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Oto Polouček působí jako odborný asistent v  Ústavu evropské etnologie Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity v  Brně, kde také získal svůj doktorát. Ve-
dle etnologie absolvoval i  magisterský obor orální historie na  Fakultě huma-
nitních studií Univerzity Karlovy a  tyto dvě vědecké disciplíny nadále využívá 
ve  svých výzkumech, zaměřených zejména na  dějiny společnosti v  období tak-
zvané normalizace a  transformace. Není proto nijak překvapivé, že je propojil 
rovněž ve své monografické prvotině Babičky na bigbítu, která vznikla na základě 
jeho disertační práce, obhájené v  roce 2019. Poměrně poutavý název knihy od-
kazuje na  propojení archaických a  inovativních prvků, jak se prolínaly ve  ven-
kovském společenském životě. 

Právě společenský život na  moravském venkově v  období pozdního sociali-
smu, ilustrovaný na několika aktivitách, jako byly taneční zábavy nebo vodácký 
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oddíl, se stal ústředním tématem publikace. Autor zkoumá jeho zdroje, vývoj 
i vztah mezi společenským životem a lokální identitou. Vyniknout dává také ak-
térské perspektivě, když zkoumá, jak si lidé v  tomto období utvářeli prostor pro 
realizaci vlastních zájmů. Podstatným motivem prolínajícím knihou jsou rovněž 
kontinuity a  diskontinuity českého venkova, které se autor snaží pochopit ne-
jen na pozadí politických zásahů, ale rovněž s ohledem na proces modernizace 
a na proměny způsobu života.

Na  svůj výzkum uplatňuje Oto Polouček mikrohistorickou perspektivu, díky 
které je možné vystihnout proměny venkova ve dvacátém století bez nároku na ge-
neralizaci. Teoretické zázemí výzkumu pojal značně interdisciplinárně. Vychází 
z etnografických výzkumů tradičního venkova, české i zahraniční reflexe pozd-
ního socialismu, dějin každodennosti či symbolické antropologie. Své závěry pak 
staví na  analýze archivních a  dalších dobových pramenů, sekundární odborné 
literatuře a  vlastním orálněhistorickém výzkumu s  osmnácti narátory, kteří se 
podíleli na  rozvoji společenského života v  Dolních Kounicích, vesnici Rokytná 
a obci Petrovice. Tyto lokality si autor zvolil po pečlivém výběru na základě ně-
kolika kritérií, zahrnujících vedle výzkumného potenciálu například rovněž mož-
nosti navazování kontaktů nebo dopravní dostupnost lokalit. Díky tomu získal 
dvě kontrastní prostředí – menší město a  dvě malé obce v  zemědělské krajině, 
což mu nabídlo širší úhel pro kontextualizaci výsledků výzkumu.

Kniha je rozdělena do  šesti kapitol, úvodu a  závěru, dále obsahuje seznamy 
použitých pramenů a literatury, příloh a zkratek. Obrazové přílohy jsou rozmís-
těny mezi kapitolami a obsahují mapy lokalit výzkumu či fotografie pocházející 
z  osobních archivů pamětníků, které ilustrují společenský život místního pro-
středí (do souboru jen nezapadá obrázek č. 28, který nijak nekoresponduje s  lo-
kalitami výzkumu).

Jednotlivé kapitoly je možné rozdělit na „metodologické“, „historické“ a „shrnu-
jící výsledky výzkumu“. S metodologickými a teoretickými nároky se autor vyrov-
nává v prvních dvou kapitolách. Konceptualizuje v nich výzkum venkova a dějin 
každodennosti, popisuje použité metody výzkumu a  seznamuje s  výzkumnými 
lokalitami. Za zdařilou považuji především deskripci orálněhistorického výzkumu 
včetně jeho největších úskalí, jako je pozice badatele a její vliv na vzpomínání na-
rátorů. V této souvislosti autor zmiňuje nostalgii, která je ve vzpomínkách nará-
torů mnohdy přítomná. Nespojuje ji však s idealizovaným vzpomínáním na dobu 
socialismu, ale spíše s  vytrácením některých prvků, jež byly odnepaměti spjaté 
s životem na venkově. Navzdory této dobře zpracované reflexi je škoda, že někte-
rým momentům autor nevěnoval více pozornosti a  třeba nevysvětlil, proč opa-
koval rozhovor jen s  pěti pamětníky nebo proč ze závěrečných interpretací vy-
řadil rozhovory s  jednou pamětnicí.
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Historický podklad knihy a průvodce dobovými sociálními podmínkami s dů-
razem na prostředí venkova představuje kapitola „Společenský život a venkovská 
každodennost“. Oto Polouček v ní přibližuje formování venkovských komunit a je-
jich společenský život, jehož počátky zasazuje do poloviny 18. století, či obecně 
charakterizuje český a moravský venkov v období pozdního socialismu. Prostor 
věnuje rovněž různým spolkům a  svazům (dobrovolní hasiči, zahrádkáři, spor-
tovní organizace) jako klíčovým institucím při utváření sociálních vazeb a sou-
časně organizátorům venkovského života jak před nástupem komunistického re-
žimu v roce 1948, tak i po celou dobu jeho existence. Neopomíná zmínit dobová 
specifika zkoumaných lokalit (možnost naladit rakouskou televizi) nebo upozor-
nit na  skutečnost, že některé dějinné události mohou být na  venkově vnímány 
značně odlišně než ve velkých městech a politických centrech. Rovněž se zasta-
vuje u  kolektivizace moravského venkova a  prezentuje příběhy tamních země-
dělců, kteří čelili nátlaku či represím, ale i  těch, kteří ji uvítali (s. 38–39).

Poté přechází autor ke svému vlastnímu výzkumu. V kapitole „Státní kulturní 
politika a venkov pozdního socialismu“ představuje vybrané formy společenského 
života na  venkově. Na  základě vzpomínek pamětníků analyzuje sledování tele-
vize jako (dočasný) způsob kolektivního trávení volného času, populární kulturu 
na moravském venkově nebo projevy společenského života spojené s oficiálními 
slavnostmi, jako byly například oslavy prvního máje nebo pochody vítězství při-
pomínající konec druhé světové války. Autor dochází k závěru, že obyvatelé měli 
snahu oficiální akce vnímat apoliticky a  přizpůsobit si je tak, aby v  nich našli 
„vlastní zálibu“, vlastní způsob trávení volného času. V  těchto poznatcích vidí 
paralelu s  výzkumem sovětské společnosti pozdního socialismu, který realizo-
val antropolog a  historik Alexej Jurčak.1 Dále také poukázal na  skutečnost, že 
pro budování lokální identity měly větší význam akce spjaté s životem místních 
obyvatel než kulturně-politické události (s. 63).

Podstatnou část knihy tvoří pátá kapitola s názvem „Taneční zábavy – nadča-
sový pilíř venkovské socializace“. Autor v ní pohlíží na taneční zábavy jako na fe-
nomén odjakživa spjatý s životem na venkově a  také jako na významnou oblast 
poskytující prostor pro interpretaci společenského života. Zvyšující se popula-
ritu rockových zábav („tancovaček“) na  venkově v  sedmdesátých letech vnímá 
v souvislosti s nastupující normalizací, pod jejímž vlivem docházelo k odlivu roc-
kové hudby z  městského prostředí. Taneční zábavy zkoumá především v  jejich 
vazbě na  lokální podmínky, jež mohly významně ovlivňovat jejich organizaci. 
Zatímco v  některých jiných regionech normalizačního Československa mohly 
být rockové taneční zábavy tvrdě potlačovány, v  okolí Moravského Krumlova, 

1  Viz JURČAK, Alexej: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. 
Praha, Karolinum 2018.
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kam spadají zkoumané lokality, fungovaly téměř bez omezení. Autor proto sle-
duje i  limity způsobů, jak se uplatňovala moc navázaná na státní ideologii, pro-
měnu státního aparátu a obtíže byrokratického systému (s. 79). Tyto limity však 
nemusely nutně souviset s lokálními podmínkami, ale i se všeobecným nárůstem 
dalších, především opozičních aktivit napříč Československem, zejména v druhé 
polovině osmdesátých let. Zachycení místní organizace tanečních zábav včetně 
pohledu jejich pořadatelů nicméně považuji za důležitý segment kapitoly. Právě 
perspektiva organizátorů je totiž v dosavadních výzkumech mnohdy odsouvána 
do pozadí. Pozoruhodná je rovněž analýza tanečních zábav jako symbolu konti-
nuity společenství a způsobu utváření nových vztahů mimo „domácí“ prostředí.

O některých závěrech autora by se však dala vést diskuse. Například když líčí 
popularitu rockové skupiny Arcus, ilustruje to tím, že fanoušci byli na  její vy-
stoupení ochotni jezdit i několik desítek kilometrů daleko. Nezvažuje přitom ale, 
zda nemohl v  oblibě těchto akcí sehrát roli také nedostatek jiné (obdobné) zá-
bavy v okolí spojený s touhou pobavit se a – slovy jednoho z narátorů – „podívat 
se po  nějakejch holkách“ (s. 83). Autor také poukazuje na  skutečnost, že feno-
mén skupiny Arcus je vázaný pouze na jednu generaci, která se k ní v současné 
době vrací. I zde by se nicméně dalo namítnout, že to může souviset nejen s fe-
noménem zmíněné skupiny, ale obecně s revivalem rockových tanečních zábav 
a současným „nostalgickým“ vzpomínáním oné generace.

Společenskému životu moravského venkova se Oto Polouček věnuje i  v  po-
slední kapitole „Přesah organizovaného – neformální setkávání v  rámci i  vně 
institucí“, kde nahlíží na společenské organizace jako na formu trávení volného 
času a  zamýšlí se i  nad jejich významem ve  zkoumaných lokalitách. Důležitou 
úlohu v organizaci volného času i společenských akcí přisuzuje především míst-
ním autoritám, vedoucím funkcionářům oddílů a jejich organizačním dovednos-
tem. Dochází však ke  zjištění, že různé spolky a  svazy tvořily platformu nejen 
pro oficiální a  „prověřené“ akce, ale rovněž pro neformální a  spontánní setká-
vání. Vedle fungování společenských a  sportovních organizací se zde autor za-
měřuje i  na  undergroundovou komunitu v  Dolních Kounicích. Popisuje, jak se 
undergroundová kultura rozšířila na venkov a co napomohlo k jejímu etablování 
v  místních podmínkách. Podstatnou roli v  tomto procesu přisuzuje kombinaci 
prostředí historického města (se známým klášterem) a  jeho sociální struktury. 
Značný přínos zde vidím v analýze vnímání undergroundové komunity na ma-
lém městě a  v  zachycení jejích vztahů s  vrstevníky angažovanými v  Socialistic-
kém svazu mládeže či se staršími generacemi (s. 127–128).

Výsledky svého výzkumu autor rekapituluje v  sekci „Závěry“ na  posledních 
deseti stranách textové části knihy. Obyvatelstvo moravského venkova vykreslil 
jako aktivní jedince toužící po setkávání s ostatními členy komunity a podílející 
se na  společenském životě svých měst a  obcí (s. 134). Kromě toho nastínil také 
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možné perspektivy dalšího výzkumu venkovského prostředí, například zkou-
mání důsledků transformace po roce 1989 pro současnou podobu vesnice (s. 143).

Kniha Oto Poloučka je určena spíše pro odborné publikum, čemuž odpovídá 
zvolený jazyk i absence vysvětlení některých základních východisek. Autor před-
pokládá obeznámenost čtenáře nejen se zkoumanými tématy, ale rovněž s někte-
rými teoretickými koncepty. Přesto se domnívám, že by určité pojmy měly být 
v  monografii objasněny, a  to i  s  ohledem na  jejich následné aplikování v  textu. 
Mezi nejzásadnější patří kategorie „pozdní socialismus“, s  níž se sice operuje 
ve všech kapitolách a jež figuruje i v samotném názvu publikace, avšak není ni-
jak blíže specifikována. Jako synonymum pro toto období autor hojně používá 
pojem „normalizace“, vyložený v  úvodu monografie (s. 8), což alespoň částečně 
nahrazuje absentující vymezení „pozdního socialismu“. Podobně by bylo vhodné 
explicitněji charakterizovat prostředí oficiální a alternativní kultury (s. 112). Z hle-
diska metodologie by pak měly být nastíněny koncepty komunikativní a  kolek-
tivní paměti (s. 40 a 96).

V několika případech by také popsaná fakta měla být zasazena do širšího kon-
textu. Autor například konstatuje, že „kolektivizace zemědělství již byla histo-
riky obšírně probírána“ (s. 38), a následně rozvádí, kterým oblastem se tyto his-
torické výzkumy věnovaly, postrádám zde však odkaz na  konkrétní publikace. 
V kapitole týkající se undergroundu by pak vzhledem ke vztahu jednoho z míst-
ních stoupenců této komunity ke  skupině Psí vojáci bylo vhodné uvést krátkou 
biografii skupiny, případně odkázat na příslušnou literaturu (s. 112).2 Vysvětlení 
vyžadují i některé události spojené s životem na venkově, jako takzvané zarážení 
hory (s. 61), či v dané lokalitě, jako tragická událost v Rokytné (s. 110).

I přes drobné výtky je však patrné, že Oto Polouček svou monografickou prvo-
tinou Babičky na bigbítu přispěl k lepšímu poznání nejen kulturního a společen-
ského života moravského venkova, ale také dějin každodennosti za normalizace, 
a že poukázal na neotřelé perspektivy některých kulturních fenoménů této doby. 
Otevřel tak prostor pro zkoumání obdobných jevů v  dalších českých (českoslo-
venských) regionech a položil základ pro zachycení jejich proměny po roce 1989.

A b s t r ac t

Babičky na bigbítu: Společenský život na moravském venkově pozdního socia-
lismu [Grannies at a Big-Beat Party: Social Life in the Moravian Countryside in 

2  Viz např. TOPOL, Filip: Národ Psích vojáků. Praha, Maťa 2004; JIRSA, Tomáš: „Pocity jak 
žiletky“: Psí vojáci na pozadí anachronní touhy 90. let. In: BÍLEK, Petr A. – ŠEBEK, Josef (eds.): 
Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy 2017, s. 180–229.
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Late Socialism] by ethnologist Oto Polouček is a successful contribution to a better 
understanding not only of the cultural and social life of the Moravian countryside, 
but also of the history of everyday life during the normalization era in Czechoslo-
vakia. The central theme of the book are the social activities of the inhabitants of 
Dolní Kounice, Rokytná and Petrovice in South Moravia in the 1970s and the 1980s. 
The reviewer particularly appreciates the oral history research, which has brought 
to prominence some hitherto neglected perspectives. The chapters on dance parties 
are especially important as they show a key phenomenon of the rural environment, 
including the depiction of their organization and the perspective of the organizers. 
The chapter describing the perception of the underground community in a small 
town is also noteworthy as is the relationships of the members of this community 
with their peers and with the older generations. However, the lack of definitions of 
some of the key terms and concepts is a shortcoming of the book. 
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