkou,
že „lešení je dražší
místem zdobeným atd.
nežli stavba". Lehký
Konečně na t ř e t í m
náčrt celé ozdoby v
(Obr. 8.) Kraslice z Nové Vsi u Uh. Ostrohu.
s t u p n i dochází k
hrubých rysech dopo
národopisného ..
íku Český Lid, vyd redakci Dra Č. Zibrta
(Vyňato
platnosti vlastni tvo
ručuje se nejlépe. Na
nákladem F. Šinnácka v Praze. roč. IV. Čís. 5)
řivá síla kreslířova, po
jeho základě umísťuje
mocí níž osvojené motivy a skupiny dle poznaných po
se ozdoba nejsprávněji, zachovává se poměrná velikost
uček sám upravuje v ornamenty, jichž základní tvar je
jednotlivých částí a oprava děje se nejzdařileji.
určen praktickou potřebou.
Tolik všeobecně! Budiž mně dovolen ještě krátký
Nejsou však zmíněné tři stupně od sebe přesně
příklad na základě přiložených ozdob slováckých. Obě
odděleny; naopak proplétají se navzájem. Upotřebením
jsou ozdoby pásové s límečků. Tím však nejsme nikterak

(Obr. 9 ) Nádobí.
(Vyňato v. národopisného sborníku Český Lid, vyd. redakcí Dra Č. Zibrta
nákladem F. Šimáčba v Praze. roč. IV. čís. 5.)

poznanýcli útvarů geometrických (tečky, přímky atd.)
k ozdobě čtverců a j . hned na prvním stupni přechází
se do stupně druhého, na němž kresleni z pamětí a dle
napovědí, poskytuje příležitost, aby kreslíc upotřebil
zásad sdělených s ním při okreslování dané předlohy, a

nuceui, abychom kreslili ozdoby jako pásy. Pro nejnižší
stupen vyjmeme z ozdob ozubení a pásek povstalý ze
Čtverečků, později rozdělení plochy kruhu, hvězdu atd. Pro
další stupeň připravíme si některou část ozdoby dolní
o sobě, jako ozdobu samostatnou, dáme vyplniti čtverec

částí prvního pásu atd. Nebo budiž nám dovoleno pou
kázati na list 11. „Sbírky předl. mor. orn." Ozdoba
jest pro 8. šk. rok. Nepochybíme však. vyjmeme-li si
z ní ozdobu ze sedmi kroužků i s rostlinnými výrostky
pro 6. šk. rok jako ozdobu středovou. Kroužky při ná
ležitém zvětšení ozdoby vypadnou trochu prázdny; a
to nám bude vítaným okamžikem, abychom žáky poučili,
že jest potřebí sáhnouti k výplním, aby oko nebylo urá
ženo. Při volbě výplní (list 6.) můžeme pak individualisovati, volíce pro žáky zručnější výplně složitější,
u slabších jednodušší. Kroužek střední za každých okol
ností vyplní se jinak než sousedních šest. Žáci vidí a
zapamatuji si, že odchylka tato vyplývá z věci, je nutná.
V 7. škol. roce lze kresliti karafiát téže ozdoby o sobě,
a v 8. Šk. roce konečně kresli žáci dovednější ozdobu
přímo dle předlohy, méně obratní ozdobí ve zvětšeném
měřítku roh pouze jednou kytici, při Čemž podél pravého
úhlu nakreslí ozdobu jdouci podél spodního obdélníku i
s příslušným oranžovým páskem. Na škole průmyslové
upotřebí pak téhož vzoru každý dle svého řemesla, jako
návrhu ozdoby svých výrobků. Takto učitel nejnižší
třídy školy obecně až po školy střední rozloživ si libo
volnou ozdobu na části dle schopnosti žáků, najde pro

každý stupeň školní s dostatek vzorů, a nebude mu
toužiti na nedostatek kreslících škol. A žáci tímto po
stupem vedeni, zvykají si přemýšleti o nových tvarech
a ceniti jakost motivů i celých vzorů, ježto u každého
je hned napadá otázka, nejen kde, nýbrž i k t e r a k
jich upotřebiti ? A to je důležito! Neboť žáci přijímají
každý motiv jako hotovou ozdobu a nikoli jako pro
středek zdobící.
Spůsob propracováni vzorů jest jednotlivým stup
ňům vytčen osnovou, proto považuji za důležito po
dotknouti, že Čárkováni ozdob ve sbírce dalo se z té
příčiny, aby se vyhovělo požadavkům učitelek ženských
ručních prací, nikoliv aby se doporučovalo v kreslení.
Tu Čárkováním bychom nikdy neměli mařiti času!
V theorii neopomeňme nikdy upozorňovati na sta
robylost a vysokou cenu našeho umění, pohádejme žáky,
aby nás upozorňovali na zbylé památky, jež v mnohých
domácnostech přímo hříšně se ničí, a poučujme je. kterak
nakládati máji s výrobky starobylými, kdyby se jim
později jako řemeslníkům dostaly do práce. Jako na
stávajícím řemeslníkům doporučujeme jim co možná nej
četnější užiti ornamentů našich k ozdobě výrobků prů
myslových.
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