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STARÉ A NOVÉ VINAŘSKÉ SVÁTKY SVATÉHO URBANA
VE VÝCHODNÍM PODUNAJÍ
LÁSZLÓ

LUKÁCS

Muzeum krále Štěpána,

Székesfehérvár

V celé Evropě je nejrozšířenějším patronem vinařů svatý Urban. Jeho kult se dostal do Ma
ďarska pravděpodobně prostřednictvím německých osadníků. Podle Wernera Lůhmanna,
vyhlášeného znalce kultu sv. Urbana, byl nejuctívanějším patronem vinařů na území, kde
se mluvilo německy, sv. Urban již od poloviny 13. století. V knize „Ceremoniály a obřady svaté
církve", vydané r. 1779 v Egeru (Erlau, severní Maďarsko), nacházhíme následující dialog
mezi konvertitou (tj. člověkem, který přestoupil na jinou víru) a teologem: ,,0 svátku sv. Urbana
jsem viděl, že lidé ozdobili jeho obraz vinnými listy a takto jej nesli v procesí. Proč to dělali?" Na to
odpovídá teolog: ,,To se děje proto, že v době okolo svátku sv. Urbana je vinná réva vystavena
největšímu nebezpečí, a to především špatnému počasí nebo by mohla utrpět škody způsobené hmyzem
nebo jinými drobnými živočichy. Proto vyvolili staří Němci svatého Urbana za patrona vína. Mnozí
dokonce tvrdí, že on sám byl vinař, nebo alespoň v každém případě pocházel z vinařského prostředí.
Ovšem Henscheinius je toho názoru, že to byl římský šlechtic. Co se týká nešvarů, které jsou spojeny
s tímto dnem, je nesporné, že moudří a bohabojní biskupové a fárán proti nim vždy brojili a snažili se
je vykořenit a přísně je zakazovali."
O svátku sv. Urbana se říká, že je to poslední den (25. květen), kdy hrozí mráz. „Tři zmrzlí
muži Pankrác, Servác, Bonifác a jejich mladší bratr Urban", říkali staří lidé ve vesnici Zámoly
(správní okrsek Fejér/Weiljenburg). Podle počasí, které panuje tento den, je prý možno usu
zovat, jak asi bude réva tvořit odnože. J á n o š Lippay píše ve svém Calendarium oeconomicum
perpetuum, vyšlo v Bratislavě 1661: ,,Pokud sv. Urban září v slunci, bude vína hojnost, když
však prší, pak ho bude málo." '
Kdopak byl tento Urban, jak se jeho osoba dostala do souvislosti s vinařstvím? Papež
Urban I. vstoupil roku 223 na papežský trůn a roku 230 zemřel mučednickou smrtí. Církev
ustanovila 25. květen za jeho pamětní den '. Jeho osoba bývá pravděpodobně spojována
pod vlivem následujících okolností s v í n e m : 1. Podle stoletých pozorování je 25. květen v mírné
oblasti Evropy, kde se pěstuje víno, posledním dnem, kdy hrozí mráz, ten je v té době rašícím
výhonkům révy obzvláště nebezpečný. 2. Papež Urban I. ustanovil, že bohoslužebné ná
doby — kalich a talíř na hostie — mají být zhotoveny ze stříbra nebo ze zlata, pročež bývá
obvykle zobrazován s kalichem — nádobou k pití vína — a s vinným hroznem. Snad na základě
tohoto aitiologického pozorování se stal patronem vinařů, bednářů a hospodských. K jeho
poctě byly ve vinicích stavěny sochy a kapličky, jeho podoba se vyřezávala do den sudů a také
byl malován nebo vyřezáván na lisy.
Ostatky svatého Urbana odpočívaly nejprve v Římě, potom od r. 849 do r. 1771 ve městě
Erstein v alsaském vinném kraji. Papež Benedikt XIV. daroval relikvie tohoto svatého
v r. 1771 maďarskému hraběti Istvánu A n d r á s s y m u , dnes je můžeme najít stále ještě v barokní
kapli zámku Andrássy v Monoku (okr. Zemplén, severovýchodní Maďarsko). '
Sochy a malby znázorňují sv. Urbana částečně jako papeže s tiárou na hlavě a apoštolským
křížem v ruce, částečně jako biskupa s mitrou a pastýřskou holí. To poslední se vysvětluje tím,
že vinaři z Alsaska a Lotrinska pohlíželi až do 9. století jako na svého patrona na biskupa
Urbana von Langers (zemřel okolo r. 450). Teprve až byly do Alsaska přemístěny ostatky svatého
mučedníka papeže Urbana I., rozšířilo se jeho uctívání a následkem toho se jeho kult rozší
řil ve všech zemích svaté říše římské národa německého, kde se kultivovala vinná réva.
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Ž e n y z M ó r u u k a p l i č k y sv. U r b a n a . Foto L. L u k a c s , 1980
Také ve vinicích v Móru (Moor) a Adony (okr. Fejér/WeifJenburg) najdeme kapličky zasvěcené
sv. Urbanovi. Obě místa byla v 18. století částečně nově osídlena Němci. V Móru byla kaple
postavena v r. 1794; v Adony r. 1811. K tomu najdeme v ručně psané kronice v Móru následující:
,,V roce 1794 daroval hrabe Philipp Lamberg kapucínovi páteru Hositiovi cihly a ten z nich vystavěl
na Skřivánčím poli kapli zasvěcenou sv. Urbanovi." Před začátkem stavebních prací udělil hrabě
panskému hospodářskému úřadu následující pokyn: ,,Protože jsem kapucínům slíbil cihly
a vápno ke zřízení malé kaple na Skřivánčím poli, necht hospodářský úřad vydá potřebné množství
cihel a vápna proti kvitanci pátera Hositia" '.
Ke každoročním oslavám svěcení kostela, které se konaly v obou místech, můžeme číst •
v protokolu církevní obce Adony následující: ,,V důsledku kanonické návštěvy r. 1805 byla na přání
biskupa Milassina vystavěna na vinici kaple sv. Urbanovi. O svátku tohoto svatého se totiž ubírala
četná procesí do vinice, kde byla podle starobylého zbyku sloužena svatá mše ve stanu z větvoví.
Aby nemohl vítr nebo déU mši rušit, zbožní věřící postavili v r. 1811 řečenou kapli a starají se také o její
udržování" ". Starý obraz v urbanské kapli v Adony představuje svatého papeže Urbana
s mečem, symbolem mučedníctví, v pravici. Naproti tomu je na zvonu ulitém r. 1813, který
je v kapli, vidět postava Urbana s biskupským kloboukem a pastýřskou holí, v levici má vinný
hrozen, vedle něho je vinný sud.
V 19. století zazníval ranní zvon v kostele v Adony v pět hodin, k tiché mši se zvonilo v půl
šesté. Po mši putovalo procesí do vinice. Zde byla znovu sloužena m š e , do r. 1811 ve stanu
z listoví u obrazu kříže a od r. 1811 v urbanské kapli, ozdobené zelenými ratolestmi a květy.
Ve zlidovělém kultu sv. Urbana našly uplatnění také takové prvky víry, které nepatřily k obřadům
katolické církve: neboť po mši se pokoušeli mnozí odnést si kytici z květů, kterými byla kaple
popř. stan vyzdobeny, do lisovny. V Adony se věřilo, že tato kytice posvěcená o svátku
sv. Urbana a zastrčená za krokev nebo do rákosové střechy, ochrání stavení před bleskem.
7
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V našem století se koná církevní oslava v Adonyské vinici v neděli bezprostředně po svátku
sv. Urbana. V předvečer vyzdobí chlapci a muži kapli zelenými větvemi, které kdysi byly
dováženy se svolením majitele panství hraběte Aladára Zichy z dunajského ostrova koňským
spřežením na vinici. Vchod a okna kaple se dekorovaly větvemi a květy a kromě toho se před
kaplí vystavěl stan z větví také vyzdobený květy. A ž do let po druhé světové válce táhla po
hrubé m š i , která začala v neděli v deset hodin, procesí ke kapli ve vinici. Také obchodníci
a perníkáři (Márcos, siflis) postavili svoje boudy. Oběd byl připraven již předešlý den — gulášová
polévka, rybí polévka, pečená drůbež, šunka — a lidé si ho přinesli v koších s sebou. Toho
dne hrála dechovka a mnozí vyhrávali i na tahací harmoniku, kterou si přinesli.
V posledních letech se koná litanie v Adony u urbanské kaple vyzdobené zelenými větvemi
a květinami nejbližší nedělní odpoledne následující po dni sv. Urbana. Během litanie věřící
stojí nebo sedí dokola v trávě. Na konci vyjmou ze svých motlitebních knih zažloutlý ručně
psaný list a sborem zpívají text staré svaté písně: ve čtyřech strofách prosí uctívaného biskupa
a mučedníka, aby ochránil jejich tělo a duši před zlem a jejich vinice před mrazem a krupobitím.
Po této písni ke sv. Urbanovi popřeje farář v š e m přítomným veselý svátek. Každý si vezme
kytici posvěcených květin do své lisovny, cestou se zpívá stará mariánská píseň. Toho odpo
ledne se shromáždí celá rodina u lisovny. Také bývají pozváni hosté, koše vydají nejlepší
pamlsky, všichni jedí a pijí vespolek. Příležitostně se také vaří v kotli rybí polévka a tančí se
za doprovodu tahací harmoniky. Zábava trvá až do večera.
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V Móru (Moor) se litanie koná v pondělí odpoledne před nebo po dni sv. Urbana v urbanské
kapli na Skřivánčím polí. Během obřadu stojí vinaři venku pod mohutnou lípou před krásnou
barokní kaplí. Oltářní obraz v ní představuje oba svaté, kteří mají vliv na počasí — Urbana
a Medarda.
Urbana uctívají jako svého patrona také bednáři z Móru a Székesféherváru (StuhlweiíSenburg).
.Proto s obavami pozorovali počasí v rozhodných dnech, kdy je podle lidové víry určována
kvalita sklizně vína. ,,Taje-li na sv. Vincence (22. ledna), pak bude sklep plný", říká se. Také zmrzlým
m u ž ů m v květnu věnovali velkou pozornost: „Když Pankrác a Urban nezmokne, bude vína
hojně" "". Pokud do Urbana nezpůsobil mráz škody, soudilo se, že je možno očekávat bohatou
úrodu. To znamenalo pro bednáře vyhlídku na četné objednávky jejich práce a zúčastňovali se
litanie v kapli sv. Urbana.
Ve dně sudu (60 x 66 cm) ve skepě v kapucínském klášteře v Móru můžeme vidět vyřezanou
podobiznu sv. Urbana s biskupským kloboukem na hlavě a s pastýřskou holí. Podle nápisu
na něm byl sud zhotoven r. 1839 a mohl pojmout 53 ohmů vína (1 ohm t.j. 54,3 litrů).
A ž do padesátých let nechávali také bednáři ze Székesféherváru (StuhlweílSenburg)
o svátku sv. Urbana sloužit v bazilice m š i . Odtud se odebrali do spolkového domu cechovního
spolku a zde spolu se svými rodinami poobědvali, odpoledne se hrály kuželky. Podle toho,
zda byla naděje na dobrou či špatnou úrodu vína, více nebo méně se popíjelo.
Němečtí vinaři z Bakonykúti putovali pod vedením svého duchovního o svátku sv. Urbana
za zpěvu a motliteb v procesí k dřevěnému kříži ve vinici na vrchu Bogár, aby si vyprosili
ochranu vinné révy. Pokud den sv. Urbana nebyla neděle, potom se procesí konalo teprve
příští neděli.
V Etyeku (Edeck), městečku s obyvatelstvem pocházejícím z Němec, stojí dnes ve vinicích
tři sochy sv. Urbana: Na S t a r é m kopci (Altgebirg) jsem objevil zohavenou sochu bez hlavy
a rukou s následujícím německým nápisem: ,,K poctě nejvyššího boha a jeho věrného služebníka
svatého Urbana věnoval Anton Seitzam a jeho následovníci r. 1816". K tomu nalezneme ve farní
obci Etyek následující zápis v latinském Protokolu o kanonické návštěvě r. 1818: ,,Statua
est S. Urbani Pontificis lapidae, in vinea Antonii Seitzam Anno 1816. erecta, per quem et consecratur,
benedicla per Rmum Franc. Spetykó VA—Diaconum". (Socha svatého papeže Urbana ve vinici
Antona Szeitzama, postavená v r. 1816, vysvěcená a požehnaná ctihodným viceděkanem
Francem Spetykó.)
Na pozemku Vérti—dulo stojí jiná, podobná socha se základní deskou z červeného mramoru,
na které je nečitelný německý nápis. Z historia domus farní obce Etyek (Edeck) o tom
zjistíme následující: ,,Bylo zvykem, že věnci z Edecku v určené dny putovali v procesí k soše
sv. Urbana na pozemku Vérti—diiló, aby si u svatého vyprosili přímluvu. Protože Eytek je
vinařská vesnice, bylo víno nejdůležitějštm pramenem živobytí. V dřívějších dobách měl dokonce
žebrák 1/2 jitrra vinice. V padesátých letech byla také tato socha sv. Urbana zbavena hlavy.
Antal Veréb, bytem v Etyeku Alcsuterská ulice 5, se rozhodl sochu restaurovat a postavit ji před
svou lisovnou na Neubergu. Dřívější stanoviště sochy bylo tak daleko, že tam starší lidé už ne
mohli dojít. Socha se nalézá na území státního vinařského statku, který nedovolil její přepravu
do vesnice, ale nechal svatého rekonstruovat místním sochařem Lajosem Csákvári Nagy". Podle
zpravodajů z Etyeku putovala procesí před 2. světovou válkou v určené dny střídavě jeden rok
k soše sv. Urbana na Starém kopci (Altgebirg) a druhý rok k soše svatého na pozemku Vérti—
dulo. Třetí socha je zcela nová. Antal Veréb si ji nechal zhotovit budapešťským sochařem
a postavil před svou lisovnu na Neubergu (Nový kopec) nedaleko vesnice. Byla požehnána
24. května 1981. Odťatá hlava sochy sv. Urbana na Vérti—dulo byla nahrazena hlavou s bis
kupským kloboukem, zatímco zmíněná socha na Neubergu představuje papeže Urbana s tiárou
a apoštolským křížem. Zde se koná každý rok v neděli po svátku sv. Urbana odpoledne litanie
všech svatých. Po požehnání se zpívá kostelní píseň č. 217, která je sice věnována sv. Vende
línovi, ale byla pro tuto příležitost pozměněna na Urbana.
Čtvrtým zobrazením Urbana v Etyeku (Edeck) je stropní malba ve vesnickém kostele. Nama
loval ji Ferenc Lohr v roce 1935 technikou al-secco. Představuje klečící postavu papeže Urba
na na oblaku nad kostelem.
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S o c h a s v . U r b a n a na p o z e m k u Verti dulo, Etyek, a s o c h a s v . U r b a n a z roku 1981
na „ N o v é m k o p c i " v E t y e k u . Foto L. L u k a c s , 1986
Také v obcích s německým obyvatelstvem v kopcích je svatý Urban často zmiňován v sou
vislosti s počasím. Když je na den sv. Urbana zima, říká se v Vértesboglár: „Urban sedí ještě
na plotně, slez dolů, nebo tě s ní srazím!"™.
Podle informace paní Grimové (naroz. 1912) se ve Vértesacsa (Atschau) říká: „Urbana m á m e
ještě před sebou, ten může ještě nechat víno zmrznout!" V Gántu se vinná réva neprořezává
před sv. Hugem (1. dubna), protože zmrzlí muži by mohli nechat čerstvé výhonky zmrznout.
Podle Marie Molnárové (naroz. 1916) se často říká: ,,Urban ještě neslezl, ještě sedí na kamnech".
V Hercegfalva (dnes: Mezófalva, okr. WeiRenburg) stojí na kopci Oantali kamenný kříž,
k němu putovala procesí na sv. Urbana v létech po 2. světové válce. Mnozí lili víno ke kříži
a říkali: „Pij Urbane, pij Urbane!" Na zpáteční cestě mířili věřící do kostela. Tam se modlili
a potom se shromáždění rozešlo.
Ve Velencském pohoří na vinici Sukoró se v máji při mrazivém počasí neprořezávalo,
neboť se soudilo, že časně ořezané sazenice jsou citlivější na mráz. Když se dalo v důsledku
mrazů očekávat, že úroda bude menší, říkali vinaři: „Urban ho vypil!" Když v té době mráz
nebyl, vypili vinaři víno sami, trošku ulili na zem a říkali: „Pij, Urbane!"
Na kopci Bence u Velence na pozemcích Sárgafóldes—dulo byla 26. května 1984 vysvěce
na socha sv. Urbana, vytesaná místním kameníkem Ferencem Richterem. Zde pořádají staří
a noví majitelé vinic z Velence, Budapešti a Székesfehérváru v sobotu po dni svatého Urbana
slavnost se soutěží v kvalitě, s ochutnáváním vína a kulturním programem. V Martonvásáru
je vinice ještě dnes pojmenována Orbán—hegy (Urbanův kopec).
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V y h l á š e n í v ý s l e d k ů v i n a ř s k ý c h z á v o d ů o s v á t k u s v . U r b a n a na Vinici V e l e n c e .
Foto L. L u k a c s , 1986

V etnologických sbírkách budapešťského folkloristického muzea jsem objevil v pozůstalosti
Gyuly Sebestyéna záznam od Bély Szabó z počátku našeho století. Podle něj byly lidové obyčeje
spojené s kultem sv. Urbana dodržovány nejen v německých, ale i v maďarských vesnicích
okr. Fejér (WeiBenburg): „Slyšel jsem od starých lidí, že obyvatelé vesnic Sár—Aba a Sár—Keresztúr
dělali o svátku sv. Urbana ohně z vinné révy, které zalévali vínem. Ale jen tehdy, když réva nebyla
v noci na den svátku sv. Urbana poškozena mrazem" '
Přes prosby vysílané ke sv. Urbanovi réva často utrpěla a dosud utrpí na jaře škody od mrazu.
Kupříkladu v r. 1866, kdy velká zima na den sv. Urbana zničila nejen vinice, ale i obilnou satbu.
Aby se čelilo všeobecnému hladu, byla v Hercegfalvě zřízena kuchyně pro chudé, kde mohli
ti nejpotřebnější jednou denně dostat najíst. Ve Vértesacsa (Atschau) si vzpomíná J á n o š Isinger
(naroz. 1907), že ze 7. na 8. června 1915 byly vinice ležící v nížinách postiženy mrazem. V pri
vátních zápisech se často setkáváme se zmínkami o květnových mrazech. Např. Ferenc
Naszádos, hrnčíř v Csákváru poznamenal do svého deníku: ,,V neděli ráno, 21. května 1876
zmrzly vinice."
V Pomáz, vesnici v někdejším okrsku Pilis, byla v roce 1901 vystavěna kaplička sv. Urbanovi
na kamenné zdi fary. V kapličce stojí socha svatého s tiárou na hlavě s dvojitým křížem
v jedné ruce a s vinným hroznem v druhé. Mezi německým, slovenským a maďarským
obyvatelstvem tohoto místa sahají všeobecně kořeny urbanského kultu daleko do časů
před zřízením této kapličky. V Pomáz byly na pozemcích Kohegy, Susnyár—dulo a Meselia—Gerg
před katastrofální révokaznou nákazou na konci minulého století právě tak výnosné vinice
jako třeba v Alt—Ofen. Zřízením urbanské kapličky chtěl farář István Dittrich pokud možno
pomoci kultu sv. Urbana k novému rozmachu, neboť byl zničením vinic oslaben. Přesto však
vinařství v Pomáz už nikdy nenabylo svého dřívějšího významu.
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S t r o p n í m a l b a s e sv. U r b a n e m a s v . F l o r i á n e m v kostele v Etyeku. Foto L. L u k a c s , 1986
Vinaři ze Sóskútu, vesnice s obyvatelstvem slovenské národnosti, postavili v rqce 1813 sochu
sv. Urbana na tzv. Óregy(Altberg — Starý kopec). Postava svatého papeže stojí na vysokém
podstavci, má na hlavě tiáru, apoštolský kříž v pravici, vinný hrozen na knize v levici a
vinný sud před pravou nohou. Nápis na podstavci zní: Sanctus Urbanus ora pro nobis. Na jaře
1941 byla socha neznámým pachatelem poškozena. K tomu říká zápis faráře Istvána Duhovich
v historia domus z roku 1942: ,,Téměř před rokem byla bezbožným cizincem zohavena socha
svatého Urbana na Altbergu. Věnci obce, zraněni ve svém náboženském cítění, tento 120-letý
pomník ke dni sv. Urbana znovu vybudovali. Na svatodušní pondělí putovalo velké autobusové
procesí k renovované a uctívané soše. Hlavní zásluhu na jejím obnovení má vinař Antal Kuzsedl.
"Z tohoto procesí byla před sochou sv. Urbana pořízena fotografie a na ní je vidět na zemi
před sochou láhev vína. Při procesích o svátku sv. Urbana panoval totiž až do sedmdesátých
let našeho století zvyk, že jeden z vinařů vzal s sebou láhev vína, nalil sklenici a vylil ji před
sochou, aby ,,také sv. Urban měl co pít". Potom nabídl sklenici vína také faráři a kantorovi.
Dnes je farář pozván do vinného sklepa a tam uhoštěn.
Ve vesnici Sóskút putuje také dnes každý rok nejbližší příští neděli po sv. Urbanovi odpoledne
procesí z kostela k soše sv. Urbana na vinici. Cestou zpívají věřící litanii všech svatých ve slo
venštině. Před sochou vzpomene farář ve svém kázání sv. Urbana, patrona vinařů. Potom
se zpívá mariánský antifonální zpěv a nakonec píseň svatému Urbanovi. Slovenský, ručně psaný
text posledně zmíněné písně se přechovává v motlitební knize:
Pieseň k svatému Urbanovi.
1. Ó, svatý Urbane! T v é slavnosti
ročité konáme z pobožnosti
keď sprievodom Tebe češti vzdáváme
a k Tvojej velebě púť konáme.
Vzhlédni na nás, svých ctítefov
a vrúcnych o pomoc prositelóv.
n

2.

Ty si církve najvyšší pastír býval,
ovčinec nejtichší si rídíval
To Tvojú svatosťú sú vedení
mnohí Tvojú mudrosťu sú učení.
So stádom tu rozlučený
do nebeskej slávy si vznesený.

3.

Dávno zbožné ctili Ť a veráci
z Tvojej přímluvy žili sa těšiaci
zvláště Ti vinice poručali
a pomoc tisici nachádzali
jak to
dosvedčujú
ktoré pri viniciach sa spatrujů.
Buď, ktorí vzdáváme Ti spev, milí
slyš o čo žádáme v tejto chvíli:
ráč nás v mysli nositi orodovat,
za nás boha prosit, ochraňovat,
aby naše vinohrady nebrali skrze
mráz, krúpy, vody I

4.

5.

6.

Pros, by sa chmár, vlahu pne kropili,
slnka žaru blahu sa živili:
by sa hrozná směle rozdúvali,
na slnku vesele dozrívali,
by tak Božie požehnanie každý rok
budilo v nás plesanie.
Zvláště vo věčnosti oslavený,
bud k nasej žádosti nakloněný:
by duša v nás čistá zachovaná
bola vždy istá pána,
by sme co cnostnej žádosti
přišli do nebeskej tiež radosti.

Dřívější farář J ó z s e f Tomecz trval během svého působení až do roku 1967 na tom, aby také
zpáteční cesta od sochy do vesnice byla procesím. Dnes se lid po urbanské písni rozptýlí, aby
oslavil svátek sv. Urbana tradičním ochutnáváním vína v okolních vinných sklepech a lisovnách.
Socha svatého Urbana v Nagytétény byla asi v polovině 19. století postavena Josefem
Medetzem a j e h o ' ž e n o u Mathildou, rozenou Herzbergovou. ' Kamenná socha v životní
velikosti stojí na v y s o k é m podstavci a představuje svatého v biskupském ornátu, v levé ruce
m á knihu a na nl vinný hrozen. Elek Fényes píše ještě ve s v é m geografickém slovniku, v y d a n é m
r. 1951, o německé vesnici Nagytétény následující: „Největštm bohatstvím (vesnice) je její velká
vinice, kde jsou lisována slavná červená a bílá vína, mnozí občané hlavního města zde mají své
vinohrady ""'
V Budafoku (Promontor), obci s obyvatelstvem německého původu, již nemohlo pěstování révy
nabýt po zničující nákaze Phylloxera (révokaz) koncem 19. století dřívějšího významu. Avšak pro svůj
rozsáhlý systém sklepů je Budafok stále největším maďarským střediskem skladování vína, obchodu
s vínem a výroby sektu. Poté, co Budafok v osmdesátých letech našeho století obdržel statut vinařského
města, snaží se oživit starobylé vinařské tradice. První oslava svátku sv. Urbana byla v Budafoku
uspořádána 28. května 1988 kulturním domem. K tomu budapešťské nedělní zprávy (Vasámapi
Hírek): „Nejméně 400 lidí sestoupilo dolů a obdivovalo někdejší i současné vinařské nářadí, např.
největU doplnitelný cementový tank ve střední Evropě. Po shlédnutí pozoruhodností ve sklepě vedeném
panem László Király se hosté odebrali za hudby a zpěvu v doprovodu koňského spřežení do místního
kulturního domu, kde se konal závod o titul Orr bán (slovní hříčka s Orbán — Urban a orr — nos a
bán — Banus, starosta, středověký hodnostář), účastníci museli obstát v mnohých zkouškách: poznávání
starých vinařských nástrojů, „střílení do terče" koštýřem, válení sudů, určování druhů vína a sektu
ochutnáním, tanci. Při oslavě svátku sv. Urbana vystoupily také taneční soubory „Promontor" z Bu
dafoku a německá folklorní taneční skupina ze Soroksiru (Schorokschar). Pořadatel a obřadník oslavy,
Farkas Béla Kovács, zastupující ředitel kulturního domu potom vyhlásil, že oslava svátku sv. Urbana,
která našla mezi místním obyvatelstvem velký ohlas, bude nyní pořádána každý rok.
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NÁRODNÍ VÝZNAM
PRVNÍCH VEŘEJNÝCH LIDOVÝCH SLAVNOSTÍ
HANNAH

LAUDOVÁ

Široké spektrum námětů, které zahrnuje toto sympozium, zřetelně dokládá jak závažnou
úlohu hrály a hrají různé druhy festivit také ve společenském životě moderní doby. Mezi nimi
zaujímají významné místo folklórně zaměřené slavnosti. Dovolte mi připomenout, že mají také
v kulturním rozvoji obou našich historických zemí jedinečnou tradici. J i ž na přelomu 18.
a 19. století byly tzv. „ V o l k s f e s t " - „Lidová slavnost" považovány za určitou instituci s v ý 
raznou sociálněpolitickou působností, jejíž pomocí měly být manifestovány hlavně státoprávní
požadavky obou zemských vlád. Tato úloha připadla zejména lidovým slavnostem pořádaným
při příležitosti posledních korunovací na českého krále v letech 1791, 1792 a 1836. Omezená
doba mého příspěvku mi dovoluje interpretovat jen nepatrnou část údajů, jež obsahují
archivované prameny, které jsem se pokusila zpracovat ve třech studiích edice Ú E F Č S A V .
Z archívu diplomatik českého a moravského výboru i ze soudobé literatury v y p l ý v á , že pojem
„lidová slavnost" prodělal od konce 18. století po koncepční stránce specifický vývoj. Ještě
korunovační slavnost z r. 1791, proklamovaná jako „slavnost pro lid," byla ve skutečnosti
jen demonstrací okázalé nádhery královského dvora a přední šlechty dbajících o to, aby byla
prokázána jejich vysoká kulturní úroveň a zejména, aby tak šlechta osvědčila svoji oddanost
novému panovníku, od něhož čekala „spravedlivé uznání koruny české". Účast na celé plejádě
společenských zábav, na nákladných podíváních umné architektury a iluminací v šlechtických
zahradách a na divadelních feriích byla regulována přísným výběrem. Ani lákavé atrakce
ve městě, jakou byl například „Perský trh", nebyly pro městské obyvatelstvo zadarmo. Tehdejší
publicistika již však tlumočila střízlivé mínění veřejnosti o pravé povaze této slavnosti „pro lid".
Pražský Journal např. uvádí, že „ o d toho, co se nazývá lidovou slavností, je požadováno, aby
se jí mohlo zúčastnit každé individuum" a připomíná, že „lidovými slavnostmi byly nazývány
slavnosti, které pořádali staří čeští králové pod širým nebem, neboť každé uzavřené místo
z pojmenování „ V o l k s f e s t " je vylučuje". ' J e d n í m z mála údajů o účasti, patrně měšťanských
vrstev na průvodu, je zmínka o dětské turecké muzice.
Nejen tato kritika, ale sama pohnutá doba a šířící se revoluční myšlenky volaly po změnách
v politické i sociální taktice vůči lidovým vrstvám. 10. srpna 1792 byla ve Francii svržena
monarchie a další korunovací téhož roku bylo třeba zavázat následníka trůnu k užšímu sepětí
s českými zeměmi. Mělo se tak ovšem stát ukázáním předností spořádaného absolutistického
státu a „smíření všech tříd". Demonstrací této „jednoty národa" česká šlechta měla v úmyslu
prokázat uspořádáním „lidové slavnosti" ve formě velkého průvodu, jež by byl „slavností
píle, dobrých mravů ... při niž bylo možné ponechat všechny stavy společné radosti nad nejvlastnějši ze všech slavností — požehnaným ž n í m " . Proto podstatnou částí průvodu, jehož
první část sestávala ještě z alegorických vozů s antickými náměty, které měly také symbolizovat
osvícené ctnosti panovníka, měla být určena především těm, kteří vyrábějí prvé a nutné
potřeby k životu a jsou hlavním zdrojem blahobytu země". Představovalo ho aranžmá
„Aerndtefest" se slavnostně vyzdobeným vozem taženým voly s pozlacenými rohy a prová
zeným kostýmovanými ženci a žnečkami. Za nimi šly skupiny nesoucí různé polní nástroje
a „veselí venkované se zpěvem a tureckou muzikou" a naposled jely vozy plné obilí.
Další částí byla tzv. „Rosenfest", v Evropě tehdy populární adorační slavnost, věnovaná
královno. V čele s tzv. Rosenmädchen — výlupkem všech ctností, která přednesla svůj vinš
a byla korunována královnou růžovým věncem, kráčel průvod šesti svatebních párů z hlavní
ho města a za nimi po páru z každého kraje. Skutečným jádrem lidové slavnosti koncipo
vané jako vesnický trh, pouť a hody, byla lidová veselice na bubenečské louce, při níž asi
80 vybraných párů ze všech českých krajů tančilo za doprovodu domácí hudby na 24 „zřízených
placech". Kromě zde instalovaných zábavních atrakcí bylo připraveno pohoštění asi pro 1 200
2

14

lidí pozvaných do Prahy z okolí í z jiných krajů. Památka na tuto lidovou slavnost v paměti
venkovanů nepohasla ani nešťastným zakončením bitkou u bufetů. Tato poměrně rozsáhlá
slavnost již měla skutečný veřejný ráz reprezentace lidové kultury, jejíž ukázky venkované
zde organizovaně předváděli mimo autentické prostředí. Navázali tak na dosud přežívající
veselice poddaných pro pobavení majorátních pánů v zámeckých zahradách a oborách české
i moravské šlechty, která nezůstávala pozadu ve své oblibě módních zvyklostí.'" Bubenečské
veselici již předcházely pečlivé přípravy a výběr účastníků ze strany úředního aparátu. Od
účastníků se vyžadovalo pěkné oblečení do místních krojů a zejména patřičné sehrání hudeb
a tanečníků. V korespondenci k tomuto účelu se zachovala v některých krajích řada pozo
ruhodných údajů, například doklady o frekvencí dudácké hudby ve středních Čechách, o stavu
lidové kultury a o sociálním prostředí venkova vůbec.
Opravdovým novodobým typem a předchůdcem dalších národopisných slavností byly
obě „Lidové slavnosti" pořádané v Praze a v Brně při poslední korunovaci na českého krále
v r. 1836. Byly ohlášeny jako dar králi od české a moravské vlastenecky orientované šlechty,
která v této době již vystupovala jako významný agens národněemancipačního hnutí. Ne
bývalý rozměr a důsledná koncepce těchto lidových slavností, které vypracoval zvláštní
výbor v čele s místodržítelem hrabětem Chotkem, usilovaly o zkulturnění projevů širokých
lidových vrstev města i venkova. Podle zkušeností z předešlých akcí, zejména z nedávné tzv.
akce guberniálního sběru, byly na všechny kraje rozeslány žádosti o podrobné vypsání zvyků,
krojů, hudby a tanců, jimiž se mohou reprezentovat venkované jednotlivých oblastí a konkrétní
návrhy na složení delegací všech 16 českých a 6 moravských krajů. Díky rozsáhlé korespondenci
počínaje vrchnostenskými správami, přes okresní až po krajské úřady, se v registratuře českého
a moravského gubernia shromáždil nesmírně cenný komplet zpráv, které mají hodnotu sku
tečných etnografických pramenů. Jmenuji zde alespoň repertoárový seznam tanců s druhým
nejstarším datem polky z Litomyšlska, podrobné popsání starého skočného tance z Podluží
a doklad o raném doprovodu dechových nástrojů nebo svatební „čestné tance" a popis
intruméntáře dyndácké kapely z Jihlavska.
Brněnská „Lidová slavnost" v Lužánkách a na „přilehlých polích" byla zaměřena hlavně
na kmenovou osobitost lidového kroje. Byla jim věnována i patřičná pozornost velkolepým
albem W. Horna, jemuž byly jednotlivé skupiny již předem posílány jako modely do Brna.
Na lidové veselici se venkované volně bavili svými tanci, zpěvem a hudbou a užívali radosti
v různých pouťových zábavách.
Pražská „Lidová slavnost" byla zahájena velkolepým průvodem delegací jednotlivých krajů,
jejichž středem byly svatební průvody krásně oděných vesničanů, kteří předváděli i vybrané
zvyklosti svatebního ceremoniálu, a to podle zvyků v kraji buď pěšky anebo na umně vypra
vených svatebních vozech. Záměrem bylo zdůraznit také velkolepé výsledky hospodaření
v krajích a na panstvích, zejména přínos manufakturní a rodící se tovární výroby. Proto byly
do jednotlivých krajských průvodů zařazeny i stylizované vozy předvádějící například textilní,
hutnickou nebo košíkářskou výrobu i zemědělskou produkci, charakteristickou pro jednotlivé
oblasti. Průvod zakončil na prostranství Invalidovny, kde byla pro každý kraj postavena
zvláštní podia pro tanec a hudbu. Kromě toho byly vybranými páry předváděny na oficiálním
podiu aranžované taneční výstupy.
Bylo nadmíru jasné, že obě lidové slavnosti daleko přesáhly plánovaný účel a vzbudily velkou
pozornost veřejnosti. Po zhodnocení všech konkrétních písemných i ikonografických reálií,
které zachycují stav lidové kultury v rozhodujícím stupni jejího vývoje, je možné konstatovat, že
se významně zapsaly do pramenného studia našeho oboru. Beze sporu pomohly také zafi
xovat esteticky hodnotné projevy lidového umění významné také pro kontinuitu další tradice.
Pozoruhodné na tuto dobu je, že se setkáváme také s oceněním umělecky výrazné hodnoty
těchto projevů í se strany vyšších vrstev. Lidové slavností rozhodně přispěly také k sebe
vědomí a k poznání smyslu zachovat zděděnou tradici mezi vesničany.
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Jak vyplývá ze řady zpráv, reprezentačně předváděcí funkce lidového umění na těchto
slavnostech povýšených na slavnost „národní", přinášela s sebou již i určité rysy rané
folklorizace, patrné již ze zpráv o přípravách na jednotlivých panstvích. Zaprvé se pořizovaly
nové kroje co nereprezentovanějšího vzhledu; leckdy bylo použito součástek darovaných
přímo vrchností anebo získaných ve výhrách v tombole a v soutěživých hrách. Pro taneční
akce na slavnostech bylo prováděno několikastupňové secvičování tanečního repertoáru
a sjednocování hudebních korpusů vybraných lidových hudebníků, a to na řadě přehlídek
v oblastech i v krajích. ' Rodinné paměti současníků uvádějí i to, že na zvláštním podiu,
zřízeném pro císařskou společnost, vystupovaly vybrané dívky z krajů, které byly „cvičeny
v chůzi, v pohybech a v tancích" tanečními mistry.
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Hlavním přínosem těchto prvních veřejných lidových slavností ovšem bylo to, že přesvědči
vá demonstrace vysoké úrovně lidové tradice a její životnost, pomohly ji oficiálně včlenit
do celistvého systému národní kultury.
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SLAVNOST A NÁRODNÍ IDENTITA
DVĚ NÁRODNÍ PODOBY LETNÍCH SLAVNOSTÍ TYPOGRAFŮ
(1864 - 1910)
MIRJAM M O R A V C O V Á
ÚEF ČSAV Praha
Fr. Palacký:
„Kdo miluješ svůj národ,
•přičiň se o jeho dějiny,
kdo je znáš, ten je piš,
kdo psáti umíš, uč se dějinám!" '
1

Manifestace národní jsoucnosti ve slavnostech českého města druhé poloviny 19. století
byla dosud spojována s tzv. národními slavnostmi. Promítnutí představy o národní své
bytnosti do slavnostních příležitostí města se však nikdy nedotýkalo pouze festivit, které
vznikaly z podnětů aktivního jádra české politické a kulturní reprezentace a ke kterému se česká
společnost přihlašovala jako ke svému vlastnictví. Provázelo také slavnosti další, včetně těch,
které se vázaly k životu profesních skupin. Na tento problém chci upozornit.
Slavnosti profesních skupin, přestože měly vzhledem k ostatním městským slavnostem
užší společesnký dosah a z hlediska účastníků i s v é ohraničení, zaujímaly ve skladbě festivit
českého města druhé poloviny 19. století stále nedílné místo. Profesním skupinám přinášely
seberealizaci a společenské uplatnění, pro obyvatele města znamenaly nejednou diváckou
podívanou.
Trvale zakotvily v obecném povědomí zejména ty profesní festivity, které se vázaly na cechy
a profese se starší (i středověkou) výrobní tradicí a které provázelo okázalé vystoupení před
společností města. Řada z nich zůstala sice osobitostí určité lokality a násobila zde místní
kolorit společenského života, avšak mnohé patřily k širší tradici profesních skupin a jako
takové přesahovaly rámec města, regionu, země. Staly se společensko - p r o f e s n í m i aktivitami
nejen učité historické epochy, nýbrž i určitého kulturního prostoru. Tato skutečnost vyplývá
ze sumy již shromážděného materiálu a je tedy víceméně známa. Méně známé však je, že i
v prvých desetiletích rozvoje novodobé průmyslové společnosti, určité profesní skupiny
si vytvářely nové slavnosti na spolkové bázi a pořádaly je opět jako sobě vlastní prestižní
festivity s nadregionální a nadzemskou platností. Přesto také tyto slavnosti získaly nejednou
národní podobu.
Významnými profesními festivitami se širokou středoevropskou platností, jimž české
i německé prostředí vtisklo osobitou tvářnost, byly letní slavnosti typografů, v českých zemích
doložené od 60. let 19. století.
21

Vznik osobité letní slavnosti typografů je vázán na prostředí německých knihtiskáren.
V 60. letech 19. století se konaly každoročně v městských centrech polygrafického průmyslu
v den svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) nebo v neděli tomuto datu nejbližší — v Německu
pod názvem Johannisfest, v zemích rakouské monarchie jako Gutenbergfesst, v českém
vyjádření slavnost Gutenbergova. Běžnou náplní Gutenbergovy slavnosti těchto let v neuherské
části rakouského státu byla vzpomínková akademie uspořádaná buď ve městě, zpravidla
však situovaná do zahradní restaurace v některé z více či méně vzdálených obcí. Proto
k příznačné části slavnosti patřil korporativní výletní průvod či vlajkový výjezd účastníků.
Johannisfest či Gutenbergfest byl v 60. letech 19. století již chápán jako svébytná spolková
slavnost typografických dělníků — tedy sazečů, tiskařů, písmolijců a litografů. Ve středo
evropských střediscích knihtisku, kde významné zastoupení měli němečtí typografové,
31

41

51

17

současně se založením spolku přijímali i tradici Gutenbergovy slavnosti.
i v městech severních a západních Čech, v Brně a posléze i v Olomouci.
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V Praze, v centru českého národního hnutí a zároveň v městě početných knihtiskařských
závodů, však členové podpůrného spolku Typografie, ustaveného v roce 1862, ani vzdělávací
Typografické besedy, založené v roce 1865, ' slavnost Gutenbergovu do svého spolkového
života nezařadili. Neučinili tak přesto, že o jejím konání věděli, její podobu znali a zdůrazňova*li význam její tradice. Ignorovali ji přesto, že v obou spolcích působili i typografové německé
národnosti a přesto, že čeští typografové náleželi již podstatou své práce k bilingvním oby
vatelům Prahy. Z řad vysoce národnostně tolerantních členů obou těchto spolků nevyšly ani
úvahy o možnosti jejího uspořádání, ačkoli právě do 60. let 19.století spadá jejich soustře
děné úsilí o nalezení osobité typografické festivity. " Zásadnost odmítavého postoje zvý
razňuje skutečnost, že v povědomí české společnosti doznívala mystifikace o českém původu
Jana Gutenberga, opakovaná obrozenskými vzdělanci po řadu desetiletí.
Vazba českých
typografů na národní hnutí, v 60. letech 19. století konkrétně na politický program mladočechů,
byla natolik silná a závazná, že nepřicházelo v úvahu přijetí slavnosti, kterou vnímali jako
festivitu německou, byť znamenala oslavu vlastní profese. Závaznost národního pohledu
si vynutila odmítnutí Gutenbergovy slavnosti, nikoli ovšem letní typografické slavnosti jako
takové. Tu z podnětu k národnímu programu se vědomě hlásících členů Zpěváckého spolku
pražských typografů v konkrétním pojetí městské výletní slavnosti do okolí Prahy (Motol,
Krč), pořádali od roku 1864 přibližně ve stejném termínu.
V průběhu následujících dvou desetiletí připravovali němečtí typografové v severních
a posléze i západních Čechách Johannisfest či Gutenbergovu slavnost nadále jako svůj
nezastupitelný svátek. Činili tak i po významném aktu sloučení všech typografických spolků
v Čechách v zemskou organizaci a po jejich přeměně ve filiálky Ústředního spolku Typografické
besedy v Praze, tedy po roce 1884. ' Zatímco však na počátku 70. let znamenal pro ně Jo
hannisfest stále setkání v rámci určitého města, koncem těchto let se již slavil především jako
slavnost širších oblastí. Jeho uspořádání se střídavě ujímali typografové jednoho z center
polygrafického průmyslu, po roce 1890 již dokonce samostaně pro území severních a zá
padních Čech. ' V roce 1896 ji konali poprvé také typografové českobudějovičtí pro oblast Čech
jižních."'
Povýšení Johannisfestu na oblastní slavnost přineslo změnu jeho charakteru ve dvoudenní
slavnost srazu typografických dělníků. Vykrystalizovala i programová skladba. Do dvou dnů
slavnosti bylo situováno okázalé uvítání hostí na nádraží, průvod městem, slavnostní zase
dání otevírané předsedou filiálky města konání, proslov zástupce Typografické besedy,
reprezentační společný oběd, vždy podmalovaný komorní hudbou v provedení profesionál
ních kapel a připadne i zpěváků, od 90. let běžně nazývaný společnou tabulí či banketem,
pečlivě organizovaná vycházka po pamětihodnostech města a výlet do jeho okolí, provázený
vlastivědným výkladem a zakončený taneční zábavou v zahradní restauraci. Slavnost vrcho
lila večerním koncertem, který opět vyústil v tanec a často i v oficiální ples. ' K prestiži pořáda
jících patřilo vytisknout (zhotovit, vydat) graficky nápaditý, dokonale provedený program
slavnosti.
Johannislestem si němečtí typografové v Čechách vytvořili sváteční příležitost, při které
se setkávali, trávili společně dva dny a bavili se podle svých představ o vlastní kulturní úrovni.
Z Johannisfestu učinili festivitu scénářem kulturními aktivitami ne nepodobnou dopro
vodnému programu celorakouských pracovních sjezdů typografů posledních desetiletí 19. sto
letí a zároveň festivitu výlučnou a uzavřenou. I když se v některých letech na slavnosti podílelo
údajně až 300 účastníků, ' scházeli se výhradně ve s v é m kolegiálním kruhu, pouze za pří
padného doprovodu manželek. Přestože do programové skladby zařazovali prvky vzdělávací
a vystoupení vlastních zpěváckých sborů, v pojetí typografů nezbytné, celkově svému svátku
vtiskli charakter sociálně výlučné slavnosti středních vrstev města, a v některých prvcích
dokonce převzali model slavností městské elity. V této podobě slavili Johannisfest i v prvním
desetiletí 20. století.
Vztah vedení i řadových členů pražské Typografické besedy ke Gutenbergově slavnosti
či přesněji k Johannisfestu byl po všechna léta jejího konání respektující. Pražští typografové
Gutenbergovu slavnost hodnotili jako kolegiální prestižní festivitu, i když ji zároveň vnímali
v její národní jsoucnosti. V ý z n a m , který Johannisfestu přikládali, naznačují společné vlakové
zájezdy, opakovaně pořádané od 70. let 19. století, a závazná účast předsedy Typografické
besedy od okamžiku, kdy se stala zemským Ústředním spolkem pro Čechy.
V roce 1887,
kdy z řad libereckých typografů vzešel návrh na administrativní rozdělení Ústředního spolku
Typografické besedy ve dvě národní části, využili pražští typografové této slavnosti k po1
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sílení neformálních vazeb mezi českými a německými typografy, přesněji mezi pražským
centrem a filiálkami v severních a západních Čechách. Právě oni dali rozhodující pod.net
ke změně slavnosti, pořádané toho roku v Chomutově, na slavnost obou národností
a
k jejímu přesunu na svatodušní svátky, na tradiční dny výletních výjezdů pražských typografů.
Čeští typografové tak stáli u zrodu paralelní slavnosti setkání, která jako programová analogie
Gutenbergovy slavnosti se stala druhou letní slavností setkání německých knihtiskařů v Čechách.
Kromě krátké epizody v roce 1887 byla opět kulturně ryze německá. Pořadatelé ji ovšem
důsledně odlišovali v termínu konání i v názvu od Johannisfestu. '
Čeští typografové v Praze, v centru českého národního života, přes národní toleranci
cílevědomě prosazovanou ve vztahu ke Gutenbergově slavnosti od 70. let 19. století, tuto
slavnost pro sebe nadále nepřijali. Nepřistoupili ani na termín jejího konání ani na její scénář.
Vytvořili si vlastní podobu letních slavností. K výsledné, zvykově ustálené formě dospělí ovšem
až po více než dvacetiletém, v podstatě neřízeném vývoji.
V 70. letech 19. století pokračovali pražští knihtiskaři v pořádání spolkových slavností
výletních
a členové Zpěváckého spolku pražských typografů zahájili tradici každoročně
opakovaných velkých letních slavností, situovaných do vyhlášených pražských zahradních
restaurací: na Střeleckém ostrově, Žofíne, v Šaryho restauraci „ N a Slovanech" ad. Zahradní
typografické slavnosti s programem odpolední pěvecké a hudební akademie a následnou
neformální zábavou a tancem, často nekončící před rozedněním, kladli čeští pořadatelé
zpravidla do měsíce června, nejednou do jeho počátku, ovšem v pohyblivém termínu. Ten
podřizovali dalším s v ý m společenským akcím, zejména výletům. ' Na s a m é m sklonku 80. let,
kdy v Praze již působily poboční spolky Typografické besedy, se zákonitě násobil počet výletních
příležitostí; výjezdy za Prahu byly pro typografy již běžnou aktivitou větších i menších přá
telských skupin, byť si zachovaly svůj pevný programový ř á d . " Také původně výlučná velká
zahradní slavnost se stávala jednou ze tří až č t y ř . I ona, nespojena s určitým dnem konání,
ztrácela prestižní význam a měnila se v nezávaznou zábavu méně početných skupin. Zprvu
vysoce společensky hodnocené slavnostní příležitosti pražských typografů byly odsunuty
na okraj zájmu - z c e l a v protikladu k vývoji, kterým v Čechách prošla Gutenbergova slavnost.
K významnému zlomu došlo v prvé polovině 90. let 19. století. V době výrazné okázalosti
Johanisfestu a současně v čase, kdy Gutenbergovu slavnost pořádali paralelně typografové
v severních í západních Čechách, začali čeští typografové volat po příležitosti k obdobnému
setkání. Impulzy byly zřejmě natolik závažné, že v roce 1895 přikročili pražští typografové
k přípravě své letní slavnosti setkání. Organizace se ujal Spolek pro zřízení a vydržování
domu pro typografy - rekonvalescenty „Melantrích". ' Uspořádal ji v termínu svatodušních
svátků (2. a 3. 6.), tedy ve dnech, do kterých opakovaně, i když nikoli závazně pražští ty
pografové kladli své výletní a zahradní slavnosti.
Pořadatelé prvé letní slavnosti setkání v Praze koncipovali tuto slavnost, nepochybně
po vzoru Johannisfestu, jako slavnost dvoudenní. Do dnů jejího konání zařadili i „slavnostní
zasedání", posléze v plném rozsahu neuskutečněné, ' a také vlastivědnou vycházku - v Praze
roku 1895 zcela nezbytně na Národopisnou výstavu českoslovanskou. ' Pro programové jádro
slavnosti, které mělo vyjádřit její národní osobitost, však záměrně hledali českou podobu.
Příznačně se v roce konání Národopisné výstavy českoslovanské obrátili k podnětům lidové
tradice, ovšem vzhledem ke svému již nabytému sebedocenění a sebevědomí městských
obyvatel jednoznačně k podnětům lidové tradice města. Oba odpolední dny slavností pojali jako
lidovou pouťovou zábavu, v jejímž scénáři se inspirovali dvěma staropražskými lidovými
zábavami: krejčovským Slamníkem a ševcovskou Fidlovačkou. ' Do centra Prahy na Střelecký
ostrov přivedli artisty, siláky, provazolezce, žongléry, planetáře, cikánskou kapelu, vyvolavače, zpěváka kramářských písní, stejně jako hudební klauny a fakira. Podle starých zvyklostí
připravili taneční parket, zajistili loutkové divadlo. ' Všichni aktéři, s výjimkou hudebníků
vyhrávajících k tanci, byli ovšem typografové, připraveni pobavit svoje kolegy a jejich rodiny.
Z pojetí pražské lidové zábavy se vymykalo koncertní vystoupení Zpěváckého spolku pražských
typografů, ochotnická scéna, kuželkářské soutěže a cvičení cyklistů. Nechyběla ani pošta
a šatlava s konšely a dráby (policajty), při všech spolkových zábavách v Praze nezbytná,
ohňostroj a dobově oblíbená květinová slavnost pro dívky a válečné hry pro hochy. ' Tyto
aktivity převzaté z kulturního modelu spolkových zábav slavnost aktualizovaly, avšak nesetřely
její základní charakter lidové veselice.
Pražští typografové, ač důvěrně znali model Johannisfestu, své slavnosti setkání vtiskli ráz
ryze české lidové slavnosti s řemeslnickou a obrozenskou tradicí. V ní hledali národní osobitost.
O rok později, kdy program slavnosti koncentrovali již pouze do pouťové veselice, nadále
konané v jediném dnu, svůj záměr vyjádřili i v názvu slavnosti: symbolicky ji pojmenovali
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Poutí v Rožcfalovících. Ráz městské lidové zábavy v pražské slavnosti setkání respektovali
i pražští němečtí typografové, a to nikoli pouze v rámci divácké účasti. V době, kdy se začínali
sjednocovat jako národní profesní skupina, při svém jediném organizovaném vystoupení na
této slavnosti v roce 1900, zvolili pro svou prezentaci předvedení bavorské pivnice a šantánu, '
tedy typické lidové zábavy jihoněmeckého města.
Č e š t í typografové v Praze učinili ze své slavnosti sváteční příležitostcelých rodin a navíc ji
z komerčních důvodů otevřeli i obyvatelům Prahy. Příznačným pro její konání byl utilitární
cíl opatřit prostředky pro podpůrné a charitativní investiční účely. I tím se slavnost pražských
typografů odlišila od slavnosti Gutenbergovy.
Pouť v Roždalovících měla ohlas. Přestože byla takto nazývána pouze v letech 1896 až 1898,
i nadále sí zachovala ráz široce otevřené lidové veselice. Zůstala jí, i když se v programu
přizpůsobovala dobovým proměnám městské zábavy ' i pouťových atrakcí, ' a přesto,
že ji typografové postupně vtiskovalí osobitý profil svými typickými kulturními aktivitami,
satirickými postoji, a také výtvarným a architektonickým řešením zahradních prostor. Zařazovali
tématické výstavy, ' dramatickou a hudební scénu. Slavnost oživovali vystoupením skupin
v historických i karikujících maskách, ' přehlídkami typografických kuriozit, k nimž počítali
i karikatury, hrou nazývanou „kvirtování", u účastníků velice oblíbenou. ' Ve výtvarné
úpravě uplatňovali své knihtiskařské symboly.
Typografická slavnost, pořádaná na Střeleckém ostrově či na ostrově Velké Benátky
(Štvanice), se stala nejen lákavou příležitostí k setkání typografů z Prahy a z českého venkova,
ale současně i vyhledávanou zábavou Pražanů. Vešla do kalendáře pohyblivých pražských
slavností a dožila se v plném rozkvětu konce prvého desetiletí 20. století, byť pod poměňujícími
se názvy - jako Všetypografická zábava. Velká lidová zahradní zábava typografů a posléze
Den pražských typografů (1900 -1910).
Rozdílné stanovisko zaujali k letním typografickým slavnostem čeští knihtiskaři v Brně
a v Olomouci. V těchto centrech polygrafického průmyslu, kde docházelo ke kontaktům
početnějších skupin českých a německých typografů, v e s m ě s vnímali Gutenbergovu slavnost
jako záležitost ryze stavovskou, jako slavnostní příležitost všech typografů. Např. v" roce
1874 ji čeští i němečtí typografové v Olomouci pojali jako slavnost „sbratření", jako slavnost
dvoujazyčnou. '
V souvislostech stavovských vazeb hodnotili Gutenbergovu slavnost i čeští typografové
v Brně. Od 60. let 19. století ji považovali za svou a účastnili se jí pravidelně v podstatě až
do poloviny 80. let. Ve svém pojetí ovšem vyžadovali ohled na svůj kulturní projev. J i ž v roce
1864 nezařazení českých národních a vlasteneckých skladeb v koncertní části programu, byť
v tomto roce ještě mimovolné, vyvolalo v řadách brněnských typografů, hlásících se k českému
národnímu a politickému programu, jednoznačný odsudek/™ V roce 1886 pak obdobná
vědomá netolerance jim dala podnět k uspořádáni vlastní české analogie Gutenbergovy
slavnosti. Ve vyhroceném prostředí národnostních střetů ti, kteří se dohodli v otázkách
mzdových a v zásadě nepřipustili konkurenční boj, citlivě vnímali a prosazovali svou své
bytnost v otázkách kulturních. ' V nich se ukázali naprosto nekompromisní. Zrodila se brněnská
typografická slavnost Veleslavínova. Na přelomu 80. a 90. let 19. století ji čeští knihtiskaři
v Brně pořádali v květnu nebo v září v téměř nezměněném scénáři jako českou verzi dvou
denní slavnosti setkání. ' Determinováni již přijatým postojem ke Gutenbergově slavnosti
jako k ryze stavovské oslavě, svou národní identitu hledali pouze v překladu scénáře, v jeho
stínovém naplnění českou řečí, národními hudebními díly instrumentálními i písňovými,
a o v š e m také v novém národní tradice evokujícím názvu. Zde rozdíl mezi národně sebe
vědomou Prahou a zápasícím Brnem.
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Zásadní změnu v postojích českých brněnských typografů k vlastním letním slavnostem
přineslo až prvé desetiletí 20. století. Tehdy i oni přijali model slavnosti pořádané v Praze
a začali připravovat své městské lidové veselice. ' Oproti pražským kolegům je ovšem
neotevřeli širší brněnské veřejnosti a záměrně, i v těchto letech, vybírali pro ně tradiční názvy
městských lidových slavností - n a p ř . v roce 1907 slavili vlastní „Fidlovačku". '
Zcela jiný význam než letní slavnosti typografů měly jubilejní Gutenbergovy slavnosti
pořádané v rámci mohutných oslav 500. výročí narození Jana Gutenberga. V letech 1896
až 1900 ' je připravovali typografové v podstatě ve všech centrech polygrafického průmyslu
v Čechách, a tedy i v městech českých: v Praze, ' Hradci Králové, Rokycanech, ' Pardu
bicích, ' Plzni. ' Tyto vzpomínkové slavnosti, provázené kulturním programem dobové
akademie zůstaly jednorázovými akcemi. Nevstoupily do tradice.
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Letni typografické slavnosti náležely v Cechách k tradici společenského života pracovníků
knihtiskáren a plsmolijen po řadu desetiletí druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Členové
typografických spolků je zařazovali do svých závazných prestižních aktivit od 60. let 19. století.
Češti i němečtí typografové dali vsak těmto slavnostem odlišnou podobu, vzájemně respekto
vanou, zároveň však citlivě vnímanou v národní osobitosti a hodnocenou jako výraz ná
rodního vlastnictví té které skupiny. Programová skladba Johannisfestu (Gutenbergovy
slavnosti) i Pouti v Rožďalovicích (Dne pražských typografů) vycházely z různého pojetí městské
zábavy. V něm se promítaly společenské postoje, představa o národním modelu zábavy
i národní psychika.
Zásadní přfčinu dvou odlišných podob letních slavnosti však nutno hledat ve volni oblasti,
v sile národního vědomi. Pro české typografy v centru českého národního hnuti bylo ne
myslitelné převzít slavnost, kterou česká společnost hodnotila jako kulturní projev německý.
Tento svůj postoj projevili čeští typografové v době, v niž záměrně budovali nadnárodní svazky
a celý svůj společenský život založili na cílevědomé národní toleranci a na přesvědčení,
že všichni typografové jsou šiřiteli evropské vzdělanosti, muži uměnf a současně prvními
z dělníků práce. Přesto v citlivě vnímaném kulturním projevu si podrželi a hledali svou národní
identitu. Nelze o v š e m pominout vliv vyhraněných stanovisek české společnosti, k niž se čeští
typografové hlásili a kterou svou prací i intelektuální činnosti pomáhali budovat.
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1885, č. 14 z 25. 6., s. 3 (Velké Benátky - Štvanice).
29. Program pražských letních zahradních slavností prošel ovšem v průběhu let 1872 až 1894 značným
vývojem. Do jeho skladby včleňovali typografové postupně dobové společenské aktivity ryze zábavního
charakteru, a to stále více s ohledem na rodiny typografů. Např. v roce 1882 na zahradní slavnosti,
uspořádané tohoto roku Zpěváckým spolkem pražských typografů dne 4. června na Střeleckém ostrově,
v koncertním programu zazněly skladby v provedení kapely kapelníka Švarce a pořádajícího spolku a
po jejich vystoupení již následovala pouze taneční zábava. V roce 1894 na slavností pořádané týmž spol
kem dle počasí 8. nebo 15. července v Zámecké zahradě v Nuslfch vedle úvodního koncertu a tance
byla uspořádána i tombola, závody v koulení na kuželníku a také dětské hry. Srov. Veleslavín 10,1882, č. 10
z 26. 5., s. 5; č. 11 z 9. 6., s. 3; Veleslavín 22,1894, č. 11 z 8. 6., s. 4.
30. Nezávaznost termínu konání typografických letních zahradních slavností v Praze dokládají nejzřetelněji
i některá přeložení termínu jejich konání zpravidla s ohledem na počasí. Např. v roce 1885 byla slavnost,
plánovaná na dny svatojánské pouti v Praze (16. a 17.5.), po několikerém odložení uskutečněna až 2. srpna.
31. Např. v 90 letech 19. století k výletu nedílně patřil společný oběd, pochod (městem, obcemi), akademie
a tanec (pokud byl výlet rozplánován na dva dny).
32. Letní zahradní slavnost např. v roce 1889 uspořádal Zpěváčky spolek pražských typografů 23. 6. v Šaryho
restaurací na Slovanech, Klub novinářských sazečů 1. 9. U Pokorných v Ječné ulici a Stará Garda Typogra
fické besedy 15. 8. U Doušů.
33. Myšlenka uspořádat velkou typografickou slavnost v Praze a „oživit dobrou pověst dřívějších zábav
typografů" vznikla v létě r. 1894. Podnět malé skupiny typografů měl takový ohlas, že „čelní kolegové"
rozhodli slavností v r. 1895 položit základ tradici každoroční „velkolepé zábavy, jejíž výtěžek byl by věno
ván některému účelu dobročinnému". Časově s touto slavností spojili otevření odborné typografické
výstavy (druhé v pořadí, prvá se konala v r. 1877), tentokráte věnované moderní typografické tvorbě.
Třetí akcí sdruženou do týchž dnů svatodušních svátků se pak měl stát sjezd typografů. (Srov. pozn. 35)
B. a., K naším dnům slavnostním. Typografia 8,1895, s. 73 - 74. Srov. též Veleslavín 23, 1895, č. 9 z 10. 5„
s. 4; č. 11 z 14. 6., s. 3.
34. Veleslavín 23,1895, č. 9 z 10. 5., s. 4; č. 11 z 14. 6., s. 3.
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35. Záměr uspořádat při příležitosti typografické slavnosti v Praze sjezd podnítily četné přihlášky prací
z mimopražských knihtiskáren na typografickou výstavu. (B. a., K našim dnům
c. d., s. 73.) 0 neusku
tečněni sjezdu rozhodly nesnadné ubytovací možnosti v Praze v době konání Národopisné výstavy
českoslovanské, neochota pražských typografů ubytovat venkovské kolegy (vyplývající z opakovaných
výzev ubytovacího výboru) a v tomto roce i nezájem venkovských typografů. (B. a., Tři důležité otázkv.
Veleslavín 23, 1895, č. 10 z 24. 5., s. I.).
36. Veleslavín 23, 1895. č. 9 z 10. 5., s. 4; č. 11 z 14. 6., s. 3.
37. J. SCHEUFLEROVA, Slamník a Fidlovačka v dobových zprávách periodického tisku druhé poloviny
19. století. Etnografie dělnictva 7, Praha 1976, s. 119 - 259, H. LAUDOVÁ, Pražské tradiční lidové slavnos
ti a zábavy. Etnografie dělnictva 7, Praha 1976, s. 67 - 108.
38. Veleslavín 23,1985, č. 9 z 10. 5., s.4; č. 10 z 24. 5., s. 2; č. 11 z 14. 6., s. 3; Veleslavín 25, 1897, č. 17 z 20. 6.,
s. 2; Veleslavín 26, 1898, č. 17 z 20. 6., s. 3; Veleslavín 27, 1899, č. 24 z 16. 4., s. 3; č. 26 z 30. 6., s. 3; č. 27
z 7. 7., s. 3; Veleslavín 28, 1900, č. 25 z 22. 6., s. 3; č. 27 z 6. 7., s. 3; č. 28 z 13. 7., s. 3; č. 29 z 20. 7.,
s. 2; Veleslavín 31,1903, č. 32 z 7.8., s. 2.
39. Válečné hry pro chlapce a květinová slavnost pro dívky se ovšem konala pouze v roce 1895. V následujících
letech pořádali typografové pro děti jiné zábavy: průvod masek (1897), kolovadlo (1897), projížďka na oslu
(1899), kolotoč (1900), projížďka vozem taženým oslem (1900), lampiónový průvod (1904), let balónem
(1903), králičí divadlo (1905), hry pořádané DTJ (1905, 1906), pohádkář promítající světelné obrazy (1908)
ad.
40. V roce 1897 uvažovali pořadatelé o názvu „květinová slavnost"; zůstali však u názvu Pout v Rožďalovicích
(dle místa narození Jiřího Melantricha z Aventina). Od prvé ji odlišili pouze slovem „druhá". Srov. Vele
slavín 25,1897, č. 11 z 22.4., s. 4.
41. Organizátoři slíbili i bavorské pivo, mnichovské párky a uváděli, že zpěv a recitaci v šantánu obstarají
„bavorští kolegové". Srov. Veleslavín 28,1900, č. 27 z 6. 7., s. 3.
42. Vysvětlení, proč pražští němečtí typografové zvolili zábavu bavorskou a nikoli německou zábavu z měst
Rakouska či českých pohraničních oblastí, materiály neposkytují. Nelze vyloučit osobní kontakty, u typo
grafů běžné. Na vlastní přípravě se zřejmě podíleli typografové z Mnichova, a to snad i přímým vystou
pením.
43. Výtěžek slavnosti připadl dle dohody na nejrůznější účely: na výstavbu a udržování domu pro rekonvalescenty, pro nezaměstnané, na fond vdov a sirotků, pro tarifní fond, pro činnost vzdělávacího
spolku Typografia ad. Organizace slavnosti se vždy ujímal ten z pražských pobočných spolků Typografické
besedy, kterému připadl výtěžek. Program slavnosti připravovalo široce obsazené zábavní (slavnostní)
komité (výbor), v němž zpravidla samostatně pracovaly odbory: dekorační (architektonická úprava zahra
dy, sálů, pavilonů), finanční, tombolový, zábavní a atrakční, výstavní, tiskový a dále odbory zajištující
poštu, šatlavu (peklo), bufet (vždy ženy) a další centralizované aktivity. V komité zpravidla muži i ženy měli
samostatné schůze a teprve v závěrečných fázích docházelo ke koordinaci. Na přípravě slavností se podí
lela opakovaně řada v kolegiálních kruzích v Praze i v Čechách známých typografů a funkcionářů Typo
grafické besedy (Somr, Čížek, Čermák, Šerc, Nerad, Mrskoč ad.). V dámském odboru pracovala také
manželka předsedy Typografické besedy K. Krunerta.
44. V 90. letech 19. století byly do programu slavnosti zařazovány např. koncertní kreslení, živé obrazy
(„mramorové skupiny"), kulečníkové zápasy, kolem zlomu století šantán, profesionální komik - bavitel,
v prvém desetiletí 20. století konfetový a serpentinový boj, kabaret, spiritistická seance ad.
45. K atrakcím slavnosti náleželo vystoupení kouzelníka (1899, 1908), prohlídka hvězdné oblohy dalekohle
dem, hádání budoucnosti telefonem, zaříkávač hadů, hudební automat, americké stínové divadlo, kino
(1906) , americká střelnice (1906), produkce gramofonu ('1906, 1908), tiskárna, hadači štěstí (1908) ad.
46. Tematické výstavy, ač byly voleny vždy s cílem předvést nové téma, zásadně vycházely ze zájmu typografů.
Během let 1895 až 1910 se při typografických slavnostech v Praze uskutečnily výstavy knihtisku (1895,
pořádaná ještě samostatně), škatulek od sirek, časopisů vydávaných v českých zemích, amatérských
malířských prací typografů - (1899), pohlednic (1900, 1905), amatérských maleb (1900), grafických
vymožeností (1906), typografických rarit (1903,1906 ad.), typografických časopisů (1906), ad.
47. Kostýmování skupin typografů, kteří vystupovali jako aktivní účastníci — bavitelé, mělo vždy základní
nosnou myšlenku. V letech 1895 až 1910 představovali cirkus (klauni, 1895,1900,1906), krasavice různých
národů a etnických skupin (1895) postavy karikující pražské typografy (1906, 1907 — parodie na jména
i antropologické typy), představitele z dějin českého i světového knihtisku (1908,1907), či postavy literární
(1907) . Oblíbené byly i masky — zvíře, opakovaně uváděné (např. v r. 1899, 1907), a především pak tzv.
„Orloj" („živé obrazy", zřejmě na otočném podiu, karikující život v knihtiskárnách a písmolíjnách).
48. Podstatu hry „kvirtování" se mi nepodařilo prozatím zjistit. Veleslavín ji označil za hru v kolegiálních
kruzích známou, avšak u Pražanů již upadlou v zapomenutí. Zmínil se o ní při popisu slavností v letech
1901, 1905, 1906, 1907. V komentáři z r. 1906 byly uvedeny jako její hrací nástroje: velká bedna, na ní dvě
velké foliové „loďky". „Kvirtovalo" se o ceny. Srov. Veleslavín 34, 1906, č. 34 z 24. 8., s. 3. Dále srov.
Veleslavín 29,1901, č. 30z 26.7., s. 3; Veleslavín 33,1905, č. 37 z 15.9., s. 3; Veleslavín 35,1907, č. 32 z 9.8.,
s. 3.
49. Veleslavín 2, č. 22 z 30. 5., s. 4.
50. Veleslavín 1,1863 —1864, č.
51. Veleslavín 14, 1886, č. 15 z 14. 8., s. 2; b. a., Poslední zprávy z Brna, tamtéž, č. 16 z 28. 8„ s. 2 —Slavnost
uspořádal brněnský český typografický spolek Veleslavín.
52. Příznačné ovšem je, že k obdobné situaci jako v Brně došlo v roce 1884 při Gutenbergově slavnosti
v Ljublani. Zde příčinou sporu byla výzdoba, absence slovinských národních symbolů. Ústřední výbor
Typografické besedy v Praze formuloval své stanovisko k jednání ústředního spolku pro Moravu v Brně
následovně: „Jsme rozhodnými odpůrci zatahování národnostních sporů do naších spolků, avšak isme
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

také rozhodnými zastánci stejného práva všech národnosti, a to tlm více, any tyto práva sjezdy našimi
zaručena jsou a doufáme také, že nebude se ani v Brně více opakovati něco takového."
Veleslavín 14,1886, č. 18 z 25.9., s. 2; Veleslavín 16,1888, č, 8 z 28.4., s. 2; Veleslavín 17,1889, č. 20 z 7.9.,
s.3.
Svou prvou zahradní zábavu uspořádala Typografická beseda Veleslavín v Brně v zahradě Ústředního
spolku v Údolní ulici 5 dne 15. 7. 1906. Vstup byl volný. Srov. Veleslavín 34, 1906, č. 28 z 13. 7., s. 3.
Veleslavín 36,1908, č. 24 z 11.6., s. 3.
Narození Jana Gutenberga se klade do let 1397 až 1400. Proto i časový rozptyl v pořádáni slavnosti.
Veleslavín 24,1896, č. 18. z 30.6., s. 3.
Veleslavín26,č.33z30.11.,s.3;č.35z20.12;s.2.
Veleslavín 26,1898, č. 18 z 30.6., s. 5.
Veleslavín 28,1900, č. 24, z 15.6., s. 3.
Tamtéž.
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POZNÁMKY K PREZENTACI OBYČEJOVÉ TRADICE
NA VÝSTAVNÍCH SLAVNOSTECH NA MORAVĚ
KONCEM 19. STOLETÍ
EVA
Etnografický

VEČERKOVÁ

ústav Moravského

zemského

muzea v Brně

Jednou z nejvýznamnějších akcí, uskutečněných na Národopisné výstavě českoslovanské
v Praze, byly „Moravské-slavnosti" ve dnech 14. - 1 6 . srpna 1895. Na 1500 vesničanů v krojích
předvedli na výstavišti za režie Leoše Janáčka řadu lidových obyčejů: „jízda králů" z Kněždubu
a Vlčnova", „hanáckou svatbu" z Kroměřížska, svatbu ze Vsetínska a z Velké nad Veličkou,
„ h o d y " z Troubksa, „dožatou" z Kroměřížska, „královničky" z Ořechoviček, Troubska a Šlapanic,
„hanácké právo", „přástky" z Litovelska. ' Měly dotvářet v žjvé formě představu o soudobé
zvykoslovné tradici, jejíž památky - ve věcných dokladech - byly představeny v pavilonech
národopisné výstavy. ' Obé -kolekce lidových památek i prezentace folklórních a obyčejových
tradic v amfiteátru NVC znamenalo vyvrcholení širokého kulturního hnutí krajinských výstav
a slavností počátku devadesátých let, v němž Morava zaujala průkopnické postavení.
1» Při výběru lidových památek, které na výstavách převažovaly, byla rozhodující výtvarná
a technická kvalita věcí, jež měly ukázat kulturní vyspělost českého lidu. Snaha obsáhnout celek
lidového života se střetávala s dobovým sběratelským pohledem, jehož těžiště bylo v emo
cionálně a esteticky pojatém výběru jednotlivin. Dobové údaje z výstavních brožurek a publiko
vaných informativních příspěvků ' vypovídají o širokém sortimentu předmětů, z nichž zejména
textil - l i d o v é výšivky a kroje, pak i zařízení vesnické domácnosti (tzv. selská jizba) doplněné
o některé druhy pracovního nářadí, něčím pozoruhodných - v r o č e n í m , zdobností aj., patřily
k nejfrekventovanéjším, byly nezbytnou součástí výstavního programu. Ve srovnání s tím méně
četně byly zastoupeny věcné složky lidových obyčejů. Z nich pozornost přitahovaly zejména
předměty už navenek působivé s v ý m tvarem a výzdobou, zvláštní svou funkčností a symbolikou,
na něž bylo nezřídka pohlíženo, zvláště z mimovesnického prostředí, jako na kuriozity vesnického
života. Stálv vedle dokladů lidové duchovní kultury, jako byly sbírky léčivých rostlin, psané
modlitby s lidovými kresbami, staré svatební smlouvy, rukopisy zaříkávání a léčitelských praktik,
zápisy pověr, ale i rukopisná říkání k svatbě, o koledě, blahopřání s ozdobnými iniciálkami —
práce vesnických samouků. Z širokého sortimentu obřadních předmětů byly na výstavách
soustřeďovány vedle obřadních textilií např. ostatková či hodová „ p r á v a " a „ferule" (zejména
v hanáckých krajích), obřadní pečivo — drobné i velké reprezentativní svatební koláče a „svatební
stromy" (dominovaly např. na výstavkách ve Slavkově, ' v Senici na Hané, v Prostějově, v Litovli,
v Ořechové u Brna aj.), nechyběly kolekce kraslic, místy též velikonoční klepače a hrkače i ozdob
né jarní „májky", odvedenecké vonice, v místech s betlemářskou tradicí vzbudily pozornost
velké pohyblivé betlémy (ve Frenštátě, Velkém Meziříčí) a další věci, např. dožínkové věnce
(Vsetín), v Litovli dřevěný meč k stínání kohouta, stárkovská „fedra" v Hodoníně, v Kloboukách
u Brna, pohřební kroje v Uh. Brodě atd. Výběr a prezentace těchto artefaktů odrážely jak situaci
v regionální obyčejové tradici, tak i aktivitu a zkušenost sběratelů. Projevila se i snaha nechat
obřadní předmět pro výstavu zhotovit podle vzpomínek pamětníků, když v aktivní tradici
už nežil. Obsah kolekcí kraslic byl na 'krajinských výstavách různorodý. ' Vedle kraslic repre
zentujících autentickou tradici v místě či v regionu byly prezentovány i artefakty nepůvodní
co do vzorů a technik, vzešlé z činnosti spolků, z působení učitelů aj. Ostatně bylo téměř pra
vidlem vystavovat i vedle původních, lidových výšivek práce měšťanských žen a dívek, tzv.
„národní v ý š i v k y " ve stylu lidových či podle lidových zhotovené.
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2. Hodnoty lidové kultury měly být na krajinských výstavách ukázány nejen prostřednictvím
věcných památek, ale organizátoři výstavních slavností usilovali též o znázornění života kraje,
jeho zvyků a obyčejů, o předvedení pracovních činností aj. Vytvářela se nová společenská a
kulturní potřeba uplatnění tradic. Vzorem tu mohly sloužit předchozí iniciativy olomouckého
muzejního spolku. Připomeňme výjezdní zasedání spolku, první v Němčících u Prostějova r. 1887,
kde byly předvedeny „selská svatba" a „honění krále", kde ženy vyšívaly a předly, vyprávěly
pohádky. ' V následujícím roce se podobné uskutečnilo v Ořechově u Brna (iniciativním přiči
něním L. Bakešové) předvedením „královníček", ,-,svatby" a „dožínek", spolu s výstavkou lido
vých památek. „Byla to výstava lidu, jenž takto naučí se nejlépe vážili sobě svých starých památek po
otcích a docela jiným okem pohlížeti na svou minulosti i na sebe sama" '. Zachycení pozůstatků místní
lidové kultury a jejích prezentace měly vést k ocenění těchto hodnot i u vlastních nositelů tradic—
starých a nových generací, oživit je a znovu zařadit do lidového života tak, „aby nové pokolení
poznenáhlu zase ve zvyk a oblibu sobě vzalo, co mělo vždycky zůstati drahocenným dědictvím po otcích
zděděným".
Scénické využití obyčejů a zvyků nebyl ostatně na Moravě jev nový. I když z jiných pohnutek
a s jinými cíli, byly ve druhé čtvrtině 19. století „selská svatba", „dožatá" aj. na objednávku
organizovaně předváděny vlastními nositeli v jiném prostředí a mimo tradiční příležitostí: např.
při lidových, slavnostech pořádaných u příležitosti korunovace Ferdinanda V. v srpnu 1836
v Brně — Lužánkách, nebo v Olomouci r. 1845 při slavnosti zahájení železničního provozu na trati
Olomouc — Praha. Tyto akce žíly v pamětí lidu. '
Prezentace vesnických obyčejů byla hlavní náplní „národních slavností", pořádaných při
krajinských výstavách především ve městech, kde tvořily součást komplexu výstavních oslav,
do nichž vstupovaly též měšťanské zábavy a další společenské akce, sjezdy spolků, sokolská ve
řejná cvičení aj. „Národní slavnosti" měly ukázat pestrost lidových tradic kraje. Lokální pa
triotismus a prestiž kraje a města —jeho centra — t u měly významnou úlohu. Byly manifestací
osobitosti a svéráznosti regionu v duchu dobově pojaté „kmenovosti" moravského lidu. Vedle
výstav siřeji pojatých, jež měly podat obraz celého kraje, tu byly i četné obecní, zaměřené na
prezentaci lokálních tradic.
Krojované vesnické skupiny přijížděly do centra výstavních oslav na vozech v určitém aranžmá
zvykoslovných scének, které později předváděly ve s p o l e č e n s k o - z á b a v n í m prostoru za městem,
v zámeckém parku, na veřejné louce, v zahradě hostince, ale též na pódiu — v sále hostince, či be
sedního domu.
Nebude bez zajímavosti, přiblížíme-lí si národopisnou slavnost v Kojetíně v srpnu 1892 z po
pisu J . Klvani, který tu mj. fotografoval pozůstatky hanáckého kroje. Byla první z moravských, jíž
byl dán „živý příklad a návod v š e m jednotlivcům a odborům, kterým přes všecky dosavadní
výklady theoretické nebylo dosud cele jasno — jak a čím se má zobrazovat celý život a byt lidu
českoslovanského".
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„Za nejkrásnější pohody konala se odpoledne slavnost' národopisná na náměstí kojetínském. Začala
o třetí hodině velkolepým průvodem, jehož středem byla bez odporu svatba hanácká, již vypravila hospo
dářská beseda křenovickápřičiněním pp. zem. a říš. poslance Rozkošného a]. Vaňka, rolníků křenovických.
Neméně pozornosti zasluhovalo „honění krále", jež před průvodem provedlo na náměstí asi 30 chasníků
z Uhřic, ovšem na koních, zcela po starobylém způsobu. Králem byl asi desetiletý hošík, oděný v bělostnou
řásnou sukni a rukávce, a mající na hlavě korunku. Popisovati „honění krále", které jinak jest skoro
totožným s „jezděním králů" na Slovácku, byla by tu od místa.
Po králích přijel od Vyškovské ulice na náměstí vlastní průvod, zahájený obligátním jízdným Sokolem,
družičkami a šohaji hanáckými. Za těmi šlo mnoho městských dam; pak kráčelo „právo" z Měrovic,
kteréžto právo — šavli nastrojenou do pentlí a hanáckých sukní— nesl „stárek" měrovský, za ním vážně
kráčeli rychtář, pudmistr, konšelé, děvčata atd.
Za právem jela svatba křenovická. Ve čtverospřežní „šézi" seděli „starosvati"a „vážení sósedi", pak
následovala „šeza" s družbou a ženichem, po té šestispřež — ovšem všichni koně zapentlení — s nevěstou
a hejnem „drožek", pak „fasuňk" s „babami" s peřinami a na konec vůz podplachtou, z něhož stříkačkami
ručními okolí poctíváno a na jehož zádi na tyči připevněno kolo s tančícím židem a židovkou — na všeobec
ný a upřímný smích diváků. Konec průvodu zavírala „dožatá" z Hrušky, která na několika vozích zpívala
a výskala, banderium hanácké a tovačovští Hanáci na řebřinových vozích.
Před tribunou na náměstí pro hosty upravenou svatba „zalíkována", „právo" vyžádalo si od p. starosty
kojetínského pravomoc pro dnešní odpůldne a průvod odebral se na „hráz", kdež na 6000 obecenstva odda-
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lo se nezkalené zábavě, kterou ovšem hlavně podporovaly pěkné tance prováděné svatebčany, písně zpí
vané ,,doialou", tresty,,právem" ukládané, povedené a obrovské hanácké koláče, jež hospodyňky odevšad
s sebou dovedly atd.
Výbor, který podařenou slavnost i výstavku za tak krátkou dobu tak pěkně sestavil a provedl, zasluhu
je veškerou chválu".

•

Na kojetínské výstavě (ale i na mnohých jiných hanáckých) byly zvyky předvedeny „způso
bem druhdy v lidu obecně o b v y k l ý m " . Š l o tedy do jisté míry o rekonstrukci obyčejových pro
jevů podle vzpomínek pamětníků. Spolu s krojem, který zde už patřil minulosti a běžně se neno
sil, měly předváděné projevy vyvolat obraz bývalého života Hané, jeho zaniklé hodnoty, hodné
nejen obdivu, ale i úsilí po uchování.
3. Koncem 19. století zintenzivněl proces změn v regionální lidové kultuře, v repertoáru oby
čejů a zvyků. Zanikání mnohých vesnických lidových tradic a vstup prvků městské kultury a
městského společenského života prostřednictvím spolků probíhaly nerovnoměrně. Četné tra
diční formy — živé nebo už zaniklé a postižitelné v paměti starých generací, které část svého
života prožily ještě v dožívajícím feudálním systému patriarchální vesnice, tvořily výchozí situaci
pro výběr jevů, jež se měly uplatnit v programu výstavních slavností. Cílem organizátorů výstav
bylo mj. vyhledat tyto památky a předvedením na slavnosti ocenit jejich význam u vlastních no
sitelů i mimo ně, ukázat je jako důležité složky regionální kultury i jako reprezentanty kultury
národní. Národnostní moment byl akcentován zejména v oblastech, kde působil vliv německého
etnika a rychleji ustupovaly ze života lidové tradice, v krajích etnicky smíšených či dotýkajících
se německých enkláv, v poněmčených městech, kde se organizace výstav střetávala s nezájmem,
ba i s odporem německé správy města, kde úsilí vlastenců bylo napadáno a znevažováno
v místním německém tisku (např. Litovel, Boskovice, Nový J i č í n , Moravské Budějovice, Velké
Meziříčí). Mělo se ukázat, „že v našem okolí, které jest již nasáklé cizáctvem, žilo se kdysi způ
sobem svérázně po česku, a že se až dodnes uchovaly dosti četné a krásné památky". '
Pronikavé zanikání tradic lidové kultury na Hané, zejména odložení kroje a dalších prvků —
v interiéru, v obřadním životě — stál v popředí pozornosti mnohých vlastivědných sběratelů:
„... ostatně národopis hanácký náleží bohužel „historickému bádání", konstatoval v roce 1895
v kontextu hodnocení svých poznatků z krajinských výstav J . Klvaňa. ' Vyvstávala ztráta osobi
tosti Hané, nejstaršího a až dosud nejvýznačnějšího národopisného regionu na Moravě. Zvlášť
proto se výstavní aktivita rozvinula četnými akcemi na tomto území, proto i prestižní výzvy
k zintenzívnění sběratelské práce: „Nicméně doba spěchá, a juž i sousední kmen valašský nás v práci
předbíhá, pročež jest nám všem, jimž na tom záleží, aby Hané, se dostalo mezi zápasícími kmeny moravský
mi lípového věnce vítězného, chopiti se ohned práce ... vždyt všichni jsme hrdi, že jsme Hanáky!"
4. Scénické úpravy vybraných zvyků byly často řazeny do určitého režijně koncipovaného
zvykoslovného pásma, doprovázeného tanci, hudbou, písněmi. Tak na výstavní slavnosti v Tovačové v srpnu 1892 „na louce v podzámčí rozproudil se čilý život. Tu „přístkovali", tam „svajbovali", jinde „robotovali" ... Jinde pozornost poutalo banderium z Klenovic, a tu zase švarné
Hanácky zvaly k buffetu. Večer pak provedny tance hanácké a královničky". Ve větších městech
se podle záměrů režisérů k předvedení zvyků sdružily skupiny z několika obcí, nejspíše se uplat
nilo více lokálních prvků v jednom scénickém tvaru. Např. v Prostějově r. 1893 „hanácká svatba",
již vypravily osady Bedihošť, Čehovice, Hrubčice, Kralice s plnou nádherou, byla přesně podle
starodávných zvyků provedena". ' V Boskovicích na Zámeckém vrchu r. 1892 předvedla „ho
ráckou svatbu" mládež ze Žtfárné, Velenova, Valchová a Ludíkova. ' V menších místech bylo
zvykoslovné pásmo tematicky rozsáhlejší, ale i autentičtější a spontánnější, prezentoval se jakýsi
přehled domácího zvykosloví s uplatněním projevů živých i zaniklých — rekonstruovaných. Tak
třeba ve Skašticích u Kroměříže v srpnu 1892 předvedli školáci, jak se dříve „chodilo s Blažejem",
děvčata zase „průvod s královnou", ale i dosud živý velikonoční mrskut a smrtonedělní obchůzku,
chasa „dožatou", „honění krále", „hanácké právo". ' V Chropyni započala slavnost staroby
lým „vložením a prodáváním peřin", které předvedly ženy, projíždějíce obcí, pak byly (v sále
hostince) ukázány některé „starodávné zvyky a obyčeje, jinde méně známé, jako „rozhonky
na sv. Martina", „sýpka o b č a n ů " , „přijetí sousedky", „potazník", „opálení šátků na sv. Ondřeje",
„chození Mikuláše a Lucy", „přástky", „hledání J e č m í n k a " , „prodávání nevěsty". ' Na výstavě
ve Velké nad Veličkou r. 1894 průvod fašankářů, stavění máje, tanec pod máji, svatba, jízda králů
z Kněždubu, svatojánské ohně. ' Osobitost výstavky ve Velké, dané zejména spontánností
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předváděných, většinou současných projevů lidové kultury v úzkém vztahu divák/interpret,
vystihl J . Klvaňa: „Byla to výborná myšlénka, spojitis výstavkou ve dvou dnech řadu lidových slavností,
rovněž výborné bylo vystavování „živé" práce po jednotlivých domech (tu se tkalo, tu kraslice se
malovaly, jinde vyšívalo, jinde zase krpce se robily atd.) ...to nebyla výstavka v obyčejném smyslu di
vadelní, ale výstavka skutečná.' ' V městských centrech na rozhraní více národopisných oblastí
byla snaha předvést regionální rozdílností. Např. na výstavce v Litovli roku 1893, která — jak
předesílá J . S m y č k a —"bude velmi zajímavou, an se na ní vystavovati budou tři kmeny, Hanáci,
Podhoráci a Horáci", ' předvedly jednotlivé vesnické skupiny „hanáckou svatbu" ze Senice a
„podhoráckou" z Konická. Podobně í v Holešově byly ukázány obyčeje z Hané, Valašska a hos
týnského Záhoří. Myšlenka krajinských výstav podnítila nadšené příznivce výstavní myšlenky
z krajů málo známých i odborné veřejností rovněž předvést osobitosti krajové lidové kultury.
Tak na národopisné výstavce v Dřevohosticích v červenci 1893 prosazovalo svou kulturní oso
bitost hostýnské Záhoří, např. i ve výzdobě městečka prapory v „záhorských" barvách červeno černo-červených, přejatých z barevnosti opentlených klobouků mládenců: „Tak Záhoří, kdysi
odstrakovaná chudobka, měla se ukázati ve své kráse a získati zvučného jména mezi ostatními kmeny
moravskými.' '
Na slavnosti byly pod vedením P. F. Přikryla předvedeny „záhorská svatba",
„ostatkové právo", „stínání berana", „obžínky", obnovená „jízda králů". '
5. Výběr obyčejů a jejich prezentace mimo kontext přirozených tradičních časových a funk
čních vazeb, dramaturgie průvodů i celých zvykoslovných pořadů nebyly bez vlivu samotných
pořadatelů-režisérů, kteří pracovali s vesnickými skupinami a nacvičovali s nimi jednotlivá vy
stoupení. Bylí jimi nejčastěji učitelé, členové spolků, vlastenečtí kněží, osobnosti místního kul
turního života, interprety zvykoslovných výstupů pak sami vesničané - mládež, ženy, děti,
příslušníci sokolské tělocvičné organizace. Určitou představu o přípravě zvykoslovných a fol
klórních vystoupení pro N V Č podává s v ý m doporučením L. Bakešová: „Jelikož na provádění
krásných našich zvyká, zpěvů a tanců v Praze, již se musí nyní pomýšleti, jest zapotřebí, aby lid, jenž
do Prahy má přijíti, se juž hned cvičil ve zpěvech, pohybech, říkáních a tancích, neboť má se světu
předváděti národopisné divadlo. A kdo chce s úspěchem divadlo předváděli, musí za včas zvykati si na ve
řejnost, nelekati se ohromných zástupů lidí, tisíců očí; zmužile, bez ostychu, sebevědomě, s nadšením a
hrdostí předvésti musí každý z lidu krásné zvyky, písně a tance své, oblečen jsa v malebném kroji svého
kmene.'" '
Míra režisérského vlivu byla různá, v závislostí na životnosti obyčeje a jeho současné podobě,
na zkušenostech a individuálním přístupu samotných organizátorů zvykoslovných scének. Ta
ké míra autentičnosti předváděných jevů závisela na celkové intenzitě lokální tradice, na tom,
nakolik sami interpreti znalí inscenované obyčeje, či nakolik šlo jen o předem nacvičené scénky,
určené pro jednorázové předvedení pro diváky. Na národopisné slavnosti ve Vsetíně, kde byla
předvedena „valašská svatba" vesničany z Jablůnky a Polanky, „pan farář Přibyl, který celou svat
bu pořádal, dal si všecku práci, aby se při ní provedly všecky staré obyčeje docela přesně. Úřad družbu
převzaly všem známé a osvědčené v této věci síly, družbové všech svateb z dědiny".
Dosud málo víme o konkrétních postupech těchto režisérů a organizátorů zvykoslovných
představení. J e otázkou, nakolik jejich individuální zásah do interpretace obyčejů na výstavních
slavnostech gpočíval např. v dotvoření textů, připojení jiné lokální varianty, zařazení nových pís
ní , zvýšení dekorativností obřadních rekvizit, ve výběru aktérů, zejména u jevů obnovovaných.
Určité úsilí o zvýraznění starobylosti tradic, jež se projevuje především v četnosti rekonstruova
ných obyčejů, určitá tendence k zušlechtění podoby obyčejů patří k některým rysům aktivity
organizátorů zvykoslovných pořadů.
Z obyčejové tradice byly vybírány zvláště jevy formou nejbohatší, přitažlivé folklórními pro
jevy — písněmi, tanci, slovem, krojem, věcnými artefakty (z nichž některé se objevily na výstavě),
mající určitou dramatickou osnovu, obsahující jisté dění, s účastí několika aktérů s dialogy,
doprovodného sboru, konečně jevy reprezentující hodnoty potřebné zachovat. V těchto předsta
veních působily obyčejové projevy ve své sekundární funkcí, předpokládající především zesílení
vnějšího estetického a emocionálního působení. V pojetí těchto představení působil — dobovým
měšťanským názorem orientovaný — pohled vlasteneckých a národopisně zaměřených vlasti
vědou, což našlo svůj výraz i v instalacích „selských jizeb", převážně s malovaným nábytkem,
budících obdiv. Teze o tom, že „lidová kultura začíná být popularizována jako „romantický protísvět" (Gegenwelt) rozporného života v období postupující industrializace, může být platná
i zde. ' K nejfrekventovanějším dějově uceleným jevům patřily na výstavních slavnostech do25
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zinky a zvláště „selská svatba", mající dramatickou osnovu závazného obřadu a přísný sled
po sobě jdoucích složek: obě ostatně preferované i při národních slavnostech v první polovině
19. století.
Zvlášť je třeba se zmínit i o předvádění řemeslnických obyčejů, rekonstruovaných v e s m ě s
podle starých cechovních pořádků z iniciativy řemeslnických společenstev ve městech. I tyto,
ifcdyž v menší míře, tvořily součást zvykoslovných inscenací, např. na výstavách ve Velkém Me
ziříčí („přijímání učenníka", „dávání za v y u č e n o u " , „přijímání do cechu"), v Prostějově zvyky
tkalcovského cechu („připovídání u č ň ů " , „vypovídání tovaryšů", „přijímání mistrů do cechu").
Podle zachovaných textů a pamětnických vyprávění byly rekonstruovány do podoby zvyko
slovných scének také právní obyčeje, spjaté s tradičním obecním zřízením. Např. na výstavní
slavnosti v Nákle byla provedena „stará obecní hromada", v níž se přijímal do obce mladý
soused (se scénkou „Přijímání za souseda" se setkáváme i později při různých místních slav
nostech, např. na Brněnsku), ve scénce podle textu z r. 1786 se „schvalovaly obecní účty", byl
předveden „soud poctiviho práva nakelskiho" rovněž podle dochovaného originálu. Do té
to skupiny specifických projevů druhu pololidového divadla, často s výrazným autorským po
dílem, využívajících prvků lidových tradic, patří i scénka „Přástky", upravená podle starší folklór
ní tradice učitelem a literárně činným spolkovým pracovníkem O. Vídrmanem (1832 - 1 8 9 5 )
z Nákla; byla uvedena též na Národopisné výstavě v Praze. O. Vídrman při tvorbě „Přástek" vyu
žil lidových písní, textů starších moravských básníků aj. '
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Prostřednictvím výstavních exponátů i prezentováním obyčejů, tanců, krojů na výstavních
slavnostech se utvářelo u širší veřejnosti povědomí o krajových a lokálních osobitostech lidové
vesnické kultury a jejích hodnotách. Výstavky podněcovaly udržování tradic, dávaly impulzy
k obnovení obyčejů na scéně i mimo ni, formovalo se úsilí o pěstování, oživování tradic. Vytvá
řely se určité specifické deriváty obyčejové tradice - zvykoslovné scénky často písemně fixova
né, které v různých úrovních působily ve vesnickém prostředí, oživovány aktivními organizá
tory společenského života a vázány na aktivitu místních spolků, zpětně ovlivňující spontánní
tradici. Národopisné slavnosti s prezentací obyčejů se staly součástí kulturního a společenského
života venkovských měst v dalším období.
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LITURGICKÝ ROK A LIDOVÉ SLAVNOSTI NA VESNICI
S PŘIHLÉDNUTÍM K POHRANIČNÍM OBLASTEM ZÁPADNÍCH ČECH
HELENA

NOSKOVÁ

ÚEF ČSAV

Praha

Lidové slavnosti, zábavy a hry byly - j a k je známo z četné národopisné literatury - d ů 
ležité pro vesnické obyvatelstvo z více hledisek, přičemž v podstatě na nejdůležitější místo
bývá vyzvedáván jejich původní rituální charakter. Nacházel se obvykle pod více historickými
nánosy a pro dané společenství byl významný vzhledem k určitému druhu prosperity, kterou
měl po dodržení požadovaných rituálních praktik tomuto společenství přinést, zaručit.
Neméně důležitou funkcí slavností však zřejmě donedávna bylo členění ubíhajícího času
kalendářního roku nejenom vesnické pospolitosti, ale i člověka samotného. Umožňovalo mu
mimo jiné zřejmě pocit uchopení času jím s a m ý m , času jako určité lineární veličiny, která je
však určitým způsobem členěna, s níž je člověk bytostně spjat s v ý m životem.
Jestliže se zaměříme na význam lidových vesnických slavností z hlediska času a jeho členě
ní, vystoupí před námi některé sice již známé, avšak v uplynulých desetiletích z důvodů seku
larizace (i jiných) pro širší veřejnost značně zasuté, i když dosti podstatné skutečnosti, o jejichž
významu se v minulém čtyřicetiletém období výrazně pochybovalo, později i vesnickou pospo
litosti samotnou. Řada z nich byla přímo zakazována, případně sledována z určitých míst,
takže byla zatlačována do pozadí a utajována postupně zanikala. Důsledky z toho plynoucí
nemohly býti prozatím více sledovány ani prozkoumány. V budoucnu bude důležité zkoumat
je nejenom z pohledu národopisného badatele, ale též z pohledu psychologa, etnopsychologa,
z širšího a obecnějšího nadhledu pak též z pohledu filozofického, zaměřeného k vědomí, spo
lečnosti, pojetí času, atd.
I zde, v krátkém příspěvku zaměřeném především na postavení neděle jako dne poskytující
ho prostor pro konání lidových slavností, sepjatých jak z liturgickým rokem, tak i kalendářním
zvykoslovným cyklem, též rodinnou obřadností, bude zřejmě vhodné upozornit alespoň na
některé mezníky, vstupující do pojetí toku času v dobách dávno minulých i minulých, až smě
rem k současnosti.
K pojetí chápání smyslu a podstaty času je nutné přihlédnout i k antické minulosti. Z děl
antických filozofů víme, že v té době člověk pochopil hodnotu času, jenž mu byl vyměřen
možností jeho tvorby vlastního osudu v toku ubíhajících dní, v toku lidského života. U křes
ťanských myslitelů nabývá přemítání, myšlení o čase psychologického charakteru. Ve 4. století
sv. Augustin pojal čas jako čas lidského díla. Jestliže času v životě užíváme, rozumíme mu.
V tom je obsažena psychologizace času.
Od antiky přes středověk je čas chápán prostřednictvím církve, a tedy vzdělanosti jako nesmír
ná hodnota, která je člověku dána, aby ji naplnil. Č a s je hodnota, kterou nelze ničím nahradit
a která neposkytne nikdy možnost, aby byla opravena, jestliže byla jednou zneužita. Č a s na
plňujeme s v ý m životem. Skutky, ať dobré, či zlé, práce, chvíle zasvěcené duchovnímu životu,
dny radosti i slavnosti vyplňují jednotlivé okamžiky času, který člověk prožívá.
J e zřejmé, že z podkladu filozofických úvah o čase, jeho významu pro lidský život, vznikla
snaha lidských pospolitostí po rozčlenění času na určité úseky, postupně čím dále tím více
členěné. Toto lidské zachytávání toku času bylo a doposud je spojeno s určitou duchovní
potřebou. Právě z důvodů svého reálného chápání času vedlo lidi k pořizování si matematických
kalendářů. Z důvodů lidské schopnosti obrazného vnímání světa, jsoucna, přírody (přírodních
jevů) vplétali lidé do těchto kalendářů své představy — přírodní, pranáboženské, společenské,
folklorní i další jiné motivy. Z tohoto pohledu jsou pro národopisce zajímavé především dny
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zimního a letního slunovratu, v liturgii propojené s vánočním a velikonočním okruhem, i sa
motné nedále, které byly v živote vesnického člověka v ý z n a m n ý m svátkem a k nimž se vázaly
zejména pak v době pozdější různé slavnosti a lidové zábavy.
Z hlediska přesného časového členěni byl a je významný liturgický rok. Vznikal od počátku
našeho letopočtu v návaznosti na předkřesťanské tradice. S v ý m i úkony víceméně obsadil
prostor, který lidstvo do té doby spoznalo, a stal se tak určitým schématem pro měřeni času
křesťanů. Nabádal k vénovánl se duchovním hodnotám, zejména ve svátečních dnech. Všechny
liturgické oslavy tak získaly pevné místo v ročním cyklu, opakovaly se pak s mechanickou
pravidelnosti. K liturgickým oslavám se připojovaly lidové slavnosti, zábavy a hry, pořádané
samotnou vesnickou pospolitosti. Č a s však nabyl především křesťanskou liturgii přesný, mno
honásobné členéný obsah, zvýrazněný pak i mnohotvárnou lidovou obřadností.
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Význam nedéie
Neděle mela a m á v liturgickém roku své zvláštní a jedinečné postavení. Od počátků křesťanst
ví byla charakterizována jako den Páně, kdy se křesťané scházeli a zpívali píseň Bohu. Tfm do
cházelo k posvěcování času a i každý další den byl prostorem pro realizaci člověka.
Zpočátku se každou nedéli slavilo Vzkříšení. Postupné se stala i dnem odpočinku, takže boho
služby se přesunuly na dopoledne. Nemusely se již konat brzo ráno, nebo večer po práci. Církev
však považovala ulehčeni slaveni nedéle za určité „zneužiti" nedále, „protoíe v dny klidu hřešíme
mnohem více než kdy jindy. Zatímco polní práce se nekonají a práci zastavujeme, sháníme horlivě dílo
svého zatracení, poněvadž navštěvujeme obchodní domy a věnujeme se různým zábavám"*' Ve fragmen
tu ze 6. století se píše:
„Zlořečený ten, kdo bude něco vykonávat o dni svatém s výjimkou duši potřebných věcí a péče o dobytek."
Církevní koncily pak zakazovaly pod pohrůžkou trestu každou polní práci, aby se mohlo jit
snáze do kostela a vénovat se motlitbě. Postupně však docházelo k ulehčováni bohoslužební
nedéle, čfmž se získával prostor pro tělesné a duševní uvolněni. Vesnická pospolitost ho zača
la využívat k pořádáni různých vesnických slavnosti, zábav, často opět v návaznosti na církevní
obřadnost a liturgický rok -nejenom poutě, posvíceni, ale i zvyky kalendářního zvykoslovného
cyklu náležely často nedéli, dnu volna a odpočinku. S postupnou sekularizaci se neděle skuteč
ně stala dnem pro pořádání různých slavnosti, zábav, tanečních zábav v odpoledním a've
černím čase. V současné době je ještě více charakterizována v o l n ý m č a s e m , turizmem, autoturizmem, vzhledem k tomu, že jl předchází volná sobota, která rovněž bývá využívána k pořá
dáni některých slavností a zábav, jež doposud nebyly pevně svázány s neděli. J e d n á se zejména
0 nové zábavy mladé generace — diskotéky, nově vznikajíc! tradice v některých regionech."
Přesouvají se i některé tradice původně slavené v neděli — např. stavěni a káceni m á j ů . " Neděle
tlm tak poněkud ztrácí s v é předchozí postavení jediného volného dne týdne, což by v budoucnu
mohlo sehrát svou roli při obnovení návštěvnosti bohoslužeb.
S v ů j v ý z n a m neděle, jakožto i významného kalendářního svátku v kalendářním zvykoslovl, si
uchovali němečtí obyvatelé v západočeském pohraničí, rovnéž tak i slovenští reemigranti z Ru
munska, usídlení taktéž do západočeských regionů. K v ý z n a m n ý m zvykům německého prostředí
zde náležel a náleží Masoupust se v š e m i náležitostmi, které místní Němci dokázali zachovat —
včetně masek, masopustního průvodu, her masek, masopustní zábavy, atd. J e určitou psy
chickou přípravou na dlouhé období postních nedělí předcházejících Velikonocům.
I postní neděle vsak měly kouzlo s v ý c h lidových zvyků. Některé z nich měly s v é protějšky
1 v církevním prostředí. O smrtné neděli na Sokolovsku vynášela děvčata smrtku, hadrovou
pannu, kterou za vesnicí pálily. Do vesnice pak přinášela malý stromeček „ T a n d l " , ozdobený
věnečky a střihanými papírovými ozdobami. Dívky se zpěvem obcházely jednotlivá staveni.
V každém zanechaly jeden z věnečků, který měl hospodáři zaručit bohatou úrodu. Hospodyně
je odměňovaly čerstvými vajíčky. Zvyk zanikl odsunem většiny německého obyvatelstva po ro
ce 1945. Novoosldlenci jej již neznali. Zůstalo však zachováno svěceni kočiček na Květnou neděli,
jež nevyžaduje skupinové pojetí, takže jej mohou dodržovat i staří místní obyvatelé I novo
osldlenci.
S v ů j v ý z n a m si podržela Velikonoční neděle, i když slavnost proces! o Bílé sobotě podvečer
musela na dlouhá léta ustoupit zcela do pozadí, takže se přestala i konat. Svěcení Velikonoční
neděle se však stáhlo více do rodinného prostředí. Zcela nezanikly poutě konané o nedělích sva
todušních, v den sv. Trojice. Některé lidové obyčeje se přesunuly na volné soboty — např. sta1
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věnf májů a májové zábavy, též kácení máje. Další svátky, slavnosti a zábavy nejsou tak zcela
spjaté s nedělí a proto v současnosti docházelo k m n o h ý m přesunům, které by v minulosti ne
byly myslitelné.
Význam neděle se s věky, postupem času už jenom s lety značně posunul. Nové pojetí neděle
jako pouze volného času z valné části pozbavilo tento den původního smyslu. Jestliže toto
• pojetí neděle bude dobré I v budoucnu, ukáže čas a potřeby jednotlivců i celé vesnické (nejenom
vesnické) společnosti. Neděle by však měla být I č a s e m hlubší duševní pohody, přičemž však
nemusí přímo souviset s vírou a liturgii, jestliže jde o ateisty, nebo lidi zčásti věřící, avšak neholdující obřadnosti. Měla by zůstat určitým č a s o v ý m mezníkem, dnem na konci týdne, dnem
hodnotícím, vnášejícím řád do koloběhu týdnů roku.
Jestliže aspoň zčásti pochopíme cenu a neopakovatelnost č a s u , měla by se stát pro nás část
neděle určitým duchovním prostorem k zamyšleni nad sebou s a m ý m , k hodnoceni vlastních
morálních hodnot i k využíváni onoho týdenního časového prostoru.
Z pohledu národopisného bádáni pak lze neděli vnímat jako určitý mezník vesnické pospo
litosti, k němuž se upíná I její obrazné myšleni a vnímáni světa. Neděle svázané s liturgickým
rokem a kalendářní obřadnosti ozvláštňovaly a doposud ozvláštňujl tok všedních dni. Jsou
určitým psychickým stimulem pro vesnického člověka, pomáhají mu vytvářet pocit domova,
navozuji pocit příslušnosti k určitému společenství. Bylo by dobré, aby toto obrazné vnímáni a
myšleni mezi lidmi i nadále zůstalo, i když se jeho sepjetí např. s liturgií v minulých letech značně
uvolnilo. Zejména v novoosfdleneckém prostřed! si uvědomíme snahu po zakořenění právě
prostřednictvím tradic nejenom lidových, ale daných v dávné minulosti i církví a její liturgií.
Do budoucna je zřejmé, že ve většině i novoosfdleneckých regionů zůstává sila a potřeba znovuobnovování i znovuvytvářenl lidové tradice, nyní oproštěné od určitého výběru. Její ucho
váváni a tvorba bude záviset přimo od dané vesnické společnosti a jejího prostředí.
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SVĚTSKÉ A NÁBOŽENSKÉ SLOŽKY PŘI SLAVNOSTNÍCH
PŘÍLEŽITOSTECH RODINNÉHO ŽIVOTA
ALEXANDRA

NAVRÁTILOVÁ

ÚEF ČSAV

Brno

Se snahou vyjádřit slavnostním způsobem určité významné momenty lidského života se
setkáváme již u nejstarších civilizací. Narození člověka, jeho vstup do světa dospělých, sňatek
a úmrtí představují cyklus tzv. rites de passage, které se staly stabilní součásti obřadní kultury
každého lidského společenství. Byly vždy chápány jáko mimořádně závazné, slavnostní a oká
zalé příležitosti nejen pro život rodiny, ale s v ý m v ý z n a m e m přesahovaly i do širších kolektivů.
Tato skutečnost přirozeně vyplývala ze stability dřívějších komunit, založených na příbuzenském,
sousedském, přátelském, pracovním a územním propojení. Obřady, provázející a symbolicky
vyjadřující přelomové okamžiky života jedince, zprostředkovávaly jeho začlenění do rodiny a
společenství a zároveň demonstrovaly veřejné vymezeni jeho vztahu k tomuto společenství.
Byly zakotveny ve zcela reálných životních potřebách, spjatých se zabezpečováním právní a
sociální jistoty člověka, s etikou a morálkou. Upevňovaly vztahy mezi členy rodiny a ostatních
příslušníků dané komunity naplňováním norem, považovaných za závazné.
J e zřejmé, že v obsahové i výrazové stránce rodinných obřadů a obyčejů se souběžně utváře
ly prvky a hlediska duchovní (náboženská) a věcná (světská). Jejich základem byly předkřesťanské magické a kultovní praktiky a úkony, které byly v průběhu staletí obohacovány o soustavu
církevně náboženských obřadů a kultů. V historickém vývoji jednotlivých společenství se setká
v á m e s rozporem mezi respektováním významných poznatků vědy a techniky a s tradičními
rituály a mýty, uchovávanými z hluboké minulosti přes snahy racionalistů a empiriků o jejich
vymýceni. Zejména v mezních situacích života a smrti nenacházejí mnozí lidé důkaznou odpov ě d v racionálních výkladech lidského bytí, uchylují se k archetypům v chování a k víře jako
koncepci určité naděje. Tento postoj, utvrzený v intenzivním soužití rodiny a souboru rodin
ných obřadů a obyčejů, prohlubovaly náboženské elementy zajišťováním cilů a potřeb, ležících
vpodstatě v oblasti mimonáboženské.
Uplatňování církevně náboženských symbolů a ritů v lidových obřadech bylo velmi široké —
od použiti církevních svěcenin, slovních formuli a gest apod. prostředků až po samotnou účast
kněží na slavnostním pohoštění, spojeném s narozením dítěte, se svatbou nebo pohřbem.
Profánní i sakrální složky se v obřadech a obyčejích během dlouholetého vývoje velmi úzce pro
línaly a překrývaly. Jejich podii na obsahové náplni i formálním vyjádřeni obřadů kolísal
v závislosti na konkrétních historických a společenských podmínkách té které doby. Chápeme-li
proto historickou proměnlivost obřadů a obyčejů, jejich poslání a cíle, které splňovaly ve
starším období svého vývoje, vytvoříme si předpoklady k pochopení jejich pozdějších proměn
i jejich podob v současné moderní společnosti.
Vedle zábavní a estetické funkce rodinných obřadů a obyčejů existovala i jejich společenská
a právní závaznost. Prakticky až do doby zavedení matrik a ještě dlouho poté byly jediným způ
sobem zajištění právní a sociální validity přelomových životních situací. V ý z n a m n ý m aktem
právní povahy bylo např. rituální přijetí novorozence do rodiny otcem nebo obyčeje, vyjadřu
jící jeho uvedení do širšího kolektivu obce, které byly později překryty jinými výklady. Původně
však směřovaly k zařazení dítěte do určitého prostředí, k upraveni jeho poměru k rodičům a
vymezení jeho role ve společenství. K zajištění důkazu uznání legitimity jeho narozeni i k ma
teriálnímu zabezpečeni dítěte sloužila instituce kmotrů, kteří představovali jediné a přimé svědky
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narození. Zavedení písemných dokladů a centralizací státní správy došlo k oslabení sociální a
právní závaznosti kmotrovství a ke zdůraznění náboženské stránky vztahu mezi kmotrem a
kmotřencem jako duchovního příbuzenství a patronace. Kmotr byl zodpovědný především
za jeho křesťanské vychování a byl vybírán i s přihlédnutím k osobním kvalitám, které měly
kmotřence ovlivnit.
•
Přijetí dítěte do širší skupiny bylo vyjadřováno mnoha dalšími obyčeji, příbuzensky a sociál
ně vymezovanými, mezi nimiž dominovalo především pohoštění u příležitosti narození dítěte a
zejména při jeho pokřtění. J i ž v 18. století zaujal obřad církevního křtu v rámci opatření
potřebných k zabezpečení společenského uznání rodinné a občanské legitimity dominantní
úlohu. Za přítomnosti volených svědků - kmotrů se tak zabezpečovalo uvedení dítěte do
křesťanské obce a tím vytvoření pevného pouta mezi jedincem a církví.
Podobně tomu tak bylo i při svatebním obřadu. Jeho podstata spočívala v společenskoprávní
úloze, ve spojení dvou lidí v manželské pouto a ve změně jejich sociálního a společenského zařa
zení. Husovo svědectví o svatebním obřadu prokazuje, že v 14. století stačilo k zajištění legitimity,
aby hoch a dívka prohlásili před svědky, že spolu uzavírají sňatek. Později k tomu přistoupi
lo veřejné dotvrzení svatební smlouvy. Oba tyto akty vykonávali profesionální svatební funkcio
náři, jejichž důležitost uznávala i církev, neboť nejpozději v 17. století je přizvala jako nezbytné
účastníky k potvrzování sňatku v kostele. ' Ještě v 19. století nám etnografické materiály doklá
dají, jak dlouho se v lidových vrstvách udržovala představa o plné postačitelnosti tradičního
lidového uzavření sňatku bez účasti církve, pouze za přítomnosti věrohodných svědků. Obligatorní požehnání manželského svazku církví po Tridentském koncilu roku 1566 a zejména zavede
ni matrik oslabilo právní význam lidového svatebního obřadu a vytvořilo prostor k zavádění
různých náboženských exhort a žertovných dodatků, tištěných ve sbírkách od poloviny 18. století.
Spolu s tím, jak ustupovala potřeba právního zajištění jednotlivce nebo rodiny prostřednictvím
obřadů a obyčejů, vzrůstal jejich význam jako příležitostí k slavnostní reprezentaci rodinné
soudržnosti a zámožnosti a potvrzení společenského postavení rodiny. Od přelomu 18. a 19. sto
letí se v obyčejích, spojených s oslavou významných rodinných událostí začínají velmi výrazně
projevovat světské, společenskoprestižní stránky. Tato skutečnost působila i na vybavenost
obřadů počtem zúčastněných kněží a jejich hodnostmi. Např. při obřadu církevního křtu se ved
le kněze začal objevovat ještě druhý kostelník. Na svatbách zámožných měšťanů sedávali vedle
kněze také představitelé světské moci, místní honorace. Jejich přítomnost — tak jako přítomnost
církevní osoby — zvyšovala společenský význam oslavy, umocňovala její okázalost a lesk.
Lze říci, že se společenská relevace účasti církevně náboženských představitelů zvyšovala tou
měrou, jakou se prosazovalo zabezpečování určitých potřeb a cílů majetkoprávního a sociální
ho statusu úřední cestou.
V současné společnosti dochází ve vývoji rodinných obřadů a obyčejů k hlubokému procesu
diferenciace, v němž začaly jednotlivé tradiční složky nabývat nový význam a funkci. Jejich
dnešní formy se manifestují především v rovině prezentace společenské prestiže a socioprofesní
sounáležitosti. Státní orgány prosazovaly tendenci posilovat civilní, občanský průběh oslav
těchto rodinných příležitostí v podobě nových organizačních forem.
Nejvýrazněji lze tyto tendence sledovat při slavnostním vítání nově narozených dětí. ' Do
savadní výzkumy na vesnicích a malých městech prokázaly kladný vztah k této tradici, kterou
v některých místech ještě obohatili o nové prvky. Svědčí to o přijetí obřadu, který v povědomí
lidí již překročil hranice pouhého formálního aktu a stal se — zejména v menších lokalitách —
běžnou součástí společenského života obce. Starší generace a věřící rodiče dávají ovšem
přednost křtu, mnohdy však se zúčastňovali obou forem, jejichž základní myšlenka — přijetí dí
těte do určitého celku — j e obdobná. V případě církevního křtu jde o začlenění do církevní obce,
vyžadující provedení křestního slíbu s nadějí na získání boží milosti. Necírkevní forma slav
nostního přijetí do společnosti měla zdůraznit především občanskou stránku vstupu dítěte do
života. V obou případech je důležitá rovina sociálně komunikativní, vyjádřená potřebou společné
oslavy v širším či užším rodinném kruhu, spojená s pohoštěním a dary šestinedělce a novo
rozeněti, dodržovaná i v tradici jiných evropských zemí. Za zvláštní vyznamenání rodiny je po
važována přítomnost církevní osoby na této hostině.
Také svatební hostina v dnešní době nese všechny znaky světské části svatebního obřadu,
v němž došlo k laicizaci někteerých prvků (např. při požehnání snoubenců rodiči). Obyčejové
prvky spojené s průběhem svatební hostiny jsou považovány spíše za zábavné nežli obligatorní
pro zabezpečování dobré budoucnosti novomaželů. Církevní obřad v kostele nese pak v daleko
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větší míře než civilní sňatek znaky slavnostností a lépe odpovídá psychosociální a emocionální
potřebě člověka vyjádřit slavnostnost této chvíle. I toto byla jedna z příčin konání církevního
sňatku u snoubenců, kteří se charakterizovali jako lidé bez vyznání a přihlašovali se k tradicí
svých rodičů a prarodičů.
Snad nejvíce se lidová tradice prolíná s církevně náboženskými obřady při smrti člověka.
V úkonech provázejících úmrtí a pohřeb zjišťujeme úzkou spojitost etických a s p o l e č e n s k o integračních aspektů lidových obřadů a obyčejů s církevně náboženskými složkami. Tradiční
komplex těchto obřadů, jejichž ústředním posláním bylo zabezpečit definitivní vyloučení zemře
lého z komunity a zamezit jeho návratu, církev transcendovala a kodifikovala soustavou rituál
ních úkonů a užitých svěcenin, umocňujících toto poslání: udílením svátostí umírajícím, vykropováním těla v rakví i připraveného hrobu svěcenou vodou, která měla ochránit duši zemře
lého před nástrahami démonů, zádušní mší atd. K prohloubení církevní účastí na pohřbu došlo
zejména od poloviny 18. století, kdy se zavedlo pohřbívání zemřelých až třetí den po úmrtí.
Vznikla tak nutnost hledat cestu k vyplnění času motlitbami, zpěvem žalmů apod.
Součástí pohřebního obřadu byla i nutnost zajistit takové rozloučení se zemřelým, aby uspo
kojilo nároky a představy samotných pozůstalých, zejména komunity, v které rodina žila. V sou
ladu s tímto pojetím pohřebního ceremoniálu věnovala církev stále větší pozornost jeho vnější
podobě.
Značný rozkvět prestižních momentů v pohřbu byl spojen s obdobím pozdní renesance a ba
roka a se vznikem institucí, které si kladly za cíl obstarávat s v ý m příslušníkům pohřby s nádher
nými kondukty. Tehdy nastala explose věcných náležitostí, zvyšujících slavnost obřadu, kdy za
čaly být jednoduché pohřební artefakty nahrazovány nákladnými a bohatými (např. na máry se
kladlo sukno s tepanými ozdobami apod.). Zejména katolická církev přispěla značnou měrou
k propracovanému a působivému pohřebnímu ritu, uskutečňovanému s použitím církevních
parametrů, za doprovodu zvonů, hudebníků a zpěváků, náležitých rekvisit apod. Církevní účast
na pohřbu byla současně spojena i se stabilizací jednotlivých forem v obřadu a s jejich prová
děním profesionálními obřadníky, postupujícími podle závazných předpisů. Přítomnost církev
ních hodnostářů v pohřebním průvodu zvyšovala významnost pohřbu a zároveň posilovala
autoritu církve.
Souběžně s těmito tendencemi se rozvíjely i světské prvky, posilující slavnostní charakter
pohřebního obřadu a potvrzující zámožnost a společenskou prestiž zemřelého. Patřila k nim
samotná účast pozůstalých na obřadním rozloučení s nebožtíkem, která dodnes zůstává určitým
kritériem jeho váženosti a oblíbenosti a zároveň vypovídá o vztahu okolí k jeho rodině.
Z městského prostředí se přebíraly projevy, doprovázející pohřby významných osobností.
V druhé polovině 19. století se začaly klást věnce na hroby představitelů českého národního hnu
tí a později i dělnických vůdců. Ve větších i menších městech se rozšířil obyčej přikládat k rakvi
věnec z lístků, na nichž byl oznámen peněžitý dar pro Matici školskou nebo pro jinou sbírku
s vlasteneckým účelem. Mnohé z původních projevů potom převzaly pohřební ústavy, roz
pracovaly je do jednotlivých detailů a odstupňovaly podle finančních možností pozůstalých.
I při sekularizaci představ o úloze církevního ritu přetrvává uznání jeho závazností v komplexu
úkonů spojených se smrtí a pohřbem. Obecně lze říci, že současný pohřební obřad vyjadřuje
do určité míry i charakter dnešní moderní doby. Odstranila se někdejší přílišná okázalost, vy
jadřující zejména majetkovou nadřazenost některých vrstev, celý obřad se poněkud zjednodušil
a „zcivilnil". I v občanské formě pohřbu však zůstávají snahy uchovat jeho důstojnost: v oble
čení účastníků, v náležitých rekvisitách, ve vhodném prostředí, v proslovech, pronášených nad
hrobem čí v krematoriu atd. Etnografické výzkumy v posledních desetiletích ukázaly, že občanský
model pohřbu se především na vesnici neujal obecně a že převažuje církevní pohřební ritus, kte
rý doprovázejí mnohé relikty tradiční lidové kultury. Udržují se jako uznávané a respektované
úkony a představy ať jíž veřejně nebo v intimním prostředí rodiny a jejich analýza a výklad
v moderní společnosti zůstává v etnografii dosud plně nezpracovanou oblastí.
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POSVÍCENECKÁ TRADICE V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU
VLADIMÍRA L I N D N E R O V Á - MIROSLAVA T U R K O V Á

ÚEF ČSAV Praha
Tradice v nejširším pojetí znamená předávání, dědění zvyků, obyčejů, idejí a norem chování
z generace na generaci. V obecném povědomí je často tradice - a to v zásadě nesprávně chápána jako něco neměnného, petrifikovaného, jednou provždy daného. Ve skutečnosti o v š e m
již samotná charakteristika tradice, jejíž podstatou je právě přenos, předávání určitých prvků
materiálních a duchovních hodnot v průběhu vývoje společnosti v rámci v ý m ě n y generací,
v sobě nutně zahrnuje existenci změn, přejímek, inovací a prvků obměny.
Zvyky, obyčeje a veškeré tradicí podmíněné aktivity představují nedílnou součást kultury
lidstva a míra jejich přetrvávání a působnosti v určité době a určitém prostředí závisí na více
okolnostech; od objektivně existujících sociálně ekonomických faktorů až po subjektivní vliv
jednotlivých nositelů tradice.
Působení místní tradice v jednotlivých sociálních vrstvách, u obyvatel původu autochtonního
i přistěhovalého v prostředí malého města chceme ukázat na příkladu posvícenské tradice
v Libčicích nad Vltavou (okres Praha - západ).
Město Libčice nad Vltavou ležící severně od Prahy vzniklo v roce 1924 spojením obcí Libčice,
Letky a Chýnov, které byly původně samostatnými čistě zemědělskými vesnicemi, z nichž
nejstarší byly Libčice, o kterých je zmínka už v roce 993. ' Všechny původní obce měly výhodnou
polohu při řece i při železnici, vybudované v padesátých letech 19. století, a tak se staly v h o d n ý m
místem pro pražské podnikatele i výletníky. Vedle malých starších provozů, souvisejících se
zemědělskou výrobou, zde začaly zejména od poslední třetiny 19. století vznikat drobné i větší
průmyslové závody. ' Koncem 19. století původně zemědělské obce podstatně změnily svoji
socioprofesní strukturu. Výrazně se zvýšilo zastoupení dělníků a dělnických rodin, přičemž
v průmyslu byli zaměstnáni především muži a ženy pracovaly spíše formou přivýdělečné čin
nosti. Pomáhaly zejména při nárazových zemědělských pracích na polích u sedláků. V období
20. a 30. let 20. století, která jsou v centru naší pozornosti, představovaly Libčice nad Vltavou
průmyslově zemědělské město s převahou dělnických obyvatel, zaměstnávaných především
v místních šroubárnách a cihelnách.
Mezi aktivně udržovanými tradičními zvyky a obyčeji zaujímalo ve sledované době dominantní
místo posvícení se všemi náležitými atributy (od stravy až po kolotoč a houpačky), které ke
„ s p r á v n é m u " posvícení patřily. Slavilo se vždy v neděli po sv. Bartoloměji (24. srpna) a podle
shodných výpovědí pamětníků bylo ve všech sociálních skupinách, žijících v obci, považováno
za prvořadou rodinnou a společenskou událost. ' Na libčické posvícení se sjíždělo blízké i vzdá
lenější příbuzenstvo ze širokého okolí i množství návštěvníků z Prahy.
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2 pohledu pamětníků představovalo posvícení jeden z nejvýznamnějších dnů v roce, kdy
se celá obec společně veselila. Přípravy na posvícení si nezadaly s přípravou vánočních svátků.
Byly spojeny s důkladným úklidem celého domu i hospodářství a chystáním množství jídla,
aby byl po celou dobu dostatek pokrmů a ještě zbylo na případnou výslužku. '
O tom, že posvícení znamenalo pro libčické obyvatele skutečně jednu z nejdůležitějších udá
lostí v roce, svědčí mimo jiné i dlouhodobé šetření na jeho přípravu. K závazným posvícenským
normám náleželo zabezpečení dostatku potravin, zejména masa, mouky a tuku, aby bylo možno
uvařit a upéci v š e , co si „tradice žádala". K nepsanému zákonu patřilo rovněž pořídit si na posví
ceni nové oblečení. Jak uvádí jedna z informátorek „švadleny se mohly ztrhat", protože každý
chtěl nové šaty, i kdyby se měly staré jenom přesít. ' Nové či přešité oblečení si řídily mladé dívky
a ženy ze všech sociálních vrstev. Měla je i služebná děvčata u sedláků. '
4

5

6
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a nezDytnymi tinančními náklady na posvícení se tedy v rodinném rozpočtu muselo plánovitě
počítat, v rodinách s nižší příjmovou hladinou navíc s dostatečným č a s o v ý m předstihem. Ale
i tam, kde se hospodyni nepodařilo „ v č a s " nebo „ d o s t " na posvícení našetřit, existovala výrazná
snaha posvíceni náležitě oslavit i za cenu zadluženi.
Posvícení se drželo v bohatých rodinách selských, u místních živnostníků, v rodinách úřed
nických, u slušně placených dělníků ze šroubáren i u hůře placených dělníků cihlářských.
Podle výpovědi pamětníků se libčické posvícenské tradici museli přizpůsobovat v zásadě i ti,
kteří se do města přistěhovávali, a to v podstatě bez ohledu na lokální původ, či sociální posta
vení jednotlivců, či celých rodin. Pro ilustraci uveďme příklad učitelského páru, který se do Libčic
přistěhoval ve třicátých letech ze severu Čech. Krátce před posvícením, kdy už všechny sousedky
přistěhovalé učitelské rodiny uklízely, pekly koláče a chystaly náležitosti k posvícenskému obě
du, u učitelů se nedělo nic. Sousedky chodily nejprve okukovat, později se již vyptávaly, nabí
zely pomoc či radu. A tak nezbylo paní učitelce (po dohodě s manželem, který vyslechl také
řadu udivených dotazů) nic jiného než v sobotu rychle zadělat alespoň pár koláčů a dojit koupit
kachnu, „aby nebyla ostuda", protože sousedé se již domlouvali, že „ s e učitelovým na posvícení
složí". Ochotné sousedky poradily, jak se dělá posvícenský „kaldoun" a příští rok se i v této
rodině drželo posvícení „jak se patří" . Podobná situace byla i v rodině švadleny přistěhované
do Libčic z Kunžaku v jižních Čechách a řady dalších. '
Libčické posvícení nebylo ovšem důležitou záležitosti pouze pro samotné obyvatele Libčic
nad Vltavou, popřípadě jejich příbuzné z blízkého okolf i vzdálenějších oblastí. Posvícení v Libčiclch znamenalo rozsahem svých posvícenských atrakcí a prodejních stánků významnou udá
lost i pro obyvatele sousedních obci a řada návštěvníků bez příbuzenského poměru k místním
občanům přijížděla i z Prahy. Od časného nedělního rána se po příjezdu každého vlaku „valily
proudy lidí" cestou od nádraží do centra městečka. Libčické posvícení bylo zřejmě s v ý m
neobvyklým rozsahem a množstvím nakupujících lákavé i pro nejrůznější pouliční prodavače,
protože zde ve sledovaném období vedle typických posvícenských či pouťových krámků a stán
ků s brakovým zbožím bývaly pravidelně i pouliční prodejničky, kde se prodávalo boušená sklo tedy nikoliv běžný „pouťový artikl".
Vedle aktivní účasti všech sociálních vrstev a vedle zájmu širokého okoli svědč! o sile a ži
votnosti posvícenské tradice v Libčicích nad Vltavou i ta skutečnost, že ještě ve dvacátých a tři
cátých letech byla nedílnou součástí posvícení v řadě oblastí tehdy již zcela neznámá „pěkná
hodinka" a „ s o u s e d s k á " . S touto realitou bylo nuceno počítat i vedeni místních šroubáren v pondělí po bartolomějském posvícení se zde nepracovalo, protože i dělníci drželi „pěknou
hodinku". Volno se na tento den poskytovalo šroubárenským dělníkům až do konce druhé
světové války, přestože firma pracovala na válečných zakázkách.
Posvícenské tradice v Libčicích nad Vltavou byla v období dvacátých a třicátých let našeho
století natolik živá a silná, že se jí v zásadě podřizovaly všechny vrstvy, které tvořily sociální
strukturu městečka. Odlišnosti, nebo lépe vyjádřeno rozdíly, v nákladnosti posvícenských
připrav (týkalo se především množství a bohatosti chystaných pokrmů), které bylo lze pozo
rovat mezi jednotlivými sociálními skupinami obyvatel, spočívaly pouze v rozdílných ekono
mických možnostech. A i tyto rozdíly byla snaha eliminovat, jednak dlouhodobým šetřením,
jednak formou zadlužení, všechno s jednotným cílem „aby bylo posvíceni, jak se patři".
Stejně silně jako na původem místní rodiny či jednotlivce působila posvícenské tradice i na ty,
kteří se do Libčic nad Vltavou přistěhovávali. V této souvislostí je třeba zdůraznit, že se nejedna
lo pouze o ojedinělé případy, protože místní prosperující šroubárna potřebovala naustále značný
počet pracovních sil. Přestože obecně větší počet příchozích působí negativně na udržování tra
dice, v Libčicích tomu tak nebylo. Přistěhovalí jednotlivci, ale i celé rodiny z různých lokalit
bezprostředně po přestěhování podléhali atmosféře posvícenských příprav bez ohledu na to, zda
v jejich původních domovech bylo, či nebylo zvykem posvícení slavit. A toto bezprostřední
přizpůsobeni se místní tradici se týkalo opět všech sociálních vrstev. Jednoznačně o tom svědčí
výpovědi pamětníků z rodin dělníků, úředníků, živnostníků a rovněž i výše uvedený případ rodi
ny učitele.
71

81

9

101

111

121

131

Příčin tohoto rychlého a v podstatě bezvýhradného zapojení se do místních zvyklostí v rámci
slavení posvícení existovalo několik. Nejhlavnější z nich bylo pravděpodobně soudobé
společenské klima, podporované vedle celkové atmosféry např. i oficiálním přístupem
zaměstnavatelů (poskytování volna na „pěknou hodinku"). J e d n í m z důvodů, zejména pro
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přistěhovalé dělnické rodiny, byla i skutečnost, že se ženy při své přivýdělečné práci dostá
valy do bezprostředních kontaktů se selským prostředím, kde se posvícení slavilo zvlášť okázale.
Rovněž postupná infiltrace nových obyvatel umožňovala průběžné, bezkonfliktní zařazování
do společenského života, jehož součástí bylo i slavení posvícení.
Posvícenská tradice přetrvala v Libčicích nad Vltavou až do dnešních d n ů , I když zdaleka
ne v takovém rozsahu a formě jako v době svého největšího rozkvětu ve dvacátých a třicátých
letech. Nicméně nezanikla jako řada dalších tradičních zvyků a obyčejů z mnoha jiných oblastí,
nýbrž si až do současnosti podržela svůj význam jak v rámci rodinného, tak i kulturně spo
lečenského života libčických obyvatel. V neposlední řadě i tato skutečnost potvrzuje nebývalý
rozsah, v ý z n a m , živost a sílu zdejší posvícenské tradice.

POZNÁMKY
1.

Retrospektivní lexikon obcí Č S S R 1859 - 1 9 7 0 . Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí
obcí podle správního členění k 1. 1. 1972 a abecední přehled obcí a částí obcí v letech
1850 - 1970. F S Ú Praha 1978, díl 1/1, s. 174.
2. V roce 1863 zde vznikla Haasova mydlárna, v r. 1872 chemická továrna K. Rademachera
na výrobu olejů, mazadel a kyselin a Pražský spolek železných hutí - od r. 1884 akciová
společnost Železárny Libčice, v r. 1875 Broscheova chemická továrna na výrobu mazadel,
v r. 1894 továrna na výrobu radiálních tašek, cihel a cihlářského zboží firmy Dvořák a Fischer,
v r. 1903 továrna na výrobu obvazových materiálů a lékárnických potřeb v Letkách aj.
In: K O H O U T O V Á , J . : Stručná historie Libčic nad Vltavou, Libčice n. Vit. 1981, s. 26.
3. Průběh bartolomějského posvícení v Libčicích nad Vltavou jsme sestavily podle výpovědí
pamětníků: J . J . , nar. 1919 Libčice, J . G., nar. 1908 Kunžak, M. K., nar. 1923 Libčice, J . K.,
nar. 1911 Libčice, pí. K., nar. 1919 Lobeček, B. B., nar. 1908 Zákolany, B. Č., nar. 1920
Smíchov, R. K., nar. 1909 Veltrusy, R. H., nar. 1906 Letky, M. L, nar. 1924 Letky ad.
Posvícení se v Libčicích slavilo vždy v neděli po sv. Bartoloměji. V obci již týden předem
rozbili své stánky různí prodavači a kramáři, objevily se kolotoče, lodíčkové houpačky
a jiné atrakce, na které byl život v průběhu roku skoupý. Děti si na posvícení šetřily z dárků
od rodičů a příbuzných, nebo z peněz, které dostaly za pomoc v domácnosti, protože peněz
na kolotoče a lákadla kramářů nebylo nikdy dost. Proto se také při nákupu smlouvalo o cenu
rumových a kokosových suků, „husích novinek" (pepřeného cukroví - pepřenek), cukro
vých špalků, peprmintových bonbonů a jiných pamlsků, případně i nakládaných okurek.
Prodavači okurek ovšem poskytovali i vítané osvěžení zdarma - možnost napít se láku
z okurek. Ušetřit se dalo také za jízdu na kolotoči v případě, že jízdychtivý adept pomáhal
majiteli kolotoče roztáčet kolotoč šlapáním a mohl se pak za určitou dobu svézt zdarma.
Nejvíce starostí měla s posvícením hospodyně. Přípravy na posvícení byly spojeny
s velkým „ g r u n t e m " domu i hospodářství a hlavně s hostinou, na kterou bylo třeba
se připravovat předem, zpravidla už od čtvrtka. Pekly se husy, kachny, králíci, řízky, „fašírka"
(sekaná), připravovala se svíčková, rajská a hlavně „ k a l d o u n " s játrovými knedlfčky, drůbky
a někde i s domácími „makaróny". Dbalo se, aby i v chudších rodinách byl o posvícení
dostatek masa, které se jídávalo i bez přílohy. Posvícenské koláče se „zadělávaly ve škarpě",
aby jich bylo dost. Dělaly se s tvarohem, mákem, povidly, jablky, ořechy, „ š i m l e m " (tvaroh
s mákem) a drobenkou.
V den posvícení si hospodyně „odskočila" do kostela na ranní m š i , aby měla čas
na upečeni posvícenské husy než se ostatní vrátí z kostela z „velké". Pokud nešla rodina
do kostela, věnovala se prohlídce kramářských bud a besedám se z n á m ý m i , kteří se při
jeli na posvícení podívat d o m ů .

Flašinetář Heran z Libčic nad Vltavou, 1929
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Po obědě musely děti „vyzkoušet" kolotoče a houpačky a co nejvýhodněji utratit
ušetřené peníze. Dospělá mládež se těšila především na večerní „tancovačku" v některé
z mnoha libčických hospod. Další den byla „pěkná hodinka" se „sousedskou zábavou".
(Původně se jednalo o d v ě samostatné zábavy. „Pěkná hodinka" bylo podle informátorů
označení nejen večerní taneční zábavy, ale i celého pondělí po posvícení. Této zábavy
se účastnila především mládež a mladší manželské páry. Úterní „ s o u s e d s k á " zábava byla
záležitostí spíše starší generace a končívala na rozdíl od „ p ě k n é " již o půlnoci. Postupem
času došlo ke splynutí těchto dvou původních zábav do jednoho dne. Tato zábava nazývaná
buď „pěkná hodinka se sousedskou" nebo pouze „ p ě k n á " či jen „ s o u s e d s k á " se konala
v pondělí.)
Atmosféru libčického posvícení zachycuje i stejnojmenná píseň od A. F. Libčického,
vydaná vlastním nákladem v edici Sbírka časových novinek č. 3:
I.
O posvícení všude to voní
tak jako v apatyce,
kdo chce je užít, může si přijít
podívat na L i b č i c e :
Libčické posvícení nejlepší pobavení,
ten kdo je zkusí, vždy říci musí,
že přes něj vůkol není.
II.
Hudba v zahradě, slyšet je všade
veselá ta muzika,
hosté u stolů zpívají spolu,
švanda je to veliká I
V Hostinci „ U nádraží"
vaří se, peče, smaží,
ve sklepě bývá vždy dosti piva
při němž se dobře daří.
III.
„ N a Černé H o ř e " je lidu moře,
při tanci tlačenice:
hoch rád si výskne, děvče přitiskne
je s a m á taškařice.
Žij vesele na světě,
po hladké skoč parketě,
když hudba hraje, pak láska zraje,
ať také Ti rozkvete.
IV.
„ U S u k ů " dole, na každém stole
je pivo jako malvaz;
tam bio mají a v něm vždy hrají
jak se „ t o " stalo na vlas:
Zvoneček zvolna zvoní —
hlava se k hlavě kloní —
pak ve tmě tmoucí polibek vroucí
dvě ústa v jedno spojí.
V.
A též v hotelu, tam tělo k tělu
každý se v sále točí,
všecko dokola, jako Nekola
radost v š e m září z očí.
Z fabriky děvče čilé,
vždycky je pokročilé,
baví se rádo, nosí „Mikádo",
všechno je na něm milé.
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VI.
Tam „ U S k r a m l í k a " pěkná muzika
z „ Č a m r d y " se ozývá;
Milý Skramlíčku, nalej skleničku,
žízeň nám stále přibývá.
A ť žije posvícení
když se nám pivo pění I
Však táta Skramlík,
nějak zas navlík
v š e m dobré pohoštění.
VII.
Ze všech stran lidé, každý rád přijde
se na Libčíce podívat,
i hosté noví, každému poví,
radost že sem je chodívat.
O koláč nouze není,
též ani o pečeni,
každá pajmáma podá jich sama
talíř V á m k občerstvení.
VIII.
Libčická náves, tam vždy je nářez,
lidu plno jako much,
všude kramáři, těm se dnes daří
nedávají nic na dluh.
Houpačky kolotoče,
dej kačky milý otče,
kdyby se stalo, že bude málo,
vždyť je to jednou v roce I"
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Informátorky J . J . , nar. 1919 Líbčice, M. K., nar. 1923 Libčíce a d.
Informátorka J . J . , nar. 1919 Libčíce: „ ... Před posvícením se mohly švadleny ztrhat,
každý chtěl nové šaty. Tancovalo se tu asi ve dvanácti hospodách. Maminka mi vždycka
šila nové šaty, i kdyby je měla přesít."
Informátorka M. K., nar. 1923 Libčice: „ ... Jedna naše služebná už nevěděla, jakou barvu
šatů si koupit."
Např. informátor J . K., nar. 1911 Libčice, pí. J . J . , nar. 1919 Libčice.
Informátorka J . K., nar. 1908.
Informátorka J . G., nar. 1908 Kunžak: „ ... J á jsem si zvykla rychle, protože tady je kostel
sv. Bartoloměje a v Kunžaku byl taky. No a tam se slavila pouť a tady posvícení."
Údaj je zachycen u většiny informátorů, nejvýrazněji u J . K., nar. 1911 Libčíce, J . K.,
nar. 1908 a J . G., nar. 1908 Kunžak.
Např. informátorka J . G., nar. 1908 Kunžak.
Např. informátor J . K., nar. 1911 Líbčice: „ ... V pondělí po posvícení se nepracovalo,
platilo se to ve šroubárně, ale nepracovalo se ani za Hitlera."
Informátorka B. Č., nar. 1920 S m í c h o v : „ ...Železářští dělnicí měli volno na pěknou
v pondělí."
Informátorka M. L.., nar. 1924 Letky: „ ... Držela se „pěkná", to se tancovala sousedská,
do práce se nechodilo. Fabrika měla na „ p ě k n o u " volno."
S K A L N Í K O V Á O.: Tradice a norma v lidové kultuře. Národopisný věstník československý
V - V I , 1 9 7 0 - 1 9 7 1 , s. 35

V ý z k u m y probíhaly v Libčicích nad Vltavou v letech 1 9 8 9 - 1990.
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SLAVENÍ MASOPUSTU A VESNICKÁ LOKÁLNÍ SPOLEČNOST
(Některé výsledky současného srovnávacího výzkumu v ČR a SRN)
JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ
Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha

„Každým rokem mezi zimním a jarním obdobím ožívá v nejrůznějších koutech evropských území ma
sopustní tradice. Udržuje se na vesnicích, v městečkách i v řadě velkých měst. Všude má své zvláštnosti,
ale i společené rysy, mezi které patří maskování lidí, nevázané a rozpustilé veselí a široký okruh aktivních
a pasivních účastníků".
Etnografický výzkum problematiky týkající se masopustních obyčejů, obchůzek, průvodů a
dalších jevů spojených se slavením období masopustu zahrnuje široký okruh otázek. Ve s v é m
příspěvku věnuji pozornost především společenské nebo v úzkém slova smyslu sociální funkci
a úloze masopustních obyčejů v současné vesnické lokální společnosti. Česká vesnice po roce
1945 zdaleka již nemá charakter sídel s převažujícím zemědělským obyvatelstvem. Přímá a
nepřímá urbanizace a další procesy ovlivňují její demografické, socíoprofesní, v pohraničních
regionech také etnické a regionální složení obyvatelstva. Důsledky společenských a ekono
mických změn v poválečném období se promítly také ve vývoji vesnických sídel. Projevily
se nejen v jejich vnější podobě, ale poznamenaly také jejich vnitřní život.
Přes významné změny si vesnice do dnešní doby zachovává některá specifika, která ji do znač
né míry proti městu zvýhodňují a dotýkají se nejen úrovně životního prostředí, ale zejména je
jího příznivějšího sociálního zázemí. Úroveň vnitřního života i sociálních vztahů je v přímém
vztahu k uspokojování potřeb obyvatel v oblasti kulturního a společenského vyžití. Právě tato
21

oblast života patří k důležitým stabilizujícím faktorům pro obyvatele vesnických sídel. Možnosti
kulturního vyžití a úroveň i realizace kulturních aktivit ve vesnickém lokálním společenství
ovlivňuje podstatně sociální prostředí těchto sídel.
Dnešní stupeň civilizačního rozvoje v Evropě i v našich zemích odpovídá nutnosti řešení
problematiky sociálního prostředí nejen městských, ale také venkovských sídel. Tradiční prvky
kultury - o b y č e j o v é tradice, různé formy svátků a slavností i jiné aktivity každodenního života
poskytují ideální prostor pro sledování klesající diferenciace a individualizace života dnešní
vesnické společnosti. Tento proces se projevuje ústupem i proměnami kolektivně fungujících
složek kultury tradičního komplexu obyčejů (zejména masopustu, velikonoc, stavění májů,
dožínek, pouti, mikulášů, vánoc atd.). Ty procházejí v průběhu poválečného vývoje v mnoha
lokalitách a regionech Čech určitým znovuzrozením. Vesnická společnost se k těmto obyčejům
vrací nebo je ve značně inovované podobě oživuje. V mnoha vesnických sídlech se staly
významnou složkou kulturního a společenského života.
Výzkumy věnované těmto otázkám ukazují, že obyčejové tradice nebyly vždy ve všech lokali
tách a regionech Čech stejně intenzivně udržovány. V současné době stále více dochází k pro
pojování lokálních obyčejových prvků s novými projevy, které odpovídají dnešní představě
o společenské zábavě. Potvrzují se tendence, že rozličné prvky lidové kultury vstupují do každo
denního života vesnické společnosti.
Rozdíly v intenzitě působení tradice v životě a kultuře vesnické lokální společnosti prokázaly
výzkumy, které jsme uskutečnili v různých lokalitách a regionech Čech. Podle zadání jsme vě
novali pozornost především úloze tradičních obyčejových institucí v životě obyvatel venkov
ských sídel. Během kolektivního výzkumu jsme získali nejvíce informací k této problematice
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v lokalitách okr. Domažlice a okr. Klatovy. ' Z mnoha jevů a procesů, které jsme při studiu této
problematiky sledovali, jsem zvolila uvedení výsledků výzkumu problematiky masopustních
obyčejů, neboť tradice slavení masopustu přesahují rámec našeho území. Tato volba odpovídala
rovněž zaměření k širšímu srovnávacímu pohledu. Masopust patří k nejzajímavějšfm projevům
obřadní tradice. Představuje složitý komplex obyčejů, z nichž mnohé svými kořeny sahají
do nejstarších dob a po staletí provázejí kulturní vývoj nejen naší země. '
Regiony, kde jsem tuto problematiku zkoumala, vykazovaly některá specifika. V okrese Do
mažlice jsem uskutečnila výzkum především v chodských vesnicích (v tzv. folklórně živých) a
v okrese Klatovy, ve vesnicích ležících v oblasti těsně sousedící s okresem Domažlice. ' Pro
potřeby hlubšího pohledu jsem využívala výsledky výzkumů dalších regionů Čech (zejména
střední a východní Čechy, severovýchodní i jižní pohraniční regiony Čech). Zadaný úkol, sta
novený k řešení úlohy tradice ve vesnické společnosti, a současné dění v naši zemi i v Evropě
ovlivnilo m é rozhodnutí pokusit se o srovnávací pohled a uvést některé poznatky z výzkumu
masopustní tradice v městečku Rottenburg ležícím v západním Německu v oblastí města
Stuttgart (landkreis Tůbingen). Výzkum jsem uskutečnila v únoru 1990.
Dříve než přejdu k hodnocení zvolené problematiky, uvedu několk základních informací o re
gionech, kde leží zkoumané vesnice.
1. Okres Domažlice (chodské vesnice) -region se řadí k zemědělsko p r ů m y s l o v ý m , pracovní
příležitosti poskytují drobné provozovny, v regionu nejsou větší průmyslové celky. Mnoho
pracovních příležitostí poskytuje oblast terciární sféry. Vesnice vykazují poměrně velkou pe
strost socioprofesního složení. Jsou etnicky homogenní. Nejméně významné pro charakte
ristiku je velké procento vícegeneračních domácností. ' V obcích je stále silná religiozita.
2. Okres Klatovy - region má obdobné hospodářské zaměření patří mezi z e m ě d ě l s k o - p r ů 
myslové. Vesnice mají etnicky jednotnou strukturu. Rovněž demografické složení m á mno
hé shody s okr. Domažlice. Větší je však migrace za prací (každodenní i týdenní). Také v této
oblasti vesnice vykazují velké procento vícegeneračních domácností.' Religiozita oproti
okresu Domažlice je menší.
3. Region v okolí městečka Rottenburg (landkreis Tůbingen) - hospodářské zaměření regionu
je podobné jako regionu okresu Domažlice. Region je etnicky homogenní s poměrně dobrou
demografickou strukturou. V obcích v okolí Rottenburgu je silné náboženské cítění (sle
dovala jsem pouze katolické obce). Vesnice vykazují poměrně velkou migraci za prací mnozí dojíždějí také do nedalekého Stuttgartu, kde je velký automobilový průmysl (DaimlerBenz). Podstatný rozdíl představuje správní systém a zařazení vesnic ve struktuře osídlení
tzn. samostatnost a samospráva obcí, což se promítá do mnoha oblastí života jejich obyvatel.
Region leží na území vyspělého a rozvinutého státu.
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Slavení masopustu m á v českých a německých vesnicích dávnou tradici. Průběh masopustu
si zachovává v některých vesnicích velmi archaické rysy. V masopustních obyčejích lze odkrýt
původní obřadní motivace, mnohé obyčeje však během času měnily svůj obsah i formu, některé
se změnily v hry nebo zábavy. Masopustní obyčeje v Čechách obsahují mnoho prvků, které na
cházíme také v tradicích sousedních národů. ' V různých lokalitách i regionech mají své
zvláštnosti, které obohacují tradici slavení masopustu.
6

Č E S K É VESNICE
K hlavním rysům masopustní tradice ve vesnicích obou českých regionů patří stále obchůzky
nebo průvody obcí. Ty jsou spojeny s rozmanitým a nápaditým maškarním oblečením, tancem,
obdarováváním apod. Obvykle se vybírají dary nebo peníze pro večerní maškarní bál. Nejvíce
archaických prvků jsem zaznamenala v obou hlavních chodských vesnicích - v Mrakově a
v Postřekově. Slavení a průběh masopustu v nich podstatně ovlivňují folklórní soubory, které
se velmi aktivně podílejí na jejich kulturním životě. V Mrakově folklórní soubor spolu s místními
společenskými organizacemi pořádá chodskou svatbu tzv. „voračky" s mnoha velmi archaickými
prvky. ' Postřekov charakterizují průvody obcí s impozantním závěrem, který se uskutečňuje
na místním fotbalovém hřišti, kde je slavnostně a s mnoha dávnými obyčeji „ p o c h o v á v á n a "
figurína bakuse. Před jeho „ p o c h o v á n í m " bývá pronesena řeč, ve které se probírají jak prohřeš
ky bakuse, tak i místních představitelů a obyvatel obce. Kritizují se nešvary celospolečenské atd.
V hodnocení obyvatel Postřekova má tato veřejná kritika poměrně velký výchovný dopad, neboť
představuje neformální způsob kontroly činnosti a vzájemných vztahů obyvatel. Postfekovský
9
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masopustní průvod má značný ohlas v okolních vesnících a je jejich obyvateli hojné navštěvován.
Mnoho návštěvníků přijíždí také do Mraková, aby shlédli „veselou chodskou svatbu".
Masopustní obchůzky a průvody v ostatních chodských vesnicích jsou méně okázalé, nemají
tak rozsáhlý program masopustních slavností a veselí, avšak jsou stejně kladně hodnoceny jako
v Postřekově a v Mrakově. Jejich organizace se ujímají jednotlivci i formální a neformální skupi
ny (sousedské, přátelské, vrstevníci, socioprofesní skupiny i společenské organizace) obyvatel
těchto obcí. Masopustní obchůzky se zúčastní téměř celá vesnice a je prestiží obyvatel, aby při
obchůzce nebyl jejich d ů m vynechán.
Slavení masopustu, masopustní obchůzky nebo průvody měly ve vesnicích na Klatovsku
mnohde přerušenou tradici. V poválečném období docházelo v mnoha zdejších vesnících k jejich
znovuobnovování. Na úspěšném obnovení masopustních tradic se stejně jako v chodských
vesnicích podíleli jednotlivci i různé sociální skupiny formálního i neformálního charakteru. K vy
hlášeným patří v poválečném období masopustní průvody i obchůzky pořádané v Chudenicích.
Při této příležitosti bych chtěla poznamenat, že iniciátorem nejen masopustu, ale i dalších tra
dičních slavností byl učitel, který po roce 1968 musel opustit své pražské učitelské povolání.
V současné době je organizátorem místopředseda JZD, který se přistěhoval do obce z Moravy.
Jeho zásluhou jsou oživovány mnohé velmi archaické prvky slavení masopustu.

V o z í k s n á p i s y v m a s o p u s t n í m p r ů v o d u v C h u d e n i c í c h , okr. K l a t o v y ,
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Jedinečný způsob slavení masopustu zachovávají v obci J e ž o v y , slaví tzv. Popelec. Pocho
vávají bakuse v místní hospodě a v průběhu tohoto zvyku předvádějí pohřební ceremoniál
shodný s církevním. Především proto naráželo slavení tzv. Popelce, podle názoru pamětníků,
na protesty místních farářů. Jak poznamenal jeden z obyvatelů obce, farář „SI do toho pfi
kázáních". Přesto se tento zvyk udržoval jak v předválečném, tak i v poválečném období. Z hledis
ka hodnocení této masopustní tradice je obyvateli okolních obcí i obce J e ž o v y nejvíce ceněno,
že celá obec si ponechává jeden den dovolené pro masopustní středu, kdy se drží „Popelec".
Dovolenou si berou i ti, kteří již v obci nebydlí, narodili se tady, mají zde své příbuzné, vrstevníky,
sousedy a dodržují spolu s nimi tento zvyk.
Obyvatelé obce J e ž o v y hodnotí tuto společnou zábavu velmi pozitivně a nestává se, že by si
na tento den některý z jejich obyvatelů nevzal dovolenou a nezúčastnil se celodenního slavení
„Popelce". Většina z nich pokládá účast za závaznou. Otázky závaznosti při účasti na tradičních
slavnostech nebo zábavách by si zasloužily zvláštní pozornost. Jejich řešení by přispělo k hlub
šímu poznání úlohy tradice ve vesnickém prostředí.
V některých vesnicích na Klatovsku, ale také na Domažlicku pořádaly masopustní obchůzky
nebo průvody převážně místní mládežnické organizace, což ovlivňovalo také průběh slavení
masopustu. Dospělí obyvatelé obcí se stávaly diváky, kteří byli vtahováni do aktivní účastí
především přípravou pohoštění nebo sehrávali roli pomocníků svých dětí pří vytváření masek,
nápadů a inspirací pro večerní bál pod. Tyto skutečností napomáhaly velmi účinně podílet se na
této tradiční zábavě v š e m bez rozdílu věku. Realizátoři i diváci masopustních obchůzek nebo
průvodů měli příležitost participovat na společném prožitku, na který se celý rok těšili.
Při hodnocení masopustu, masopustních obyčejů, průvodů nebo obchůzek obyvateli vesnic
zkoumaných regionů jsem se setkávala s nápadně shodnými postoji. Kladně hodnotili ma
sopustní tradice jak v chodských vesnicích, tak ve vesnicích na Klatovsku. Obyvatelé těchto
vesnic vyzdvihovali především sdružující funkci průběhu masopustního veselí. Velký význam
dávali vzájemnému poznávání, upozorňovali na význam této tradice při řešení napětí ve vzá
jemných vztazích uvnitř vesnice a další pozitivní hodnocení, která se většinou týkala soudržnosti
obce.
Pro názornost uvedu některé postoje a názory na význam a úlohu tradice v souvislostí se sla
vením masopustu. Například: ,,Jsem ráda, že se to udržuje, že se na to nezapomíná, hodně to sdruží"
(Újezd, okr. Domažlice); „Lidi mají k sobě blíž, tradice jim v tom pomáhá" (Starý Klíčov, okres
Domažlice); ,,Tradice je součást života obce, chyběla by nám" (Chudenice, okres Klatovy) atd. Tyto
názory a postoje projevovali obyvatelé v obdobné verzi téměř ve všech zkoumaných vesnicích,
a to bez ohledu na jejích věkové nebo socioprofesní zařazení. Překvapivé byly tyto postoje
u mladé a nejmladší generace.

NĚMECKÉ VESNICE
Masopustní průvody, kterých se účastní obyvatelé vesnic v blízkosti městečka Rottenburg,
mají v současné době již dlouholetou tradici. Jsou známy v širokém okolí a tento tradiční ma
sopustní rej je organizován velmi důsledně, včetně ochrany životního prostředí městečka, kam
je zakázáno jezdit automobilem, je zlevněná doprava vlakem atd. Městečko na této kulturní akcí
bohatě vydělá, proto m á zájem na jejich organizování.
Průvodu městečkem se zúčastňují především obyvatelé katolických obcí, které správně spada
jí pod Rottenburg. Každá vesnice je v průvodu zastoupena jako celek (většinou), s jednotným
zaměřením maškarního (masopustního) oblečení. Jeden z chrakteristických rysů je snaha oby
vatel jednotlivých vesnic, aby jejich masky získaly v průvodu úspěch diváků. Získání prvenství
obce v hodnocení masek i programu průvodu je demonstrací sounáležitosti ke svému sídlu.
Příprava masek a organizace i jejich prezentace je odrazem celoročního úsilí, nápaditosti a
součástí kulturní aktivity obyvatel každé obce. Masky si z velké části obyvatelé navrhují nebo
zhotovují sami. Na přípravě masopustního průvodu, zhotovování maškarních kostýmů i průběhu
průvodu se podílejí různé zájmové (i náboženské) skupiny, které sdružují obyvatele jednotlivých
vesnic bez ohledu na jejich společenské, profesní nebo věkové zařazení. Význam této tradiční
akce pro integraci majetkově i sociálně diferencovaných sídel je velký a stál by za hlubší etno
grafický výzkum.
Masopustním maskám a převlekům je v etnografické literatuře věnována velká pozornost.
V této části příspěvku se dotknu pouze některých jevů, shodných nebo rozdílných podob masek
v českých a německých vesnicích.
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Rozmanitost masek v českých a německých vesnicích charakterizovala průvody i obchůzky.
V obou typech vesnic měly masky jak antropomorfní, tak i zoomorfní podoby. K nejčastějšímu
masopustnímu maskování patřily převleky mužů za ženy, a to jak v českých, tak německých
vesnicích. Diváci byli k aktivní účasti vtahováni jednotlivci, kteří různými formami této participaci
napomáhali. V maškarním průvodu v Rottenburgu to byly většinou muži převlečení za čaro
dějnice. V českých vesnicích tuto úlohu sehrávaly i celé skupiny masek. Tato participace diváků
byla uskutečňována např. objímáním žen a dívek, různými proslovy na vrub diváků, veselými
kousky, předváděním scének apod. Naháněním děvčat do stylizovaného mlýna, ve kterém se
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z dívek stává čarodějnice nebo naopak ze starších žen mladá krasavice apod. S tímto jevem se
můžeme setkat jak v německých (v průvodu bylo těchto mlýnů několik), tak i v českých vesni
cích. Například v Chudenicích tzv. kolovečský mlýn, který měl obdobnou funkci. V německých
vesnicích měla každá maskovaná skupina, která byla reprezentací celé obce, svou vlastní kapelu
(věkově značně různorodou). Výchova k hudbě ve zdejších vesnících byla typická a do značné
míry charakterizovala jejich kulturní aktivitu. Ve srovnání s českými vesnicemi bylo toto „ m u zícírování" větší.
V průběhu etnografického výzkumu masopustních průvodů v městečku Rottenburg jsem
nacházela některé shody i rozdíly, na které bych v této fázi výzkumu a pohledu chtěla upozornit.
Kromě těch, které byly na první pohled patrné, např. výpravnost masek, nápaditost i možnosti
jejich realizace. Vedle antropomorfních i zoomorfních masek v průvodech byly alegorické vozy,
většinou zhotovené z traktorů (v německých i českých vesnicích), různé vozíky, často ozdobené
vtipnými i méně vtipnými nápisy, které obsahovaly reakce a kritiku místních nebo celospole
čenských poměrů atd. V německých vesnicích se objevovaly rovněž masky, které odrážely a
reagovaly na vnitřní pocity a vztah obyvatel k dění ve světě např. reakce na přetechnizovaný svět,
využívání kostýmů z minulého století pro představitele obce atd.
Masopustních maškar bylo velké množství, v jejich podobách obyvatelé zkoumaných obcí
projevovali své představy a názory na dění dneška, a to jak v českých, tak i německých vesnicích.
Podrobnější výčet českých i německých masopustních masek by byl zajímavý, ale i nepřehledný,
zejména kdybychom chtěli přihlížet k mnoha lokálním obměnám. Studium by si zasloužily
zvláště démonické a obřadní figury objevující se především v chodských a německých vesnicích.
Výzkum, který jsem uskutečnila, a výsledky výzkumu kolektivu řešily otázky úlohy tradičních
institucí v životě vesnických sídel. Ve srovnávacím výzkumu jsem sledovala především funkci a
úlohu masopustních obyčejů při vytváření sociálního prostředí zkoumaných českých i němec
kých vesnických sídel. Hlavním popudem pro realizaci srovnávacího výzkumu bylo ověření
některých výsledků studia získaných v českých vesnicích.
Z hlediska pohledu na současné společenské funkce lidových obyčejů, slavností, tradičních
institucí a dalších jevů spojených s tradicí se ukázalo, že je nutné studovat tyto kulturní jevy
v širších souvislostech. Sledovat je jako soustavu závazných nebo méně závazných norem cho
vání atd. ' Obyčejová tradice a různé formy tradiční kultury sehrávají v životě obyvatel obcí
i v kultuře vztahů uvnitř vesnického společenství významnou úlohu. Napomáhají vytvářet dobrou
skupinovou atmosféru v lokalitě, přispívají k vytváření skupinových norem i sociální kontroly,
grj|ikqvané v místní - lokální rovině. Toto platí jak pro vesnice na českém, tak i západoněmeckém
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Bez ohledu na území, region nebo lokalitu zůstávají masopustní obyčeje dodnes živou a přiro
zenou základnou pro navazování kontaktů i upevňování společenské soudržnosti. Jejich podsta
ta je regionálně i etnicky modifikována, úlohu však sehrávají obdobnou. Vedle zábavné a emo
cionálně podbarvené funkce vystupuje do popředí vytváření a upevňování mezilidských i meziskupinových vazeb. Tuto funkci potvrzují hodnocení významu masopustní tradice v regionálně
i etnicky rozdílných vesnických sídel. Postoje a názory se shodovaly v mnoha pohledech.
Výzkum a jeho výsledky potvrdily, že slavení masopustu a masopustní obyčeje obsahují prvky
lokální, regionální, etnické, ale i nadetnické kultury. Obyčejové tradice v sobě zahrnují socionormativní funkce, které jsou nutné pro vytváření sociálního prostředí a vycházejí z psycholo
gické a sociologické podstaty soužití jakéhokoliv lokálního společenství (mostského i vesnic
kého).
Masopustní tradice patří ke kulturním aktivitám, které nesou znak svátečnosti, nevšednosti.
Jejich význam spočívá ve společném prožitku, založeném na vzájemné interakci. Působí na
formování citového vztahu k lokalitě, vstupují do dějin lokality a jsou součástí vědomé lokální
kulturní tradice. V mnoha aspektech se podílejí na upevňování vztahu a kořenů obyvatel
k vlastnímu sídlu.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že výzkumy masopustní tradice v různých lokálních, regio
nálních i etnických společenstvích potvrzovaly integrující úlohu kultury a kulturních aktivit.
Domnívám se, že v budoucnu bude kultura sehrávat čím dál tím větší úlohu při vytváření
porozumění a vzájemnosti v rámci evropských zemí, a to jak v pozitivním, tak i negativním
smyslu. Etnografické výzkumy pohraničních regionů, zejména v etnicky heterogenních lokali
tách, naznačily také desintegrující úlohu kultury. J e úkolem etnografie, kulturologie, sociologie
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a dalších společenskovědních disciplín, aby řešily takové otázky a problémy, které přispějí
k pozitivnímu rozvoji kulturní vzájemnosti a pochopení, neboť jde o významný předpoklad
pro ekonomickou, politickou i společenskou integraci i spolupráci zemi v Evropě. Toto prohlá
šení se může zdát troufalé z hlediska výzkumu pouze jednoho kulturního fenoménu, kterému
jsem věnovala pozornost. J e d n á se však o problematiku, kterou etnografie od svého počátku
sleduje a m á při tomto studiu mnohé zkušenosti. Studium masopustní tradice na širším a územně
diferencovaném prostředí potvrdilo nutnost sledovat jednotlivé kulturní jevy v hlubších sou
vislostech a nezůstávat pouze u jejich descripce, i když sehrává při tomto studiu svou roli.
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DEŇ MATIEK- JEHO VÝZNAM A MIESTO V RODINNEJ OBRADOVOSTI
A VÝCHOVE
MAGDALÉNA PARÍKOVÁ
Filozofická fakulta UK, Bratislava

V druhů májovú nederu tohto roka sme prostredníctvom masmédií zaznamenali aktualizáciu
sviatku a oslav „ D ň a matiek", ktorý po dlhé desaťročia nevystupoval - aspoň nie oficiálně - tak
v kalendáři občianskou, ako ani v kalendáři rodinnej obradovosti. Z n á m a je však skutočnosť,
že popři inštitucionalizovanom a vo vědomí celej spoločnosti fungujúcom sviatku Medzinárodného dňa žien, z vedomia viacerých, převážné městských vrstiev obyvaterstva existencia
Dňa matiek nevymizla, ale v mnohých rodinách sa i udržiavala. V tejto súvislosti sa žiada
připomenut, že naše konštatovanie sa opiera o konkrétné údaje na základe vlastného pozorovania v prostředí Bratislavy za obdobie posledných 40 rokov. Tieto zistenia si však nená
rokuji) všeobecnú platnost', n a k ď k o z iného prostredia nemáme dostatok materiálu.
Cielom nášho příspěvku nie je vyslovenie záverov, ktoré by snáď hodnotili opodstatnenie
sviatku M D Ž (s celým komplexom jeho obradovosti, jeho kladnými, alebo rozporuplnými
prejavmi) a sviatku Dňa matiek. Takéto hodnotenie si vyžaduje dostatok porovnatelných údajov,
ktoré by boli akcentované na sledovanie oboch sviatkov v súčasnom mestskom prostředí.'
Máme tu na mysli prezentované výsledky V. Feglovej a P. Salnera, ' ktoré poukazujú nielen
na dynamiku vývoja sviatku M D Ž a jeho miesta v sviatočnom kalendáři rodinného a spoločenského života v Bratislavě, ale najma na skutočnosť, že tento sviatok mal v poslednom
období charakter rodinného sviatku, ako výsledok postupného konvencionalizovania pod
vplyvom inštitucionálnej organizácie.
Zameranie na nami sledovaný, v tomto roku „inovovaný" sviatok Dňa matiek, alebo o snahu
jeho „renesancie", vyplynul z okruhu problematiky nášho sympózia, s ciefom prezentovat
dostupné poznatky o jeho fungovaní v prostředí Bratislavy. V neposlednom rade motiváciou
bola i snaha zhrnúť sumář doterajších údajov o tomto sviatku a na ich základe pokusit sa
o ozřejměme jeho genézy. Keďže pramene štúdia o tomto sviatku z nášho územia sú sporadické
a majů len informatívny charakter ' —z příčin, ktoré tento sviatok nie vermi preferovali — siahli
sme k dostupným prameňom podávajúcim poznatky bádateíov nemeckej, anglickej a americkej etnografie, ktoré sú najucelenejšie sumarizované v štúdii J. Meiera z tridsiatych rokov
nášho storočia.
Ak zhrnieme poznatky publikované vo viacerých prácach, týkajúcich sa nami sledovaného
sviatku, sa ukazuje, že snaha o zavedenie sviatku sa kladie do prvých desaťročí nášho storočia.
Primárným motívom bola oslava matky, spojená s obdarováváním (převážné len malými
pozornosťami, darčekmi, najčastejšie však kvetmi), ako přejav úcty a vďaky detí ku matke
za starostlivost a lásku. Kolískou tohto sviatku, v jeho modernej—vo viacerých krajinách — rozšírenej formě je Amerika. Myšlienka oslavy tohto dňa nevznikla z podnětu širších vrstiev oby
vaterstva, ale z iniciativy cirkevných a osvetovo-vzdělávacích kruhov, ktoré mali za cief preniknúť s ideou tohto sviatku a oživiť jeho starú tradíciu. V tejto súvislosti sa však vynára otázka,
či táto idea vznikla spontánně, alebo si ju iniciátoři osvojili podia rudového obyčaja, kterého
kořene siahajú mimo územie Ameriky a do skoršieho obdobia než ako sa uvádza v literatuře.
Odpověď na tuto otázku poskytujú výsledky štúdia J. Meiera. Genéza sviatku Dňa matiek
vychádza z cirkevného sviatku — presnejšie štvrtou nederou póstnou „Látare" — ktorý mal
na území Anglicka názov „Mothering Sunday". Najstaršie dostupné písomné údaje víažúce
sa k tomuto dňu pochádzajú z roku 1644 z Worcestru: „Každá Míd-Lent nedera je verky deň
vo Worcestri, keď všetky deti a vnúčatá navštevujú rodičov a oslavujú s nimi tento sviatok.
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Nazývajú ho Mothering-day". Priebeh sviatku začínal spoločnou návštěvou kostola (MotherChurch, pod čím rozumíeme pojem „matka - církev"), spoločným příjímáním a napokon
spoločným obedom celej rodiny, na ktorom sa konzumovali posvátené jedlá (povodně tradičné
obilninové pokrmy, najma ražný chlieb, alebo rózne obřadové koláče. Neskór sa uvádza
i konzumovanie jahňacíeho masa, strukovín (najma hrachu), teracíeho masa, ktoré pripomí*najú jedálny lístok verkonočných sviatkov. Deň „Latare" patřil v cirkevnej liturgii k sviatku
radostnému, spojenému s uvomením postu, charakteristický světlou farbou rúcha. Z údajov
osvetíujúcich cirkevnú stránku, či podstatu sviatku, však zretďne vyplývá, že tento deň bol
sviatkom rodiny. Tento význam podčiarkuje aj skutočnosť, že v tento deň sa poskytovalo sluhom
a služkám volno — i t ý m , ktorí prichádzali zo vzdialenejších oblastí —, aby sa mohli zúčastnit
spoločnej návštěvy kostola a pozdravit svojich rodíčov. Tento obyčaj, uvádzaný v literatuře
ako „ g o a mathering" („chodíť k matke"), bol spojený s obdarováváním rodičov malými
darčekmi, matke prinášali symbolické koláče, nazývané „simmelcake", „mothering cake"
a květy. Tieto údaje, ako aj krátké básničky doložené z roku 1648 z Glocestru, ktoré majů
charakter vinšov, rečňovačiek, často s humorným motívom a podáním, ukazujú na póvodný
dvojaký — t.j. cirkevný i světský — charakter, ktorý čoraz viac nadobúdal formu ludového
obyčaja, úzko spátého s rodinou a hlavně matkou. Zhodné údaje naznačujú takýto ráz sviatku
z územnia Německa, Vafónska, oblasti Champagne, vzťahujúce sa k obdobiu konca 19. a začiatku 20. storočia.
Pri vstupe sviatku v jeho novej formě existencíe, viac prenikal do městského prostredía,
kým dovtedy bolo jeho rozšírenie váčšie aj na vidieku. Jeho póvodná podoba je považovaná
za staromódnu a dobovým představám nie celkom zodpovedajúca. Iniciátoři renesancie
sviatku sa však snažili o uchovanie jeho základnej idey, a to nejma t ý m , že zdorazňovali a dbali
0 uchovanie výchovnej a morálnej podstaty. Na straně druhej bola citemá snaha negovat'
staré světské a církevně prejavy, ktoré představovali jádro sviatku v minulosti. Z póvodného
sviatku ostává nedefa v roku - „Mothers day" - , kedy deti prejavujú matke vďaku a obdarovávajú ju malými darčekmi, pozornosťami, kvetmi. V tejto podobě postupné zaujímá míesto
sviatok vo viacerých krajinách Európy a Ameriky. Prvou krajinou, kde sa střetáváme s novou
formou sviatku, je Amerika, kam prenikol okolo roku 1910. Konkrétně osobnosti, ktoré pósobili
na rozšírenie sviatku, nie sú už známe. V každom případe jestvujúce údaje nasvedčujú, že
šíriteími neboli „ludové vrstvy", ale kruhy šíríace osvětu a vzdelávanie, v úzkej spolupráci
1 s podnikatermi. Dokonca v niektorých údajoch sa nachádzajú do ístej miery i kritické poznámky
adresované podnikatelským iniciativám, ktorým sa připisuje přílišná snaha komerčných
zámerov.
Súčasne so změnou formy sviatku rsp. s distancováním sa od jeho tradičnej podoby dochádza i ku zmene termínu sviatku, ktorý sa už neviazal striktně k obdobiu postu, ale slavil sa
v druhů nederu v máji, alebo - aj ked ojedinelejšie - v inú májovú nederu.
V Amerike sa nová forma Dňa matiek udomácnila velmi rýchlo. Široké vrstvy obyvaterstva
přijímali sviatok ako samozřejmý rodinný obyčaj. K jeho propagácii popři vlastných íniciátoroch, obchodnických a podnikatelských kruhov, ktoré prispósobovali rozličné artikle tomuto
cielu, prispevali i masmédia (hlavně tlač, propagácia). Dokonca vychádza i příležitostná
poštová známka s podobiznou známého politika (Whistlersa) so svojou matkou.
Do póvodnej vlasti Anglicka preniká sviatok vo svojej novej formě, čo však spósobilo určité
rozpory u oficiálnych vládnych kruhov, ktoré sa usilujú o navrátenie spátosti s cirkevnou
podstatou Dňa matiek, čo sa týka nielen jeho podoby, ale i termínu t.j. slávenie v čase postu.
Po uplynutí polemik a nezhód převládla tendencia, ktorá přesadila oslavu sviatku do obdobia
postu.
Popularita sviatku neobišla ani Švédsko a Dánsko. Zásluhou íniciátorky, manželky rektora
vysokej školy v Tárna, ' sa tento deň stává slávnosťou rodiny v širokých vrstvách obyvatelstva.
Oslava začínala bohoslužbami za přítomnosti verkého množstva pútníkov. Po tom následoval
spoločný obed a obdarováváme matiek malými darčekami, kvetmi a sladkosťami. Obdobnú
formu mal sviatok i v Norsku. V Dánsku bol tento deň zvýrazněný ako sviatočný nielen vtlačí, ale
i v kalendáři. Okrem obdarovávania sa spájal aj s charitatívnými aktivitami, výzvami násle
dovat přiklad Ameriky: „každý člověk má v tento deň kúpiť jeden kvet. Výťažok by sa mal
poskytnut chudobným matkám a v d o v á m " . V Holandsku, kde sa tento sviatok udomácnil
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v tridsiatych rokoch nášho storočia, obdarovávali matku tortami, zdobenými nápisom,
blahoželaním. Okrem rodinnej sféry sa sviatok preniesol tiež do oblasti sociálnej výpomoci.
Najlepší cukráři obdarovávali v tento deň novorodičky v pórodniciach.
V Rakúsku sa o propagáciu Dňa matiek přičinila matka bývalého prezidenta Heinischa, ktorá
prostredníctvom organizaci! a spolkov žien organizovala oslavy na druhů májovú nederu.
K tomuto hnutiu prispievala nielen osvěta, ale i školská výchova, ktorá zdůrazňovala poslanie
a postavenie matky v rodině a spoločnosti. Deti v škole boli vedené k přípravě malých pozornosti
a písaniu blahoprajných listov pre matku. Vela údajov z Rakúska hovoří i o návštěvě cintorfna
v tento deň. Tak ako i v iných krajinách sa tento deň vztahoval viac na mestá a městečka, ako
aj svoje kořene zapustil v rodinách inteligencie a mešťanov, než u vidieckeho obyvatelstva.
Oproti tomu v Taliansku mal tento sviatok len minimálně rozšírenie a bol do istej miery
nahradený oficiálnym dňom matiek a deti
ktorý pripadol na 24. december. Jeho forma
mala celkom odlišný charakter, súvisiacim s hnutím zameraným na zvyšovanie prirastku
obyvaterstva.
V Německu sa sviatok rozšířil po I. světověj vojně, rovnako z iniciativy Tudovýchovných
zariadení a ustanovizní. Slávii sa v druhů májovú nederu. Významnou motiváciou, silné
vystupujúcou do popredia, bola myšlienka matky — ženy, ktorej patří vďaka za obětavost
a ochranu deti počas vojny. Tento moment čoskoro ustúpil ako primárný a preniesol sa
do všeobecnejšej polohy, zdórazňujúcej úctu k matke a vychovávaterke, na čo sa vo verkej
miere podieíali aj katolícki a protestantskí duchovní. Značné rozšírenie sviatku dokumentujú
aj viaceré kartogramy (ADV) ', ktoré ukazujú jeho smerovanie z městských centier do menších
miest a vidieka, na č o m sa podieíal najma obchod a doprava. V susednom nemeckom
Švajčiarsku sa Deň matiek udomácnil až v roku 1933.
Prienik sviatku do českých a slovenských oblasti, no predovšetkým městského prostredia,
možno předpokládat zo susedných krajin Německa a Rakúska. Tento vplyv bol s n á d najsiinejšl
v hraničných oblastiach, čo sa pravděpodobné prejavilo evidentně aj u Bratislavy. Vel'ká
iniciativa sa pri tradicii sviatku u nás připisuje aj manželke nášho prvého prezidenta pani
Charlottě Garrigue Masarykovej, ktorá tento zvyk preniesla zo svojej americkej domoviny
podia kultúrnych vzorov jestvujúcich v tejto krajině. PokiaT sa týka formy tohto sviatku u nás,
nemožno povedať, že by sa lišil od iných krajin. Podstatnou zložkou bolo uctievanie matky, či
starej matky deťmi všetkých generačných vrstiev, ktoré sa v druhů májovú nederu střetávali
pri spoločnom oběde, alebo na popoíudňajší olovrant, aby kvetmi a malou pozornůsťou
prejavili vďaku a úctu. Tuto tradíciu připomínala i cirkev pri bohoslužbách v tuto nederu. Ani
návštěva cintorína ku hrobom matky, alebo starej matky nebola ojedinělým javom. Táto
forma sa v mnohých rodinách Bratislavy udržiavala ako pevná súčasť rodinného sviatkovania.
Častější výskyt sviatku v bratislavských rodinách možno vidieť i v kontexte s blízkým Rakúskom,
kde táto forma intenzívně přetrvává až do súčasnosti ako živý rodinný sviatok. Toto konštatovanie však třeba overiť v ý s k u m o m .
Záverom možno konstatovat, že sviatok Dňa matiek patří k značné rozšířeným v občianskom
i rodinnom kalendáři. Napriek dávnej geneze sviatku, povodně užšie spátého s cirkevným
mýtom, našiel svoje opodstatněme aj v modernej spoločnosti a jej kultuře, ktorá ho recipovala požiadavkam svojej doby. Doležitý je i poznatok, že napriek procesu „Konvencionalizácie pod vplyvom inštitucionálnej organizácie"
najma osvětových, cirkevných a do istej
miery i podnikatelských kruhov nestrácal tento sviatok dve podstatné charakteristiky:
výchovnu funkciu, smerujúcu k úcte matky a upevňovanie vázieb medzi d e ť m i a rodičmi,
napokon aj svoj rozměr, ktorý jeho fungovanie uchovával v kruhu rodiny. Jeho přetrváváme
nepochybné súvisí i s momentom ozvláštnenia všedné/ho dňa a potřeby strávit' prljemnú
pohodu v kruhu najbližších. Tieto pozitivně črty zastřešuje i doležitý poznatok smerujúci
k medzigeneračnému odovzdávaniu hodnotových relacií, čím m á m e na mysli v ý c h o v u ,
upevňovanie rodinných v z ť a h o v a vzájomnej úcty. V tomto zmysle stoji zamyslieť sa nad
v ý z n a m o m tohto sviatku a jeho miesta v rodině aj z pohíadu nasej disciplíny, ktorá do istej
miery prispieva k formovaniu obradovosti modernej spoločnosti. Pravda, závisí to od
schopnosti, či skór recepcie sviatkov tohto druhu širšími vrstvami spoločnosti. Třeba však
pri tom brať do úvahy i tradiciu pandantného sviatku žien MDŽ, ktorý mal a má svoje miesto
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v systéme občianskej - a ako v ý s k u m y ukázali - i rodinnej obradnovosti. Otvorenou ostává
otázka, či doteraz fungujúca forma tohto sviatku - často i s „vulgarizovanými" prejavmi - nepodiahne selekciou zo strany nielen spoločnosti, ale i samotných žien, ktorým tento sviatok
prislúcha. PokiaT sa týka sviatku Dňa matiek, ostává vyčkat', akú intenzitu, či formu tento
sviatok, ktorý mal v nasej kultuře miesto, nadobudne, alebo sa vóbec nestane súčasťou
•občianskej, či rodinnej obradovosti.
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na bratislavských sídliskách). Slovenský národopis 33,1,1985, s. 96,98 a 107.
2. Představuje len malý počet článkov pred II. sv. vojnou, ako aj ojedinělé správy z tohto roka uveřejněné
v dennej tlači.
3. J. MEINER: Muttertag. Zeitschrift für Volkskunde 46 (1936), s. 100 - 115; C. PENWICK SMITH: Mothering
Sunday. Notes and Queries, 1928; L. WEISER - ALL : Oer Muttertag und Vatertag in Norwegen, Schweiz.
Archiv für Volkskunde 50 (1954); S. SSTRÜBIN: Muttertagspoesie. Beiträge zur deutschen Volkskunde
und Altertumskunde, 13 (1969).
4. Okrem tohto názvu sa vyskytovali aj dalšie: Mid - Lent Sunday, Sunday of the five Loaves (podl'la
evangelia neděle, ktoré pojednává o zázračnom nasýtenl paťtisíc rudl piatimi chlebmi), Simmel - Sunday
(podia koláča „simmel", upečeného z najjemnejšej ražnej muky najroznejšfch tvarov). Mulled ale Sunday (mulled-alle tradičné korenisté pivo).
5. „simmel - cake" - ražný koláč, ďalej bohato zdobené koláče s cukrovou polevou, ovocím, ktoré často
piekli verkej váhy a verkosti).
6. Mnohé z týchto koláčov postvátených pri bohoslužbě v kostole pripomlnajú svojfm tvarom i recepturou
verkonočné obřadové koláče.
7. V súvislosti s obyčajom obdarovávania kvetmi sa v Anglicku podnes uchovalo staré prlslovie: „Who
goes a mothetring find violets in the lane".
8. R. HERRICKS, zbierka básni „Hesperides". Ukážka básně je uveřejněná v studii J. Meiera na s. 101.
9. Pani Cecilia Baath - Holmberg, ktorá úzko spolupracovala s osvetovo vzdělávacími kruhmi.
10. Nazýval sa Giomata della madre e del fanciullo.
11. ADV - Atlas der deutschen Volkskunde, Karten II, 33 a 34,2. Lieferung, 1937.
12. Terminy sú převzaté z citovanej štúdie V. FEGLOVÁ - P. SALMER.
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DRUŽSTEVNÍ SLAVNOSTI V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ
JIŘINA TODOROVÁ
ÚEF ČSAV PRAHA
Česká společnost města v procesu svého vzniku a vývoje prokazovala svoji samostatnost
a životaschopnost kromě jiného i pořádáním řady více či méně okázalých slavnosti. Tyto
slavnosti organizovaly různé spolky a instituce vzdělávacího, kulturního i tělovýchovného cha
rakteru, např. Sokol, Matice školská, okrašlovací a podpůrné spolky. Slavnosti vyšlé z iniciati
vy české městské společnosti zdůrazňovaly rysy českosti a národních tradic. Období vše
obecné obliby těchto slavností lze vymezit od 2. pol. 19. stol. do 40. let 20. stol.
Slavnosti probíhaly v rámci výročního cyklu. Lze je rozdělit do okruhu jarních akcí (slavnosti
květů, stromkové slavnosti, výlety), letních (oslavy M. Jana Husa), podzimních a zimních (mi
kulášské a vánoční besídky, akademie, plesy a karnevaly).
Tohoto obecného trendu pořádání slavnosti českou městskou společností využívaly i kon
zumní a potravní spolky a družstva. Družstevní hnutí však chápalo smysl různých slavností
z poněkud jiného aspektu. Hlavním smyslem jejích pořádání byla propagace družstevnictví.
Využití dobové obliby slavností jen přispělo k tomuto cíli. Na tomto místě je třeba říci několik
slov o vzniku a rozvoji družstevnictví v českých zemích.
První konzumní spolky vznikaly již v polovině minulého století, což bylo výrazem snah
dělnictva i středních vrstev zajistit plynulé a spolehlivé zásobováni kvalitními a nepředraženými potravinami. Jednotlivé spolky se později, zejména od 90. let 19. stol., přeměňovaly
ve spotřební družstva, slučovaly se a začínaly hledat mezi sebou spojení k vzájemné pomoci a
výměně zkušeností. Organizace se ujala především sociálně demokratická strana. Sociální
demokracie měla péči o spotřební a výrobní družstevnictví zakotvenou přímo ve s v é m progra
mu, neboť podle soudobé teorie bylo družstevnictví jednou z cest k socialismu. Proto po sjezdu
sociálně demokratické strany v r. 1907, kde se jednalo i o družstevnictví, bylo rozhodnuto svo
lat i sjezd družstev. Na tomto sjezdu byl ustaven Ústřední svaz českoslovanských konsumnlch,
výrobních a hospodářských družstev (1908). Svaz byl pak přejmenován v r. 1911 na Ústřední
svaz českoslovanských družstev (po r. 1918 československých). Od svého vzniku Ú S Č D vydá
val svůj list - zvlášť pro členy a zvlášť pro funkcionáře. Tento časopis byl nazván Družstevník
a byl programově zaměřen na výchovu k družstevnictví a jeho propagaci. Byly zde uveřejňo
vány metodické pokyny pro získávání nových členů, k výchově členů i zaměstnanců družstev
i praktické návody, jak vést prodejnu, účetnictví, jak provádět reklamu apod. Největší důraz byl
kladen na co nejširšl propagaci. Aby se členství v družstvu stalo přitažlivým, vyvíjela družstva
i řadu jiných aktivit kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších."
Z těchto zásad vycházel např. pražský Ústřední dělnický konsumní spolek, když dne 20. 12.
1908 uspořádal tzv. Konsumní neděli. Akce spočívala v tom, že po Praze a okolí bylo rozhozeno
na 12000 letáků současně s členskou přihláškou. Tato hromadná agitace měla velký úspěch.
Přihlásila se řada nových členů a v jednotlivých prodejnách stoupla i tržba.
Jak již bylo řečeno, jednou z nejúčinnějšlch a také nejpřitažlivějších forem propagace činnos
ti družstev bylo pořádání družstevních slavností. Slavnosti se konaly vždy ve spojitosti s něja
kým pro družstvo v ý z n a m n ý m dnem. Většinou to bylo výročí založení spolku či družstva,
otevření nové prodejny apod. Od r. 1923 se slavnosti pořádaly pravidelně také jako součást oslav
Mezinárodního družstevního dne. Slavnosti byly připravovány podle jednotného scénáře, který
sestával z několika na sobě nezávislých částí.
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Alegorický vůz truhlářského družstva. Plzeň 1926

První částí, která se ale nemusela vždy konat, byla valná hromada nebo slavnostní schůze čle
nů družstva. Program schůzí vyplňovaly kromě projevů vystoupení pěveckých sborů, hudebních
těles a recitace. Sociálně demokratický časopis Nová doba např. přinesl zprávu z takové oslavy
v Kaznějově: „30 let trvání konzumního spolku spolu s oslavou Mezinárodního družstevní
ho dne. V půl desáté 13 žijících zakládajících členů, 12 mužů a 1 žena, zahájilo valnou hromadu.
Pak zapěna Píseň práce, potom projevy, ocenění práce zakladatelů potravního spolku „Vpřed".
Na závěr předaly družičky každému zakládajícímu členovi diplom." '
Zvlášť velké oslavy byly např. uspořádány k 20. výročí založení sociálně demokraticky
orientovaného Ú S Č D v r. 1928. Do Prahy byl svolán mimořádný slavnostní sjezd. Konal se 16. 6.
ve Smetanově síni Obecního domu. Podle zpráv v dobovém tisku měl velmi bohatý program,
který představuje přímo modelové schéma. ' Sjezd byl zahájen písní „Práci čest" v provedení
prof. Wíedermanna, virtuóza na varhany. „Internacionálu" zazpíval pěvecký sbor Typografia.
Zahajovací proslov přednesl Jan Havránek, předseda slavnostního výboru. Ferd. Jirásek,
předseda Ú S Č D , zhodnotil dvacet let činnosti svazu. Poté následovaly pozdravy delegátů sjez
du. Na závěr opět sbor Typografia přednesl skladbu „ V ě n o " a prof. Wiedermann zakončil
státní hymnou. Po skončení sjezdu se ve velkém sále Radiopaláce konal slavnostní večer
pro delegáty a zvané hosty s programem, řečeno slovy dobového tisku, uměleckým a revuálním.
Druhý den pak následoval průvod družstevníků Prahou. Ale to už jsme se dostali k druhé čás
ti programu družstevních slavností.
Průvod městem, manifestace či tábor lidu byly základním slavnostním aktem. Průvody byly
nejpřitažlivější a divácky nejoblíbenější. Byly velmi barvité, s prapory a standartami, jejich
závaznou součástí se staly krojované skupiny a alegorické vozy. Uspořádání průvodu bylo zhru
ba toto: v čele šli vlajkonoši a zaměstnanci družstva s transparenty. Téměř vždy se v prů
vodech opakovala skupina žen - hospodyněk v bílých zástěrách s nákupními košíčky ná rukou.
Jak se v jejich oblečení projevily i určité lokální odlišnosti, ukazuje zpráva v časopise Náš rozvoj,
která popisuje slavnostní průvod Konsumní jednoty Unitas ve Dvoře Králové n. L. r. 1935:
2
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„...Slavnost byla zahájena průvodem, v němž pěknou skupinu tvořily členky výboru družstevnic s ná
kupním košem, oblečené v jasně modré kvítkované šaty, přepásané bílou zástěrkou ..."*' Právě pro Dvůr
Králové byla typická výroba potištěných šatovek. Regionální rysy nesly i družstevní průvody
na Moravě, kde se často vyskytovaly skupiny jezdců v moravských lidových krojích na koních,
např. v Brně v r. 1928.
Další skupiny v průvodech tvořila mládež a dětí ve cvičebních úborech, cyklisté na kolech,
pracovníci družstva se symboly svého oboru (pekaři s obrovitými houskami a rohlíky, řezníci
ve slavnostních stejnokrojích se sekyrami a modely salámů a vuřtů apod.). Značnou pozornost
budil při průvodu Brnem r. 1928 obrovský perníkový mamut, tažený koněm na speciálním pod
vozku, jenž byl svéráznou reklamou družstva „Dělnická pekárna a cukrárna". '
Nezbytnou součástí průvodu byla kapela, vyhrávající do kroku, ve větších městech jich šlo
v průvodu i několik.
Divácky nejoblíbenější součástí průvodu však byly alegorické vozy. Na nich jednotlivé odbo
ry družstva představovaly výsledky nebo symboly své práce, propagovaly své výrobky, nebo
vozy symbolizovaly obecná hesla, většinou se vztahující k družstevnictví (např. Družstevnictvím
k socializaci, Vaše místo je mezi námi — Staňte se členem, Věříme v družstevnictví, neboť
v něm spočívá naše lepší — příští apod.). O alegorických vozech, právě pro jejich pestrost
a nápaditost, se nejvíce dozvídáme z tisku. Časopis Náš rozvoj přinesl vyobrazení alegorických
vozů z družstevní manifestace Velké Prahy z 18. 6. 1926." Dobové sociálně demokratické heslo
„Vyvrácení kapitalistického ř á d u " je zpodobněno dělníky, kteří shazují tlusťocha sedícího
na pytlích peněz. Heslo „Organisované dělnictvo buduje nový ř á d " ukazuje dělníky s nářadím
a plány v rukou, kterak staví z kvádrů věž, označenou nápisem Nový svět. Heslo „Družstevní
silou proti drahotě" symbolizují dělníci mířící dělem a jdoucí s kladivy (symboly sociálně
demokratické strany) proti šelmě vyhlížející z věže označené jako Drahota. Průvody velkých
družstev, jako bylo plzeňské ZKD nebo pražská Včela, uzavíral vozový park družstva, t. j . zejmé
na nákladní automobily, určené k rozvážení zboží do jednotlivých prodejen.
Třetí částí družstevních slavností byla lidová veselice a taneční zábava, která se konala
odpoledne a večer po skončení průvodu. Tyto veselice mívaly bohatý program, který lze rozdělit
do několika tematických celků. Především to byly různé zábavné akce, které běžně provázely
dobové slavnosti, např. tombola, závody o ceny, žertovné a parodické výjevy, cikánský tábor,
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kabaret a další atrakce. Charakteristické pro období 20. a 30. let bylo pořádání stylizovaných
folklórních slavností, které pronikly i do slavností družstevních. Nejčastěji se jednalo o stylizo
vanou dožínkovou slavnost.
Další okruh v programu tvořily akce určené dětem, jako bylo hromadné cvičení, hry a tance
dětí z DTJ, závody na koloběžkách, běh v pytlích, koulení kuželek a představení loutkového
divadla, která měla vždy u malých diváků ohromný úspěch.
Na místě slavnosti bývala uspořádána i výstavka družstevních výrobků. Občerstvení na
slavnosti zajišťoval hospodářský odbor družstva. Pokud bylo družstvo velké a prosperující,
mohlo si dovolit i část občerstvení uhradit z vlastních zdrojů, jak o tom svědčí zpráva v časopise
Nová doba z r. 1925. Zde se v referátu o družstevní slavnosti ZKD v Plzni mimo jiné píše,
že káva a housky s máslem byly podávány zdarma. '
Samostatnou kapitolu v programu družstevních slavností tvořily sportovní akce. Slavnosti by
ly často zahajovány štafetovým během. Časopis Včela podává zprávu o družstevních slavnos
tech ve S l a n é m : „ ... Ve Slaném byla dopoledne uspořádána hvězdicová štafeta, které se zúčastnilo na 150
atletů. Uspořádání štafetových běhů vyvolalo nejen velký zájem v obcích, kterými štafety probíhaly,
ale nejvíce ve Slaném, kde byl cíl." Dále byly součástí slavností a veselic atletické závody (běh,
vrh koulí, diskem, oštěpem), utkání v zápase i hromadná cvičení a hra v kuželky. Večer byly
družstevní slavnosti bez výjimky ukončeny nezbytnou taneční zábavou.
Tento stabilní programový model byl ve 20. a 30. letech různě obměňován a rozšiřován o no
vé prvky (např. lampiónový průvod). Z pestrosti programové nabídky družstevních slavností
vyplývá zcela jasně, jak velkou roli přisuzovali představitelé družstevního hnutí propagaci čin
nosti družstev, jaký důraz kladli na aktivní práci nejen v oblasti hospodářské, ale i kulturní,
vzdělávací i sportovní. I čistě zábavné akce byly chápány jako významný prostředek agitace.
A skutečně, mnohé družstevní slavnosti s v ý m velkolepým uspořádáním, svědčícím o prosperitě
družstva, pomáhaly získávat značný počet zájemců o členství v konzumních a spotřebních
družstvech, především z řad dělnictva a středních vrstev.
Slavnosti, pořádané jako součást propagačních družstevních akcí, zachovávaly rysy typické
pro slavnosti české městské společnosti včetně zdůrazňování českosti. Nevymykaly se tak ničím
z dobového kontextu obliby městských slavností, které představovaly nedílnou součást kul
turního a společenského života města.
8
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POZNÁMKY
1. Časopis Družstevník (r. 1908, č. 3) přímo uvádí hlavní zásady:
Jak možno působiti k rozkvětu konzumních spolků 7
1. Výchova personálu (schůze, list, literatura)
2. Získáváni členstva (inseráty v tisku, grafická znázornění postupu družstva, úprava výkladu)
3. Výchova členstva (družstevní lidový list, rozhovory pro členy, knihovna, přednášky, dětské slavnosti
družstevní, výrobky a vzorky na ochutnáni)
2. Nová Doba, 1927, č. 204, s. 3.
3. Náš rozvoj, r. 19, 1928, č. 6
4. Náš rozvoj, r. 26,1935, č. 12, s. 4
5. Náš rozvoj, r. 19,1928, č. 11, s. 3
6. Náš rozvoj, r. 19,1928, č. 11
7. Náš rozvoj, r. 17,1926, č. 8,s. 2
8. Nová doba, 1925, č. 187, s. 1 - 2
9. Včela, r. 5, 1ď28, č. 8, s. 3, dále publikace „30 let bojů a práce Včely" uvádí propagační běh sportovců
Praha — Modřany při manifestaci družstevníků Modřanská r. 1935.
O štafetovém běhu na Kladně též Náš rozvoj, r. 18,1927, č. 9, s. 3
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SPOLKOVÉ SLAVNOSTI MURÁROVV LIPTOVE
PhDr. IVETA ZUSKINOVÁ
Národopisné muzeum Liptovský Hrádek
V posledných rokoch sme zaznamenali klesajúcu úroveň kultúrnych aktivit predovšetkým
v miestnej kultuře. J e to predovšetkým malý záujem značnej časti veřejnosti o rozvoj spoločenského a kultúrneho života vo vlastnom prostředí. Táto skutočnosť je dobré viditelná v dě
dinských společenstvech, pre ktoré bola v minulosti charakteristická vysoká úroveň kultúrneho
života vo vlastnom prostředí. Zanikli mnohé sviatky a slavnosti, či už cirkevné, spolkové, pro
fesně a iné, ktoré mali v dedinskom spoločenstve svoju tradfciu. Ako příklad chcem uviesť
niektoré murárske obce. Obyvatelia sa živili romíctvom, ale vzhladom na jeho nlzku rentabilitu
boli nútení pracovat v doplnkovom zaměstnaní. Bolo to predovšetkým murárstvo a jeho majstri
vzhladom na vysokú odbornost a kvalitu remeselnej práce odchádzali pracovat mimo svojej
obce, hlavně do Budapešti. A právě tieto cesty za prácou znamenali verků životnú školu pre
mnohých z nich. Poznávali nielen inu kulturu a krajinu, učili sa cudziu řeč, ale boli priamymi
účastnlkmi prebúdzajúceho sa národného ducha róznych národov a národností. Boli svedkami
zakladania róznych spolkov, neleň podporných a dobročinných, ale predovšetkým kultúrnych a
vzdělávacích. Všetky tieto skúsenosti, vědomosti a predovšetkým záujem o rozvoj kultury prinášali so sebou do svojich dedín, tam ich propagovali medzi rodákmi a spoluobčanmi a zavádzali
do života.
Koncom 19. storočia sa kulturně dianie v obciach horného Liptova koncentrovalo, okrem
městečka Hybe, v murárskych obciach — Liptovský Peter, J a m n í k , Vavrišovo, Závažná Porubá,
Pribylina, Dovalovo." S rastom kultúrnej a vzdelanostnej úrovně týchto obci vznikajú aj rózne
spolky. V roku 1846 vznikol spolok miernosti v Lipt. Petre, neskór v Hybiach, Važci. V ý z n a m n ý m
momentom boli tiež obecné obilnice - s y p á r n e , ktoré vznikali začiatkom sedemdesíatych rokov
a slúžili formou výpomoci zapožičaním zrna na sejbu v rokoch neúrody. ' Najpokrokovejšoú
murárskou obcou bol Liptovský Peter, o čom svědčí aj založenie Murárskeho spolku. Zakladajúce zhromaždenie tohoto svojpomocného záujmového spolku po schválení stanov bolo
11. januára 1874 na obecnom úřade. Spolok dostal meno „ S p o l o č n i c a " a jeho ciefom bolo slúžit
... „pre veřejný a spolkový dobropyt nasej svátopeterskej obci zjednotených kamarálov, murárskych tovariiov". Spoločnica mala sociálně charitatlvny charakter na podporovanie vdov po murároch
ale aj murárov a na akúkofvek pomoc odkázaných občanov. Následné bol založený aj Pohřebný
spolok ev. a. v. murárov v Pešti, ale zo sfdlom v Lipt. Petre. Ich příklad čoskoro následovali murári z Vavrišova a Jamnika. Cieiom spolku bolo združovať všetkých členov a hmotné ich podporovat
pdžičkami a pri pohreboch poskytnut finančnú pomoc. Už v roku 1884 sa novovzniknutý
pohřebný spolok spojil so starým murárskym spolkom Spoločnica, hoci úřady stanovy potvrdili
až v roku 1888. Tento novovzniknutý spolok okrem sociálnej pomoci sa snažil o rozvoj kultúrnoosvetovej a záujmovej činnosti. Po zakázaní činnosti úradmi, lebo slovenské vzdelávacie spolky
boli v monarchii nevítané, založili v roku 1892. Základinu pre školskú knižnicu evanielickej školy
sv. Peterskej, ktorá bola vlasne obecnou knižnicou. Přibližné v tom čase vzniká aj čitaterský
spolok, lebo v knihe napísanej „Knitnicu Sváto Peterského čitateTského spolku", ktorá slúžila na
„zaznamenáváme knih a poplatkov za poiičiavania týchíe" do roku 1906 je zaevidovaných 253 knih.
Možno povedat, že vznikom tejto knižnice sa začala činnost hornoliptovských čitatelských
spolkov, ktoré mali verky význam pre rozvoj vzdelanostnej úrovně mladej generácie murárov,
ale aj pri ich z á u j m o v o m , kultúrnom a spoločenskom vyžití a zábavě. V zápisnici pri zakládaní
ČitateTského spolku vo Vavrišova zo dňa 29. XII. 1901 sa hovoří: „Vavrišovská mládež, vědomá toho,
že aj obecný Xud potřebuje vzdelanie mimo školy, ktoré sa s čítáním užitočných knih a časopisov dá nadobudnúi v svojom dňa 29. decembra ř. 1901 vydriiavanom zhromaždení utvořila si Čitatetský spolok
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V spolku bolí združení predovšetkým mladí murári, ktorí chodili sezónně pracovat' mimo obec.
Spolok aktivně pracoval len v zimnom období. Vtedy sa členovia 4x do týždňa schádzali k čítaniu
časopisov a knih, ktoré v počte 161 ks získali v roku 1908 darom od Kníhtlačiarenského spolku
v Martine. Poriadali aj občasné zábavné večierky, po nedeliach přednášky, níekolkokrát ročně
hrávali divadla a po nich sa vždy konali tanečné zábavy. Keďže ani po dvojnásobnom předložení
vláda neschválila stanovy spolku, nemóhol ďalej vyvíjať svoju činnost a 28. februára 1909 sa
přetvořil na náboženský Evanjelický vzdělávací spolok, ktorého stanovy mohla schválit' cirkevná
vrchnost. Takže spolok v podstatě pokračoval vo svojej vzdelávacej a kultúrnej činnosti, ale
zaoberal sa aj otázkami náboženskými. Oživeniě spolkovej činnosti nastalo až v roku 1918. V Z á 
pisnici z o d ň a 22. XII. 1918 učitel Eduard Blieťan takto v úvodnom slově hovoří: „Kedterazpo páde
tých vrchností, ktoré nám brali slobodu a vec našu, zavítala k nám sloboda volného sa schádzania a užívania
svojej milej materinskej řeči, přelo přepotřebné je, aby sa mládež tohoto práva chopila a ho aj využila,
čo si len všeobecným vzděláním zadovážif mbže" ...
Spolková práca, ako ju móžeme sledovat
podia zápisnic, sa členila na zimný spolkový rok a letny spolkový rok. Valné zhromaždenia spolku
sa konali vždy koncom jeseně — v novembri, připadne v decembri, kedy zahajoval spolok svo
ju činnost. Vtedy sa konali volby funkcionárov, přihlašovali sa členovia do spolku, vyberali
sa členské poplatky. Druhé valné zhromaždenie sa konalo vždy na jar - v marci, pred odchodom
remeselníkov - m u r á r o v na práce. Vtedy sa hodnotila činnost za zimný spolkový rok, robilo sa
vyúčtovanie hospodárenia, pokladna spolku, ako aj knižnica sa dávala do opatery na letné
obdobie miestnemu učitelovi. Cez zimný spolkový rok bola práca členov spolku velmi aktívna.
Schádzali sa třikrát týždenne - v středu, piatok a v nederu v školskej učební. Okrem bežnej práce čítanie, recitovanie, piesne, nedělné veřejné přednášky, bol spolok organizátorom kultúrneho
a spoločenského života v obci. Predovšetkým to boli divadla, ktoré sa pravidelné v určité termí
ny v roku hrávali. Obvykle sa -naraz hráli dve hry a po divadelnom představení sa ešte vždy
konala zábava pre celu dědinu. Podia účtov v zápisnici sa dozvedáme, že na divadelně
predstavenie sa předávali vstupenky po 10 korun na prvé miesto, na druhé po 7 a na státie
po 5 korun. Na hlavnej próbe sa vyberalo malé vstupné 1 koruna od školských dietok. V evidencii
prfjmov sú poznačené aj tzv. naplatky, kedy pán farář, alebo íná osobnost obce, či majetnější
občan dal ešte určitú sumu navýše. Na zábavu sa platilo osobitné vstupné, menšie pre ženy,
vyššie pre mužov. Medzi výdavky sa zahřňali náklady na úpravu a' obnovu javiska, klince,
špendlíky, papier, sviečky, ale aj plácá holičovi za maskovanie hercov, plácá muzikantom
„útrova" pře nich, připadne tlač pozvánok. Čistý zisk z podujatia mládež věnovala róznym účelom. Obvykle to boli příspěvky na miestny kostol, na opravu organa, na zvony, ale tiež na sirotinec
v Liptovskom sv. Mikuláši, osobitne bola vyčleněná čiastka na nákup knih a na spolkovú činnost.
Už v roku 1921 na valnom zhromaždení sa členovia uzniesli, že si postavia „ D o m čitateíského
spolku". V zápisnici zo hromaždenia sa píše: „ ...spolok nemá vlastnej miestnosti a prinútený je
schádzatsa do školskej učebné, předseda podává návrh, aby sa údovia spolku přičinili k vybudovaniu svojho vlastného domu" ... Aby spolok získal čím viac finančných prostriedkov na „základinu svojho
Domu" začíná nacvičovat viac divadelných představení, poriada Mikulášské a Silvestrovské ve
čierky so vstupným. Aby spolok získal potřebné peniaze a zároveň oživil spolkovú činnost,
členovia si osvojili zaujímavý návrh čestného předsedu spolku, správců školy Eduarda Blišfana.
„Na nedelnom večierku je každý úd povinný aspoň raz v roku predniest nejakú báseň alebo reč. Ba viac,
ktorý člen povinnost si nevykončí povinný je zaplatit 20 korun čo trest nechtivosti v prospěch spolku".
Na nedeíných večierkoch bol vždy presne stanovený program: 1/2 hodiny čítanie tiché, 1/2 ho
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diny přednáška, 1/2 hodiny čítanie veřejné, 1/2 hodiny spev. V nedeíu boli tiež určené výpožičné hodiny
knižnice, v čase od 17 - 18 hodiny. Knížka vypožičaná na dobu jedneho týždňa bola zdarma, ale
ak sa v stanovenom čase nevrátila, poplatok za prvý týždeň bol 20 halierov a za dva týždne 1 korunu.
Obec Vavrišovo ako váčšina hornoliptovských obcí bola evanjelická a členovia spolku žili aj aktívnym ná
boženským životom. Okrem darov a zbierok pre cirkev organizovali aj zjazdy a stretnutia evanjelickej
mládeže."'

Na nedělných večierkoch bol vždy přesné stanovený program: 1/2 hodiny čítanie tiché,
1/2 hodiny přednáška, 1/2 hodiny čítanie veřejné, 1/2 hodiny spev. V nederu boli tiež určené
výpožičné hodiny knižnice, v čase od 17 - 18 hodiny. Knížka vypožičaná na dobu jedneho
týždňa bola zdarma, ale ak sa v stanovenom čase nevrátila, poplatok za prvý týždeň bol
20 halierov a za dva týždne 1 korunu. Obec Vavrišovo ako váčšina hornoliptovských obcí
bola evanjelická a členovia spolku žili aj aktívnym náboženským životom. Okrem darov a
zbierok pre cirkev organizovali aj zjazdy a stretnutia evanjelickej mládeže.
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V murárskej obci Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši bol kultyrny a spoločenský život murárov
ešte bohatší a rozmanitější. V roku 1909 bol založený spolok „Katolicky kruh", ktorého členovia,
převážné murári a tesári, začali si stavať svojpomocne miestnosť pře kulturně podujatia. Úřady
z ddvodu „že by sa tu pěstoval panslavizmus", stavbu zastavili a spolok počas I. světověj vojny
zanikol. Hněď po vojně vzniká v obci celoobecný spolok Občianska beseda, ktorý vyvíjal vermi
aktlvnu kultúrnu činnost'. Hrávali najmenej 4x do roka divadla, usporadúvaii čajové večierky,
spevy, přednášky, tanečné zábavy. V roku 1921 si část' konzervatívnej mládeže zakládá kultů movzdelávací spolok „ O r o l " , ktorý mal svojho mecenáša v cirkevných kruhoch. Spolok si postavil aj
Katolicky dom, kde vyvíjal aktlvnu kultúrnu činnosť podobnu ako Občianska beseda'. ' Obdobie
I. Č S R pře obec Bobrovec znamenalo obdobie veíkého kultúrneho rozkvetu. Existovali dva
kulturně spolky, pdsobili dva hudobné súbory a mužský a ženský spevokol. Pre Bobrovec je cha
rakteristické, že murári tu boli združení v dvoch cechoch. Bol to odborný murársky cech,
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ktorý sa zachoval aj po zrušeni cechov, ale len ako dobročinný či podporný spolok a tiež pre
zachovanie niektorých kultúrnych tradicií. Zvlášť významná úlohu plnil cech tiež při úmrtí svojho
člena, kedy jeho posláním bolo podpořit pozostalú rodinu, poctiť svojou účasťou pohřeb,
kde členovia asistovali so zažatými sviecami a zúčastnili sa aj na bohoslužbě za zomrelého. '
Muzikantský cech ako záujmový spolok niektorých murárov vznikol už v roku 1767. Heď pri
vzniku cechu bola založená základina v duchu vtedajšich zvyklosti na postavenie trvalej pamiatky
muzikantského cechu. Bola postavená kaplnka na náměstí. K majetku cechu patřila cechovna
truhlička tzv. ládička a tiež dřevená ruka, ktorou sa zvolávali členovia „ n a sesiu" na zasadnutie."
V období rokov 1890 - 1 9 1 0 v Bobrovci pdsobili dva hudobné súbory. Jeden tvořili staří hudobnící - a k o pokračovatella bývalého cechu, druhý tvořili mladí murári, ktorf odchádzali na se
zónu do Pešti. Neskór vznikol tretl súbor - d y c h o v ý , ktorého členmi boli tesári - t z v . crmománi. Tento súbor obnovil starú cechovú tradiciu, chodil vyhrávať v předvečer menín Jozefa,
J á n a , Marie, Anny, Alžběty, Evy.
Osobitne chcem upozornit na jednu slavnost murárskeho cechu, ktorá sa organizovala každý
druhý rok na fašiangy pre celé rodiny. Památník obce Anton Rak ju opisuje takto: ' Sprievod,
ktorý pozostával takmer zo samých mužských, sa zoradil v dome a pred domom cechmajstra.
V čele kráčali dvaja mládenci a niesli obraz sv. Rochá, patrona cechu. Z obrazu splývali dve dlhé
stuhy, ktorých konce držali dve mladé dievčatá v bielom oděve. Za nimi kráčali zase dvaja
mládenci nesúci na pleciach dřevenu skřínku zvanú „Archa úmluvy". Bola to vlastně cechová
truhlica a boli v nej uložené všetky doklady cechového života od jeho vzniku. Tretia dvojica
niesla zelenu ozdobu podobnu stromčeku, zvanú „ p u š a " , ktorá představovala symbol mu
rárskeho řemesla a ovešaná bola všetkými riadmi, s akými murár pracoval. Potom následovala
mladá murárska generácia, za nimi dychová hudba a koniec sprievodu tvořili starci - m u r á r s k i
veteráni. Sprievod prešiel celou obcou a napokon vošiel do pripravenej miestnosti - s á l y v obecnom
hostinci.
Potom
následovala
spoločná
zábava,
přerušená
len
večerou,
na ktorej sa zúčastnili rodinní příslušníci každého člena. Po večeři pokračovala zábava do rána.
Všetky výdavky spojené so zábavou financoval spolok. Posledný cechmajster murárskeho cechu,
J . Bacúr, zomrel v roku 1941 a s nim sa skončil život celého cechu a zvyku.
Táto neobyčajne zaujímavá a nevšedná slavnost murárov z Bobrovca upadla uplne do zabudnutia, nebyť programu Liptov na folklórně slavnosti pod Poíanou v Detvě v roku 1979.
Prípravovater programu, Viliam Gruska, vyhledával nějaký starý zvyk, ktorý by móhol repre
zentovat niekdajšie městečko Bobrovec vo veíkej scénickej freske charakterizujúcej region Liptova. Památníci sa rozpamátali na sprievod a zábavu murárov a s ich pomocou sa podařilo oživit
celý zvyk. Připravili sa aj patřičné rekvizity - cechová truhlička, ruka na zvolávanie členov
na povinnosti „sporiadky" a na zasadnutie cechu a znaky cechov. Muzikantský cech mal v zelenom věnci postavené ozdobené husle. Fotografía č. 1. Manželky starých murárov sa ešte rozpa
mátali, ako vyzerala „ p u š a " , znak murárov. Bol to veniec zo zelenej čečiny v tvare ihlana, zdobe
ný stužkami, z vrcholu ktorého viselo murárske náčinie - k l a d í v k o , kelňa, varecha -vandta. Fo
tografía č. 2. Sprievod sprevádzala rudová hudba primasa Žíllu, jedného z posledných čle
nov muzikantského cechu. Na muzikantskom bále, ktorý následoval po sprievode, sa tancovali
niekdajšie remeselnlcke tance v dobových odevoch. Fotografía č. 3. Okrem vystúpenia na
folklórnom festivale v Detvě sa sprievod a muzikantský bál uskutočnil aj v obci Bobrovec, kde pri
tejto příležitosti bola slavnost celej obce. Pře starých obyvatefov, památnlkov, to bol návrat
do mladosti, oživenie spomíenok, pře strednú generáciu a mládež to bolo len velkolepé di15
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Znak muzikantského cechu z Bobrovca. Foto I. Zuzkinová
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vadlo, neviděli v ňom ani súvislosti ani tradicie. V roku 1981 pri oslavách 750 výročia vzniku
městečka sa program opakoval znova, celý sprievod s rekvizitami aj muzikantský bál. Od to
hoto času sa znova na tradíciu zabudlo a zvyk sa už neopakoval.
Na niekdajšej slavnosti murárov v Bobrovci sa podieíala celá dědina.
Aktivně sa na jej přípravě i nákladoch podielali příslušníci dvoch cechov - murárskeho a mu
zikantského. Z á b a v y sa zúčastnili rodinní příslušníci organizátorov. Do kultúrneho a vzdelávacieho spolkového života sa zapájala celá obec, hoci členmi spolkov boli převážné mladí Tudia.
Z d á sa nám neuveritemé, akú mnohostrannú a róznorodú činnost vykonávali členovia vzdělá
vacích a čitateíských spolkov za krátké zimné obdobie. V tom čase dokázali nacvičit divadelnú
hru za tri týždne, čo sa dnes zdá nemožné. Dokonca aj v čase najvačšieho náporu poínohospodárskych p r á c a neúčasti mnohých mužov v a k t í v n o m veku dokázali pravidelné 15. augusta
v Bobrovci hrať divadlo pri příležitosti miestneho odpustu. Další moment, ktorý sa v súčasnosti
zdá nemožný, je skutočnosť, že členovia spolkov z ťažko zarobených peňazí na múračkách
v cudzine dokázali nielen zaplatit členské poplatky, ale organizovali aj zbierky na rózne účely cirkevné (kostol, organ, zvony, rúcho na oltář), na národně ciele, napr. na základinu Matice
slovenskej a pod. Z vlastných zbierok a vlastnou prácou si budovali svoje „ D o m y " kde rozvíjali
kultúrnu a osvetovú činnost. Zo zbierok si kupovali napr. aj rádio, rozhlasový přijímač, pri ktorom
organizovali večierky, tancovali. Nechcem porovnávat, minulost a ako vyzerá miestna kultura
v týchto a iných obciach v súčasnosti, lebo to vyznie jednoznačné v neprospěch súčasníkov.
J e paradoxom, že napr. v Bobrovci, kde sa ešte v i. třetině 20. storočia odohralo 8 divadelných
představení ročně, je v súčasnosti problém obsadit miesta v kultúrnom dome pri jedinom divadelnom představení ochotnického súboru z inej dědiny. Dnes pri plátěných osvětových pracovníkoch, vybavených kultúrnych domoch, miestnych kultúrnych střediskách, bohatých knižniciach, je záujem minimálny. Učitel a kňaz, ktorí boli v minulosti organizátormi kultúrneho života
v obciach, stratili svoje postavenie a autoritu v očiach dědinského spoločenstva. K útlmu
kultúrneho života přispělo aj zrušenie škol v obciach, systém riadenia kultúrnej činnosti s povin
n ý m minimálnym programom J P K V Č a mnohé iné faktory. J e šťastím pre dědinu, ak v nej
pósobí aktívna folklórna skupina, či ochotnicky divadelný súbor, připadne iná kultúrna aktivita.
Stmelujú dědinské spoločenstvo, oživujú staré zvyky a tradicie, pripravujú rózne programy
a slavnosti a sviatky súčasného života.
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SLAVNOST VÁNOČNÍHO STROMKU V ČESKÉ A NĚMECKÉ
PRAZE V LETECH 1867 — 1900
BLANKA SVOBODOVÁ
Charakterizujeme-M životní styl pražského měšťana, duchovenstva a šlechty druhé poloviny
19. století, nesmíme opomenout zřetel dobročinnosti. Dobročinnost zmírňovala sociální bídu
společnosti, v níž objektivně existovala absolutní nadvláda kapitálu. Zároveň byla projevem její
psychologie. Společnost tohoto období se hlásila ke křesťanskému morálnímu kodexu. Přitom
však snížila dobročinnost do role prostředníka středních a vyšších vrstev, které si přisvojily
označení „šlechetní lidumilové".
Ve městě byla dobročinnost realizována ve dvou základních rovinách: v rovině dobročinných
zařízení (např. sirotčinců, chudobinců, opatroven, útulků, útulen, ohříváren, obecných a chu
dinských kuchyní, polévkových, čajových ústavů) a v rovině dobročinných akcí jednotlivců a
spolků různého zaměření.
Jednou z těchto dobročinných akcí se stala slavnost vánočního stromku (stromečku), nazýva
ná dobovým českým tiskem také vánoční koleda, štědrovečerní slavnost, štědrovečerní (pří
padně vánoční) stromek, vánoční podělování (podarování) chudých, kolední slavnost, slavnost
vánoční koledy, koleda, vánoční slavnost, vánoční ratolístka. V pražském německém tisku dosta
la označení Christfest, Weíhnachtsbescherung, Chrístbaum, Weihnachtsbaum.
V referátu se na indikátoru slavnosti pokusím osvětlit, zda se promítal do dobročinných
akcí, konaných při příležitosti slavnosti vánočního stromku, národnostní zřetel.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století se po tři desítky let probíhající vánoční
ošacovací akce včlenily do života většiny pražských korporací. V této době také vznikl slavnostní
rámec k předání šatstva.
Prvenství mezi českými spolky náleželo Americkému klubu dam, jehož zásluhou se rozsvěco
val vánoční stromek v opatrovnách na Hrádku, u sv. Štěpána na Novém Městě Pražském a
v opatrovně na Malé Straně. Měšťanská beseda v Praze a Spolek sv. Ludmily podělovala pražské
školáky. Doklady o tomto typu dobročinnosti Sokola a Umělecké besedy v českém tisku dané
ho období nenalézáme. Koncem šedesátých a na počátku sedmdesátých let 19. století slavnost
přijaly další občanské i dělnické spolky: r. 1869 Oul, ' r. 1870 Malostranská dělnická beseda
a asi až r. 1878 Dělnická beseda v Karlině. Ve druhé polovině sedmdesátých let (masově
od konce osmdesátých let 19. století) se k jejím iniciátorům připojily zábavní spolky (r. 1876
Olymp na Žižkově). Na sklonku osmdesátých let minulého století se těžiště slavnosti přeneslo
do předměstských i pražských stolových společností; především na Žižkově a v Karlině. Pražští
Němci pořádali slavnost na půdě německého kasina na S m í c h o v ě , spolků Eíntracht, Austria
na Malé Straně a od sedmdesátých let také v německých školách. Širší sociální základna
„dobrodinců" české národnosti odpovídala sociálnímu složení pražského německého obyva
telstva.
Na sklonku šedesátých let 19. století měla převahu německá dobročinnost. Např. v r. 1867
shromáždil výbor pro uspořádání slavností vánočního stromku v prostorách německého kasi
na 236 dětí a o rok později 220 dětí. Větší nadílku uspořádal pouze Americký klub dam v r. 1868,
kdy se stalo objektem jeho dobročinnosti 446 dětí z opatrovny na Hrádku a z opatrovny
u sv. Štěpána 220 dětí. Konec šedesátých let 19. století, období národnostně vzrušených
českých i německých projevů, nevnesl do dobročinnosti národnostní nebo náboženské měřít
ko. Jako jediné kritérium pro nadílku byla přijata chudoba.
Pro všechny přihlášené sirotky a děti pražského proletariátu organizátoři slavnosti připravova
li vedle základních darů, kterými bylo šatstvo, obuv, vánočka (štědrovka), výjimečně i peníze,
také doplňkové dary — cukrovinky, ovoce, případně í knihy, školní potřeby, hudební nástroje a
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hračky. Od poloviny sedmdesátých let 19. století došlo v českých řemeslnických a dělnických
spolcích ke generačnímu rozevření slavnosti, a tudíž k modifikaci vánočního daru. Byly obda
rovány také vdovy po členech spolku, invalidní a práceneschopní členové spolku. Dostávali
peníze, případně potraviny.
Na počátku sedmdesátých let 19. století, v období stupňujícího se nacionálního antagonismu
české a německé buržoazie, se promítl do dobročinnosti národnostní zřetel. V českých vlaste
neckých kruzích začala být chápána jako charakteristická črta české povahy. „Obětavost nám
Čechům je vrozená," napsal v r. 1870 redaktor Národních listů. Pražské německé spolky vylou
čily z vánoční nadílky české školáky (např. v r.'1872 německé kasino). Pouze spolek Austria,
hlásící se k ideji zemské jednoty, poděloval i děti české národnosti. V opatrovnách a některých
školách, závislých na státních dotacích, zůstávala slavnost národnostně nevyhraněná.
Národnostní hledisko neovlivnilo sled čísel programu slavnosti, ale její kulturní složku. Česká
i německá Praha svěřila pěvecký vstup prestižním českým a německým zpěváckým spolkům.
V Měšťanské besedě v Praze účinkovala Beseda (1868), ' Hlahol (1870) ' a od osmdesátých let
19. století žáci Pivodovy operní školy. ' Malostranská beseda přizvala Pěvecký klub dam ma
lostranských (1870). ' Repertoár českých vlasteneckých těles zahrnoval příležitostné vánoční
sbory Hellerovy (1882), ' Pivodovy (1881, 1882, 1883, 1885), ' zpívané modlitby (tzv. chorály)
od J . Maláta (1899) apod. V dělnických spolcích vystupoval často vyspělý Zpěváčky spolek
pražských typografů: např. v r. 1882 v Mládeneckém klubirtypografů pražských, v r. 1891
ve Spolku vzájemně se podporujících pomocníků knihařských a ozdobnických. V německých
měšťanských spolcích obstarával pěvecký rámec slavnosti německý mužský zpěváčky spolek.
S oblibou zařazoval čtyřhlasou píseň Das ist der Tag des Herrn od K. Kreutzera, v české
verzi uváděné v prostředí českých spolků Den slávy nastal nám. Pěvecký vstup v českých
spolcích byl ve srovnání s pěveckým úvodem v německých spolcích charakterizován ctižádostí
pěveckých těles předvádět interpretační umění na stále nových skladbách. Českým specifikem
se staly i vánoční sbory určené speciálně pro tuto slavnost. V programech slavností mateřských
školek, škol a sirotčinců dávali sestavitelé slavnosti prostor zpravidla dětským zpěvákům.
V následovném proslovu čeští i němečtí řečníci objasnili v ý z n a m , někdy také původ slavnosti.
Dále poděkovali všem dárcům i shromážděným hostům. Projev střídalo dětské poděkování, pří
padně modlitba.
Vztah spolků k národnostní otázce spolupůsobil také při výběru deklamací, jimiž byla slavnoat
prokládána. Čeští i němečtí recitátoři volili shodně básně s tematikou vánoc z per autorů své
národnosti např. r. 1869 v opatrovně u sv. Štěpána Narození Páně, r. 1876 v německém peda
gogickém spolku Des fremden Kindes heiliger Christ od Růckerta. ' V českém prostředí byl
tento článek řetězce slavnosti prohlouben o problematiku sociální, např. r. 1870 v Malostranské
besedě básní Dítko v zastáváme od K. Vinařického, a o problematiku národnostní, např. r. 1870
v Malostranské dělnické besedě básněmi Horymírův skok a Příchod Č e c h ů .
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Rozdílnému charakteru spolků odpovídala i dobová výzdoba prostor, do nichž pořadatelé
koledu zasadili. Nejčastěji probíhala v místnostech institucí - a k t é r ů dobročinné nadílky nebo
naopak jejich objektu. Řidčeji zvolily české spolky sál na Žofíne, Střeleckém o s t r o v ě , Bezovku
na Žižkově, od druhé poloviny osmdesátých let 19. století také halu Svatováclavské záložny
v Karlově ulici na Starém. Městě, ' Konvikt, o desetiletí později Platýz ' a šantán U Štajgrů.
Vánoční stromek dětí železničních zřízenců se konal v čekárenských prostorách, případně
v restauraci nádraží Františka Josefa (dnes Wilsonovo). ' Slavnost německého kasina, spolku,
který pořádal jednu z největších nadílek v pražském německém prostředí, probíhala od sedmde
sátých let 19. století v divadelním sále nově postaveného tzv. německého domu, ochranné,
ale i izolující bašty pražské německé menšiny.
Ústředním motivem výzdoby se stal vánoční stromek. Jeden až osm ' stromů s kornouty
s cukrovím a s ovocem bylo umístěno v průčelí místnosti, případně na stolech. Pro oživení
výzdoby užívali pořadatelé pestré praporky, svíce, květiny, někdy seskupené v háj apod. Při
slavnostech českých vlastenecky zaměřených spolků se uplatnily červenobílé drapérie a deko
race, poprsí čelných příslušníků české národní společnosti (Josefa Baráka) a v jednom případě
socha korunované Čechie. ' O specificky německé výzdobě pražský německý tisk nereferuje. Při
některých slavnostech opatroven a škol organizátoři umísťováním poprsí členů panovnické
rodiny zdůrazňovali svou loajalitu vůči monarchii. Takto si počínali např. v r. 1868 v opatrovně
na Malé Straně, r. 1874 ve Spolku ku blahu opuštěných dětí, r. 1883 při nadílce obecných škol
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v Karlině. V německém prostředí stejnou poctu pro panovnickou rodinu připravil spolek
A u s t r i a l W A , ' 1875).
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Ideou zemské soudržnosti byl podepřen také zpěv rakouské hymny při slavnosti, např. r. 1867,
1870 a 1873 v opatrovně na Malé Straně, ' r. 1867 v Jednotě ku blahu propuštěných káranou,
r. 1881 -1883,1885 a 1895 v sirotčinci vlašské kongregace, ' r. 1882 ve Spolku ku blahu opuště
ných dítek, ' i případné trojí provolání slávy panovnické dvojici.
Závěrem konstatujme, že českou osobitost slavnosti vánočního stromku lze spatřovat v š i 
rokém sociálním zázemí jejích organizátorů. Politicky výrazně národní spolky, např. česká
Měšťanská beseda v Praze a Malostranská beseda, podobně německé kasino, respektovaly n á 
rodnostní zřetel jak při výběru obdarovaných, tak při sestavování kulturní součásti programu
slavnosti. Ctižádostivé české spolky připravovaly pestřejší hudební program s častými premié
rami vánočních sborů. Specifikem se ukázala nejen vánoční, ale i sociální a národnostní temati
ka básní přednášených při slavnosti. Ve vlasteneckých českých spolcích se děti setkávaly
s výzdobou plnící úlohu národně politického symbolu. V opatrovnách, školách, v německém
prostřed! ve spolku Austria, se při této dobročinné akci uplatnila myšlenka zemského vlaste
nectví. Zasáhla jak programovou skladbu slavnosti, tak i slavnostní úpravu prostor. Dodejme,
že v devadesátých letech 19. století česká vlastenecká společnost vánočnímu stromku v se
veročeském pohraničí a v Pošumaví, v tzv. ohroženém (uzavřeném) území, přisoudila národ
ně obranný účel.
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BIŘMOVACÍ SLAVNOSTI NA RAKOVNICKU
HANA ČERNÁ
Okresní muzeum

Rakovník

Svůj příspěvek jsem věnovala jedné z církevních slavností, která byla v nedávné minulosti
spojena s velmi okázalou formou vnější prezentace a zároveň se snažila působit na niterný
prožitek jedince. Touto slavností je obřad biřmování.
Biřmování (u protestantských církvi konfirmace) je jednou ze sedmi s v á t o s t í — s p o l u se svátos
tí křtu, sv. oltářní, sv. pokání, posledního pomazání, sv. manželství a svěcení kněžstva. Biřmo
vání, křest a svěcení kněžstva dále patří ke svátostem, které mohou být věřícímu udělena jen
jednou za život. Zároveň se biřmování řadí mezi tzv. svátosti živých. Biřmování je velmi úzce
spjato se křtem, neboť ho lze udělit pouze již pokřtěnému člověku, kterému m á dodávat duševní
silu. Celý obřad vznikl jako ohlas na seslání Ducha sv., které se slaví 50. den po Velikonocích
v době letnic. Obřad biřmování prodělal v církevní liturgii určitý v ý v o j : do konce 12. století
se biřmování udílelo již malým dětem, někdy dokonce současně se křtem. Tento fakt naznačuje,
že se v případě biřmování nejedná pouze o zbytky starých iniciačních obřadů. V pozdější době
byl vznesen požadavek, aby bylo udílení biřmování posunuto do staršího věku dítěte. Spodní
hranice pro přijímání této svátosti, která se uchovala prakticky do současnosti, byla 7 - 8 let
biřmovance. Dnes se představitelé církve snaží oddálit biřmování až do období dospívání,
do věku 15 - 1 6 let. Slavnostní charakter obřadu podtrhuje i fakt, že provedení biřmování spadá
do pravomoci biskupa - nižší hodnostáři mohou obřad vykonávat jen ve výjimečných pří
padech a musí být zmocněni svatou Stolicí (na rozdíl od východních církví, kde s m í biřmování
udílet každý kněz). Úkony, které biskup při udílení této svátosti vykonává, jsou přesně stanove
ny, zatím poslední úpravy byly vyhlášeny Apoštolskou konstitucí „Divinae consortium naturae",
kterou vydal papež Pavel VI. 15. 8. 1971. Podle ní biskup vzkládá ruku na biřmovance, po
maže ho křižmem (směs balsámu a olivového oleje) znamením kříže a pronese formuli - přijmi
pečeť daru Ducha sv. Při biřmování, podobně jako při křtu, m á nezastupitelnou úlohu osoba
kmotra. Zatímco dříve byla upřednostňována varianta se dvěma různými kmotry při křtu a
biřmování, dnes je situace opačná, církev vyvíjí úsilí, soustředit instituci kmotrovstvi v jedi
né osobě, účastné na křtu i biřmování. Udílení svátosti biřmování není vázáno na žádné určité
datum, ale podle informací jednotlivých správců farností se v praxi uplatňuje spojení obřadu
biřmování s jiným v ý z n a m n ý m svátečním obdobím - ponejvíce právě s letnicemi.
Prostřednictvím archivních pramenů a rozhovorů s informátory jsem se pokusila postihnout
vývoj biřmovacích slavností na Rakovnicku od 70. let 19. století do současností. Během
2. poloviny minulého století, prakticky až do 2. světové války, probíhaly biřmovací slavnosti
v přibližně desetiletých intervalech. Pro každou obec, ve které stál farní kostel, bylo biřmování
velkou společenskou událostí - vždyť při ní měl každý věřící možnost setkat se ve většině pří
padů s nejvyšším představitelem příslušné diecéze - v případě rakovnického regionu se z větší
části jedná o diecézi pražskou, jen některé obce na Jesenicku spadají pod diecézi litoměřickou.
Tak roku 1882 prováděl biřmování kardinál Karel ze Švancenberka, r. 1894 kardinál S c h ô n b o r n ,
r. 1908 kardinál Leo ze Skrbenských, r. 1922 arcibiskup Fr. Kordáč a r. 1933 arcibiskup Karel
Kašpar. J e zřejmé, že právě osoba vysoce postaveného církevního hodnostáře byla jedním
z rozhodujících činitelů, které se podílely na velkolepém charakteru slavností, pořádaných
u příležitosti biřmování. Nelze opominout ani fakt, že se jednalo o akci, jíž se diky skupinovému
udílení svátosti zúčastnilo vždy velké množství lidí. Jako příklad bych uvedla obec Řevničov.
Počet obyvatel, spadajících k řevničovské farnosti, se ve sledovaném období pohyboval kolem
2000 lidí. J e třeba vědět, že ňevničov reprezentuje v regionu obce považované již koncem
19. století za nábožensky vlažné: např. r. 1908 si stěžuje místní duchovní správce na sociální
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demokraty, kteří ostře vystupovali proti konání biřmovacích slavností, a „...nátlakem mnohých
rudochá obec ani slavnostní bránu nepostavila ..." Přesto zde byla roku 1882 udělena svátost
biřmování 341 o s o b á m , roku 1908 - 366 o s o b á m , r. 1933 - 164 osobám a r. 1944 - 200
osobám. Slavnosti spojené s obřadem biřmování jsou poněkud výjimečné s v ý m dvojím zamě
řením. Na jedné straně vyhraněná individuálnost předání duchovního poselství, obsaženého
ve vlastním přijetí svátosti, a na druhé straně velkolepá slavnost a snaha o reprezentaci celé
obce. Informace o místě biřmování v životě rodin jsem získala výhradně ústním podáním, pouze
v jediném případě se jednalo o vzpomínky zapsané v soukromé kronice. Nejstarší vyprávění
se váží k roku 1908. V rodinné tradici bylo biřmování považováno za vážný akt, který byl brán
v prostředí silněji nábožensky založených lidí jako něco nutného pro další zdárný duchovní vývoj
člověka. V rodinách, kde se projevovala ve víře větší vlažnost, přistupovali k biřmování jako
k pouhé formální záležitosti a v rozhovoru vydzdvihovali především spojení obřadu s velkou
slavnostní podívanou. V životě rodiny nezaujímalo tedy biřmování tak významné místo jako
krtiny nebo svatba. Důvody jsou celkem jasné. V případě udílení svátosti biřmování nedocházelo
k žádným vnějším změnám ve fungování rodinného organismu, které jsou naopak zcela zjevné,
ať už se jedná o narození nového jedince nebo o založení mladé rodiny. Fakt, že byl některý člen
rodiny biřmován, se odrážel pouze v případě svátečního oběda, ke kterému se pozval kmotr
a někdy užší okruh příbuzných.
O č byl střídmější dopad obřadu biřmování na všední chod rodinného krbu, o to mohutnější
sláva byla pořádána u příležitosti biřmování samotnou obcí. V ranních hodinnách přijížděl
do obce světící biskup, na jehož počest bylo organizováno většinou velmi okázalé uvítání.
A ž do 1. světové války se ho pravidelně zúčastňovaly všechny obecní spolky ve slavnostních
stejnokrojích, řemeslnické pořádky s praporci a samostatnou profesní skupinu vytvářeli v mno
hých obcích na Rakovnicku také horníci. Někdy byla postavena i jízda o 20 - 30 lidech, nechyběli
představitelé obce a okolního duchovenstva. V předvečer události byla připravena slavobrána dřevěná konstrukce bohatě ozdobená květinami, nesená ráno v čele průvodu, který vycházel
vstříc očekávanému hostu. Když se průvod setkal se suitou pražského metropolity, obrátil se
na zpáteční cestu, při níž byla slavobrána nesena před církevním hodnostářem. Samozřejmě,
že při slavnosti nechyběla ani hudba. Průvod končil svoji pouť před kostelem, kde byl světici
biskup přivítán okresním radou a jednou z družiček, která zpravidla přednesla krátkou zdravicí.
Dále následovala m š e a po ní se udílela svátost biřmování, u dětí spojená se zkouškou z ná
boženství. Pokud bylo biřmovanců více, udílelo se biřmování zvlášť dospělým a zvlášť dětem.
Každý biřmovaný dostal na památku obrázek s náboženskou tématikou, většinou barvotisk
některého svatého, někdy se objevily i kompozice vyšité a doplněné výjevem litým z vosku.
Účastníci obřadu byli svátečně oblečeni, a také děti měly slavnostní oděv. Děvčata většinou bílé
šatičky (někdy dlouhé až ke kotníkům) a ve vlasech věnečky, chlapci tmavší oblečení - kalhotky,
kabátek a světlou košilku. Děti přicházely k biřmování kolektivně, vedeny s v ý m katechou učitelem náboženství. Obřadu se samozřejmě zúčastnili rodiče, někdy nejbližší příbuzní a pocho
pitelně i vybraný kmotr, kterým byl ve většině případů právě někdo z příbuzenstva. Od kmotra
dostal biřmovanec zpravidla drobný dárek - někdy to byl jen peníz, ale někdy také hodinky apod. podle finančních možností dárce. Po skončení obřadu pokračovala slavnost veselicí s hudbou a
tancem přímo na prostranství návsi, někdy celý sváteční den končil tancovačkou v místní
hospodě.
Podobný průběh měly i slavnosti biřmování v období mezi válkami s tím rozdílem, že se
upouštělo od uvítacích průvodů. Uvítání světícího biskupa se odehrávalo až před kostelem
a nebylo už tak barvité. Zanikla prezentace řemeslnických pořádků a také některých spolků.
Nicméně den, kdy se udílelo v obci biřmování, si nadále udržoval sváteční charakter a účastni
la se ho velká většina obce, když ne z důvodu náboženských, tak alespoň prestižních.
Obrat ve vývoji slavností pří obřadu biřmování nastal po únorovém převratu r. 1948. Ra
kovnický okres získal velice rychle primát, který se udržel až do současnosti: religiozita je zde
nejnižší v celém Československu. Pro dokreslení je nutné poznamenat, že počet zmíněného
regionu je asi 57 000, že na Rakovnicku je 29 farností, z nichž je obsazeno pouhých 10 a podle
jednotlivých duchovních návštěvnost kostelů o nedělních bohoslužbách nepřesahuje 300 lidí
na celý okres! Protináboženský kurs, diktovaný vládními kruhy prostřednictvím různých mi
nisterských nařízení (např. r. 1953 vyšlo nařízení o dobrovolnosti navštěvování hodin nábo
ženství, přičemž se vyžadovalo, aby rodiče - většinou záměrně neinformovaní - přihlásili děti
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už před začátkem školního roku), tento kurs byl právě na Rakovnicku prosazován s takovou
vehemencí, že rakovničtí úředníci bezezbytku naplnili úsloví " ... být papežtější než papež ... "
Farní kroniky, ale i vzpomínky informátorů mluví o horlivosti především u školních inspektorů
a také některých ředitelů škol. ".. .Poměry náboženské jsou stále horši. Úředníkům, učitelům a dělníkům
se zakazuje pňhlásit děti k vyučování náboženství, zakazuje se jim chodit do kostela, hrozí se jim propuštěním z úřadu, z práce nebo přeložením na horší místo ..." Zákazy postihly všechny akce, které
byly pořádány k svátkům křesťanského kalendáře a zároveň jakousi veřejnou prezentací církve
(průvody na Boží tělo, na dušičky, samozřejmě také slavnosti při biřmování atd.)
Co se týče samotného obřadu biřmování, o jeho případném konání bylo nutno předem
vyrozumět příslušný úřad okresního výboru. V důsledku rapidního zmenšení počtu věřících
nebylo ani reálné konat slavnosti podle stejného klíče jako dříve, tzn. výjezdy světícího biskupa
do jednotlivých farností regionu, ale užívalo se opačného postupu, kdy světící biskup navští
vil jednu farnost, do které se sjeli zájemci o udělení svátosti biřmování z celého okolí.
Z tohoto období bych uvedla ještě několik konkrétních údajů: od roku 1948 se obřady biřmo
vání konaly na Rakovnicku 6x. A to v letech 1966 v Rakovníku a Petrovicích, r. 1971 na Lánech
a v Novém Strašecí a v letech 1973 a 1989 opět v Rakovníku. V určitém směru komicky působí
zkušenost rakovnického děkana, který mi vyprávěl: „ K d y ž jsem se r. 1988 pokoušel uspořádat
biřmování v Rakovníku, vymysleli si pro děti na sobotu zvláštní branné cvičení a vyžadovali
při neúčasti potvrzení s udáním důvodu. Hodně z těch, kdo se na biřmování přihlásili, potom
ze strachu svoji účast odvolalo. A tak jsem si to loni (1989) připravil a oznámil jsem jim všechno
až těsně před termínem, takže nestačili už nic překazit."
Dá se říci, že v uplynulém 40ti letem období ze slavností biřmování zůstalo právě jen jádro
obřadu, směřující k člověku a k jeho vnitřnímu duchovnímu prožitku. Podmínky ve společnosti,
které diskriminovaly hlavního iniciátora velkých oslav na počest biřmovacího obřadu - církev
a konkrétně j\a Rakovnicku ji deklasovaly na jakýsi víceméně přežívající delikt, násilně přetrhly
nit vývoje těchto slavností. S o u č a s n é změněné společenské klima se v oblasti vztahu k ná
boženství a církvi projevilo i v našem regionu, kde stoupá zájem o udělení svátosti křtu, častěji
dochází k vypravování pohřbů z kostelů a bude zajímavé sledovat, zda se také slavnost biřmo
vání znovu stane jedním ze svátečních okamžiků, které s v ý m způsobem obohacovaly kulturní
a společenský život v obci.
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VPLYV INŠTITÚCIÍ NA FORMOVANIE RODINNÝCH OBRADOV
ZUZANA BEŇUŠKOVÁ
Národopisný

ústav SAV,

Bratislava

Skúmať obradovú kulturu modernej spoločnosti a nechávat bokom inštitúcie, ktoré do nej
vstupujú je abstrakclou, vedúcou k romantickým a pozitivistickým výsledkom. Výskům inštitucionálnej stránky obradovosti je spoznávaním kultúrno-historického a politického rámca,
v ktorom sa ludová kultura vyvíjala a s ktorým sa navzájom ovplyvňovala a formovala. Č í m je
etnografický v ý s k ů m bližší súčasnosti, tým viac je potřebné tento rámec poznat. Zrychlený
civilizačný vývin predovšetkým v 20. storóčí spósobil ši roku inštitucionalizáciu kultury a Tudských
činností, pričom neobišiel ani obradovú kulturu. Č í m bližšou minulosťou sa výskům zabberá,
tým presnejšie móže postihnut korelácie medzi inštitúciou a příslušným spoločenstvom. Poznanie vplyvu inštitúcií na 1'udovú kulturu umožní ovplyvňovanie jej budúceho vývinu. Ak má byt
spoločnosť vědecky riadená, je dóležité rozoznať, čo je dósledkom regulácie a čo výsledkom
spontánneho vývinu.
Inštitúcie chápeme ako sociálně útvary s relativné ustálenými vzťahmi zakotvenými v normáth,
zákonoch a pravidlech ich organizácie, ktorý zaisťuje, aby příslušníci spoločenstva vykonávali
takú sociálnu, či profesnú rolu, ktorej obsah a funkcie sú v súlade so záujmom příslušného spolo
čenstva. Ich základnou funkciou je uspokojovanie potrieb jednotlivca, sociálnych skupin, ná
roda, či príslušníkov státu a regulácia ich správania. Č í m viac je spoločnosť rozvinutá, t ý m viac
je inštitucionalizovaná.
Pojem inštitúcia má dvojaký obsah. J e to po prvé súhrn vzťahov medzi Tuďmi upravený
právnymi alebo obyčajovými normami (napr. inštitúcia rodiny, kmotrovstva) a po druhé inštitúcia
představuje oficiálnu ustanovizeň orgán (napr. cirkev, ZPOZ). Pre oba druhy inštitúcie je spoločné, že vykonávajú na svojich členov nátlak smerujúci k dodržiavaniu platných noriem.
Medzi oboma obsahmi pojmu inštitúcia nemožno stanovit presnú deliacu čiaru. Inštitúcie
vznikajú buď postupné - fixáciou vzťahov, záujmov a opakujúcich sa činností spoločenstva,
alebo umělo - konstituováním inštitúcie a jej dodatočným naplněním nositermi - Tuďmi s ich
vzťahmi a činnosťami. Aj druhý spósob sa však deje v návaznosti na existujúce a predchádzajúce spoločenské procesy a pre moderné spoločenstvo je charakteristický.
Tak dochádza ku skutočnosti, že aj v obradovej kultuře sa preplietajú Javy volné vznikajúce
s javmi institucionálně zavedenými, pričom je často ťažko dósledne ich odlišit. Prelínanie
inštitucionálnych a volné vznikajúcich prvkov v obradoch prebieha vo viacerych rovinách:
V neformálnej časti obřadu sú niektoré obřadové prvky ovplyvnené cirkevnými a světskými
nariadeniami z minulosti, dnes sú však mnohé ťažko presne identifikovatelné. Poklal' aj tieto
nariadenia poznáme, nevieme presne, nakolko boli respektované. Z n á m e sú napr. Muránske
artikuly z konca 16. storočia, opakované cirkevné a světské nariadenia a sťažnosti zo 17. a 18.
storočia, kritizujúce a regulujúce verkosť krstinových, svadobných, či pohřebných hostin.
— Niektoré obřadové prvky sice vznikli spontánně, ale sú evidentně ovplyvnené inštitúciou,
slúžiacou ako kultúrny vzor. Například svadobné řeči s náboženskou tematikou, ktoré sledova
li vzory cirkevných kázní.
— Ludové zvyky viažúce sa k inštitucionálnej časti obřadu. Napr. úkony a pověry pri cestě
na křest, na vádzku, pri oltáři.
— Vstupovanie takých inštitúcií do obradov, ktorých náplňou niejeani organizovat, ani smerfiovať obřady. Napr. porodné baby ako predstaviterky zdravotnických inštitúcií zastávali v ý z n a m 
né obřadové funkcie při narodení dieťaťa, alebo v súčasnosti tlačiarne prispievajú k nahradeniu svadobných zváčov svadobnými oznámeniami.
— Folklorizmus v oficiálnej časti obradov. Napr. využíváme rudových piesní a krojov v občinskych obradoch.
11
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Ak analyzujeme obřady z hradiska inštitúcií, najčastejšie sú spojenia světský — cirkevný,
Tudový — cirkevný, občiansky — cirkevný, pohanský — křesťanský, formálny — neformálny,
vorne vznikajúci, spontanny — inštítucionalizovaný, oficiálny — neoficiálny. Každá zo zaužívaných polarizácií však len čiastočne vystihuje skutočnosť v plnej šírke.
V rámci inštitúcií organizujúcich obřady vystupuje do popredia vzťah cirkevných a statných
orgánov, ktorý od konca 19. storočia nadobúdal rózne kvality. Pre lepšiu orientáciu zúžme
pohlad na dve inštitúcie, ktoré na Slovensku riadia rodinné obřady prevažnej časti obyva
telstva — na katoličku cirkev a zbory pre občianske záležitosti. Obe inštitúcie majů sice odlišný
čas trvania, ale vo vztahu k obradom přešli podobnými vývinovými procesmi a majů mnohé
zhodné prvky, ktoré pravděpodobné zabezpečia ich paralelná účast' na organizácii obradov aj
v budúcnosti.
Obe inštitúcie nadviazali na dovtedy existujúce obřady a zaviedli ich v novej kvalitě. Slúžili
na rozvinutie a reguláciu latentných sociálnych procesov a na integráciu všetkých zložiek
týchto procesov, t. j . príslušníkov spoločenstva na určitom teritoriu, vedomia, činnosti, vzťahov.
Keďže obidve inštitúcie obřady zavádzali a nesporné nimi sledovali politické a ideologické ciele,
dochádzalo hněď od začiatku k rozporom medzi spoločenstvom predstavujúcim dynamickú
zložku a inštitúciou predstavujúcou statickú zložku nastávajúcich procesov. U obidvoch inštitúcií
móžeme pozorovat obdobie úsilia o získanie autority, obdobie zenitu a obdobíe poklesu auto
rity. K ý m katolíckej církvi trvali jednotlivé obdobia jedno alebo viac storočí, zbory pre občianske
záležitosti prvé dve fázy absolvovali za štyri desaťročia, no v období vrcholu nedosiahli takú
mieru stotožnenia sa spoločenstva s ich normami a organizáciou, ako sa to podařilo církvi.
Dósledkom je duplicita niektorých obradov, najma sobáša a krstu. Vzhladom na váčšiu dížku
trvania a dobu, v ktorej sa cirkevné obřady vyvíjalí, majů aj váčšiu mieru prelínania sa s vorne
vznikajúcimi obřadovými prvkami, čo prispieva k dojmu íudovosti, a zároveň odvekosti a
neměnnosti. Občianske obřady organizované ZPOZmi sa vyvíjalí súbežne s teraz žíjúcimi generáciami, ktoré mali možnost pozorovat ich úspěšnost, politické ciele a spoločenské záujmy, ktoré
sledovali, a s ktorými sa časť obyvatelstva nestotožnila. Pokus o periodizáciu regulovania
obradov katolickou cirkvou a ZPOZmi vyzerá následovně:
Katolická cirkev:
1. Obdobie od prijatia křesťanstva do obdobia reformácie. J e charakteristické snahou církví
o presadeníe svojich záujmov, noríem, hodnot a vzťahov. V Tudovom prostředí prebiehal tento
proces vermi pomaly, nerovnoměrné, závisel od podpory panovníkov, spoločensko-polítickej
situácie a kvality kňazov. Úspěšnější bol ve výročných náboženských obyčajoch, ktorých sa Tud
masovo zúčastňoval, v rodinných obradoch však přetrvávalo vera pohanských prvkov.
2. Obdobie rekatolízácie, až po koniec 19. storočia. Pre rodinné obřady bol oficiálnym zlomom
Tridentský koncil v polovici 16. storočia, ktorý určil, že k platnosti manželstva pokrstených
sa vyžaduje manželský súhlas pred kňazom a dvoma svedkami, ustanovil sedem sviatostí,
zaviedol cirkevné matriky. V Tudovom prostředí však toto obdobie vrcholí až v 18. storočí.
Este zo 17. storočia pochádzajú sťažnosti z Horehronia na nedodržiavanie ceremonií pří po
chovávaní, pozdné krstenie detí a sobáše konajúce sa v noci.
3. Obdobie narušenia výlučnej kompetencie církvi v rodinných obradoch ako dósledok presadzovania sa buržoázneho zákonodárstva. Od roku 1894 bol v Uhorsku povinný civilný sobáš,
v rokoch 1914 - 1949 bol právoplatný civilný aj cirkevný sobáš. Z dalších cirkevných obradov
sa vymkli například příslušníci bezvereckého hnutia, ktoré sa v medzivojnovom období
formovalo ako p o l i t i c k o - z á u j m o v á organizácia. Od roku 1948 cielavedomá ateizácia a
postupné nahrádzanie cirkevných obradov občianskymi dostalo cirkevné obřady definitivně
do pozície alternativy.
Zbory pre občianske záležitosti:
1. Obdobie od vzniku ZPOZov v roku 1953 až 60. roky ako zavřšenie vývinu od roku 1894. ZPOZy
nadviazali na existujúce civilné sobáše a ich úlohou bolo vytvárať pandanty cirkevných
obradov (krstu, pohrebu a postupné aj ďalších). Povodně bolí určené pre ateisticky zmýšrajúcich občanov.
2. Obdobie rozšírovania posobnosti občianskych obradov na ďalšie obřadové příležitosti a
všetkých občanov bez ohradu na světonázor, čím prispievali k ateizácíi. Na Slovensku rozvoj
občianskych obradov vrcholí v 70. rokoch (v Čechách asi o desaťročie skór), v 80. rokoch majů
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stabilizovánu podobu a fungujú ako integrálna súčasť obradovej kultury. Charakteristické pře
toto obdobie je úzké prepojenie občianskych obradov s oficiálnou ideológiou a sledovanie
v ý c h o v n ý c h cieiov.
3. Obdobie súčasné, kedy podstatným momentom je odbúranie ideologického obsahu ob
čianskych obradov, pričom bude pravděpodobné redukovaná ich rozmanitost, ale i spoločenstvo, ktoré ich bude preferovat. Ohrozené s ú cirkvou, ktorá v niektorých prfpadoch
otvorene vystúpila do ofenzívy, ale aj častou obyvatelstva, ktoré občianske obřady stotožňuje so symbolom zvrhnutého spoločenského systému. Potřebu institucionálnej obradovosti
vsak etnografické v ý s k u m y na Slovensku potvrdili, preto je potřebné hladať optimálně formy
a obsahy obradov, ktoré spoločenstvu ponuknu Státně orgány.
J e snáď zdanlivo neadekvátně stávat štátne a cirkevné obřady na spoločnú platformu, súčasná
skutočnosť je však taká, že existujú oba popři sebe a hlásia sa o svoje práva. Ak m á etnografia
k prebiehajúcim spoločenským procesom zaujímat stanoviska, třeba urobit nezávislú analýzu
doterajšieho vývoja, ktorá v případe inštitucionálnych obradov dosiaí chýbala. J e potřebné
pozriet sa na ne bez predsudkov, pocitov nostalgie, křivdy či nenávisti a uváženými názormi im
hfadať miesto v nových spoločensko-politických podmienkach.
a
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1. ZICH, F.: Sociální procesy, Praha 1986, s. 149 - 236.
2. Pozři LEŠCÁK, M. - BENUŠKOVÁ, Z.: Inštitucíonalizovanó formy obradovej kultury a sviatkovania v súčasnom dedínskom prostředí. Slovenský národopis, 35,1987, a. 191 - 225.
3. Objavi I í sa iniciativy kňazov, ktorí odmietajú církevně pochovat ak je na pohrebe přítomný rečnfk za ZPOZ,
alebo upozorňovaníe variacích, aby po narodení dieťaťa ili len na jeden obřad, tj. na krst. Príkladonrj
brzdenia občianskych obradov zo strany statných instituci! je zruSeníe profesionálnych pracovnlkov
Domu obradov v Bratislavě, ktorých úlohou bolo ponuknut obřady na vyssej kvalitatívnej úrovni, tiež
neistota pretrvávajúca vZPOZoch, súvisiaca a otáznikmi nad ich ďaliou exlstenciou.
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SLAVNOSTI V DĚLNICKÉM PŘEDMĚSTÍ BRNA
VE 30.-40. LETECH 20. STOLETÍ
BOHUSLAV BENEŠ
Filosofická fakulta MU

Brno

Před několika lety jsme se na strážnických sympoziích zabývali lidovými obyčeji-, obřady a
svátky v životě člověka a již tehdy jsme uvažovali o náplni těchto pojmů z hlediska jejich
funkčního označeni a jejich divadelní sémantičnosti. J e na místě pokusit se o totéž i v pří
padě pojmu „slavnost" a „oslava", neboť se s nimi setkáváme v různých souvislostech. Pouhým
pohledem do Trávrričkova slovníku zjistíme, že „oslava tzn. oslavení, oslavování, slavnost" a
„slavnost tzh. oslava nějakého dne, události, něčí památky." Podobně v akademickém Slovníku
spisovné češtiny: „slavnost 1. podnik, veřejné shromáždění na počest, na oslavu, oslava;
2. lidová s., jubilejní s., smuteční slavnost", zatímco „oslava 1. oslavení, oslavování; 2. (ve
řejná i soukromá) slavnost". Mínění nejrůznějších informátorů jsou obdobně sémanticky z á 
měnná, i když se pod názvem „slavnost" častěji chápe kulturní nebo politické akce, oficiální
podnik, uspořádaný k nějaké příležitosti. „ O s l a v a " je v lidovém kolektivním pojetí spíše s á m
proces slavení, jehož uměleckým a kulturním projevem, výrazem, je právě „slavnost".
Funkčně lze vycházet z předpokladu, že slavnost, tj. obřadné připomenuti veřejně významné
ho výročí nebo události, obsahuje jako dominantu funkci reprezentativní, dále funkci celebrativní,
apelativní, ideologickou a komemorativní, zatímco oslava, tj. nejčastěji jubilejní, vzpomínková,
idealizace minulosti, obsahuje dominantní funkci emocionální, těsně sledovanou funkcí ce
lebrativní, expresivní, integrační, často regionální a autorealizační. Tak lze poměrně přesně
vyčlenit oba pojmy, aniž bychom se dále zabývali např. jejich tématickou náplní nebo cha
rakterem nositeiských skupin. Jistého rozlišení můžeme také dosáhnout úvahou o jejich divadelnosti, neboť je nepochybné, že v obou případech jde o vybrané doklady vystoupení aktérů
před publikem. Využívajíce bogatyrevovského pojetí představení mohli bychom říci, že na
slavnosti (s dominantní funkcí reprezentace) jde o hru herců mezi sebou před pasivními di
váky, zatímco na oslavě s dominantní funkcí emocionální jde spíše o hru herců s publikem,
ke kterému se obracejí nepochybně mnohem bezprostředněji než na slavnosti. J s e m si v ě d o m
jisté spekulativnosti těchto úvah tím spíše, že jak slavnost, tak i oslava může přejít plynule např.
v taneční nebo jinou zábavu, kterou jsem již dříve označil za hru herců s herci, tj. herců mezi
sebou, neboť tak lze účastníky oslavy nazírat.
Přejdeme k další charakteristice. S pojmem „dělnické předměstí" se obvykle spojovalo sousloví
„dělnická kultura", prezentované jednostranně jako nejpokrokovější složka národní kultury.
V obecném pojetí to zřejmě platilo v tom historickém období, kdy se někteří představitelé
buržoaznich stran tvářili liberálně, avšak ve skutečnosti jim šlo pouze o individuální prospěch.
S o u č a s n ě lze zachytit i názor, že dělničtí vůdci sice spravedlivě poukazovali na společenské
rozpory, avšak současně podněcovali k jednoznačně nesnášenlivé, „třídně" orientované kri
tice. V meziválečném období se to zejména týkalo takového prostředí, kde lokální společenství
bylo zvyklé na patriarchální způsob života, jako tomu bylo v obci Židenicích, která ještě r. 1910
byla se s v ý m i 14 199 obyvateli největší vesnicí na Moravě (zatímco sousední menší Husovice
již měly statut města). Hned v roce 1919 byly Židenice zařazeny do komplexu Velkého Brna
a po zavedení tramvaje na začátku třicátých let se staly jeho nedílnou součástí. Dodnes se však
v rodinách říká „jedu do Brna na n á k u p " místo do města.
Zatímco staré selské rody Uhrů, Trkánu, Potácelů a další pokračovaly ve svých zemědělských
tradicích - v Židenicích se mj. pěstovalo do přelomu století také víno - prorůstaly do obecného
povědomí od 80. let minulého století také jednotlivé a později početnější rodiny dělníků, za
městnaných v lokálních nebo blízko vybudovaných podnicích. Patří k nim dodnes produku-
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jící První brněnská strojírna (1814), mlékárna Lacrum (1910), Zbrojovka (1918), Elektromotor
SVET (1921), starší německá firma Vereinigte Filzfabriken A. G. a menši podniky, jako Dělrobna
Dubor a šroubárna. To všechno však nevedlo k soustředěni dělnického hnuti přímo v Židenicích, nýbrž v sousedním předměstí Juliánově, kde byl od r. 1897 v činnosti Dělnický d ů m ,
který se postupně stal centrem brněnského předměstského dělnického hnutí, kde přednáše
la řada dělnických vůdců včetně Josefa HybeŠe a intelektuálů v čele s Bedřichem Václavkem.
Malý Dělnický d ů m v Židenicích, provozovaný sociálními demokraty, žil vlastně ve stínu své
ho juliánovského známého souseda.
Tolik o základním společenském charakteru dělnického předměst! Židenice. J e třeba dodat,
že do 30. let 20. století zde neexistovalo ani církevní centrum. Byla zde jen malá kaplička
s křížkem na kamenném podstavci, kde se odbývaly mariánské pobožnosti, oblíbené především
starými ženami. Katolíci navštěvovali starý řádový kostel premonstrátů v Zábrdovicích, k je
hož řádovému majetku Židenice patřily až do r. 1784. Teprve koncem 30. let byl blízko
bývalých židenických vinohradů postaven kostel s farou, kde se usídlili premonstrátští kněží.
Na Karáskově náměstí byl ve 30. letech postaven kostel církve československé, na Resslově
ulici pak českobratrská modlitebna. Selské rody a maiozemědělci, dělnici, řada řemeslníků
(krejčí, ševci, klempíři, sedlář, hodináři ...) a četni obchodníci se s m í š e n ý m zbožím a pozdější
specializované obchody např. s látkami nebo elektrospotřebiči tvořily spolu s četnými admi
nistrativními zaměstnanci, učiteli a několika místními lékaři a lékárníky celkem vyrovnanou
společenskou strukturu obce, která sice ochotně brala na v ě d o m ! svou přináležitost k velko
městu, ale dále žila s v ý m v podstatě patriarchálním lokálním rytmem, který kromě novostavby
Svatoplukových kasáren, novostavby T y r š o v y školy, přístavby školy na Balblnově ulici a uve
dených kostelů ani nebyl další oficiální výstavbou nijak narušován.
Na tomto základě se v předválečném a meziválečném období, tj. zhruba v letech 1880 - 1939,
mohla stabilizovat spolková činnost, a to v oblasti družstevního prodeje, oblasti kulturní a
politické a v oblasti tělovýchovné. Nejstarší organizaci v Židenicích byl Živnostenský spolek
(1868), který stejně jako o půl století mladší Vzájemnostský spolek (1868), který stejně jako
o půl století mladší Vzájemnost — Včela zajišťoval konzumní prodej smíšeného zboží a občas
přispíval na různé kulturní podniky jiných korporací. K výslovně kulturní činnosti byl založen
Čtenářsko—pěvecký spolek Jaroslav (1883), v jehož vedení se střídaly generace učitelů, kteří pěsto
vali všestrannou hudební a sborovou aktivitu až do 50. let 20. století. Sociálnědemokraticky
orientovaná Občanská beseda Havlíček (1891r byla kamufláží pro dělnický spolek/v němž přednášíval Josef Hýbeš. Národním socialistům patřil Čtenářsko—vzdělávací spolek Tábor (1892), jehož
knihovna se stala základem veřejné knihovny v Židenicích. Ženskému hnutí se věnoval Spolek
českých paní a dívek Moravanka (1901), jehož společenskovýchovné působeni řídila dlouhá Je
ta Eliška Machová. Od r. 1887 do r. 1951 byl v Židenicích činný Krejcarový spolek pro podpo
ru chudých žáků, jehož hlavním zdrojem příjmů byly Květinové slavnosti, pořádané za spolu
účasti spolku citeristů Ozvěna (1896); někdy se účastnily i jiné spolky a výtěžek byl věnován
na zmíněný účel.
Výchovné kulturní činností se zabývaly i tělocvičné organizace, jako byl úzkostlivé nadstranický a vlastenecky orientovaný Sokol (1892) a Věeobecně vzdělávací a podpůrný spolek Lassalle
(1894) v Juliánově. Jeho sesterskou organizací byla Dělnická tělovýchovná jednota v Židenicích
(1918), která po dvacetileté existenci splynula se Sokolem. Sokolská jednota byla v 1913 za
ložena také v Juliánově a dobře se tam zavedla. Lidovecké kruhy se od 90. let soustřeďova
ly kolem tělovýchovné organizace Orel. Sokolovna a orlovna se od konce devadesátých let sta
ly oblíbenými místy pro shromáždění občanů. K obdobnému typu korporace lze připojit Sbor
dobrovolných hasičů (1892), který se stejně jako tělocvičné organizace podílel na společenském
životě obce.
Přirozeným střediskem spolkové činnosti se jak počtem členů (např. 1925: 408, 1935 : 546,
1939: 678, 1946:936), tak i mimocvičební kulturní aktivitou stal krátce po 1. světové válce
židenický Sokol. Vezmeme-li v úvahu jeho tělovýchovnou a kulturní práci v letech jeho největšího rozkvětu, tj. při přípravě a realizaci X. všesokolského sletu v letech 1937 - 38, zjišťu
jeme tyto nejvýraznější podněty k oslavám a slavnostem: večer pocty zakladatelům (k pétačtyřicetiletí jednoty - 2 1 . 2. 1937), Svátek matek (9. 5.), narozeniny presidenta Beneše (28. 5.),
vzpomínky k 20. výročí Zborova (27. 6.), výročí M. J . Husa (5.7.), tryzna za T. G. Masaryka
(14. 9.) a výročí 28. října. Dramatický odbor u vědomí svého poslání při umělecké výchově.
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se zamění na dobře nacvičené a dramaticky hodnotné hry, inscenované na moderní scéně.
11. 4. 1937 to byl Voskovec a Werich, Rub a líc (zvláště aktuální začátkem tohoto roku) a
31. 10. pak premiéra Čapkovy Bílé nemoci. Nezapomínalo se ani na z á b a v u : k Silvestru 1937
se hrála Wiggova komedie Masér v dámské lázni. Dramatický odbor připravil také společenské
večery: český kabaret pro patronátní jednotu Hrušovany, která působila v n ě m e c k o - č e s k é m
prostředí jižně od Brna, scénu na šibřinky a výstupy na slováckou veselici 11. - 12. 9. 1937.
Veřejné slavnosti probíhaly ve spolupráci s místními korporacemi a osvětovým sborem v Židenících, v němž byla zastoupena i sokolská jednota, která obvykle půjčovala nebo pronajímala
sál. Následující rok byl plně věnován posledním přípravám na X. všesokolský slet v Praze 1938.
Slavností byla sletová prostná, předvedená na veřejném cvičení.
V letech 1939 - 40 se zájem členů jednoty přesunul do cvičení a k pořádání letních táborů,
protože od 15. 3. 1939 byla úředně omezena kulturní činnost v českém prostředí. 5. března
1939 se vlastně jen podařilo znamenitě aktualizované pásmo k narozeninám T G M , jinak še
hrála jen dětská představení, např. pro Krejcarový spolek. V r. 1940 se na sokolovně pouze
cvičilo a ochotnické divadlo se omezovalo na různorodé veselohry. 12. 4. 1941 byla činnost
Sokola úředně zastavena. Cvičenci a závodníci se většinou přesunuli do DTJ až do jeho zru
šení.
Po válce se společenská situace změnila. Po počáteční euforii kolem r. 1945 se někdy až neomaleným
způsobem začaly prosazovat nové, ideologicky podmíněné oslavy a slavnosti, jichž se nejprve spontánně,
později však již povinně účastňovaly všechny spolky, pokud ještě po válce obnovily svou činnost.
Téměř tisicičlenná sokolská jednota stála opět v čele společenského života. Již 28. 10. 1945 se ke
státnímu svátku uskutečnila v narychlo opraveném sále sokolovny (objekt byl v r. 1944 těžce postižen
bombardováním) slavnostní akademie, v r. 1946 byla obnovena tradice pořádání plesů, masopustních
merend, pomlázkových zábav a silvestrovských tanečních zábav s programem. Paralelně s těmito zá
bavnými a v podstatě výdělečnými akcemi se konala k různým výročím a příležitostem slavnostní pásma
recitací a uměleckých výstupů. Jedním z nejzávažnějších bylo pásmo válečných vzpomínek k otevření
Památníku oběti nacistické perzekuce, které se uskutečnilo koncem r. 1946. Pamětnice vypráví:
„Pásma jsem dělala hrozně ráda. Bratr Mátal nám vždycky připravil krásný jeviště a sestra Jarošová
našla spoustu málo známých textů básniček a různých knížek, Lašek hrál na klavír a bratr Mrkos taky,
sám tu hudbu k pásmům skládal a někdy i hrál, pokud neměl moc práce na konzervatoři. A byly
to pásma k osmadvacátému říjnu, k výročí TGM, tryzna za ty, kteří se nevrátili z koncentráků
nebo vzpomínka na bratra starostu ... Pásma jsme nacvičovali rádi, no a taky to byla příležitost jít
častěji na sokolovnu, kluci, co ani s náma nerecitovali, nám pak přišli naproti a doprovodili nás,
a to taky patřilo k té činnosti..."
Hlavní slavnostní příležitostí v letech 1946 - 1948 byla vždy v červnu pořádaná veřejná
cvičení (prostná a na nářadí) a průvod; to v š e bylo zaměřeno na propagaci XI. všesokolského
sletu. Kromě veřejných cvičení se konávaly vždy v září dvoudenní slovácké veselice s pro
gramem. Sokolské veselice měly v Židenicích tradičně dobré jméno. Byla to jediná etnograficky
zajímavá slavnost v obci, kde jinak lidová tradice nebo nošení místního kroje nemělo spole
čenskou prestiž, zejména od začátku 30. let. Veselici si však musíme představit v dobových
souvislostech, kdy Sokol ještě stále pokračoval ve vlastenecké tradici, spojené se svérázem
a folklorismem let 1919 - 1921 a kdy nošení „národního" kroje jako slavnostního převleku
bylo výrazem tohoto smýšlení. Krojové veselice jsou tedy jak koncem třicátých, tak i koncem
čtyřicátých let sice jakýmsi anachronismem, avšak současně vítanou příležitostí k rozptýlení
a vlastní aktivitě. Jakýkoliv kroj - z ženských byly nejžádanější kyjovské, z mužských vlčnovské,
— obojí považované za jakýsi „ m o d e l " slováckého kroje — bylo možné vypůjčit v půjčovně;
jen některé rodiny se pyšnily vlastním krojem, někdy ovšem poněkud fantasticky zkombinova
n ý m . Místní kroje téměř nepřicházely v úvahu: skoro nikdo je neznal, nevyžadoval — a také
se pro svou relativní jednoduchost nepříliš líbily a nebyly dostatečně atraktivní. Děti, tj. so
kolští žáci a dorostenci, nosili buď normální „třaslavice" a modrou zástěru, nebo miniatury
slavnostních slováckých krojů doma zhotovené podle různých vzorů.
Veselice byly programově připravovány dlouho předem. „Veselica — no to byla dycky velká sláva.
Dyž se v tělocvičně začali vobjevovat bratři Plaňavovi, už sme věděli, že přindó skóšky na veselicu.
Začínalo se v lednu — únoru, naučili nás dycky aspoň dvacet novech písniček zpaměti, to se muse
lo, pak sme tancovali a dělali všelijaký scény. Třeba v osmatřicátým byla veselice jako jarmak, kde
vystupovali komedianti. Vzal se velké stan hangár vod táborniků, z něho vylízali kejklíři a hráli, cvi
čili na hrazdě — to byli naši závodnici — boxovali a šermovali — to zas byli naši fechtýři, přišel
se pfedvlst aji Jenda Gajdoš, no, jak říkám, sláva ... a měli sme aji máju, a to všecko sami, sami
Veselice se skládaly z besedy české nebo moravské a tanečních čísel či výstupů typu „u nás na dědi
ně", „hodové odpoledne", „vinobraní" aj., celkem nenáročně a levně sestavených tak, aby se daly
snadno nacvičit. Vlastně se i v této činnosti prosazovala stará tyršovská zásada kolektivního nacvičo-
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vání hromadných výstupů, na niž byli cvičenci zvyklí. Zájemci — a těch bylo vždy dost jak mezi
dorostenci a dorostenkami, tak i mezi dospělými — dlouho vzpomínali na jednotlivé epizody z veselic,
zejména poválečných.
„Veselice sem měla moc ráda. Budto nás Jarka Slezáková naučila moravsko besedu, tu sme měly
nérači, nebo sme si zvopakovali česko. A ted — já sem tehda byla dorostenka — začalo přetahování
vo kluky. Já nevím, jaksi jich bylo víc než dnes, ale vo dobrý tanečníky byl noze ... V sobotu
večer byla beseda a pak volný tancování až přes půlnoc. V nedělu dopoledne se připravovaly kroje,
kluci jeli do města pro koně a kolem jedné vyšel ze sokolovny průvod přes celý Židenice: Habrmankó,
přes Karáskovo náměstí — to byl taky jeden ze zaslóžiléch sokolů — na Táborsko a kolem kostela
po Dobrovské na sokolovnu. Průvod křičel „nazdáár", dechovka hrála pochody, koni se plašili —
no krása. A pak kluci jeli pošťákům vrátit koně a začal pořad. Beseda, scény, veselý výstupy (aji
vypravěči)... to všecko na cvičišti. A pak se tancovalo až do půlnoci."
„Na veselicu k nám dlóhý roky jezdila dycky dechovka z Nivnice. Já nevím, gdo to s níma
domlóval. Jedno, bylo to myslím v šestaštyrycátým, sme na ně čekali do devíti večer, než přijeli.
Venku lilo jak z konve, nikomu se v sále nechcelo ani tancovat, ale dyž se konečně vobjevili, tak
to si spomínám jako dnes, byli nažehlení v krojách, voni měli vlastní autobus a s tím jezdili, a ka
pelník, takové břuchaté, se smál vod ucha k uchu, všici tleskali, no a tělocvična jen hřměla. Tak
došli pochodem na jeviště, tam už měli připravený židle a pivo, a teprv se mohlo začít." '
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V roce 1946 se veselice konala pod názvem „Sbratření v radosti". Byly pozvány amatérské folklórní
skupiny ze sokolských jednot z Chodska, ze Slovácka a ze Slovenska, šlo se jim slavnostně naproti
na nádraží a v průvodě s vlastními muzikami šli pak přes město (propagace veselicel). Ubytováni
byli v některých rodinách. K těmto „národopisným slavnostem", jak byla veselice nazvána v sokolském
zpravodaji, byl vydán i několikabarevný plakát. Celková nálada o této a další veselici (1946 - 1947)
byla typologícky obdobná nadšení, s nímž se podobné akce organizovaly v pětiletí po vzniku Česko
slovenska. Další veselice byla orientována na vystoupení několika slováckých skupin, kterým židenické
dorostenky dělaly „spoluúčinkující". „Dyž sme se jedno učily nový písničky, tak se nám ten nové
blok tak nelíbil, že sme utekly na galériju a tam sme na potvoru zpívaly ty loňský. Moc nás bratři
prémiovali, abysme toho nechaly.'*' Veselice byly také náročné na pomocné práce, ale ty se vyko
návaly stejně kolektivně a zadarmo, jako příprava programu: „Veselica, to byla taková dobrá psina. To
už byli ti ... bratři, co dycky dělali to samý. Třeba ti, co v zimě každé rok hlídali kluziště,
tak v září na veselici čepovali víno. Nebo vedli dycky (...) tí samí tombolu. Nebo zhánělí chvojí a
zdobili ze sestrama, co donesly fábory, tělocvičnu a sokolovnu ... To čerstvý jehličí tak krásně vo
nělo (...) a tá paráda patřila k veselici.' '
O závěru činnosti židenického Sokola hovoří v Pamětním almanachu 75 let tělovýchovy T] ZKL'
Brno (Brno 1967, s. 21) Václav Nečas: „Únor 1948 nezastavil činnost jednoty, která si od své
ho založení kladla cíle především národnostní a tělovýchovné. (...) Po návratu z XI. sletu
však dochází v letních měsících k velikému zvratu, který prakticky uzavírá téměř 56 letou činnost
jednoty. TAto studie nechce rekriminovat, přesto však vyvolává otázku, zda převod Sokola Ž i 
denice na pole sjednocené tělovýchovy byl tehdy správně pochopen. Vznikly z toho totiž značné
ztráty. (..) Komunističtí členové Sokola se tehdy postarali o to, aby počet funkcionářů a členů
drasticky poklesl v důsledku „demokratizace", která probíhala pod vedením akčních výborů po
únorových událostech 1948 u nás; tím se současně pokřivilo pojetí vedoucí úlohy dělnické
strany v dělnickém předměstí tak, jak si je kdysi ani Hýbeš, ani Václavek nepředstavovali.
A tak několik konkrétních pohledů na vnitřní společenskou diferencovanost a proměny de
terminant dělnického předměstí Brna ukazuje, jak mnoho záleží na snášenlivosti a vzájemné
spolupráci různých skupin obyvatelstva a jak nezáleží ani tak na množství příslušníků tradič
ních nositelských skupin, nýbrž na jejich iniciativnosti a kolektivní nenáročné aktivitě ve prospěch
celku, nikoliv jen jeho ideové dominanty. Jestliže staré ženy nacházely, jak jsme se zmínili,
svoji seberealizaci v mariánských slavnostech a Božím Těle, nacházela pole působnosti část
mládeže v běžných výročních obyčejích, zatímco jiná část byla činná v Sokole. Část dělní
ků pracovala intenzívně na politické osvětě, další část v jiných organizacích. O spolupráci DTJ
a Sokola jsme se již zmínili. Sokol byl pak jednotícím společenským prvkem (až do r. 1948),
kde nezáleželo ani na ideovém nebo náboženském přesvědčení, ani na společenském původu.
Aktivní účast na lokálních slavnostech í jejich organizování jsou toho výrazným dokladem.
Z uvedených příkladů vyplývají širší souvislosti. Za slavnost v nejobecnějším pojetí můžeme
považovat shromáždění lidí k dané příležitosti v dobu pro tuto příležitost obvyklou a na místě, kde
se uvedené shromáždění pravidelně koná. Slavnost mívá oficiální část (průvod a projev agitačního
nebo komemoratívního charakteru), která bývá ukončena hymnou nebo slavnostním příle
žitostným sborovým zpěvem, dále část uměleckou (v jiném systému nazývanou až opovržlivě
„kulturní vložka") a část zábavnou (tanec, poslechová hudba). Ukončení slavnosti zábavou
vzdáleně typologícky odpovídá sémanticky protikladné dichotomii „smrt (žalost) x vzkříšení
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(radost)", známé ze středověku až baroka. J e j í m posledním ohlasem z předměstského prostředí
Brna (a nejen odtud) je do konce 1. světové války dodržovaný obyčej jít sice na hřbitov
vážně, leč zpět s touže dechovkou a ryčnými pochody přímo do nejbližší hospody „zapít
(zalít) dušičku". Zřejmě i tato momentka patřila ke slavnostnímu prožitku.
Ze sémiotického hlediska obsahuje slavnost tyto složky: signifié, tj. předmět oslavy a příležitost
k ní (slavnosti životního cyklu a slavnosti společenského cyklu), signifiant, tj. způsob provedení
(zde se projevuje vztah jak mezi způsobem udržování lidového obyčeje a mezi „ v e ř e j n ý m "
pojetím oslavy, tak také mezi jejich duchovním a praktickým chápáním a realizací), dále sémiotická
funkčnost (daná ideovým záměrem pořadatelů a aktérů a jejich sociálním složením) a konečně
sémiotické konotace, tj. způsob akceptování slavnosti ve vnímatelské struktuře, (místní a časové
dispozice konání a vztahy s l a v n o s t — z á b a v a ) . Z hlediska pořádajícího společenství jsou slavnos
tí „endovertní", věnované pouze jemu a vycházející z jeho kulturních a ekonomických potřeb,
a slavnosti „exovertní", zaměřené i mimo pořadatelské společenství směrem k široké sociální
platnosti a odpovídající obecné příležitostnosti. Zde bychom mohli sestavit řadu různě híerarchízovaných a sémíoticky charakterizovaných obyčejových slavností ve folklórně živém nebo
folklórně inertním prostředí přes různě zaměřené lidové slavnosti a festivaly až po slavnostní
matiné, vernisáže aj. (včetně neblaze proslulých „manifestací" jako slavnostního proklamování
něčeho proti čemukoliv jinému a naopak). Z hlediska divadelnosti se v oficiální části slavnosti
realizuje podívaná typu „herec — pasivní divák", v zábavné pak vystupují „herci mezi sebou",
neboť všichni se baví, aniž je jim ke vnímání předkládáno oficiální představení. Pohříchu
i tato zábavná část bývala v uplynulém čtyřicetiletí zahlcována další zábavou tj. podívanou, takže
na vlastní aktivitu účastníka už se nepamatovalo. To je však věc jinak zaměřeného výzkumu.
Pozornosti etnografa zasluhuje především vztah „obyčej — slavnost" a pojetí „folklórní slavnos
t i " a jejich duchovní složky. T í m může být zhruba naznačena jedna z možných cest dalších
analýz.
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ŠTRAMBERSKÉ POUTI
ANNA HRČKOVÁ
Okresní vlastivědné

muzeum Nový Jičín

Lašské město Štramberk s panstvím připadlo v pobělohorské době jezuitům. Ti z důvodů
rozšířeni zbožnosti také pro vychování mládeže jak v duchovním tak panském stavu prosa
zovali zájem císaře Ferdinanda II.: chtěli udělat ze štramberku poutní místo. Jezuité vysta
věli křížovou cestu vedoucí z Nového J i č í n a na štramberskou horu Kotouč (dnes místo těžby
vápence) a přírodní jeskyni lidově zvanou Čertova díra upravili na Boží hrob. Využili zdejší
pověsti o zázračné záchraně místních obyvatel před Tatary r. 1240 ve svátek Nanebevstoupení
Páně a na temeni Kotouče postavili dvě dřevěné kaple zasvěcené Povýšení Svatého Kříže
(1660) a Nanebevstoupení Páně (1669) *, které pro celoroční velikou návštěvnost poutníků by
ly nahrazeny zděnými kostely. Třebaže Josef II. zrušil poutě na Kotouč ', jejich tradice byla tak sil
ně zakořeněná, že obyvatele Štramberku a okolí nerespektovali zasvěcení farního kostela sv.
Janu Nepomuckému a pouť ' konali a stále konají v den Nanebevstoupení Páně. Svátek dru
hého kostela Povýšení Sv. Kříže se v současností připomíná pouze ve farním kostele.
Když místní pamětníci hovoří o pouti ve štramberku z doby 1. republiky, vždy mají na
mysli tu, která se konala v den Nanebevstoupení Páně a byla spojená s prodejním jarmarkem.
V domácnostech se hospodyně připravovaly na čtvrteční slavnost generálním úklidem, a to
mytím oken, vydrhnutím podlahy, které jen v několika rodinách kryly hadrové koberce, vylí
čením domů zevnitř i zvenku a zametáním před domem. Na pohoštění hostů i domácích
se pekly nejvíce velké, kulaté, kynuté koláče zvané „lopaťáky" s různou náplní: ze sušených
hrušek „hruščaky", ze zavařených švestek „slívkové" (zavařovalo se málo, proto byly méně
obvyklé), ze syrového zelí „zelové", pak tvarohové i makové vždy s posýpkou. Když koláče
nestačili upéci doma (bylo jich i 12), nosili je k blízkému pekaři stejně jako plechy s malý
mi koláčky (v průměru kolem pěti). Štramberská pověst o krutosti Tatarů vypráví o uřezávání
uší křesťanům, které byly nasolené v kožených meších posílány panovníkovi jako důkaz ničení
a přemožení místního křesťanského obyvatelstva. Regionální literatura uvádí, že ve svátek
Nanebevstoupení Páně se poutníkům ve Štramberku prodávají perníky upečené ve tvaru lidské
ho ucha (Schkarnitzel), nosu a rukou. Pamětníci si vzpomínají pouze na kořeněné medové
uši, které dříve pekli jen cukráři. Od 1. republiky jejich pečení postupně pronikalo do štramberských kuchyní a v přítomnosti každá hospodyň na pouť chystá uši podle vlastního nebo
zděděného receptu.
Přípravy na pouť v současnosti znamenají uklízení. Protože svátek Nanebevstoupení Páně je
v blízkosti velikonoc, úklid se rovnoměrně rozdělí mezi oba svátky. Sortiment domácích pe
kařských dobrot je pestřejší než dříve. Rozšířil se o piškotové rolády, různé řezy, někde
í drobné cukroví, ale v každé rodině tvoří základ pohoštění malé koláčky a doma pečené uši.
Individuálně se chystají obložené chlebíčky, uzené maso, klobásky.
Pozvání na čtvrteční pouť a na oběd bylo určeno pouze nejbližší rodině, t.j. sourozencům
a rodičům. V některých domácnostech z finančních důvodů nebyl zván nikdo. Forma pozvá
ní byla nejčastěji ústní: „Přidite na puť," výjimečné písemná. Mnozí pamětnicí uvádějí, že
od dob 1. republiky se pouť začala slavit i v neděli, ale za hlavní byla považována ta čtvrteční.
Od r. 1948 po zrušení volna ve čtvrtek se společenská důležitost přesunula na neděli. Církevní
oslavy v kostele zůstaly po celou dobu jak ve čtvrtek, tak v neděli. Zvaní na pouť, ale
na nedělní, nikoliv čtvrteční, zůstává verbálně stejné. I v přítomností platí pro nejbližší rodinu,
t.j. rodiče z obou stran a sourozence. ' Ti mnohdy přicházejí až odpoledne. Děti provdané
do okolí si termín pouti hlídají samy a k rodičům přicházejí v neděli na oběd, kdežto vnu
ci jsou u prarodičů již od soboty. Celoročně očekávaná pouť bývá mnohdy jedinou příleži
tostí, kdy se rodiny sejdou v kompletní sestavě i s těmi členy, kteří trvale žijí mimo Štramberk.
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Snídaně v pouťové dny byla v mnohýrJh rodinách slavnostnější než v běžné neděle. Tvo
řila ji káva nebo kakao, koláče, vzácně bábovka se skořicí nebo s ořechy. Po snídani vedla cesta
každého do kostela, kde se sloužily 2 - 3 slavnostní mše svaté. Pak se volně chodilo po
pouťových.atrakcích, což vítaly hlavně děti. Od rodičů dostaly vzácně po koruně stejně jako
od pozvaných příbuzných. Všichni vzpomínají na majitele kolotočů - rodinu Flégrových zva
nou „ F l e g ř i " - kteří pravidelně od nepaměti jezdili do Štramberku až do doby po r. 1948,
kdy měli zákaz provozování své živnosti v' okrese Nový J i č í n . Jejich kolotoče, stávající nej
častěji na náměstí a Proskové zahradě, měly ručně malované obrazové výjevy a děti se rády
vozily jak na řetízkovém malém i velkém, tak na koníčkové dráze, mořských vlnách, hou
senkové dráze, vídeňském kole a houpaly se v loďkách. Protože byl nedostatek peněz, kdo se
chtěl zdarma vozit, mohl pomáhat točit. Odměnou za přivítání dostávaly vstupenky ty děti,
které vyhlížely „ F l e g r y " a běžely jim naproti. Kolotoče přijížděly asi týden před poutí a po ní
zůstaly i 14 dní. Boudy na spaní nesměly stát na náměstí, ale buď ve dvorech známých
štramberáků nebo v zastrčených uličkách. Rodina Flégrových byla hudebně nadaná. Jejich
děti v předškolním věku hrávaly s dospělými ve vlastní dechové kapele. Písně a skladby v je
jím podání tvořily hudební kulisu ke kolotočům. Boudy a pouťové atrakce nebyly umístěny jen
na náměstí, ale též kolem cesty vedoucí směrem k nádraží. Loutkové divadlo stávalo v „ B ě lichovém l o m ě " u hlavní cesty. Cirkusy měly v programu např. živou mrtvolu, fakíry s ohněm,
vodění medvěda a tlustou Elsu s manželem liliputem. Štramberská pouť přilákala i potulné
cikánské muzikanty, kteří chodili od domu k domu a v chodbách (sinich) vyhrávali na housle.
Odměnou jim byly koláčky, peníze, též „ p o č a s n a . " Trhovci prodávali všechno - hračky, svaté
obrázky a růžence, kyselé okurky z bečky, turecký med , kokošky, zlomkové čokolády , bombóny, pendrek, pendrekové kuličky, cukrové růžence na špagátku a jiné sladkosti. Z pečiva vzpo
meňme perníková srdce a těstové preclíky, (prencliky) prodávané na vrbových prutech nazý
vané „růženec" ." V současné době se děti mohou dosytosti točit na kolotočích, trefovat terč
ve střelnicích. Na pultech stánků se kromě sladkostí, textilu a hraček objevují výrobky soukro
mníků z kůže a dřeva, prodávají se též sazenice květin a zeleniny, zkrátka v š e , nač si lze
vzpomenout. Bohužel kvalita výrobků je velice rozdílná.
Slavnostní pouťový oběd měl téměř vždy své stabilní složení. Tvořila ho hovězí polévka
s játrovými knedlíčky a nudlemi (okolní dědiny se posmívaly: „Budě puť, Štramberaci suša
nudle na hajzlu.") ojediněle i vsypanou rýží. Po ní následovalo pečené maso se zelím a bram
bory (tzv. kamenářský oběd), pouze v několika rodinách řízky s brambory a hlávkovým salátem
nebo kompotem. V hospodářstvích, kde chovali drůbež, připravovali oběd z jejího masa. K pití
se hostům nabízelo pivo.
S o u č a s n ý oběd navazuje na tradiční. Polévka zůstává stejná, druhých chod je obohacen
o svíčkovou s knedlíkem, k řízkům se podává i bramborový salát, v oblibě jsou též pečená
kuřata.
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Po obědě se chodilo do kostela na požehnání a pak opět na pouť. Při setkání se známými
domácí zvali „na štamprlu" slovy: „Poď, počastuju tě; poď na počasnu; poď na puťovu; poď
na schodkovu (hlavně v místní části Zauličí, kde do domů vcházeli po schodcích)". Alkohol
se prodával jak v hostincích, tak ve stáncích. Přespolní návštěvníci spojovali a spojují pouť
s výstupem na štramberskou Trúbu, případně s posezením v tamější restauraci. K poutím
patřily i zábavy pořádané v neděli, avšak až od doby oslav poutí ve zmíněné dva dny (čtvrtek,
neděle). Orgcnizátory byli Sokoli, Orli, DTJ, dokonce i rodina Flégrových. Z á b a v y se konaly
mnohdy tři souběžně a všechny se těšily hojné účasti.
Od 2. poloviny 60. let (1966 - 1967) si štramberská mládež vytvořila pěknou tradici tábo
ráků. V uvedených letech v sobotu před poutí se asi 11 kamarádů rozhodlo pro motoristický
výlet na Praděd. Pro špatné počasí se museli vrátit a vymysleli si náhradní program: uspořádali
pro sebe a blízké známé táborák. V h o d n ý m místem se stal starý lom - Kamenárka, jehož
okolí vyčistili od suchých porostů. K ohni si zajistili bečku piva a kořalku, kytary tvořily do
provod k písním. Úspěšná akce se opakovala i příští rok a od těch dob se táboráky konají
každoročně. K občerstvení se začal podávat guláš, kabanos, chléb, k pití kořalka a pivo. Orga
nizátoři vše kupovali z vlastních peněz nebo na dluh, proto si ceny při prodeji učovali sa
mi, ale přijatelně. Z výtěžku pořádali na Sv. Duch škvařenici pro organizátory táboráku a je-
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jich blízké známé. Asi po 4 - 5 letech se konání táboráků přesunulo ze soboty na pátek,
protože ne všichni účastníci stihli oslavit nedělní pouť. Když se původní organizátoři oženili,
převzali jejich starosti se zabezpečováním mladší. Stále se trampské a lidové písně zpívají za
kytarového nebo i houslového doprovodu a mezi mládeží se začalo říkat, že „táborák má
městská chudina". Tato tradice vzbudila sympatie u starších občanů, kteří se mládeže zastá
vali dokonce před úřady. Ty nejednou v minulých letech nechtěly táborák povolit.
Pouť při příležitosti svátku Nanebevstoupení Páně se v době 2. světové války pro válečný
stav nekonaly. Tradice ožila až po osvobození. Dalším svátkem, který se do zrušení poutí
na Kotouči hojně slavil, bylo Povýšení Svatého Kříže, jemuž byl zasvěcen druhý kostel. Po je
ho rozboření se až do 50. let konaly poutě ke kříži, který byl vztyčen náhradou za zaniklé
kostely. Dnem oslav byla vždy neděle. Odpoledne ve 14. hod. vyšel od farního kostela
průvod v čele s knězem, ministranty a za zpěvu všech účastníků, ale bez hudebního dopro
vodu putovali i s korouhvemi kolem kapliček ke kříži. Po krátké pobožnosti poutníci zakončili
slavnost opět ve farním kostele požehnáním. Pri příležitosti této „ H o r o v é " pouti se pekly „vyklá
d a n é " nebo též zvané „ h o r o v é " koláče se syrovými švestkami. Měly kulatý tvar a hospodyně
je obdobně nosily k pekaři jako dříve zmíněné „lopaťaky". Pokud ještě zrály ostružiny (září),
sloužily jako náplň i ony. V současné době se svátek Povýšení Svatého Kříže slaví bohoslužbou
v kostele. Doma si starší hospodyně připomínají „Horovu puť" švestkovými koláči, avšak pe
čenými na obdélném plechu, protože už „pekara něni". Tato pouť i dříve vzpomínaná se
odráží v hudební a dramatické tvorbě místních a okolních autorů, např. písně pro dechový
orchestr L. Bartoně, divadelní hra Veronika B. Matuly.
Další Štramberáky připomínanou poutí.je Svatokateřinská, konaná ke gotickému kostelíku,.
jedinému zbytku po zaniklé vsi Tamovice. Kolem jsou roztroušeny pouze usedlosti pasekářů
a městské koupaliště. Kostelík ožívá jen dopoledne kolem svátku sv. Kateřiny (25. 11.). Tuto
pouť donedávna navštěvovali i ti, kteří z politických důvodů (např. učitelé) do kostela celo
ročně nechodili. Štramberský farář odsloužil mši a poutníci, protože většinou již bývá chladno,
se občerstvovali u 2 - 3 postavených stánků. Hospodští z místní části Štramberku Libotína (koupaliště) obstarávali prodej cukrovinek, piva, párků a hlavně zhřívané kořalky „VPřenky". Kolem poledne pouť končila. S o u č a s n é oslavy vypadají stejně, avšak prodej občerstve
ní závisí na dobré vůli a aktivitě libotínského hostinského.
Terénní výzkum ukázal, že přes císařský zákaz konání poutí se tyto udržovaly téměř do
současnosti. Jejich charakter je však rozdílný. Všechny měly církevní význam, ale tento rámec
vysoce přesahovala pouť Nanebevstoupení Páně s celokrajovým dosahem. Zatímco u pouti
„ H o r o v á " a ke sv. Kateřině měly více náboženský ráz a naplňovaly význam slovesa „ p u tovati", pouť k Nanebevstoupení Páně byla vždy i společenskou záležitostí. Má stále vzrůstají
cí rodinný, reprezentační a prestižní v ý z n a m , je projevem uvědomovaného a zdravého lokální
ho patriotství. Stánkový prodej zboží, příjezd kolotočů, pouťových atrakcí, pečení uší a po
řádání táboráků jako nového prvku oslav provází pouze tuto slavnost, pro níž se takové
to složení programu stalo závazným. Dříve stěžejní čtvrtek se přesunul na neděli a přejal
stabilní pořad dne. Můžeme říci, že označení pouť a hody jsou v tomto případě synony
ma. V den zasvěcení farního chrámu sv. Janu Nepomuckému se žádné hody (jako svátek
patrona kostela) nekonají, protože tradice rozhodla jinak.
00
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kuličku, tu rozválela na elipsu a každou zvlášť po jedné na plechu ve troubě sporáku upekla (otec se staral
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8. Obchodník J. Socha v 60. letech posílal příbuzným do Rožnova p. R. osobně namalované pozvání
s vyobrazením štramberské Trúby.
9. Paní AŠ (1963) k ústnímu pozvání tchána a tchýně z Rybí vždy přidává balíček uéí
10. Pan VP (1905) vzpomíná, že když šli z májové pobožnosti, spěchali na kolotoče
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11. Trhovci vyvolávali: „Turecký med, ten se papá hned."
12. Otec pani BČ (1924) koupil dětem zlomkovou čokoládu, ale až ke konci pouti, když se větší množství
prodávalo za 2 Kčs. To pak děti měly na dlouhou dobu.
13. Asi se jednalo o pečivo z Hukvald. Dědeček (stařiček) paní AM (1932) říkal vnukům: „Patěř prencliku
sem varn na puti kupil." Preclíky připomíná i regionální literatura, viz pozn. 1).

ZÁBAVNÍ AKCE PRAŽSKÝCH TRAMPŮ
ZDENĚK UHEREK
Ústav pro etnografii a folkloristiku

ČSAV, Praha

Ve složitém sociálně i etnicky diferencovaném prostředí města se mnohdy setkáváme s tím,
že sváteční nebo slavnostní chvíle určité specifické sociální skupiny je prezentována širokým
městským vrstvám jako zábavní akce. V některých případech daná sociální skupina v rámci
této zábavní akce skutečně oslavuje pro sebe významnou událost a svoji oslavu jen přizpů
sobuje tomu, aby na ní mohla participovat široká veřejnost. Nezřídka však jsme v městském
prostředí svědky, ž e zainteresované skupiny se stylizují do slavnostního okamžiku, předstírají
slavnostní událost proto, aby bylo možné zorganizovat zábavní akci, kterou jsou sledovány
jiné, např. komerční, politické nebo propagační, cíle. Ve s v é m příspěvku se zaměřím na jednu
z takových akcí. Bude mi sloužit jako příklad, který alespoň z části osvětluje mechanismus,
jakým se kulturní vzory chování úzké a vyhraněné skupiny městského obyvatelstva stávají
prostřednictvím slavnosti, která je pro zúčastněné zábavní akcí, majetkem širokých městských
vrstev v tom slyslu, že je tyto vrstvy přestávají považovat za cizorodý a zavrženíhodný ele
ment, nýbrž za organickou součást městské kultury.
Popisovaná akce se odehrála den 7. července 1934 na Zlíchově, v rozledhlé starobylé
zahradě zvané Perkutov a byla v dobovém tisku označována jako Největší trampský potlach
v Praze. Na jejím organizačním zajištění se podílela trampská osada Hurikán spolu se zástup
ci dalších trampských osad, trampských souborů a s redakcí Poledního listu. J e d n í m z d ů 
ležitých podnětů pro uspořádání akce byla potřeba získat finanční obnos, který by podpořil
zřízení tábora pro nezaměstnanou mládež v Poddubí na Sázavě.
Nejednalo se o první rozsáhlou trampskou zábavní akci v Praze. Vedle běžných tanečních
zábav nebo soutěží o nejlepší trampskou písničku, pořádaných např. v hotelu Tichý na Žižko
vě, nebo Na Jezerce v Nuslích, staly se trampské osady také organizátory velkých maškarních
bálů, jakým byl např. maškarní trampský bál v roce 1931 v pražské Lucerně, nebo maškarní
bál v roce 1928 na Žofíne. Akce v zahradě Perkutov však měla méně obvyklý a pro náš
příklad velmi vhodný scénář.
Trampy meziválečného období, vyznavače živelných, neorganizovaných forem kompenzace
některých negativních rysů městského stylu života, můžeme označovat jako vyhraněnou ka
tegorii převážně mladých lidí, kteří si spontánně, vlastní aktivní činností, vytvářeli svébytnou
subkulturu charakteristickou specifickým trávením volného času, způsobem odívání, speci
fickou symbolikou, vlastním slangem, humorem, hudebním, tanečním a výtvarným projevem
a dalšími odlišnostmi v oblasti sociální komunikace. Tato subkultura nacházela inspirační
zdroje v kulturních podnětech, které jí zprostředkovávalo město, ve kterém vznikala. Z těchto
kulturních podnětů trampové vybírali zvláště takové, které odkazovaly na neurbánní prostředí
jinoetnické provenience.
Zejména s platností pro začátek dvacátých let můžeme konstatovat, že kulturní podněty
zmíněného typu trampové sice aktivně přetvářeli a přizpůsobovali podmínkám českého města
a jeho okolí, ale výsledky této aktivity spotřebovávali převážně sami. Také nástroje k realizaci
svých zájmů získávali převážně z vlastních zdrojů. Zde lze hledat jednu z příčin značné ne
informovanosti širokých vrstev obyvatelstva o hodnotách této subkultury a jednu z příčin
určitého napětí i konfliktů mezi trampy a jistou částí ostatní veřejností.
Od poloviny dvacátých let komunikačních vazeb mezi trampy a dalšími skupinami městské
ho obyvatelstva začalo přibývat a na přelomu dvacátých a třicátých let zaznamenáváme
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v oblasti kvantity informačních kanálů jasný obrat. Výsledkem bylo, že rok 1934, kdy se
konala zábavní akce v Perkutově, lze již počítat k období, kdy bylo do značné míry ostří
tohoto neporozumění a konfliktu otupeno. Popisovanou změnu podpořilo několik skutečností,
z nichž by bylo třeba jmenovat zejména:
1. zájem o trampa jako spotřebitele, zákazníka
2. vyzrávání trampské kultury a dospění prvních generací trampů do nejproduktivnějšího
věku, kdy jsou vlastním kulturním přínosem schopni konkurovat dalším složkám městské
ho obyvatelstva
3. vystupňování konfliktu mezi vyznavači trampingu a těmi složkami obyvatelstva, které způ
sob sociálního chování trampů považovaly za společensky nebezpečný a ohrožující rozvoj
mladé generace a z toho plynoucí reakce trampů — snaha získat sympatie a podporu
veřejného mínění
4. masový nárůst trampského hnutí, ve kterém někteří političtí vůdci začali spatřovat neza
nedbatelnou potenciální politickou sílu a začali se o jeho příslušníky ucházet
5. mohutnění a bohatnutí řady trampských osad do té míry, že mohly vystupovat jako po
řadatel nejrůznějšfch společenských a sportovních akcí.
Výsledkem působení těchto, ale i dalších skutečností bylo, že široké městské veřejnosti by
ly průběžně prezentovány hodnoty trampingu v nejrozmanitějšich podobách a formách. Tram
ping jí byl neustále připomínán a komercí přímo podbízen. Speciální sportovní závody
např. nabízely široký sortiment pomůcek pro trampování, včetně „kanadek", „kedsek", chlebníků, toren, „úesek", stanů, triček značky Williams, „amerických" košil, kanoí apod. Na po
čátku třicátých let jsme informováni i o formách, které byly přímo specializovány na stavbu
trampských chat. Jednalo se např. o firmu Jirsák v Měchenicích, firmu Václav Jedlička Pra
ha VIII, Libeňský ostrov nebo o firmu B. Sirotek na Belcrediho třídě na Letné. Některé ze
závodů vyrábějících trampské pomůcky přenášely specializaci i do svých názvů. Na Žižkově
existovala např. firma Velo-Tramping, v Libni, na Žižkově a ve Vršovicích Trampské závo
dy. Trampský závod pojmenoval svoji firmu též J a n Horn, Praha II, Žitná ul. 14, v Pařížské
ulici byl zřízen Camping sport a na Vinohradech, Šafaříkova 1 závod Canada. Také do vý
robků se trampské motivy promítly. Na počátku třicátých let byla pod názvem Old Tramp
např. vyráběna firmou Huml v Karlině celokožená obuv. Tramp se jmenoval také model har
moniky vyráběný firmou Švarc, Praha - Lucerna a název Tramp nesla též káva v kostce
vyráběná v první polovině třicátých let v Kolíně. Obdobně zaznamenáváme specializaci du
chovní produkce městské kultury. Bio Avion např. pravidelně pořádalo tzv. Trampské večery.
Na programu, který začínal ve 22.30, byly dva filmy, z nichž obvykle alespoň jeden divá
kům přibližoval atmosféru dobývání „divokého západu". O přestávce mezi filmy vystupoval
najatý trampský soubor. Některá periodika oslovující širší veřejnost, např. Nedělní list, za
vedla trampskou rubriku nebo se problémům trampingu soustavněji věnovala v jednotlivých
článcích, jako např. Rudý večerník.
O těchto skutečnostech jsem se zmínil podrobněji proto, že vytvářely pro trampský kul
turní proud atmosféru legitimity, zlidšťovaly trampskou subkulturu v očích veřejnosti a
umožňovaly participovat na některých jejích hodnotách i t ě m , kteří neměli zájem stát se
„ortodoxními" trampy, ale pouze si příležitostné ozvláštnit jinak zaměřený vlastní život.
Jak již bylo naznačeno v uvedených pěti bodech, trampové napomáhali rozšiřování komu
nikačních kanálů mezi sebou a dalšími skupinami městské společnosti také přibližně stejnou
měrou. Mám na mysli zvláště ty, kteří se ve s v é m specifickém trampském kulturním pro
jevu dostali na takovou úroveň, že byli přizváni k produkci kulturních hodnot pro širší ve
řejnost. V největším zastoupení to byli protagonisté trampského písňového a hudebního pro
jevu. Dodnes jsou známí např. písničkáři Mottl, Korda, Fořt, Novák a skupiny Settlers Club,
Aloha trio. Červánek a další, jejichž melodie byly v autentické podobě nebo v úpravách
hrány ve vinárnách, kabaretech i jako součást divadelních her. Ve stejném roce, o kterém
jsme hovořili v souvislosti se slavností v Perkutově, mělo např. Osvobozené divadlo v re
pertoáru hru Požár prérie, jejíž součástí byly trampské písně. Tak jako hudebníci a zpěváci
působilo i několik trampských klaunských dvojic. Obdobnou úlohu sehráli také trampští spi
sovatelé trampských časopisů. Mnozí z nich se na působení na širokou veřejnost progra
mově zaměřovali.
Snaha programového předkládání trampské kultury městskému obyvatelstvu jako celku
samotnými trampy se projevila zvlášť výrazně v roce 1931 a v letech bezprostředně násle-
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dujících, které probíhaly ve znamení ostré polemiky nad tzv. Kubátovými zákony, vyhláškou
přijímající opatření proti „výstřelkům v campingu a trampingu", jež omezovala podmínky
pohybu v přírodě a vyznavače trampingu stavěla do konfliktu se státními institucemi. Za
tímco se část trampů radikálně postavila do role rozhněvaných mužů a ž e n , pokusila se
o organizační sjednocení a vytvoření pevné opozice vůči legislativním a perzekučním orgá
nům, za což si vysloužila podporu zejména radikálně levicových politiků, druhá skupina rea
govala snahou naklonit si veřejné mínění upozorněním na vlastní hodnoty. V roce 1931
jsme díky tomu svědky jevu, že téměř paralelně probíhají protestní schůze Na Jezerce v Nus
lích, v Bezovce na Žižkově i jinde, a naproti tomu je pořádána na trampské poměry velko
lepá slavnost v zábavním parku Eden nazvaná Trampský týden v Edenu. Jednalo se o sedmidenní pásmo trampských sportovních utkání, hudebních a divadelních vystoupení a dalších
atrakcí, které uspořádala redakce trampského časopisu Naše osady ve spolupráci s další
mi trampskými uskupeními."
Roku 1934 „Kubátovy zákony" stále ještě platily. Místní orgány státní správy si však vět
šinou uvědomovaly neopodstatněnost některých článků a jejich dodržování často striktně ne
požadovaly. Naopak tramping s á m se vyvíjel takovým s m ě r e m , že při posuzování jeho nejmírnějších forem, tehdy jíž přijatelných prakticky pro veškeré městské obyvatelstvo, mohl
jeden z propagátorů trampingu do trampského časopisu Camping napsat: „Máme weekendovomečky a osady, sportovní hřiště a teamy a sobotu co sobotu jede sto tisíc lidí z měst na venkov
a do Přírody. ... Nevěřte, že jen v Praze se jezdí na osadu v bílých kalhotách a s tenisovou ra
ketou v ruce. ... Celý svět prochází tímže vývojem! ... Romantika zapadá a nastává život hygieny,
vědeckého vedení a organisace.'*'
V takovéto atmosféře oebylo ani pro řadu „ortodoxních" trampů nepřijatelné pojetí scé
náře perkutovské slavnosti, ke které se nyní vrátíme, jako slavnosti sbratření široké veřejnosti
a vyznavačů trampingu stylizované do podoby, jako kdyby obyvatelé Prahy přijímali pozvá
ní na trampský potlach.
Věnujme se nyní v krátkosti otázce, jakou formu zábavní akce trampští pořadatelé zvo
lili, aby měla slavnostní charakter aktu vzájemného porozumění, aby měla specificky trampský
ráz, zároveň byla pro společnost přitažlivá a byla korunována komerčním úspěchem. Její
scénář též napovídá, co ze své subkultury měli trampové v úmyslu městskému obyvatelstvu
nabídnout a v jaké podobě se před nimi chtěli prezentovat. ' Trampové akci pojali jako neobvyk
lou zahradní slavnost. Pořadatelé připravili šest velkých indiánských ohňů (na postavení hra
nic spotřebovali šest metrů dřeva). Nad každý oheň umístili rožeň a na rožních opékali
skopce, jejichž maso nabízeli zájemcům. Příchozí vítali horkým grogem. Vedle trampských
zpěváckých a hudebních souborů, jejichž úspěch byl v té době v městském prostředí praktic
ky zaručen, byly předváděny indiánské válečné tance, havajské tance v podání Sisters Káča
a obřad křtění trampských šerifů. U ohňů bylo možné kouřit z dýmky míru. Do zahrady by
li pozváni také pražští pouliční zpěváci, kteří již před časem sklidili značný úspěch v kompo
novaném pořadu Pražská ulice zpívá. Na znamení sbratření s městskou kulturou a pro sa
turaci milovníků tance vyhrávaly u dvou tanečních parketů jazzové orchestry a zahradní
terasy byly osvětleny lampióny. Po celé zahradě bylo možno zakoupit nejrůznější druhy
jídel a nápojů. Akce, na kterou byly prodávány vstupenky v ceně 2,20 Kč, byla vyprodána
a zúčastnilo se jí přibližně tři tisíce osob. Účinkující vystupovali za honoráře a požadovaný
obnos na charitativní účely byl, podle zpráv z dobového tisku, získán.
N e m u s í m snad ani připomínat, že řada příznivců trampingu s takovouto formou prezentace
trampských kulturních projevů nesouhlasila a ostře proti ní vystupovala. Prezentace hodnot
méně početných a vyhraněných skupin obyvatelstva širší veřejnosti prostřednictvím zábavní
akce pojaté jako slavnost často předpokládá přizpůsobení těchto hodnot do podoby, aby je
veřejnost byla schopna jako hodnoty vnímat. Otázka, zda tímto přizpůsobením dané hodnoty
neutrpěly, bývá zpravidla, a to nejen v trampském prostředí, předmětem ostré diskuse.
3

POZNÁMKY
1. Akce Trampský týden v Edenu probíhala ve dnech 29. 6. — 6. 7.1931
2. V. Dědek, Nevěřte! Camping I, 1933, č. 8 z 19. října, s. 2.
3. Scénář akce byl rekonstruován na základě popisu trampského publicisty Boba Hurikána v knize Dějiny
trampingu a zpráv v Poledním a Nedělním listu.
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Srv. B. Hurikán (J. Peterka), Dějiny trampingu. Praha 1940, s. 357 -358; Trampský potlach Prahy na Perkutově. Polední list VIII, 1934, č. 186 z 5. 7., s. 3; Velký úspěch trampského potlachu a večeru pouličních
zpěváčků na Perkutově. Nedělní list VIII, 1934, č. 188 z 8.7., s. 3.

VZÁJEMNÉ VZTAHY LIDOVÉ KULTURY A STRÁŽNICKÉHO FESTIVALU
JAN SOUČEK
Moravská umělecká agentura Brno
Poměrně rozsáhlá pozornost je konečně v odborných pojednáních věnována problemati
ce vztahu a vazeb lidové kultury k různým formám jejího využíváni, až zneužívání, v dalších
obsahových i funkčních polohách. Jsou vedeny spory, kdy to ještě lidová kultura je a kdy
již ne, jak tyto další odvozené čí inspirované jevy nazývat, např. druhá existence folklóru,
folklorismus atd. Pokusím se do propletence těchto otázek přispět ještě dalším okruhem.
Jde totiž o to, že některé z jevů, jež nesporně nevznikly jako součást lidové kultury, se
bud jako celky, nebo v některých jednotlivostech, zpětně součásti lidové kultury stávaji.
Zvláštním okruhem takových jevů jsou zejména různé druhy slavnosti, zvláště pak slavnosti
či festivaly, sice nepřesně, ale zauživaně označované za národopisné, folklórní, folkloristické
apod. Postupně přibývá studii objasňujících procesy vzniku těchto slavnosti, a to již od středo
věku. Doposud velmi málo pozornosti je však věnováno existujícím zpětným vazbám, jež
v některých případech uzavírají cyklus: lidová kultura jako zdroj — její druhotné využíváni
v pozměněných funkcích — následný návrat do komplexu jevů lidové kultury. Podívejme
se na tento cyklus z hlediska strážnického festivalu.
Strážnické slavnosti, které vznikly v roce 1946 dosti spontánním způsobem, maji v roce
1990 svůj čtyřicátý pátý ročník. Za toto období se staly v Československu největšl a nejznámější akcí svého druhu. Bezesporu se rovněž staly pevnou součásti kalendária kulturních
akci, a to v závěrečném červnovém víkendu. Svědčí o tom i letošní zkušenost, kdy v zaužívaném termínu proběhla jiná, ale folková akce, nicméně někteří návštěvnici přijeli do Strážni
ce v domnění, že se koná festival folkloristický. Zakotveni akce v povědomí nejširši veřejnos
ti co do obsahu i data konání je jedním z nejdůležitějších faktorů podmiňujících proces
reverze jevů směrem k lidové kultuře.
Samozřejmě, že strážnický festival byl, je a doufejme, že i bude, především rozsáhlou
přehlídkou scénické prezentace jevů lidové kultury v různých stupních úprav. Tímto posláním
slavností se však zabývat nebudu. Zaměřím se na skutečnosti, o nichž se domnívám, že již
prošly celým vzpomínaným cyklem a opět se staly organickou součástí lidové kultury. Lze
takto uvažovat ve dvou okruzích. Prvním je festival v životě obyvatel města Strážnice, dru
hý tvoří některé aspekty programu slavností z hlediska návštěvníků, ale i účinkujících.
Jak jsem jíž naznačil, samotné konáni festivalu se stalo pevnou součásti ročního cyklu
společenského i kulturního života města. Svou roli jistě hraje již čtyřicetipětiletá tradice, kdy
prakticky několikerá generace obyvatel jej každoročně zažívá ve stejném termínu. Vztah Strážničanů ke slavnostem prošel za ta desetiletí mnohými proměnami. Od počátečního obecného
nadšení a nezištné obětavosti, přes různé výkyvy v přízní, včetně únavy, lhostejnosti a ne
malé kritiky, vše způsobené objektivními i subjektivními důvody. Nezanedbatelnou roli měla
i nejrůznější byrokratická opatření, zabraňujíc! např. soukromníkům volný prodej vlna i dalšího
občerstveni návštěvníkům. To mělo logicky za následek mens! zainteresovanost obyvatel na
přípravě města k festivalu i na jeho úspěšném průběhu. I když tyto nesmyslné bariéry ko
nečně zmizely, bude náprava složitá i dlouhodobá. Nicméně je neoddiskutovatelnou skuteč
ností, že dny konání festivalu znamenají pro velkou většinu obyvatel ne zcela běžný víkend
a pro nemalou část Strážničanů jsou to dny svátečni, na které se zvlášť připravuji, v někte
rých ohledech podobně jako na tradiční výroční svátky, např. velikonoce či hody. Stalo se uzná
vaným pravidlem, že je třeba mlt upravený d ů m (stále se ještě opravuj! omítky a Učí se)
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či uklizený byt. V řadě rodin se připravují na přijímání návštěv. Oproti jiným svátkům však
jde především o mimostrážnické návštěvníky přijíždějící na festival. V prvních desetiletích
se v mnoha domech, především v zemědělských usedlostech, připravovaly možnosti k přespá
ni na seně pro přespolní účastníky slavností. Rovněž se chystá pohoštění. Za mnohá léta
se mezi Stražničany a některými každoročními návštěvníky vytvořil bližší vztah, takže jsou
jejich pravidelnými hosty. Platí to i o některých souborech a muzikách. I když přímý podíl
obyvatel města na jeho úklidu a výzdobě výrazně poklesl a prakticky vše zabezpečuje národní
výbor a Ústav lidového umění, je veřejností pečlivé sledován stav a kvalita příprav. Přes
oprávněné i neopodstatněné výhrady k festivalu je obecně uznáván jeho nezastupitelný
význam pro reprezentaci i popularitu Strážnice. Pod veřejnou kontrolou je i míra zastoupení
místních hudebníků, zpěváků i tanečníků ve festivalových programech a pokud nedosáhne
předpokládaného podílu (byt posuzovaného ze subjektivních lokálních měřítek), je okamžitě
pořádající ústav předmětem kritiky. Samozřejmě, že jsou sledovány a hodnoceny všechny
pořady slavností, a z titulu dlouholetých hostitelů (a tím i znalců) jsou jednotlivé ročníky
posuzovány. V této souvislosti není podstatná kvalita ani objektivnost těchto soudů. V celém
souhrnu výše naznačených skutečností je však možno konstatovt, že festival se všemi svými
průvodními jevy se stal pevnou součástí života města i jeho obyvatel, která se svými for
málními ani obsahovými atributy takřka v ničem neodlišuje od tradičních výročních svátků.
Jsem názoru, že odborné závěry lze učinit v každém místě, které je po dosti dlouhou
dobu hostitelem společenské akce, přičemž nemusí nezbytně jít o akci vycházející z lidové
kultury. Nutnou podmínkou je však přijetí obsahu akce do struktury oceňovaných spole
čenských hodnot obyvateli města či obce. V tomto směru mají však patrně akce vycházející
z tradic lidové kultury mnohem větší pravděpodobnost dospět alespoň v některých ohledech
opět do okruhu vlastní lidové kultury, jako se to stalo ve Strážnici.
Druhou oblastí, mající všechny rysy zpětné vazby k lidové kultuře, je aktivní účast návštěv
níků festivalu — a to diváků i účinkujících — ve volné zábavě, která je jen z menší části
předem částečně organizovaná. Každý z pravidelných návštěvníků slavností m á možnost poznat
neopakovatelnou atmosféru festivalových nocí v zámeckém parku, případně pod návratími
a ve dvorech některých strážnických usedlostí. Zastávám názor, že tyto aktivity jsou folklórní
mi projevy v nejpravějším slova smyslu. Pokud opustíme zavádějící estetická kritéria, zapo
meneme na iluzorní žánrové aspekty a přistoupíme k folklórním jevům objektivně i nezaujatě,
poskytnou nám účastníci volné festivalové zábavy nepřeberný studijní materiál. Naprosto spon
tánně zpívají, hrají i tancují společně špičkoví hudebníci či zpěváci a tanečníci i náhodní
návštěvníci, všichni jen z potřeby vlastní seberealizace. Najdeme zde různá seskupení hu
debních nástrojů — od hudců, přes dechovku či mnohačlenné volně vytvořené muziky sou
středěné kolem cimbálu, až po skupiny s kytarami, vždy obklopené množstvím zpěváků a
posluchačů. Rovněž zde neexistují jakékoliv žánrové hranice — jen pulzující radost z hudby,
písní i tance. Pokud tyto projevy nejsou projevy folklórními, tak už žádné.
Nelze pochopitelně pominout ani jevy, které nejsou právě nejpřitažlivější a obvykle pro
vázejí větší soustředění bavících se lidí, tedy zejména pití alkoholu, které někteří účastníci
nezvládnou. Není to však nic mimořádného, neočekávatelného ani nového. Obdobné průvodní
jevy měly i mají akce, které z hlediska obsahu nebyly motivovány zábavně, církevní nevy
jímaje. Způsob požívání alkoholu i případné následky náležejí mezi indikátory obecné kul
turnosti.
Bylo by nesmyslem tvrdit, že pití alkoholu není spjato s některými jevy lidové kultury,
zejména zábavy. I na tomto poli prošel strážnický festival několika etapami. Bývalo po všech
stránkách lepší, když prodej alkoholu neměly v monopolu pouze státní organizace, převážně
v areálu parku. Část návštěvníků bývala rozptýlena po celé Strážnici, takže se pilo, ale i hrá
lo, zpívalo a tančilo v mnoha domech pěstitelů vinné révy, kde o v š e m také probíhala mno
hem přísnější regulace chování skupin těchto návštěvníků. V šedesátých i sedmdesátých
letech, kdy se možnosti soukromého prodeje návštěvníkům úředně zakázaly, nastala jejich
vyšší koncentrace v areálu zámeckého parku a navíc tehdy přijíždělo i nemálo návštěvníků,
zejména některých skupin mládeže, které opravdu neměly zájem o nic jiného, než o pití
alkoholu. Další změna nastala od konce sedmdesátých let, kdy negativní jevy spojené zvláš
tě s požíváním alkoholu sice zcela nezmizely, nicméně výrazně ustoupily. Příčiny tohoto pozi
tivního vývoje jsou patrně několikeré. Náleží k nim organizačně pořadatelská opatření, ná
růst počtu akcí pro mládež, které odčerpaly nemalou část tohoto druhu nežádoucích návštěv-
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nfků, ale i další velmi významný faktor — vykrystalizováni návštěvnického zázemf strážnické
ho festivalu. Objektivní sociologické výzkumy prováděné na počátku osmdesátých let jedno
značně prokázaly, že více než dvě třetiny účastníků náleží k pravidelným návštěvníkům Strážni
ce, kteří sem přijíždějí s jednoznačným prioritním zájmem o lidovou kulturu a její scénickou
prezentaci. Projevuje se to jak v zasvěcených reakcích obecenstva na uváděných pořadech,
tak v obsahu i podobách probíhající neorganizované zábavy. Mnozí návštěvníci uvádějí jako
důvod příjezdu do Strážnice vedle shlédnutí pódiových pořadů právě možnost vlastní účasti
na volně probíhající zábavě. Je to skutečnost, které nebyla věnována vždy náležitá pozornost,
a to nejen ve Strážnici.
T í m se dostávám k poslednímu okruhu symptomů lidové kultury, jež vykazují aktivity návštěv
níků strážnického festivalu. Vedle vlastní seberealizace na bázi folklórních žánrů (účinková
ní v pořadech, sledování programů, účast v zábavě atd.), je další nemalou motivací možnost
bezprostřední komunikace s lidmi obdobných zájmů i zaměření. Není dokonce výjimkou,
že právě festival je místem setkávání osob či skupin, které se z nejrůznějších příčin během
celého roku nepotkávají a plánovitě se scházejí vždy ve Strážnicí. Z uvedených skutečností
lze tedy vyvozovat, že strážnické slavnosti plní i funkce kontaktní a komunikativní pro poměrně
vyhraněné společenství lidí a mají tedy jedny z nejvýraznějších atributů lidové kultury a
folklóru.
V celé své uplynulé historii dostával festival řadu charakteristik a přívlastků, v nichž se to
jen hemží lidovou kulturou, uměním, folklórem atd. Tato všechna označení vycházela pře
devším z autorsky připravených pořadů, jež se odvíjejí v amfiteátrech a na pódiích, čímž
se tato označení stala zavádějícími, neboť za lidovou kulturou vydávala její scénická přetvo
ření a účelová využití. Výkladem jsem se však pokusil stručně prokázat, že tato pojmenováni
jsou dnes i případná, protože nemálo jevů provázejících festivalové dění má v současnosti
již opravdu charakter lidové kultury. Jde ovšem o jevy, které takto doposud chápány nebyly.
Domnívám se, že je velmi aktuálním úkolem etnografie razantně prolomit urputně přetrvá
vající konzervativní nazírání na obsah pojmu lidová kultura, a to zejména v tom,' co při
aplikaci kritérií, která víceméně ohraničují pojem lidová kultura, je již dnes nutno pod něj
zahrnovat. Sice se o tom stále hovoří, ale praktické důsledky v bádání jsou prozatím minimální.
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VÝROČNÍ OBYČEJE JAKO SLAVNOSTNÍ OKAMŽIKY SOUČASNÉHO
ŽIVOTA, VÝZNAM A MOŽNOSTI JEJICH MUZEJNÍ PREZENTACE
VANDA JIŘIKOVSKÁ
Národopisné

muzeum Třebtz

Prožili jsme nedávno období, které by bylo možno nazvat časem slavností. Uvolnění a
svoboda po listopadu 1989 nesly ssebou živý společenský ruch, spontánní i organizovaná
shromáždění, touhu slavit v š e , co jen se slavit d á . J e tedy více než přirozené, diskutují-li
etnografové právě o tomto námětu. Věnovali jsme jíž mnoho pozornosti odbornému studiu
výročních obyčejů, různorodosti jejich forem, regionálním odlišnostem, proměnám, větší či
menší životnosti obyčejové tradice v současné době. Dnes se zabýváme námětem velmi
blízkým a přece odlišným, slavnostmi. Slovník jazyka českého definuje slavnost následovně:
podnik, nejčastěji shromáždění lidu, uspořádaný na počest někoho, na oslavu něčeho, osla
va, shromáždění s nějakým, nejčastěji radostným určením ..." Do jaké míry jsou slavnostmi
též výroční obyčeje? V žádném případě nejde o jev totožný. Výroční obyčeje se každoročně
pravidelně opakují, ať již ke stabilnímu datu nebo k termínu pohyblivých svátků. Stávají
se svého druhu měřítky času (místo začátkem prosince, říkáme před vánoci apod.). ' Slavnost
může být spojena s pevnými daty a termíny, může se periodicky opakovat, ale může být
též jedinečná, neopakovaná a neopakovatelná. Podle jakého kriteria lze usuzovat, co je a není
slavnost? Ke slavnosti patří základní znaky slavnostnosti: určitá výjimečnost, odrážející se
ve svátečním oblečení účastníků, výtvarné projevy (výzdoba místa, prostoru, kde se slavnost
koná, slavnostní pohoštění, jídlo a pití odlišné od všedního dne, ale především těžko defi
novatelné psychologické momenty, slavnostní nálada, pocit určitého povznesení, odpoutání
od každodennosti, vědomí výjimečnosti a významu chvíle. Forma některých výročních oby
čejů odpovídá podobě slavnosti, jiné obyčeje jako slavnost označit nelze. I zde nepochybně
zaznamenáme regionální rozdíly. Věnujme se dále konkrétně výročním obyčejům v regionu
Slánská a jejich hodnocení z tohoto hlediska — jsou slavnostmi v rámci současného spo
lečenského života nebo nejsou?
Masopustní obchůzky či průvody označované na Slánsku jednoduše jako „ m a š k a r y " nelze
zřejmě nazvat slavností. J e to zábava, mnohdy velmi živá, ale chybí jí řada znaků slavnosti:
sváteční oblečení, hosté, hostina a především vědomí významu akce. Právě tak oblíbené a
všeobecně provozované „čarodějnice" se vyvinuly do formy každoročně opakované zábavy
beze všech znaků slavnostnosti. Ani významné jarní svátky, kterými jsou velikonoce, zde
pravděpodobně nemůžeme označit jako slavnost. Slánsko je oblast s velmi potlačeným nábo
ženským cítěním a povědomím, velikonoce se zde staly především zábavou navazující na prv
ky výročního obyčeje (velikonoční koleda s pomlázkami, barvení vajec, příprava určitých tra
dičních pokrmů, pečení určitých druhů pečiva), většinou však zcela zbavenou obsahu. Nedosta
tek vzdělání, základních informací, naprostá neznalost jádra věci, tedy biblického příběhu
o umučeni a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, je zcela běžná nejen mezi mládeží, ale i mezi
dospělými. Naproti tomu „ m á j e " , nepochybně slavností jsou. Velmi podrobně popsala sou
časný průběh „ m á j ů " v obci Vraný nedaleko Slaného Alena Plessingerová , o májích se zmi
ňují ve svých referátech i další kolegové. Shromažďují vždy značný počet lidí domácích i
cizích, pozvaných i nepozvaných, provází je hudba, lidé jsou svátečně oblečeni, aktivní provo
zovatelé, tedy hlavně mládež, se oblékají někdy dokonce do krojů různé provenience, kvality
a pravosti či improvizovanosti, pekou se koláče, připravuje sváteční oběd. J e to slavnost se
v š í m , co ke slavnosti patří a zároveň výroční obyčej uchovávající téměř přesnou (v někte2
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rých vesnicích zcela přesnou) tradiční podobu hlavních obyčejových úkonů: stavení májek před
domy děvčat, zdobení a stavění velké máje zvané „král", mnohde vztyčované dokonalou
tradiční technikou pomocí tyčí a provazů, dále hlídání a kradení „krále", druhý den pak
obchůzka s hudbou, vyvádění dívek, tanec před domem, pohoštění, nakonec pak kácení m á 
je, zápas o jeho korunu, taneční zábava. Máje představují přímo modelový příklad spojení
tradičního obyčeje se současnou slavností. Dožínky, slavnost ukončení sklizně úrody, býva
ly zcela nepochybně tradiční slavností s jádrem obyčeje výročního i pracovního, dochovaly
se fotografie i jiné doklady z řady vesnic. Ani vnější forma dožínek však zde nepřežila so
cializaci vesnice. Nekonají se v žádné z vesnic v šjrokém okruhu Slánská. Pouti a posvícení
patří sice k živé tradici, ale málokde se dá hovořit o slavnosti. Většinou se pouze svá
tečně vaří a peče, přijde pár hostí a koná se pouťová či posvícenská zábava. Náboženský
základ poutí téměř zmizel. Jinde, bohužel též v sídle Národopisného muzea, ve Třebízi, kde
se i s naším dobře míněným přispěním vyvinuly pouti slavné a vyhlášené, převládají v posled
ní době nad tradičními kulturními prvky komerční zájmy. Negativní průvodní projevy přesa
hují mnohdy únosnost), opíjení, rvačky, rozbíjení oken apod.). Jen v nemnoha vesnicích zůstá
vají pouti a posvícení stále společenskou akcí, kterou lze označit jako slavnost. Příkladem
může být malá vesnice Kutrovice. Každoročně se zde konají jak máje, tak kutrovická pouť či
posvícení. V š e m znamená mimo jiné muziku s tancem na malé slavnostně vyzdobené návsi,
společné posezení poměrně nepočetné společnosti místních lidí a hostí, v dobré pohodě,
ve svátečním oblečení, pro vlastní potěšení. Obchůzka Mikuláše a Barbory představuje živé
a oblíbené výroční obyčeje, ale opět to není slavnost. Nejvýznamnější svátky v roce, vánoce,
se slaví ve všech rodinách. I když ani zde by nebylo na místě hovořit o slavnosti, jedná
se nepochybně o slavnostní příležitost, pravděpodobně nejslavnostnější vůbec, přinášející
hluboké zážitky. Úklid, výzdoba, pečení a vaření, slavnostně prostřený stůl s nádobím často
děděným po babičce, po celý rok neužívaným, dárky a dary, sváteční oblečení — vše vytváří
neopakovatelnost a jedinečnost vánoc. I zde ovšem v mnoha případech, stejně jako o veli
konocích, chybí vnímání a chápání základního smyslu a obsahu vánočních svátků.
Pokusila jsem se zjistit postoje a názory mládeže na tradiční slavnosti. Malý dotazník zodpo
věděly děti ze dvou o s m ý c h tříd, jedné ve městě, druhé na vesnici. Odpovědi na otázku:
„Když se řekne slavnost, co si pod tímto pojmem představíte?" se velmi logicky blížily slovní
kovému výkladu, uveďme např.: „Oslava něčeho, při které se třeba tancuje, je kulturní program,
každý na ní ukazuje, co umí, někdy je i pohoštění, musí být slavnostní a dobrá nálada, můžou při
ní být třeba otevřeny i výstavy, jsou pozváni hosté, každá slavnost je jiná". „Slavnost si předsta
vuji, že tam je mnoho lidí. Že se slaví nějaký výročí nebo ukončení roku atd." A další a další
podobné, někdy téměř shodné odpovědi. Zajímavějších a obsažnějších je poskrovnu, jedna
z tohoto mála: „Slavnost je, když se něco oslavuje, třeba výročí založení, nebo při kulatých vý
ročích. Dříve bývaly slavnosti na hradech, při nichž se hrálo a hodovalo a sloužily jen pro po
těšení. Slavnost může být i třeba při maškarním průvodu. Slavnost může být i odhalení, nějaké pa
mátky."
Při vyjmenování slavností, kterých se děti v poslední době účastnily, se vedle oficiálních
slavností jako 1. máj, výročí osvobození (většina dětí dodává „americkou a sovětskou armá
dou") objevují akce tradiční: máje, masopust, čarodějnice, pouť a posvícení a další dnes
rozšířené a oblíbené akce jako např. sjezd rodáků. Děti nerozlišují slavnosti, zvyky a svátky,
uvádějí dále vánoce, velikonoce, Mikuláše, Barboru. Rodinné slavnosti jsou podle dětských
odpovědí nejméně zpoloviny spojeny s obyčejovou tradicí, téměř bez výjimky se v rodinách
slaví jmeniny, narozeniny, svatby a výročí svatby, narození dítěte, nový rok, Silvestr. Velké
rozdíly mezi odpověďmi z města a z vesnic nejsou, pouze se u vesnických dětí častěji obje
vují právě slavnosti tradiční. Na otázku, zda je baví účastnit se slavností, zda mají slavnosti
podle jejich názoru nějaký význam a smysl, odpovídali chlapci a děvčata většinou kladně.
Názor dětí a mládeže na slavnosti je jistě důležitý, je určitým signálem pravděpodobného
dalšího vývoje.
41

Při hodnocení životnosti jak výročních obyčejů, tak tradičních slavností docházíme vždy k to
mu, že nejvýznamnějším faktorem je společenská atmosféra a pochopitelně též politická
situace. Závislost celého společenského života na schválení příslušných úřadů, vyřazení někte
rých osob z aktivního společenského života, pasivita jiných, vyjadřující solidaritu s těmi, kdo
se projevovat nesměli nebo osobní odpor k režimu tyto a další motivy sehrávaly v minu-
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lých letech svou roli v rozvoji či stagnaci společenského života. Potřeba společenského pro
jevu je však lidem vlastní a silná. Stále se konaly různé slavnosti a provozovaly akce nava
zující na obyčejovou tradici. Pod umělým názvem „mírových o h ň ů " se nadále pálily čaroděj
nice, „ m á j e " obsahově nijak nesouvisely s oficiálními prvomájovými oslavami. Vždy a všude
záleželo na místních poměrech, na vztazích mezi lidmi. V letošním roce jsme svědky toho,
jak v některých místech přinesla politická svoboda živý a spontánní kulturní ruch, oživení
společenského dění, při němž se uplatnily i tradiční obyčejové prvky. V některých obcích
se chopilo organizace pálení čarodějnic Občanské fórum, ještě častěji se podílelo toto poli
tické hnutí na přípravě májů. Máje, které se na Slánsku dají pokládat za vůbec nejživější
tradiční lidovou slavnost, probíhaly mnohdy letos obzvláště slavnostně. Např. v obci Řisuty, kde se mládež každoročně při májích oblékala jen do svátečních šatů, si letos chlapci
a děvčata vypůjčili kroje, aby v tomto slavném roce bylo v š e ještě slavnostnější. Velmi
slavné byly letošní máje též v Pozdni, Kutrovicích, v městečku Zlonicích a jinde. S o u č a s n é
společenské dění však není jednoduché a jednoznačné, jsou místa, kde probíhá rušný ná
zorový boj, kde střetávání dosud utajovaných rozporů vytváří atmosféru, v níž nemá nikdo
náladu na společné radovánky. Tak tomu bylo např. v městečku Panenský Týnec, kde bý
valy máje každoročně nadšeně připravovány — letos se nekonaly. Těžko lze předvídat, kam
se bude vývoj ubírat dále. Domnívám se, že důležitým činitelem bude výsledek připravo
vaných podzimních voleb a další rozvoj spolkové činnosti.
Dokumentace živých výročních i rodinných obyčejů a tradičních i nových slavností patří
k jednomu z důležitých úkolů etnografů pracujících v muzeích. Prezentace výročních obyčejů
se v průběhu posledních let dostává do popředí zájmu. Vyjádřit a zobrazit muzejními pro
středky živý děj, kulturní aktivitu" lidí je daleko obtížnější, než ukazovat doklady hmotné kul
tury či lidového umění výtvarného. Přesto mají muzejní pracovníci již mnoho zkušeností
s touto tematikou. Stačí ohlednout se za desítkami výstav v klasických muzeích i v muzeích
v přírodě na téma velikonoce nebo vánoce. Zvykoslovné předměty, dokumentární fotografie,
lidové umění, folklorní projevy, to vše se prolíná á doplňuje a podle možností jednotlivých
muzeí co nejúplněji představuje sledovaný kulturní jev — svátek, slavnost, obyčej. Význam
podobných snah v muzeích nespočívá pouze na atraktivnosti a líbivosti těchto námětů. V ne
dávné minulosti, vyznačující se potlačováním veškerých kulturních motivů spjatých s nábo
ženstvím, muzea často zaplňovala mezery tímto ideologickým tlakem vzniklé. Často se mládež
právě jen v muzeích dovídala, co jsou to velikonoce a vánoce. Toto poznávání jádra a smys
lu obyčejů obnovovalo slavnostnost svátečního období a svátečních dní. Vzhledem k ohromné
mu morálnímu a citovému úpadku života v naší zemi se může zdát toto úsilí muzejníků
nepatrné, ale snad i to málo mělo svůj v ý z n a m . Připomeňme každoroční rožnovskou kole
du, vánoce na Vysočině, polabské vánoce v chalupách přerovského muzea v přírodě, zají
mavé krkonošské vánoce v jilemnickém muzeu, nezapomenutelné „České v á n o c e " v Lobko
vickém paláci roku 1988. Uvědomíme si, že zde dochází k proměně muzejní akce ve své
bytný kulturní jev. Sama výstava a především její otevírání se stává novou slavností, hlu
boce prožitou a procítěnou v š e m i , kdo se jí účastní.
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PROPAGACE LIDOVÉHO KROJE V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
(na příkladu Zádruhy)
LENKA MEJSTŘlKOVÁ
ÚEF ČSAV

Praha

Jednou z forem vyjádřeni národní příslušnosti bylo v městském prostředí nošeni lidové
ho kroje při slavnostních a svátečních příležitostech. Podnícení nové vlny zájmu o lidový
kroj, používaný k těmto účelům, můžeme sledovat v rámci národní a politické aktivizace ven
kovských i městských vrstev obyvatelstva při příležitosti příprav a konání Národopisné výsta
vy českoslovanské v roce 1895. Ve srovnání s tímto obdobím znamenala následující doba
konce 19. století a prvního desetiletí 20. století oslabení snah o vyjadřování národního uvě
domění nošením lidového kroje.
Teprve v posledních letech před vypuknutím I. světové války zaznamenáváme v souvislosti
se složitou mezinárodní i vnitřní politickou situací opětovné zesílení těchto tendencí. J e pří
značné, že vedle krojů moravských, slovenských a českých se setkáváme i s oblibou kro
jů jiných slovanských národů. V tomto případě šlo nejen o vyjádření celoslovanské sounále
žitosti, ale také o přihlášení se ke společným kulturním tradicím. Tato skutečnost byla mi
mo jiné i reakcí na průběh balkánských válek let 1912
913.
.
Opatřeni kroje bylo pro obyvatele města povětšinou složitou záležitostí. Vedle vcelku znač
né finanční náročnosti zde byl i problém samotného výběru a zakoupeni kroje. Nákupním
centrem výrobků tradiční rukodělné produkce a krojů byla v Praze od roku 1900 Zádruha,
družstvo pro povznesení lidového průmyslu, hlavně uměleckého. Vedená byla nejen vyni
kajícími odborníky, znalci tradiční rukodělné výroby, ale i zdatnými organizátory a obchodní
ky.
Z nabídky družstva měl zákazník možnost vybrat si vhodný kroj odpovídající jeho poža
davkům estetického dojmu i technického provedení. Jelikož cena kroje nebyla přístupná kaž
dému a touha po oblékání se do kroje prudce stoupala, volili mnozí ze zájemců formu vy
půjčení kroje k určité příležitosti. V Zádruze fungovala půjčovna krojů již od roku 1909 s vy
nikajícími finančními výsledky.
Bilance prvého pololetí činnosti Zádruhy v oblasti krojových zájmů za rok 1914 zněla ve
lice uspokojivě. Kroje se dobře prodávaly, půjčovna prosperovala. ' Jen za masopustní obdo
bí roku 1914 bylo celkově vyinkasováno za vypůjčováni krojů 2 300 K. Zisky za půjčováni
krojů převažovaly nad zisky za jejich prodej. A v š a k i v červnu roku 1914 byly tři kroje pro
dány, několik nových bylo zároveň objednáno. Vypuknutí první světové války se téměř okam
žitě projevilo na chodu Zádruhy; veškeré objednávky byly ihned pozastaveny, včetně krojo
vých. Půjčovna krojů pracovala v omezené míře. Ženskému klubu v Praze byl např. zapůj
čen kroj k přednášce, masovější objednávky však chyběly.
1
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Útlum činnosti trval přibližně do jara 1916. Zatímco o masopustním období tohoto roku
m á m e zprávy, že nebyly pořádány plesy ani kostýmní zábavy, půjčovna krojů Zádruhy zůstá
vala tedy téměř nepovšimnuta, již v letních měsících začínala však být po krojích opět poptáv
ka. Tato skutečnost signalizovala nástup výrazného krojového hnutí, provázejícího poslední
dvě léta války a počáteční období samostatnosti nové republiky. Renata Tyršova k této sku
tečnosti podotkla: „Skupiny dívek v krojích se staly nezbytnou součástí každé slavnosti, veselá
barvitost krojů dodává malebnosti všem průvodům, každému slavnostnímu vítání a každému proje
vu národního ducha." ' Tehdy se již žádná společenská událost neobešla bez krojovaných hostů.
Z řad odborníků byl kladen důraz na autentičnost a správnost oblékání lidových krojů. Osvětovou
činností se snažili vést zájemce k citu pro výběr vhodného kroje a varovali před sklouznutím k jeho
laciným náhražkám a napodobeninám.
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Významnou úlohu na tomto poli sehrávala právě Zádruha, jejíž pracovníci usilovně studovali li
dový kroj, jeho proměny, regionální rozrůznění i technické zpracování. Poukazovali zejména na
„pravost" krojů: „Kroj má skutečnou a trvalou cenu jen tehdy, když je pravý, t.j., má-li všech
ny součástky z téhož kraje. Čím starší vzory i látky, tím cennější je kroj. Na př. u kyjovského
kroje plátěná zástěra, vyšitá žlutavou a červenou bavlnkou starým vzorem, stylizujícím polní kvě
ty, má mnohem větší cenu, než zástěra vyšitá růžemi a konvalinkami v pestrých barvách na lesklém
klotu. Cena starého kroje nejen že neklesá, ale naopak stále stoupá, takže koupiti starý kroj zna
mená skutečně dobré uložení kapitálu. '
Krojové studie, odborné statě, propagační a populární články i reklamní krojové pohlednice
patřily k prostředkům, kterými Zádruha působila na podnícení zájmu o lidový kroj mezi ve
řejností. Zákazníkům poskytovala možnost vybrat si ihned ze skladu požadovaný kroj, při
jímala však také objednávky na zhotovení krojů nových. Ty dávala vypracovat vždy do lok, odkud měl kroj pocházet. Nabídka družstva zahrnovala také množství jednotlivých kro
jových součástí, např. zástěry, čepce, kordule, rukávce atd., jimiž bylo možné neúplné kroje
doplnit či jejích opotřebované části nahradit. Zádruha také doporučovala oblékat se na výlety
apod. z praktických důvodů do současného módního oděvu, doplněného ovšem různými
krojovými součástmi.
Na pultě družstva- trvale převažovaly kroje moravské provenience. Zájem byl zejména o
kroj kyjovský, hanácký, velehradský a velický. Ze slovenských stál v čele poptávky kroj pieš
ťanský a kroj z okolí Bratislavy propagovaný jako „prešpurský". Kroje z českých lokalit z ů 
stávaly do jisté míry v pozadí. Emílie Fryšová se k tomu vyjádřila: „Žel, že přes všechno
upozorňování tiskem povšimnuto si u nás v Čechách kroje lidového příliš pozdě, když již nebylo
lze jej vzkřisiti, a že umělci naši spíše po cizině pátrali, než by zabloudili na český jih, kde ješ
tě nejdéle bylo možno sebrati mezi lidem malebnou kořist. '
Když v letech 1917 a 1918 zesílila poptávka po českých krojích, znamenalo to pro Zádruhu velice těžko řešitelný problém. Na jaře roku 1918 oznámila, že hotové kompletní české
kroje na skladě nemá, nabízela však zprostředkování jejich zhotovení s podotknutím „pokud
ještě je možno".
Inzerovala ovšem pouze možnost dodání kroje chodského, plzeňského,
blatského a kozáckého. Přesto propagování právě českých krojů a prosazování jejich přítomnos
ti při slavnostních událostech patřilo v tomto období k nejnaléhavějším úkolům družstva.
Nabídka Zádruhy nadále zahrnovala také možnost obstarání krojů i jiných slovanských ná
rodů, i když samozřejmě v menším rozsahu. '
Poptávka po krojích v závěrečných fázích 1. světové války neustále rostla. Sílící touha
po jejich oblékání ovšem také bořila jemné hranice vkusu a nevkusu. Kroj byl nošen stá
le častěji k velmi různorodým příležitostem, které neodpovídaly slavnostnosti, reprezentativ
nosti a výlučnosti použití. Byl znehodnocován nejrůznějšímí napodobeninami. Tato skutečnost
se stávala často terčem soudobé kritiky: „Ale jako vše na světě se zvrhá, tak také záliba v kro
jích přinesla výstřelky, které jsou vším možným, jenom nejsou krojem, nelze arciť dosti odsouditi
takové libovolné slátání a napodobení, a také nelze schvalovati, obléká-li se kroj kdykoliv, na každou
promenádu, ke každé merendě do lesa."
Pracovníci Zádruhy se snažili zabraňovat tomuto jeho
zprofanování. Nabádali k uvážlivosti a v rámci svých možností napomáhali odborným do
zorem pří „tvorbě" kroje i jeho oblékání. Do služeb, které Zádruha poskytovala, patřilo ta
ké opravování, čištění a praní krojů, zejména vrapovaných sukní a rukávců. '
Cílem příspěvku bylo upozornit na jednu z aktivit v zázemí, jejíž působení hrálo úlohu
ve vnějším vyjádření specifičnosti slavnostních okamžiků v období I. světové války. Kroj byl
vytržen ze svého prostředí a působením mnohých faktorů se stal symbolem národní přísluš
ností. Také jeho prostřednictvím vlastenecká národní společnost mimo jiné demonstrovala
své národní a politické smýšlení.
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LIDOVÝ KROJ — SOUČÁST SLAVNOSTÍ VE VELKÉM MĚSTĚ
VLASTA SVOBODOVÁ
ÚEF ČSAV

Brno

Problematika vztahu lidového kroje a slavností poskytuje mnoho aspektů s ohledem na
typy slavností, včetně_ obřadů, místo a čas jejích konání a konečně i na synkretickou po
vahu lidového kroje. Účast lidových krojů na slavnostech ve velkém městě m á svoji histo
rii a ta má v různých historických obdobích rozmanitý charakter a rytmus. J e to dáno ne
jen charakterem vývoje lidového kroje a lidové tradice, ale v ý z n a m n ý m zázemím je i kul
turně politická situace. Charakterem účasti lidových krojů na slavnostech rozumíme dvě rovi
ny její realizace a to spontánní a institucionální, ale ne vždy se uplatňují obě roviny sou
časně. Naše úvaha je podložena materiálem průmyslového města Brna. Tento charakter získá
valo Brno od druhé poloviny 18. století rozvojem textilní manufakturní, od poloviny 19. sto
letí pak tovární výroby a také, i když později, výroby strojírenské. Dále bylo město speci
fické etnickou nehomogenností, to jest soužitím českého a německého etnika až do konce
druhé světové války, tedy do roku 1945. Vedle toho žili ve městě a okolních obcích země
dělci. O tom, že se jejich oděv lišil od oděvu měšťanů, pro něž byla normou evropská mó
da, svědčí četná vyobrazení, připomeňme alespoň Františka Richtera, který svými akvarely
dokumentoval město a jeho obyvatele i okolí za hradbami v první polovině 19. století. ' Oby
vatelstvo, které se hlásilo k selskému stavu, ale i obyvatelstvo služebné, které přišlo za pra
cí z vesnic, oblékalo specifický pracovní, sváteční a slavnostní tradiční kroj jak ve všední
den a při lidových slavnostech, ale také při oficiálních slavnostních příležitostech, tím spí
še, bylo-li k tomu městskými úřady vyzváno, zatímco měšťané, to jest úředníci a obchod
níci, ba i dělníci soutěžili v evropské módě po vzoru Vídně. Tato dvojkolejnost se udržela
do jisté míry až do první světové války. Po druhé světové válce v souvislosti s politickými
a ekonomickými změnami nastalo období obecného odkládání lidového kroje a tím také při
bylo na rozmanitosti ve vztahu lidový kroj a slavnosti ve městě.
Vraťme se ale do historie, z níž jsme vybrali tři významná období v Brně a významná
též pro naše téma. Jsou to uvítací slavnosti při návštěvě panovníků, kteří projížděli Brnem.
V roce 1791 to byla návštěva Leopolda II. ', na jehož počest se konalo vystoupení krojova
ných skupin poddaných, a při návštěvě Františka I. v roce 1833, podle dochovaných zpráv
bylo císaři představeno již dvacet čtyři párů v lidových krojích, kteří byli pozváni ze čtyř
moravských krajů. Dobrých zkušeností s tradičními skupinami z těchto akcí, bezprostředně
z akce druhé, využily úřady při organizaci oslav, které se konaly při příležitosti návštěvy
Ferdinanda V., který pobýval s císařovnou ve městě od 17. do 20. srpna roku 1836. Cílem
všech těchto vystoupení byla reprezentace kulturní úrovně poddaných a měly se úřady čím
pochlubit, protože na počátku 19. století byly lidové kroje již rozvinuty do bohatých umělec
kých forem, honosily se barevností a mnohé také bohatou výšivkou, především kroje svá
teční a obřadní.
Krajští hejtmane byli vyzváni, aby ve svých krajích (bylo jich šest) vybrali svobodné a že
naté páry z jednotlivých panství ve slavnostních nebo svatebních krojích, popřípadě muzi1
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ky nebo významné hudebníky. Tyto delegace měly být na slavnosti, která se konala v Lužánkách, představeni panovnickému páru a měly předvést lidové tance svého kraje. Mnozí
vrchnostenští úředníci nevyslali delegace s odůvodněním, že na jejich panství není výrazných
krojů ani tanců a muziky, které by vedle jiných výrazně reprezentovali. Přesto bylo vybráno
devadesát šest osob. A že o reprezentaci šlo především, svědčí důraz úředníků i na to, aby
to byli lidé hezcí a všichni mají být urostlí a pěkné tváře, jak se praví v oběžníku ze 24.
května. Ž e estetické hledisko bylo prvotní, dokazuje to, že sociální postavení nebylo bráno
na zřetel, vedle manželů půlláníků i služebná a kočí. Brúner Zeitung po slavnostsech uve
řejnily: „Nádhernou podívanou poskytoval pohled na národní lidové kroje, shromáždéné ze všech
krajů; kroje jsou při zručnosti zdejších národnostních skupin velmi rozličné, charakteristické a ná
padné. ... Tance a doprovod na rázovité nástroje vyzvedly ješté rozmanitost a kontrasty krojů oby
vatel různých kmenů Moravy a podávalo vše malebný obraz ..." Z Brněnského kraje byly před
staveny i svobodný a ženatý pár z Líšně a také svobodný pár z německé obce Komárov.
Chlouba úřadů ale slavností neskončila a z této příležitosti vzniklo album moravských lido
vých krojů Wilhelma Horna, které bylo věnováno panovníkovi a přes některé nedostatky, kte
ré se nám již analýzou archívního materiálu podařilo odhalit, zůstává cenným ikonografickým
dokladem o lidových krojích na Moravě v první polovině 19. století. Není pochyb, že se
uvedených slavností zúčastnili ve svých lidových krojích i občané z města Brna a blízkého
okolí.
Další významnou etapou tohoto vztahu je období národně obrozeneckého úsilí, od druhé
poloviny 19. století jeho průvodním jevem byl vzestup zájmu o národní kulturu a pokud
jde o kroj, tedy o vytvoření celonárodního kroje. Vyvrcholením tohoto úsilí byla Národopisná
výstava v Praze, z níž vyšly vítězně jako národní kroje, které si přivlastnilo městské oby
vatelstvo, kroj plzeňský, kyjovský a piešťanský. Ty se pak prezentovaly nejčastěji na městských
národních slavnostech a různých oficiálních příležitostech, jako zástupce regionálních krojů
až do dneška. Brno mělo specifické postavení v tom, že bylo až do první světové války
obklopeno vesnicemi, kde byla nepřerušená kontinuita v nošení lidového kroje i některých
lidových zvyků a slavností. Tito lidé nosili i svůj tradiční všední kroj doma, ale i do města,
které zásobovali na trhu svými produkty. Zúčastňovali se městských slavností buď z vlastní
iniciativy nebo i na pozvání, aby předvedli svoje zvyky a vedle toho městské obyvatelstvo,
zejména z vrstvy vzdělanců, oblékali národní kroje. Všechny tyto kroje byly demonstrací čes
ké národnostní příslušnosti proti německému etniku, jehož příslušníci ji demonstrovali zase
s v ý m i , německými kroji.
V těchto souvislostech nabývá lidový kroj na politické funkci. Vedle toho ale si kroj i v tom
to období stále podržoval svou estetickou funkci, doklady mluví zejména o kroji „národním",
kterým je jakýkoliv kroj lidový, přenesený do městského prostředí. Nejzřetelněji to dokumentu
jí konkrétní doklady, z nichž uvedeme jen typické. Na konci 19. a začátkem 20. století se
většina českých, ale i německých společenských slavností neobešla bez krojů. Jejich účast
demonstrovala obě uvedené funkce. Svědectví podávají zejména novinové zprávy.
,,Dámy
budou letos přisluhovat v malebných krojích národních ..." inzerovala v roce 1896 brněnská Vesna
svůj velikonoční trh. ,,Dámy a páni v kroji národním jsou vítáni ..." vyzývali organizátoři účastní
ky zábavy pořádané 1898 Besedou dělnictva českoslovanského v Brně, psaly Lidové noviny.
Různé organizace pořádaly vinobraní, masopustní zábavy, ale i plesy a hody Moravské, Slo
vácké, ale i Čtverácké — organizované Kroužkem veselých Čtveráků, hody sportovců a spolků.
Národní kroj si oblékali nejen přímí aktéři těchto slavností, ale vyzývali hojné obecenstvo,
pokud možno v lidových krojích. Lidovému kroji byl věnován dokonce v roce 1918 Kro
jový večer v Národním divadle již 20. července, kam se na přestavení mělo obecenstvo do
stavit v národních krojích. Ale ani Němci nelenili a zejména pak v třicátých letech vyvíjeli
intenzívní aktivitu v obnovování lidových krojů, které do té doby na lidové slavnosti oblé
kali obyvatelé německých vesnic, které byly již tehdy připojeny k městu jako předměstí.
V poválečném období se navazovalo na předchozí vývoj, přestože již nebylo třeba de
monstrovat národnostní příslušnost oblékáním lidového kroje na městských slavnostech, tato
funkce ustoupila do pozadí funkci estetické a reprezentační. Působení institucí bylo oživeno,
ale přibylo, zejména bezprostředně po válce, na individuální spontánnosti. Přibyly půjčovny.
A zase se půjčovaly kroje kyjovské.
,
Město Brno se rozšířilo o předměstí, v nichž stále žily tradiční lidové zvyky, i když v roz
manitých modifikacích, odpovídajících s o u d o b ý m normám a potřebám obyvatel. Z těchto sla41
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vností převzaly městské Instituce zejména hody, ale na ně, což je pozoruhodné, nepřejímali
jejich aktéři kroje z Brněnska, ale z půjčoven. K hodům ve městě patřil národní kroj a tedy
kyjovský. Na předměstích jej oblékali ti, kteří po předcích již lokální kroj neměli a nemohli
si nový pořídit. V době, kdy jej zhotovovaly již jen specialistky, stal se oděvem nákladným
a proto mnozí dali i tady za vděk kroji z půjčovny. První půjčovna byla zřízena královo
polským Sokolem už v roce 1914. Výjimkou byli sedláci v Řečkovicích, kteří si vytvořili svůj
kroj podle starého vzoru, který se s v ý m typem zařazuje do kraje širšího Brněnska a to jeho
severní části. J e odlišný od kroje jihovýchodní brněnské oblasti, která již hospodářsky i kul
turně inklinovala k jižní Moravě.
Druhá světová válka přeťala nemilosrdně tento vývoj, zákazem institucí a projevu češství.
Lidový kroj byl sice nahrazen „ s v é r á z e m " , to jest použitím lidových prvků v módě, ale ne
bylo slavností. Poválečná návaznost na předchozí období netrvala dlouho a politické události
roku 1848 přerušily poválečný rozmach.
Další období čtyřiceti let je dokladem nezlomnosti lidové tradice a také její vlastnosti
vystoupit vždy do popředí v době ohrožení svobody národa. Přes řadu deformací spole
čenského života státem, snahu o potlačení zdravého lokálního patriotismu nastal odklon od
národního kroje směrem k regionální diferenciaci, až k jakémusi purismu v souvislosti s re
konstrukcemi krojů v oblastech, kde byl již lidový kroj v minulém století odložen a dokonce i
kroje pracovního. A zajímavé je to, že se projevily tyto tendence právě v souvislosti s čin
ností souborů lidové umělecké tvořivosti (LUT), kterou stát podporoval jako náhražku za lidovou
kulturu, kterou potlačoval. S o u č a s n ý m negativním produktem byly vedle toho stylizované li
dové kroje, které zejména pro jevištní vystoupení pořizovaly státní soubory.
A tak lidový kroj ve vztahu ke slavnostem ve městech nabyl znovu na intenzitě funkce dra
matické a politické, jako nedílná součást celé rozporuplné tak zvané souborové kultury. Svůj
čistě tradiční vztah k lidovým slavnostem se silnou funkcí reprezentační si lidový kroj pone
chal např. v Brně jen na některých předměstích, v Komíně, Jundrově, Šlapanicích, Líšni a
Tuřanech.
Lidový kroj se nestal jako celek nikdy součástí masopustního průvodu masek. I to je jedním
z dokladů, že postoj obyvatel ke kroji jako nedílné součásti naší národní kultury a lidových
zvyků i oficiálních slavnostních příležitostí je ve velké většině pozitivní.
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RESUME
ALTE UND NEUE URBANIFESTE DER WEINHAUER
IN OST-TRANSDANUBIEN
LASZLÖ LUKÄCS, König Stephan Museum, Szekesfehervär
In ganz Europa ist der am meisten verbreitete Schutzpatron der Weinkultur der Heilige
Urban. Sein Kult gelangte nach Ungarn vermutlich durch die Vermittlung deutscher Siedler.
Laut Werner L ü h m a n n , einem berufenen Kenner des Urbani-Kultes, war im deutschen Sprach
gebiet der Höchstverehrte Schutzpatron der Weinbauern seit Mitte des 13. Jahrhunderts der
Heilige Urban. Wer war nun dieser Urban, wie kam seine Person mit dem Weinbau in Verbin
dung? Papst Urban I. bestieg im Jahre 223 den päpstlichen Thron und starb 230 den Märty
rertod. Die Kirche bestimmte den 25. Mai zu seinem Gedenktag. ' Mit dem Weinbau scheint
seine Person aus den nachstehenden beiden Gegebenheiten verknüpft zu sein:
1. Laut jahrhundertelangen Beobachtungen ist in der gemäßigten Weinbauzone Europas um
den 25. Mai der letzte, durch Frost gefährdete Tag, der für die nunmehr ausgetriebenen
Weinreben besonders gefährlich ist. 2. Papst Urban I. verordnete, daß der Meßkelch und
die Patena aus Gold oder Silber herzustellen seien, deshalb er gewöhnlich mit einem Kelch —
einem Gefäß zum Weintrinken also — und einer Weintraube dargestellt wurde. Scheinbar
aufgrund dieser aitiologischen Betrachtung wurde er der Schutzpatron der Weinbauer, Faßbin
der und Wirte. Ihm zu Ehren wurden auf den Weinbergen Statuen und Kapellen errichtet,
sein Bildnis wurde in Faßböden gekerbt, auch an Preßbäume geschnitzt oder gemalt.
Die Gebeine des Heiligen Urban ruhten zunächst in Rom, sodann von 849 bis 1771 in der
Stadt Erstein in der elsässischen Weingegend. Papst Benedikt XIV. schenkte eine Reliquie
des Heiligen im Jahre 1771 dem ungarischen Grafen Istvän A n d r ä s s y ; diese ist heute noch in
der Barockkapelle des Andrässy - Schlosses in Monok (Kom. Zemplen, Nordostungarn) zu fin
den. '
Standbilder und Gemälde zeigen den Heiligen Urban teils als Papst mit der Tiara auf dem
Haupt und dem Apostelkreuz in der Hand, teils als Bischof mit Mitra und Hirtenstab. Letzteres
erklärt sich wohl dadurch, d a ß die Weinbauer von Elsaß und Lothringen bis zum 9. Jahrhundert
den Bischof Urban von Langres (gestorben um 450) als ihren Schutzpatron ansahen. Erst
als die Reliquien des heiligen Märtyrerpapstes Urban I. nach Elsaß gebracht wurden, nahm seine
Verehrung zu und, ausgehend von hier, verbreitete sich sein Kult in all jenen Ländern des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, in denen Weinreben kultiviert wurden. '
4
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DES FEST UND DIE NATIONALE IDENTITÄT
MIRIAM MORAVCOVÁ, ÚEF ČSAV Praha
Der Aufsatz will auf das Problem der Projizierung der nationalen Vorstellung von Unterhaitun
und kultureller Eigenständigkeit in rein professionsmäßigen Fest aufmerksam machen.
Die sommerlichen Prestigefeste, die in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als Vereinsfesti
vitäten der typographischen Arbeiter in vielen Zentren der polygraphischen Industrie Mittel
europas veranstaltet wurden, sind in den böhmischen Ländern seit den 60" Jahren des
19. Jahrhunderts belegt.
Dem Gutenberg-Fest (Johannisfest), das traditionsgemäß im Termin des Feiertags des
heiligen Johannes des Täufers gefeiert wurde, prägten die deutschen Typographen in Nord und Westböhmen bereits um die Wende der 70° und 80° Jahre des 19. Jahrhunderts den
Charakter eines geschlossenen zweitägigen Festes anläßlich des Zusammenkommens eines
kollegialen Kreises aus breiterem Gebiet ein. Im Programm wurde dieses Fest mit der aus
schließlichen Feier der mittleren Schichten der Stadt identifiziert.
r
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In Prag, dem Zentrum der tschechischen Nationalbewegung, haben dementgegen die tsche
chischen Typographen die Gutenberg -Feier nicht aufgenommen. Aus der Tradition der Garten
feste kristallisierte erst in der Hälfte der 90 Jahre des 19. Jahrhunderts das eigentliche
Fest des Zusammenkommens heraus, das absichtlich als volkstümliche Wallfahrtsvergnügung,
durch die Alt-Prager „Fidlovačka" („Fiedelfest") und den „ S l a m n l k " („Strohsack") inspiriert,
aufgefaßt wurde. Dieses Volksfest, das für ganze Familien vorbereitet wurde, öffneten die
Prager Typographen auch für die Bewohner Prags.
In Brünn, wo es zu Kontakten zahlreicher Gruppen von Typographen beider Nationalitäten
kam, betrachtete man das Gutenberg-Fest als ein Ständefest. Im Jahre 1886, als die tsche
chischen Buchdrucker das eigene V e l e s l a v í n - F e s t verenstalteten, suchten sie die National
identität nicht im nationalen Modell der Unterhaltung, sondern im Ausfüllen des bereits ange
nommenen Modells mit tschechischem Programm.
Die nationalen Formen der Sommerfeste haben die Typographen beider Nationalitäten ge
genseitig respektiert, zugleich jedoch auch als Eigentum der einen oder anderen Gruppe
wahrgenommen. Die Programmzusammenstellung des Gutenberg-Festes und „Wallfahrt zu
Rožďalovice" (Tag der Prager Typographen) gingen von verschiedenen Auffassungen der
städtischen Unterhaltung aus. Darin projizierte sich das gesellschaftliche Verhalten, die Vorstel
lung vom nationalen Modell der Unterhaltung und die nationale Psychik. Die grundsätzliche
Ursache der beiden unterschiedlichen Formen der Sommerfeste der Typographen ist jedoch
im Willensbereich, in der Macht des Nationalbewußtseins zu suchen.
er

DIE BRAUCHÜBERRLIEFERUNG BEI REGIONALEN FESTEN IM MÄHREN
GEGEN ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS
EVA VECERKOVÄ, Brno
Die Dokumentation und Präsentation von Volksbräuchen bildete einen wesentlichen Teil der
Regionalausstellungen, die Anfang der neunzigen Jahre des 19. Jahrhunderts in einer Reihe
von Städten und Dörfern verliefen - einer breiten Sammlerbewegung, die auf Unterstützung
der Ethnographischen tschechoslawischen Ausstellung in Prag im J . 1895 gerichtet war.
Vom breiten Sortiment der Ritualgegenstände, die in der Brauchüberlieferung der damali
gen Generation figurierten, wurden auf Ausstellungen Gegenstände versammelt, die durch ihre
Form und A u s s c h m ü c k u n g wirkten oder durch eigentümliche Funktionalität und Symbolik sich
auszeichneten, namentlich Ritualgebäck, Symbole der Kirchweihzeremoniäre (die sog. „Kirch
weihrechte" ) oder Rekruten (Rekrutenduftsträußlein) und Hochzeitsgäste, Weinachtskrippen,
„ M a i b ä u m e " usw.
Die Werte der Volkskultur sollten auf den Regionalausstellungen nicht nur mittels genenständlicher Denkmäler gezeigt werden, sondern die Organisatoren der Ausstellungen waren
zugleich bemüht, das Leben des Volkes durch Vermittlung seiner Bräuche und Gewohnheiten
und durch Vorführung bestimmter Arbeitsverfahren, Tänze, Spiele u. dgl. zu veranschaulichen.
Präsentation der Dorfbräuche stellte den Hauptinhalt der bei den Regionalausstellungen veran
stalteten „Nctionalfeste" dar. Sie sollten die Eigenart und Urwüchsigkeit der regionalen Brauch
überlieferung sowie die Werte des gegenwärtigen und früheren Lebens der Gegend zeigen.
Neben den bis jeztzt lebendigen, in der zeitgenössischen Tradititon aktiv wirkenden Äußerungen
wurden auch bereits verlorene Bräuche vorgeführt, die dem Erzählen der Zeitgenossen ent
sprechend erneut wurden, was das allgemeine Bestreben der Initiatoren der Ausstellungen
dokumentierte, die Altertümlichkeit der Dorftraditionen als einen Teil der Nationalkultur zu
akzentuieren.
Szenische Adaptationen von ausgevählten Bräuchen wurden zu einer bestimmten, regiemäßig
konzipierten Folge zusammengestellt, die von Tänzen, Musik und Liedern begleitet wurde.
Die Präsentation der Bräuche „auf der Szene", d. h. außerhalb des Kontextes der natürlichen
traditionellen zeit - und funktiongemäßen Bindungen, und die Dramaturgie der brauchkundlichen Vorstellungen waren nicht ohne individuellen Einfluß der Veranstalter - Regisseure, die
mit den Dorfgruppen arbeiten und die einzelnen Auftiritte mit ihnen einübten. Es waren
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am häufigsten Lehrer, Mitglieder der Vereine, vaterländlich gesinnte Priester, Persönlichkeiten
des lokalen Kulturlebens. Ihr Einfluß gründete sich vorzugsweise auf die Auffassung der
Bräuche als eine Art Theater und reflektierte sich wahrscheinlich auch im Vollenden der
Texte, im Einschalten neuer (lokaler oder entwicklungsmäßig älterer) Varianten und Elemente,
in der Auswahl der Akteure, der Requisiten, der Folklore. Zum Inszenieren wurde von der
BrauchOberlieferung besonders die formreichsten Äußerungen ausgewählt, die über eine bes
timmte Handlung und eine dramatische Grundlage verfügten, dies waren namentlich die
„Bauernhochzeit" und das „Schnitterfest" („Erntefest").
Durch Vermittlung der Ausstellungsexponate sowie durch die Präsentation der Bräuche,
Tänze, Trachten auf den Ausstellungsfesten entwickelte sich in der breiteren Öffentlichkeit
ein Bewußtsein von den regionalen Eigentümlichkeiten der völkischen Dorfkultur und deren
Werten. Es formte sich ein Bemühen um Pflege und Erneuerung der Traditionen heraus.
Es bildeten sich bestimmte spezifische Derivate der Brauchüberlieferung heraus - brauchkundliche kleine Szenen, die im Dorfmilieu in folgenden Jahrzehnten, tief ins 20. Jahrhundert
hin ein, als Teil des ländlichen Gesellschaftslebens wirkten, indem sie organisatorisch an
örtliche Vereine und deren kulturelle Aktivität gebunden waren. Sie übten eine Rückwirkung
auch auf die spontane Lokaltradition aus.

DAS LITURGISCHE JAHR UND VOLKSTÜMLICHE DORFSFESTE UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG DER GRENZGEBIETE IN WESTBÖHMEN
HELENA NOSKOVÁ, ÚEF ČSAV Praha
Die Autorin konzentrierte sich auf die Verknüpfung einiger Volksfeste mit dem liturgischen
Jahr im Dorfmilieu des westböhmischen Granzgebietes. Sie befaßt sich mit der Auffassung
der Zeit und mit ihrer Gliederung auch vom Gesichtspunkt des Kalenderrituals. Sie macht ,
auf die Bedeutung des Sonntags - des Wochenfeiertags - einschl. der verschiedenen daran
gebundenen Festlichkeiten und Bräuche aufmerksam. Einzelheiten verfolgt sie von der Sicht
der ursprünglichen deutschen und eines Teiles der neu angesiedelten Bevölkerung (slowakische
Reemigranten aus Rumänien). Für beide Bevölkerungsgruppen, namentlich für die ältere Ge
neration, ist der Glaube und Einhaltung der Liturgie der römisch-katholischen Kirche cha
rakteristisch.
Der Beitrag macht auf die nicht immer positiven Einflüsse der Säkularisation in diesem
ländlichen Neusiedlermilieu aufmerksam, zum Beispiel bei der Herausbildung des neuen Hei
matgefühls, des Eingebürgertseins und des Anknüpfens an die Traditionen.

WELTLICHE UND RELIGIÖSE KOMPONENTEN IN
DEN FESTANGELEGENHEITEN DES FAMILIENLEBENS
ALEXANDRA NAVRÁTILOVÁ, ÚEF ČSAV, Brno
Die Geburt des Menschen, sein Eintritt in die Welt der Erwachsenen, seine Hochzeit und
sein Tod wurden immer als außerordentlich bindende, festliche und prunkhafte Angelegen
heiten nicht nur im Leben der Familie angesehen. In den jenen Angelegenheiten geleitenden
Volkszeremonien und Gebräuchen vermischten sich seit den ältesten Zeiten profane und sakrale
Elemente sehr knapp, und zwar in der Abhängigkeit von konkreten historischen Bedingungen
der betreffenden Epoche. Von großer Bedeutung war die gesellschaftliche und rechtliche
Verbindlichkeit der Gebräuche, weil sie praktisch bis zur Einführung der Matrikeln die einzige
Sicherungsweise der sozialen und rechtlichen Validität der Lebenssituation war. Durch den
Eingriff von der Kirchen - und Staatsverwaltung trat die Notwendigkeit in den Hintergrund,
diese Situationen mit Gebräuchen zu sichern, und es wuchs allmählich ihre repräsentative
und gesellschaftliche Bedeutung.
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Die Betätigung der kirchlich religiösen Symbole in den Volksgebräuchen war weitreichend:
von Anwendung der von der Kirche eingeweihten Gegenstände, Wortformeln und Gesten bis
zur Teilnahme von Priestern. Durch ihre Vermittlung steigerte die Kirche die Wirksamkeit
vom Volksmitteln hoch und erhöhte die Feierlichkeit dieser Weilen. In der gegenwärtigen
modernen Gesellschaft werden die weltlichen Elemente stark entfaltet, die den feierlichen
Charakter der Gebräuche befestigen, und es wurde auch die Sekularisation der Vorstellungen
Ober die Rolle des Kirchenritus stärker. Seine Verbindlichkeit ist jedoch trotzdem immervährend
anerkannt, und zwar vor allem in den Akten und Vorstellungen, die mit dem Tod und Begräbnis
verbunden sind.

DIE KIRCHWEIHTRADITION IN LIBČICE NAD VLTAVOU
(LIBČICE AN DER MOLDAU)
VLADIMÍRA LINDNEROVÁ — MILOSLAVA TURKOVÁ
Das Wirken der Lokaltradition in einzelnen Schichten und bei Einwohnenrn autochthoner
und angesiedelter Herkunft ist im vorligenden Beitrag am Beispiel der Kirchweihtradition in
Libčice nad Vtavou (Bezirk Praha - West) im Zeitabschnitt der 20 und 30" Jahre dieses
Jahrhunderts charakterisiert, da Libčice n. Vit. eine landwirtschaftliche Industriestadt mit über
wiegender Arbeiterbevölkerung darstellte, die vor allem in den hiesigen Schrauben - und
Ziegelfabriken beshdäftigt war.
Die am St. Bartholomäitag gefeierte Kirchweih stellte einen der bedeutendsten. Tage des
Jahres dar. Die Vorbereitungen auf die Kirchweih standen denen auf Weinachten nicht nach,
das langzeitige Sparen eingerechnet. Die Kirchweih hielt sich in reichen Bauernfamilien, bei
örtlichen Gewerksieuten, in Beamtenfamilien, bei verhältnismäßig gut bezahlten Arbeitern aus
der Schraubenfabrik, sowie bei schlechter bezahlter Ziegelarbeitern. Der örtlichen Kirchweih
tradition paßten sich im Grunde auch alle Eingesiedlten ungeachtet ihrer lokalen Herkunft
oder sozialen Stellung an. Die Kirchweih von Libčice war ein wichtiges Ereignis nicht nur
für die Ortsbewohner, bzw. ihre Verwandten, sondern bedeutete durch das A u s m a ß der Kirch
weihattraktionen eine bedeutende Gesellschaftsangelegenheit auch für die Bewohner der na
heliegenden Gemeinden. Eine Reihe von Besuchern kam auch aus Prag.
Die Kirchweihtradition überdauerte in Libčice n. Vit. bis in die heutigen Tage, wenn auch
nicht in einem solchen A u s m a ß , wie zur Zeit ihrer höchsten Blüte in den zwanziger und
dreißiger Jahren. Nichtsdestoweniger ging sie nicht unter, wie es bei einer Reihe von herge
brachten Bräuchen der Fall war, sondern behielt bis in die Gegenwart ihre Bedeutung sowohl
im Rahmen des Familien -, als auch des kulturellen Gesellschaftslebens der Libčicer Einwohner.
er

DIE FASCHINGSFESTE UND DIE DORFGESELLSCHAFT
JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ
Die Autorin befaßt sich mit der Gesellschaftsfunktion der Faschingsbräuche in der g e g e n w ä 
rtigen lokalen Dorfgesellschaft. Für die Analyse dieser Kulturerscheinungen wählte sie den ver
gleichenden Aspekt auf der Ebene der territorialen und ethnischen Differenzierung. Sie führte
die Ergebnisse der Untersuchungen an, die sie in den Jahren 1988 - 1990 in tschechischen
und westdeutschen Dörfern durchgeführt hatte. Sie hatte die Dörfer in den Bezirken Domažli
ce (chodische Dörfer) und Klatovy in der Tschechischen Republik und die in der Region der
westdeutschen Kleinstadt Rottenburg "(Landkreis T ü b i n g e n , BRD) sich befindenden Dörfer
untersucht.
Die Brauchtraditionen bieten einen idealen Raum für das Verfolgen der sinkenden Differenzie
rung und Individualisierung des Lebens der Heutigen Dorfgesellschaft. Dieser Prozß macht
sich durch Rückgang und Wandel der kollektiv fungierenden Bestandteile der Kultur merkbar.
Einzelne Elemente der Brauchüberlieferung machen im Verlaufe der Nachkrieasentwicklung
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eine gewisse Wiedergeburt (namentlich in den tschechischen Regionen) durch. Die Dorfgesellschaft kehrt zu diesen Bräuchen, hergebrachten Brauchrundgängen und traditionellen Dorffesten zurück, oder belebt sie in einer ziemlich innovierten Gestalt wieder. Es kommt zu
gegenseitigen Durchdringen von lokalen Brauchelementen und neuen Äußerungen, die der
gleichzeitigen Vorstellung von der Gesellschaftsunterhaltung entsprechen. Die Brauchüberlieferung spielt bis heute eine bedeutende Rolle im gesellschaftlichen und kulturellen Leben
der Dorfsiedlungen.
Beim Bewerten der Faschingstcadition und deren gesellschaftlichen Aufgabe waren sich die
Bewohner der untersuchten Dörfer verschiedener Regionen in der Meinung über ihre Bedeutung
einig. Sie hoben namentlich ihre positive Funktion für die Kultur der zwischenmenschlichen
und gegeseitigen Gruppenbeziehungen, für den Gemeinschaftssinn des Dorfes als Ganzes
und für das Herausbilden eines Angehörigkeitsbewußtseins zur Siedlung hervor. Die Faschingstradition gehört zu den Kulturaktivitäten, die durch Merkmale der Festlichkeit und Außergewöhnlichkeit gekennzeichnet sind. Ihre Bedeutung liegt in einem gemeinsamen, auf gegenseitiger Interaktion beruhednen Erlebnis. Der Verlauf der Faschingsfeiern enthält Elemente lokaler, regionaler und überethnischer Kultur. Brauchartige Elemente beinhalten eine sozionormative Funktion, die für die Ausgestaltung der sozialen Umgebung notwendig ist und der psychologischen und soziologischen Natur des Zusammenlebens jeder lokalen (städtischen und dörfischen) Gemeinschaft entspringt.
Abschließend betont die Autorin die Notwendigkeit, einzelne Kulturerscheinungen in breiteren
Z u s a m m e n h ä n g e n zu verfolgen und nicht nur bei ihrer Deskription zu bleiben. Im Zusammenhang zu verfolgen und nicht nur bei ihrer Deskription zu bleiben. Im Zusammenhang mit
den gesellschaftlichen und ökonomischen Wandlungen in Europa macht sie auf die Bedeutung
des ethnographisches Studiums der integrierender sowie der desintegrierender Funktion der
Kultur aufmerksam.

VEREINSFESTE DER MAURER IN LIPTOV
IVETA ZUZKINOVÄ, Museum üptov
In den letzten Jahren kann man ein sinkendes Niveau der Kulturaktivitäten vor allem in der
Lokalkultur verzeichnen. Es ist namentlich das geringe Interesse eines beträchtlichen Teils der
Öffentlichkeit an der Entfaltung des Gesellschafts - und Kulturlebens in eigener Umgebung.
Diese Tatsache ist gut ersichtlich in Dorfgemeinschaften, für die in der Vergangenheit ein
hohes Niveau des Kulturlebens charakteristisch war. Viele Feiertage und Feste, handle es
sich um Kirchenfeiern, Vereins - und Professionsfeste oder andere, die in der Dorfgemeinschaft
ihre Traditon hatten, sind verlogengegangen. Wir wollen aus einigen Maurergemeinden bei
Horny Liptov - aus Liptovsky Petr, aus Vavrisov -Beispiele von der Arbeit der Leservereine
bringen, die hier seit Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt haben und eine reiche Bildungs -,
aber auch Kultur - und Gesellschaftstätigkeit entwickelten. Obwohl Mitglieder der Vereine
überwiegend junge Leute waren, am Bildungs - und Kulturleben der Vereine beteiligten
sich alle Einwohner der Gemeinde, man spielte regelmäßig einige Male im Jahr Theater,
organisierte Tanzveranstaltungen und Vergnügungsabende. Vom Gewinn und von den Gebühren der Mitglieder steuerte man für verschiedene wohltätige und nationale Institutionen bei,
erweiterte die Bibliothek, organisierte die Sammlungen für verschiedene Zwecke, z. B. auch
für kirchliche Bedürfnisse (Kirche, Glocken, Orgel, Altargewand u. a.). Aus eigenen Sammlungen
und durch eigene Arbeit bauten sie sich ihre „Häuser", wo sie ihre Kultur - und Gesellschaftstätigkeit betrieben. In der Maurergemeinde Bobrovec hat sich außer der reichen Kulturtätigkeit zweier Vereine ein interessantes Fest der Zünfte der Maurer und der Musikanten
erhalten, die im Dorf ihre Geschichte und ihre Tradition haben. Es war ein allegorischen Zug
der Maurer mit ihren Zunftkennzeichen - einer Kiste und den Maurerarbeitsgeräten als
Symbol des Maurerhandwerkes. Der Umzug wurde von Musikanten, die ebenfalls Maurer
waren, aber als Mitglieder der Musikantenzunft angehörten, begleitet.
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GENOSSENSCHAFTSFESTE IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
JIŘINA TODOROVOVÁ, ÚEF ČSAV PRAHA
Die tschechische Stadtgesellschaft erwies im Proceß ihrer Entwicklung ihre Selbsständigkeit
und Lebensfähigkeit auch durch Veranstalten von mehr oder weniger prunkvollen Festlichkeiten.
Durch diese Festlichkeiten wurden die Z ü g e des Tschechentums und Nationaltraditionen hervor
gehoben. Die Zeitspanne, in der diese Festlichkeiten zu allgemeiner Beliebtheit gelangten,
läßt sich von der 2. Hälfte des 19. Jhdts. bis in die 40er Jahre des 20. Jhdts. abgrenzen.
An diesem allgemeinen Trend des Veranstaltens von Festen beteiligten sich auch Konsum
vereine und Genossenschaften. Die Genossenschaftsbewegung verstand jedoch den Sinn der
Festlichkeiten hauptsächlich vom Gesichtspunkt der Propagation des Genossenschaftswesens.
Die Festlichkeiten fanden immer im Zusammenhang mit einem für die Genossenschaft bedeu
tenden Tag statt. Zumeist war es ein Jahrestag der Gründung des Vereins, Öffnung einer
neuen Verkaufsstelle u. dgl. Ab 1923 fanden die Festlichkeiten auch als Bestandteil der Feiern
des Internationalen Genossenschaftstages statt.
Die Festlichkeiten wurden nach einem einheitlichen Szenarium vorbereitet. Der ersten Teil
stellte die Vollversammlung oder eine Festsitzung dar. Diese wurden durch ein Kulturprogramm
(Gesang, Rezitation) ergänzt.
Der zweite Teil war eine Volksversammlung oder ein Umzug durch die Stadt. Einen bedeu
tenden Bestandteil der Umzüge bildeten allegorische Wagen, die zum Genossenschaftswesen
sich beziehende Devisen symbolisierten oder Arbeitserfolge der Genossenschaft darstellen.
Der dritte Teil war ein Volksfest mit Tanz und Unterhaltung. Das Programm der Volksfeste
bestand aus mehreren Veranstaltungen, wie z. B. Kabarett, Tombola, Wettkämpfe mit Preisaus
schreibung u. dgl.
Dieses stabile Programmodell wurde in den 20er und 30er Jahren variiert und um neue
Elemente bereichert. Die als Bestandteil der Propagationsveranstaltungen der Genossen
schaften organisierten Festlichkeiten bewahrten die für die Feste der tschechischen Stadtge
sellschaft typischen Z ü g e . So fielen sie nicht aus dem Zeitkontext der Beliebtheit der Stadt
feste heraus, die einen untrennbaren Bestandteil des Kultur - und Gesellschaftslebens der
Stadt darstellten.

WEINACHTSBAU M FESTE
BLANKA SVOBODOVÁ, ÚEF ČSAV Praha
Um die Wende der 60 und 70 Jahre des 19. Jahrhunderts gliederten sich die mit einem
Fest verbundenen weinachtlichen Bekleidungsaktionen ins Leben der meisten Prager Korpora
tionen ein. In meinem Referat versuche ich, am Indikator des Weinachtsbaumfestes zu zeigen,
wie sich in diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen der nationale Aspekt projizierte. In der Zeit
des steigenden Nationalantagonismus zwischen der tschechischen und der deutschen Bourge
oisie am Anfang der 70" Jahre des 19. Jhdts. beeinflusste er in patriotischen tschechischen
und deutschen Vereinen sowohl das kulturelle Element des Festlichkeitsprogrammes, die
zeitgemäße Dekoration der Räume, wo diese stattfanden, als auch die Auswahl der Beschenkten.
In Pflegeans^lten, Schulen usw. wurde in diesen Punkten die Idee des Landespatriotismus
zur Geltung gebracht. Die tschechische Eigentümlichkeit dieser Feste kann man vor allem
im breiten Hinterland ihrer Organisatoren und in der reicheren Programmvielfältigkeit sehen.
er

er

DIE FIRMUNGSFEIERN IN DER GEGEND VON RAKOVNÍK
HANA ČERNÁ, Bezirksmuseum Rakovník
Die Firmung ist eines der sieben Sakramente, die christlichen Gläubigen erteilt werden.
Das Firmungsritual ist als Anklang an die Gerabsendung des Heiligen Geistes entstanden,
die am 50. Tag nach Ostern gefeiert wird. Die Firmung hat einen langen Entwicklungsprozeß
durchgemacht. Die bisher letzten Regelungen wurden durch die Apostolische Konstitution „ D i vinae consortium naturae" kundgegeben, die der Papst Paul VI. am 15. August 1971 erlassen
hat.
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Der Beitrag konzentriert sich auf die Firmungsfeiern in der Rakovniker Region, und zwar
seit den 70" Jahren des 19. Jhdts. bis zur Gegenwart. Die ervähnten Feiern sind durch ihre
zweifache Orientierung einigermaßen außergewöhnlich. Zur einen Seite geht es um ausgeprägte Individualität der Übermittlung einer geistigen Botschaft, die in der eigentlichen Aufnahme des Sakraments enthalten ist, zur anderen Seite wird hier eine großartige Festlichkeit
und Repräsentation der ganzen Gemeinde angestrebt.
Im Leben der Familie nahm die Firmung eine weniger bedeutende Stelle ein als die Taufe
oder die Hochzeit, denn beim Erteilen des Sakraments der Firmung kam es zu keinerlei
äußeren Änderungen im Fungieren des Familienorganismus. Eine viel festlichere Gestalt gewann das Ritual im Milieu der Gemeinde selbst. Bis zum 1. Weltkrieg hatten die Festlichkeiten
anläßlich der Firmung einen sehr pompösen Charakter, und es nahmen daran alle Schichten
der Bevölkerung teil. Es gab eine Ehrenpforte, einen Begrüßungszug, die Vereine in ihren
Uniformen und mit Standarten, Musik usw. In der Zwischenkriegszeit ließ man allmählich
vom Veranstalten der Umzüge ab, auch die Repräsentation von Handwerkerordnungen und
Vereinen hörte auf. Dennoch hat sich der Tag, an dem die Firmung in der Gemeinde erteilt
wurde, weiterhin einen sehr festlichen Charakter bewahrt, und eine große Mehrzahl von Einwohneren der Pfahrgemeinde nahm daran teil. Eine Wende trat nach dem Februarumstrurz
1948 ein. Der Rakovniker Bezirk gewann sehr schnell das Primat, das er sich bis in die Gegewart erhalten hat - die Religiosität ist hier von der ganzen Tschechoslowakei die niedrigste.
Die Firmungsriten erfolgten in der Rakovniker Region seit 1948 sechsmal. Der offizielle Kurs
der herrschenden Ideologie wurde im Bezirk Rakovnlk mit einer solchen Vehemenz durchgesetzt, d a ß dadurch eine Deklassierung der Kirche in der Region zu einem gewissermaßen
überlebenden Relikt herbeigeführt wurde.
Das gegenwärtige veränderte Gesellschaftsklima äußerte sich auch durch eine Änderung
der Beziehungen zu Religion und Kirche. Es wird interessant sein zu verfolgen, ob es in der
Zukunft zum Anknüpfen der gewaltsam unterbrochenen Entwicklung der Firmungs-festlichkeiten kommt und ob das Durchführen dieses Rituals von neuem zu einem der feierlichen
Augenblicke wird, die auf ihre Weise das Kultur - und Gesellschaftsleben der Lokalität
bereichert hatten.

FESTE IN DER ARBEITERVORSTADT BRÜNNS IN DEN 30 BIS 40 JAHREN
DES 20. JAHRHUNDERTS
BOHUSLAV BENES, Philosophische Fakultät der Masaryk-Universität Brünn
er

er

Bei der Analyse der gegebenen Erscheinung ist aus der Voraussetzung auszugehen, daß
das „Fest", d. h. ein rituales I n s - G e d ä c h t n l s - R u f e n eines öffentlich bedeutsamen Jubiläums
oder Ereignisses, vor allem die dominante repräsentative, weiter die zelebratlve, appellative,,
ideologische und kommemorative Funktion beinhaltet, während die „Feier" („Gedenkfeier"),
d. h. am öftesten eine Jubiläumsidealisierung der Vergangenheit, die dominante emotionelle
Funktion enthält. In der weiteren Darlegung wird jedoch lediglich die Auffassung des Festes
in einer Arbeitervorstadt verfolgt, deren Kultur einseitig als der fortschrittlichste Bestendteil
der Nationalkultur präsentiert wurde. Es kam jedoch auf den Charakter der jeweiligen Lokalgemeinschaft an.
Als Beispiel ist das ehemalige Dorf Zidenice (bis zum Jahre 1910 das größte in Mähren)
angeführt, das nach den Anschluß an Brno einen gewissen Aufschwung erlebte, durch den
jedoch die relativ patriarchalische Lebensweise der seßhaften Sippenbauern, Handwerker und
Gewerksieute, unter denen die Arbeiter erst seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts
begannen sich ansässig zu machen, keine Einbuße erlitten hat. Die reiche Vereinstätigkeit
konzentrierte sich allmählich in der Turnvereinigung Sokol, deren Feste und Feiern namentlich
in den 30 " und 40" Jahren des 20. Jahrhunderts zum Gerüst der lokalen Kulturpolitik geworden sind und in der Studie ausführlicher charakterisiert werden. Zu interessanten Eigentümlichkeiten gehörten die sogenannten Volksfeste, die im wesentlichen Mate eine durchgearbeitete Form der Zwischenkriegsfolklore darstellten.
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Der A b s c h l u ß der Studie ist einer theoretischen Zusammenfassung gewidmet. Als Fest im
allgemeinsten Sinne kann man eine Versammlung von Leuten zum gegebenen A n l a ß , und
zwar zur Zeit, die für diese Gelegenheit üblich ist, und am Ort, an dem die besagte Versammlung
in der Regel stattfindet betrachten. Das Fest hat gevöhnlich einen offiziellen, einen künstlerischen
und einen unterhaltenden Teil, man kann es vom semiotischen Gesichtspunkt (signifie, signifiant, semiotische Funktionen und Konnotationen), vom Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit
für veranstaltende Organisationen und vom theatralischen Gesichtspunkt analysieren. Die
Aufmerksamkeit des Ethnographen verdient vor allem die Beziehung „Brauch - Fest" und
die Auffassung der Bezeichnung „Folklorefestlichkeiten".

DIE WALLFAHRTEN VON ŠTRAMBERK
A N N A HRČKOVÁ, B e z i r k s m u s e u m N o v ý J i č í n
Die lachische Stadt Štramberk nebst den Herrschaftsgut verfiel in der Zeit nach der Schlacht
am Weißen Berg an die Jesuiten. Diese erfüllten den Willen des Kaisers Ferdinand II. und
machten Štramberk zu einem Wallfahrtsort. Sie machten sich die Sage nov der Rettung der
hiesigen Bewohner vor den Tataren am Tag der Himmelffahrt Christi im J . 1240 zunutze
und bauten also, um dieses Ereignis zu würdigen, auf dem Gipfel des Berges Kotouč zwei
Kirchen: der Erhöhung des heiligen Kreuzes (1660) und der Himmelfahrt Christi (1669). Nach
deren Auflösung durch Josef II. hörten die Wallfahrten nich auf, sich an diesen Tagen in Erin
nerung zu bringen. Obgleich die Pfarrkirche den heiligen Johannes Nepomucensis als Schutz
heiligen hat, findet die Wallfahrt (in Štramberk und Umgebung „Kirmes") am Tage der Him
melfahrt Christi immer noch statt. Ursprünglich feierte man sie am Donnerstag, seit der
Zeit der ersten Republik auch am Sonntag. Wallfahrtsattraktionen und Jahrmarktkrämer kamen
hierher, und die Familien erweiterten sich beim festlichen Mittagessen um ihre nächsten
Verwandten, die oft ihren ständigen Wohnsitz außerhalb Štramberk hatten. Nach dem J . 1948
blieben die kirchlichen Feiern an beiden Tagen bestehen, aber die gesellschaftlichen Festlich
keiten wurden auf Sonntag verschoben. Für diese Wallfahrt ist das Backen von Pumpernickel
ohren charakteristisch (der Sage nach haben die Tataren den christlichen Einwohnern außer
den Ohren auch die Nasen und die Hände abgeschnitten, die sie eingesalzen ihrem Her
rscher ins Vaterland schickten als Beweis der Besiegung der Christen), das sich von den
Zuckerbäckern auch in die Haushälter verbreitet hat. Siet der 2. Hälfte der sechziger Jahre
entstand die Tradition der für die Štramberker Jugend veranstalteten Lagerfeuer, die sich
immer noch erhält.
Mit einer weiteren Wallfahrt hält sich der Feiertag der Erhöhung des heiligen Kreuzes ge
genwärtig. Am Sonntag um den 14. September pflegten die Štramberker Katholiker auf den
Kotouč zum Kreuz zu pilgern, das als Ersatz für die untergegangenen Kirchen aufgerichtet
wurde. Anläßlich dieser „Bergwallfahrt" buk man Hefekuchen mit Zwetschken, genannt „vyklá
d a n é " („ausgelegte") oder „ h o r o v e " („Bergkuchen"). Seit den 50"' Jahren wird der Feiertag
nur in der Kirche, eventuell auch mit dem Backen der erwähnten Kuchen in Erinnerung ge
bracht.
Die dritte, auch in der Gegenwart stattfindende Wallfahrt, ist die der heiligen Katharina,
die zur gotischen Kirche im ehemaligen Dorf Tamovice führt, das jetzt ein Teil von Štramberk
geworden ist. Sie wird nur sonntags vormittags in der kleinen Kirche gefeiert.
Alle erwähnten Wallfahrten haben kirchliche Grundlagen, aber die zur Himmelfahrt Christi
hat außer der familiären auch eine Prestigeund Repräsentationsbedeutung. Sie ist ein Ausdruck
des lokalen Patriotismus mit gesamtregionaler Tragweite. Die Bezeichnungen „Wallfahrt"
und „ K i r m e s " sind in diesem Falle Synonyme, und nur die übrigen zwei Wallfahrten erfül
lten die Bedeutung des Verbs „wallfahren".
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PROPAGATION DER VOLKSTRACHT IM 1. WELTKRIEG
LENKA MEJSTňlKOVÁ, ÚEF ČSAV Praha
Das Tragen der Volkstracht zu feierlichen und Festtansgelegenheiten galt im Stadtmilieu
als eine der Formen, in denen das Nationalangehörigkeitsgefühl seinen Ausdruck fand.
Eine neue Welle von tiefem Interesse für die zu den besagten Zwecken verwendete Volkstracht
kündigte sich in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges an. Sie hing mit
der komplizierten internationalen und innenpolitischen Lage zusammen und erreichte dann
in den letzten Kriegsjahren und in der Zeit nach der Entstehung der selbstständigen Tsche
choslowakei ihren Höhepunkt.
Im Prager Milieu war es möglich, sich eine Tracht zum Beispiel in Zádruha, der ab 1900
arbeitenden Genossenschaft für Förderung der Volks -, hauptsächlich der Kunstindustrie, zu
verschaffen. Trachten, die zu den gefragtesten Artikeln der Zádruha gehörten, konnte sich
der Kunde nicht nur kaufen, sondern auch ausleihen (der Verleih bei Zádruha entstand im
Jahre 1909).
In den letzten zwei Kriegsjahren kam es im Zusammenhang mit dem starken Antritt der
Volkstrachtenbewegung häufig dazu, d a ß die Trachten sowie ihre Nachahmungen und Ersatz
kleider nun mehr nicht allein zu Festgelegenheiten getragen wurden. Dieser Umstand wurde
oft zur Zielscheibe der zeitgenössischen Kritik.
Die Mitarbeiter der Zádruha waren um eine bestimmte Echtheit der Volkstracht bemüht und
entwickelten eine wesentliche fachmannische und propagatorische Tätigkeit, in der sie auf die
unerläßliche Notwendigkeit des ästhetischen Eindrucks und der hochwertigen Ausführung
hinwiesen. Auf dem Pult der Genossenschaft wurden Trachten mährischer, slowakischer sowie
tschechischer Provenienz angeboten, doch auch die Trachten anderer slawischen Völker wurden
nicht außer acht gelassen.
Die Zádruha hat sich durch ihre Aktivität, mit der sie das Tragen Volkstrachten zu feierli
chen Anlässen förderte, auf eine bedeutende Weise am Prozeß der Demonstration der Nationalangehörigkeit in entscheidenden Zeitpunkten der Nation beteiligt.

DIE VOLKSTRACHT UND DIE FESTLICHKEITEN
VLASTA SVOBODOVÁ, ÚEF ČSAV Brno
Die Beziehung Volkstracht - Festlichkeiten bietet eine Reihe von Problemen, denn wir
können sie von vielen Gesichtspunkten untersuchen.
Die Teilnahme der Volkstracht an Festlichkeiten in einer großen Stadt hat ihre eigene
Geschichte und weist in verschiedenen Zeitabschitten einen mannigfaltigen Charakter und
Rhytmus aus. Wenn wir uns auf die Stadt Brünn konzentrieren, können wir einige Etappen
beobachten. Schon in der Vergangenheit haben die offizielle Institutionen die ästhetische
Werte der Volkstracht zur Präsentation des hohen kulturellen Niveaus der Untertanen ausge
nutzt, wenn ihre Herrscher in den Jahren 1791, 1833 und 1836 durch die Stadt fuhren.
Am Ende und um die Wende des vergangenen Jahrhunderts diente die Tracht politischen
Zwecken als Demonstration der tschechischen Kultur im Kampf mit den deutschen Behörden
um das tschechische Brün. In der Zwischenkriegszeit war die Tracht eine Zierde aller Festlich
keiten. Sie wirkte beim Erhalten der Volkstraditionen, wenn auch in einer übertragenen Umge
bung. Während des zweiten Weltkrieges stellte der sog. „svéráz" („Eigenart") einen Ersatz
der Volkstracht dar. Nach dem zweiten Weltkrieg bis heute gewann die Tracht allmählich
wieder eine politische Funktion, sie symbolisiert jedoch das Recht des Menschen und der
Nation auf Freiheit.
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