
Rok 2006 je pro v�echny obdivovatele 
na�í lidové kultury a folkloru významný také 
tím, �e si pøipomínáme sté výroèí úmrtí 
významného moravského národopisného 
pracovníka, sbìratele, dialektologa a pe-
dagoga Franti�ka Barto�e (16. 3. 1837 
� 11. 6. 1906). 

Tato významná osobnost èeské folklo-
ristiky - Franti�ek Barto� - se narodil 
v Mladcové na Zlínsku, v ní� se prolínaly 
projevy lidové kultury tøí moravských re-
gionù - Vala�ska, Slovácka a Hané. Ve 
své domovinì se Barto� setkával s hu-

debním folklorem od svého útlého vìku. Vnímal spontánní lidové zábavy u mu-
ziky v hostinci svého otce, kde se pravidelnì scházela místní chasa. Pozdìji se 
mladý Franti�ek vyuèil perníkáøem. Pak se ale pøihlásil na studia. Nejprve ab-
solvoval olomoucké gymnázium a pokraèoval ve studiu staroslovìn�tiny, staré 
i novodobé èeské literatury a pedagogiky ve Vídni. Jeho uèiteli byly významné 
osobnosti, které ovlivnily jeho pozdìj�í volby a zájmy. Mezi nimi V. A. �embera, 
F. Miklosich, J. Gebauer, V. Jagiæ, A. Bystroò a dal�í.
Pøesto�e se F. Barto� nauèil hrát na housle, klarinet i klavír, vìnoval pozdìji 
svoji badatelskou a sbìratelskou pozornost radìji textovému materiálu a hudbu 
pøenechával svým odborným spolupracovníkùm Leo�i Janáèkovi, Martinu Ze-
manovi, Antonínu Novotnému i jiným. Zamìøením se na jednu ze slo�ek folkloru 
� textovou stránku sbìrù - pova�oval za významné pro jejich pozdìj�í plno-
hodnotný rozbor. Èást �ivota pùsobil také jako uèitel ve Strá�nici, v Olomouci, 
v Èeském Tì�ínì nebo v Brnì. Pozdìji se vìnoval sbìrùm slovesného folklorní-
ho materiálu a stal se badatelem zabývajícím se jazykovìdnou stránkou zápisù; 
porovnával jazykovou problematiku i v zahranièí (Itálie, Rusko, Francie).
Franti�ek Barto� kromì øady studií o jazykové stránce textù rozdìlených na 
dílèí problematiku (skladba vìty, pøedlo�kové vazby, pøechodníky, pády apod.) 
zpracoval také èetné lingvistické práce, jen� mají dnes velký význam v oboru 
dialektologie. Sestavil dvoudílnou Dialektologii moravskou (1886, 1895), 
v jejím� prvním díle zpracoval slovenské, dolské, vala�ské a la�ské náøeèí 
a v druhém náøeèí hanácké a èeské a Dialektický slovník moravský (1906). 

Vzpomínka na 100. výroèí
úmrtí Franti�ka Barto�e
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I pøes tyto zásluhy o èeský jazyk je Franti�ek Barto� v povìdomí veøejnosti 
více známý jako národopisný badatel a sbìratel lidových písní. Jako jeden 
z prvních si kromì samotné písnì, textu a melodie, zaèal více v�ímat i jevù, 
je� píseò provázely. Zaznamenal si pøínos interpreta, prostøedí, v nìm� píseò 
�ila a taneèních projevù, které èasto tvoøily její podstatnou a neodmyslitelnou 
souèást. Z jeho zvykoslovných studií jmenujme alespoò tyto nejznámìj�í: Lid 
a národ I (1883) � pojednává o lidové kultuøe na Vala�sku, Lid a národ II 
(1885) � popisuje Slovácko, Moravský lid (1892) � jde o �sebrané rozpravy 
z oboru moravské lidovìdy�, Moravská svatba (1892) � popisy a výklady sva-
tebních zvykù a Deset rozprav lidopisných (1906).
Nesmíme v�ak zapomenout na dal�í významné dílo, které celé vìnoval dì-
tem. Jde o studii Na�e dìti. Vy�la poprvé v roce 1888, podruhé roku 1898 
a naposledy v pátém vydání v roce 2005 péèí Krajské knihovny Franti�ka 
Barto�e a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlínì. 
Studie Na�e dìti, její� druhé vydání ilustroval malíø Mikulá� Ale�, je vìnována �ivotu 
dìtí v rodinì, mezi sebou a v obci, dìtské poesii, zábavì, hrám i práci spoleèné. 
V pøedmluvì k této knize F. Barto� uvádí: Psána jest pak tato kní�ka o dì-
tech, jakými skuteènì jsou, ne, jakými by snad býti mìly. Proto neostýchal 
jsem se ponechati na�im zdravým a bujarým hochùm té rozvernosti, je� jest 
pøirozeným údìlem ka�dé veselé a bezstarostné mláde�e. Dopøáno tedy mís-
ta i nìkterým výstøelkùm chlapeckého humoru takovým, je� by opatrný a roz-
�afný paedagog asi sotva ukládal uèiti se na pamì� svým chovancùm. Ne� vy-
jmouc tuto èást, domnívám se, �e vìt�ina dìtských øíkadel a popìvkù, zábav 
a her v tuto sbírku pojatých i na�im nynìj�ím i v�em budoucím dìtem èeským 
dobøe se hodí. Neberme na�im dìtem, co se u nich po staletí osvìdèovalo, 
co tolika jich pokolením nové a nové radosti a u�lechtilé zábavy poskytovalo, 
jejich síly tìlesné i du�evní osvì�ovalo a rozvíjelo. (konec citace)
Franti�ek Barto� svým �ivotním dílem podnítil øadu dal�ích sbìratelù k podob-
nému studiu hudební i slovesné problematiky na�ich národopisných regionù, 
a tak ke vzniku dal�ích èetných písòových a taneèních sbírek.  
Dílo Franti�ka Barto�e, jeho� výroèí úmrtí si letos pøipomínáme, má velký 
význam i pro dne�ní nositele lidových tradic a folkloru. Staèí se jen zaèíst 
a pouèit se!

Franti�ek Synek, místopøedseda Folklorního sdru�ení ÈR
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