
A 
~koli se vale~ne 
operace n~eho Uze
mi bezprostfedn~ 
nedotkly, obyvate
le, v~etn~ d!ti, se 

musel i vyrovnat s odchodem 
mu!U (a otcU) na frontu, materi<il
nim nedostatkem, sLrachem i cito
vym stnldanim. ~adu aspektu va
le~neho d~tstvi mezi lety 1914 ai 
18 18 mapuje koiha VIe pro dill!. 
Napsal ji autorskj tYm Univerzi
ty Pardubice ve sloZeni Milena 
Lenderova, Martina Halifova 
a Tomg Jiranek. Kniha letos zis
kala cenu Magnesia Litera za lite
raturu faktu. 

BARBORA 
POSTRANECKA 
spolupracovnice LN 

LN Dokazala byste popsat, jak 
lide za valky proflvali Vanoce? 

Tyto informace ~erpam hlavn! 
z zenskych ~asopisu. Kdyf pn~l 
advent, za~aly se v nich objevo
vat ~lanky o dArcich. V anoce 
1914 nebyly je!t! nijak zasaieny 
nedostatkem. Tehdy, i dtive, se 
hodn! vyrab!ly rukod!lne dArky 
-~epice, !aly, nocni kabatky, sve
try se naopak tehdy je!t! moe ne
nosily. Take laJT1 najdeme pletene 
pun~ochy, trepky, pl'ehozy, pol
~tafe, v~ci na miminka. Na z.a~<it
ku valky se je!t! pouzivaly kvalit
ni mateiialy, zadne parani slarych 
pun~och a pfe!ivani, jak tomu 
bylo pozd!ji. Pletlo se z vlny, pn
ze, jsou tam v~i z hedv4bi. 

LN Vile, co se jedlo na StMry 
den? 

Pfed prvni sv~tovou vAlkou ne
byla !t!drove~emi ve~el'e tak usiA
lena jako dnes. Spi!e nef smaie
nY kapr se jedl kapr na ~erno 
nebo !tika na modro, houbova po
levka. v 19. stoleti se na zamoz
nych stolech objevovaly b!hem 
Vanoc usttice, ty za valky ze !tM
rovetemich stolll zmizely. 

LN J ak se pak VAnoce m~nily 
v daJ§Ich vale~nych letech, 
kdyf se lide museli st:lle vice 
uskromi'iovat? 

Uz i v m6dnich zumalech pl'i
byvaly tipy, jak zhotovit pracovni 
od!v. Moina si lide zapalili svi~
ky, ustrojil se strome~ek, ale co 
bylo pod nim? Zm~nilo se i cukro-

Detem chybel doma i ve 
skole muZ.sky vzor: otec 
i uCite~ kteii pfed.stavovali 
autoritu Ci trestajici pa.Zi, 
byli na fronte, idealni zena 
byla spiSe submisivni. Do 
m6dy piiSlo oznaceni 
,zpustla 
mladez". 

' ' vi. Z receptll mizl cukr, mlsto 
n~ho se dava med a pak se laky na 
oslazenf vafil sirob z cukrove 
fepy. 1 vaji~ky se !ettilo. Dokud 
byly brambory, vejce se nahradi
la strouhanym bramborem, masto 
zase umi!IYm tukem. P~eni~na 
mouka ui pak take skoro nebyla, 
kukufi~na mouka zase nic neudr
Zi pohromadl!, tak se nakonec upe
kl na Vanoce tl'eba pernik. 

LN V prub!hu 19.stoleti d~ti zls
kaly fadu benefitu, jako bylo za
vedenl povinne §kolnl docholz
ky, relativnl dostupnost lekai'
ske pece, zakaz a omezenf dH
ske prace. Pak a le pi'i§lo 20. sto
leti. Pomohlo n!co z vydobytku 
19. stoleti dHem pi'eekat prvnl 
svHovou vAlku lepe? 

Ja bych l'ekla, !e ne. Benefitem 
19. stoleti bylo vytvofeni huste 
sit! !kolnich zai'izeni. To bylo ze
jmena ve rnestech zpochybnene 
tim, !e bned, jakmile vA!ka za~a
la, se ze ~kol staly ubytovny mobi
lizovanych vojAku. Kdyz pak val
ka za~ala, m!stske !koly sloufi ly 
jake lazarety. Na venkov! se to 
d!lo v men!i mile. 

HistorKka Uilena Lenderova ziskala spolu s kolegy z Univerzitv Pa rdubice za knihu VSe pro dit~!. ktera mapuje dfrsrvf za prvni sv~tove valky, cenu Magnesia Litera FOTO MAFRA- PETR TOP It 

MuZi doma chybeli 
Za prvn f svetove valky pletly deti ve skole ponozky pro vojaky, sbfraly bylinky, z nichz si 

pak muzi na fronte varili caj, a Vanoce slavily bez taty a bez cukrovf. ,Deti se musely 
zapojit do shanenf zakladn fch zivotn fch potreb. Staly ve frontach na jfdlo, jezdily pro 

potraviny na vesnici, kradly uhlf," rfka historicka Milena Lenderovi. 
LN Ve m!stech se §koly za valky 
zavfely Uplnl? 

e, u~ilo se ale jen v nekte
rjch. Ty, ktere zilstaly v provozu, 
rnusely z.avest st.fidave vyu~ova
ni, aby tam mohly dochazet i d!ti 
ze ~kol , z nichZ se staly nemocni
ce. Na prahu prvni sv!tove vAlky 
byl na na~rn Uzemi dostatek uti
telu, fada z nich ale narukovala. 
Nahradili je u~itelky a penziono
vani u~itele , nakonec zatali uot 
I ide, k~en nem!li pottebnou kvali
fikaci . Doma i ve !kole d!tem 
chyb!l mufsky vzor. otec byl na 
front!, u~itel take a ideAlni tena 
byla spi~ ubmisivni. Autoritu 
nebo v nutnem pfipad! trestajici 
pazi pfedstavoval otec ~i uotel. 
Do m6dy pn!lo ozoa~eni . .zpust
la mladef•· - d!ti rostouci bez 
mufske autoiity. 

LN J ak je!thollka zrn!nila jif za
b!houty §kolni rad? 

Byla zpochybn~na nezbytnost 
fadoi! !kolni dochAzky, d!ti se mu
sely zapojit do shan!ni zAklad
nich Zivotnich potteb. Staly ve 
frontach na jidlo, jezdily pro po
traviny na vesnici, kradJy uhli. Po
~et zame!kanych hodin rest!. Od 
roku 1916, kdy se pfe!lo na pfid!
lovy system, za~aly ve !kole chy
bet nejen u~ebnice, ale i papir, se
! ity, uklidove prosttedky. A pfe
dev!im uhli, co! vedic k dal!imu 
omezeni vyu~ovani. V roce 1918 
se uf utile dost sporadicky. 

LN Kdyf d~t i jezdily na vesnici 
pro jfdlo nebo sh3n~ly uh1i, tak 
to, pi'edpokladam, nebylo nijak 
organizovane? 

VyPravy z.a jidJem organizova
Ja matka, krAde!e uhli zpravidla 
nikoli. Organizovanou pr3ci met 
stat hlavn! pro u~i tele . Ubledn! 
psali. vyznali se v U~etnictvi, pro
to se museli zU~astnit pr3ce v nej
niznej~ich soupisovYch komisich. 

LN I d~ti se ale musely ve §kole 
zapoji t do prace a podporovat 
vojaky na frontl. 

Ano, hol~i~ky napl'iklad !trike-

valy ve !kole natepniky, rukavi
ce, pono!ky pro vojAky. D!ti vy
rab!ly cupaninu. Ve !kole se ko
naly sbirkove akce, sbiralo se upl
n! v~hno od Zaludu ai po peni
ze. To pak deti doma loudily, aby 
do !koly mohly n!co pnnest. 
Z dooaacnosti tak mizely hmofdi
fe , m!dene rnisy a podobn!. 

LN e v.Sf koize pikte, fdkolA
ci sbfrali Jisty ostrulin, ktere se 
posflaly na frontu, aby si z nich 
,·ojaci mohli va i'it ~j. 

Ano, ~aj se pfestal za valky do
valet. Ffed prvni vAlkou se -
s vyjimkou dobrocinnych akci -
ve ~kotacb nic nesbiralo. 

LN Za socialismu se take sbfra
lo, rna to nejakou souvislost? 

Ur~it~. Jakmile stat n!co ne
zvlada, zapoji Mky, u~itele a vii
bee osoby z terci<imi sfery. Roz
hodn~ netvrdim, ze by d~ti vubec 
nemely pracovat. Je ale neco jine
ho, kdyf d!ti nosi do !koly story 
papir, sbiraji fa ludy pro lesni 
zv!f. Za valky ale ne!lo o ~innost, 
ktera by vhodn! dopl~ovala vyu
ku. Naopak ji ni~ila. 

LN ajdeme j.St~ n~jake podob
nosti prvnl svftove v3.1ky s dru
hou svltovou v:ilkou nebo s na~ 
sledn,Ym realn.Ym socialismem? 

Za prvni svetove v:Uky se z rela
tivn! demokratickeho ob~anske
ho rakouskeho stAtu stal stAt tota
litni a vznikly llitite mechanismy, 
ktere lze ozna~it za totalitni. Oii
ly za nemecke okupace i rea.Jneho 
socialismu. Od roku 1914 vznikal 
,.ideologicky dualismus·': n! co ji
neho se ffkal o doma, a neco jine
ho ve !kole. To, co se fikalo 
doma, se nesmelo h'kat ve Skole. 
Ted jsme svedky vcelku z.ajimave 
rehabilitace Frantg ka Josefa 1. , 
ale za prvni svetove v3lky si moe
nate uf nik.do nev3Zil. M3m doma 
denik po svoji prateti, kler3 po
chAzela z u~itel ske rodiny a denik 
si psala, kdyz ji bylo patnact. !est
n4ct. Doma se sprost!: nemluvilo, 
tak kdyf ch~la mocnAfe znectft, 

tak ho nazvala ,. tmSim slarfm dld
kem pi1om)1n". V jinem prost1edi 
se mu h"kalo i hUf. 

Ul Existovala ve ~kole z.a prvni 
sv~tove valky propaganda? 

Ano, d!tem se v!t~povalo, !e bo
jujeme s nemeckou lHi, Ze to jsou 
na!i pfatele. Ph tom v reskem pro
sttedi byli za odv!ke pfatele pova
zovani Slovane, Srbove, Rusove, 
v intelekrualoim prosttedi Francou
zi. A too se tyto nArody staly nepfa
telskjmi mocnosuni. Co do rna jis
t! philo na pfetl'es, byly i 6stky ve 

HolCiCky trikovaly ve 
skole natepniky, rukavice, 
ponoZky pro vojaky. Deti 
vyrabely cupaninu. Ve 
skole se konaly nejniznejsi 
sbirkove akce, sbiralo se 
uplne v echno ad zaludii 
a.Z po 
penize. 

' ' !kolnich knihovnach. Vyfazovala 
se z.Avadn:i literatura, ruska, fran
couzsU., z CechU Masaryk, Ma
char, pak i Jirasek. 

LN Jak byla p ropaganda i'lze
na? 

Ve !kole byla fizena Zemskou 
!kolni radou, ktera posilala do 
!kol ob!fniky. N!kolik z nich in
suuovalo u~itele, jak. maji detem 
vysv!tlit, proc maji hlad. Hlad 
by! bojovym hrdinstvim: kdyf se 
maji obetovat otcove na front:ich, 
kde hladovi a umiraji , nechi se 
deli obetuji tak, Ze se dosyta nena
jedi. V roce 1917 u~ to bylo hod
ne ~patne - vafi lo se z hovezi 
krve, pro kterou d~ti chodily na 
jatka, z kukufi~ne ti je~ne mou
ky, z lebedy. A !kolni obHniky 

d!ti nabadaly, aby nebyly mlsne, 
nevybiraly si v jidle, nepfejidaly 
se! To bylo absurdni a dosp!li to 
tak ch:ipali. Hladoveni se navic 
v tu dobu uf. netjkalo jen radio ne
zAmofnych, hlad postihl i sttedni 
vrstvy, ktere byly z dfiv!j!ka 
zvykle na ur~itou kulturu stolova~ 
ni, pfemy!lely o tom, co jedly. 

LN Co se pro dHi j.St~ zm~nilo? 
Zajimavy byl navrat ke kojeni. 

Koncem 19. stoleti se objevila kva
litni kojenecka nahradni vjiiva. 
ktenl se pom!m~ rych le roz!ffila. 
B!hem valky ale zmizela, zmizelo 
i kravske mleko. Navrat ke kojeni 
vlastni malkou byl asi jedinjm po
zitivnim pfinosem vAlk:y. 

LN V knize mate kapitolu 
o uprchllcfch. Vidite tam n~ja 
ke podobnosti s dn.Snl dobou? 

Myslim, ze se to neda upln! 
srovn3vat s dne~ni uprchlickou vl
nou. Tenkr:it sem utikali tide, kte
fi patnli k rakouske monarchii , 
vyznavali stejnou kulturu, platily 
u nich stejne zAkony jake v ~es
kych zemich. Vlidn! byli pnjima
ni pol!ti katolici, Jtalove a Slovin
ci, tedy kfes(ane. Respektovali zA
kony, snaZili se pfizpUsobit. ltalo
ve tfeba m!li problem s ~eskou 
kuchyni a Cechy zas odrazovaly 
jejich stravovaci n:ivyky- pojidat 
~ neky nebo kukufi~nou mouku, 
podle doboveho nAzoru dobrou 
pro domaci zvifectvo. Uzn3.ni na
opak budila zboinost italskych 
uprchlikU. Domaci obyvatelstvo 
v~t~inou respektovalo k:fes(an
skou povinnost pomahat bliZnf
mu v nouzi. Katolicke prostfedi 
ale nebylo pokaide tolerantni 
k hali~skym Zidum. Na Phbram
sku naph1dad ko!ovaly pov!sti 
o rituaJnich vraidach ~i o Uno
sech kfes(anskych d!ti Zidy. Pak 
seale ukAzalo, Ze je to nesmysl. 

LN Nebylo tedy nutne vychova
vat ve ~kole U ky k toleranci? 

ObHniky Zemske !kolni rady 
poskytovaly metod icky navod jak 
postupovat. SkolAkUm se vysv!tlo-

valo, Ze jsou jejich kamanidi v ob
tiZne situaci , ie je jejich povinnos
ti jim pomoct. Myslim, !e kaMe 
~eske dit! philo za valky do styku 
s nejak:jm maljm uprchlikem. 

LN Kdyzjste psala knihu o valee
nem d~tsM, jak moe tl!ke pro 
vas bylo najlt zdroj e? 

Bylo to docela t!zke. Rada pra
cuji s prameny osobni povahy. 
Necht!la jsem ale muzske deniky 
~i dopisy z fronty, cht!la jsem d!t
ske deniky a t!ch je jen pAr. Mys
lim, ze spolu s kolegy jsme na! li 
skute~n! z.ajimave prameny. 

LN Je n~co, CO vas pi'i psanl hod
ne pfekvapilo, u feho jste si fJ. 
kala: Jak je to moine? 

~ikali jsme si , jak je moine, !e 
vzdelanostni Urovefl reske prvore
publikove spol&nosti zllstala rela
tivn! dobra, a~koli d!ti narozene 
1900ai 1912 neabsolvovaly neru
~enou ~kolni dochAzku? Zllstali 
jsme jednim z nejgramotn!j!ich 
narodU. byli jsme na tom tepe nef 
napl'iklad Francie, Jtalie. Faktem 
je, !e uz v te doh! byla zavedena 
osmileta !kolni dochAzka, takfe 
kaMe dit! prvni sv!tova valka za
sAhla, co se ty~e vzd!lani, jen ~as
te~ne. A snad to bylo i proto, ie 
v ~eskych !ko!Ach se u~i tele snazi
li u~it, co to ! lo. Jejich n!m~ti ko
legave se snafili vice vyhovet po
!adavkum ufadu s nad!ji, ze po 
valce d!tem v!e vynahradi. 

Milena Lenderova 
Historitka. univerzitni profesorka. 
puvodne stfedo!kolska ucitelka 
a archiviifka se narodila v roce 
1947. v soutasne dobe pUsobi na 
Filozoficke fakulte Univerzity 
Pardubice. Zab'(va se dEjinami 
kaidodennosti 19. stoleti. Je 
autorkou ti spoluautorkou fady 
knih jako napriklad TragickY bal, 
~ivot a smrt PavHny ze 
Schwarl!nbergu, I< hfichu 
i modlitbe, fena v minulfm stoletf. 
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Za první světové války pletly děti ve škole ponožky pro vojáky, sbíraly bylinky, z nichž si pak muži na 
frontě vařili čaj, a Vánoce slavily bez táty a bez cukroví. „Děti se musely zapojit do shánění základních 
životních potřeb. Stály ve frontách na jídlo, jezdily pro potraviny na vesnici, kradly uhlí,“ říká historička 
Milena Lenderová. 
 
Ačkoli se válečné operace našeho území bezprostředně nedotkly, obyvatelé, včetně dětí, se museli 
vyrovnat s odchodem mužů (a otců) na frontu, materiálním nedostatkem, strachem i citovým 
strádáním. Řadu aspektů válečného dětství mezi lety 1914 až 1818 mapuje kniha Vše pro dítě!. 
Napsal ji autorský tým Univerzity Pardubice ve složení Milena Lenderová, Martina Halířová a Tomáš 
Jiránek. Kniha letos získala cenu Magnesia Litera za literaturu faktu. 
LN Dokázala byste popsat, jak lidé za války prožívali Vánoce? 
 
Tyto informace čerpám hlavně z ženských časopisů. Když přišel advent, začaly se v nich objevovat 
články o dárcích. Vánoce 1914 nebyly ještě nijak zasaženy nedostatkem. Tehdy, i dříve, se hodně 
vyráběly rukodělné dárky – čepice, šály, noční kabátky, svetry se naopak tehdy ještě moc nenosily. 
Také tam najdeme pletené punčochy, trepky, přehozy, polštáře, věci na miminka. Na začátku války se 
ještě používaly kvalitní materiály, žádné párání starých punčoch a přešívání, jak tomu bylo později. 
Pletlo se z vlny, příze, jsou tam věci z hedvábí. 
LN Víte, co se jedlo na Štědrý den? 
 
Před první světovou válkou nebyla štědrovečerní večeře tak ustálená jako dnes. Spíše než smažený 
kapr se jedl kapr na černo nebo štika namodro, houbová polévka. V 19. století se na zámožných 
stolech objevovaly během Vánoc ústřice, ty za války ze štědrovečerních stolů zmizely. 
LN Jak se pak Vánoce měnily v dalších válečných letech, když se lidé museli stále více uskromňovat? 
 
Už i v módních žurnálech přibývaly tipy, jak zhotovit pracovní oděv. Možná si lidé zapálili svíčky, 
ustrojil se stromeček, ale co bylo pod ním? Změnilo se i cukroví. Z receptů mizí cukr, místo něho se 
dává med a pak se taky na oslazení vařil sirob z cukrové řepy. I vajíčky se šetřilo. Dokud byly 
brambory, vejce se nahradila strouhaným bramborem, máslo zase umělým tukem. Pšeničná mouka 
už pak také skoro nebyla, kukuřičná mouka zase nic neudrží pohromadě, tak se nakonec upekl na 
Vánoce třeba perník. 
LNVprůběhu 19. století děti získaly řadu benefitů, jako bylo zavedení povinné školní docházky, 
relativní dostupnost lékařské péče, zákaz či omezení dětské práce. Pak ale přišlo 20. století. Pomohlo 
něco z výdobytků 19. století dětem přečkat první světovou válku lépe? 
 
Já bych řekla, že ne. Benefitem 19. století bylo vytvoření husté sítě školních zařízení. To bylo zejména 
ve městech zpochybněné tím, že hned, jakmile válka začala, se ze škol staly ubytovny mobilizovaných 
vojáků. Když pak válka začala, městské školy sloužily jako lazarety. Na venkově se to dělo v menší 
míře. 
LN Ve městech se školy za války zavřely úplně? 
 
Ne, učilo se ale jen v některých. Ty, které zůstaly v provozu, musely zavést střídavé vyučování, aby 
tam mohly docházet i děti ze škol, z nichž se staly nemocnice. Na prahu první světové války byl na 
našem území dostatek učitelů, řada z nich ale narukovala. Nahradili je učitelky a penzionovaní učitelé, 
nakonec začali učit lidé, kteří neměli potřebnou kvalifikaci. Doma i ve škole dětem chyběl mužský vzor: 
otec byl na frontě, učitel také a ideální žena byla spíše submisivní. Autoritu nebo v nutném případě 
trestající paži představoval otec či učitel. Do módy přišlo označení „zpustlá mládež“ – děti rostoucí bez 
mužské autority. 
LN Jak ještě válka změnila již zaběhnutý školní řád? 
 
Byla zpochybněna nezbytnost řádné školní docházky, děti semusely zapojit do shánění základních 
životních potřeb. Stály ve frontách na jídlo, jezdily pro potraviny na vesnici, kradly uhlí. Počet 



zameškaných hodin rostl. Od roku 1916, kdy se přešlo na přídělový systém, začaly ve škole chybět 
nejen učebnice, ale i papír, sešity, úklidové prostředky. A především uhlí, což vedlo k dalšímu 
omezení vyučování. V roce 1918 se už učilo dost sporadicky. 
LN Když děti jezdily na vesnici pro jídlo nebo sháněly uhlí, tak to, předpokládám, nebylo nijak 
organizované? 
 
Výpravy za jídlem organizovala matka, krádeže uhlí zpravidla nikoli. Organizovanou práci měl stát 
hlavně pro učitele. Úhledně psali, vyznali se v účetnictví, proto se museli zúčastnit práce v 
nejrůznějších soupisových komisích. LN I děti se ale musely ve škole zapojit do práce a podporovat 
vojáky na frontě. 
 
Ano, holčičky například štrikovaly ve škole nátepníky, rukavice, ponožky pro vojáky. Děti vyráběly 
cupaninu. Ve škole se konaly sbírkové akce, sbíralo se úplně všechno od žaludů až po peníze. To pak 
děti doma loudily, aby do školy mohly něco přinést. Z domácností tak mizely hmoždíře, měděné mísy 
a podobně. 
LN Ve vaší knize píšete, že školáci sbírali listy ostružin, které se posílaly na frontu, aby si z nich vojáci 
mohli vařit čaj. 
 
Ano, čaj se přestal za války dovážet. Před první válkou se – s výjimkou dobročinných akcí – ve 
školách nic nesbíralo. 
LN Za socialismu se také sbíralo, má to nějakou souvislost? 
 
Určitě. Jakmile stát něco nezvládá, zapojí žáky, učitele a vůbec osoby z terciární sféry. Rozhodně 
netvrdím, že by děti vůbec neměly pracovat. Je ale něco jiného, když děti nosí do školy starý papír, 
sbírají žaludy pro lesní zvěř. Za války ale nešlo o činnost, která by vhodně doplňovala výuku. Naopak 
ji ničila. 
LN Najdeme ještě nějaké podobnosti první světové války s druhou světovou válkou nebo s následným 
reálným socialismem? 
 
Za první světové války se z relativně demokratického občanského rakouského státu stal stát totalitní a 
vznikly určité mechanismy, které lze označit za totalitní. Ožily za německé okupace i reálného 
socialismu. Od roku 1914 vznikal „ideologický dualismus“: něco jiného se říkalo doma, a něco jiného 
ve škole. To, co se říkalo doma, se nesmělo říkat ve škole. Teď jsme svědky vcelku zajímavé 
rehabilitace Františka Josefa I., ale za první světové války si mocnáře už nikdo nevážil. Mám doma 
deník po svojí pratetě, která pocházela z učitelské rodiny a deník si psala, když jí bylo patnáct, 
šestnáct. Doma se sprostě nemluvilo, tak když chtěla mocnáře znectít, tak ho nazvala „naším starým 
dědkem pitomým“. V jiném prostředí se mu říkalo i hůř. 
LN Existovala ve škole za první světové války propaganda? 
 
Ano, dětem se vštěpovalo, že bojujeme s německou říší, že to jsou naši přátelé. Přitom v českém 
prostředí byli za odvěké přátele považováni Slované, Srbové, Rusové, v intelektuálním prostředí 
Francouzi. A teď se tyto národy staly nepřátelskými mocnostmi. Co doma jistě přišlo na přetřes, byly i 
čistky ve školních knihovnách. Vyřazovala se závadná literatura, ruská, francouzská, z Čechů 
Masaryk, Machar, pak i Jirásek. 
LN Jak byla propaganda řízena?Ve škole byla řízena Zemskou školní radou, která posílala do škol 
oběžníky. Několik z nich instruovalo učitele, jak mají dětem vysvětlit, proč mají hlad. Hlad byl bojovým 
hrdinstvím: když se mají obětovat otcové na frontách, kde hladoví a umírají, nechť se děti obětují tak, 
že se dosyta nenajedí. V roce 1917 už to bylo hodně špatné – vařilo se z hovězí krve, pro kterou děti 
chodily na jatka, z kukuřičné či ječné mouky, z lebedy. A školní oběžníky děti nabádaly, aby nebyly 
mlsné, nevybíraly si v jídle, nepřejídaly se! To bylo absurdní a dospělí to tak chápali. Hladovění se 
navíc v tu dobu už netýkalo jen rodin nezámožných, hlad postihl i střední vrstvy, které byly z dřívějška 
zvyklé na určitou kulturu stolování, přemýšlely o tom, co jedly. 
LN Co se pro děti ještě změnilo? 
 Zajímavý byl návrat ke kojení. Koncem 19. století se objevila kvalitní kojenecká náhradní 
výživa, která se poměrně rychle rozšířila. Během války ale zmizela, zmizelo i kravské mléko. Návrat ke 
kojení vlastní matkou byl asi jediným pozitivním přínosem války. 
LN V knize máte kapitolu o uprchlících. Vidíte tam nějaké podobnosti s dnešní dobou? 
 
Myslím, že se to nedá úplně srovnávat s dnešní uprchlickou vlnou. Tenkrát sem utíkali lidé, kteří patřili 
k rakouské monarchii, vyznávali stejnou kulturu, platily u nich stejné zákony jako v českých zemích. 



Vlídně byli přijímáni polští katolíci, Italové a Slovinci, tedy křesťané. Respektovali zákony, snažili se 
přizpůsobit. Italové třeba měli problém s českou kuchyní a Čechy zas odrazovaly jejich stravovací 
návyky – pojídat šneky nebo kukuřičnou mouku, podle dobového názoru dobrou pro domácí zvířectvo. 
Uznání naopak budila zbožnost italských uprchlíků. Domácí obyvatelstvo většinou respektovalo 
křesťanskou povinnost pomáhat bližnímu v nouzi. Katolické prostředí ale nebylo pokaždé tolerantní k 
haličským Židům. Na Příbramsku například kolovaly pověsti o rituálních vraždách či o únosech 
křesťanských dětí Židy. Pak se ale ukázalo, že je to nesmysl. LN Nebylo tedy nutné vychovávat ve 
škole žáky k toleranci? 
 
Oběžníky Zemské školní rady poskytovaly metodický návod jak postupovat. Školákům se 
vysvětlovalo, že jsou jejich kamarádi v obtížné situaci, že je jejich povinností jim pomoct. Myslím, že 
každé české dítě přišlo za války do styku s nějakým malým uprchlíkem. 
LNKdyž jste psala knihu o válečném dětství, jak moc těžké pro vás bylo najít zdroje? 
 
Bylo to docela těžké. Ráda pracuji s prameny osobní povahy. Nechtěla jsem ale mužské deníky či 
dopisy z fronty, chtěla jsem dětské deníky a těch je jen pár. Myslím, že spolu s kolegy jsme našli 
skutečně zajímavé prameny. 
LN Je něco, co vás při psaní hodně překvapilo, u čeho jste si říkala: Jak je to možné? 
 
Říkali jsme si, jak je možné, že vzdělanostní úroveň české prvorepublikové společnosti zůstala 
relativně dobrá, ačkoli děti narozené 1900 až 1912 neabsolvovaly nerušenou školní docházku? Zůstali 
jsme jedním z nejgramotnějších národů, byli jsme na tom lépe než například Francie, Itálie. Faktem je, 
že už v té době byla zavedena osmiletá školní docházka, takže každé dítě první světová válka 
zasáhla, co se týče vzdělání, jen částečně. A snad to bylo i proto, že včeských školách se učitelé 
snažili učit, co to šlo. Jejich němečtí kolegové se snažili více vyhovět požadavkům úřadů s nadějí, že 
po válce dětem vše vynahradí. 
 
Holčičky štrikovaly ve škole nátepníky, rukavice, ponožky pro vojáky. Děti vyráběly cupaninu. Ve škole 
se konaly nejrůznější sbírkové akce, sbíralo se úplně všechno od žaludů až po peníze. 
 
Milena Lenderová Historička, univerzitní profesorka, původně středoškolská učitelka a archivářka se 
narodila v roce 1947. V současné době působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Zabývá 
se dějinami každodennosti 19. století. Je autorkou či spoluautorkou řady knih jako například Tragický 
bál, Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, K hříchu i modlitbě, Žena v minulém století. 
 
Dětem chyběl doma i ve škole mužský vzor: otec i učitel, kteří představovali autoritu či trestající paži, 
byli na frontě, ideální žena byla spíše submisivní. Do módy přišlo označení „zpustlá mládež“. 
 
Foto popis| Historička Milena Lenderová získala spolu s kolegy z Univerzity Pardubice za knihu Vše 
pro dítě!, která mapuje dětství za první světové války, cenu Magnesia Litera 
Foto autor| FOTO MAFRA – PETR TOPIČ 
 
O autorovi| BARBORA POSTRÁNECKÁ, spolupracovnice LN 
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