Dušičky „po našimu“
Matně si vzpomínám na „dušičky“ svého
dětství. Dlabali jsme dýně vypěstované na naší
zahrádce, vyřezávali do nich strašidelné
obličeje a já jsem se vždycky těšila na chvíli,
až do vydlabané dýně večer vložíme zapálenou
svíčku. Dýně nám svítily v noci na terase a byl
to kouzelný pohled.
Už staří Slované zapalovali svíčku, často ve
vyřezané řepě, která měla bloudícím duším
zemřelých posvítit na jejich cestu.2 3
Další vzpomínkou na toto období je venkovní
chlad, ve kterém jsme stříhali větvičky stále
zelených keřů a nosili je do vyhřáté venkovní
kuchyňky, kde už babička měla připravené
prázdné koše s velkým, do výšky zvednutým, uchem a hrnek horkého čaje. Koše se
používaly každý rok právě na „dušičky“. Pečlivě jsme je ometli a babička nás učila správně
omotat čistou stuhou jejich ucho. Pak nás nechala koše vyplnit hlínou. Sama zatím na holé
„klocíky“ připevnila umělé chryzantémy, rozložila na stole nasbírané zelené větvičky, vzala
si zahradní nůžky a začala koše plnit.
Příprava i zdobení košů se odehrávala každý
rok stejně. Umělé chryzantémy babička
zabodla do hlíny v koši tak, aby při pohledu
na ně tvořily kruh. Prostor kolem květin
hustě vyplnila zelenými větvičkami a koš byl
připraven k cestě na hřbitov.
Možná si řeknete, že je pro děti příliš brzy
na to, aby vzpomínali, ale já vím, že i děti se
těší na tajemnou atmosféru svátků a spojují
si toto období s maličkostmi, které jim
uvízly v paměti. Co, kdyby nám právě děti
zkusili napsat vyprávění o tom, co je v tomto
období naplňuje svátečním pocitem?
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Moje dcera ráda vaří a také toto období má
spojeno s jídlem. Nevím, jestli jsou to u ní
jediné vzpomínky na „dušičky“. Každopádně si
troufnu tvrdit, že pro ni patří k těm
nejhezčím.
Jídlo tvořilo a tvoří neodmyslitelnou součást
všech svátečních oslav. Čekalo se, že mrtví
příbuzní přijdou navštívit rodinu, proto se
prostíralo i pro ně. Jejich porce se nechávala
na stole přes noc i po skončení hostiny.1 2 4
Děti mohou spojit svoji chuť tropit si legraci
z nás dospělých s trochou tvůrčí činnosti a
vyděsit

nás

strašidelnou

úpravou

jednoduchého oběda či večeře. Stačí, když
místo dýně vyřežou děsivý obličej do papriky,
kterou pak naplní bramborovou kaší. K jídlu
mohou přiložit pár „krvavých prstů“ ve formě
přepůlených tenkých párků namočených do
kečupu.

Dětská vyprávění i fotografie hostiny vyhodnotíme, případně zveřejníme na webu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky
2 http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/dusicky-2018-pozvanka/
3 https://www.sarden.cz/2016-11-02-1132/slovanske-dusicky
4 https://is.muni.cz/th/hib2y/Bakalarska_diplomova_prace__plny_text_prace_.pdf.
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