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Je päť tridsať. Ticho pretne drnčanie budíka. Potvorím jedno oko. Tmu 
lenivo rozpúšťa ospalé ráno. Kontrolujem, či odtiene černe a šede v izbe 
dostatočne zbledli. Nadvihnem sa, pretočím budík na štvrť na sedem, 
otočím sa na druhý bok a šťastne vhupnem do posledného krátkeho spán-
ku. Druhé drnčanie. Vstávam, obliekam sa, drhnem si zuby. Zostupujem 
do kuchyne. Takmer poslepiačky pripravujem kávu do kávovaru. Zapínam 
tlačidlo vedľa zeleného svetielka a zasnene načúvam monotónnemu huča-
niu. Čakám, kým sa dve šálky pod výlevkou nenaplnia. Dolievam mlieko. 
Jednu šálku potichučky vynášam hore. Zľahka sa dotknem odkrytého 
ramena mojej spiacej ženy: „Jarka, už je pol siedmej.“ Opatrne, aby som 
prebúdzajúcu sa nedráždil hlasnými zvukmi, zostupujem schodmi dolu. 
Beriem si svoju šálku kávy. Prejdem mrazom pavlače a temným schodis-
kom zostúpim dolu do tmy podzemného kostola. Hmatám v posvätnej 
černi, kým nenájdem to „moje“ miesto v strede kostola. Odložím šálku, 
vyzujem sa, bosý tápam k oltáru, aby som zapálil sviečky. Vraciam sa a po-
hrúžim sa do ticha. Občas je ticho také silné, že už ani nepotrebujem slová, 
aby som sa modlil. Cesta modlitby môže byť rôzna, rituál je však ten istý 
ráno čo ráno, každý deň. V plynutí času môjho života predstavuje stred, 
kde sa miznúce chvíle stretajú ako lúče v srdci večnosti. Káva, tma, ticho, 
kostol a modlitba tvoria pilier môjho vnútorného domova. Bez nich by sa 
môj deň rozplynul v chaose banálnych epizód.

Potrebujem rituály, bez nich by som sa nikdy nikde necítil celkom 
doma. 

Vždy, keď sa presuniem niekam, aby som tam dlhší čas prebýval, utvo-
rím si tam na mieru šitý rituál. Keď som napríklad dlhší čas prebýval 
v Londýne, našiel som si neďaleko kampusu,  za plotom golfového ihriska 
starý košatý dub. Tam som sa chodil pravidelne ponárať do ticha. Opretý 
nehybne o drsnú kôru písal som tam svoje modlitby a pálil ich na plameni 
sviečky. 

Som človek jednoduchých každodenných rituálov. Mám však i jeden 
celoročný. V prvý horúci májový deň sa nedočkavo vteperím do vane a 
kompletne si vyholím dlhé prepotené vlasy i neznesiteľne bujnú bradu. 
Z „mudžahída“ sa stáva „zen budhista“. Holím sa iba raz do roka. Mám 
svoje rituály. Náhodnosť dňa nechám tiecť korytom rituálov. Napodobu-
jem tým krajinu, cykly ročných období, napodobujem nebo, vesmír s jeho 
pomaly rotujúcimi planétami. 

Potrebujem rituál ako jednotlivec, no rituály potrebujeme aj ako ro-
dina. Okrem ranného rituálu, ktorého súčasťou, ako ste iste pochopili, je 
i moja žena Jarka, udržiavame aj iné rodinné rituály. Dlhodobo pestujeme 
zvyk spoločného stolovania. Keď boli deti menšie, mávali sme v piatok ve-
čer rodinné kaplnky. Dnes náš večer končí pri sviečke a pohári vína v uvoľ-
nenom rozhovore. Tam, kde nie sú takéto miesta spoločného spočinutia, 
život rodiny sa vytráca. Nenápadne medzi nás vstupuje chlad a odcudzenie.

Rituál v tomto zmysle je ohniskom domova, no rituál môže byť i mre-
žami väzenia. Počas komunizmu sme boli kolektívne uvrhnutí do po-
nižujúcich, zvonku vnútených rituálov. Napríklad každý rok na prvého 
mája sme vo zväzáckych rovnošatách povinne museli vyraziť do ulíc a pod 
tribúnou plnou papalášov vykrikovať na plné hrdlo: Nech žije KSČ, nech 
žije KSČ, hurá, hurá, hurá!!! Takéto rituály – či nám ich vnúti zvonku po-
litická moc, alebo náboženská inštitúcia, či rodinné zvyklosti, nespájajú, 
ale rozdeľujú. Neprehlbujú život, ale zbavujú ho slobody a autentickosti. 
Také rituály treba odmietnuť. 

V čom je rozdiel medzi prvým a druhým typom rituálu? Nuž ten prvý 
som si našiel sám, objavil som v ňom cestu k zmysluplnému stredu živo-
ta. Nikým mi nebol vnútený, sám som sa rozhodol putovať jeho cestou 
do hlbiny života. Ten druhý mi bol vnútený zvonku, ako výraz cudzej 
vôle, cudzie gesto, ktoré mi chcelo vtlačiť svoju formu, predstavu života, 
aký mám žiť. 

Rituály sú zdravé a obohacujúce, iba ak sú naozaj posvätné. Posvätné 
sú iba vtedy, keď sme ich objavili vlastným hľadaním, a spájajú nás iba 
vtedy, keď sa v nich stretáme dobrovoľne, tak ako pútnici pri oltári vedľa 
stanového tábora. 

Daniel Pastirčák 
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Keď píšem tento úvodník, ešte je vonku 
sneh a v oknách domov ešte kde-tu blikajú 
vianočné svetielka. Vy ho už možno bude-
te čítať v očakávaní skorého nástupu jari. 
Už budeme – aspoň v mysliach – pochová-
vať tohtoročnú Morenu. Starý dobrý zvyk, 
tradícia, rituál. 
O rituáloch bude v tomto čísle časopisu 
Nebyť sám toho dosť popísaného, snáď 
vás to zaujme, inšpiruje, pobaví. Jeho sú-
časťou je aj anketa o tzv. druhých narode-
ninách v náhradných rodinách – ďakujem 
všetkým, ktorí sa jej zúčastnili a podelili sa 
o svoje skúsenosti a názory.
Slovo rituál pochádza z latinčiny, kde po-
jem ritualis znamenal: obradný. Rituál je 
spôsob správania založený na tradičných, 
nemenne sa opakujúcich pravidlách, často 
býva súčasťou náboženských obradov, ale 
uplatňuje sa aj na mnohých iných pôdach, 
napríklad v rámci rôznych organizácií, 
klubov… a napokon aj v rodine i v živote 
každého jednotlivca. Podstatou rituálu je 
fakt, že ľudia, ktorí sa ho zúčastňujú, si 
jeho prostredníctvom hlbšie uvedomujú 
a preciťujú to, že patria k sebe, že si môžu 
dôverovať, navzájom sa na seba spoľahnúť. 
Témou budúceho čísla, druhého v roku 
2011, ktoré plánujeme vydať v júni, bude: 
Náhradné rodiny a verejnosť (viac o tom 
na strane 30).

Zuzana Mojžišová
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o d b o r n e

Zdá sa, že rituály, slávnosti, „symbolická“ 
reč sa stávajú, oveľa častejšie ako v minu-
losti, nielen predmetom odborného záuj-
mu, ale aj záujmu verejnosti. Možnože nás 
v nich oslovuje práve to čosi magické, to, čo 
je ťažko uchopiteľné a vysvetliteľné, proti-
váha k prevažne technokratickému, vecne 
pomenovateľnému svetu. Možnože je to 
práve ich zážitková sila spojená s emociona-
litou, ktorá je protipólom racionality. Tento 
zvýšený záujem má však svoje úskalie v tom, 
že sa rituály ponímajú veľmi široko, nazýva 
sa tak temer každá forma správania spojená 
s viacerým úkonmi, ktoré v presnom poradí 
po sebe nasledujú. 
Podstatou rituálu, okrem toho, že má sce-
nár a my v ňom máme svoju rolu, je prechod 
z „všednosti“ do „ne-všednosti“, z niečoho, 
čo je pragmatické, do niečoho, čo má zmysel 
samo o sebe, je spojené s kultom a mýtmi. 
Ak sedemkrát do týždňa ráno vstaneme, 
ideme na záchod, spláchneme, umyjeme 
sa, zapneme rádio, oblečieme sa, naraňaj-
kujeme sa, umyjeme si zuby atď., nie je to 
náš ranný rituál, je to len účelný stereotyp. 
Ak pred načatím chleba na ňom urobíme 
najprv nožom kríž, celý „akt krájania“ sme 
povýšili na dialóg s Bohom. (Práve som po-
chopil, prečo nekupujem krájaný chlieb.)
Skutočnosť, že pubertálne deti odmietajú 
viaceré rodinné rituály, môže vychádzať 
z dvoch odlišných základných okruhov. 
Prvým je obsah, funkčnosť, či „životnosť“ 
samotného rituálu, druhým je etapa psycho-
sociálneho vývinu dieťaťa a s tým (v Erikso-

Odmiet anie  rodinných r i tuálov  v  puber te

RITUÁL

RITUALIZMUS
RITUALIZÁCIA

novom poňatí) spojené riešenie jeho psycho-
sociálnej krízy.
Sústredím sa najprv na rituály. Z môjho po-
hľadu, vo vzťahu k téme, považujem za veľ-
mi dôležité pojmovo rozlíšiť medzi rituali-
záciou, rituálmi a ritualizmami.

Mnohí odborníci pod pojem rituál zahŕňajú 
aj ritualizáciu, a to vo všetkých jej troch výz-
namových rovinách. 

 Prvý koncept chápe ritualizáciu ako vývo-
jovo nižšiu fázu rituálu či akýsi „predri-
tuál“, ako základ viacerých na to vybudo-
vaných rituálov.

 Druhý koncept (Erikson, Damborská) ju 
vníma v kontexte ontogenézy ako hrovú, 
kultúrno-sociálne ovplyvnenú interak-
ciu s druhými, ktorá je pre obe strany 
súčasťou ich adaptácie. V tomto poňatí 
je najvýraznejšie zakomponovaný prvok 
(seba)identifi kácie.

 Pre tretie poňatie (Kaufmannová-Hu-
berová) je ritualizácia jednak spôsobom 
rytmizácie úkonových foriem správania, 
jednak procesom ich ozvláštňovania. 
V tomto chápaní je jedným z cieľov ri-
tualizácie, aby sa všedná činnosť stala 
činnosťou „zaujímavou“.

Som presvedčený, že ritualizácia je kvalita-
tívne (vývinovo) iný jav ako rituál. Jej prvo-
radým zmyslom nie je vytváranie spoločen-

stva, ale napr. „oživenie“ činnosti, nácvik 
a posilňovanie. 
Istá nejednotnosť existuje aj v chápaní poj-
mu ritualizmus. Chápu sa ním dve výrazne 
odlišné skutočnosti: 

 Ide o rituál deformovaný či rituál psycho-
logicky i spirituálne „vyprázdnený“, teda 
často akýsi formálny zvykový individuálny 
alebo skupinový akt bez hlbšieho zmyslu. 
Jeho súčasťou môže byť nezmyselné hro-
madenie rituálnych úkonov. 

 Ide o narušené správanie jednotlivca, 
ktoré má psychopatologický základ, je 
často spojené so stereotýpiami (autisti, 
psychotici a p.).

Napriek tejto rozdielnosti sa v oboch prípa-
doch ritualizmus spája s negatívnym hod-
notením. 
Je zrejmé, že ritualizácia, ak využíva potenciál 
rastu, sa môže zmeniť na rituál, ale v prípa-
de vývinovej stagnácie sa stáva ritualizmom. 
Napr. ak v 3. či 4. roku života dieťaťa môže 
byť jeho ritualizované čistenie zubov celkom 
v poriadku, pri osemročnom dieťati ide o bez-
duchý ritualizmus. Naopak, pokiaľ ide o ri-
tualizmus, ten síce môže modifi kovať svoju 
vonkajšiu podobu, ale nie je schopný sa stať 
ani ritualizáciou, ani rituálom.
Ak „puberťák“ odmieta v rodine to, čo mu 
ponúkame ako rituál, je to v prvom „rituál-
nom“ okruhu spojené najmä s tým, že:

 sme ritualizácii nedokázali dať vnútor-
ný zmysel (čosi ako duchovný rozmer) 
a dospievajúcemu už nestačí iba formál-
na spoločná aktivita (nedeľný obed ostal 
len slávnostným uspokojovaním biolo-
gických potrieb, ale nestal sa spoločen-
stvom jedla),

 pôvodný rituál, ktorý mal svoj zmysel, ho 
v priebehu času stratil (osemročné dieťa 
bude chcieť sfúknuť sviečky na torte, bude 
to však chcieť aj štrnásťročný?),

 nevedome rituál deštruujeme (napr. pe-
ňažný dar k meninám či narodeninám je 
v svojej pragmatickosti antirituálny).

Prvý okruh je „pupočnou šnúrou“ spojený 
s už spomínaným druhým okruhom, kto-
rého obsahom je riešenie psychosociálnej 
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Veru, v akom kontexte, s akým zámerom 
a v akej atmosfére sa rituály zavádzajú, me-
nia, udržiavajú a zanikajú, také pocity v nás 
zanechávajú. Základným bodom zlomu je, 
či rituál vnímame ako formálne niekým na-
riadený, alebo je pre nás príjemne neformál-
ny a očakávaný. 

Trocha pozornejšie sa chcem pozrieť 
na úlohu rituálov v živote cieľovej skupiny 
tohto časopisu – malých človekov, ktorých 
život vedie nepredvídateľnými okolnosťa-
mi. Prechádzajú stratou blízkych vzťahov, 
dostávajú sa do bezvzťahového prostredia 

o d b o r n e

Paradoxy  r i tuálov

Aký mate pocit, keď sa povie slovo rituál? Aké znamienko by ste dali k tomuto slovu? 
Určite existujú ľudia, ktorí by dali len záporné, potom takí, ktorí len plusové. Ja by som dal aj-aj, 
v poradí plus a potom mínus.

krízy. Vývinovo sú v popredí dve línie, ktoré 
„komplikujú“ rodinné rituály. V prvej ide 
o „boj“ medzi odpútavaním sa od rodiny 
a súčasne potrebou dieťaťa do nej patriť. 
Zdôrazňovanie identity rodiny (je to jedna 
z funkcií rituálov) môže „puberťák“ prežívať 
ako snahu viac ho s rodinou „spútať“. 
Druhou líniou je zvýšená kritickosť die-
ťaťa a citlivosť na rozdiely medzi formou 

a obsahom (medzi proklamáciami a sku-
točnosťou). Aktivizáciu hodnotiaceho kri-
tického myslenia potrebuje dieťa naplniť 
až demonštratívnymi činmi. Aby sme si to 
naozaj (konečne!) všimli. Odmietať rituál 
v tomto prípade znamená ideovo to isté, 
ako odmietať ísť s nami na návštevu, či do-
volenku.
Pubertálne dieťa nie je vôbec antirituálne. 

Len objavilo v rovesníckej skupine nový 
priestor, v ktorom ritualizácia a rituály nie 
sú v jeho prežívaní „ohrozením“ vlastnej 
slobody. 
V „boji“ medzi rodičom a „puberťákom“ 
nikdy nie je jeden víťaz a druhý porazený. 
Buď prehráme obaja, alebo obaja vyhráme. 
Vyhrať však môžeme iba vtedy, keď nejdeme 
jeden proti druhému. 

Albín Škoviera

inštitúcie a potom sa znova (snáď) ocitnú 
v milujúcom prostredí. 

Rituály totiž na tejto strastiplnej ceste 
hrajú kľúčovejšiu rolu, ako by sme si na prvý 
pohľad mysleli. A to dokonca aj tie, ktoré 
na nás dospelých pôsobia formálne až nega-
tívne. Oni majú úlohu pomocných koliesok, 
keď pocit bezpečia a tvorba identity jedinca 
padá na nos, špeciálne v rannom veku. 

V čase traumatickej straty kľúčového 
materského vzťahu, už či vedome alebo 
podvedome vnímanej, sa človeku zvanému 
dieťa významne, až existenčne stratí pocit 

bezpečia a vzťahovej príslušnosti. V tejto 
situácii sa ocitá v detskom domove, krízo-
vom centre alebo v podobnom zariadení. 
Tieto inštitúcie sú vedené viac alebo menej 
režimovým spôsobom, teda formou formál-
nych rituálov – presný čas jedla, večierky, 
pozdravy, forma oslovovania… Všetky tieto 
prvky pôsobia pre človeka žijúceho v stabil-
nej rodine dosť cudzo, máme tendenciu ich 
vnímať až ohrozujúco. Problém však je nie-
kde inde ako v týchto prvkoch. Pre dieťa, ale 
nielen pre dieťa, sú tieto prvky v istom zmys-
le opodstatnené, v období straty všetkého 

Foto: Martin Dubovský
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  To, na čo si z detstva spomíname ako na dobré, má rituálny, lebo opakujúci 
sa charakter, ktorý neskôr nadobúda príchuť slávnostnosti.

  Rituál sa stáva akoby kýlom našej osobnej lode, na ktorej sa plavíme. Tento 
kýl je stabilizátorom nášho osobného príbehu, smeru, ktorý náš život po-
stupne naberá. Často v dospelosti intuitívne recyklujeme isté vzorce sprá-
vania, používame kritériá rozhodovania a modely rea govania vo vzťahoch 
k ľuďom, ktoré sme predtým považovali za prekonané. Ako dospievajúci 
kritici našich rodičov sme si občas povedali, že my sa budeme správať ináč, 
my budeme odlišne vychovávať deti a zvolíme si iný štýl života. Realita 
nás však zaskočí, keď sa niekde z útrob našej osobnosti vynárajú práve tie 
myšlienkové vzorce, od ktorých sme sa pôvodne chceli dištancovať. Pečať 
rituálu má prekvapujúco silnejší odtlačok, ako by sme čakali.

  Rituál nám pomáha vyvažovať pragmatický a racionálny charakter, ktorý 
naša doba neproporčne uprednostňuje. Zdravo nás vracia do mýtického 
sveta detstva, keď citový, fantazijný, tvorivý a vzťahový rozmer formoval 
našu dušu.

  Zážitkové dedičstvo rituálu je niekedy silnejšie ako genetické. Rituál má 
tendenciu prehupnúť sa do posvätnej podoby. Vzorce myslenia, o ktorých 
si myslíme, že sú originálne naše, často nesú odtlačok opakujúcej sa skú-
senosti z detstva. A vtedy to hlboko posvätné v nás zvykneme intuitívne 
rekapitulovať (pôvod: recapitulare, resp. re = znovu + capitulum = hlavná vec, 
časť; Teda: rekapitulovať – znovu sa vracať k hlavným, dôležitým bodom; 
preformulovávať; vracať sa k tomu hlavnému, dôležitému) a potom aj zväčša 
nevedome imitovať (pôvod: imitatio, imitari: robiť kópiu).

  Rituál má úzke prepojenie s príbehovým vnímaním zážitkov. Dieťa rado 
opakovane počúva rozprávku. Nie preto, žeby si ju nepamätalo, ale práve 
preto, že každý cyklus počúvania mu pomáha nadviazať na niečo predtým 
zažité a zapamätané. Tuší ďalšiu a ďalšiu nevyťaženú vrstvu. Ritualizované 
počúvanie rozprávok rozvíja schopnosť dieťaťa vnímať príčinnosť životných 
udalostí. Rituál pomáha vytvárať zážitkovú reťaz z minulej skúsenosti cez 
prítomnosť k tušenému pokračovaniu. Jiří Trávníček konštatuje, že: „Od istej 
chvíle nášho vývinu tušíme, že príbeh ‚o nás niečo vie‘“. Tak sa učíme habkavo, ale 
dobrodružne čítať svoj vlastný príbeh. Jonathan Sacks hovorí, že väčšinou 
nevieme čítať svoj vlastný príbeh, vieme ho len prežiť. Rituál nám pomáha 
vniesť do nášho života primeranú mieru istoty (archetypy našich koreňov) 
a zároveň adekvátnu mieru neistoty, lebo nevieme svoj príbeh čítať sami 
a úplne. Sme vždy od niekoho závislí – a to je zdravé, aby sme nespyšneli 
z pocitu nezávislosti a sebadostatočnosti.

ú v a h a

Rituál

  Tri asociatívne slová: Opakovanie, slávnostnosť 

a stálosť.   Hra v karty – žolík.   Veľké veci, ktoré 

nás presahujú, vieme často uchopiť len opakovaním. 

Tak sa v nás formujú archetypy, korene. Podstatné veci sa 

totiž v histórii ľudí, rodu, či osobného života menia len 

pozvoľna a pomaly.

dôležitého „kolíkujú“ deň na predvídateľné 
časti, a to im (síce len technicky, ale) dáva 
pocit bezpečia. Platí, že v situácii ohrozenia 
je dobré človeku zúžiť hranice (môžeme to 
nazvať až zníženie miery slobody), a tým 
mu poskytnúť pocit bezpečia. Špeciálne to 
platí pri dieťati. To je prvý krok, za ktorým 
nasleduje komunikácia o hraniciach a ri-
tuáloch, aby to malo zmysel a zakrátko sa 
z pozitívnych podporných krokov nesta-
li kontraproduktívne vnímané formálne 
obmedzenia. Aby sme niečo prijali za svo-
je, aby sme dokonca mohli spolupracovať 
na náprave a rozvoji svojej zložitej situácie, 
musíme jednotlivým krokom a prvkom as-
poň čiastočne rozumieť. Kolektívne inšti-
túcie, samozrejme, využívajú režim a rituál 
aj na zjednodušenie svojho chodu. Potreby 
dieťaťa prestávajú byť napĺňané v momente, 
keď rituály v domove slúžia väčšmi na zjed-
nodušenie, menej na poskytovanie bezpečia, 
keď im deti nerozumejú a keď trvajú dlho. 
Ale to je iná kapitola…

Teraz je dôležité, ako na to zareaguje ro-
dič, ktorý preberá dieťa z takého prostredia 
a s uvedenou trajektóriou. Ako som už spo-
menul, ľudia žijúci celý život v štandardnom 
rodinnom prostredí zvyčajne intuitívne na-
stavia chod vlastnej rodiny tak, že funguje 
na napísaných neformálnych pravidlách 
a rituáloch, ktoré určite nepomenúvajú slo-
vom rituál. Z tohto svojho pohľadu vnímajú 
režimové prostredie domova ako výsostne 
škodlivé a majú tendenciu čo najskôr kom-
penzovať to u prijatého dieťaťa čo najväčšou 
neformálnosťou, slobodou, aby vyvážili tú 
dovtedajšiu negatívnosť domováckych rituá-
lov. Z pohľadu potrieb a situácie dieťaťa je to 
negatívne, resp. nie pozitívne v takej miere, 
ako by sa nám zdalo. 

V tomto kontexte je veľmi dôležité vedieť, 
že pre dieťa môže byť prostredie formálnych 
rituálov bezpečnejšie, ako preň ešte nezrozu-
miteľné neformálne pravidlá a rituály. Pre 
neho je pomocou, ak nový rodič zachová 
kontinuitu viacerých prvkov a rituálov as-
poň na nejaký čas, a to aj takých, ktoré môžu 
byť dospelému proti srsti. To je prvý krok, 
po ktorom nasleduje komunikácia o pre dieťa 
nových rituáloch, ktoré sú pre členov rodiny 
úplne samozrejmé, o ktorých sa možno dote-
raz nikdy nerozprávali. O tom, prečo je dobré 
a príjemné, keď všetky deti prídu ráno k rodi-
čom do postele, o tom, prečo sa rozprávame 
pri jedení (a nie len nahádžeme do seba jedlo), 
o službách pri utieraní riadu, o maznaní, o…

O citlivom robení zmien bolo už napísa-
ných pár zmysluplných kapitol v knihách pre 
náhradných rodičov, ako napríklad kapitola 
První dny doma v knihe C. Archerovej, Dítě 
v náhradní rodině (Portál 2001, str. 19-24).

Marek Roháček
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Náš príbeh sa stáva súčasťou väčšieho prí-
behu. Ak za tým naším nie je väčší príbeh, 
cítime sa vo svete stratení. Rituál nám pomá-
ha vytvárať stavebný materiál na to, aby sme 
tu neboli sami, ale spoločne s inými na pôde 
zdieľaného zázemia istoty. Tej istoty, ktorú 
čiastočne poznáme, ale hlavne vnútorne cíti-
me s ďalšími blízkymi ľuďmi dozadu cez ge-
nerácie predkov – možno až tých archaických. 
Preto sa to aj volá archetyp, za ktorým stoja 
rodičia, starí rodičia a ich rodičia… Boh…?

Pozitívny potenciál rituálu, podľa 
mňa, vyžaduje tri veci:

1. Rituál je a vždy ostane nástrojom. Ak ho 
povýšime na cieľ, ľahko sa môže zvrhnúť 
na schému, skamenieť, či manipulovať 
nami. Rituál môže dobre slúžiť ako nosi-
teľ istej kontinuity v danej komunite. Po-
silňuje vzťahy tam, kde je základná dôvera 
a netreba vždy znovu pripomínať princípy 
spolužitia. Je ako loďka, na ktorej odvezie-
me cenný náklad, ale nikdy nie je nákladom 
samotným. Dobre nás vyzbrojí hlbokou zá-
žitkovou stopou. Je zvláštnym druhom pa-
mäti, ktorá nie je až taká závislá od nášho 
vedomia, nakoľko sa opiera o silné citové 
a skúsenostné míľniky z našej minulosti, 
niekde z detstva.

2. Viacfunkčnosť rituálu. Doteraz je moja 
asociácia tejto žolíkovej hry spojená s hl-
boko pozitívnou emóciou pohody, akcep-
tácie mňa – najmladšieho v rodine, ale aj 
s nadobúdaním zručností, učil som sa ro-
zumieť vtipu a humoru, bolo to aj sociálne 
učenie, napr. vo veci férovosti pri hre. Toto 
samozrejme nebol jediný formotvorný mo-
ment môjho vývinu. Ale často z podobných 

kamienkov sa postupne skladá mozaika 
nášho neskoršieho zdravého sebaobrazu, 
životných hodnôt, sociálnych zručností 
a pripravenosti robiť zrelé rozhodnutia.

3. Refl exia, otázky, prehodnocovanie sú dô-
ležití strážcovia, aby rituál nezačal slúžiť 
negatívnym cieľom, pre ktoré na začiatku 
ani nevznikol. Ak rituál nie je pod kontrolou 
refl exie, je len čírym mechanizmom.

Ja som napríklad hru v karty až do dospie-
vajúceho veku nespájal s hazardom. Nikdy 
mi to ani nenapadlo, práve pre pozitívny 
kontext, s akým som mal žolíka spojeného 
v chlapčenskom veku.

Niekedy sme žolíka nehrali, lebo bolo 
niečo dôležitejšie, napr. návšteva alebo do-
máce úlohy starších súrodencov… Aj tam 
som sa učil rozpoznávať, čo je dôležitejšie 
a čo menej. Refl exiu obsahovala aj ochota 
starších členov rodiny nezneužívať preva-
hu v schopnosti hrať žolíka lepšie ako ja. 
Nasával som isté pravidlá sociálnej komu-
nikácie a férovosti. Ako najmladší som bol 
asi najcitlivejším lakmusovým testom toho, 
čo sa odohráva povedzme vtedy, keď dôj-
de k nejakému napätiu pri hre, k frustrácii 
z prehry, ako zvládať rodiaci sa konfl ikt a, 
samozrejme, ako spracovať radosť z výhry. 
Keď si na to všetko spomínam, uvedomu-
jem si, že toto obdobie netrvalo dlho, ale 
zanechalo v mojej pamäti silný a pamäťou 
uchopiteľný zážitok s pozitívnym rituálom.

Dcéra ruskej novinárky Anny Polit-
kovskej svedčí o svojej matke vo francúz-
skom dokumentárnom fi lme ako o mode-
lovej postave vlastného života.

Životný štýl matky, t. j. opakovaný pozi-

tívny rituál, ktorý predvádzala pred deťmi 
prosto, ale presvedčivo, bez nadbytočných 
poučiek o tom, ako žiť. Denne fungovala vo 
svojom poctivom zápase o práva obyčajných 
ľudí v Čečensku a na ďalších miestach, kde 
boli a sú prenasledovaní, ponižovaní a vraž-
dení autoritatívnymi režimami.

Matkine postoje záujmu o ľudí, ktorí jej 
mohli byť cudzí; matkine skutky, ktoré sa 
zhodovali s jej slovami; matkina vernosť zá-
sadám pri mnohých rozhodnutiach, ktoré 
ju najskôr mohli a nakoniec aj stáli život; 
matkina ochota zastať sa terorizovaných 
ľudí, matkine svedecké novinové články 
o prenasledovaní ľudí v Čečensku a jej vy-
jednávanie v prospech rukojemníkov v mos-
kovskom divadle a neskôr podpora pre ich 
príbuzných, či matkina angažovanosť v pro-
spech ohrozených (neskôr obetí) v Beslane 
– to všetko sa premenilo na pozitívny životný 
rituál čestnosti a viery, ktorý jej deti rozpo-
znali pre svoj život ako vzorec, model, že člo-
vek má hodnotu bez ohľadu na postavenie 
a národnosť. Napokon nájomný vrah zavraž-
dil Annu Politkovskú, keď mala 48 rokov, 
po údajne deviatich predchádzajúcich po-
kusoch odstrániť ju. Jej príbeh reprezentuje 
v súčasnosti zvláštny rozmer služobnej obe-
tavosti, nadväzujúcej na klasických svätcov, 
ale v jej prípade zasadenej do dramatickej 
civilnosti. Vidím tam znaky ritualizované-
ho dobra s duchovným rozmerom. Čítam 
to u Anny Politkovskej cez jej morálne kon-
zistentné skutky; vytrvalosť hodnôt, ktoré 
vyznávala a žila zároveň; cez úctyhodnú dôs-
tojnosť a slávnostnosť jej konania a napokon 
cez schopnosť nadhľadu, vedomého konania 
a refl exie, ktoré celý tento príbeh sprevádzali.

Pavel Kailing

Anna Politkovska, zdroj: radioactivegavin.wordpress.com/.../
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1. Nie, neoslavujeme.
2. Pretože sú dátumovo takmer v rovnaký deň – Adamko k nám prišiel 

11. 10. a 13. 10. má normálne narodeniny. A Timko sa narodil 27. 5. 
a prišiel k nám 11. 6. Pôvodne, kým sme ešte nemali dieťa doma, som 
to počula ako dobré odporúčanie a aj som to plánovala oslavovať, ale 
zrazu v našej praxi mi to prišlo divné, akési neprirodzené, nasilu. Sa-
mozrejme, hovoríme s deťmi, teda so starším, o jeho osvojenosti, vie 
o tom už veľa, ale narodky máme len jedny. Takto to pravdepodobne 
ostane aj pri druhom synovi. 

(Alena Ješková)
————
Koľkokrát sa môžeme narodiť?
A čo vlastne oslavujeme?
Sú Tajomstvá, ktoré Život ukryl do svojej Piesne. Len občas, nachvíľu, 
je nám dovolené započúvať sa do jeho Tónov. Ten najkrajší pre nás za-
znel, keď nám zavolali z úradu, že majú pre nás malé dievčatko. Stalo 

sa to presne v deň mojich narodenín. Tento darček zostal neprekonaný.
Narodenie dcérky oslavujeme v deň jej fyzického narodenia. U nás nemá-
me zavedený konkrétny Rituál druhých narodenín. Avšak to, čo cítime 
možno nazvať Nikdy Nekončiacim Rituálom Vďaky za príchod tejto ma-
lej krásnej Bytosti, ktorá robí náš život krajším a láskavejším. A tak oslava 
jej druhých narodenín je skôr Tichou Oslavou Srdca. Jediným zvukom 
je nežná Ozvena Krásy Sveta zrkadliaca sa v Čistej Duši Dieťaťa. A jedine 
cez ňu dokážeme Súznieť s prchavými obrazmi Tajomstiev Bytia.

(Andrea Tomaščíková)
————
1. Oslavujeme.
2. Sme radi a vážime si príchod nášho dieťaťa do rodiny.
3. Sú si podobné, akurát druhé narodeniny oslavujeme iba v našom 

úzkom kruhu rodiny, prvé narodeniny oslavujeme aj s Miškinou 
rodinou.

(Edita Karabová)

A JE TU ANKETA. 

PÝTALI SME SA, AKO JE 

TO U VÁS S RITUÁLOM 

TAKZVANÝCH DRUHÝCH 

NARODENÍN, TEDA 

OSLAVOU DÁTUMU, KEĎ SA 

PRIJATÉ DIEŤA OCITLO 

POD VAŠOU STRECHOU. 

POPROSILI SME VÁS 

O ODPOVEDE NA TRI OTÁZKY:

PRVÁ: OSLAVUJETE V RODINE 

DRUHÉ NARODENINY 

PRIJATÉHO DIEŤAŤA?

DRUHÁ: PREČO OSLAVUJETE 

(NEOSLAVUJETE) DRUHÉ 

NARODENINY DIEŤAŤA?

TRETIA: AKO SA U VÁS 

LÍŠI OSLAVA PRVÝCH 

A DRUHÝCH NARODENÍN?

a n k e t a
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————
1. Vo februári 2011 budú dva roky, čo do našej rodiny prišiel drobec. 

Na oslavu „srdiečkových“ narodenín sa chystáme, už je zapísaná 
v kalendári a malý už má aj pripravené darčeky – knižku o adop-
cii Ako som dostal sestru a snáď ešte nejakú hračku☺. Viem, že 
z tej knižky ešte veľa mať nebude, veď má len 2,5 roka, ale verím, 
že postupným čítaním a rozprávaním sa v ňom zakorenia fakty 
o prijatí dieťaťa a ako bude rásť, informácie v ňom zasiate si bude 
sám spájať do súvislostí. Čo sa týka oslavy, sama som zvedavá, 
ako to dopadne. Prvé srdiečkové sme neoslavovali, ani už neviem 
prečo…prišiel mi maličký, nič by si neuvedomoval.…teraz to spätne 
ľutujem. Keď nič iné, mohol mať aspoň fotku v albume. Ak sa ma 
raz pri prezeraní svojho albumu opýta, prečo má foto z každých 
narodiek, len z prvých srdiečkových nie, tak sa strašne zahanbím .

2. Chceme oslavovať, aby aj on mal „narodeniny“, že prišiel do našej 
rodiny ako ostatné deti.…keď sa narodí dieťa, oslavuje sa to, že je 
na svete (prvé narodeniny) a zároveň aj to, že je v rodine bábätko, 
že sa rodina rozšírila a bola obdarená dieťaťom (druhé/srdiečkové 
narodeniny). Pri bio deťoch sú tieto dva momenty prekryté jedným 
dňom. U našich detičiek nie, ale to neznamená, že sa netešíme z ich 
narodenia na svet a z narodenia do našej rodiny rovnako. A v nepo-
slednom rade: prešli si už všeličím a s veľkou pravdepodobnosťou 
ešte pár bojov so sebou a s okolím v živote budú musieť preskákať…
tak prečo im nedopriať jednu oslavu a pár pekných chvíľ v živote 
navyše?☺

3. To je otázka za všetky drobné…Viem si predstaviť, že ak niekto 
rob í oslavu prvých narodenín so všetkou rodinou a priateľmi, tak 
druhé/srdiečkové narodeniny môže oslavovať v najužšom kruhu 
s mamkou, tatkom a súrodencami. No u nás sa big oslavy (ešte? 
Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ako bude drobec rásť) nerobia, 
takže budeme opäť len traja – maminka, tato, drobec…rada by som 
zaviedla nejakú milú tradíciu, ale úprimne sa priznám, že neviem 
akú…do dňa D mi zostáva ešte pár dní, budem pilne rozmýšľať. 
Alebo si možno prečítam v Nebyť sám iné odpovede.

(Elena Hudečeková)
————
1. My druhé narodeniny oslavujeme. Nazývame ich „narodeniny 

u nás“.
2. Zvýrazňujeme nimi výnimočnosť osvojeného dieťaťa. Naše deti 

vedia, že sme ich vtedy priniesli z „domčeka, kde čakajú smutné 
deti na rodičov“. A vedia, že nie všetky deti majú dvoje narodeniny.

3. Pri oslave prvých narodenín je celá rodina. Pri oslave druhých len 
my rodičia a deti. Darčeky dostanú vždy. Oslava je komornejšia a aj 
torta býva symbolická – ovocná alebo nepečená smotanová. 

(rodina Doložinská)
————
1. Sviatok druhých narodenín neoslavujeme ako osobitný sviatok, 

ale príchod našich chlapcov do rodiny a ich narodenie sa v našich 
srdciach (či skôr „rodenie“ sa v našich srdciach) si radi a často 
pripomíname i s vďakou za rodičov biologických, ktorí im darovali 
život, a s vďakou Bohu za to, že spája naše srdcia…

2. Je toľko osobitostí-inakostí a bolesti, ktoré sprevádzali prijatie 
našich chlapcov do rodiny, že v našom prípade bolo prirodzenejšie 
a „plnšie“ „umelo“ nestanoviť deň príchodu do rodiny ako oso-
bitný narodeninový deň, ale toto obdobie si často pripomíname 
s vďakou Bohu za ľudí, ktorí nám pomáhali – bývalú pani riadi-
teľku DD a DSS Studienka sr. Mariku, školské sestry sv. Františ-
ka, bratov františkánov, kňaza redemptoristu, ktorí boli pre nás 
v období „rodenia sa našich chlapcov v našich srdciach a rodení 
sa rodiny“ veľkým darom spolu s ďalšími pracovníkmi DD a DSS, 
ktorých starostlivosť srdca vnímame ako vzácnu a potrebnú i dnes, 
ako chlapci rastú…a nemôžem zabudnúť na dar spoločenstva PNR 
pri DS Studienka – na otvorenosť ich srdca, bez ktorej by to „rode-
nie“ sa, bolo ešte boľavejšie a ťažšie…Takže nie osobitným dňom, 

ale viacerými dňami vzájomnej blízkosti, si pripomíname deň, 
dni, cestu…príchodu našich chlapcov, s vďakou Bohu za všetkých 
„pôrodných asistentov“ pri rodení sa „boľavej lásky“…

(Mária Volková)
————
1. Neoslavujeme druhé narodeniny dieťaťa.
2. Taká myšlienka ma ani nenapadla. Spomínam si na deň, keď som 

moje dieťa prvý krát videla a v podstate odvtedy je mojou súčasťou. 
Nemáme potrebu oslavovať „príchod do rodiny“. Bol jej súčasťou 
okamžite. 

(Ružena Feketeová)
————
1. V našej rodine oslavujeme druhé narodeniny našich detí každý 

rok. Dátum máme v kalendári. 
2. Naše deti učíme, že práve tým sú výnimočné, že majú dvoje naro-

denín.
3. Na prvé narodeniny pozývame všetkých blízkych príbuzných – 

starkých, krstných, priateľov na veľkú oslavu. V konkrétny deň na-
rodenín si spolu večer sadneme len naša úzka rodina ku zákusku 
alebo chlebíčku, aby sme oslávencovi zablahoželali. A takto v úz-
kom kruhu oslavujeme aj druhé narodeniny. Vtedy si spomíname 
na okolnosti príchodu a smejeme sa z vtipných zážitkov. 

(Mária Palovičová) 
————
1. Áno, oslavujeme a voláme ich adoptiny. 
2. Považovala som to od začiatku za dôležitý medzník nielen pre 

syna, ale pre celú rodinu. Nový človek, nový začiatok, nový život. 
Ako keď sa narodí dieťa, letopočet sa v rodine začína odznovu, 
a potom odznovu pri ďalšom.

3. Adoptiny sú intímnejšie, nevolajú sa kamaráti a neoslavuje sa so 
spolužiakmi, je to taká naša malá rodinná spomienka. 

(Jana Juráňová)
————
1. Neoslavujeme.
2. Lebo Anežka má svojho otca a troch bratov, s ktorými sa pravidelne 

stretáva (u nás je v pestúnskej starostlivosti), a tak nám to nikdy 
ani nenapadlo. Naopak, pripomínanie si narodenín (jej a jej rodin-
ných príslušníkov) využívame na posilnenie vzťahov k biologickej 
rodine.

3. Tým pádom sa nemá čo od čoho líšiť.
(Stanislav Kret)

————
1. 27. januára to bude rok, čo máme Matuška u nás a asi to aj budeme 

oslavovať. Máme aj biologické deti, syn má 12, dcérka 9.
2. Chceme si s celou rodinkou pripomenúť, že sme si ho vybrali 

z iných detí, aby bol súčasťou našej rodiny.
3. Ešte neviem, aký bude rozdiel, asi nebude dostávať darčeky v ten 

deň, len si urobíme nejakú tortu, malinovku a spolu si sadneme 
a budeme sa rozprávať o tom, ako sme ho dostali a že sme veľmi 
radi, že ho máme.

(Paulína Lacková)
————
1. Nie, zatiaľ sme neoslavovali. 
2. Neoslavovali sme preto, lebo príchod syna bol hektický, ťažko určiť 

presný dátum. Navyše sa príchod Martinka takmer zhoduje s dá-
tumom jeho vlastných narodenín. Ale keď bude chlapček starší, 
určite si budeme júl pripomínať, bude tomu aj viac rozumieť. 

3. Zatiaľ sme oslavovali len jedny skutočné narodeniny, chcem, aby 
to bolo vždy v kruhu celej rodiny, neskôr zrejme budeme volať aj 
kamarátov a známych. 

(Monika)
————
1. Áno, oslavujeme aj druhé narodeniny našej dcérky.
2. Príchod (6-týždňovej) dcérky do našej rodiny znamenal obrovský 
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pozitívny zvrat v našom živote, asi ako u každého. Konečne sme 
sa stali rodinou! Napriek všetkému sme a vždy budeme vďační 
biologickým rodičom našej dcérky, že jej dali život, a aj keď sa 
o ňu nemohli (nechceli) postarať, nám dali šancu byť rodičmi. 
Bohužiaľ, proces osvojenia neprebiehal hladko, úradníci po-
chybili, a tak sme zažili prieťahy v súdnych konaniach a stretli 
sme sa aj s nekompetentnosťou niektorých úradníkov. Nakoniec 
všetko dopadlo dobre a my sa dnes tešíme z už skoro 6-ročnej 
slečny. Na deň, keď sme si ju – dovolím si tvrdiť za dramatických 
okolností – odnášali z nemocnice, nikdy nezabudneme. 

3. Prvé narodeniny oslavujeme s celou rodinou a aj s priateľmi. Tie 
druhé oslavujeme len v úzkom kruhu a viac si spomíname na to, 
ako to všetko vtedy prebiehalo a že to mohlo dopadnúť aj inak, 
nebyť ľudí, ktorí nám vtedy pomohli. 

(Margaréta Zozuľáková)
————
1. Neoslavujeme. Ale niekedy je dobre spomenúť si na prvé dni. Ak 

by sme oslavovali, neviem, či by to bol deň, keď sme sa spolu prvy-
krát videli alebo boli prvykrát spolu doma alebo až po odklepnutí 
súdom. Najpravdivejšie by bolo prvé stretnutie.

2. Nikdy mi to nenapadlo oslavovať. Asi som nechcela výnimočnosť 
nášho vzťahu. Nie preto, že by som to chcela skrývať, ale preto, 
že mi prišlo, ako keby sme patrili k sebe odjakživa a deň, keď sme 
sa uvideli, by to neovplyvnil, a teda ani nie je výnimočný. Ale je to 
pekná myšlienka .

3. Keď tak rozmýšľam, my ten deň „oslavujeme“ vždy, keď cítime 
pokoj a spoločnú blízkosť. Je to radosť z toho, že môžeme byt 
spolu – aspoň ja to tak cítim.

(Renata Hroncová)
————
1. Nie.
2. Dcéra sa narodila 31.10. Meniny má 25.11. Prvýkrát som ju uvidela 

21.11. a domov som si ju doniesla 5.12. Teda oslavujeme najprv na-
rodeniny 31.10., potom meniny, potom príde Mikuláš a nakoniec 
Vianoce. Teda každé dva či tri týždne niečo oslavujeme a dostane 
darčeky. Vtesnať tam druhé narodeniny sa mi už nepodarilo. Ale 

5. 12. jej hovorím, že som si ju vtedy doniesla domov a že sa z toho 
veľmi teším.

(Jana Hlinková)
————
1. V našej rodine druhé narodeniny neoslavujeme, ale na Miškov 

príchod nikdy nezabudneme. Prišiel k nám pred Vianocami, v de-
cembri 2009 a v decembri ďalšieho roku súd defi nitívne rozhodol 
o adopcii. Takže jeho príchod sa v našej rodine spája s Vianocami. 
I keď to nenazveme druhými narodeninami, Vianoce získali vďaka 
Miškovi nový rozmer. Jedna prorocká kniha v Biblii ohlásila storočia 
vopred príchod zvláštneho dieťaťa slovami: „Dieťa sa nám narodilo, 
syn nám je daný.“ Každý rok na Vianoce ďakujeme za Božieho Syna, 
odteraz sa k tomu pripája aj vďačnosť za naše deti: Dorotka sa nám 
narodila, Miško nám bol daný.

(Peter a Monika Kozárovci)
————
1. Nie.
2. Nikdy mi to ani nenapadlo. Nemal som potrebu robiť s adopto-

vaným dieťaťom iné aktivity ako s ostatnými biologickými deťmi. 
Asi po dvoch rokoch prestala byť téma „detský domov“ tabu a ve-
deli sme sa o nej voľne rozprávať. Ale nevidel som potrebu si ju 
pripomínať, vyzdvihovať. Trochu sa mi zdá, že druhé narodeniny 
sú skôr kvôli egu rodiča. 

(Martin Môťovský)
————
1. Naša dcérka Alžbetka ešte neoslavovala svoje prvé narodeniny, ale 

nikdy nezabudneme na deň s veľkým D, keď sa nám narodila v na-
šich srdciach, keď nám ju prvýkrát ponúkli do náručia. Chceme 
si tento dátum pripomínať spolu s našou Alžbetkou

2. Je to nezabudnuteľná chvíľa, na ktorú s manželom spomíname 
hlavne keď Alžbetka zaspinká. Alžbetka, sa v ten deň narodila 
v našich srdciach. 

3. Podľa môjho názoru, dátum jej narodenia je dôležitejší, a preto 
to bude väčšia oslava, oslava „druhých narodenín“ zostane iba pre 
nás – našu rodinku 

(rodina Darnadyová)
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V úvode knihy píše o rituáloch všeobecne. 
Všetky rituály majú spoločné to, že prebie-
hajú podľa určitých pravidiel, ktoré bývajú 
často dlhé obdobie nezmenené. Niektoré 
z nich časom strácajú svoj zmysel a ak nie sú 
naplnené novým obsahom, časom zanikajú 
alebo sa stávajú iba formou bez obsahu. Ke-
dysi rituály riadili celý ľudský život. Preto 
sa s nimi stretávame v krízových miestach 
(situáciách). Slovo kríza, ktoré má dnes ne-
gatívny náboj, vlastne znamená bod obratu, 
bod zvratu. Vždy, keď sa musíme prispôso-
biť niečomu novému, prechádzame určitou 
krízou. Z tohto pohľadu je život plný kríz. 
Rituálne chovanie nájdeme u všetkých ľudí, 
či už v krízach vývinových, individuálnych 
alebo v dobových krízach celého národa.

Hra sa od rituálu líši tým, že sa môže me-
niť, že sa stále pridávajú nové možnosti a spô-
soby hry. Rituál prebieha vždy rovnako.

Autorka píše o rituáloch ako pomoci vo 
vývinových krízach. Vek dieťaťa rozdelila 
na obdobie prvého roku jeho života, na ob-
dobie vzdoru, ďalej čas magického veku, 
školského veku a obdobie puberty.

V období prvého roku rituály prehlbujú vzťah 
medzi rodičom a dieťaťom, uľahčujú prvé 
odpútavanie sa a pomáhajú dieťaťu nachá-
dzať vlastné rituály. K tradičným rituálom 

  č í t a m e  k n i h u

Deti  potrebujú r i tuály
Vo vydavateľstve Portál vyšla v roku 1998 kniha Děti potřebují 
rituály, ktorú napísala Gertrud Kaufmannová-Huberová.

  č í t a m e  k n i h u

tohto obdobia patrí očista dieťaťa, detská 
masáž, rituály spojené s dojčením či kŕme-
ním, večerná modlitba, uspávacie rituály…

V období vzdoru (od 1,5 po 3 roky) je už uspo-
riadaný priebeh dňa sám o sebe rituál a die-
ťaťu pomáha orientovať sa vo svete, rituály 
teraz posilňujú sebadôveru dieťaťa, pomáha-
jú mu s učením, pomáhajú mu rešpektovať 
hranice, ale aj pri odpútavaní sa od matky 
a pri opätovnom približovaní sa k nej, pri 
vyjadrovaní strachu a zlosti, pri nachádzaní 
dôvery v starostlivú lásku rodičov, čo je zák-
ladný predpoklad v neskoršiu dôveru v Boha.

Obdobiu magického veku (4 až 7 rokov) sa ho-
vorí aj rozprávkový vek, pretože v ňom roz-
právky zohrávajú veľkú úlohu. Pre mnohých 
z nás to bolo najkrajšie obdobie detstva, pre 
iných doba veľkého strachu a neistoty. Ri-
tuál rozprávania príbehov je v tomto čase 
veľmi dôležitý. Je udivujúce, že deti chcú 
počúvať tie isté príbehy stále dookola. Ale 
práve to patrí k rituálu, k vývinovému rituá-
lu, ktorý sa opakuje až dovtedy, kým si dieťa 
pomocou príbehu nevyrieši problém, ktorý 
ho trápil. Rituály v tomto období by mali 
prospieť najmä postupnému odpútavaniu 
sa dieťaťa od najbližších vzťahových osôb, 
nachádzaniu nových kontaktných osôb, 

prekonávaniu strachu, rozvoju vnímania 
reality…

Po ukončení materskej školy magický 
vek pomaly doznieva, je postupne prekrýva-
ný racionálnejším myslením. Veľa detí v škol-
skom období trpí veľkým tlakom na výkon, 
iné deti sa zase v škole nudia. Aj naďalej je 
dôležitý obľúbený predmet, zviera, bábika. 
Mnohé si tiež prajú vlastné živé zvieratko. 

Existuje veľa rodičov, ktorí majú jasnú 
predstavu, čím sa má ich dcéra či syn stať. 
Očakávania sú dobré, len by mali vždy brať 
ohľad na dieťa a podľa toho je vhodné ich 
meniť. Ak sú očakávania zlé, pôsobia na die-
ťa negatívne. 

Rituály v tomto období okrem iného 
posilňujú autonómiu dieťaťa, jeho pozi-
tívny postoj k práci, vytrvalosť, umožňujú 
mu prežiť radosť z výkonu, uľahčujú dieťa-
ťu kontakty s vrstovníkmi a pomáhajú mu 
riešiť konfl ikty férovým spôsobom.

Nástup puberty je u detí veľmi individuálny. 
S veľkými telesnými zmenami prichádzajú 
aj zmeny duševné. Mladý človek musí nájsť 
svoju identitu. Už nie je dieťa, ale ani dospe-
lý. Rituály v tomto období sa nedajú vždy 
na prvý pohľad rozpoznať. Zmysel rituálov 
v puberte spočíva v hľadaní vlastnej identi-
ty, v poznaní svojho nadania, silných a sla-
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bých stránok, v odpútavaní sa od rodičov, 
od rodiny, v nájdení pocitu spolunáležitosti 
k nejakému novému spoločenstvu; vo zvlá-
daní strachu, pretože každý z týchto krokov 
zneisťuje.

V tomto období znovu ožívajú rituály 
z ranného obdobia detstva.Deti sa radi po-
zorujú v zrkadle, na fotkách. Nejde o samo-
ľúbosť, ale o hľadanie odpovede na otázku: 
„Kto som?“ Dospievajúci sa často vracajú 
pri zaspávaní k obľúbenej hračke, namiesto 
uspávanky počúvajú pri zaspávaní hudbu. 
Sú drzí k rodičom, nelichotivo ich oslovu-
jú. Ľahšie sa odpútajú od toho, koho si zo-
šklivia. Ustane to, keď sa zas o kúsok viac 
odpútajú. Aj zvláštne oblečenie, účes patrí 
k rítom prechodu. Dáva sa tým najavo prís-
lušnosť k určitej skupine. 

Ak sa mladistvý uchýli k rituálu, ktorý 
ho neposúva ďalej, mal by rodič zasiahnuť. 
Často sa stáva, že dieťa prostredníctvom 
škodlivého rituálu upozorňuje na nejakú 
vnútornú potrebu. Rodičia by si to mali 
všimnúť skôr, ako dieťaťu zatarasia cestu 
výčitkami.

Sú aj rituály, ktoré vývin brzdia. Každý 
rituál sa môže prejaviť aj ako „vývinová brz-
da“. V tom prípade kríza pretrváva a rituál 
získava nutkavý charakter. Potom slúži len 
na to, aby zabránil strachu pred čímsi no-
vým, teda ďalším vývinovým krokom. Na vý-
vin dieťaťa nepôsobia pozitíve ani vynútené 
rituály, ktoré pre dieťa nič neznamenajú.

Rituály nám môžu pomôcť pri riešení indi-
viduálnych problémov, dodať silu k prekona-
niu krízy, pomôcť prekonať strach, pripus-
tiť a spracovať strach, nastaviť sa na novú 
situáciu. Rituálom môžu deti upozorňovať 
na svoju vnútornú potrebu.

Rituály v priebehu dňa sú tiež dôležité. 
Úlohou takýchto zmysluplne zavedených 

rituálov by malo byť: usporiadanie priebehu 
dňa, upevňovanie rodinných vzťahov, po-
skytovanie bezpečia, vytvorenie priestoru 
pre voľný čas a vlastnú kreativitu, prekoná-
vanie strachu.

Deti aj mladiství by mali mať cez deň 
voľný čas len pre seba, napríklad po obede, 
alebo tesne pred večerou. V tejto polhodinke 
či hodinke by sa mali deti zamestnať samy. 
Nuda je považovaná často za niečo negatív-
ne. Rodičia si často myslia, že niečo nie je 
v poriadku. Nuda môže tiež patriť k rituá-
lom, ak je pred dieťaťom niečo nové a die-
ťa ešte presne nevie, aké to bude. Neraz sa 
práve vtedy v skutočnosti deje veľmi veľa. 
Osvedčuje sa vyhradiť mladistvým „dobu 
hudby“, keď nebudeme príliš dbať na hla-
dinu hluku. „Hlučná hodinka“ predsa len 
netrvá večne.

Čas jedla – aspoň jedno z nich by malo 
byť naplánované tak, aby boli prítomní všet-
ci členovia rodiny. Pri spoločnom stole by 
mal byť priestor a čas pre spoločné rozhovo-
ry. A čo sa týka stolovania, ak sa deti nechcú 
slušne správať, možno pomôže jeden deň 
v týždni vyhradiť na to, aby pri stole boli 
dovolené aj tie najhoršie spôsoby. Pravde-
podobne už po niekoľkých týždňoch to deti 
prestane baviť a budú chcieť tento „lúpež-
nícky deň“ zrušiť.

Kvalita času prevažuje nad kvantitou. 
Často ide o nenápadné veci, ktoré sú pre 
človeka dôležité. Večerné rituály prispieva-
jú k dobrej pohode všetkých členov rodi-
ny. Je všeobecne známe, že človek zaspáva 
rýchlejšie, ak je zmierený so svojím okolím. 
Oplatí sa s deťmi porozprávať, ako by mal 
byť usporiadaný koniec dňa.

Niektoré rituály sa opakujú raz za rok, 
ich funkcia je rovnaká ako pri rituáloch 
všedného dňa: orientácia v čase, poskytova-
nie bezpečia, posilňovanie pocitu vlastnej 

hodnoty, ak ide o osobné alebo rodinné ri-
tuály, posilňovanie pocitu spolupatričnosti 
k väčšiemu celku.

Príklady ročných rituálov: narodeniny, 
rodinné slávnosti (podobné, stále sa opa-
kujúce slávnosti sú pre deti veľmi dôležité, 
lebo im dávajú pocit, že sú súčasťou širšieho 
spoločenstva), cirkevné sviatky ako advent, 
Vianoce, pôstna doba (zmysel odriekania sa 
by mal spočívať: v získavaní schopnosti zná-
šať frustráciu; v nadobudnutí skúseností, že 
sme schopní niečoho sa vzdať; v posilnení 
sebadôvery), veľkonočný týždeň…
 
Gertrud Kaufmannová-Huberová vo svojej 
knižke Děti potřebují rituál na záver uvádza 
tieto pravidlá: 
— Rituály sa v problémových situáciách 

detí objavujú úplne spontánne. Rodičia 
by ich nemali zakazovať, potláčať či do-
konca zosmiešňovať.

— Rituály, ktoré brzdia vývin alebo majú 
dokonca deštruktívny účinok, by sme sa 
mali čo najskôr pokúsiť pochopiť. Nejde 
o núdzové signály? Je lepšie sa najskôr 
poradiť s nejakou treťou osobou a po-
tom hľadať riešenie, ako by mohli byť 
staré rituály nahradené novými, pro-
spešnými.

— Rituály si môžeme vymyslieť samy, prí-
padne spoločne s dieťaťom alebo v rodi-
ne.

— Rituály, ktoré stratili zmysel, majú byť 
naplnené novým obsahom alebo zabud-
nuté.

— Dieťaťu by sa nikdy nemal žiadny rituál 
vnucovať. Ničí sa tým jeho dôvera a vy-
tvárajú sa zbytočné obranné mechaniz-
my.

Podľa knihy Děti potřebují rituál 
spracovala Oľga Hátasová
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A dosť!
Pracovala som s jedným 10-ročným dievčatkom. Priviedla ju mama, 
prišla kvôli problémom v škole, mala málo kamarátov, zvláštne 
sa správala, vyskytli sa aj drobné krádeže, celkovo nerada chodi-
la do školy. Vyšetrenie nám ukázalo, že dievčatko má aj poruchy 
pozornosti a z toho vyplývajúce poruchy učenia. Preto sme si ako 
prioritu našich stretnutí určili tréning pozornosti, podporu seba-
dôvery a zvýšenie motivácie k škole. 
Začali sme naše stretnutia. Hoci som sa snažila dievčatko všemož-
ne motivovať a vymýšľať všelijaké spestrenia, v jej prejave som ne-
zbadala ani záblesk záujmu o to, čo som si pre ňu pripravila, ba 
naopak, začali sa diať čudné veci. Dievčatko chcelo neustále chodiť 
na záchod, kde trávilo dosť času, cestou na záchod mi stihlo, veľ-
mi nenápadne, odniesť jednu topánku. Hľadala som ju dva dni, 
až som ju našla hodenú v smetnom koši na chodbe (cheche – aký 
vynaliezavý tvor!). 
„A dosť!“ povedala som si. 
Musím niečo vymyslieť. A tak som na ďalšom stretnutí dievčatku 
navrhla, že dnes budeme robiť iba to, čo chce ona. Prišlo k úžasnému 
prerodu, síce sme nerobili nič z toho, čo sa týkalo nášho settingu, 
ale dievča bolo šťastné a začalo sa ku mne tešiť. Postupne pristúpila 
na moju ponuku, z ktorej sa vyvinul opakujúci sa rituál, že keď 
na začiatku budeme robiť to, čo chce ona, potom budeme robiť to, 
čo chcem ja, a keď to dobre pôjde, dostane niečo sladké. 
A takto to perfektne fungovalo. Dievčinka sa zlepšila v škole a nad-
viazali sme spolu veľmi pekný vzťah. Ona postupne náš rituál ešte 
rozvinula a začala mi nosiť darčeky (kamienok, suchý list, paličku, 
orechovú škrupinku….), hoc čo našla cestou ku mne na chodníku. 
Všetko som si musela odložiť na presné miesto a ona vždy kon-
trolovala, v akom je to stave, či to už treba vyhodiť, alebo si to ešte 
necháme. Veľmi milé. 
A čo som sa naučila? Že nemusí byť vždy po mojom a tiež, že vždy 
musím mať v zásobe nejaký ten cukrík alebo žuvačku.

Ľubica Kordošová

 v š e l i č o  o  r i t u á l o c h

„Rituály  neodmeriava 
t ikot  hodín,  a le  t lkot 
srdca“ 
Rituály utvárajú bezpečie našich dní, týždňov, rokov, celých životov. 
Majú podobu emotívneho puta. Čím ich je viac a čím sa častejšie 
opakujú, tým je hrad pevnejší.
Naše životné príbehy sú plné stretávania, vzďaľovania, odcudzenia, 
odpustenia, prijatia, požehnania. Či sú dlhé, alebo krátke, pokojné 
alebo búrlivé, má zmysel, aby naše deti mali vždy istotu, aby sa mali 
kam vrátiť.

Bola raz jedna pusa, ktorá bola prebudená vždy večer na dobrú noc. 
Ale ako to už býva, stalo sa, že niekedy bolo tak veľa iných vecí, že 
zostala zabudnutá, neprebudená a môžete mi veriť, že nie preto, že 
by bola nechcená. Ale tak sa to občas deje. Únava, starosti, práca, 
riady sa nám zdajú dôležitejšie ako prebudenie pusy na dobrú noc. 
A tak bola prebudená len občas, zväčša keď si majitelia mysleli, že 
to nie je len škrupinka. Raz sa stalo niečo, čomu hovoríme, „vidieť 
zrazu svet v iných farbách“. To je vtedy, keď sa vám všetko zastaví 
a uvedomíte si, že aj keby pusa na dobrú noc nebola už len takou 
tenučkou, priesvitnou škrupinkou, už by nemala kde zaparkovať.
Tak sa stalo, že odvtedy pusa na dobrú noc, keď aj hromy blesky 
bijú, alebo keď je pohoda, je prebudená a zaparkovaná.
Vytrvať a pevne sa držať rituálu, hoci už vyzerá iba ako škrupinka 
(keď na viac nemáme energiu), pomôže škrupinke prečkať dobu 
ľadovú, aby potom, keď sa nám podarí oživiť obsah, mala kam 
vkĺznuť . 

Poznáme rituály stretávania; spomienkové rituály (keď sa vraciame 
k zážitkom) – niekedy si až pri spomínaní uvedomíme hĺbku kľúčo-
vých okamžikov v živote. Tým dávame nášmu životu zmysel a jeho 
udalostiam význam. Spomínať znamená poznávať samého seba; 
rituály návratu (tam, kde sa nám najlepšie tvorí, pracuje, oddychuje, 
rozmýšľa, raduje, spomína); rituály pre seba (sebarefl exia, obzretia 
za vlastným životom); rituál sústredenia (keď energiu venujeme 
myšlienke v hlave a ruky a telo robia rutinnú prácu); legitimizačné 
rituály (kto kontroluje priebeh sociálneho rituálu – kontroluje spo-
ločnosť); rituály bezpečia (v prípade vyhrotených situácií stmeľujú); 
rituály prechodu (zabezpečujú plynulosť sociálnej zmeny); rituály 
trestania (zomknutie spravodlivých a posilnenie platnosti daných 
noriem); rituály úcty; oslavné rituály… 

Každý rituál, ktorý sa nachádza alebo nachádzal v našom živote, 
mal veľký význam, vznikol totiž aj preto, aby nám pomohol pre-
žiť. Možno sa našim deťom nepáči, nerozumejú mu, otravuje ich, 
zúčastňujú sa ho s kyslým ksichtom. To je v poriadku. Dostávajú 
návod, ako si budú môcť pomôcť vo svojich životoch. Budú mať iné 
rituály. Možno sa nám nebudú páčiť a naše ksichty budú kyslé. Ale 
tak už to chodí. Hlavne, že v srdciach detí niečo ostáva.

Natália Kušnieriková
Inšpirované textami Sociálna a kultúrna antropológia, Slon 1993, Praha

Mária Konigová, Jak myslet kreatívne, Grada 2006, Praha
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Typy r i tuálov
Existujú tri hlavné typy rituálov, ktoré môžu byť nápomocné v re-
konštruovaných rodinách. Sú to zbližujúce, komunitné a špeciálno-
-príležitostné. Každý typ má špecifi ckú funkciu vo vytváraní rodinnej 
pohody. 

Zbližujúce rituály sú časté, nezriedka každodenné príležitosti pre 
zblíženie sa s jedným alebo viacerými členmi rodiny. Prospech zo 
zbližujúcich rituálov je väčší, keď každý člen rodiny je zahrnutý 
do tvorby a uskutočňovania rituálu. Takmer každé správanie môže 
byť premenené na zbližujúci rituál, ak je jeho podstatou budovanie 
vzťahu. Príkladmi zbližujúcich rituálov sú: 
— špeciálne pozdravy pri príchode domov, napr. objatie alebo bozk,
— verbálne vyjadrenia lásky,
— rodinné diskusie v dobe spoločného jedenia,
— rozprávky na dobrú noc a iné. 

Komunitné (spoločenské) rituály pomáhajú jednak novej rodine, ale tiež 
tým, ktorí sú s nimi spojení. Tieto rituály pomáhajú identifi kovať 
vás ako novú rodinnú jednotku pre priateľov, školských učiteľov, 
spolupracovníkov a susedov. Prospech týchto rituálov pre vašu rodi-
nu predstavuje to, že vytvárajú pocit súnaležitosti s každým členom.  
Príkladmi môžu byť:
— navštevovanie podporných skupín pre rekonštruované rodiny,
— účasť na športových udalostiach,
— účasť na aktivitách spoločne so skupinou priateľov,
— organizovanie zhromaždení širšej rodiny,
— členstvo v lokálnych dobrovoľníckych skupinách, 
— členstvo v náboženskej organizácii a iné. 

Sviatočné a slávnostné rituály sú najviac uznávaný typ rituálov. Najviac 
rodín má niekoľko rituálov pre špeciálne udalosti. Obzvlášť dôležité 
je, že niektoré rituály z pôvodných rodín sa udržiavajú kvôli určitej 
zásade a kontinuite. Zásadovosť je pre deti dôležitá. Samozrejme, 
nové rituály jedinečné pre rekonštruovanú rodinu sa môžu zavádzať. 
Príkladmi týchto rituálov sú:
— oslavy narodenín,
— rodinné oslavy výročia svadby rodičov,
— jedinečné sviatočné oslavy špeciálne pre novú rodinu (napr. aj 

dekorácie, typy darčekov a pod.),
— krátke výlety alebo prázdniny, ktoré navodzujú pocity a spo-

mienky súnaležitosti s novou rodinou (napr. piknik, túry, jedi-
nečné miesta stolovania a pod.),

— tradície udržiavané počas rôznych sviatkov (napr. Vianoce, Veľká 
noc),

— oslavy alebo párty špeciálnych rodinných udalostí (napr. pro-
mócia, dosiahnutie plnoletosti, dobré vysvedčenie a pod.). 

Rituály sami o sebe nevytvárajú ani nerozbíjajú rodinu. Hoci rituál 
zvyšuje počet štruktúrovaných a plánovaných príležitostí napo-
máhajúcich členom rodiny rozvíjať vzájomné pozitívne city. Čas 
strávený plánovaním a uskutočňovaním rituálov poskytne celoži-
votné spomienky pre vaše detí. Pamätajte si, keď vytvárate rituály 
jedinečné pre vašu vlastnú rodinu, signalizuje to, že patríte k sebe.

(Úryvok pochádza z článku Tvorba rituálov v rekonštruovaných rodinách, 
ktorý sa nachádza na http://extension.usu.edu/fi les/publications/publication/FR_

Marriage_2007-01pr.pdf. Preklad sme našli na stránke www.rekrodina.sk 
a uverejnili ho s láskavým dovolením Barbary Valešovej Malecovej.) 

Rituály 
upevňujú vzťahy 
v  rodine
V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa z nášho ži-
vota akosi vytrácajú zaužívané rodinné rituály, 
Americká psychologická asociácia uskutočnila 
výskum, ktorý dokumentuje posledných päťde-
siat rokov postavenia rituálov v bežnom rodin-
nom živote. Z výskumu jednoznačne vyplýva, 
že rituály sú silným tmelom rodiny v čase, keď 
prechádza rôznymi krízami. 
Pozitívne vplývajú na vzťah medzi manželmi, 
a u detí majú kladný vplyv na zdravie a prospech 
v škole. Napríklad deti, ktoré chodia spávať 
v pravidelnom čase, zaspia rýchlejšie a menej 
často sa cez noc budia. „Práve prítomnosť pravi-
delných rituálov môže v neúplnej, rozvedenej či 
novo vytvorenej rodine ochrániť takéto deti pred 
zlými vplyvmi prostredia, v ktorom vyrastajú,“ 
hovorí jedna z autoriek štúdie Barbara H. Fiese.
Nemenej dôležitou súčasťou každej rodiny, nech 
už je jej zloženie akékoľvek, sú spoločné jedlá. 
Spoločné stolovanie je príležitosť, ako sa lepšie 
spoznať, dáva priestor na pokojnú konverzáciu 
o zážitkoch z celého dňa. „Vieme, že rodiny sú 
zaneprázdnené, ale tiež vieme, že spoločné jedlo 
netrvá viac ako dvadsať minút,“ hovorí B. H. Fie-
se. „Tri či štyri spoločné stolovania za týždeň, to 
je zhruba jedna hodina, čo je menej ako trvanie 
večerného fi lmu.“

(Článok bol publikovaný na www.nasarodina.sk 9. 11. 2008 
a uverejňujeme ho s láskavým dovolením tamojšej redakcie-)
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1 týždeň +  7  magických r i tuálov

  n a š e  r i t u á l y

Bal íček
Dnes som si po nejakom čase opäť rozbaľo-
vala balíček. Zdvorilo som poďakovala pani 
poštárke a prekvapene skúmala obrovský 
balík odkiaľsi z Bambuľkova. Čo len v ňom 
môže byť? Nožničkami som opatrne pre-
strihla hrubý motúz, balík pootvorila a vo 
vnútri zbadala hŕbu baliaceho papiera. Bolo 
ho tak veľa, že mi trvalo hodnú chvíľu, kým 
som odtiaľ všetok papier vytiahla. Krabi-
ca ostala prázdna. Teda takmer prázdna. 
V rohu sa krčilo čosi malé, živé, chlpaté. 

Piatok – Dankovi sa ráno nechce vstávať a kričí, že škola je 
produktová. Moje vzdelávanie pokračuje. Ani neviem ako, ocitám sa 
na 15-minútovej omši v rámci obednej prestávky. Večer s koláčikmi 
oslavujeme vysvedčenie detí.   rituál z piatka – premenenie 
chleba a vína.

Sobota – ťažko sa mi vstáva z postele, mám zvýšenú teplotu, 
smrkám, kýcham, bolí ma celý človek. Nejaká virózka. Ostávam ležať 
v posteli, pijem čaj, jem cesnak, med a ovocie, klepkám do klávesnice. 
Neporiadok v našom byte rastie geometrickým radom. Dorka púšťa 
Miyazakiho starkej. Vidí to už siedmykrát. Domov prichádza s nápa-
dom pozrieť si to v japončine. Našťastie zisťujeme, že DVD zabudla 
u starkej v prehrávači.  rituál zo soboty – záhradka na chrbty 
našich detí (kto pozná dotykovú terapiu, vie, o čom hovorím).

Nedeľa – stále sa liečim, operiem 2 pračky ako jediný očistný 
počin tohto týždňa v našej domácnosti, organizujem deťom polroč-
né pondelkové prázdniny, organizujem pracovné činnosti, ktorých 
sa v pondelok budem musieť pre chorobu vzdať, čítam si román 
od Nicole Krauss z môjho obľúbeného vydavateľstva.  rituál 
z nedele – pokojný čas na rozhovor s členmi rodiny pri obede.

Denisa Ničíková

Pondelok – čakáme ohliadku miesta výkonu akreditačných 
činností, ktorú má urobiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, tak upratujeme, prekladáme papiere, umývame okná, utierame 
prach. S kolegyňou si vymieňam miesto na sedenie. Takýto sani-
tárny deň som veru v Centre Návrat Žilina nezažila ani raz za 5 ro-
kov, odkedy tu pracujem. Našli sme rôzne poklady, nespoznávali 
Miladku Bohovicovú na fotkách spred 20 rokov a tešili sa na ve-
černú Zumbu.  rituál z pondelka – čítanie deťom na dobrú 
noc (píšem tieto poznámky a z vedľajšej izby počujem, ako manžel 
číta deťom niečo z Dobšinského o hrdom rytierovi, pôlte slaniny 
a gelete bryndze).

Utorok – porada v Centre sa rozbehne do zaujímavých tém, 
plánujeme nový rok, snívame. Bežím po deti do školy, potom s jed-
ným dieťaťom k zubárke a s druhým na spev. Dorka (dcéra) pozerá 
s kamoškami fi lm Cesta do fantázie od japonského režiséra Miy-
azakiho, za posledné dni ho videla už tretíkrát. Tento fi lm ju sku-
točne očaril a ja sa teším, že ju konečne zaujalo niečo s umeleckou 
hodnotou.  rituál z utorka – ranná káva v kruhu kolegýň.

Streda – som nadšená zo stretnutia s jednou pestúnskou ma-
mou. Spolu s Miladou sme sa s ňou stretli už osem ráz a až na tomto 
stretnutí sme sa s pestúnkou zladili, porozumeli sme si, vyrazili sme 
na rovnakú cestu. Takéto momenty považujem za veľmi vzácne 
okamihy vyladenia rodiča a poradcu. Na budúci týždeň v jej rodine 
začíname program pripútania. Očakávam dobrodružstvo hľadania 
porozumenia pestúnky a jej syna. Večer vraví manžel našim deťom, 
že už musí skončiť v našej rodine obdobie dekadencie a prestaneme 
používať „škaredé“ slová. Danko (syn) navrhuje, že namiesto slova 
ho…, budeme používať slovo produkt. Návrh sa prijíma.  rituál 
zo stredy – objatie pri rozlúčke s deťmi. 

Štvrtok – v práci robím samé administratívne činnosti týka-
júce sa uzavretia starého roka a rozbehu nového. Vypisujem nejakú 
divnú štátnu štatistickú tabuľku a výkaz práce k vyhodnoteniu 
grantu. Tvoríme rozpočet (ideálny) na tento rok. Poobede začínam 
ďalšie svoje vzdelávanie.  rituál zo štvrtka – spoločná večera 
s našou nocľažníčkou z Bratislavy, s ktorou som bola na vzdelávaní 
(hosť do domu, Boh do domu.). Foto: Martin Dubovský
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Bolo to moje najmenšie dieťatko. Julka, kto-
rá sa zmenila v opustené šteniatko …
Kedy vznikla táto hra a kto z nás ju vôbec vy-
myslel? Už sa nedopátram, ale pravdou je, že 
ju tu medzi sebou už nejaký čas máme a čím-
si je pre moje dieťa veľmi dôležitá. Stala sa 
akýmsi rituálom. Stačí, že vojdem do detskej 
izby, obsadím prízemie poschodovej postele 
a ak ma tu objaví Julka, je to pre ňu signál, 
že v blízkosti je pani poštárka. Nie, nie vždy 
správne pochopí signál, niekedy by som si len 
tak ľahla a odpočinula si, či objímala sa s nie-
ktorou z mojich dcér. A občas vôbec nemám 
chuť na balíček, či by v ňom boli hoci i šaty 

V našej rodine funguje obdobie príchodu 
dieťaťa do rodiny ako určitý prirodzený 
medzník. Deti často spomínajú – porovná-
vajú pri rôznych príležitostiach, ako to bolo 
v decáku, ako to bolo v biologickej rodine, 
ako to bolo u pestúnov, ako to bolo u iného 
profi rodiča, ako to bude u nich, keď budú 
mať vlastnú rodinu.
Tým, že sú u nás deti so špecifi ckými potre-
bami, je u nás základom adaptačného pro-
cesu režim a poriadok. Od sebaobsluhy, cez 
školské povinnosti až k prácam v domác-
nosti, a najmä socializácia (podľa mňa to 
znamená schopnosť žiť a primerane sa sprá-
vať v otvorenom prostredí, v škole a iných 

D R U H É  N A R O D E N I N Y  N E O S L A V U J E M E ,  A N I  N E V I E M E  P R E Č O  –  J E D N O D U C H O 

N Á M  T O  N E N A P A D L O .

Sedem r i tuálov  naše j  rodiny

Na f loorbale
Chodím na fl oorbal už asi pol roka. Mám trikrát týždenne tréning. Vždy, keď prídeme 
do šatne, tak sa prezlečieme a potom príde do šatne tréner a povie, čo budeme na tréningu 
robiť. Potom začneme skladať mantinely. Keď sú mantinely hotové, tak sa rozbeháme 
a rozcvičíme. Potom začneme robiť rôzne cvičenia (prihrávky, strely na bránku, dorážanie 
atď.). A potom začneme hrať zápas. A keď je naozajský zápas, tak sa väčšinou stretneme 
na nejakom mieste a potom ideme do haly. Prezlečieme sa a tréner nám povie taktiku 
na súpera. Potom sa pozeráme na tých, ktorí hrajú pred nami. Potom začneme hrať, hra je 
rozdelená na tri tretiny. Po zápase sa všetci dajú do radu a začnú klepať hokejkami o zem. 
Potom si všetci začnú podávať ruky. A potom ideme domov. Na ďalšom tréningu tréner 
povie, akí sme boli na zápase.

Peter

z mesačného svitu. Ale Julka rýchlo zaujme 
svoju polohu schúleného malého šteniat-
ka, tigríka, či morčaťa a prosíka: „Mamka, 
otvor balíček!“ Och, ako sa mi nechce! Pro-
sím, dnes nie! Ale medzi mojimi výkrikmi 
už počuť zvonenie pani poštárky, tak teda 
otváram, slušne poďakujem, zavriem za ňou 
a prekvapene sa dívam na obrovský balík od-
kiaľsi z Bambuľkova. Čo len v ňom môže byť? 
Ruky sa mi razom premieňajú na nožničky, 
ktorými „strihám“ Julkine šaty ako motúz, 
čudujem sa nad množstvom papierov vo 
vnútri, ktoré odtiaľ vyhadzujem a pritom 
všelijako šteklím a „trhám“ Julkine šaty a jej 

telíčko, ktoré sa pre túto chvíľu stalo hŕbou 
papiera. Odrazu sa v škatuli čosi pohne, za-
skučí, ja sa preľaknem a vykríknem. „Och, 
to je predsa šteniatko!!! A kde máš mamič-
ku, maličké? Ty nemáš mamičku? Poď ku 
mne! Aké si len krásne! Neboj sa, postarám 
sa o teba!“ A beriem šteniatko do rúk, ono 
sa myká, trhá, vyvaľuje vystrašené očká, bojí 
sa cudzieho. No o malú chvíľku pod ľud-
ským teplom, dotykmi a láskavým slovom 
sa poddáva, pritíska sa ku mne vyhladovené 
po láske, bezpečí, potrave. A od tejto chvíle 
už navždy ostávame spolu.

Monika Turčeková-Znamenáčková

  n a š e  r i t u á l y

inštitúciách, s rovesníkmi a v rodine a čo 
najprirodzenejšie sa pripravovať na budúc-
nosť – spoznať svoje možnosti a modelovať 
perspektívu).

Hneď na začiatku prechádzajú odvykač-
kou od TV a PC. Tu sme zaznamenali naj-
lepšie výsledky, najmä preto, že deti k nám 
takmer vždy prišli v letnom období a veľký 
sad – príroda – poskytuje oveľa príťažlivejšiu 
alternatívu. Zábava, hry, individuálne čin-
nosti, tomu všetkému sa deti po príchode 
z detského domova iba učia. Deti nemajú 
vytvorený návyk – schopnosť samostatnej 
činnosti. Čakajú na pokyn, výber hry, zába-
vy. Všade, najmä na WC, chodia v stádoč-

ku. To, čo si v prirodzenej rodine ani neu-
vedomujeme (umývanie rúk pred jedlom, 
večerná toaleta), je takmer vždy hromadnou 
akciou. Deti nevedia zotrvať pri činnosti, 
pokiaľ iné dieťa príde z toalety – čakajú pred 
dverami. Niekedy ma to zlostí a niekedy mi 
je to smiešne. Proste je to tak.

1.  RITUÁL – spoločne za stolom

Za základ rodinného spolužitia pokladáme 
spoločný stôl, pri ktorom stolujeme. Každý 
má svoje miesto, svoj pohár, svoje taniere 
a pod. Z núdze cnosť? Možno aj – aspoň 
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nenariekame, keď sa niečo rozbije  – každý 
tanier je iný. Dôležité je mať pekne prestreté, 
používame klasické obrusy alebo prestiera-
nie, presne sa vie, kto ako kultúrne-nekul-
túrne stoluje a každému záleží na tom, aby 
po sebe zanechal čisto. Je to až neuveriteľné, 
ale niekedy nám vydrží obrus aj dva týždne. 
Postupne sme zväčšovali stôl. Manžel a ja 
sedíme oproti sebe za užšími okrajmi stola. 
Manžel pri krbe hlbšie v izbe, ja pri dverách 
do kuchyne – pretože prinášam jedlo a tiež 
ho podávam na taniere. Prestieranie je zá-
ležitosťou detí. Iba na sviatky, a tých máme 
veľa, prestieram zo zásady ja – je to slávnosť. 
(O tom neskôr.) Zarážajúce je, že deti ten-
to zvyk – spoločne stolovať – nemajú vôbec 
vytvorený. Ale hneď od začiatku to všetci 
bez rozdielu prijali pozitívne – páči sa im 
to. Na začiatku sme ich učili kultúrne jesť, 
„nežváchať“, nemľaskať, negrgať, neprdieť, 
nechlípať. Nerozhadzovať jedlo atď. Zjesť 
všetko, čo je na tanieri – vedieť si povedať, 
koľko zjem vopred (pri nakladaní). Prijať 
skutočnosť, že (a všetci kompletne prišli 
s tým – všetkého veľa a neustále porovnáva-
li, či majú presne toľko, čo ostatní) nemusia 
mať na tanieri rovnako. Postupne pochopili, 
že ten, kto sa neprejedá, dostáva primerane, 
ten, kto je „ňuňavý“, dostáva viac, a ten, kto 
má tendenciu priberať, musí zjesť o trochu 
menej. Každý druh jedla sa musí jesť – nee-
xistuje, že niekto niečo neje. Rieši sa to tak, 
že napríklad dostane menej (menej obľúbe-
ného jedla). Zbláznila by som sa pri piatich 
deťoch, keby som to mala rešpektovať – všet-
ci by začali vymýšľať. Riešime to tak, že vždy 
navaríme pre niekoho – to jeho obľúbené. 
Mnohé jedlá odmietali zo zlozvyku. Nieke-
dy jedlo z trucu vynechali, ale postupne si 
naň zvykli. Nedostali náhradu, iba ovocie 
a pitie. Spoločné stolovanie začína modlit-
bou, pri ktorej sa deti striedajú, pri jedle sa 
rozpráva minimálne. Ku koncu stolovania 
sa vždy krátko podebatuje, prípadne rieši 
dajaký menší problém. Väčšie problémy sa 
riešia vyhlásením komunity. To už každý 
vie, že sa budú riešiť vážne problémy, týka-
júce sa niekoho alebo všetkých. Pri príprave 
jedla mi, podľa schopností, deti pomáha-
jú, pri príprave a odpratávaní zo stola tiež. 
Jedlo pripravujem ja – umývanie riadu má 
na starosti môj manžel, ktorý si tiež zvolí 
pomocníkov. 

Deti sú do domácich prác zapájané po-
stupne. Všetky základné úkony okolo zabez-
pečenia jedla sú im známe. Ako sa získavajú 
prostriedky na jedlo, ako sa musí rozdeliť 
nákup na jednotlivé dni, ako musí byť strava 
vyvážená, ako treba vždy myslieť na to, že 
nás je doma veľa a každému sa musí ujsť. 
Pitie je neobmedzené, s výnimkou tých detí, 
ktoré majú problémy. Tam je pitný režim 
upravený tak, aby sa v noci nepočurali, alebo 

nebehali do polnoci na toaletu. (Pitný režim 
do piatej popoludní neobmedzený – potom 
stop – pitie iba k liekom.) Na denné malé 
nákupy chodím obvykle sama. Na veľký ná-
kup, pred víkendom, chodím s deťmi – vždy 
si vyberiem jedno alebo dve deti. Obvykle 
zájdeme aj do cukrárne, alebo si môžu nie-
čo kúpiť. Nákupy z auta vykladajú všetci – 
na to sa vždy tešia. V piatok večer býva taký 
maškrtnejší – sme zase všetci spolu (aj L. je 
s nami, pretože celý týždeň je na internáte 
v ŠZŠ pre nevidiacich a slabozrakých).

2. RITUÁL  – zvieratká

V našej rodine chováme veľa rôznych zviera-
tiek. Skoro každému niektoré patrí, niekto-
ré sú spoločné a starostlivosť o ne je rozdele-
ná. Deti sa učia vnímať, čo všetko bezbranný 
a na nás odkázaný tvor potrebuje. Okrem 
čistej klietky, či kožúška aj pravidelné žrá-
dielko, krmivo a vodu. Najmä však veľa lás-
ky, pohladení, prihováraní, spoločnosti/po-
koja, prechádzok, vzduchu, svetla atď. Teda 
všetko to, čo potrebuje aj malý bezbranný 
človiečik a dieťa alebo starček, či chorý. Tak 
napríklad ráno malý L. nakŕmi Šalom a Sa-
ray – to sú naši vlčiaci. Pri tom sa im treba 
prihovoriť a pohladkať ich. Malá Z. zase na-
leje trom mušketierom (naši kocúrikovia) 
mlieko a mačacie granule. Opäť sa im treba 
prihovoriť a pohladkať a skontrolovať očká, 
pretože mačky ich majú často karpavé. Ve-
čer zase skontrolujú vodu myške, škrečkom 
veľkým, škrečkovi malému a hadíkovi – do-
plnia a každý druhý deň nakŕmia. Môj muž 
má na starosti kanárika Jimiho, spoločne 
máme v starostlivosti zajačika a akvárium. 
Väčšinou ja kŕmim a hrám sa a môj muž čis-
tí ☺. Teda rôznorodá, prepletená vzájomná 
starostlivosť jedného o druhého.

3. RITUÁL  – večerné lúčenie 

Pred večerou sa vysáva izba (vždy to má 
niektoré z detí na starosti), potom idú malí 
(sú traja) do pyžám a županov, umyť ruky a 
večerať. Cez týždeň, s výnimkou prázdnin, 
sa TV nepozerá. Jedenkrát do týždňa prí-
rodopisný program. V zime o ôsmej, v lete 
o deviatej sú malí v posteliach. Po večeri 
umyť zuby – rozlúčka s požehnaním a pu-
sou. Veľkí (sú dvaja) idú spať o desiatej, 
resp. po prvom fi lme. Pozeranie TV je pod 
dozorom. Cez týždeň iba v obývačke, cez 
víkendy a voľné dni aj v spoločenskej časti 
ich podkrovia.

4. RITUÁL – domáce úlohy

Malí (do 14) majú po príchode zo školy po-
vinnú siestu (odpočinok) – veľkí dobrovoľ-
ne. V zime na posteli, v lete aj vonku v sieti, 
na lehátku a pod. Minimálne pol hodinu 
– optimálne hodinu. V zime, pretože je deň 
krátky, idú von do zotmenia a potom si ro-
bia domáce úlohy. V lete si robia domáce 
úlohy najprv a až potom sa idú hrať. Každý 
má svoje pracovné miesto. V podkrovnej 
časti domu majú k dispozícii dva písacie 
stoly a jeden veľký tzv. spoločný stôl až pre 
5 osôb v tzv. spoločenskom priestore. V tej-
to časti sú spolu, pokiaľ si neprajú, aby sa 
hrali vo svojom individuálnom priestore. 
Chalani majú svoju izbu, baby svoju izbu. 
Malá L. má svoj kút v spoločenskej časti. 
DÚ si deti robia denne, t. j. vždy tie aktuál-
ne z príslušného dňa, aj v tom prípade, ak 
v nasledujúci deň príslušný predmet v rozvr-
hu nemajú. Tým sa vyhýbame zabudnutiu. 
Čítanie každý deň. Rituál spočíva v tom, že 
si vyložia slovníčky a žiacke knižky, ktoré 
kontrolujem. Prostredníctvom slovníčkov 
denne komunikujem s vyučujúcimi v škole 
a vychovávateľmi v školskom klube. Bez-
prostredne chválim alebo vyslovujem ná-
zor na prípadný problém. Závažnejšie uda-
losti riešime potom na večernej komunite 
(medzitým to predebatujem individuálne 
s dieťaťom – často v súkromí – a aj s man-
želom, aby sme sa dohodli na spoločnom 
stanovisku pri večernej komunite). Deti si 
vyložia všetky veci z tašky – samostatne vy-
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pracujú úlohu (prípadne ich usmerním pri 
hľadaní riešenia, nikdy, alebo len výnimočne 
poskytnem riešenie). Potom si deti pripravia 
podľa rozvrhu veci do tašky. Kontrolujem 
pri mojom kresle, kde prípadne aj skúšam 
naučené, počúvam čítanie, prípadne vrátim 
úlohy opraviť, dopracovať, doučiť. Naučiť 
deti tento rituál nebolo jednoduché, ale vo 
všetkých prípadoch sa to podarilo. Priro-
dzene, niektoré z detí to robia s radosťou 
a porozumením, iné treba viac nabádať, aby 
prekonali nevôľu alebo pohodlnosť.

5. RITUÁL – víkend / oslavy

Celý pracovný týždeň vstávame (manžel 
alebo ja a najstarší L.) o 5.30. Až do 18-tky 
budem vstávať a chystať mu raňajky a desia-
tu a lúčiť sa s ním pred odchodom do školy. 
Potom ho začnem pripravovať na schopnosť 
samostatne sa vypraviť do školy či práce. 
Niektorí rodičia vravia, že už by som ne-
musela, ale ja tvrdím, nech si to užije – veľa 
rokov nepocítil, aké je to príjemné, keď sa 
o vás niekto ráno postará. Cez víkend vstá-
vame neskôr. Do 9-tej ráno musí byť v celom 
dome pokoj. Keď sa aj niekto zobudí skôr, 
tak okrem toalety musí zotrvať vo svojom 

priestore (polihuje, číta, hrá sa) v tichosti. 
My s manželom si vypijeme rannú kávu, 
pokojne pokecáme a na desiatu hodinu pri-
pravujem raňajky. V sobotu a nedeľu sme 
zase spoločne na raňajkách. Počas raňajok 
si dohodneme program na víkend. V tento 
deň aj psíkovia a kocúrikovia raňajkujú až 
po nás. Ešte som zabudla povedať, že úlohy 
si pripravujú deti až v nedeľu popoludní, 
keď začína príprava na školský týždeň. Ta-
kýmto spôsobom majú deti od piatku po-
obedia až do nedele popoludnia od školy 
pokoj. (samozrejme, že celý rituál má v lete 
trochu inú podobu, pretože vo všetky sl-
nečné dni stolujeme vonku a aj deti môžu 
byť už pred deviatou vonku – iba nesmú 
robiť krik). Tiež keď máme naplánované 
výlety, tak vstávame primerane skôr. V so-
botu dopoludnia sa upratuje dnu aj vonku. 
Pracujú všetci – bez rozdielu. Prácu väč-
šinou zadeľuje môj manžel. Ja sa starám 
o prípravu stravy, preverujem šaty, periem 
a pod. Desiatujeme na obed a obedujeme 
„po pansky“ medzi druhou a treťou. Potom 
je povinná hodinová siesta. Všetci v poko-
ji na lôžku. Tieto rituály víkendových rán 
a popoludňajších siest cez víkendové dni sa 
nám podarilo dosiahnuť asi po pol roku pri 
prvých deťoch  – postupne prichádzajúce 
deti to prijali tak po dvoch mesiacoch. Kaž-
dé pravidlo má, samozrejme, výnimku, keď 
sa niekde ide, príde návšteva a pod. V sobo-
tu popoludní, pokiaľ je nepriaznivé poča-
sie, deti pozerajú televíziu. V piatok večer 
a v sobotu večer môžu pozerať TV – tzv. prvý 
fi lm/program, ktorý väčšinou končí okolo 
desiatej. Program sledujeme spoločne, alebo 
deti vhodný program vo svojich priestoroch, 
ak chcú velkáči (manžel a L.) pozerať niečo, 
čo nie je vhodné pre malkáčov. Dbáme o to, 
aby sme boli 2 x v týždni večer všetci pokope 
v obývačke. V sobotu popoludní sa spoločne 
hráme, alebo inak zabávame. Pretože nás 
je veľa, podchvíľou niekto oslavuje (14 x 
do roka máme oslavu – meniny a narode-
niny, kalendárne sviatky, vysvedčenia alebo 
dosiahnutie nejakého ocenenia na súťažiach 
a pod.). Oslava je u nás OSLAVA. Vždy býva 
cez víkend – najčastejšie v sobotu. Oslávenec 
si objedná jedlo (objednávku vždy rešpek-
tujem), ja pripravujem ako darček nejakú 
maškrtu – tortu, poháre s dezertom a pod. 
a slávnostný stôl so sviatočnými pohármi, 
sviečkami, ozdobnými obrúskami atď. Deti 
sú VŽDY prekvapené, pretože ich vpustím 
dnu, až keď je všetko nachystané a sviečky 
zapálené. V prítmí nášho dvestoročného 
domčeka so starožitným nábytkom to pô-
sobí naozaj kúzelne. Všetci sme nastúpení 
od najmenšieho až po môjho muža, a vtedy 
sa zavolá oslávenec. Darček od nás nebýva 
nákladný. Je tam vždy jeden kvietok, maš-
krta (bomboniéra, aby musel a aby mohol 
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oslávenec niečím ponúknuť) a dajaká hrač-
ka, kniha… – nie užitočná vec – a darček si 
oslávenec nevyberá (iba jedlo). Deti sú ve-
dené k tomu, že každý musí pripraviť pre 
oslávenca darček – dostatočne včas o tom 
hovoríme. Po vinšovaní je prípitok (Vinea, 
kola a pod. – to obvykle v bežné dni nemajú) 
– slávnostná hudba a modlitba a pustíme sa 
do slávnostného stolovania. Po tom osláve-
nec sfúkne sviece a rozbaľuje si darčeky – my 
s manželom popíjame kávu – ja si vychut-
návam pochvaly na jedlo a pripravenú sláv-
nosť. Muž žiarli, že sa mi ujde toľko chvály. 
V takéto dni, sa zvyčajne zrušia oslávencovi 
všetky „zarachy“.

6. RITUÁL  – komunita

Komunita je sedenie celej našej rodiny okolo 
stola. Väčšinou sa zvoláva pred dôležitými 
rozhodnutiami, ktoré sa dotýkajú celej ro-
diny, alebo niekoho konkrétneho. Najčas-
tejšie býva komunita večer, keď sme všetci 
pokope, a pokiaľ je to možné, odkladá sa 
na víkend, keď je s nami aj L., ktorá je inak 
celý týždeň na internáte. Najčastejšou príči-
nou komunity sú zložitejšie priestupky pro-
ti vzájomnému spolužitiu, hrubé verbálne 
alebo fyzické správanie, klamstvá, podvody, 
krádeže a pod. Taktiež býva komunita vte-
dy, keď má niekto veľké trápenie, napríklad 
zmení sa situácia v biologickej rodine. Na-
príklad matka abstinovala, často sa o deti 

zaujímala – mali možnosť sa stretávať. Ale 
mama sa zase dostala do ťažkej situácie 
a treba si o tom podebatovať. Niekedy sa 
to deje iba v súkromí s dieťaťom, ktorého 
sa to týka, niekedy je vhodné o tom hovoriť 
na komunite, pretože sa v podobnej situácii 
ocitli už aj iné deti a vzájomne si odovzdá-
vajú tieto ťažké skúsenosti a spôsob, ako sa 
s tým vysporiadali. Častou príčinou býva 
hrubé správanie niektorého z detí. Vtedy sa 
k situácii vyjadrujú všetci, čaká sa na objas-
nenie a navrhuje sa riešenie. Okrem toho, 
ako sa naučiť uvedomiť si svoje správanie až 
po ospravedlnenie, ak to ide, alebo naučiť sa 
pripraviť a čakať na ospravedlnenie, tiež na-
vrhujeme opatrenia/trest. Najčastejšou for-
mou trestu je dočasné zbavenie výhod toho, 
kto sa voči pravidlám vzájomného dôstojné-
ho spolužitia prehrešil. Napríklad víkend 
bez TV, zákaz sladkostí, obmedzenie pobytu 
s deckami vonku, zákaz hrania sa s ostat-
nými deťmi, aby mal vinník čas zaoberať sa 
sám sebou a naučiť sa o probléme premýš-
ľať. Veľmi vážnym trestom je vylúčenie s ko-
munity počas jedla (previnilec stoluje sám 
pri stole v kuchyni, ťažšou formou je, keď 
sa k tomu pridá zákaz pobytu v obývačke 
s ostatnými a pod.). Na začiatku to deti vní-
mali ako najľahší trest, keď s našou rodinou 
ešte neboli zžité. Dnes však tento zdanlivo 
neškodný trest všetci bez výnimky vníma-
jú ako veľmi ťažký – pretože spolu nám je 
dobre. Na komunite sa má každý právo, ba 
aj povinnosť k problému vyjadriť (v rámci 

svojich schopností). Autorita hlavy rodiny 
a moja sú nedotknuteľné a máme právo veta 
(využívame ho naozaj výnimočne). Na dô-
kaz toho, že sme tiež len omylní, vieme sa 
pred deťmi ospravedlniť a uznať svoj omyl. 
Dôsledne však dbáme na jednotu v názo-
roch s manželom. Ak sa predsa len vopred 
na nejakom postupe nedohodneme – tak 
platí to, čo povedal prvý. Ak deti zneužijú 
túto situáciu – bežne jeden z nás čosi zakáže, 
dieťa ide k druhému, ten to povolí. Keď sa 
to zistí., vníma sa to ako porušenie pravi-
diel – prinajmenšom ako špekulácia alebo 
aj podvod. Preto veľmi často (aj v priebehu 
dňa) a pravidelne večer s manželom prebe-
ráme, čo sa deje s tým ktorým deckom a vy-
mieňame si názory – musíme prísť k zhode. 
Večerná komunita je však aj na to, aby sme 
si zopakovali pravidlá vzájomného spoluži-
tia, dohodli sa na programe nasledujúcich 
dní, na tom, čo by sa malo variť, ak je táto 
možnosť daná ( čiže je dosť fi nancií na vý-
ber), či sa ovocie je neobmedzene, alebo platí 
zásada, koľko kusov na osobu a pod. Tiež 
sa hovorí, kto bude čím poverený (domáce 
práce), aké povinnosti ma čakajú a kto pre-
vezme starostlivosť o kuchyňu a chystanie 
do školy, keď budem mimo domu. Ak má 
prísť návšteva, čo kto má na starosti a koľko 
sa zdržia v obývačke a kedy je vhodné, aby 
šli do svojich izieb. Keď príde za niektorým 
deckom rodič, ako sa im zabezpečí súkro-
mie. Komunita je učenie sa vyjadrovať svoj 
názor, prijímanie zodpovednosti za svoje 
skutky, učenie sa úsudku a spravodlivos-
ti, schopnosť neponižovať druhého, ak sa 
s jeho názorom nestotožňujem, a uvedome-
nie si významu a sily komunity – rodiny.

7. RITUÁL  – rodinná dovolenka, 
alebo 10 dní bez rituálov

Každý rok ideme na desať dní na spoločnú 
rodinnú dovolenku cez veľké prázdniny. Po-
čas dovolenky sa nedodržiava režim. Okrem 
pravidla dôstojného vzájomného spolužitia 
sa takmer nič nemusí dodržiavať. Nechodí 
sa načas spať, nemusia sa umývať denne 
zuby, obliekame sa ako chceme, nemusím 
variť ako hodinky, lebo aj ja som na dovolen-
ke. Veľa poznávame, ideme do reštaurácie 
a vôbec sme ako normálna rodina – síce je 
smiešne, keď sa ubytovávame a každý zahlá-
si iné meno a priezvisko a sme od blonďavej 
L. až po mahagónovú L., ale veď práve preto 
sme rodinka úžasných.

Maja Piačková
Pestún – profesionálny rodič
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L E N K A  H U J D I Č O V Á :  AKO USPÁVATE VAŠE 
DETI? VYCHUTNÁVATE SI ŠPECIÁLNE 
SPOLOČNÉ CHVÍLE PRED SPANÍM?

M a m a :  Máme svoje rituály. (Smiech.) Najprv sa 
mi všetci schovajú. Musím ich hľadať, a keď 

Kde sú deti, tam sa pestujú rituály...

„VŽDY SME MALI RITUÁLY, ALE AŽ 

S DEŤMI PRIŠLI DO NAŠEJ RODINY AJ 

TÚŽBA A SNAHA O SPROSTREDKOVANIE 

TOHO, ČOMU S MANŽELKOU VERÍME. 

NAŠE RODINNÉ RITUÁLY SA STALI 

AKOBY MÄKŠÍMI, ZAODETÝMI DO SLOV,“ 

HOVORÍ VILIAM ĎURAŠ. S ĎURAŠOVCAMI 

SME SA SPOZNALI NA PREŠOVSKOM 

KLUBE NÁHRADNÝCH RODÍN, PRI 

DISKUSII O RITUÁLOCH USPÁVANIA 

DETÍ. TENTO ROZHOVOR SA ODOHRÁVA 

U NICH DOMA. VO VEDĽAJŠEJ IZBE PRÁVE 

ZASPÁVAJÚ ICH DVAJA SYNOVIA.

ich nájdem skrytých pod paplónom, tak ma 
nastrašia, skáču a chichocú sa do bezvedo-
mia... Potom si zaspievame chválospev Velebí, 
ktorý si zároveň všetci vytlieskavame (chlapci 
sa v rytme vyšantia), pomodlíme sa, dáme si 
pusy a krížik na čielko na dobrú noc, zašep-
kám im do uška: „Ľúbim ťa a prajem ti dobrú 
nôcku, pekné sníčky nech sa ti snívajú a ťa 
chránia anjelíčky“ a odchádzam. Oni dvaja si 
aj s Vilim (to ako otcom) urobia také chlap-
ské poleženíčko. A keď sa Miško zavrtí, povie 
„no!“, tak to znamená, že je koniec a ide sa 
spať. To viem, že je osem hodín. Michalko si 
potrpí na pravidelnosť, na rozdiel od Viliamka. 

L H :  STRETÁVATE SA PRAVIDELNE PRI 
SPOLOČNOM STOLE? MÁTE S JEDLOM 
SPOJENÉ SVOJE VLASTNÉ RITUÁLY?

M a m a :  Na stolovaní si dávame dosť záležať. 
Ja som si to doniesla z domu, u nás sa zried-
kakedy stávalo, žeby niekto jedol sám. Sna-
žíme sa, aby sme sa cítili spolu dobre. Čaká-
me sa, napríklad, a až potom začíname jesť, 
keď sú všetci pri stole. A nikto z nás to necíti 
ako povinnosť. Chvíle pri stole sú aj priestor 
na podelenie sa so zážitkami z celého dňa.
O t e c :  Miško má tri roky a doslova si vychut-
náva rituál spoločného jedla.
M a m a :  A pozývame aj božiu dobrotu medzi 
nás ako darcu všetkého. Vilko má najnovší 
hit: „Požehnaj Bože tieto dary, aby nám ne-
rástli bruchá, ale svaly.“ (Smiech.) Keď je ne-
deľa a sviatky, tak si spievame pred jedlom. 
Chlapci majú obľúbené piesne.

L H :  AKO PRIJÍMAJÚ CHLAPCI RITUÁLY 
SPOJENÉ S VIEROU?

M a m a :  Myslím si, že tieto rituály sa do detí 
zapíšu natrvalo. Viliamko prenáša všetky 
zážitky zo svätej omše do svojho sveta hry 
a robí to tak hodnoverne, že sa často sama 
seba pýtam, či je to naozaj len hra. Je veľmi 
tvorivý a pri výrobe rekvizít sa činne podie-
ľa a zamestná aj celú rodinu, aby mal to, 
po čom túži. Napríklad pred dvoma týždňa-
mi som mu vyrobila na jeho úpenlivú pros-
bu funkčné kadidlo. Veď ak sa dieťa rado 
hrá s autíčkom (ako náš Michalko), tak mu 
ho rodič kúpi. A ak Viliamka oslovuje svet li-
turgie, prečo mu ho nepriblížiť a neskrášliť?
Michalko, ako som už povedala, má rád 
pravidelné rituály. Každý deň ráno, po ces-
te zo škôlky, kam vodíme Viliamka, beží 
ku kostolu, zakýva Ježišovi a povie: „Ajoj“. 
V kostole dostane tyčinky na jedenie, to je 
taký negatívny rituál (smiech), aby bol aspoň 
chvíľku ticho. Potom chce všetko olietať, pri 
každom sa zastaviť. Keď pán kaplán povie 
„Iďte v mene božom“, Miško povie „no!“ 
takým odobrujúcim tónom. (Smiech.)

  r o z h o v o r
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L H :  O KTORÉ RODINNÉ RITUÁLY BY STE 
NECHCELI PRÍSŤ, ANI KEĎ DETI VYRASTÚ?

O t e c :  To sú tie rituály, ktoré cítime, prežíva-
me vnútorne. Pre nás je veľa rituálov vyjad-
rením nášho živého vzťahu s Bohom. Vní-
mam to tak, že prostredníctvom rituálov sa 
s týmto vzťahom delíme s deťmi.

L H :  DÁ SA AJ LÁSKA VYJADROVAŤ 
„RITUALIZOVANE“? ZAŽÍVATE TO VO 
VZŤAHU S VAŠIMI DEŤMI?

M a m a :  Keď k nám prišiel Michalko, tak mi 
Viliamko stále pripomínal: „Mamka, objím 

ho.“ Bola som prekvapená, aký je k Michal-
kovi pozorný. Až Alenka (Molčanová) mi 
raz povedala: „Veď on v skutočnosti hovo-
rí: objím ma!“ Tak som mu na ďalší krát 
povedala: „Vieš čo, objímem ho, ale najprv 
si vyobjímam teba.“ Očká sa mu rozžiarili 
blaženosťou! Viliamko sa ma, napríklad, 
často pýta: „A už som ti povedal?“ „A čo?“ 
„Že ťa mám rád.“ „Nie.“ A potom mi začne 
šepkať: „Ty si moja lasočka, najzlatšia mam-
ka, ja by som ťa nevymenil.“ Ja mu to hneď 
opätujem a ak nie, tak potom čaká, čaká (ja 
ho naschvál naťahujem), a keď už nevydrží, 
povie: „A teraz mi to povedz ty!“ Alebo mi 
povie: „Ja by som ti donekonečna opakoval, 
že ťa mám rád.“ A ja mu na to: „A aj by si 
to rád donekonečna počúval, však?“ A on 
tak, že áno.
Michalko, napriek tomu, že sme ho mali 
doma takmer od narodenia, bol chvíľku 
dojčený cez suplementor a od začiatku bol 
klokankovaný, mal prvé dva roky problém 
s citovým priblížením. Pri objatí sa mi trhal, 
nemal rád kolísanie. Chcela som mu robiť 
detské masáže, ktorých „kurz“ som absol-
vovala v Návrate, aby sa lepšie pripútal. Ale 
odmietal dotyky.
O t e c :  My sme sa s Michalkom vždy snažili 
„šaliť“, „popukal“ som mu do pupka – to 
mal veľmi rád, ale inak si držal taký akoby 
odstup. Môže to súvisieť s jeho genézou. 

L H :  SPOMÍNALI STE, ŽE MIŠKOVA 
MINULOSŤ OVPLYVŇUJE JEHO SPRÁVANIE. 
SÚ TÝM OVPLYVNENÉ VAŠE SPOLOČNÉ 
RITUÁLY? SÚ PRETO INÉ, AKO BOLI SO 
STARŠÍM SYNOM?

O t e c :  Určite áno. Keď sme Miška dostali, tak 
pol roka celým svojím bytím dával najavo, 
že niekoho čaká. A zvláštne sa niekedy sprá-
val. Napríklad pri kúpaní – úplne inak ako 
Vilko, ktorý si vyslovene užíval natieranie 
po kúpeli. Miškovi, len čo sme ho vybrali 
z vaničky, sme museli hneď dávať piť mlie-
ko, lebo inak sa začal veľmi zlostiť. 
M a m a :  Keď som mu začala spievať, alebo šep-
kať básničku, on nespokojne „výskal“. Pri-
čom Viliamko si spievanie vyžadoval. Ale už 
prišiel čas, keď si aj Michalko prosí zaspievať 
pieseň. Púšťame si muziku, spoločne hráme. 
Vilko hrá na perkusie, Miško ťuká do klavíra 
a obaja pri tom spievajú až sú bordoví. 
Ďalším naším rituálom s deťmi je spoločné 
čítanie. Podobne ako pri speve, aj pri čítaní 
Michalko dlhú dobu robil to, že nechcel čí-
tať, nechcel ani sedieť na rukách, plakal a ob-
rázková kniha letela cez celú miestnosť. Až 
posledné asi tri mesiace už do toho nášho 

rituálu zapadol. Uloží sa nám do lona a vy-
berá knihu za knihou. Veľmi sa z toho tešíme 
a veľmi za to ďakujeme.

L H :  MÁTE ŠPECIÁLNE RITUÁLY SPOJENÉ 
S TÝM, ŽE MIŠKA STE SI ADOPTOVALI?

M a m a :  S Vilkom sme sa pred príchodom Miš-
ka (to sme už mali podanú žiadosť o osvo-
jenie) modlili za tzv. duchovnú adopciu 
za nejaké počaté neznáme dieťatko, aby ho 
mamka nedala zabiť. Vilko ani jedno ráno 
nezabudol. Ja hovorím, že tým dieťatkom bol 
isto Michalko, teda môžeme pravdivo pove-
dať, že sme Michalka čakali. 
O t e c :  Žijeme v čase, ale modlíme sa nadča-
sovo – aby sme sa všetci stretli vo večnosti. 
Modlíme sa aj za Miškových príbuzných. 
Aby aj on žil (v čase aj vo večnosti), jednak 
v tom štepe, v ktorom je voči nám, ale záro-
veň, aby cítil, že sa môže vzťahovať aj k nim.
M a m a :  My si jeho mamku veľmi vážime, 
za to, že sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. 
A mňa by veľmi mrzelo, keby Michalko pre-
chovával celý život voči nej i otcovi v srdci 
nenávisť a neodpustenie.
O t e c :  Dá sa to povedať aj opačne, že ak by sa 
Michalko rozhodol ich mať rád, tak chceme, 
aby sa nebál mať ich rád pred nami. Aby sa 
nebál, že nás to bude zraňovať alebo niečo 
také.
M a m a :  Niektoré rituály si Miško „vymyslel“ aj 
sám – pravdepodobne po biologickej rodine 
zdedil neskutočnú poriadkumilovnosť. To 
je veľký prínos do našej rodiny.
O t e c :  Smiali sme sa, že v tomto bude pri nás 
trpieť.

Rozhovor pripravila Lenka Hujdičová, 
hujdicova@navrat.sk 

Fotografi e na stranách 19 a 20 sú  z rodinného archívu Ďarašovcov.
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 z m e n y  v  z á k o n o c h

Zmeny v  materskej  dovolenke 
a  rodičovskom príspevku 
v  roku 2011

Pred koncom roku schválil parlament niekoľko dôležitých 
zmien, ktoré by mali od prvého januára pomôcť mamičkám 
starajúcim sa o najmenšie deti. 

Materská  sa  zvyšuje 
a  predlžuje

Od 1. januára 2011 sa zvyšuje suma mater-
skej, ktorá bola doteraz vypočítavaná ako 
55 % vymeriavacieho základu. Zmena pri-
náša zvýšenie na 60 %. 
Doba poberania materskej sa tiež predlžuje. 
Do konca roku matka poberala materskú 
28 týždňov. Od nového roku sa táto doba 
predlžuje na 34 týždňov. 
Materskú poberá matka, ktorá bola aspoň 270 
dní v posledných dvoch rokoch nemocensky pois-
tená. Ako variant naďalej zostáva v platnosti 
dobrovoľné nemocenské poistenie. 
Na materskú nastupuje žena zväčša 6 týž-
dňov pred predpokladaným dňom pôrodu. 
Trend zvyšovania a predlžovania materskej 
bude pokračovať. Vláda sa zaviazala, že do 
konca svojho funkčného obdobia zvýši ma-
terskú na 75 % a upraví jej dĺžku poberania 
na 52 týždňov, čo v konečnom dôsledku 
znamená, že rodičovi bude saturovať 100 % 
čistej mzdy. 
V novele sa myslelo aj na matky, ktoré boli 
pri jednom pôrode obdarené viacerými deťmi. 
Je to napriek všetkej radosti záťažové obdo-
bie pre rodinu, preto sa dĺžka poberania 

2011. Od tohto dátumu sa im pripočítava 
k materskej 6 týždňov a materská sa zvyšuje 
na 60 % hrubej mzdy. 

Zmeny v  rodičovskom 
príspevku

Zásadná zmena vo fi lozofi i poberania ro-
dičovského príspevku je tá, že oprávnená 
osoba, ktorej je príspevok vyplácaný, sa môže 
zamestnať, teda môže vykonávať zárobkovú 

materského mení z 37 týždňov na 43 týždňov. 
Stávalo sa, že budúca mamička prišla po-
čas tehotenstva o zamestnanie. Ochranná 
lehota trvala 6 mesiacov, a keď vypršala ešte 
počas tehotenstva, mamička prišla o nárok 
na materské. Preto sa ochranná lehota touto 
zmenou zákona predlžuje na 8 mesiacov pre 
všetky tehotné pracujúce ženy. 
Zmena zákona znamená koniec diskriminácie 
náhradných rodičov. Proces prijatia dieťaťa 
do rodiny je nezriedka dlhší ako jeden rok. 
Materské však mohli náhradní rodičia po-
berať len do ôsmeho mesiaca veku dieťaťa. 
To znamenalo, že keď si priniesli dieťatko 
z detského domova, zväčša nárok na ma-
terské nemali. Od januára môže náhradný 
rodič poberať materské, keď prijme do rodi-
ny dieťa do troch rokov veku. V prípade, že 
náhradný rodič prijme do rodiny dve či tri 
deti v tomto vekovom rozmedzí, materská 
sa mu predlžuje na 37 týždňov. 
Zvýšenie a predĺženie materskej platí pre všetky 
mamičky, aj pre tie, ktoré nastúpili na mater-
skú pred prvým januárom a dokonca i pre tie, 
ktorým mala materská skončiť prvého januára 

činnosť. Môže pracovať na pracovnú zmlu-
vu, na dohodu, môže podnikať, môže mať 
živnosť. 
Nárok na rodičovský príspevok nezaniká ani 
v prípade, ak zabezpečuje riadnu starostli-
vosť o dieťa počas zárobkovej činnosti iná 
fyzická osoba, ani umiestnením dieťaťa 
v predškolskom zariadení, ani v prípade, že 
rodič poskytuje starostlivosť dieťaťu osobne 
popri práci doma. 
Výška rodičovského príspevku sa zjednocuje 
na sumu 190,10 €, a to nezávisle na tom, či 
bola oprávnená osoba nemocensky poiste-
ná. 
Pri dvojičkách, trojičkách či viac deťoch naro-
dených súčasne sa rodičovský príspevok zvyšu-
je o 25 % za každé ďalšie dieťa. Znamená to, 
že pri dvojičkách je rodičovský príspevok 
237,60 €, pri trojičkách je to 285,20 €. 
Tí, ktorí do konca roka mali nárok na pobe-
ranie zvýšeného rodičovského príspevku, ho 
budú poberať naďalej, a to do 20 mesiacov 
veku dieťaťa. 

Dokončenie na strane 30.Foto: Martin Dubovský
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Projekt  S P O LU P R I S TO L E

Posolstvo komunikačného projektu SPOLUPRISTOLE je určené predovšetkým 
rodičovskej verejnosti a znie: pri spoločnom rodinnom stole sa napĺňajú nielen 
dôležité fyzické (nasýtenie) ale predovšetkým psychické potreby dieťaťa. Do pro-
jektu sa zapájajú rodičia, ktorí so svojimi deťmi prichádzajú na happeningy, 
posielajú svoje odkazy, stretávajú sa a diskutujú o dôležitosti rodinných rituálov. 
Projekt SPOLUPRISTOLE realizuje Návrat od júla 2009, postupne sa pridávajú 
rozmanité rodičovské komunity. Demonštrujú tak svoje presvedčenie, že pre dieťa 
je nevyhnutné vyrastať v rodine. Niektorí z týchto rodičov sami prijali do rodiny 
opustené dieťa, niektorí „iba“ najrôznejším spôsobom vyjadrujú podporu ná-
hradným rodinám vo svojom okolí. 

Pri komunikácii s verejnosťou sa systematicky zameriavame na oslovenie rôznych skupín verejnosti 
s cieľom zvýšiť citlivosť voči potrebám opustených detí, zmierniť predsudky vyplývajúce z inakosti 
a znižovať obavy z náhradného rodičovstva bez zjednodušovania a prikrášľovania skutočnosti. 
Zámerom komunikačných projektov Návratu je spoločenská zmena, ktorá nám umožní priblížiť sa 
v každodennom k tolerancii a reálnemu dodržiavaniu práv detí ohrozených životom mimo rodinu.

 N á v r a t  p r i  s t o l e  a  u s p á v a n í

Happeningy  S P O LU P R I S TO L E

Päť rodín večeria, každá za svojím stolom. Každý z týchto stolov stojí uprostred rušnej ulice. 
Stmieva sa. Rodiny večerajú „písmenkovú polievku“. Na dne taniera vytvoria odpoveď 
na otázku: Čo pre vás znamená byť spolu pri stole? Keď skončia, vystriedajú ich 
ďalšie rodiny. Jedno miesto pri každom stole zostáva prázdne. 
Prázdne miesto pri stole symbolizuje otvorenie sa možnosti prijať dieťa, ktoré 
nemá rodinu. Náhradní rodičia, ktorí boli hlavnými protagonistami happenin-
gov, sú pritom tými najpovolanejšími nositeľmi posolstva o nenahraditeľnosti 
rodiny pre dieťa. 
Happeningy vyvolali u novinárov veľký záujem, a posolstvo projektu tak zachytila 
veľká časť verejnosti. (Na základe odhadov sledovanosti, len v septembri v roku 
2009 to bolo viac ako 1 300 000 divákov a čitateľov.) 

Dokumentár ny  happening 
S P O LU P R I S TO L E 
Dianie počas pouličných akcií zachytával tím fi lmárov. Vznikol 13 minútový Do-
kumentárny happening SPOLUPRISTOLE, ktorý odvysielala v dvoch reprízach 
Slovenská televízia. Film prináša divákovi atmosféru netradičnej akcie náhrad-
ných rodín, ktoré sa rozhodli navečerať uprostred ponáhľajúceho sa davu ľudí. 
Prekvapení okoloidúci reagujú na otázku: Čo pre vás znamená byť spolu pri stole? 
Odpovede sa postupne skladajú do obrazu obyčajného rodinného života. Tento 
trochu rozostrený a miestami idylický obraz autori ďalšími otázkami konfrontujú 
s realitou sveta opustených detí, ktoré svoje miesto pri rodinnom stole nemajú. 
(Autorsky sa pod fi lm podpísali Marek Šulík, Mário Homolka, Marcel Pázman 
a Jana Kovalčíková.) 

(Spracované podľa www.navrat.sk)

Foto: Martin Dubovský
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Projekt  U S PÁ VA N I E

V novom cykle siedmich krátkych dokumentárnych fi lmov Návratu s názvom 
Uspávanie sa na pozadí každodenného rituálu uspávania ukazujú rôzne podoby 
a odtiene vzťahov súčasných rodičov a ich detí. 
Rodiny vystupujúce vo fi lmoch sú bežné i náhradné, rodičovské páry i osamelo 
žijúce matky, tradičné i menej tradičné partnerstvá a, v neposlednom rade, rôzne 
rodiny s črtami rómskeho etnika. 
Tvorcovia zámerne nesústreďujú pozornosť na špecifi ká života v náhradných 
rodinách. Svoj rešpekt voči náhradným rodičom vyjadrujú až záverečným titul-
kom: „Venujeme deťom, ktoré detstvo prežívali bez rodičov a ľuďom, ktorí ich prijali do 
vlastných rodín.“ 
Fascinujúce odtiene vzťahov v rodinách nám v nežnom večernom svetle opatrne 
odhaľujú tvorcovia cyklu krátkych dokumentárnych fi lmov Uspávanie. Autor-
sky na fi lmoch Návratu spolupracovali: Marek Šulík, Jana Kovalčíková, Vladislava 
Plančíková a ďalší.

 N á v r a t  p r i  s t o l e  a  u s p á v a n í

Možno raz stretnete pospevujúcu si divotvor-
nú skupinku, čo na prechádzke brázdi síd-
lisko: neobyčajní psíci, neobyčajná mamina 
z ostrovov a neobyčajné tmavé dievčatko, čo 
slovenskou pusou rozpráva a bozkáva po an-
glicky… Ja som ich stretol. A videl som za tým 
neobyčajným aj to obyčajné v nich: každo-
dennú a ako šťastie vrtkavú lásku, čo poctivo 
a trpezlivo budujú, ako mravce mravenisko…

(Spracované podľa www.navrat.sk)

Hviezdny systém nazvaný pokoj a pohoda, kde dve planéty – na kolieskach aj bez, 
pomaly obiehajú okolo čierno-bieleho dvoj-slniečka, čo spokojne žiari. Hladí sa 
rozprávkovým slovom – čítaným aj vymysleným, spievajú sa uspávanky. Krátke zá-
chvevy melanchólie? Možno, ale istejšie cítiť tú opatrnú radosť, čo teplo sála z hĺbky 
úsmevu…

Je ťažké dávať, čo sme nedosta-
li. Vydolovať z vlastných hĺbok 
cenné čriepky strateného pokla-
du a stvoriť z nich domov – taký 
skutočný a pravý. A možno sa tie 
čriepky aj samé derú na povrch – 
ako klíčiace semienko, čo raziac 
si cestu z temných hĺbok k svet-
lu, nadvihne aj betónový príkrov. 
Aby tí čarovní malí škriatkovia 
s nádhernými hnedými očiska-
mi nepoznali smutný začiatok, 
ale len šťastný koniec rozprávky…

Foto: Martin Dubovský a Marek Šulík
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Tony Gatlif, vlastným menom Michel Dah-
mani, sa narodil 10. septembra 1948 v oblas-
ti alžírskej metropoly v rodine andalúzskych 
Rómov. Väčšinu času trávil na ulici, do školy 
nechodil. Ako dvanásťročný, aby sa vyhol vo-
pred dohodnutému sobášu, odišiel do hlav-
ného mesta Alžíra. Dištancoval sa od rodiny 
a živil sa ako čistič topánok. Takto spomína 
na mladosť: „Bolo tam okolo päťsto detí. 
Žilo sa na ulici, slobodne. Nenávideli sme 
školu, jej mreže, jej lavice. Nechceli sme byť 
zatvorení. Zodpovední úradníci sa vyhrážali, 
že ak rodičia nebudú deti posielať do ško-
ly, vezmú im sociálne prídavky. Poctivým 
žiakom, naopak, sľubovali múku a mlieko. 
Východisko našiel učiteľ. Kúpil 16 mm pre-
mietací prístroj a zapísal školu do fi lmového 
klubu Jeana Viga. Základ kurzu tvorilo pre-
mietanie fi lmov (napríklad Chaplinových). 
To bolo moje kinematografi cké vzdelanie. 
Dodnes som tomu učiteľovi vďačný.“

Keď mal Gatlif štrnásť rokov, vylodil sa 
vo Francúzsku, bez haliera vandroval od Pa-
ríža k Marseille a späť a zas tam. Dieťa ulice, 
takmer negramotné, stretávalo sa s krimina-
litou, spoznávalo polepšovne, teda v našom 
súčasnom newspeaku: reedukačné ústavy. 

Potom druhý raz zasvietila Gatlifova 
šťastná hviezda. Počas pobytu v polepšovni 
parížskeho regiónu sa mu vďaka spriaznenej 
pomoci tamojšieho lekára podarilo zapísať 
sa do divadelného kurzu. Navštevoval kiná 
na Grand Boulevards, ale nielen kvôli ume-
niu, aj z celkom prozaických príčin – aby sa 
vyspal v teple. „Spomínam si, že som spal 
ako drevo počas štyroch za sebou idúcich 
predstavení jedného francúzskeho fi lmu.“ 
Z odstupu času úsmevná reminiscencia. 

Keď prišiel prvý raz do divadla, celkom ho 
to prekvapilo. „Myslel som,“ spomína Gatlif 
„že som v kine. Keď sa zdvihla opona pred 
tou veľkou vysvietenou javiskovou škatuľou so 
skutočným Michelom Simonom, bol to šok.“ 
Po predstavení sa mladému Gatlifovi podarilo 
vkĺznuť do majstrovej šatne, Michel Simon 
nebol len tak hocikto. Bol ozajstnou fran-
cúzskou hereckou veľkohviezdou, za jeden 
zo svojich fi lmov získal prestížne festivalové 
ocenenie Strieborného medveďa. „Keď všetci 
obdivovatelia odišli, Michel Simon, ktorý sa 
práve odličoval, sa ku mne obrátil a spýtal sa 
ma, čo chcem. Odpovedal som: ‚Chcem robiť 
fi lm. Myslíte, že je to možné?‘ Dlho sa na mňa 
pozeral a potom povedal tým svojím úžasným 
hlasom: ‚Pravdaže je to možné!‘“

  P r í b e h y  z  f i l m o v

Umelci majú vo zvyku – celkom 

prirodzene – prenášať do svojej 

tvorby osobnú skúsenosť. 

Robí to aj svetoznámy fi lmár 

a hudobník Tony Gatlif, režisér 

vlastných obsedantných tém, 

okolo ktorých špirálovito krúži 

počas celej umeleckej kariéry, 

hľadajúc – dalo by sa povedať 

– defi níciu ľudskej identity. 

Vzhľadom na Gatlifove osobné 

dejiny, javí sa to pochopiteľné. 

Niečím sa mi tie Gatlifove fi lmy 

a jeho životný príbeh zdajú 

dostredivé k tomu, čo žijú 

niektorí čitatelia Nebyť sám. 

Tony  Gat l i f

Režisér Tony Gatlig 
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tony_Gatlif

Písal sa rok 1966. Prostredníctvom Si-
monovho impresária začal Gatlif chodiť 
do školy hereckého umenia na Saint-Ger-
maine-En-Laye, kde, keďže nevedel čítať, 
sa učil texty foneticky. O päť rokov neskôr 
vystúpil na javisku Národného ľudového 
divadla v Paríži v predstavení, kde začínal 
aj iný nádejný chlapík: Gerard Depardieu.

Počas účinkovania na divadelných do-
skách písal Gatlif fi lmový scenár „na det-
skom umelohmotnom písacom stroji. To 
sa nedalo brať vážne,“ okomentoval neskôr 
tú periódu svojej kariéry. Napokon nad he-
rectvom nadobro prevážila chuť robiť fi lmy. 
Gatlif debutoval ako režisér snímkou Hlava 
v rozpade (1975). Film Utekaj, Cigán, ktorý 
vznikol o sedem rokov neskôr, bol o Ró-
moch a vo Francúzsku bol vydaný zákaz 
premietať ho. „Bol to prvý fi lm, kde som sa 
priznal k svojej rómskej príslušnosti. Tento 
fi lm hovorí: Som Róm. Napriek všetkému, 
napriek prenasledovaniu, napriek opovrho-
vaniu, som Róm. Existujem. Existujeme.“ 

Potom sa už filmy hrnuli jeden 
za druhým. Až doposiaľ. Prišli aj mnohé 
ocenenia a víťazstvá. Dnes je Tony Gatlif 
fi lmár svetového mena. 
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Tak z takéhoto životného príbehu sa na-
pájajú Gatlifove obsedantné témy, smerujú-
ce k objasneniu veci meritórnej pre ľudskú 
existenciu – identity osobnej a národnej.

„Pojem identity razil kolem poloviny 
20. století Erik H. Erikson, významný euro-
americký psychoanalytik, zakladatel psycho-
historie a sociálně psychologický analytik 
naší kultury. Užíval ho především k označení 
určité celostní kvality duševního a duchov-
ního života, která se objevuje v adolescenci. 
Mladý člověk přebírá za sebe odpovědnost, 
nově si uvědomuje, jaký je, na čem mu záleží, 
co opravdu v životě chce, co dokáže, čemu 
věří. Jde o kvalitu poznání, citu i vůle. Stále 
nové hledání identity, zápas o ní, trvá pak 
do jisté míry po celý další život.“ (P. Říčan: S 
Romy žít budeme  -  jde o to jak.) Národná 
identita môže tú osobnú umocňovať, môže 
ju však rovnako významne aj podrývať, ak 
sa človek hanbí za národ či etnikum, ku 
ktorým prináleží. Osobná identita je sumou 
čiastkových identít, s ich kvalitou a kvanti-
tou úmerne rastie veľkosť a sila výslednej 
identity. Identitu jedinec nadobúda jednak 
identifi kovaním sa (stotožnením sa) s ľuďmi, 
spoločenstvami, faktami spojenými s jeho 
jestvovaním. A jednak prijatím (ale aj nepri-
jatím a nepriateľskou konfrontáciou) od-
lišností od niekoho či niečoho iného. Iden-
titu človeka tvorí, napríklad, krstné meno 
a priezvisko, prezývky, úradné doklady, ná-
rodnosť, jazyk, štátna príslušnosť, rodinný 
pôvod, životná história. Niečo z toho „je po-
kládáno za ‚patřičné‘, správné, žádoucí, nor-
mální – něco za ‚nepatřičné‘, problematické, 
zvláštní, neho dokonce ‚ostudné‘ - přičemž 
přechody mohou být plynulé a zahrnují sku-
tečnosti, které jsou společensky v určité míře 
aspoň ‚přijatelné‘,“ píše Z. Matějček v knihe 
Náhradní rodinná péče.

Gatlifovi hrdinovia sa boria s vážnymi 
otázkami človečej identity: Odkiaľ prichá-
dzame? Kto sme? Kam smerujeme? Posta-
vy z fi lmov Tonyho Gatlifa nemajú jasno 
v týchto podstatných veciach, tam pramení 
ich základný ľudský, pre fi lm dramatický, 
vnútorný konf likt. Hľadanie odpovedí 
na vyššie uvedené otázky núti hrdinov ko-
nať, ak na jednom mieste nenašli riešenie, 
túžba pochopiť (a ukotviť sa) ich ženie 
inam. Tam možno pochopia.

Z rodu takých je aj fi lm Mondo. Ale o ňom 
až nabudúce.

Zuzana Mojžišová

  P r i p r a v u j e m e  s a
 n a  n á h r a d n é  r o d i č o v s r v o

Na webovej stránke Návratu sa nedávno objavila „brožúrka“ Pripravujeme sa na ná-
hradné rodičovstvo. Je pre všetkých tých, ktorí zvažujú, že prípravu pred prijatím opus-
teného dieťaťa absolvujú v Návrate. Hlavnou autorkou textov je Renáta Matejová.

Počas veľmi dôležitého obdobia prípravy na náhradné rodičovstvo sa v ľuďoch 
formuje predstava o dieťati, očakávanie zmien, ktoré dieťa so sebou do rodiny 
prinesie, ale stavajú sa tu základy i pre neskoršie porozumenie týmto zmenám.
V spolupráci s výtvarníkmi Martinou Matlovičovou a Jurajom Poliakom sme pri-
pravili vizuálne zaujímavý materiál pre rodičov, ktorí sa pripravujú na prijatie 
opusteného dieťaťa. Veríme, že ich pozitívne naladí k rozmýšľaniu o tom, čo je 
s náhradným rodičovstvom spojené. 

(www.navrat.sk)

Mojou pôvodnou myšlienkou bolo napísať krátky leták o špecializovanej príprave 
na náhradné rodičovstvo, ktorú ponúkame v Návrate. Aj preto, lebo som na prípra-
vách opakovane videla trochu prekvapených alebo zaskočených ľudí, keď sme im 
hovorili o deťoch, pre ktoré je ťažké nájsť náhradnú rodinu. Nielen o deťoch citovo 
deprivovaných či nepripútaných, ale aj chorých, narodených s dedičstvom závislos-
ti, o deťoch týraných, ale aj deťoch, čo potrebujú pestúnsku rodinu. A rómskych, 
ktorým mnohokrát nič závažné nie je... Zdalo sa mi, že je férové povedať tým, čo sa 
rozhodujú ísť k nám na prípravu, že sme síce na jednej strane v mnohom ústretoví, 
ale na druhej strane: prípravu berieme veľmi vážne. A že nemôžeme nehovoriť 
o deťoch, ktoré nám ležia na srdci. S rešpektom k predpokladom a rozhodnutiu 
budúcich náhradných rodičov, aké dieťa sa rozhodnú prijať.
V Návrate žijeme príbehmi detí, mnohé sú smutné, ale našťastie poznáme aj tie so 
šťastným koncom. V niektorých sme mali možnosť prispieť k šťastnému rozuzle-
niu, k šťastnému začiatku v novej rodine. 
Tieto príbehy ilustrujú našu prípravu, tak sa nejako prirodzene ocitli aj v rozprávaní 
v brožúre, ktorá napokon vznikla. Teší ma, že deti dostali aj trochu rozprávkovú 
podobu – ako im ju vykúzlila na podnet Lenky Hujdičovej ilustrátorka Martina 
Matlovičová.  A celé to odel do krásneho oparu Juraj Poliak.
Možno sa do podoby brožúry napokon premietla naša rozpoltenosť – hovoríme 
o nechcených deťoch, ktoré nadovšetko potrebujú rodiny, a zároveň ponecháva-
me budúcim rodičom slobodu rozhodovania – a tak dostali smutné príbehy detí 
príťažlivú podobu.
Ale varujem vás – berieme to vážne a cesta prípravy a rozhodovania stať sa náhrad-
ným rodičom nebude taká ľahká. 

Renáta Matejová

Príprava na náhradné rodičovstvo má zákonom určený názov a do istej miery aj formu a ob-
sah. Poskytujeme ju my, odborníci. (Akreditáciu – akési potvrdenie našej odbornej spôsobilosti 
–  nám udeľuje štát.) Dôvodov na takýto postup je niekoľko, no tým najzávažnejším je asi 
to, že deti, ktoré prichádzajú do náhradných rodín, sú zraniteľnejšie než tie, ktoré k nám 
prichádzajú prirodzenou cestou – a na to sa treba pripraviť. Toto dôležité obdobie však mô-
žete využiť rôzne, tak ako ľudia majú odlišné predstavy o svojom náhradnom rodičovstve. 
Možno už tušíte, že sa chceme spolu s vami vydať na cestu, ktorá nebude ľahká. Najmä 
ak zvažujete, že by ste sa stali náhradným rodičom dieťaťu, ktoré dostalo od  života okrem 
citových zranení i ďalšie bremená. Keď sa stanete náhradným rodičom, tieto bremená budete 
pomáhať dieťaťu niesť. 
Možno pochybujete o tom, či to zvládnete. Podobné pocity sú v tejto fáze prirodzené. Chceme 
vás však povzbudiť, aby ste zvážili možnosť prísť na (špecializovanú) prípravu na náhradné 
rodičovstvo do vášho regionálneho Centra Návrat. Myslíme si, že vám vieme pomôcť pri 
vašom rozhodovaní.

 (Z úvodu Príručky pre budúcich náhradných rodičov.) 
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 p r e  m a l é  d e t i

K arkulka  trochu inak

Príbeh, ktorý ťa čaká na nasledujúcej dvojstránke, sa podobá na známu rozprávku 
o Červenej Čiapočke či o Červenej Karkulke. Nebude to však obyčajné čítanie odhora dole, 
zľava doprava. Tento príbeh je trochu aj hrou, povedie ťa rôznymi cestičkami. Je len na tebe, 
ktorou z nich sa vydáš a či vyskúšaš len jednu, alebo sa pustíš po viacerých.

Je teplé jarné ráno. Sedíš doma pri stole, raňajkuješ krajec chleba s lekvárom a zapíjaš ho mliekom. 

V ruke držíš knihu a sústredíš sa na čítanie. Do kuchyne vojde mama a na stôl položí košík s ovocím. Otvorí 

chladničku, vytiahne z nej celý bochník chleba, fľašu mlieka, zopár vajec a kus syra a všetko to priloží do košíka 

k ovociu. Zo špajze ešte vytiahne balíček keksov a hodí ho navrch. 

So začudovaním na to celé hľadíš. Potom mama povie: 

„Dnes zájdeš za starou mamou do lesa. Je chorá a tvoja prítomnosť ju iste poteší. A vezmeš jej aj tento košík 

s jedlom, aby nemusela ísť do obchodu, keď je teraz v takom zlom stave. Jasné?“

Vzdychneš si. Moc sa ti teda nechce, a tá knižka ešte k tomu začína byť veľmi zaujímavá. Čo urobíš?

Ak sa rozhodneš mamu poslúchnuť a zájsť do lesa za starou mamou, prejdi na písmeno A.

Ak sa rozhodneš mamu neposlúchnuť, zostať doma a dočítať knihu, prejdi na písmeno B.

I. Rozhodneš sa ostať v chalúpke. Možno sa ti 

podarí vlka poraziť…

„Čo si spravil so starou mamou?“spýtaš sa.

„So starou mamou?“ spýta sa vlk s úškľabkom 

na tvári. „Starú mamu som zjedol! Ale tá mi nestačila. 

Bola samá kosť a koža. Blé! Teraz si na rade ty!“

„Počkaj, počkaj!“ zakričíš so zúfalstvom v hlase, lebo 

vlk je už veľmi blízko. 

Utiecť sa nedá, vlk by ťa iste dobehol.

„Počkaj, počkaj?“ spýta sa vlk víťazoslávnym hlasom. 

„Ja mám čakať? Na to zabudni!“ povie. 

Pripraví sa na skok… odrazí sa… a skok! Schytí ťa 

do pazúrov tak rýchlo, že si to ani všimnúť nestihneš 

a zhltne ťa na jeden šup. Možno bolo predsa len treba 

radšej utekať.

KONIEC

D. Rozhodneš sa riadiť podľa maminej rady a odbočíš doľava. Máš dobrú náladu, a keď uvidíš popri ceste rásť maliny, povieš si, že 

stará mama chvíľu počká, a s chuťou ich začneš trhať. Sú lahodné! Keď už máš plné brucho, zase sa postavíš, a kráčaš ďalej po cestičke. 

Po chvíli uvidíš postavu blížiacu sa k tebe z opačnej strany cesty. Keď príde bližšie, s úžasom zistíš, že je to vlk. Najprv sa zľakneš, no keď 

sa dá s tebou do reči, zistíš, že nie je taký zlý, ako vyzerá. Pýta sa ťa, kam ideš. Najprv zaváhaš, ale potom mu odpovieš. Veľa sa ťa vypytuje 

na starú mamu a na cestu k nej. Zabudneš na maminu radu a všetko mu prezradíš. Potom ti poradí, že starú mamu určite poteší, ak jej 

natrháš kyticu kvetov. Začneš váhať. Čas už totiž pokročil a nechceš prísť k starkej priveľmi neskoro. Čo urobíš?
Ak sa rozhodneš počúvnuť vlka a natrhať starej mame kyticu kvetov, prejdi na písmeno E.Ak sa rozhodneš pokračovať v ceste bez kytice, prejdi na písmeno F.

G. Kráčaš teda po cestičke, tešíš sa na starú mamu, dúfaš, že bude mať 
niečo dobré napečené. V tom pred sebou uvidíš známu chalúpku. Ponáhľaš 
sa teda po cestičke, nohy ťa už totiž začínajú bolieť, už by sa zišlo posedieť si. 
Zaklopeš na dvere.
„Kto je?“ ozve sa zvnútra zvláštny hlas. Najprv sa zarazíš. Veď to nie je hlas 
starej mamy, pomyslíš si. Ale potom si spomenieš, že veď mama hovorila, že 
starká je chorá. Možno je len zachrípnutá.„Ja som!“ zakričíš. 
„Tak poď ďalej, zlatko, dvere sú odomknuté.“ ozve sa ten istý zvláštny hlas.
Otvoríš teda dvere a vojdeš. „Tu máš košík s jedlom, položím ti ho na stôl!“ povieš starej mame.
Potom vojdeš do spálne za starkou. V posteli uvidíš ležať starú mamu, ktorá 
sa na starú mamu vôbec nepodobá. Že by bola taká chorá? Čo urobíš?Ak sa rozhodneš zostať so starkou, prejdi na písmeno H.

Ak sa rozhodneš zavolať nejakú pomoc, prejdi na písmeno CH.
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B. Začneš premýšľať. Do lesa sa ti nechce, je hrozne 

teplo, a vôbec… Ale zas na druhej strane nechceš mamu 

neposlúchnuť. Potom ti zrak padne na knihu. Je vážne 

zaujímavá! Rozmýšľaš. Kniha rozhodne. Povieš mame, že 

do lesa nepôjdeš. 

„Akože nepôjdeš?“ rozčúli sa mama. „Ja ti dám, že 

nepôjdeš! Nepôjdeš dnes a ani nasledujúce tri dni. Vôbec 

nikam. Máš domáce väzenie.“

No super, pomyslíš si. Aspoň máš čas na tú zaujímavú 

knihu. 

KONIEC

A. Rozhodneš sa mamu poslúchnuť. Moc sa ti síce nechce, ale 
mama je predsa mama a svoju starkú tiež veľmi ľúbiš. Vezmeš teda 
košík a ideš sa obuť. Vonku je tak teplo, že si na seba nič nevezmeš, 
len mama ti pre istotu okolo pása uviaže tenkú bundu. Na čelo ti dá 
krížik, objíme ťa a povie:„Teraz ma počúvaj. Keď pôjdeš lesom, na každej križovatke odboč 
doľava, jasné? A nerozprávaj sa s cudzími ľuďmi, mohlo by sa ti 
niečo stať, a vráť sa ešte pred zotmením!“ Dáš mame pusu, otvoríš dvere a pustíš sa po cestičke do lesa.Kráčaš teda po lesnej cestičke, pospevuješ si svoju obľúbenú pesničku a začneš sa celkom tešiť, že si mamu poslúchol. Les je v lete taký krásny! Ideš už dobrú štvrťhodinku, keď narazíš na prvú 

križovatku. Spomenieš si, čo ti mama pred odchodom povedala. No 
zároveň začneš mať pocit, že na tejto odbočke sa vždy odbočovalo 
doprava… Čo urobíš?

Ak poslúchneš svoj vnútorný hlas a odbočíš doprava, prejdi 
na písmeno C.

Ak sa budeš riadiť podľa maminej rady a zabočíš doľava, prejdi 
na písmeno D.

CH. Vybehneš z domu. Zdá sa ti, že niekde neďaleko počuješ zvuk sekery. Vlk prezlečený za starú mamu vybehne za tebou. Vbehneš 
do lesa. Keď sa už začne vzdialenosť medzi tebou a vlkom nepríjemne zmenšovať, narazíš na drevorubača. Zakričíš naňho. Drevorubač 
jediným úderom tupej strany sekery vlka omráči. Porozprávaš drevorubačovi celý svoj príbeh. Potom spolu vlkovi rozpárate brucho 
a vytiahnete z neho živú a prekvapenú starú mamu. Oboch vás pozve k sebe do chalúpky na čaj. 
A tu sa celý príbeh končí.

ŠŤASTNÝ KONIEC

F. Chvíľu o vlkovej rade premýšľaš, ale potom mu povieš, že už radšej pôjdeš, lebo nechceš k starej mame priveľmi meškať. Vlk povie, že nevadí, že to bol len taký návrh a že ti ukáže skratku, ktorou sa rýchlejšie dostaneš k starkej. Najprv premýšľaš, či môžeš vlkovi veriť, ale pretože veľa času ubehlo pri zbieraní malín, rozhodneš sa skratku skúsiť. Rozlúčiš sa s vlkom a vykročíš. Kráčaš asi pätnásť minút, keď tu zrazu zistíš, že cesta končí. Musíš sa vrátiť na pôvodnú cestičku a ísť správnou cestou.

Prejdi na písmeno G. 

C. Rozhodneš sa poslúchnuť svoj vnútorný hlas. Vydáš sa cestou, ktorá smeruje doprava. Po dlhšom čase začneš mať zvláštny pocit . Ten kúsok lesa je ti celkom neznámy… Zaženieš túto nepríjemnú myšlienku a kráčaš ďalej. Po nejakom čase je ti to jasné. Stratila/stratil si sa. Už ani cestičku nevidíš. Pomyslíš si, že si bolo treba vybrať inú cestu.

KONIEC

H. To bude asi tou chorobou, pomyslíš si. No aj tak sa rozhodneš, že sa 

presvedčíš.
„Stará mama, prečo máš také veľké oči?“ spýtaš sa. 

„Aby som ťa lepšie videla!“

Odpoveď ťa trochu prekvapí, tak sa pýtaš ďalej. 

„A stará mama, prečo máš také veľké uši?“

„To aby som ťa lepšie počula!“ odpovedá stará mama.

Rozhodneš sa dať starej mame ešte jednu kontrolnú otázku. 

„A stará mama, prečo máš také ostré zuby?“

„Aby som ťa mohla zjesť!“

Stará mama vyskočí z postele.

„Vlk?“ spýtaš sa so začudovaním.

„Správne!“ zašklebí sa na teba vlk. „A ty si môj nový obed!“

Vlk sa k tebe približuje a ty vieš, že to s tým obedom myslel vážne. 

Čo urobíš?

Ak sa rozhodneš z chalúpky vybehnúť a nájsť nejakú pomoc, prejdi 

na písmeno CH.

Ak sa rozhodneš zostať v chalúpke a s vlkom vyjednávať, prejdi na písmeno I.

E. Poslúchneš vlka a trháš kvety pre starú mamu. Žlté púpavy, 
modré zvončeky, ružovú ďatelinu, biely myší chvost. Pochvaľuješ 
si to rozhodnutie, starkú kvety určite potešia, myslíš si. Keď už máš natrhanú dostatočne veľkú kyticu kvetov, vstaneš a pustíš sa ďalej po cestičke. Už sa tešíš na starkú! 

Prejdi na písmeno G. 

Ema
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Predstav si, že je pekný jarný deň. A veľmi vý-
znamný deň, lebo máš upratanú izbu. Okrem 
teba nie je nikto doma. Sedíš tesne pri okne 
vo veľkom starom kresle, ktoré vaša rodina 
zdedila po prastarej mame. Vedľa teba leží 
na stolíku kniha. Dobrodružná. Bola veľmi 
napínavá, pred hrdinu nepriatelia stále kládli 
nejaké prekážky, niekoľko ráz to už vyzeralo 
tak, že príde o život. Ale vždy sa z nebezpečnej 
situácie nejako vysekal – mečom, rozumom, 
alebo mu ktosi dobrý pomohol, alebo mal len 
číro-číre šťastie. Rozmýšľaš, že ozajstný hrdi-
na sa nikdy nebojí. Teda… Možno aj bojí, ale 
aj tak ho to nezastaví, aby spravil, čo má, čo 
sa od neho očakáva, jednoducho hrdinstvo. 

„To tak vedieť, to by bolo!“ povieš si v du-
chu.

Chvíľu snívaš o tom, aké by to bolo, 
ocitnúť sa po uši v dobrodružstve. Potom 
si s trpkosťou uvedomíš, že všetci v triede 
sa ti vysmievajú.

„Strachopud! Strachoprd! Mamički-
no zlatko!“ pokrikujú na teba už celé tri 
roky. A to všetko pre dávnu historku, keď 
ti na triednom výlete, kde boli okrem uči-
teľky a detí aj niektorí rodičia, mama zaká-
zala preskúmať čudnú jaskyňovitú puklinu 
v skalnej stene. Povedala, že to sa nemá robiť 
bez baterky, bez výstroja… Ostatní šli, ty nie 
a odvtedy sa ti spolužiaci posmievajú vždy, 
keď si na to spomenú. A spomenú si fakt 
dosť často. Hneváš sa na seba, že vždy mamu 
poslúchneš, hneváš sa na mamu, že má pre 
teba stále po ruke nejaké múdre rady, len 
aby sa ti, preboha, niečo zlé nestalo.

Položíš dobrodružný román na kôpku 
kníh z knižnice, musíš ich do konca týždňa 
určite vrátiť, inak bude pokuta.

Potom sa snažíš učiť dejepis, čosi o sta-
rých časoch. Potom ťa ešte čaká biológia 
a slovenčina. Nechce sa ti učiť. Chce sa ti 
venovať niečomu zábavnejšiemu. Možno 
počítaču, možno futbalu. Potom si uvedo-
míš, že si musíš vylepšiť známky pred vy-
svedčením, a tak sa zas pokúsiš ponoriť sa 
očami aj mysľou do učebnice.

Zrazu zazvoní bytový zvonček. Kto by to 
mohol byť? Vykukneš von oknom, sprvu 

 p r e  t r o š k u  v ä č š i e  d e t i

Jama a  rebr ík

Prednedávnom začal nový rok a začína sa aj nový príbeh na pokračovanie. Mierne strašidelný, možno 
napínavý. Sústreď sa. To, ako príbeh dopadne, je celkom v tvojich rukách. Veľa šťastia a silné nervy.

nikoho nevidíš, potom si všimneš, že za stĺ-
pikom záhradnej bránky v plote ktosi stojí. 
Nepoznáš ho. Chvíľu tú postavu pozoruješ, 
čakáš, kým sa pohne a budeš z nej vidieť väč-
ší kus. Podľa oblečenia je to poštár. Ale nie 
ten, čo k vám chodieva zvyčajne. Dosť čudný 
poštár. Ako vystrihnutý z učebnice dejepisu 
– v dlhom poštárskom plášti s vyleštenými 
mosadznými gombíkmi. Trochu sa zľakneš. 
Kto je to zač? Rodičia ťa učili, že cudzím, 
divným ľuďom malé deti nemajú otvárať. 

„Ale teraz som už nie som malé dieťa,“ 
napadne ti.

Opäť sa ozve cilinganie zvončeka.
„Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, cŕŕn, cŕn. Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, 

cŕŕn, cŕn. Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, cŕŕn, cŕn.“
„Daj pokoj,“ pomyslíš si v duchu.
Lenže postava pri bránke je neodbytná.
„Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, cŕŕn, cŕn. Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, 

cŕŕn, cŕn. Cŕŕŕŕn, cŕŕŕn, cŕŕn, cŕn.“
Je jasné, že poštár len tak ľahko neodíde. 

Budeš sa musieť rozhodnúť, či pôjdeš otvo-
riť, alebo nepôjdeš.

Ak sa rozhodneš, že ideš poštárovi otvoriť, 
prejdi k písmenu A.

Ak sa rozhodneš, že sa radšej budeš učiť aj 
dejepis, aj biológiu, aj slovenčinu, prejdi 
k písmenu B.

(B) Tak teda ostaneš v kresle a budeš sa 
učiť. Oukej. Možno na druhý deň dostaneš 
tri jednotky. To je víťazstvo. Ale zas nie úpl-
né. Lebo poštár priniesol naozaj zaujímavý 
list, sľubujúci všelijaké dobrodružstvá. Tebe 
sa jednoznačne väčšmi páčia úspechy v škole 
ako možnosť zažiť niečo dobrodružné. No 
nič to. Bež sa učiť. Najprv dejepis, potom 
biológiu a nakoniec nezabudni na tú slo-
venčinu. Žeby tí spolužiaci mali aj trochu 
pravdu, keď na teba pokrikujú: „Stracho-
pud! Strachoprd! Mamičkino zlatko!“ Ak sa 
chceš ešte prerozhodnúť, a predsa len zájsť 
za poštárom, prejdi k písmenu A.

A. Kráčaš k bránke. Fakt je ten poštár čud-
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ný. A starý. Hrozne starý, nikto taký vrás-
kavý u vás doma ešte nebol. Starci majú 
zväčša svetlé modré oči. Tento nie. Tento 
ich má prenikavo čierne. Má sivé fúzy aj 
bradu a to oblečenie – modrý plášť, na nie-
ktorých miestach je látka vyšúchaná. Do-
konca aj dieru na rukáve si všimneš. Nad 
šiltom poštárovej čiapky sa trbliece zvláštny 
znak: vosková sviečka prebodnutá mečom. 
Skúsiš si narýchlo v hlave prelistovať všetky 
učebnice dejepisu, čo ste v škole mali, všetky 
stránky kníh s príbehmi o minulosti, čo máš 
prečítané… Ktorá krajina mala taký znak? 
Ktorý šľachtický rod mal v erbe sviečku 
a meč? Nič ti nenapadne. Na nič si nevieš 
spomenúť. Ako v nejakom zahmlenom sne, 
tak sa cítiš. Možno sa bolo treba viac učiť… 
Máš úplné okno. Nedokážeš na nič myslieť. 
Starcove oči ťa fascinujú. Priťahujú ťa ako 
magnet priťahuje špendlík. Pristúpiš k brán-
ke, do zámky zasunieš kľúč. Ešte by sa dalo 
utiecť. Zamysli sa. Nechceš ešte raz prehod-
notiť svojej rozhodnutie otvoriť bránku? 
Nechceš. Nebojíš sa? Nebojíš. Tak otváraj. 
Otvoríš. Pozdravíš:

„Dobrý deň.“
„Dogrý, gogrý,“ zabrble starec a začne sa 

prehrabávať v špinavej poštárskej kabele, 
ktorú vykutral spod plášťa. 

Po chvíľke z nej vyloví zababranú obálku 
a podáva ti ju.

Vezmeš si ju. Pomaly si ju vezmeš. Vlastne 
si ju ani nechceš vziať, ale starcove uhrančivé 
oči akoby ťa nútili to spraviť.

Hľadíš na obálku. Písmo je kostrbaté, ne-
číta sa ľahko, treba ho doslova lúštiť.

Je na nej čiernym tušom napísané tvo-
je meno a názov tvojho mesta. Známka 
chýba. Ale za to sú tam akési tmavočerve-
né zaschnuté fľaky. Farba? Kečup? Alebo 
nebodaj…? So strachom zdvihneš hlavu 
od obálky, aby si sa spýtal starca, čo to všet-
ko má znamenať.

Niet sa koho opýtať. Poštár so znakom 
nad šiltom zmizol. 

Zmocní sa ťa triaška. Veľmi sa začudu-
ješ, keď zistíš, že sa netrasieš od strachu, ale 
od zvedavosti. Netrpezlivo otvoríš obálku. 
Je v nej papier, zažltnutý a nezvyklo drsný. 
A ten istý tuš a to isté písmo:

„Rozgrgni greslo prastagej magy a nájgeš 
čosiga úžagné.“

Máš za sebou prečítaných veľa tajom-
ných príbehov, a na takúto hatmatilku 
nepotrebuješ prekladateľa. Bežíš do svo-
jej izby, oboma dlaňami silno ohmatávaš 
prababkino kreslo, opierky na ruky, zadnú 
časť, spodok… Necítiš pod prstami nič 
čudné. Zbehneš si do kuchyne pre mamin 
najostrejší nôž. Starý poťah na kresle vydá 
škrabľavý zvuk, keď zaboríš čepeľ do kresla. 
Ostrie preniká odvrchu naspodok. Rozreza-
ná látka sa roztvorí ako čudná papuľa plná 
práchnivejúcej slamy a pilín. Rozkašleš sa. 
Z rozďavenej diery vystrelí uvoľnené kovové 
perovanie a udrie ťa do ruky. Zaaukáš, ale 
nezľakneš sa. Naopak, trochu sa nahneváš, 
a zlosť, hoci neveľká, predsa len ťa ženie 
vpred. O pár minút je starej mamino kreslo 
rozcupované na márne kúsky a ty víťazo-
slávne stískaš v spotenej dlani kľúč. Starý, 
ale nehrdzavý. Je na ňom motúzikom pri-
pevnený zažltnutý papierik. Na lístočku je 
kresba: rebrík, čo vedie do štvorcovej jamy. 
Srdce ti divoko búcha. Presne vieš, kde sa 
taký rebrík a taká jama nachádzajú.

Musíš konať rýchlo. Každú chvíľu sa 
môže vrátiť mama. 

Bežíš dole schodmi. To je ale vzrúšo! 
Na konci chodby sú dvere s pokazenou 
kľučkou, veľmi ťažko sa otvárajú. Myksľuješ 
kľučkou doprava… Rýchlo! Potom doľava!

Zrazu začuješ, že vrzla bránka. 
„Mama!“ pomyslíš si. A vzápätí: „Dopa-

roma, tak pohneš sa už konečne?“
To bola otázka pre kľučku. Kľučka odpo-

vedá po svojom: otvorí dvere.
Si dnu. V pivnici, kam sa vôbec nechodí. 

Mama to zakázala. Najmä kvôli tej jame. 
Štvorcovej jame. Je na zachytávanie spod-
nej vody, keď vonku veľa prší alebo sa topí 
ľad a kopec nad domom je celý prevlhnutý 
a zbavuje sa mokroty. Do jamy vedie rebrík. 
Celé detstvo ťa mama strašila, že ak tam 

spadneš, hrozne sa doudieraš, možno aj 
nalogáš vody, a vôbec zle dopadneš.

„Kde si?“ počuješ mamu, ako ťa hore 
v byte nad pivnicou zhľadúva.

Neodpovieš. Ticho si ako myška.
Vojdeš do pivnice, šťukneš vypínačom 

od elektriny, holá žiarovka na strope vydáva 
unavené žlté svetlo. Akoby svietila z posled-
ných síl. Približuješ sa k jame. Už vidíš aj 
rebrík, čo vedie do jej útrob. 

„Halóó! Si doma?“ hlasno sa pýta mama 
v byte.

Jasne rozoznávaš, že práve otvorila dvere 
na záchode. Lenže: nenašla ťa tam. Však ani 
nemohla. Si v pivnici. Už si skoro pri jame. 
Našľapuješ celkom opatrne. Kamenná zem 
pivnice je klzká.

„Čo… čo… čo to má znamenať!“ kričí 
mama. „Čo sa stalo s tým kreslom?“

Už sa chystáš dotknúť kovových trubiek 
rebríka. Sú studené a rozožraté hrdzou. Pev-
ne objímeš rebrík oboma rukami. Prisunieš 
nohy k jame.

Počuješ mamu, ako schádza po scho-
doch. Možno sa ide pozrieť iba do záhrady, 
ale možno jej napadne, že si tu dole.

Presunieš pravú nohu z pevnej dlážky 
na tenkú kovovú trubku. Nohy máš neisté. 
Neistota ti premkýna celé telo. Vlastne sa 
bojíš.

„Kde si?“ opäť začuješ mamu.
Aj ľavé chodidlo položíš na rebrík. V tom 

okamihu žiarovka vypovedá službu. V piv-
nici je takmer úplná tma. Iba trochu svetla 
preniká malým pivničným okienkom. Opa-
trne zostupuješ dolu. Najprv pravou, potom 
ľavou. Už ti zo štvorcovej jamy u vás doma 
v pivnici trčí len hlava.

Kúsok od teba sa ozve hrkotanie poka-
zenej kľučky. Mama tie dvere otvorí oveľa 
rýchlejšie ako ty, je šikovná. Už nekričí. 
V hlase má strach:

„Si tu?“ opýta sa s nádejou.
Jej vyplašený hlas ti pripomenie, že 

mamu ľúbiš, že ona ľúbi teba, že ani vte-
dy pred troma rokmi to s tou jaskyňou ne-
myslela zle, len sa to zle vyvinulo, lebo to 
narazilo na škodoradostnosť spolužiakov, 
ktorí sa furt musia na niekom vŕšiť. Zatú-
žiš po maminom objatí. Silno zovrieš rebrík 
a dáš príkaz nohám, aby začali postupovať 
hore, vracať sa opäť na zem. Hoci aj kamen-
nú, studenú a klzkú. Ale pevnú. Štveráš sa 
hore. Jeden stupienok, druhý… Zrazu sa ti 
pošmykne noha. Pravá. A vzápätí ľavačka. 
Trhne ti celým telom. Neudržíš rukami reb-
rík. Padáš. Do temnej, štvorcovej tmy.

POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Zuzana Mojžišová
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o z n a m y

Zmenou je tiež to, že rodičovský príspe-
vok bude možné krátiť, a to o polovicu. 
Ide o prípady, ak rodič poberá príspevok 
a niektoré z jeho starších detí má v troch 
za sebou nasledujúcich mesiacoch v škole 
vymeškaných a neospravedlnených viac ako 
15 hodín mesačne. Je to signál pre rodiča, 
že deťom nevenuje dostatočnú pozornosť. 

Príspevok 
na  st arost l ivosť 
o  dieťa
Od nového roku tiež prichádza k zvýšeniu 
príspevku na starostlivosť o dieťa. Príspevok sa 
poskytuje oprávnenej osobe, ktorá vykonáva 
zárobkovú činnosť alebo študuje dennou 
formou na strednej alebo vysokej škole, teda 
počas činnosti, pri ktorej je osoba povinne 
dôchodkovo poistená, alebo  súčasne pobe-
rá materský príspevok pri dalšom dieťati, 
najdlhšie do 6 týždňov odo dňa narodenia 
ďalšieho dieťaťa. 
Ak sa teda matka rozhodla, že poskytne die-
ťaťu starostlivosť prostredníctvom osoby so 
živnosťou na opatrovanie alebo sa rozhodla 
pre starostlivosť v predškolskom zariadení či 
v neziskovej organizácií, tak sa jej príspevok 
poskytuje vo výške preukázaných výdavkov 
na starostlivosť, najviac však vo výške 230 € 
mesačne. Výdavky na starostlivosť sa preu-
kazujú úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny. Ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť 
prostredníctvom osoby, ktorá nemá živnosť 
na opatrovanie, príspevok je vo výške 41,10 €. 
Príspevok na starostlivosť teda v uvedených 
prípadoch prevyšuje rodičovský príspevok 
a je na uvážení rodiča, ktorá cesta je pre jeho 
rodinu schodnejšia. 
To, čo treba mať na pamäti, je, že tieto zme-
ny sa týkajú všetkých oprávnených osôb 
i v prípade, že do systému štátnych dávok 
a poistenia vstúpili v starom roku a tento 
nárok by im trval i v roku nastávajúcom. 
Dovolím si v mene všetkých zainteresova-
ných, v mene ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny pána Jozefa Mihála, v mene štátnej 
tajomníčky pani Lucie Nicholson i v mene 
Výboru NR SR pre sociálne veci zaželať všet-
kým rodičom veľa radosti zo svojich detí. 
Som si istá, že niet väčšej radosti. 

Natália Blahová
(Článok uverejňujeme so súhlasom autorky a so súhlasom 

portálu www.rodinka.sk, kde bol pôvodne uverejnený.)

Listáreň –  pr iš lo  do redakcie
Dobrý deň. Rozhodol som sa vám napísať kvôli článku: U gynekológa 
(s. 9,  číslo 1/2010). K prečítaniu tohto čísla som sa dostal až teraz, preto 
reagujem tak oneskorene. Predpokladám, že nie som jediný, kto s daným 
článkom nemôže súhlasiť. Problém tohto článku je, že je v ňom antikon-
cepcia preberaná ako niečo pozitívne, resp. ako niečo samozrejmé, o čom 
by mali byť deti v náhradných rodinách informované ako o možnom 
riešení v prípade nezodpovedného sexuálneho života. Je zaujímavé, že sa 
väčší dôraz nekladie na výchovu k zdržanlivosti a vernosti a rady s tým 
spojené. Antikoncepcia totiž v praxi podporuje šírenie promiskuity a má 
častokrát abortívne účinky, čiže spôsobuje potrat, preto je antikoncepcia 
ako riešenie pre mnohých ľudí neprípustná.
Predkladaním takýchto skreslených článkov do vášho časopisu, ktoré 
nehovoria celú pravdu o antikoncepcii, pripadne môže sa jednať aj o iné 
témy, môžete ľahko prísť o časť čitateľov.
Ďakujem za pochopenie, s pozdravom Igor Barták

Budúce  č ís lo  Nebyť  sám
Ak máte akékoľvek návrhy, postrehy, články, fotografi e, obrázky k téme 
nasledujúceho čísla – k téme: Náhradné rodiny a verejnosť – neváhajte, 
pošlite. Môže ísť o vaše postrehy a skúsenosti s médiami, s reakciami 
blízkeho i ďalekého okolia na vašu náhradnú rodinu, ako sa k skutoč-
nosti náhradného rodičovstva stavia škola, susedia, rodinní príslušníci... 
Nemusí však ísť nevyhnutne o veci týkajúce sa priamo vybranej témy, 
môže ísť o čokoľvek, čo sa dotýka náhradnej rodinnej starostlivosti, 
výchovy, rodiny, vzťahov, právneho vedomia, skrátka hocičoho, s čím 
máte chuť sa podeliť s čitateľmi. Poteší každá reakcia – aj tá negatívna, 
aby sme sa mohli zlepšovať.
Časopis Nebyť sám je – ako vyplýva aj z vašich čitateľských ohlasov –  
dôležitý komunikačný a informačný priestor náhradných rodín.  Jeho 
kvalita závisí aj od vás. A teraz nehovorím len o dobrovoľnej fi nančnej 
podpore časopisu, ktorú môžete zrealizovať prostredníctvom bankového 
čísla uvedeného v tiráži, ale najmä o vašom autorskom prispievaní, o člán-
koch, ktoré pošlete, aby ste pomohli oživiť a skvalitniť časopis Nebyť sám. 

Zuzana Mojžišová
z.mojzisova@slovanet.sk | 0944 327 880

dokončenie zo strany 21.
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d o  v a š e j  k n i ž n i c e

Jan Čapek, Markéta Čapková: Pozitivní výchova sourozenců v rodině, (Portál 2010)

Kniha je souhrnem zkušeností autorů z Kurzů efektivního rodičovství, na nichž oba působí jako lektoři, a zároveň 
přináší rodičům cenné výchovné podněty. Autoři na základě teoretických východisek sourozeneckých konstelací 
a konkrétních příkladů ze života poskytují rodičům podněty pro výchovu. Vycházejí z teorie, praktických pří-
kladů a kazuistik tréninku Efektivní rodičovství krok za krokem a zároveň představují postupy pozitivní výchovy 
ve smyslu výchovného působení podle Jiřiny Prekopové, výchovy, která je založena na vztahu lásky mezi rodičem 
a dítětem, na účinném řešení problémových situací vycházejícím ze vzájemného respektování rodičů a dítěte. 
V jednotlivých kapitolách autoři například uvádějí základní důvody, proč děti zlobí a jak zlobení předcházet, 
nebo jak řešit sourozenecké spory. 

Slavenka Drakulič: Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa, (Aspekt 2009)

Myš, pes a mačka rozprávajú tri príbehy, ktoré nepatria k tomu najhrôzostrašnejšiemu, čo sa v tejto časti sveta 
počas komunistickej totality udialo. A predsa prinášajú momentky približujúce reálny socializmus nielen pa-
mätníkom, ale najmä mladším generáciám: Múzeum škaredých vecí v Prahe z čias, keď nebolo dostať toaletný 
papier a v hlave všetci nosili vyšetrovaciu miestnosť. Tisíce túlavých psov v Bukurešti, ktorým paradoxne dal kedysi 
slobodu diktátor. Generálova mačka, čo nie je len odborníčkou na duševné zdravie svojho pána, ale i na ozdravné 
vyrovnávanie sa s minulosťou v Poľsku.

Milica Schraggeová: Do jesene bude všetko v poriadku, (Artforum 2010)

Denníkové záznamy Filipa, nadaného študenta architektúry, ktorý stratil krátkodobú pamäť ako dôsledok ná-
dorového ochorenia, sa stali základom pre rozpovedanie príbehu tak nepredvídateľného, bolestného, ale zároveň 
plného nádeje, ako môže byť len reálny život. Kniha ponúka najintímnejšie prežívanie matky, ktorá napriek 
tomu, že je psychologička, prežíva boj o synovo zdravie rovnako ako ktorákoľvek iná mama. Beznádej sa strieda 
s nevyhnutnosťou ísť ďalej i v situácii, ktorá sa zdá nezvládnuteľná. 
Je to kniha o smrti, o dôležitosti rodiny a sile vzťahov, ktoré sú v takejto hraničnej situácii neúprosne testované, o boji 
s rakovinou a normálnom živote v nenormálnych okolnostiach. O schopnosti meniť okolie a snahe viesť život „ako 
predtým“, o zdravotníctve, priateľstvách a neutíchajúcich túžbach.
Kniha tvorí celok s knihou Broni Schraggeovej Ja a môj brat. 

Broňa Schraggeová: Ja a môj brat, (Artforum 2010)

„Komiks“ začal vznikať krátko po smrti autorkinho brata, študenta architektúry, z potreby uchovať spomienky 
na spoločné chvíle. Obrázky sa začali prepájať do jednotlivých príbehov, ktoré zachytávajú bežné radosti a starosti 
mladých Bratislavčanov – priateľstvá a lásky, lyžovačky, večierky a nočné skejtbordovanie na Slavíne a neočakávaný 
vpád Filipovej rakoviny do života celej rodiny. Je to príbeh, na konci ktorého je veľa bolesti a otázok. Je to príbeh 
o sile rodiny a dôležitosti vzťahov, o utrpení a nádeji.

Sandro Milučký: Som spotený od šťastia, (B+ adverrtising; Mediálny inštitút, 2010)

Na prvý pohľad: Kniha-predmet. Darček umne previazaný červeným motúzikom. Telo knihy primagnetované 
k robustným doskám obálky. Po prečítaní: Kniha-posolstvo. Posolstvo, ktoré by sme si mali pripomínať každé ráno, 
keď čumneme na seba do zrkadla. Žilo by sa nám lepšie. Najmä plnšie by sa nám žilo. Nemali by sme tak „pekelne 
veľa problémov“. V tej knihe totiž nájdeme návod, ako sa to robí, aby sme boli, keby sme chceli, spotení od „celkom 
prostého“ šťastia. Jej autor je milovaný a dokáže milovať. Čo viac si človek ešte môže priať? Čo viac by si vôbec mal 
priať? Prečo tak často hľadáme spotenie od šťastia tam, kde ono nie je vôbec, alebo len také chvíľkové? Sandro Mi-
lučký, mládenec obťažkaný viacerými diagnózami, a jeho mama Júlia Kunovská, výtvarníčka, nás vpustili do svojho 
zatvoreno-otvoreného sveta nesmierne autenticky. Tie veršíky, výroky, aforizmy sú vtipné, silné…Zvykneme knižky 
postihnutých ľudí vnímať ako sociálne projekty, s citom si ich prečítame, vzdychneme a vydýchneme si: Chvalabo-
hu, že sa to nestalo mne! Tentoraz je to iné. Tentokrát si možno i s trochu závisti povieme: Môcť tak prežiť toľkú 
hĺbku, to by bolo! Sandrova slovná muzika má totiž občas až oscarowildeovské rozmery. Napríklad: Odkiaľ som? 
Odtiaľ, potiaľ, bohužiaľ. V doslove ku knihe Sandrova psychologička píše: Občas rozmýšľam, aké by to bolo, keby 
všetky tie diagnózy neboli. (…) Ale myslím si, že niekto, kto tak miluje slová a hry s nimi, by bol aj tak básnikom.
Zuzana Mojžišová (písané pre časopis . týždeň)
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Účinná pomoc

„Vieš, ako som sa cítila, keď som jej to mala 
vysvetliť?“
„Tak si jej nemala nič sľubovať. Čo mám 
robiť? Ako to mám zariadiť? Mám jej to 
violončelo kúpiť za svoje alebo čo?“
„To od teba nikto nechce.“
„Tak to viac neriešme.“
„Ale ja to musím riešiť. Ako som jej to mala 
vysvetliť? Musela som jej predsa povedať, 
že keď malá nie je rómskeho pôvodu, tak 
nemá nárok na príspevok z tej nadácie, kto-
rá podporuje len rómske deti, a najmä deti 
z detských domovov.“
„Keby v tom domove zostala, možno by sa 
našiel nejaký sponzor.“
„A kto by tam s tým deckom chodil na hu-
dobnú?“
„Možno niekto s nimi chodí, veď nevieme, 
ako to funguje.“
„Počuj, Dobroš, nechaj to tak. Hovorila mi 
dosť hrozné veci.“
„Neviem, či to chcem počuť.“
„A komu to mám hovoriť? Si môj najbližší 
človek.“
„To fakt?“ Dobroš sa trochu zľakne. Naj-
bližší človek. Uf. Preto musí teraz počú-

vať výlevy o Zlaticinej kamarátke, ktorá si 
adoptovala dieťa. Čo všetko z toho vyplý-
va a ešte vyplynie. Radšej to nekomentuje. 
Malo by mu to lichotiť, no ale… Mlčí. Zato 
Zlatica pokračuje.
„Predstav si, keď prišla s malou k srdciarke 
na kontrolu, tá jej zvestovala, že dievčatko 
má nejakú srdcovú chybu a že či ju ešte 
nechce vymeniť.“
„Neblázni. A čo ona?“
„Prosím ťa, ako sa dá decko vymeniť?“
„No tak, veď tá doktorka to možno myslela 
dobre.“ 
„Vrátiť? Veď si na seba zvykli. To je ako keby 
som ja vrátila niekde teba. Alebo ty mňa.“

—————

„Prečo nič nehovoríš?“
„Čo mám povedať?“
„A keď bola s malou u alergologičky, dievčat-
ko malo ešte svoje pôvodné priezvisko, takže 
lekárka si myslela, že Viera, teda kamoška, 
je vychovávateľka z decáku. Správala sa 
k malej drzo, a keď Viera povedala, že si 
ide malú adoptovať a že už ju má u seba, 

tak lekárka hneď začala medovým hláskom 
a začala sa s malou mojkať. Tak si to pred-
stav. Keď to decko nepatrí nikomu alebo 
akože štátu, tak s ním zaobchádzajú ako 
s vecou.“
„No veď to je asi normálne, nie?“
„Dobroš, ako to môžeš povedať?“
„Prepáč, ale som po dnešnom dni unave-
ný.“
„A čo si robil?“
„Slogany. Vymýšľal.“
„To musí byť ťažké.“
„Neironizuj. Keď to Viera nezvláda, nemala 
si adoptovať decko. Musela predsa vedieť, že 
na nejaké také reakcie narazí.“
„Asi aj vedela, ale aj tak ju to vždy nanovo 
šokuje.“
„No a čo? My to teraz budeme prežívať 
s ňou alebo ako? Nemáme dosť svojich 
starostí?“
„Prežívam to s ňou. Zaujíma ma to. Malá 
je taká zlatá.“
Dobroš by rád zmenil tému, lebo smerova-
nie rozhovoru sa mu vôbec nepáči.
„Pôjdeme na golf? A potom zájdeme na ve-
čeru?“
„Ani sa mi veľmi nechce. Veľmi rada by 
som Viere nejako pomohla. Vieš, koľko je 
v detských domovoch detí?“
„Neviem. Asi ani nechcem vedieť.“
„Viera hovorí, že tie predvianočné koncerty, 
na ktorých tie detičky vystupujú, že je to 
svinstvo. Ale ja by som sa aj tak išla rada 
pozrieť. Niektoré tie deti sú také zlaté. Bu-
deš mať nejaké lístky?“
„Neplánoval som to. Prosím ťa! To nie je 
pre nás.“
„Dobroš, nebuď taký. Ja chcem veriť, že ty 
si naozaj dobrý človek.“
„No veď som, nie? Mám to aj v občian-
skom: Dobroš Dobrík.“

Jana Juráňová

Pôvodne uverejnené na stránke organizácie 
OBČAN, DEMOKRACIA A ZODPOVEDNOSŤ 
(www.diskriminacia.sk http://www.diskriminacia.
sk/?q=forums/stories) 
Úryvok z knihy Dobroš sa nemusí zastreliť 
(Aspekt 2010)
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