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S L O V O

Ú V O D E M

Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury
a folkloru (Recommandation de I UNESCO sur la
sauvegarde de la culture traditionelle et populaire),
přijaté na zasedání 25. generální konference
UNESCO v roce 1989, obrací na sebe stále větší
pozornost jak zájemců o tradiční lidovou kulturu
a folklor, tak i etnografů, sociologů, filosofů, ale
i badatelů dalších oborů. Jedním z oborů, které mo
hou přinést cenné poznatky k významu tradiční l i 
dové kultury pro soudobou společnost, je etika. Prá
vě ona totiž může analyzovat etické poselství, které
je zakódováno v projevech tradiční lidové kultury,
jako jsou zvyky, písně, vyprávění a jiné součásti tra
diční lidové kultury. Zodpovězení otázky etického
významu tradiční lidové kultury by mohlo přispět
prosazování cílů uvedeného Doporučení UNESCO,
protože právě etický význam je důvodem, proč je
nutné usilovat o zachování tradiční lidové kultury
a folkloru a proč senzibilizovat veřejnost k ní. Záro
veň je zřejmé, že ani soudobá multikulturní společ
nost se neobejde bez etických hodnot, jakými je lás
ka k bližnímu, čestnost, altruismus, pravdomluvnost,
velkomyslnost, statečnost, úcta k právům jiných,
ochrana slabšího atd. Tyto a další ctnosti nejsou
ovšem lidskému jedinci vrozeny, nýbrž se jim učí
od nejútlejšího mládí, mimo jiné prostřednictvím ří
kadel, písní, pohádek, zvyků a obyčejů, které jsou
součástmi tradiční lidové kultury. Ne vždy je však
etická dimenze konkrétních součástí tradiční lidové
kultury a folkloru á priori kladná - některé konkrét
ní projevy tradiční lidové kultury, např. některá kon
krétní přísloví, jsou z etického hlediska ambivalent
ní, ajsou dokonce známy i případy, kdy jsou některé
konkrétní projevy či prvky tradiční lidové kultury,
např. zvyky, v rozporu s důstojností soudobé lidské
bytosti (např. fixující nerovné postavení muže a ženy
apod.). Toto vše ukazuje na nutnost prohlubovat ana
lýzu tradiční lidové kultury a folkloru mimo jiné prá
vě i z etického hlediska.

Když jsme se v říjnu loňského roku sešli, abychom
navázali na přerušenou tradici strážnických sympo
zií, věděli jsme už, že se další, 14. strážnické sym
pozium uskuteční v Ústavu lidové kultury v první
polovině letošního roku a proto jsme Vás informo
vali v předstihu o jeho zaměření. Od podzimu loň
ského roku totiž probíhaly u nás diskuse a práce
na projektu UNESCO „Etika v tradiční lidové kul
tuře a folkloru". Jejich největší tíži nesl PhDr. Josef
Jančář, CSc. Jak k tomu došlo? V uplynulých letech
se v ÚLK konaly tři konference UNESCO. V roce
1995 se experti národních komisí UNESCO zabý
vali plněním Doporučení UNESCO o ochraně tra
diční lidové kultury a folkloru, které přijala 25. ge
nerální konference UNESCO v roce 1989, v zemích
střední a východní Evropy, v letech 1996 a 1997 zase
opatřeními proti nevhodným formám komercializa
ce lidové kultury a folkloru. Na všech konferencích
se ÚLK podílel nejen pořadatelský, organizačně, ale
ve spolupráci s Českou komisí pro spolupráci
s UNESCO též programově, koncepčně, protože po
mimořádném úspěchu konference v roce 1995, kte
rá byla pro UNESCO vlastně první, tzv. pilotní akcí,
nás tato světová organizace k dalšímu úkolu přímo
vybídla. Zpracovali jsme tedy projekt, uspěli s ním
jak v národním kole, tak i v Paříži. Z obou těchto
projektů a akcí jsme vydali samostatné sborníky.
A situace se opakuje. UNESCO potřebuje řešit pro
blém, k němuž se zatím nikdo neodvažuje vyjádřit.
Obrací se dotazem na Českou komisi pro spolupráci
s UNESCO a ÚLK ve Strážnici, zda bychom si trouf
li i na toto téma. Tak jsme po diskusích zpracovali
projekt, který po národním vyhodnocovacím kole
předložila oficiálně Česká republika centrále
U N E S C O v Paříži k posouzení a schválení.
A v rámci tohoto projektu se konalo i 14. strážnické
sympozium. Dnes už také víme, že se zde bude ko
nat i konference UNESCO. Ve dnech 6.-7. října 1998
se tu sejdou experti národních komisí UNESCO
ze zemí střední a východní Evropy, aby jednali
o stejném tématu. Bude však velkou výhodou, že
budeme mít k dispozici jak určitý materiál z České
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republiky, tak i něco ze Slovenska. Poznámka k ter
minologii: Jistě jste si všimli v názvu sympozia slov
„lidová kultura a folklor". Naše vědní disciplína chá
pe folklor jako nedílnou součást lidové kultury. Si
tuace v různých koutech světa je však odlišná.
UNESCO pracuje v měřítku světovém, s rozličnými
kulturami a přístupy k nim, jinými tradicemi věd
ních oborů, používá diplomatický slovník a několik
jazyků k oficiálním překladům. Nutně tak dochází
k určitým kompromisům. A toto je jeden z nich.
Z tohoto pohledu tedy chápejte i použitou termino
logii. K pořádání 14. strážnického sympozia jsme
spojili síly s Národopisnou společností a Českou ná
rodní sekcí CIOFF, jimž oběma děkuji za spoluprá
ci.
I N T R O D U C T O R Y WORD

PhDr. Jan K R I S T
'culture

I n s t l t u t e

of Folk

Recommendation on Safeguarding of Traditional
Folk Culture and Folklore (Recommandation de
1 UNESCO sur la sauvegarde de la culture trad itionelle et populaire) accepted by the 25th General
Conference of UNESCO in 1989, attracts ever in
creasing attention of both persons concerned in tra
ditional folk culture and folklore, as well as of ethnograhers, sociologists and philosophers but even
of researchers from other disciplines as well. Ethics
is one of disciplines enabling to bring valuable
knowledge concerning importance of traditional folk
culture for modern society. Just the ethics can na
mely analyse the ethical mission encoded in expres
sions of traditional folk culture, as habits, songs, ta
les and other parts of traditional folk culture.
Answering the question concerning the ethical im
portance of traditional folk culture could contribute
to enforcing the aims of the above UNESCO Re
commendation. The ethical importance is that rea
son why it is necessary to struggle for safeguarding
of traditional folk culture and folklore as well as to
make the publicity sensible of it. Simultanouesly,
it is obvious that not even the contemporary society
can't manage without ethical values, as love to rela-
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tives, honesty, altruism, truthfulness, broadmindedness, braveness, veneation for rights of others etc.
Those and other human beings' virtues are not in
born but the people learn it since their earliest age,
e.g. by means of rhymes, songs, tales and habits
which create a part of traditional folk culture. But
such ethical dimensions of concrete parts of traditi
onal folk culture is not always positive by definition
- some concrete expressions of traditional folk cul
ture, e.g. some concrete proverbs are ambivalent as
to ethical point of view, and there are even known
such cases when some concrete expression of ele
ments of traditional folk culture, e.g. habits, are in
conflict with worthiness of contemporary human be
ing (e.g. unequal position of man and woman etc.).
That all emphasizes the necessity, to deepen the ana
lysis of traditional folk culture and folklore - besi
des other standpoints - just from the ethical point of
view.
When we met in last October to follow up the in
terrupted tradition of symposiums in Strážnice, we
knew that the 14 symposium would take place in
the Institute of Folk Culture in the fist half of this
year. That's why we have informed you about its
themes in advance. Since the last autumn, the dis
cussions as well as works with the UNESCO pro
ject called „Ethics in traditional folk culture and folk
lore" have been in progress by us. The greates loading
has been beared by PhDr. Josef Jančář. How has
it happened? In the course of last years, three
UNESCO conferences were taking place in the In
stitute for Folk Culture. In 1995, the experts of the
UNESCO national commissions dealed with fulfil
ment of the UNESCO Recommendations on Safe
guarding of Traditional Folk Culture and Folklore,
accepted by the 25th General Conference
of UNESCO in 1989, in countries of the Central and
Eastern Europe. The theme of 1996 and 1997 was:
the measures against inappropriate commercializa
tion of folk culture and folklore. In all conferences,
the Institute of Folk Culture took part not only in
organization but - in cooperation with the Czech
Commision for Cooperation with UNESCO - also
lh

x

in programme and conception because after the extraordinary success of the conference in 1995 which
was the first, so-called pilot action arranged for
UNESCO, we were invited by this worlwide organization, to enter on the next task. Thus we elaborated
a project, we suceeded with it both in the first round
and in Paris. We issued separate proceedings regarding these two projects and actions. And the situation happens again. UNESCO needs to solve a problem on which nobody wants to express himself.
UNESCO therefore asks the Czech commission for
Cooperation with UNESCO and the institute of Folk
Culture in Strážnice if we would dare to elaborate
even this theme. After discussions, we have workedout the project which was - after the national assessment round -officially presented by the Czech Republic at the UNESCO centre in Paris to evaluate
and approve it. In the framework of this project, the
14 symposium in Strážnice took place. We know
today as well that the UNESCO conference will take
part here. Between September 6 -7 1998, the experts of the UNESCO national commissions for the
countries of the Central and Eastern Europe will meet
here to negotiate the same theme. The great advantage is we will have available both the certain materials from the Czech Republic, as well as something
from Slovakia. Note to the terminology: you have
certain noticed the words „folk culture and folklore". Our science discipline understands folklore as
an integral part of folk culture. The situation is, however, different in various countries. UNESCO works
on the worldwide level, with various cultures and
approaches to them, with other traditions of science
disciplines, it uses the diplomatic language as well
as several languages for official translations. The certain compromises are necessary. And this is one
of them. The used terminology please understand
from this point of view. To organize the 14 symposium in Strážnice, we have combined our forces with
the Ethnographical Association and the Czech National Section of CIOFF. Let me thank the both institutions for the cooperation.
lh

lh
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lh
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Poznání zdrojů mravních norem
a postojů jako podmínka spolupráce
v multikulturní společnosti
Strážnická sympozia už patří mezi tradiční akce
českého národopisu a jsou nepochybně význam
nou součástí odborných aktivit Ústavu lidové kul
tury ve Strážnici jako instituce s celostátní působ
ností, přímo řízenou Ministerstvem kultury České
republiky. V rámci rezortních vědeckých úkolů
a ve spolupráci s Českou komisí pro spolupráci
s UNESCO zpracovává strážnický Ústav lidové
kultury některé zajímavé úkoly. Mezi ně patří ze
jména právě dokončená videodokumentace l i 
dových tanců v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, doplněná rozsáhlými skripty, videodo
kumentace technologií lidové rukodělné výroby
v České republice a podíl na realizaci a doplňování
dokumentu 25. Generální konference UNESCO,
nazvaného Doporučení k ochraně tradiční lidové
kultury. K tomuto dokumentu se ve Strážnici
uskutečnily už tři konference expertů ze zemí
střední a východní Evropy.
Dnešní naše sympozium, věnované otázkám eti
ky v lidové kultuře, předchází čtvrté konferenci
expertů UNESCO, která se uskuteční 6. a 7. října
tohoto roku a měla by přispět k poznávání etické
dimenze tradiční lidové kultury. Tento úkol vy
plynul z předchozích diskusí o zmíněném doku
mentu UNESCO a jeho aktuálnost je nepochyb
ná, neboť poznávání toho jak jsou v tradiční
kultuře obsaženy a dále předávány etické hodno
ty jako je láska k bližnímu, čestnost, pravdomluv
nost, úcta k právům jiných, ochrana slabšího
a další ctnosti, bez nichž se soudobá multikultur
ní společnost nemůže obejít, patří mezi význam
né úkoly novodobé etnologie vůbec.
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PhDr. J . Jančář, CSc.

Naším cílem je především pochopit proces vy
tváření a proměn etických hodnot v tradiční lido
vé kultuře a jejich úlohu v různých etnických,
regionálních nebo profesních společenstvích.
Digitalizací komunikačních struktur a jejich
globálním působením totiž dochází ke stále užší
mu kontaktu rozdílných kulturních systémů, ke
stále naléhavější nutnosti spolupráce lidí jak uvnitř
těchto systémů, tak i mezi nimi, a tím i k nutnosti
hlubšího poznání kořenů, z nichž vyrůstají jejich
touhy a jejich činy. Poznávání etické dimenze tra
diční lidové kultury má proto význam jak pro užší
regionální nebo etnická společenství, tak i pro vy
tváření podmínek jejich široké bezprostřední spo
lupráce. V tomto ohledu už před dvěma tisíci let
Marcus Tullius Cicero ve své knize O povinnos
tech napsal, že „... přirozenost žádá, aby člověk
pomáhal člověku, ať je to kdokoliv, jen právě pro
to, že je to člověk ... T i lidé pak, kteří tvrdí, že
sice musíme míti ohled na spoluobčany, ale niko
li na cizince, ti popírají cit pospolitosti celého rodu
lidského" (Sedlák, Hodovský, 1993).
Zdroje mravních postojů a mravního jednání
ovšem nejsou v knihách o etice, nýbrž především
v tradicích, do nichž jsme se narodili a ve výcho
vě, která je na těchto tradicích založena. Všeo
becně přijaté poznání, že to, čemu se naučíme
v nejútlejším mládí, se stává závažnou součástí
naší osobnosti, ještě zvýrazňuje úkol etnologů po
znávat principy etiky, zakódované ve zvycích, pís
ních, říkadlech a vyprávěních, vycházejících z nejstarších rodinných, národních či etnických tradic,
jejichž dodržování umožnilo zkoumanému spo
lečenství žít a přežít. V tomto ohledu není tak vel
kou nadsázkou název knihy spisovatele Roberta
Fulghuma Všechno, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské školce.
Na souvislosti tohoto vývoje upozorňuje také
nositel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich
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A. Hayek ve své poslední knize Osudná domýšli
vost. Uvádí v ní, že lidstvo dospělo k civilizaci
tím, že rozvíjelo a učilo se dodržovat určitá pra
vidla spolužití. Konstatuje dále, že člověk se ne
rodí moudrý, rozumný a dobrý, nýbrž se musí učit
aby se takovým stal. Dále ve svých úvahách vy
chází ze závěrů etnologických a sociologických
výzkumů, zjišťujících, že zkušenosti a poznatky
se v každém společenství kumulují a fixují v růz
ných zvycích a obyčejích, tvořících základ tradi
ce, z níž teprve může vyrůstat náš vztah k jiným
tradicím.
F. A. Hayek uvádí z výzkumů J . G. Frazera jak
například pověry, upevňující úctu k manželství,
přispívaly k přísnějšímu dodržování pravidel se
xuální morálky nejen ženatých či vdaných, ale
i svobodných, nebo jak různá pověrečná tabu měla
významnou úlohu při upevňování soukromého
vlastnictví. Podle Hayeka ovšem utilitární vysvět
lení, že se rozvíjela jen ta společenství, která tyto
tradice přijímala, nestačí. Na základě studia ně
kterých etnologických prací prokazuje, že na pře
trvávání tradic a růstu civilizace se výrazně podí
lely věrské představy lidí a zejména monoteistická
náboženství, která podporovala rodinu a soukro
mé vlastnictví. Rozpor mezi věděním a věřením
je v tomto ohledu irelevantní, neboť jak konstatu
je J . G. Frazer: „Společnost zajímá chování, ne
mínění - jsou-li dobré a spravedlivé naše skutky,
jiným nesejde nic na tom, že jsou mylné naše ná
zory." (Hayek, 1995,168)
Mravní vědomí, jednání a chování neexistují
samy o sobě, nýbrž je abstrahujeme z konkrét
ních projevů lidového života. Nejde při tom jen
o zjištění kladná, ale také o poznatky z etického
hlediska ambivalentní nebo rozporné, jak je v pro
cesu historického vývoje přináší proměny kultu
ry a způsobu života zkoumaných společenství. An
tonín Václavík ve své knize Výroční obyčeje
12

a lidové umění (1958) uvádí, že v našem národopise dosud nebyla věnována dostatečná pozornost
vzájemné vazbě etických a estetických prvků,
a že v lidových obřadech a ve folkloru, zejména
v bohaté struktuře lidových slovních obrazů, opí
rajících se o každodenní zkušenost a vyvinutý po
zorovací talent, jsou skryty podstatné informace
o základních vztazích člověka k člověku, ke spo
lečnosti, k životu a ke světu. Také R. Jeřábek
ve studii Člověk a tradice (NR 1990) píše, že prá
vě tyto vztahy a postoje, které ve svém vývoji pro
šly a procházejí selekcí, je třeba zkoumat a analy
zovat, neboť mohou přispívat k posilování
etického, ale i ekologického vědomí: „Tyto niter
né tradice byly mnohem důležitějším a důsažnějším elementem komunikační infrastruktury
lidové pospolitosti a formantem rodinných
a společenských vztahů, než ony tradice, jež se
staly základem pódiového, rozhlasového, televiz
ního nebo filmového folkloru."
Není pochyb, že poznávání a respektování etic
kých principů tradiční lidové kultury může být jen
ke prospěchu společnosti zejména s ohledem na
soudržnost rodiny, citovou výchovu a stále nalé
havější potřebu účinné výchovy k mravnosti a ob
čanství. Zvýraznily to i závěry nedávné vědecké
konference Česká společnost na konci tisíciletí,
zorganizované Institutem sociálních studií Fakulty
sociálních věd U K v Praze, zdůrazňující potřebu
mravní obrody společnosti a dodržování ekolo
gických principů trvale udržitelného rozvoje. Národopis by se měl na těchto trendech podílet tím,
že poskytne hodnověrné poznatky o etických, eko
logických ale i o ergologických a technologických
tradicích, jež mají význam také pro současnou vý
chovu.
K tomu abychom lépe pochopili vývoj a pro
měny etických principů lidového života u nás, je
nutné vycházet z obecných procesů vývoje kultu-
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ry a způsobu života už od období dramatických
konfliktů „moderní" náboženské mentality baro
ka s přežívající středověkou kulturou věrských
představ, zvyků, obyčejů a obřadů poddaného lidu,
tj. od konce 17. století. (Válka, 1995) V souladu
s postupem centralizace a absolutismu jako s pro
jevy novověké snahy o racionální a přehledné
uspořádání státu, začleňovaly modernizované řády
piaristů, kapucínů a především jesuitů, do nábo
žensko kulturních aktivit široké vrstvy obyvatel
stva. Pro jesuity je charakteristické, že na základě
vlastních poznatků o kultuře a způsobu života
svého misijního prostředí do něj dovedli integro
vat náboženské prvky s jejich barokní reprezen
tativností, korespondující s duchem doby.
V baroku narušoval tradiční obraz kosmu a svě
ta jednak pokrok ve vědeckém poznání, jednak
války, mory a další katastrofy, a tak „jedním vý
chodiskem z krutosti světa a života bylo pojetí
světa a života jako divadla" (Válka, 1995,183)
a tato záliba v divadle šla ruku v ruce se zálibou
baroka v reprezentaci. Právě v tomto období se
začínají posouvat do oblasti reprezentace spolu
s vírou i některé jevy lidové kultury (Václavík,
1958). Proměny lidových tradic a z nich vyplýva
jící proměny mravních principů lidového života,
jak je zachycuje národopis od 19. století do sou
časnosti, je proto třeba analyzovat s ohledem na
obecný proces historického vývoje společnosti,
aniž bychom pominuli poznatek, že mýty mají
větší moc než historie.
Každý jedinec potřebuje příslušnost k mravní
mu společenství, s nímž se identifikuje. Ve svých
spisech o etice od Aristotelovy Etiky Nikomachovy přes Komenského Mravoučné desatero
až po dlouhou řadu pojednání o etice v dílech
19. a 20. století konstatují filosofové, že ctnosti
nám nejsou vrozeny, nýbrž že je získáváme vý
chovou. Právě Mravoučné desatero J . A . Ko14

menského je praktickým návodem mravní výcho
vy. Podle něho by měl být člověk opatrný, skrom
ný, vlídný, spravedlivý, udatný, trpělivý, dobroti
vý, odpouštějící, nezávidějící a pravdomluvný. Při
studiu etických principů je třeba rozlišovat mezi
individuální morálkou a společenskou mravnos
tí, jak to naznačil Ludvík Feuerbach když napsal,
že „v palácích se myslí jinak než v chaloupkách".
I když lze říci, že individuální morálku ovlivňuje
hlavně náboženství, zatímco společenské mrav
nosti dodávají váhu především právní předpisy,
vývoj mravního vědomí a jednání je založen
na nejrůznějších rituálech, které tím, že se stále
opakují (ať jako individuální nebo kolektivní pro
jevy), fungují jako stabilizátor chování. Nic na tom
nemění skutečnost, že v průběhu vývoje se trans
formují jejich obsahy i formy. Už zmiňovaný
Robert Fulghum napsal velmi výstižně, že „Ritu
ály jsou obrazce smysluplných činů ... ukazatele
vytyčující cestu po níž jsme přišli a která nás ješ
tě čeká. Bez nich se ztratíme." (Fulghum 1995)
Od nejútlejšího mládí se učíme rituálům, často
i podvědomě.
Robert Spaemann v knize Základní mravní poj
my a postoje píše, že každý člověk musí měřítka
svého jednání teprve hledat a nalézat. „Vůbec prv
ní skutečností se kterou se dítě setkává je matka
.... ten kdo může sáhnout zpět ke vzpomínce
na šťastný svět, ten se snáze vypořádá se světem
nešťastným" (Spaemann, 1995, 30). Zároveň je
třeba si uvědomit, že ve výchově k mravnímu vě
domí a jednání má každý člověk úlohu učitele
(například ke svým dětem, k rodině, k přátelům)
tak i úlohu žáka (neboť každý z nás hledá vzory
a inspirace u druhých). Když jsem jako malý chla
pec pomáhal při vláčení, zvedl jsem kámen z na
šeho pole a hodil jej na sousedovo. Otec mě ihned
přinutil vzít kámen zpět a položit na cestu
s přesvědčivým poučením, že kdo hodí kámen
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z vlastního pole na sousedovo, musí jej po smrti
odtud odnést v zubech. To varování bylo tak pů
sobivé, že jsem se podle něho skutečně choval
a nikdy jsem na ně nezapomněl. Tento příklad má
samozřejmě i věrské konotace, avšak podstatný
je etický význam, který jenom potvrzuje, že člo
věk získává h o d n o t í c í stanoviska učením
a zkušeností do té míry, že na to, co je proti dob
rým mravům, se naučí pohlížet jako by to bylo
nemožné. Antonín Václavík snesl mnoho dokla
dů o tom jak úcta k rodičům a zemřelým vedla ke
snášenlivosti a spravedlnosti. Také víra, že mrtví
mohou prostřednictvím Boha působit na živé, byla
základem řady rituálů a pověr, jejichž etickou di
menzí byly například projevy milosrdenství. Vác
lavík také poukázal na souvislosti etické a este
tické dimenze lidové kultury, neboť pojem
estetična podle něho často splývá s etickými poj
my dobroty, čistoty, užitečnosti, vzácnosti, doved
nosti.
Mluvíme-li dnes o digitalizaci a tím o nesmír
ném rozšíření a usnadnění komunikace mezi lid
mi, tím víc si uvědomujeme, že všechno naše jed
nání, jazyk, myšlení i cítění se rozvíjí jen
v komunikaci s druhými lidmi. Ten kdo neslyší
mluvit, zůstává němý (Spaemann, 1995,33). Duch
výchovy a spojení pojmů etična a estetična v l i 
dovém prostředí výrazně vystihují slovní obrazy
lidových podání. Například chtěl-li se chlapec ože
nit s pěknou, ale chudou dívkou, říkali rodiče: „Co
po pěknej misi, dyž na ní nic néni." A chlapec
odpovídal: „Co po škaredéj, dyž sa z ní nemožu
pochuti najest."
Národopisná literatura zaznamenala od 19. sto
letí stovky nejrůznějších „výchovných" přísloví
a pořekadel, ať se týkaly náboženství (Kdo se Boha
nespustí, Bůh ho neopustí. Všecko trvá do času,
Pánbu navěky), intimních pocitů (Smutek v duši
kosti suší. Pro milýho nic těžkýho) nebo vztahů
k okolí (Kdo moc mluví, buď lže, nebo se chlubí.
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Kdo sám ctí nemá, druhýmu j i nedá. Kdo pro cizí
s hrstu, čert pro jeho s měchem. Sova páva nevysedí). (Šebestová 1947)
Při studiu jednotlivých prvků lidové kultury je
potřeba si uvědomit, že morální principy v tra
diční lidové kultuře nejsou nějakým autonomním
jevem. Naopak právě zde se zvýrazňuje neodlučitelnost tradice od jejího lidského kontextu. Pro
to je také nezbytné vzdát se pojetí jejich etnické
či regionální výjimečnosti v duchu Herderova „ná
rodního ducha" a chápat etnicitu jen jako jeden
z mnoha prvků stejné úrovně, tvořících ucelený
kulturní systém. Výsledky etnologických výzku
mů ukazují, že shody mezi morálními představa
mi různých kultur mohou být širší než jsme si byli
ochotni přiznat, což lze chápat i jako optimistic
ký předpoklad spolupráce rozšiřující se multikul
turní společnosti.
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Recognition of sources of moral standards and
standpoints as a condition for cooperation at
the multi-cultural society
The aim of studying the development of moral
conscience and behaviour is to understand the pro
cess of creation and changes of ethical values
in the traditional folk culture, as well as their role
at different ethnical, regional or profession com-
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munities. Through digitalization of communicative structures and their global acting, the contact
of different cultural systems becomes closer. The
necessity of cooperation is still more urgent as
well. Recognition of the ethical dimensions of traditional folk culture is thus important both for regional or ethnical communities, and for creating
the conditions of their cooperation. As to our ethnography, the attention should be payed to the
mutual connection between ethical and aesthetical elements. Already Antonín Václavík highlighted that the essential information about basic relations of one human being towards the other,
to the society, life and world could be found in
folk ceremonies as well as folklore; especially in
the richful structure of folk literary pictures based
on each day experience and developed power of
observation.
The sources of moral standpoints and moral
manners are not found in books about ethics but
mainly in traditions we can feel since our birth,
as well as in education which is based on these
traditions. The generally accepted recognition is
that what we learn at our very early age becomes
the essential part of our personality. This recognition emphasizes the task of ethnologists to know
principles of moral conscience and behaviours encoded in habits, songs, rhymes and tales and proceeding from the oldest family, national or ethical traditions the keeping of which enabled
the investigated community to live and survive.
Each individuality namely needs the membership
in a moral community with which he indetifies
himself.
Friedrich A. Hayek, the Nobel Prize winner for
economy, has mentioned in his latest book „The
Fatal Conceit" that the humanity had achieved
the civilization because of developing and learning certain rules of co-living. The human being
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doesn't come into world wise, sensible and good
but he has to learn how to reach this. The precondition of such learning is formed by different rituals which we learn since our early youth. Being
still repeated (like individual or collective expressions), these ritual function as stabilizer
of behaviour.
Talking about digitalization and thus about great expansion as well as facilitation of communication among people, we understand more
and more that our whole behaviour, language as
well as thinking and feeling just develop the communication with other people. F. Spaemann conveyed it well stating that who does not hear speaking, that.remains dumb.
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Dny všední a dny sváteční
(Výchova k hodnotám)

PhDr. Alena Schauerová

Rytmus střídání dní všedních se dny sváteční
mi je příznačný pro každou kulturu. V tradiční
lidové kultuře je tento celoroční cyklus svázán se
zemědělstvím. Proto se opírá o řád přírody, spolu
s ní vítá nový život v očekávané úrodě, oslavuje
sklizeň a obřady usiluje zajistit zdar úrody
v příštím roce. Každý sváteční den má svůj jasný
obsah, svoji symboliku, a vyžaduje proto i určité
jednání a chování. Projevovalo se ve vnější i vnitř
ní podobě počínaje svátečním oblečením, přes
sváteční a pro určitou dobu charakteristickou stra
vou až po duchovní usebrání. Dodržet předepsa
né chování bylo žádoucí a nezbytné pro zdar smys
lu svátku. Naopak mnohé chování a jednání bylo
tabu. Všední den byl spojen s prací a střídmostí.
Keller (1998) mu přisuzuje světskost a naopak
dnům svátečním, spojeným s hojností, přisuzuje
posvátnost. Polarita všedního a svátečního tedy
vytvářela pravidla a normy chování. Již tato vaz
ba ukazuje na přímou souvislost s etikou. Rov
něž etymologie slova z řeckého základu étos, což
znamenalo způsoby života a chování ve společen
ství (původně zvířat, později lidí), tuto souvislost
potvrzují.
Zajímá nás, zda tento výrazný rozdíl všedního
a svátečního se také podílí na výchově k hodno
tám, tedy na výchově mravní. Zda působí na cit
i na rozum a vůli, vede člověka od závislosti a pod
řízenosti k autonomii. Proto obrátíme pozornost
především k rodině, neboť ta má pro hodnotovou
orientaci každého člověka klíčový význam.
Polarita i rytmus střídání všedního a svátečního
jsou příznačné pro slavnosti společenské i pro
svátky rodinné. V rodinných svátcích však navíc
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pociťujeme velmi silně, že sváteční chvíle nabý
vají významu dobou příprav. Tak práce, charakte
ristická pro všední každodennost, se přípravami
stupňuje, vrcholí. Podobně střídmost často vrcholí
půstem. To všechno však již současně předzna
menává blížící se sváteční chvíle. Tuto zřejmou
polaritu i nápadně odlišné chování prožívají v ro
dině dospělí, ale i děti. Zpočátku jsou jen pasiv
ními pozorovateli. Postupně se výchovou, tedy zá
měrným působením, ale i zcela nezáměrně jen
žitím a spoluprožíváním učí rozeznávat, co je dob
ré a co zlé.
Pro enkulturaci, a tedy i pro výchovu hraje vý
znamnou roli příklad chování rodičů a dalších do
spělých členů rodiny. Význam vzoru v mravní vý
chově zdůraznil již Komenský svým nabádáním
„vychovávej příkladem". Podobně Langmayer
(1988) uvádí v přehledu mravního vývoje dítěte,
že žádná ani sebelepší metoda výchovy nemůže
nahradit každodenní vzor chování rodičů. Děti si
tak osvojují nejen způsoby jednání, ale rovněž po
stoje vyplývající z životní hodnotové orientace ro
dičů nebo prarodičů. Pro tradiční kulturu, kdy
všední práce i sváteční chvíle se odehrávaly pře
devším v rodině, byl tento vzor samozřejmostí,
aniž se o jeho významu zvlášť uvažovalo.
Za pasivní účasti následoval spolupodíl na prá
ci v rodině. Současní autoři, např. Pelikán jej na
zývá akční výchovou a oceňuje pozitiva takové
ho vychovatelského úsilí. V tradiční lidové kultuře
se tak dělo velmi brzy v životě člověka a děti se
podílely na všední práci i na přípravách svátků.
Co přitom prožívaly děti v době našich předků,
můžeme jen odhadovat podle zaznamenaných
vzpomínek dospělých. Co prožívají současné děti
při spolupodílu na přípravě oslav jsme měli mož
nost poznat z jejich výpovědí, jež jsme soustředi
li v rámci výzkumu Dítě - folklor - vlast v roce
1996- 1997.
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Tehdy 10-11 leté děti zařadily mezi svátky sla
vené v rodině Vánoce, Velikonoce, narozeniny,
v některých obcích také hody. Oceňovaly přípra
vu jako dobu, kdy může být celá rodina pohro
madě, a jako dobu, která jim umožňuje již dlouho
před svátky se na ně těšit. Zajímavé je srovnání
s výpověďmi středoškoláků, které získala moje
diplomantka, studentka filosofické fakulty oboru
odborná pedagogika, od žáků třetích ročníků
na gymnáziích v malém a velkém městě. Zde je
výčet rodinných slavností podstatně širší. Kromě
Vánoc, Velikonoc a narozenin uvedli rovněž jme
niny, zvláště Josefa, hody, jarmark, pouť, ale také
svatbu, krtiny a pohřeb. V jejich výpovědích
o prožitcích nacházíme v mnohém shodu s mlad
šími dětmi. Tam, kde je v rodině zvykem organi
zovat a uskutečňovat přípravy svátků, kde má kaž
dý člen přesně určenou roli, je zřejmý vliv
na pozitivní prožitek svátků, jejich umocnění, ať
už jsou to Vánoce, Velikonoce či oslava naroze
nin. A naopak. Tam kde středoškoláci zdůraznili,
že se u nich doma nic zvláštního k svátkům ne
připravuje, nebo potvrzovali, že se na přípravě
nepodílejí, jsme často zaznamenali negativní po
stoj ke svátkům a dokonce nechuť k nim jako
k něčemu formálnímu.
O podílu dětí na přípravách slavnosti velmi vý
stižně píše M. Vaculíková v knize Drahý pane Ko
lář.. (1994,49). Do přípravy narozeninového dor
tu dědečkovi zapojila malou vnučku „aby si
pamatovala, že slavnosti taky znamenají jejich
přípravu, že je to taky práce." Navíc si při práci
o dědečkovi vyprávěli. Ale tím se dostáváme
k vlastním svátkům a jejich významu pro hodno
tovou orientaci dětí a mladých lidí.
Také v tomto případě se opíráme o zmiňovaná
šetření mezi žáky základních a středních škol. Děti
základní školy na svátcích oceňovaly, že je celá
rodina pohromadě, že dostanou dárky, uvědo-
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movaly si, že je má někdo rád. (Maminka mně
upeče k narozeninám dort, toho si zvlášť cením,
že ho nekoupí). Zaznamenali jsme ovšem také vý
povědi, že svátky jsou dobré, protože nemusí do
školy. Středoškoláci oceňovali nejen význam se
tkání celé i širší rodiny, ale uvědomovali si, že se
tak upevňuje soudržnost rodiny. Při výjimečných
setkáních, např. při pohřbech, ocenili, že mohli
poznat i vzdálenější členy rodiny. Zajímavé byly
úvahy, kdy zmínili, že při společných setkáních
je zvykem prohlížet staré rodinné fotografie a star
ší členové vyprávějí o svém mládí. Studenti si
v té souvislosti uvědomovali rodinné kořeny, tra
dici těchto rodinných setkání, jejichž kontinuita
byla v rukou nej starší ženy v rodině. Jestliže mlad
ší děti vnímaly obdarovávání ve svůj prospěch,
pak středoškoláci již pociťují a vyjadřují radost
z toho, že mohou také někoho obdarovat, že tou
ha udělat radost jiným je vede i k šetrnosti. Zají
mavé je rovněž ocenění, že jsou součástí spole
čenství dospělých, že jsou mezi ně přijímání
a mohou se účastnit povídání i zábavy.
K nejčastěji zmiňovaným svátkům patřily Vá
noce. S popisem jejich průběhu studenti uvádějí,
že k jejich hodnotám patří chování. V té době se
nikdo nehádá, všichni jsou na sebe milí a pociťují
vzájemnou lásku. V této souvislosti chci uvést ci
taci ze seminární práce vysokoškolačky, student
ky psychologie. „Co bude pod stromečkem? Za
sloužím si vůbec nějaký dárek? Snažím se proto
alespoň dnešní den dělat to, co si myslím, že je
jen dobré. Vyptávám se, zda maminka nebo tatí
nek něco nepotřebují, uklízím ve svém pokoji, nehašteřím se s bráškou. Právě tehdy narůstá pře
svědčení, že mě tatínek a maminka mají rádi.
A jak krásně chutná, když mě maminka pohladí
a usměje se na mě. Nikdy jsem to tolik necítila
jako právě o Vánocích. Také táta má nové nápady.
Společně chytáme kapra ve vaně, házíme papučí,
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pouštíme skořápky po vodě. Je u nás klid, hraje
vánoční hudba, zpíváme koledy, smějeme se."
Mnohá vyjádření jsou zesílena tam, kde je rodi
na věřící. Tehdy je ještě zřejmější, že svátky mají
svůj obsah, svůj význam. Naopak vyprázdnění
obsahu vede ke ztrátě smyslu, a jak výpovědi stře
doškoláků ukázaly, i k formálnosti. To jistě nebyl
problém v životě našich předků v tradiční lidové
kultuře.
Co říci závěrem. Mravní výchovou rozumíme
vytváření úcty a vztahu k sobě, k jiným i ke své
mu okolí, prostředí, v němž žijeme. Cestou k tomu
je výchova tradicí, výchova při níž se rozvíjí ro
zum, cit i vůle. To všechno najdeme v tradiční
lidové kultuře, to všechno jsme našli ve výpově
dích dětí o rodinných svátcích.
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Workimg days and holidays
The children in village comunities and especially in families experiened the rotation rhythm of
working days and holidays which is charakteristic for each culture. The each-day manuál work
and moderation culminated in the course of preparations for feasts being characterized by abun25

dance, ceremoniousness and family sociability. In
such rhythm of various behaviour and experien
ces, the parents were a paragon for children. The
importance of feasts became significant also for
the children. By their participation not only in
celebration, but in its preparation as well, the chil
dren acquired important ideals of values. It was
valid for children of our forefathers but it is valid
for present children as our research have showed.

Pohádka ve světě dětí
Estetické' hodnoty pohádky jsou prajednoduché,
a proto jsou tak účinné a tůňovitě prohloubené.
Václav Příhoda
Víme, že estetické hodnoty pohádky neodmys
litelně integrují hodnoty etické, že eticky hodnotitelný konflikt patří k relevantním určením po
hádky jako žánru. A víme také, že na rozdíl
například od bajky, která už ze své žánrové pod
staty směřuje přečasto k neradostnému konstato
vání, že takhle to v životě chodí, že beránek ve
střetnutí s vlkem nemá šanci, pohádka koncipuje
podobná střetnutí jinak: vytváří prostor pro vítěz
ství toho, co obecně je zváno dobrem, nad tím,
čím se prezentuje zlo. Obojí má ovšem mnoho
podob, včetně třeba utkání hlouposti či svéhlavosti s chytrostí. Navíc - to, co je zváno obecně
dobrem, nevítězí v pohádce nahodile nebo ver
bálně, ale činem, dodržením zákazu, splněním
úkolu, překonáním překážek atp. Pohádka přitom
zůstává průzračná, dává najevo, v čím zájmu se
děje právě toto, už předem dává možnost někomu
přát, neztrácet naději ve šťastné rozuzlení. Vlk
nesežere kůzlátka, protože na jejich straně je dů-
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věra v maminčina varovná slova (a to je dobro)
a neochota uvěřit lži a lsti (a to je chytrost), a také
proto, že je to tak správné, že to jako správné při
jímá vnímající dítě. Interakce s pohádkovým tex
tem, v předčtenářském věku vyprávěným nebo
předčítaným, později čteným, znamená vstup do
světa, kde se naplňují dobrá přání, kde vítězí etic
ké postoje a etické počínání, kde se čerpá naděje
v možnost zvládnutí obtížných situací.
Pohádka disponuje významnou výhodou: patří
k prvním slovesným útvarům, s nimiž se dítě se
tkává - zpočátku v kontaktu s blízkým dospělým
člověkem - a může v jeho světě setrvat poměrně
dlouho. Má-li na dítě eticky působit, je nezbytné,
aby se její svět s dětským světem nemíjel. Zamyslíme-li se nad tím, zjistíme, že svět dětí a svět
pohádek jsou propojeny mnoha vazbami, prostu
pují se a navzájem ovlivňují. Pohádka vnáší do
dětského světa hodnoty a podněty, které vyplýva
jí z podstaty její žánrové charakteristiky, oboha
cuje dětského vnímatele v rovině rozumové i ci
tové, imaginativní, mravní i volní. Intenzita těchto
podnětů je úměrná zvláštnostem světa dětí, při
pravenosti dětské psychiky, dětským aktivitám
(včetně her), v nichž „pohádkovost" neskrývaně
žije. Žánrově relevantní prvky pohádky korespon
dují s psychickými dispozicemi dětského recipi
enta.
Neboť pohádka i při vší své bezbřehé pestrosti
představuje svět jasných a přehledných dějů, kom
binuje a v mnoha variacích opakuje základní si
tuace; vytváří postavy vyhraněné, schematizované a zřetelně rozlišitelné v mezích kategorií
dobrého a zlého, ohrožení a bezpečí, pozitivních
a negativních vlastností, správnosti a chyby, chyt
rosti a hlouposti atp. Místo děje bývá odlehlé
a čas neurčitý, zlé chvíle, nejednou i kruté, se tedy
odehrávají jinde a jindy; jejich vyřešení, jímž se
vracíme do světa tady a teď, je vždycky spravedli-
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vé a eticky uspokojivé. Zlidšťování zvířat a oži
vování věcí souzní s dětským fysiognomickým
přístupem ke světu, i dítě samozřejmě umí roz
mlouvat se zvířaty a věcmi. Mezi slovesnými žán
ry, s nimiž se dítě setkává v útlém dětství, před
stavuje pohádka útvar nejobsáhlejší a uspokojuje
touhu dítěte po epickém ději i po získávání no
vých poznatků, představ a slov. Kouzelná pohád
ka v sobě nese i rezidua, symboly a archetypální
představy z časů, kdy se uvolňovala jako zvláštní
útvar z mytických kořenů a iniciačních obřadů,
a nalézá odezvu v hlubinných vrstvách dětské psy
chiky i v potřebě dětí vyrovnávat se v bezpečí se
zážitky konfliktními a nebezpečnými. Funkce,
které V. J.. Propp specifikoval v kouzelných po
hádkách, například úkol, zákaz, překážka, pomoc,
zklamání, vítězství a další, se metamorfovány
vztahují k životu dítěte a pomáhají mu poznávat
lidské vztahy, formovat hodnotící postoje, vyme
zovat hranice vlastní svobody, vyznat se v sobě
samém. Pohádka tyto impulzy opírá o velké myš
lenkové a fabulační bohatství. Během dlouhole
tého vývoje absorbovala nesčíslné inspirace ži
votní i literární, které v jejím poloskutečném světě
nalezly ocenění: například kult hrdinství a rytíř
ství, motivy dobrodružství a dalekých cest, moti
vy snové a obsahy bdělého snění - o štěstí, o bo
hatství, o spravedlnosti, o překonání překážek
a čarovném přenesení přes fyzické meze, o světě,
v němž lidské vztahy formuje etický ideál. Bdělé
snění ve světě dětí se živě prolíná s realitou, takže
pohádka do něho přirozeně proniká jako nevyčer
patelný zdroj kouzelná ( K . Čapek). Vytvořila si
jej, když provázela život generací a inspirovala se
jím, když kontaminovala, modifikovala a nově
zhodnocovala náměty, symboly a motivy z růz
ných prostředí i dob, když přetvářela realitu do
fantazijních obrazů a hyperbolizovaných rozmě
rů, když dala slovo prostému člověku a jeho fi2S

lozofii, když po staletí žila v lidovém vypravěč
ství. Uchovala si při tom srozumitelnost, takže
byla přirozeně přijata dětmi a stala se součástí je
jich světa. Poskytuje jim modely životních situa
cí, obrazy nabývání zkušeností. Tvoří zrcadlovou
plochu, která dítěti „pomáhá uvidět jakoby ven
ku to, co se v něm nejasně odehrává, a tak si to
lépe uvědomovat a umět se s tím vypořádat" (Smé
kal 1985, s. 243). Souzní s dětskou schopností
vytvářet si vlastní imaginativní svět a spřádat před
stavy a hry do podob epického dění. Postavy
a děje z pohádek i se svou mravní kvalifikací do
tohoto světa vstupují bez zábran a přinášejí s se
bou nejen fantazijní podněty, ale i ověřené mrav
ní principy.
Všechny uvedené a jistě nevyčerpané souvztaž
nosti světa pohádek a světa dětí se přirozeně rea
lizují díky dětské fantazii a imaginaci, která je
otevřená a tvořivá, nepodřízená nadvládě rozumu,
ochotná přijímat esteticko-etickou inspiraci.
Svět dětí, k jehož potřebám neodmyslitelně
patří i postupné zvládání mravních kritérií, vstu
puje do světa pohádek i jinak - prostřednictvím
záměrnosti vypravěče či autora, který uplatňuje
tzv. dětský aspekt. Rozumíme jím anticipační
představu dětského vnímatele, na jejímž základě
autor strukturuje svůj text.
S uplatněním dětského aspektu souvisí skuteč
nost, že pohádka při svém přemisťování do litera
tury pro děti procházela (a prochází) procesem
zušlechtění. „Nejdůležitější změna při literární
úpravě folklorní pohádky nastává v tom, že pů
vodní folklorní pohádka se přizpůsobuje dušev
nímu obzoru dětí, že z ní mizí motivy a detaily
drastické, obscénní, mravně závadné a že se pů
vodní folklorní pohádka zušlechťuje a tříbí" (Sirovátka 1985, str. 222). Uvažujeme-li tedy o spo
luúčasti pohádky na utváření etických norem
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a kritérií dětského recipienta, máme na mysli pů
sobení pohádky literární, vzniklé procesem zu
šlechtění a tříbení na foklorním podloží. Podstat
né ovšem je, že toto folklorní podloží nese znaky,
které vstupem folklorní pohádky do literatury jsou
tříbeny, nikoli negovány.
S uplatněním dětského aspektu souvisí dále fakt,
že pohádka v současnosti žije nejen jako „obno
vený obraz", ale také jako útvar stále nově vytvá
řený především pro děti - text autorský a moder
ní. Zárukou této životnosti pohádky je odezva,
kterou nalézá v komunikačním kontaktu s dětmi,
zájem, s kterým j i děti trvale přijímají. Je jim po
třebná jako pohyb a hra - v tom se shodují folkloristé, umělci, psychologové i literární teoretici.
Patří tedy k odpovědnosti dospělých - rodičů, pra
rodičů, učitelek mateřských i základních škol, aby
pohádce vstup do světa dětí zajistili a neváhali
s nimi v jejím světě prodlít. Aby umožnili dětem
kontakt jak s texty, které nesou hodnoty tisíciletí
mi prověřené, tak i s těmi, které své náměty obje
vují v našem světě, tady a nyní, aniž ztrácejí vá
zanost na tradici a genezi žánru, tedy opět na
folklorní podloží. „Na první pohled se to může
zdát jako nadsázka, nicméně charakteristickým
znakem pohádky je, že i ta nejmladší je trochu
cítit kouřem obřadních ohňů, při kterých vznikla
jako součást prapůvodních rituálů. Zde se totiž
začala splétat její neobyčejně jednoduchá, ale pro
vyjádření významu nesmírně funkční osnova, kte
rá stále ještě proti sobě staví základní existenční
problémy lidského života..." (Šmahelová 1974,
str. 267).
Autorskou pohádku specifikuje především její
tematická původnost a individuální poetika její
ho tvůrce. Taji formuje neméně výrazně než kon
stitutivní znaky žánru. Některé z autorských po
hádek se volně připínají k folklorní tradici
(J. Drda, V. Čtvrtek), jiné se od ní vzdalují a roz30

šiřují vztahy k jiným útvarům prózy a poezie pro
děti (A. Mikulka, M. Macourek). Jejich rozmani
tost dala vzniknout „husté síti problémů, do nichž
se zaplétají pokusy o žánrovou a terminologic
kou diferenciaci pohádkové tvorby" (Smahelová
1989, str. 6). V tomto pojednání nám však o po
dobný pokus nejde. Sledujeme spíš znaky spo
lečné, které nás opravňují nazývat pohádkami tex
ty tak rozmanité. Je pro nás proto zajímavé, že
teoretická reflexe postihla jejich specifikum
ve „významově rozhodující roli jejich fantazijně
emotivní vrstvy, navozující podnětlivé spojení
s fantazijní vrstvou dětské psychiky" (Chaloupka
1976, str. 65), tedy v průsečíku aspektu literárně
teoretického a psychologického, s nimiž i v tom
to pojednání pracujeme považujíce uvedené „fan
tazijní propojení" za ideální pro přijetí etického
poselství dětským vnímatelem.
Ve fantazii našich moderních pohádkám se pří
ležitostí k ozvláštnění, vymýšlení a povídání stá
vá převážně současná realita. Do smyšlených dějů
často vstupují dětští hrdinové a prožívají nečeka
né zážitky, mezi zvířecími postavami figurují ži
vočichové exotičtí a kuriózní, věci ožívají, volně
se přemisťují a překvapivě spojují, vznikají nová
nečekaná sousedství, obestřená poezií, komická
i reflexivní, poutající dynamikou dějových zvra
tů, humorem i komorní harmonickou atmosférou.
Příběhy se volně rozvíjejí jednou k vtipné pointě,
jindy k lyrickým zastavením, v nichž improviza
ce splývá s básnickou asociací představ. Často se
impulzem k osnování příběhu stává slovní hříč
ka, mnohost významů slova, metafora, rčení
- vděčný podnět pro nonsensovou pohádku. Ta
zhodnocuje slovo nejen jako zdroj komiky, fanta
zie či intelektuální hry, ale i jako dějotvorný fe
nomén. Představuje tedy moderní autorská pohád
ka svět sui generis. Přesto lze postihnout
„hlubinné" spojnice, které j i činí součástí žánro-
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vé vývojové řady. Nalézám je v narativnosti, fantazijní uvolněnosti a v harmoničnosti vyznění
- v prvcích, jejichž souhra zajišťuje zmíněné již
„podnětlivé spojení s fantazijní vrstvou dětské
psychiky" a zcela neomylně nese pohádkové etic
ké poselství.
Narativnost má svůj prvopočátek ve vypravo
vání „u ohně kmenového" ( K . Čapek); ve folk
lorním prostředí je pohádka tradována vypravo
váním po celá staletí. Ve vypravěčově výkonu je
realizován lidský, bezprostřední kontakt, je zru
šena časová dimenze mezi vysláním a příjmem
pohádkového sdělení.
Vypravěčská spontaneita souvisí s charakterem
pohádkového děje. Je fantastický, překračuje meze
možnosti a pravděpodobnosti. I v textech, v nichž
kouzelné bytosti a předměty absentují, manifes
tuje svou fiktivnost hyperbolizací, personifikací,
lhářstvím, nonsensem. Působí „magie" slova,
v níž Karel Čapek nalezl prapůvod „materiálního
světa pohádek". „Tím že se mluvené slovo od
poutalo od vážně míněné skutečnosti a stalo se
samoúčelnou kratochvílí, libosti z povídání a na
slouchání, tím, že se tak říkajíc osamostatnilo
a počalo vésti svůj vlastní život...tím tedy byl ote
vřen materiální svět pohádek; svět, ve kterém je
místo pro fiktivní osoby a překvapující vztahy;
svět nezávislý na skutečném bytí nebo nebytí
a chráněný před znepokojivou a v jádře trýznivou
kritikou..." ( K . Čapek 1948, str. 145). Citát vý
mluvně poukazuje na existenční závislost nara
tivnosti, fiktivnosti a harmonického šťastného
vyznění, které je pro pohádku podmínkou, sine
qua non. Jestliže se pohádkové dění nekryje
s během věcí ve všednodenním životě, jestliže jím
fantazie vypravěče může realizovat krásná přání
a stvrdit pozitivní etické hodnoty, je jen logické,
že překoná chvíle napětí, nejistot, nebezpečí
a obav vyústěním do vytoužené pohody. Štastné
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vyznění se záhy fixuje v žánrovém povědomí
a stává se předmětem očekávání, do něhož se pro
mítá touha dítěte po pohodě a harmonii, pro niž
je v dané chvíli nezbytné, aby to v pohádce, s kte
rou se právě sžívá, dobře dopadlo, aby součástí
šťastné chvíle bylo i mravní uspokojení. A to
i v případě, kdy pohádka neřeší vyhrocený kon
flikt dobra a zla, kdy vypráví o dětských konflik
tech, starostech a svízelích, jak je tomu často
v pohádce moderní.
Pohoda, kterou pohádka přináší do světa dětí,
se ovšem nevyčerpává uspokojením ze šťastného
závěru. Samo naslouchání vyprávěnému ději, kte
ré stojí na počátku setkávání dětí s pohádkou, se
fixuje jako příjemný zážitek kontaktu s blízkým
člověkem. Dnes už se pohádka ústně netraduje,
ale dosud se vypravuje či předčítá dětem, které
žijí v předpísemném, poetickém stadiu mluvené
ho slova, psychicky disponovány lépe než my
dospělí vstoupit do pohádkové poloskutečnosti.
Toto setkávání při vypravování (předčítání), pří
značné pro příznivé klima rodiny, má význam
nejen pro pozitivní přijetí pohádkového syžetu,
nejen pro formování příštího recipienta literární
kultury, ale pro celou dětskou osobnost. Psycho
logové sdílejí názor, že uspokojení dítěte z pří
tomnosti vyprávějící matky (či jiné důvěrně zná
mé bytosti) v prvotní fázi dominuje nad
uspokojením z obsahu poslouchané pohádky. Toto
propojení recepce pohádky s příjemným prožit
kem kontaktu působí na dítě příznivě a podnětně.
Vstupuje do jeho světa poměrně brzy, probouzí
zvídavost a podněcuje k otázkám, k reakcím,
k projevům empatie, k identifikaci, k sebeprojekci; intenzivně tedy plní eticko-formativní funkci.
Dětský recipient, který se snadno stává spolu
hráčem v pohádkovém dění, vymýšlí, dotváří, po
suzuje, transponuje pohádkové motivy do svých
zkušeností a postojů, aniž si uvědomuje souhru
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narace, fantazie a pohody, která v jeho niterném
světě nalézá svou rezonanci.
Po obecně koncipované úvaze je snad vhodné
poznamenat, že tato rezonance je individuální, zá
vislá na konkrétních okolnostech setkání zcela
konkrétního dítěte se zcela konkrétním pohádko
vým textem. Gianni Rodari právem konstatuje, že
mezi procesy apercepce pohádky nenajdeme to
tožné ani dva (1978, str. 150). Obecná zjištění,
která specifikují význam pohádky jako žánru da
ného jistou množinou společných znaků, tím však
neztrácejí svou platnost. Pohádka uvádí dětského
vnímatele do přediva lidských vztahů a hodnot
a nabízí mu v nich podstatnou orientaci. Pomáhá
mu „v sebepoznání, sebezdokonalování a odha
du vlastních možností, je jedním z podnětů k na
lezení sebe sama, své osobní identity, neboť dítě
postupně zkouší identifikovat se ,v duchu' s jed
notlivými hrdiny a tak si ověřuje, kým vlastně je,
kým chce být" (Smékal 1985, str. 243). Uspoko
juje v dané fázi vývoje dítěte jeho potřebu sdělo
vání, fantazie, pohody, poznávání a naděje; sou
časně v dítěti utváří a upevňuje vědomí mravních
hodnot pro jeho další životní cestu. Na této cestě
dítě v určité chvíli svět pohádek opouští, ale
v sobě jej trvale uchovává. I když už ví, že svou
pravdu o střetnutí vlka s beránkem či kůzlátky má
bajka i pohádka, i když už rozlišuje svět pohádky
a životní realitu, nabyté vědomí etických norem,
na jehož utváření se pohádka podílí, mu nadále
pomáhá hodnotit a rozlišovat lidské počínání, re
flektovat a usměrňovat vlastní aktivity.
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The fairy-tale in the world of children
The fairy-tale is an age-old formation of the ver
bally passed-on literature. Being developed in
a complicated way and for a long time, it sythesized the world of reality and the world of magic,
the open-eayed dreams as well as noble wishes,
thirst for Tightness. Presenting disputes of good
and wrong (in different concretizations), it allowed
the good to be a winner, i.e. positive moral prin
ciples. For these (and other) its genre features, the
fairy-tale entered the world of children already in
its folklore form, further in the form of refined
literary adaptation and later as a authors' fairy
tale (original as to its subject matter). In spite of
many different forms, the fairy-tale maintained the
relation to folklore background by its narrativity,
freedom of phantasy and harmony of happy
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conclusion. It remains a living literary genre, it
bears the ethical message. Corresponding by its
genre feature to mentality of the child since his
earliest age, its influence is effective. At that time,
it reaches the child in the told or read form, du
ring his close contact with mother or other near
human being. In this way, it gives the child very
valuable suggestions to form his personality to
which learning the ethical standpoints and stan
dards belongs.

Úloha ženy v rodině pri utváraní
představ o morálke
V osemdesiatych rokoch som sa zaoberala štúdiom rodiny, v ktorej ma zaujalo postavenie ženy
a jej úloha sprostredkovatela kultúrnych informácií a javov vo vztahu k strednej a najmladšej generácii. Výskům prebiehal v záhorskej časti dolného Pomoravia. Výsledky výskumov ukázali, že
úloha ženy pri udržiavaní a odovzdávaní skúseností, hodnot, zvykov, a morálnych noriem bola
významnejšia, ako v mužskej linii.
Na počiatku 90. rokov sa aj na Slovensku po
pádu komunistického totalitného režimu objavili
prejavy antisemitizmu, rasismu a xenofóbie. Pro
tižidovské nápisy a články v obskurných marginálnych časopisoch, rozšiřovaných často mimo
oficiálnu distribučnú sieť, skandál spojený
s novým vydáním tzv. protokolov siónských mudrcov (pod titulom "Kniežatá zloby"), to všetko
ma priviedlo k potřebě preskúmať úlohu ženy
v rodině aj pri interpretácii morálnosti či nemorálnosti přežitých historických událostí, akými
boli protižidovské opatrenia 1939-1945, najma
deportácie židov zo Slovenska. Materiálovo vy36
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chádzam z vlastných terénnych výzkumov
v záhorskej časti dolného Pomoravia, uskutočne
ných od začiatku 90. rokov. Výskumnú vzorku
tvoria tri generácie (muži aj ženy) z rôzneho soci
álneho prostredia a s rôznym sociálnym postave
ním. Respondenti boli rôznej konfesionálnej
príslušnosti (katolíci, ktorí tvoria v oblasti väčši
nu, aj menšinoví evanjelici).
V majoritnej spoločnosti existovali v skúmanej
oblasti vždy protižidovské predsudky. Na tom nič
nemení ani fakt, že po dlhé roky boli vzťahy majo
ritnej (kresťanskej) a minoritnej (židovskej) ko
munity v zásade korektné a že medzi príslušník
mi oboch komunít utvorili miestami aj osobné
priateľské väzby. Latentné napätie malo hospo
dárske a nábožensko-ideové príčiny. Kresťanská
majoritná spoločnosť sa so závisťou pozerala na
h o s p o d á r s k y vzostup časti židov, najmä
v obchodnej činnosti. Tento vzostup bol ovšem
zapríčinený jednak tým, že v minulosti určité po
volania židia vôbec nemohli vykonávať, jednak
tým, že židia boli najmä v 19. storočí čo sa týka
vzdelania a všeobecného rozhľadu na oveľa vyš
šom vzdelanostnom stupni (v židovskej komuni
te, najmä v jej mužskej časti, napríklad takmer
neexistoval analfabetizmus). Hoci tento vzostup
sa týkal len malej časti židovskej komunity, kres
ťanská majorita ho vzťahovala na celé spoločen
stvo a okrem toho prijímala demagogický výklad
o tom, že hospodárske úspechy židov sú zapríči
nené "vykorisťovaním" slovenského ľudu.
V ideovom ohľade bol latentný antisemitizmus
podporovaný oficiálnou cirkevnou doktrínou
o kolektívnej vine židov za ukrižovanie Ježiša
Krista. V tomto mala negatívny postoj k židom
katolícka aj evanjelická cirkev, hoci evanjelici boli
umiernenejší. V krízových situáciách sa skrytý
anisemitizmus stával verejným: to sa aj na Záhorí
prejavilo najmä v rokoch 1918-1919, keď
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po zkolabovaní uhorského štátneho aparátu došlo
k otvoreným protižidovským sociálnym vystúpe
niam (Skalica). Na rozdiel od iných oblastí Slo
venska nemal vzťah k židovskej komunite na Zá
horí národnostný moment, teda židia neboli
identifikovaní s maďarstvom. Príčinu treba hľa
dať v tom, že Maďari tu prakticky nežili, bežným
komunikačným jazykom bol miestny slovenský
záhorský dialekt a celá oblasť mala aj za Uhor
ska bližšie k Viedni a k Brnu, ako k Budapešti.
Za existencie Československej republiky, kto
rej ústava vychádzala z demokratických princípov
a liberálnych zásad, nebol žiadny otvorený, či do
konca štátom tolerovaný anitisemitizmus možný.
Vyhlásenie autonómie Slovenska 6. októbra 1938
a vznik slovenského štátu 14. marca 1939 v tomto
smere úplne zmenili situáciu: politický hegemón
nového štátu - Hlinková slovenská ľudová strana
(HSĽS) - už pred vojnou programovo hlásal anti
semitizmus a závislosť na Nemecku tieto postoje
ešte posilnila. Nový štát sám seba deklaroval ako
"kresťanský", čo v dobovej situácii ale vôbec ne
znamenalo prihlásenie sa k humanitným zásadám
rovnosti ľudí, ale naopak k vyobcovaniu nekresťanov z národného a štátneho spoločenstva. Ešte
pred vznikom štátu poskytol jezuitský kňaz
R.Mikuš interview vládnemu časopisu Slovák,
v ktorom vysvetlil, že "cirkev už od začiatku svo
jím príkladom dostatočne dokazuje, že je za se
parovanie židovskej a kresťanskej spoločnosti."
Okrem toho štátna moc sama podporovala kam
paň za arizáciu, teda za prevod židovského ma
jetku do rúk tzv. árijcov. Anisemitizmus bol tak
štátnou mocou legalizovaný a cirkevnými, pre
dovšetkým katolíckymi, autoritami sankcionova
ný.
Protižidovské nariadenia boli vydávané praktic
ky od počiatku existencie slovenského štátu. Od
18. apríla 1939 boli židia právne definovaní
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na kombinovanom nábožensko-etnickom základe,
a potom postupne vytláčaní najprv zo štátnych
a verejných služieb a potom z hospodárskeho ži
vota. Zákon z 22. februára 1940 o pozemkovej
reforme zbavoval židov pôdy, zákon a vládne na
riadenie s platnosťou zákona o židovských pod
nikoch zjara a jesene 1940 (tzv. arizačné zákony)
pozbavili židov živností a priemyslových závodov.
Aj keď tieto "zákonné opatrenia" nemožno označit ináč, ako legalizované krádeže, v kresťanskej
spoločnosti sa v skúmanom regióne nestretávame
s otvorenými prejavmi nesúhlasu s takýmto po
stupom. Možno povedať, že kresťanská majorita
v zásade akceptovala oficiálny výklad o arizácii,
ako o prevode majetku do rúk Slovákov. Bývalí
arizátori nemajú ani dnes pocit viny, alebo pocit,
že majetok nadobudli neoprávnene a nemorálne.
Bežným argumentom je, že majetok riadne kúpi
li a zaplatili, či už od pôvodných židovských vlast
níkov, alebo od štátu. Respondenti celkom igno
rujú skutočnosť, že arizovaný majetok bol v držaní
štátu neoprávnene. Ak arizátori aj platili pôvod
ným vlastníkom, títo boli nútení predávať pod
nátlakom a teda pod cenou a od jesene 1940 boli
náhrady platené na viazané účty, takže židovský
vlastník nič nedostal. A k po vojne bol arizátor
nútený majetok vrátiť pôvodnému vlastníkovi,
považoval to za nespravodlvosť nového režimu.
Uvedený postoj k arizačnému a reštitučnému pro
cesu sa prenáša aj na potomkov, ktorí ani dnes
nemajú poctit, že sa rodina nespravodlivo oboha
tila. Často sa naopak domnievajú (ak po vojne
o arizovaný majetok došli), že rodine bolo
ukrivdené.
Čiastočne odlišný postoj zaujímala kresťanská
komunita k protižidovským nariadeniam, ktoré
pozbavovali židov ľudských práv. Išlo o rôzne ob
medzenia slobody pohybu, príkazy na odovzda
nie osobného majetku, vylúčenie zo škôl a zo za-

39

mestnania, príkaz nosiť židovské označenie (žltú
hvezdu). Na prejavy nesúhlasu reagovala aj ofici
álna tlač. Časopis Gardista napísal: "Takíto jed
notlivci, ktorí začínajú cítiť v duši a v srdci sym
patie voči židom a ich osudu, musia byť najmä
z nášho verejného života bezohľadne odstránení
a musí im byť zabránené mať slovo tam, kde ide
o židov. A všetkých týchto treba hneď izolovať,
aby nemohli zasahovať, súc pod vplyvom židov
stva, do nášho života na nijakom poli." Prejavy
nesúhlasu zosilneli najmä po prijatí tzv. židovské
ho kódexu 9. septembra 1941, keď boli židia podľa
norimberských zákonov definovaní na "rasovom"
(a nie na náboženskom) základe a najmä po
25. marci 1942, keď sa začali deportácie židov zo
Slovenska. Spôsob deportácií nemohol nepôso
biť na nikoho, kto nebol úplne bez citov. Odpor
proti deportáciám, ku ktorým sa čiastočne pripo
jila aj evanjelická a katolícka cirkev, se prejavo
val v určitej miere už roku 1942. Dnes medzi respondentami niet nikoho, kto by deportácie
schvaloval. U značnej časti dotazovaných, najmä
u strednej a mladej generácie, ktorá sa narodila
až po vojne, však prevláda predstava, sprostred
kovaná tradíciou, že totiž deportácie robili Nemci
a že teda slovenský štát nie je za ne zodpovedný,
hoci toto v skutočnosti platí len pre deportácie po
potlačení Slovenského národného povstania na je
seň 1944. Prejavuje sa to aj odkazom na túto dobu
(keď Nemci brali židov...). Deportácie ako také
sa považujú za nesprávne a nemorálne, ale pre
vláda snaha - najmä u katolíkov - ospravedlniť,
alebo od viny očistiť ľudácky režim, ktorý mal
v skutočnosti na tragédii slovenských židov roz
hodujúci podiel'. Nieje ťažké pochopiť, prečo prá
ve u katolíkov je tento postoj taký silný: skutoč
nosť, že na čele štátu v uvedenom období stál
katolícky kňaz dr. Jozef Tiso kompromituje po
stoj cirkvi ako takej.
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V súvislosti s deportáciami židov je zaujímavý
aj postoj k osobám, ktorí prenasledovaným ži
dom pomáhali,najmä tým, ktorí židov ukrývali.
Kým za slovenského štátu boli často biľagovaní
ako"bieli židia", postupom času sa postoj obrátil.
Skutočnosť, že porušovali zákon nieje videná ne
gatívne, pomoc židom je kvalifikovaná ako pozi
tívum. Tvrdenie o údajnej pomoci židom (potra
vinami, odevom, peňazmi) sa pritom prejavuje aj
u bývalých arizátorov a ich rodín, u ktorých znie
veľmi nepravdopodobne.
Možno zhrnúť, že samotný arizačný proces nie
je ani dnes u značnej časti obyvateľstva chápaný
ako nemorálny, naopak, časť respondentov má ten
denciu zdôrazňovať v intenciách ľudáckej propa
gandy, kolko majetku bolo v židovských a koľko
v slovenských rukách, hoci takýto argument je na
prosto irelevantný. Naproti tomu opatrenia proti
židom v oblasti ľudských práv a najmä deportá
cie židovského obyvateľstva sú chápané ako ne
morálne, ale s tendenciou preniesť zodpovednosť
na nacistické Nemecko. Pomoc židom je hodno
tená ako morálne pozitívum.
Je samozrejme otázka, do akej miery prenášajú
tieto morálne postoje na najmladšiu generáciu prá
ve ženy. Arizácie sa týkali najmä mužov, lebo
v "kresťanskom" slovenskom štáte bola snaha pri
pútať ženu k rodine. Avšak aj keď arizovali muži
ako "hlavy rodín", ekonomický dopad sa týkal ce
lej rodiny, rovnako ako sa celej rodiny týkala prí
padná reštitúcia majetku v prospech pôvodného
vlastníka po vojne. Keďže priemerne sa ženy do
žívajú vyššieho veku ako muži, rozprávanie naj
mladšej generácii o udalostiach 2. svetovej vojny
a postoje k židovskému obyvateľstvu za sloven
ského štátu sú dnes sprostredkované predovšet
kým v ženskej línii.
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Draw of woman in the family in forming the
idees of morality
In the first Czechoslovak republic, which was
based on democratic and liberal principles, open
antisemitism was not possible. This changed after 14 March 1939 when Slovakia proclaimed independence because the ruling political force
- the Hlinka's Slovak People's Party ( H S L S )
- advocated open antisemitism. Jews were expelled from the public and state services, their property was confiscated and trasfered to the hands
of the Slovak supporters of the regime. Subsequently the Jews were deprived of all human rights
and finally in 1942 two thirds of Slovak Jewry
was deported to the Nazi occupied Poland where
most of them perished in the death camps. The
Slovak - Christian community made no objection
against the confiscation of Jewish property, because too many people participated in this process. The transfer of Jewish property to the hands
of the "Chistians" and "Slovaks" was seen as
moral, as an act of national justice. I f the new
owners were forced to return the property after
the war, they considered this as an act of injustice. On the other hand the atrocities connected with
the deportations in 1942 were mostly condemned
by the Slovak - Christian community and were
not considered to be moral. In the family the idea
what was moral and what was not has been transfered to the younger generation mainly by women.
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Svobodná matka v lidovém povědomí

PhDr. Ludmila Tarcalová

PhDr. Romana Habartová

Katolické rodiny na Uherskohradišťsku se ve
svém životě opíraly o jasně formulované mravní
normy shrnuté v desateru. Kritériem mravní kva
lifikace bylo i Písmo, které není kompletním
a taxativním systémem příkazů a zákazů, ale je
v něm hodně takových zmínek, podle nichž se
křesťan věděl orientovat v tom nejdůležitějším,
a hlavně v problematickém rozměru mravního ži
vota. Ještě v padesátých letech, hlavně v selských
rodinách bylo zakódování základních mravních
norem a jejich dodržování způsobené žitou živou
vírou a náboženskou výchovou. Rodičovské cho
vání bylo modelem pro celý život vlastních dětí
a osobní příklad rodičů bylo to poslední, na co se
zapomínalo. Důsledkem takového pojímání života
se těžce přijímaly ty jevy či události, které vybo
čovaly z daných kritérií. Patřila k nim i existence
svobodné matky v rodině. V lidovém povědomí
vesnického společenství nebyla svobodná matka
zakódována pozitivně. Rozdíly v negativním hod
nocení svobodné matky vesnickým společenstvím
se lišily historickým obdobím, ve kterém svobod
né matky žily a typem rodiny, z níž pocházely.
Vždy však existoval názor vesnického společen
ství, voxpopuli, jež hodnotil rodiny, její členy tedy
i svobodnou matku. Ve vědomí společnosti byl
po léta fixován, často přesahoval i dvě či tři gene
race.
Ve všech sledovaných obdobích - po první svě
tové válce, ve třicátých letech až do padesátých
let, se setkáváme se svobodnou matkou
ve vesnickém společenství ve velmi malém pro
centu. Jednalo se o tři typy svobodných matek:
a) svobodné matky - svobodná děvčata;
b) svobodné matky, které měly více dětí s různý
mi partnery (všechny děti nesly svobodné příjmení
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matky); c) vdovy, které po ovdovění měly dítě bez
udání otce. Většina matek zůstala svobodná, zná
me případy, že se žena i s dítětem provdala. Všech
ny svobodné matky pocházely z nižších sociál
ních vrstev, jen ojediněle děvče pocházelo
z bohatší selské rodiny. Dokladem toho jsou úda
je z bílovické a jalubské farní matriky z let 1910,
1930 a 1949. V bílovické farnosti se uvádí v roce
1910 šestnáct svobodných matek. Devět z rodiny
domkařů, dvě podruhů, jedna dělníka, jedna tesa
ře a tři cikánky. Všechny byly svobodné, jen jed
na z nich byla vdovou po tesaři. V roce 1930 jsou
uvedeny tři svobodné matky - dcera čtvrtníka,
zedníka a jedna cikánka. V roce 1949 se uvádí dvě
svobodné matky, dcera dělníka a rolníka.
V jalubských farních matrikách byly v roce 1910
zapsány tři děti bez udání otce, z nichž dvě matky
byly dcery domkaře a jedna vdova po domkaři.
Jedna z nich še rok po narození dítěte provdala za
jeho otce, což potvrzuje zápis data sňatku
v matrice. V roce 1930 zde byly tři svobodné mat
ky, všechny dcery domkařů. Otcovství přiznal jen
jeden muž, který se půl roku po narození dítěte
s matkou oženil. I zde je udáno datum sňatku
a rodičovství stvrzeno podpisy rodičů. Matrika
v roce 1949 uvádí dvě svobodné matky, z nichž
byla jedna vdova po železničním přepravci a dru
há dcera domkaře. Zajímavý byl zápis u dcery pro
vdané matky, který zněl na její svobodné příjme
ní.
V povědomí vesnického kolektivu byla existen
ce svobodné matky hodnocena negativně, avšak
náhled na ni nebyl u všech sociálních vrstev stej
ný. Politována slovy, asi sa to nechťa stalo byla
ta, která pocházela ze spořádané rodiny. Děvče
z dobré chudší rodiny bylo omlouváno slovy na
toho bídného sa dycky nalepí smola. Naopak
v mnohých případech se tato nehoda děvčeti
i skrytě přála, především té, která žila méně spořá-
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daným životem nebo se povyšovala či nadřazo
vala nad ostatní vesnickou mládež. Také pohled
na svobodnou matku byl v různých typech rodin
brán jinak. V katolických selských i chalupnických rodinách byla tato událost pokládána za ne
štěstí, byla to hanba a ostuda. Benevolentnější
rodiny, vlažnější katolické nebo bez vyznání ne
byly v hodnocení uvedené skutečnosti tak přísné.
I chudší rodiny braly stav své dcery smířlivěji
a spíše je zatěžoval sociální důsledek nečekané
ho těhotenství. Více pochopení nacházela dcera
u své matky, přestože j i to měla za zlé. Mnohem
dříve jí odpustila a snažila se jí její těžký úděl svo
bodné matky v rodině ulehčit. Současně se stala
katalyzátorem vztahů mezi dcerou a otcem. Ten
býval mnohem tvrdší a neústupnější. Často situa
ci komentoval úslovím - tak, a máš po životě.
Z Osvětiman, z období 30. let je znám případ, kdy
rozzlobený otec těhotné děvče bil a dokonce vy
háněl z domu. Děvče mnohdy nacházelo útočiště
u cizích lidí a příbuzných mimo obec. Tato sku
tečnost zůstávala ve všech důsledcích nakonec
nejtěžší pro svobodnou matku.
Zjištění těhotenství znamenalo pro všechna děv
čata psychickou zátěž. Děvče se snažilo nejprve
těhotenství utajit, stahováním se, pitím odvaru
z bylin či svařeného vína, horkou koupelí plod vy
pudit. Tento stav se snažilo děvče řešit svatbou,
o jejíž vyjednání se pokoušeli rodiče. Mnohdy
však pro nepřekonatelné překážky, zejména ne
rovnost majetku, se rodiny nedomluvily - zesvaďby zešlo. Rodina potencionálního otce řešila pro
blém jednorázovým finančním vyrovnáním matky
dítěte, aby prý měla svatý pokoj. Stejným způso
bem se vyrovnával otec dítěte s matkou, kterou si
nemohl z jakýchkoliv důvodů vzít. Jako doklad
můžeme uvést případ z Jalubí, kdy otec dítěte,
přes odpor nové manželky, podporoval svobod
nou matku finančně a potravinami - obilím, mou-
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kou ap. Uvedené manželství, poněvadž bylo uza
vřeno z přinucení - dávaly sa dohromady pola
- nebylo šťastné. I když byl otec znám, otcovství
se zapíralo a také otec se k dítěti neznal. Případ
svobodné matky byl středem zájmu v obci. Hod
ně se o něm hovořilo a odhadovalo se, kdo by mohl
být otcem. Mnohdy žena otce neuvedla, neboť byl
voják z první či druhé světové války, krátce pobý
vající se svou posádku v obci nebo i člověk ne
valné pověsti. Ojediněle jsem se ve sledovaném
období první poloviny století setkala s faktem, kdy
byl otcem dítěte ženatý muž.
Svobodné matky vychované v křesťanských ro
dinách a jejich zásadách o přerušení těhotenství
neuvažovaly. Obtížnou situaci se snažilo děvče ře
šit s pomocí rodiny. K potratům se odvážily hlav
ně matky s více dětmi. Útočiště hledaly u žen andělíčkářek, které se snažily různými neodbornými
způsoby je zbavit plodu. Na tyto neodborné prak
tiky doplatily mnohé z nich životem. Těhotenství
ženy nebylo považováno za výjimečný stav, pro
to až do porodu pracovaly jako dosud v domác
nosti a v h o s p o d á ř s t v í . Služebná děvčata
na statcích, u sedláků, u mlynářů a nebo na služ
bě ve větších městech (Vídeň, Brno) se často
z důvodu těhotenství vracela domů k rodičům,
protože byla ze služby vypovězena. Jiná zůstáva
la ve svém zaměstnání mimo bydliště nebo si
v místě hledala nové zaměstnání a ubytování. Svo
bodné matky se spíše zdržovaly doma, stranily se
veškerého společenského života a vyčlenily se
z kolektivu mládeže v obci.
V období do druhé světové války většina žen
rodila doma. K porodu svobodné matky se při
stupovalo stejně, jako k jiné rodičce. Ve Starém
Městě se stalo, že svobodná matka při porodu
hodně křičela a porodní asistentka - porodní bab
ka jí napomínala slovy: Cos chtěla to máš, mosíš
to teďvydržat. Ojediněle nacházíme případy, kdy
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svobodná matka rodila mimo domov. Např. v Topolné otec pro hněv na svou dceru nedovolil, aby
porodila doma.
V matrice bílovické farnosti z roku 1910 nachá
zíme záznamy o třech svobodných matkách z řad
cikánů, kteří tvořili nedílnou součást vesnického
společenství. Zajímavé je, že v matrice je uvede
no jako místo porodu pole s názvem tratě či kata
stru, jako v poli zv. Chrást či panském ve Skalečníku. V roce 1930 je známá jen jedna svobodná
matka - cikánka. Všechny tyto svobodné matky
byly dětmi svobodných matek cikánek.
Děti svobodných matek byly ihned po narození
pokřtěné. Nesetkala jsem se s případem, že by
kněz odmítl pokřtít nemanželské dítě. Zatím co
ke křtu manželských dětí chodil otec obřadně žá
dat o kmotrovství, o kmotry dítěte svobodné mat
ky požádal někdo z rodiny své blízké či známé
(za kmotru chodila matka, sestra nebo sousedé).
Pokud se pozval někdo cizí, pak kmotrovství ne
odmítl, neboť všeobecně platilo, že každé kmot
rovství je dalším schodkem do nebe. Ke křtu se
nosily i děti svobodných cikánských matek.
O kmotrovství žádali některého z bohatších sed
láků z obce, kteří nikdy neodmítli, neboť by to
bylo proti vesnické normě. Ve Starém Městě byl
jeden sedlák kmotrem třinácti cikánským dětem.
Kmotrovskou službu opláceli pomocí při žních.
Při zápisu dítěte do matriky se nikdy na matku
nenaléhalo, aby uvedla otcovo jméno.
Po šesti týdnech od narození dítěte se konal
v kostele úvod, kterého se zúčastňovala matka
s dítětem. Svobodné matky na úvod nechodily
a ani katoličtí knězi jim nechtěli toto požehnání
udělit. Ve Vlčnově známe případ svobodné mat
ky, která se snažila při úvodu jiné úvodněné mat
ky dostat do její blízkosti, aby na ni při kropení
spadla alespoň kapka svěcené vody, a tím získala
požehnání.
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Svobodná matka, která se neprovdala, zůstala
u rodičů, ale snažila sejít brzy po porodu praco
vat, aby sebe a dítě uživila. Obvykle chodila poklízet k sedlákům, uklízet, prát, pomáhat na žně
do Rakús nebo odcházela jako služka do větších
měst. Dítě pak zůstávalo u matky - babičky a bylo
vychováváno společně s ostatními dětmi v rodi
ně.
Svízelná situace, která nastávala narozením dí
těte v rodině, se často řešila novým sňatkem. Ten
byl zprostředkováván rodinou nebo ženami
dohazovačkami z obce či okolí. Namluveným pro
tějškem byl svobodný chlapec nebo vdovec. Svat
ba nebývala velká. Nevěsta, na rozdíl
od svobodných děvčat nikdy neměla na hlavě
pentlení. Místo něho si v období I . republiky vá
zala turecký šátek, ve třicátých letech hedvábný
šátek pod krk.
Nový otec přijal dítě jako vlastní, mnohdy mu
dal i své příjmení. Někdy se dítě ani nedovědělo,
že otec není jeho, pokud mu někdo nevyzradil
pravdu ze zlého úmyslu. K tomuto dítěti přibyla
i řada dalších, čímž se situace v rodině změnila.
V mnoha případech otec vlastní děti upřednost
ňoval před nevlastními. Pro matku a dítě nebyl
na Uherskohradišťsku používán zvláštní název,
jako např. prespanka nebo závitka. Jen některým
svobodným matkám se její stav stal přezdívkou
používanou v obci po celá léta. Ani pro dítě svo
bodné matky jsem nenašla žádnou přezdívku či
nadávku. Např. pod názvemparchant jsem neza
znamenala označení pro nemanželské dítě, ale
spíše jako nadávku pro nedobré či neposlušné dítě.
Svobodná matka po provdání získala ve vesnic
kém kolektivu opět úctu a čest. I na neprovdanou
se časem náhled lidí změnil, avšak její stav svo
bodné matky zůstal v povědomí lidí zakódován.
Zcela jinak byl hodnocen chlapec - otec dítěte.
4S

Zatímco svobodná matka byla svým údělem po
stižená po celý život či se jí přikládala větší míra
viny, na otce dítěte nepadl tak velký stín a nebyl
tolik odsuzován. Z výzkumů neznám případ, že
by se rodiče syna těžce smiřovali z daným faktem
a přísně ho trestali, snad mu jen domlouvali. Za
nepořádné se pokládalo pouze děvče.
V novém poválečném období se důsledkem cel
kových změn ve společnosti změnilo postavení
svobodné matky. Ta se ve většině případů osamo
statňovala v rámci svého zaměstnání, bydlení
a využívala možností lepšího sociálního i finanč
ního zabezpečení pro sebe i své dítě.

Single Mother in the Folk Consciousness
A view of single mothers and their existence in
the folk consciousness has been observed in twel
ve villages located on the right side of the Mora
va river and belonging to the nearest surrounding
of the town of Uherské Hradiště. The knowledge
collected thank to expressions of catholic family
members are concentrated on the first half of the
20 century.
th

In the region of Uherské Hradiště, the catholic
families respected the moral standards gathered
at Ten Commandments. Even in the course of 50's
specially in farmers' families the encoding of ba
sic moral standards and abindance of those were
caused by the living and lived belief as well as by
the religious education. Due to such understan
ding of life, there were hardly accepted those phe
nomena or events getting out of given standards.
The existence of a single mother in the family be
longed to them.
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During the observed period of the first half of
the century, we can meet three types of single mo
thers: a single mother a single girl, then a single
mother who had more children with several part
ners, and a widow who had a child after being
widowed and had not rendered the father. Most
single mothers remained unmarried but we know
cases when they got married even with her child.

O vztahu k půdě a rodinnému dědictví
"Etika se pokouší nalézt odpovědi na otázky, jak
má jednotlivec jednat ve vztahu k sobě, svému okolí
i svým spolubližním"." Mnohé odpovědi nalézá
me v lidové tradici tvořené souhrnem znalostí, zku
šeností, zvyklostí a obyčejů, ustálených hodnot
a norem chování. Jak dalece jsou lidé spjati
s tradičními etickými principy, jak je dále předá
vají nebo jak je naopak narušují,mění a opouštějí,
je nepochybně jednou z nejaktuálnějších otázek,
k jejichž zodpovězení může náš obor významnou
měrou přispět. Při národopisném studiu, především
při terénním výzkumu, ať již zaměřeném na jakékoli téma, se vždy dovídáme mnohé o etických
postojích lidí. Naši respondenti, mnohdy aniž by
byli tázáni, vyjadřují svůj vztah k ostatním lidem,
k rodině a příbuzenstvu, k předkům, k vlastnímu
dětství, vyslovují názory na měnící se svět, na to,
co je dle jejich soudu dobré a co špatné. Hovoří
o práci, o zodpovědnosti, vzpomínají, srovnávají.
Nejen etické principy vztahů mezi lidmi, ale prá
vě tak vztahy k okolí, k přírodě (půdě, stromům,
rostlinám, zvířatům) i k neživým věcem tvoří pod
statu lidské kultury. Rodinné dědictví, tedy půdu,
dům, po předcích zděděné předměty běžné každo
denní potřeby právě tak jako rodinné památky vní
mají a chápou lidé různě - jako majetek a bohat
ství, ale též jako odkaz, závazek, estetickou
a morální hodnotu, základ nacházení vlastní iden50
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tity. Ve vztahu člověka k věcem se zrcadlí jeho
vztah k lidem a světu. Zkoumání této problemati
ky zasluhuje nepochybně náš soustředěný zájem
a dlouhodobý výzkum. V následujícím materiálo
vém příspěvku a z něj vyplývající úvaze budu sle
dovat užší, ale významné téma - vztah člověka
k půdě.
Informace byly shromážděny v průběhu let při
práci v muzeích ve Slaném, ve Třebízi u Slaného,
v Roztokách u Prahy a okolí, tedy v určitých loka
litách středních Čech. Čerpala jsem též z několika
cenných příspěvků dopisovatelů Národopisné spo
lečnosti. Týkají se názorů a osudů několika kon
krétních lidí, nelze je jednoduše zobecnit, jsou
osobní a jedinečné. Nicméně vypovídají
o době a situaci, jsou, dalo by se říci slovy Augus
ty Šebestové "lidskými dokumenty".
2)

Klasik českého národopisu Karel Chotek hovoří
0 vztahu vesnického člověka k půdě takto:
"Základním rysem selství je jeho poměr a vztah
k půdě. Půda sedláka živí, ale ne zadarmo nebo
lehce, nýbrž za cenu těžké práce. Je to neustálý boj
člověka se zemí a ostatními přírodními podmínka
mi, jež určují dostatek chleba nebo hlad. Tento zá
pas, svým výsledkem často velmi nejistý, prostu
puje celým životem venkovského člověka. Provází
jej od kolébky ke hrobu, určuje jeho denní pro
gram po celý rok, vytváří jeho tělesné znaky, vrývá mu hluboké, nesmazatelné rysy charakterové,
formuje jeho rodinu a vzájemný poměr členů rodi
ny a vztahy a styky se sousedy a ostatními členy
obce... Poměr mezi selským člověkem a půdou má
řadu zajímavých specifických znaků. Zem vydává
své plody a živí sedláka jen z donucení, po jeho
vysilující námaze. A přece nemá k ní sedlák nená
visti, miluje j i , navštěvuje j i i v době oddechu
a s láskou j i pozoruje. Touží po jejím zmnožení,
1 když je si vědom, že to znamená zvýšení pracov
ního potu...".
3)

Podobná hodnocení vztahu k půdě nacházíme
často v zápisech kronikářů, např.:" Zemědělec měl
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půdu rád a všechnu péči jí věnoval, uměl j i ocenit
a stále na ni myslel, neboť jí dal s rodinou mnoho
tělesné námahy. Co jen kroků bylo na takovém
poli!", nebo podobně: "Člověk je produktem
půdy, na které žije. Jeho bohatství a vzdělání závi
sí na bohatství půdy, na jeho bohatství závisí osobní
vlastnosti i jeho kultura". '
4)

5

"Proč mám ráda svoji půdu" nazvala svou před
nášku vzdělaná selka z Vrbičan u Slaného Marie
Čížková-Stanislavová. ' Vedle povinností hospody
ně na velkém statku, bohužel bezdětné, věnovala
všechny síly vzdělavatelské činnosti, psala již
od svého mládí před 2. světovou válkou příspěvky
do novin ( o vesnické domácnosti, o zpracování
mléka, ale též o lidových zvycích , o významných
osobnostech regionu aj.), zajímala se o literaturu,
sbírala starožitnosti a doklady lidového umění.
O svém vztahu k půdě píše: " K půdě, dnes jako
selka i rodem selská dcerka, mám dvojí vztah.
Mravní a praktický. Půda, tedy naše pole, jsou onen
zdroj, ze kterého čerpá celá moje rodina, hospo
dářství i domácnost hybnou sílu, udržuje koloběh
celého podniku v pohybu. Jest to starost o existen
ci, která mne nutí starati se s mužem o dobrý stav
polí.... Ale nesměla bych být pokračovatelkou
svých zvěčnělých předků, abych v půdě viděla jen
zřídlo svého zisku. Moje půda není jen půdou mojí,
ale celého národa...K našim drahým polím mne
poutá jak silné kouzlo minulosti, tak i tajemná síla
budoucnosti...."
6

O úctě k půdě svědčí mimo jiné celá řada lido
vých obyčejů, jejichž jádrem je obchůzka polí. C i 
tuji opět z textu M. Čížkové-Stanislavové: "Nemo
hu nevzpomenout svého otce, který, probudilý
a na svůj čas pokrokový hospodář o Květnou ne
děli obešel všechna svá pole, aby zde do jarem zvlh
lé půdy zastrčil ratolest posvěcené jívy. Při tomto
kratičkém aktu vždy skláněje se k zemi, sňal klo
bouk s hlavy. Bylo v tom cos vznešeného, hraničí
cího s posvátným obřadem.". Sedlák a písmák Vác
lav Bayer z Libovice u Slaného ve svých
vzpomínkách popsal další obyčej: "Já jsem nejra52

děj o štědrý den nosil polím po jablku a ořechu
vejslužku, někdy jsem na hříběti jel. Obešel jsem
všechny naše pole za každého počasí... V půli polí
jsem smekl a řekl: tak ti dávám štědrýho večera,
abys nám dalo dobrou úrodu, a hodil jablko, vždy
panenské a ořech. Vyšel jsem v deset hodin a po
malu šel z pole na pole, plné kapsy ořechů a jab
lek, vracel se domů kol druhé hodiny...". ' Tyto
a podobné další obyčeje nelze pokládat pouze za
magické praktiky směřující k zajištění dobré úro
dy, ale též za projev úcty člověka k půdě a jeho
sounáležitosti s přírodou.
7

Vesnický život samozřejmě neprobíhal jako idyl
ka bez problémů, konfliktů, sociálních i generač
ních rozporů, nicméně vztah k půdě jako nejzákladnější životní jistotě byl obecně, nezávisle na
sobě mnohde a mnohokrát vyjadřován rčením
"všechno ti mohou vzít, ale půdu ne". Dějiny pro
kázaly, jak je tato jistota křehká a narušitelná.
Mnoho českých rodin žijících v pohraničních ves
nicích muselo opustit své domovy a půdu
po německém záboru na začátku okupace. Podob
ně bolestné a tragické zážitky přineslo německým
rodinám po druhé světové válce nucené vystěho
vání z domovů, kde žily po několik generací.
Socializace venkova po roce 1948 zbavila ma
jetku - půdy a celých usedlostí - rodiny nejbohatších vesnických hospodářů. V začátcích socializa
ce nastala paradoxní situace - čím měl kdo více
půdy, tím v neúnosnější a nezvládnutelnější situa
ci se ocitl. "Vždyť tehdy, kdo neměl nic, aspoň ne
byl šikanován od lidí, kteří neměli vůbec zdání
o práci na pozemcích a v zemědělství vůbec!" '
8

Bez pracovních sil se selské rodiny do úmoru
snažily splnit nesplnitelné dodávky. Za nesplnění
následoval trest, vězení, vystěhování rodiny, zaba
vení majetku. Stíháni byli často i ti, kterým se po
dařilo dodávky splnit. "Já mám smutné vzpomín
ky na rok 1950, kdy u mně bylo za 14 dní
7 kontrol, při nichž byli vždy 4 četníci a přes to, že
nikdy nic závadného nenašli, dodávky jsem měl
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splněné, tak jsem byl asi 7. ledna zatčen,odveden
k okresnímu soudu v Blovicích, kde jsem byl
6 neděl...V té době mé nepřítomnosti byly u mně
vykoupeny všechny větší hospodářské stroje,
ovšem že jsem za ně nic nedostal...", ' vzpomíná
jeden z dopisovatelů Národopisné společnosti, po
dobně další: "Lidé, kteří dobře hospodařili a plnili
dodávky, byli stále napadáni a pro každou malič
kost hned šikanováni jenom proto, že nechtěli jít,
toť se ví že 'dobrovolně' do družstva, a div,že jim
na čelo nevypálili nějaké znamení, že jsou státně
nespolehliví" ' Také V. Bayer z Libovice vzpomí
ná na začátek socializace: "...když se v únoru 1948
ujala vlády komunistická strana, tak na zeměděl
ce, kteří vlastnili přes 15 hektarů, se udělal kruho
vý hon, za každou cenu znemožnit jejich hospoda
ření. Cit, poctivost a láska k bližnímu zmizely
z české řeči a to co se dělo neumím vyjádřit čes
kým slovem ... Každý rolník dostal předpis na do
dávky zemědělských výrobků, by je nemohl splnit
a to byl trestný čin - to se trestalo vysokými poku
tami nebo likvidací celé nemovitosti, vystěhová
ním...". O hlubokém vztahu k půdě svědčí vzpo
mínka na loučení s poli: "Bylo hezké srpnové
odpoledne, když jsem jel zahrabat poslední naše
pole po ovsu k Bysni, za celý život jsem zahrabal
naše pole mnohokrát, ale toto byla poslední, tako
vá slavná i smutná jízda na hrabačce.Gilink si klid
ně kráčel, jako bych s těmi opratěmi na něj přená
šel mé myšlenky. Každá práce, která se dělá
poslední, bývá krásná a milá. Zahrabal jsem naše,
vedle štráfek Buřičovi a znovu naprázdno zajel do
prostředka našeho, zůstal stát a přemýšlel, jak se
mám s ním rozloučit, kolik kroků my i naši před
kové na něm udělali, které každým rokem zaorali
a příštím rokem orbou obrátili na povrch, kolik
kapek potu padlo na tu rodnou zem a teď již bylo
jisto, že za pár dnů naše nebude a stane se majet
kem JZD. Sestoupil jsem s hrabačky, otáčeje se oči
ma, ještě jednou vtiskl jeho obraz do své duše, kle
kl, rozhrnul strniště a tu rodnou zem políbil a řekl:
za všechny úrody ti děkuji a víc se nesejdeme." "
Václav Bayer zemřel v roce 1984, v předvečer
9

10

1
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svých osmdesátých pátých narozenin. Detailně sle
dovala tragický proces socializace L . Petráňová na
příkladě osudů selských rodin v jedné vesnici ve
studii nazvané "Může být lidem navrácen domov",
přednesené na X V I . světovém kongresu "Česko
slovensko, Evropa a svět" v roce 1992. Podob
nou situací na Slovensku se zabývá studie D. Ratici "Kulaci a proces združstevňovania na slovenskej
dedine". Vztahy mezi rozdílnými sociálními sku
pinami na venkově jistě nebyly vždy ideální, ko
munistická ideologie však záměrně vyostřovala
jejich negativní stránky, podněcovala a pěstovala
třídní nenávist. Nenávist ke "kulakům" se stala
žádoucím etickým postojem, přetrvala dlouho, do
dnes se setkáváme s jejími projevy.
12)

13)

Osudy rodin zbavených půdy a dalšího majetku
se ubíraly různým směrem, výjimečným případem
nebyly ani zoufalé sebevraždy, mnoho členů těch
to rodin emigrovalo do zahraničí. Lidé si často
našli jiný domov a jiné zaměstnám, někteří pra
covali nadále v zemědělství , v družstvech nebo
státních statcích, mnozí se stali díky svým znalos
tem a zkušenostem dokonce oporou socialistické
ho zemědělství. Např. selka Jarmila Havránková
z Netovic u Slaného s láskou a dokonalými odbor
nými znalostmi chovala drůbež, původně ve vlast
ním hospodářství, pak na farmě státního statku.
Mnozí jí to později vyčítali jako zradu selského
stavu - byla však zradou poctivá práce? Je možno
pokládat za zradu častý ústupek nátlaku, věnování
pozemků družstvu, aby děti mohly studovat ales
poň na střední škole?
Kolektivní hospodaření po počátečních potížích
obvykle dosáhlo úrovně, která zajišťovala družstev
níkům vcelku spokojený život. Změnilo však zce
la rytmus vesnického života, lidé již nežili
v úzkém kontaktu s vlastní půdou, ztráceli pocit
osobní vazby a zodpovědnosti. Projevovalo se to
ve všem - v častých krádežích ze společného či stát
ního majetku, ve větší péči věnované vlastním záhumenkům, v devastaci budov bývalých statků,
v pustnutí celého prostředí vesnice, příznačném
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zvláště pro středočeské vsi s velkými statky zba
venými původních majitelů. Etnografické studie
zabývající se družstevní vesnicí ' sice shromáždi
ly mnoho cenných údajů, ale obvykle tendenčně
zdůrazňovaly výhody socialistického hospodaření
a pomíjely jeho stinné stránky.
14

Po roce 1989 nastává další zlom, půda a majetek
se vrací do rukou původních majitelů. Doba socia
listického hospodaření pominula," trvala však pří
liš dlouho. "Přetrhaly se nitky, přetrhaly se ty pou
ta k půdě a hospodaření", charakterizovala
současný stav sedmaosmdesátiletá J . Havránko
vá. Citovaná studie L . Petráňové vyznívá značně
bezvýchodně - domov nelze již vrátit. I když resti
tuce navrátily půdu a majetek, nenavrátily větši
nou původní hluboký vztah a morální motivy. Lidé
zvyklí žít a pracovat jinde se jen výjimečně vracejí
do polorozpadlých, zpustlých usedlostí. Velký sta
tek Havránkových v Netovicích s rozlehlými po
zemky nikdo z rodiny nechce, bude pravděpodob
ně prodán'. Staré paní je útěchou, že lidé, kterým
pronajali pole, budou snad na nich dobře hospoda
řit. Co bude s domem, dvorem a hospodářskými
budovami, se zatím neví. Podobných případů je
mnoho. Statky bývají pronajímány nebo prodány
různým firmám jako sklady, zřizují se v nich pro
vozovny na výrobu plastových oken, zahradních
bazénů apod.. Přesto není na místě podléhat úplné
skepsi. "Selská palice je tvrdá", řekl jediný dnes
soukromě hospodařící zemědělec v Libčicích nad
Vltavou pan Rous. Pokládá se za sedláka, přestože
mu byly pouhé tři roky, když byli s rodiči vystě
hováni z rodné usedlosti. Nikdy pak v zemědělství
nepracoval, jen díky otcovu rezignovanému roz
hodnutí věnovat půdu JZD mohl vystudovat střed
ní zemědělskou školu. Vztah k půdě získal snad
při práci na rodinné zahradě a byl mu zřejmě též
vrozen. Se ženou a synem dnes úspěšně hospoda
ří, zničené hospodářské budovy a zpustlý obytný
dům vzorně a s citem opravil, již dva roky zde ro
dina Rousových opět bydlí. Mnoho lidí mu závidí,
podobně jako závidí a nepřejí dalším restituentům.
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Závist místo úcty k práci je jednou z nejrozšířenějších etických "skvrn na duši" poplatných přede
vším minulému režimu. Poznamenává a narušuje
bohužel často i vztahy uvnitř rodin, nejčastěji vzta
hy mezi sourozenci.
Vzácným příkladem zodpovědného vztahu
a úcty ke zděděné půdě je jednání rodiny Blažko
vých z Lysolají. Podobně jako další vesnice na
okraji Prahy, přitahují Lysolaje zájem podnikate
lů, díky jejichž činnosti vyrůstají kolem města are
ály nákladných obydlí amerického střihu, narušu
jící nešetrně charakter krajiny. Lysolaje leží
v malebném údolí podél potoka, u kapličky vyvě
rá pramen čisté vody, v centru obce stojí několik
opravených či právě opravovaných selských stat
ků, jedním z nich je usedlost " U Srbů", kterou
po rodičích zdědila paní Blažková. Odmítá zá
sadně prodat pole. "To bych přece nemohla udělat,
když se tady tatínek tolik nadřel", i když jí jsou
nabízeny vysoké finanční částky. Společně s ně
kolika dalšími nadšenci usilují Blažkovi o připoje
ní okolí Lysolaj k přírodnímu parku Šárecké údo
lí, zatím bohužel bezvýsledně, ale boj nevzdávají.
Vztahem člověka k půdě, ke krajině, k životní
mu prostředí se zabývá celá řada vědních oborů
přírodovědných, společenskovědních a humanit
ních. ' Pokračuje program Obnovy venkova,
v němž je značný význam přikládán kulturním tra
dicím. Pokud se na řešení těchto otázek budou in
tenzivněji podílet též národopisci, může to přinést
cenné výsledky jak praktické, tak odborné.
15

Jakkoliv se mění vztah člověka ke světu, není
zbytečné vracet se a hledat znovu citová pouta
k domovu a půdě v zápiscích někdy snad příliš ro
mantických, ale upřímných a inspirujících, "....mu
sím se ještě rozloučit s naším rodným krajem, ve
kterém jsem se narodil, ve kterém jsem prožil celý
život, prochodil celý katastr, není snad místa, kde
by moje noha nešlápla, ta obyčejná hnědá hlína,
která je živá, neboť každým rokem rodí, ty řídké
lesy, celý rok tmavozelené, ty bývalé meze, dělící
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kousky polí, v létě obrostlé slzičkami a voňavou
mateřídouškou, v zimě tvořící kryt ptactvu a zvěři,
to byl můj rodný kraj a můj ráj !"
l6)

About relation to the soil and family heritage
The ethics deals not only with mutual relations
and behaviour among the people but with the hu
man being's relation to the nature, enviroment, soil,
house as well as things inherited of forefathers. The
relation to the soil was the basic and determining
phenomenon in the life of villagers. The records
of chroniclers as well as the told and written me
mories testify to the depth and intensity of such
relation. The security represented by soil, was im
paired on numerous occasions. The most serious
disturption was brought by the period of sociali
zation in 50s and decidedly touched the people's
destinies. The collective farming changed and we
akened the relation to the soil as well as to the pro
perty at all. The restitutions carried out after 1989
have given back the property to the original pos
sessors and their descendants but the traditional
deep relation to soil, the liability and emotional
passion can be given back very hardly. The long
way of colletive economy left the material as well
as moral traces the removal of which will need lon
ger time and much struggle. The complicated pro
cess of the contemporary development in the coun
try is observed by many science disciplines.
Ethnography can play a essential role here.
Poznámky
1) Furst, M.: Filozofie. Praha 1994, s. 153
2) Šebestová, A.: Lidské dokumenty a jiné náro
dopisné poznámky. Praha 1947
3) Chotek, K.: Sociální formy. In: Českosloven
ská vlastivěda, řada II., Národopis. Praha 1936, s. 256
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4)

Kronika obce Suchdol, okr. Kutná Hora

5) Pamětní kniha obce Lichocevsi, okr. Praha
- západ
6) Čížková - Stanislavova, M. : Proč mám ráda svoj i půdu. Rukopis, sbírky Národopisného muzea
ve Třebízi, okr. Kladno
7) Bayer, V.: Loučení. Rukopisné vzpomínky, opis
v archivu Vlastivědného muzea ve Slaném
8) Moravec, A. : Kousek mého mládí. Rukopis do
pisovatele Národopisné společnosti, zaslaný v r. 1982,
archiv NS
9) Kašpar, A.: Psáno v Záluží 1. července 1975.
Rukopis dopisovatele Národopisné společnosti, archiv
NS
10) Vzpomínky sedláka Jaroslava Musila ze Zis
ková Pole. Zaslal v r. 1990 Karel Janáček ze Sobíňova, okr. Havlíčkův Brod, archyv Národopisné společ
nosti
1) Bayer, V.: cit. rukopis
12) Petráňová, L . : Can Man's Home be Return
Him? (the Human Problém of Restitution). In: Kon
struovaný obraz světa a etnografie, Náradopisná spo
lečnost Praha 1993, Příspěvky přednesené na
X V I . světovém kongresu společností pro umění
a vědu, Praha, červen 1992
13) Ratica, D.: Kulaci a proces združstevňovania
na slovenskej dedine. In: Změny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultury. Výsledky
výskumov v roku 1992, Bratislava 1992, s. 24 - 31
14) např. Vesnice, sv. I . , Důsledky ekonomických
změn ve způsobu života, ÚEF ČSAV, Praha 1983
15) např. Blažek, B.: Problémy a výhledy českého
venkova. Praha/Libčeves 1997
Dvořáková, V.: Zemědělci a ekologické uvědo
mění. In: Sociologie venkova a zemědělství, 28,1992
(2), s. 167- 170 a jiné
16) Bayer, V.: cit. rukopis
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Postavení čeledi
v rolnickém hospodářství
Problematiky ekonomického a sociálního posta
vení čeledi v selské rodině a mravních norem, kte
ré vyplývaly ze soužití členů rodiny se služebnic
tvem si dosud odborná literatura všímala jen
okrajově. Kromě výpovědí pamětníků jsou v tom
to případě významným pramenem romány a po
vídky z venkovského prostředí, jejichž autoři čas
to velmi přesně zachytili životní podmínky
pacholků a děveček na selských gruntech se vše
mi jejich klady i zápory.
1

PhDr. Jarmila Pechová

Ve vztazích hospodářů k čeledi fungovaly jak
normy právní, dané předpisy v čeledním řádu,
který stanovil i určitý dohled obce na kázeň, po
řádek a mravnost čeládky, tak i normy zvykové,
ovlivněné tradicí a veřejným míněním, kde se
uplatňoval výrazný moment sociální kontroly.
Negativně bylo hodnoceno jak svévolné a hrubé
zacházení s čeledí, tak i veškeré projevy nekázně,
vzdoru a neposlušnosti ze strany služebnictva. Pro
své služebné postavení nesměli být pacholci
a děvečky posmíváni a ponižováni, a to ani dět
mi. Do služby odcházeli zejména dospívající sy
nové a dcery z chudších rodin, pro které nebyla
doma práce ani obživa, a to často hned po ukon
čení školy ze dvanácti letech. Mladá děvčata se
stávala tzv. malými děvečkami, které zpočátku
často jen za stravu pásly husy, pečovaly o hospo
dářovy děti a vykonávaly drobné domácí práce.
Starší, dospělé děvečky se staraly o dobytek (po
kud byly dvě, měla mladší z nich na starosti vep
řový, starší hovězí dobytek), chodily na trávu, pro
vodu, pomáhaly v kuchyni i na poli. Mladší chlap
ci sloužili jako kravaři (skotáci) při pasení dobyt
ka, nebo jako pohůnci, kteří měli na starosti volské spřežení, starší se stávali pacholky. Náplní
práce pacholka byla kromě pomoci při všech pol
2

3

ní >

nich a hospodářských pracích zejména péče
o koně, která spočívala v přípravě krmiva,
v krmení, napájení, hřebelcování koní a čištění
maštale. V menších statcích vystačili sedláci ob
vykle s jedním pacholkem a jednou děvečkou,
v chudších krajích bylo dokonce obvyklé, že práce
kolem hospodářství zastali sami členové rodiny
a čeleď přijímaly jen rodiny neúplné a bezdětné.
Zájemci o službu pak odcházeli sloužit do bohat
ších krajů. Kromě mládeže se do služby hlásily
též vdovy s dětmi, ženy s nemanželským dítětem
či vysloužilí vojáci.
4

5

Pokud to bylo možné, vybírala se chasa z okru
hu chudšího příbuzenstva, někdy dávali rodiče své
děti do služby k bohatším sedlákům, kteří jim byli
kmotry. Velmi často však čeledíni a děvečky
s rodinou hospodáře v žádném příbuzenském
svazku nebyli. Služba se sjednávala na podzim,
většinou o sv. Martině. Dohodla se obvykle na
rok, a to u chlapců od Nového roku do Štěpána,
u dívek od Tří králů do Nového roku. Současně
se dojednávaly podmínky služby a hmotné zabez
pečení, tj. materiální požitky a služné. Po doho
dě dostal budoucí čeledín či děvečka závdavek
v penězích, což znamenalo, že v novém roce může
nastoupit. Dodržení sjednané dohody bylo pro
obě strany věcí cti. Pokud čeledín nebo děvečka
nebyli na novém místě spokojeni, vyžadovalo se
od nich, aby zůstali alespoň do masopustu, než si
odslouží závdavek, který obnášel obvykle 1 zla
tý. Čeleď šla nerada do služby k lidem mrzoutským, lakomým a nepřejícím, nebo tam, kde byla
služba těžká.
6

7

Plat čeledi rostl v závislosti na pracovním zařa
zení a délce služby. Před polovinou 19. století
dostávala čeleď značnou část mzdy v naturáliích, v Kozlovicích u Frenštátu na Valašsku si
např. pacholek vysloužil ročně 12 zlatých
a k tomu 2 měřice ovsa nebo jednu měřici ječme-
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ne na obsetí, děvečka rovněž 12 zlatých a 20 lo
ket plátna. Na Českomoravské vysočině dostá
vala děvečka 12 zlatých a přídavky v naturáliích,
pacholek 24 zlatých a přídavky. Ve lnářských
oblastech býval takovým přídavkem, zvláště pro
děvčata, často len, který si musela ve volném čase
sama zpracovat a upříst, nebo lněné semeno, kte
ré prodala. Někdy byl jako přídavek čeledi pone
chán záhon brambor. Ve druhé polovině 19. sto
letí je již většinou čeledi vyplácena pevná mzda
v penězích, koncem století to u pacholka činilo
50 až 60 zlatých ročně, děvečka dostávala 35 - 40
zlatek. Za první republiky se pacholkovi platilo
asi 250 korun měsíčně, děvečce 180 korun;
k tomu dostávali příplatky za neděle a příspěvek
na zdravotní pojištění. Kromě těchto pevně sta
novených odměn existovala i pohyblivá složka
mzdy, daná tradicí. Pacholek měl např. nárok na
uzdné při prodeji koní, parožné při prodeji volů,
děvečka dostávala ocasné, prodala-li se kráva nebo
vepřový dobytek. Jinde obdrželi odměnu za na
rozená hříbata či telata." Pokud to bylo dojedná
no, bylo povinností hospodyně pořídit čeledi (ob
vykle dvakrát ročně) nové ošacení a boty; drobné
pozornosti (např. šátek pro služku, tabák pro če
ledína) se do sjednané služby nezapočítávaly.
O posvícení měla chasa nárok na hnětynku, do
stávala finanční příspěvky na muziky, o jarmar
cích a o hodech, někde i o nedělích. Kde byli hos
podáři uznalí a chasa přičinlivá, byly tyto příplatky
velkorysejší, jinde menší. Jejich absence však ne
byla možná, pokud hospodáři nechtěli získat po
věst lakomců, kteří by příště čeledíny velmi těžce
sháněli. Mzda byla čeledi vyplácena čtvrtletně,
nebo si čeledín během roku vybíral peníze dle
potřeby a na konci roku se provedlo vyrovnání.
Za tím účelem si sedlák pečlivě vedl účty.
8
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Děvečky spávaly obvykle na peci, v kuchyni,
v komoře nebo ve chlévě, místo pacholků bylo
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v maštali u koní, na které současně dohlíželi. Stra
vovali se spolu s rodinou u jednoho stolu a z jed
né mísy jako její právoplatní členové. Pokud
sloužili v rodině delší dobu a s rodinou se sžili,
bývali též běžně tázáni na názor při rodinných
poradách. Při práci musely děti chasu poslouchat
stejně jako své rodiče. V rodině bylo vžito oslo
vování čeledě křestními jmény, mimo rodinu byli
označování přízviskem podle jména hospodáře,
např. Francek Krutilů. Sami často oslovovali hos
podyni a hospodáře teto a strýčku. S rodinou pa
cholky a děvečky sbližovalo i společné trávení
večerů, vyplněné prací (např. předením, draním
peří, strouháním loučí), a společným poslechem
četby nebo vyprávění. Povinností čeledě bylo
vždy hájit hospodářovy zájmy. Když byly vztahy
mezi čeledí a hospodářem skutečně dobré a čele
díni pociťovali příslušnost k rodině, neváhali há
jit hospodářovu čest ani v případných potyčkách
s čeledíny z jiných statků či obcí.
13
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K vlastnostem, které byly u pacholků a děveček
nejvíce ceněny, patřily věrnost, umělost (šikov
nost), pilnost a mravnost; hodnocení těchto vlast
ností bylo zapisováno i do čeledních knížek,
zavedených v polovině 19. století. Podobně jako
u svých dětí každý hospodář rád viděl, když jeho
čeleď vynikala silou, odvahou či pracovitostí, tak
že se s ní mohl pochlubit před ostatními sedláky.
Dbáno bylo též na náboženskou a mravní výcho
vu, samozřejmostí byly společné modlitby, umož
nění návštěvy bohoslužeb. Pacholkům ani děveč
kám nebyly tolerovány podvody, krádeže, opilství,
pohoršující a nemravné chovám. V takovýchto
případech čelední řád přiznával hospodářům
i možnost čeleď tělesně trestat. Každý z těchto
poklesků mohl být také důvodem okamžitého pro
puštění ze služby bez výpovědní lhůty, stejně jako
to, ukázalo-li se, že chasa z nějakého důvodu ne
zvládá své povinnosti, dopustí se neposlušnosti,
15
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pomluvy, anebo nedbalostí či záměrně způsobí
svému pánu škodu. Ze strany čeledi bylo důvo
dem k okamžitému rozvázání pracovního pomě
ru pokud by vykonávání služby ohrožovalo jejich
zdraví, pokud by pán zneužíval svých pravomocí,
naváděl je k nemravným či nezákonným skutkům,
nebo by byli nuceni s ním na delší dobu odcesto
vat. Při odchodu ze služby během roku, který
musel být vždy řádně zdůvodněn, dostával čele
dín zákonem stanovenou poměrnou část sjedna
né mzdy. Zvláště negativně byly hodnoceny náh
lé odchody čeledi v době polních prací, kdy bylo
v hospodářství zapotřebí každé ruky.
16

Společenskou událostí se stal odchod čeledi ze
služby po vypršení sjednané lhůty, spojený s fi
nančním vyrovnáním. Na rozchodnou dostáva
la chasa od hospodyně velký výslužkový koláč,
často zdobený. Pokud se čeledín ženil či děvečka
vdávala, přispívala jim hospodyně na věno, ne
zřídka jim vystrojila i svatbu. Stejně jako se do
mácí zajímali o rodinné poměry nově nastupující
čeledi a o její původ, sledovali její osudy i po od
chodu ze statku. Když čeledín či děvečka vstou
pili do m a n ž e l s t v í , často se jejich rodina
s rodinou hospodáře stýkala a vzájemně si vypo
máhaly, bývalí čeledíni a děvečky brávali své hos
podáře za kmotry svým dětem. V případě, že si
pacholek nebo děvečka nezaložili vlastní rodinu
a byli u hospodáře spokojeni, sloužili v rodině
obvykle řadu let a nebylo výjimkou, že v ní i do
žili. Informátoři uváděli řadu příkladů, kdy se sed
lák se selkou starali o již starého nemohoucího
čeledína či služku až do jejich smrti, zařídili mu
pohřeb a vůbec v něm již neviděli cizího člověka,
který nebyl jejich pokrevním příbuzným.
17

Cílem konference je inspirovat se mravními
normami minulosti i v dnešním životě. Dnes, kdy
každého z nás obklopuje řada věcí, máme tendenci
zapomínat na lidi, a to i na ty, kteří jsou nám blíz64

cí. Naši předkové nám mohou být v mnoha ohle
dech vzorem v péči o své bližní, v zodpovědnos
ti za jejich vývoj, za jejich mravné chování, za
jejich osudy a to právě i na příkladu přístupu
k zaměstnancům a podřízeným.
Poznámky
1. J . Š. Baar, K . Světlá, B . Němcová, J . Hole
ček, bří. Mrštíkové a další.
2. Představený obce prováděl zápisy do čeledních knížek, byl informován o předčasných od
chodech ze služby, vyšetřoval případné spory.
3. Dle historických záznamů sloužily v 16. a 17.
století už děti šestileté (viz Čs. vlastivěda I I I . L i 
dová kultura, Praha 1968, s. 208). Také v pozděj
ších dobách byli za stravu a zaopatření zaměstná
váni nezletilí sirotci či děti služek.
4. Viz K . Fojtík - O. Sirovátka: Rosicko-Oslavansko. Praha 1961, s. 38 a 39.
5. Největší zájem o službu u sedláků byl v 60.
- 80. letech 19. století, později převážil zájem
o službu ve městě. Volf, s. 159.
6. Kdo nesehnal závdanek, musel přijmout ne
oblíbenou službu v panském dvoře, která byla těž
ká a málo placená. Viz Hlavsa, Na službu.
7. Koncem 19. století se např. čeleď začala vy
hýbat usedlostem, kde měli hlubokou studnu
a nezařídili si dosud pumpu. Viz Volf, s. 159.
8. Plotěný, s. 280
9. Jílek, s. 142
10. Pátek, s. 183. Pokud přetrvalo vyplácení části
mzdy v naturáliích, byla peněžní částka nižší. Na
Slovácku dostával např. kolem r. 1870 pacholek
za roční službu 18, později 22 zlatých a k tomu
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10 loktů konopného plátna, dívka 14, později
18 zlatek a 10 loktů plátna konopného +10 loktů
plátna koudelného. Viz Hlavsa, Platy pacholků
a dívek za službu u sedláka.
11. Jílek, s. 142
12. Při výzkumu v Radoticích u Jemnice se po
dařilo získat zápisky tamního mlynáře a sedláka
Františka Baráčka, který si vedl pečlivou eviden
ci o všech svých zaměstnancích ve mlýně i při
hospodářství, o jejich platech a finančních část
kách, které z nich během roku čerpali. Materiál
pochází z 20. - 40. let 20. století.
13. Pouze u lakomých hospodářů se pro čeleď
vařilo zvlášť méně kvalitní jídlo. Lakomci rovněž
měli snahu přijímat do služby čeledíny kulhavé,
hrbaté, nahluchlé či jinak postižené, kterým pak
platili menší mzdu. Viz Václavík, s. 238 a 239.
14. Aby se novému čeledínu nestýskalo a aby si
zvykl, sypala mu na Luhačovském Zálesí hospo
dyně po vstupu do domu z lopatky trochu popela
na prsty u nohou. Z téhož důvodu se musel podí
vat do rodinného zrcadla. Václavík, s. 238.
15. Předpokládalo se však, že tělesné tresty bu
dou přiměřené a neublíží na zdraví.
16. Řádčelední, s. 10-11
17. Při odchodu čeledína se za ním rozbíjely
hrnce, aby mu na novém místě neškodily čaro
dějnice (Václavík, s. 239); později už jen proto,
aby se jeho odchod oslavil (Horňácko. Brno 1966,
s. 311).
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The position of menials at farmsteading
After leaving the school, the children from po
orer families entered the farmers' service and tayed there up to their wedding. Beside the youth,
the widows or unmarried women with children,
veterans and other people without means served
as well. Up to the half of the 19 century, they
received their remuneration in produce ( flax, l i 
nen, grain for sowing, dress, shoes), later they
were usually remunerated by a fix amount.
th

As to the relation of farmers towards menials,
both the legal standads. determined by the regula
rs

tions given at the Menials Order, and the common law affected by tradition and public opinion
functioned. The wilful or rude menials' treatment
as well as indiscipline, defiance, disobenience
of the domestic staff or their irresponsibility
(e.g. sudden departure during works on fields)
were evaluated negatively. Because of their position, the cattlemen or servant girls were not allowed to be gibed or humiliated, even not by the
children. The menials were understood like the
family members what was expressed also by their eating together with the family at one table. The
menials were especially valued for their fidelity,
dexterity, diligence and morality. The farmers
took heed to the menials' religious education,
partition in church services and common prayers.
Impostures, thefts, drunkeness, shocking and immoral behaviour, indiscipline, slanders as well
as for the farmer injurious behaviour were not
tolerated. Diligence as well as sedulity were remunerated by small gifts. Even after their departure from a long-year service, the cattleman or
servant maid kept contacts with the family. I f
they did not establish their own household, they
usually worked by the farmer up to their death
and the farmer took care of them at their old age.
The interest in relatives' destiny, educating phenomen as well as humane approach at the relation between employers and employees can create
an inspiration for our society.
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Ukázka čeledního řádu z roku 1857
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Zápisky mlynáře a sedláka Františka Baráčka z Radotic u Jemnice, o. Zdar nad Sázavou,
o příjmech a vydáních jeho čeledi (20. - 40. léta 20. století)
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Křesťanství a „pohanství"
-dvě duše tradiční lidové kultury
Člověk rozhoduje svůj osud volbou kultury.
Jan Pavel II.

„Evropa má dvě duše", soudí švýcarský psycho
log C . G . Jung, „křesťanskou a pohanskou";
a mnoho let před Jungem vyjádřil Goethe toto zá
kladní dilema člověka naší kultury známým faustovským veršem: „Dvé duší mně, ach, v hrudi pře
bývá a od sebe se touží odervati. Ta jedna, lačná
chapadla jež má, drží se chtíčem rozdychtěna svě
ta. Ta druhá rve z pout hmoty křídla svá a k bož
ským otcům v prostor vzlétá." Zpřesníme-li po
někud jinak výstižnou jungiánskou hyperbolu, pak
spíše než o dvou duších Evropy bychom mohli
hovořit o dvou základních tendencích v člověku:
imanentní a transcendentní, časné a věčné, přiro
zené a nadpřirozené, pozemské a nebeské, pro
fánní a sakrální, démonické a božské. Fenomén
křesťanství a pohanství, jež vytvářejí radikální
kontrapunkt i harmonii, snad nejhlouběji vyjadřuje
tuto polaritu lidské kultury.
Hovoříme-li o tradiční lidové kultuře, pak máme
na mysli především dvě věci. Předně to, že tradi
ce a kultura představují do značné míry synony
ma: vždyť prvek spontaneity, úcty, stálosti, věr
nosti a zakotvenosti v přirozeném řádu vytváří
základ toho, co má smysl pěstovat (colere) a pře
dávat (tradere). Násilné a nepřirozené pokusy za
ložit tradici lidové kultury (jako byly kupř. pochodňové průvody v Norimbergu ve 30. letech či
komunistické oslavy různých výročí) nemají dlou
hého trvání a po historicky krátké době zanikají.
Za druhé, tradiční lidová kultura, na rozdíl od
kultury klasické, není věcí užších společenských
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elit, ale i přes svůj třebas regionální charakter za
hrnuje širší společenství, které přes svou různo
rodost vystupuje jako organicky se formující ce
lek.
V prostoru lidové kultury koexistuje křesťanství
a pohanství ve vzájemném konfliktu i symbióze
fakticky po dva tisíce let našich dějin. Samotný
fakt, že křesťanství se na počátku své historie ší
řilo především ve velkých městských centrech
středozemního civilisačního okruhu, uvedl v zá
kladní souvislost pohanství a lidovost: vždyť slo
vo pohan, paganus. označovalo původně v latin
ském kontextu venkovana, rolníka, obyvatele
přirozeného světa, ovládaného cykly přírody
a zabydleného v uctívání regionálních božstev,
světa nezasaženého a neproměněného novým
a universálně cíleným ethosem evangelia.
Pohanství v původním smyslu tedy nemá nic
společného s nihilismem, bezvěrectvím a materi
alismem éry moderní. Křesťanství a pohanství
představuje spiritualitu, obojí lze z formálního
hlediska považovat zareligio ve smyslu úcty, ritu,
tradice, kultury a přesahu konečného času indivi
duální existence. Základní rozdíl těchto dvou ro
vin spirituality lze v abstraktní zkratce postihnout
jako rozdíl náboženství kosmického cyklu a ná
boženství eschatologické lineáry. Rozhodující je
zde poměr člověka a světa. Zatímco pro pohan
ství svět je věčný a kruh jeho vesmírné sebeobnovy nemá počátku ani konce, pro křesťanství je živ
lem nekonečna samotný člověk, resp. jeho
nesmrtelná duše, zatímco svět má svůj bod alfa
a omega, bod stvoření a posledního soudu i ko
nečné bytostné proměny ve smyslu osvobození
člověka od všech tristních a děsivých momentů
jeho existence. Jak křesťanství, tak pohanství dis
ponuje mohutnou silou osudovosti: pro pohanství
je fátum neměnného trvání základního vzorce (Nietzsche pro to razil slovo „věčný návrat téhož"),
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pro křesťanství je to osudovost radikálně nového
počátku a skončení dosavadní tvářnosti dějin.
Skutečnost, že království Boží nenastalo v ně
kolika málo generacích po Kristově vzkříšení
a tušení, že dějinná cesta k bodu omega bude mož
ná velmi dlouhá, vedly k určitému smíření lineáry a cyklu, k nutnosti zabydlení církve v dějinách
a k hlubšímu, často bolestnému dialogu pohan
ství a křesťanství. Dle staré zásady „vejdi jeho
dveřmi a vyveď ho svými" (tedy branou přiroze
ného dospěj k nadpřirozenému) pokusilo se křes
ťanství svými významy a symboly zabydlet při
rozený svět. Liturgie církevního roku sleduje účel
pozdvihnout cyklus přírody nad pouhou rovinu
vznikání a zanikání a svým způsobem vnést ethos
království, jež není z tohoto světa, do řádu přiro
zenosti v její cyklické časové struktuře. Zároveň
je zde akcentován lineární motiv světových dějin,
neboť prožít si soustředěněji liturgii církevního
roku znamená zopakovat si základní momenty
archetypálního příběhu evangelia i připomenout
si na svátcích jednotlivých světců celou tu histo
rickou cestu křesťanství.
Za tento určitý kompromis s archetypikou
opakujícího se cyklu, jenž je páteří pohanské re
ligiozity, bývá na katolicismus zaměřena kritika
ze strany protestantismu. Program jisté desakralizace, demythologizace a deliturgizace posílil
v protestantské větvi křesťanství prvek ryze spiri
tuální (resp. intelektuální), zároveň však poněkud
vzdálil protestantismus lidové kultuře a přiroze
nému světu. Dokladem této skutečnosti v našem
českém, moravském a slovenském kontextu je slo
vo Karla Čapka, který ve své době byl rozhod
ným kritikem klerikalismu (resp. etatismu a političnosti katolické církve), a přece ve svém fejetonu
„O církvi bojující" z r. 1925 napsal: „Je-li u nás
nějaká lidová kultura, je katolická. Jsou-li u nás
ještě neporušené lidové tradice, jsou katolické.
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Katolicismus příliš srostl s formami života, než
aby mohl býti vyvrácen." (Viz K. Čapek: „Místo
pro Jonathana!", Symposium, Praha 1970, s. 58)
Ve svém základním, historickém, universálně
zaměřeném programu inkulturace pokusilo se
křesťanství vnést svůj vlastní ethos do mnoha roz
manitých eticko náboženských forem. Tento ethos
bychom mohli v jeho čisté, ideální, duchovní po
době charakterizovat třemi momenty, kterými jsou
1) velkorysost, 2) vážnost, 3) zásadní oslabení
motivu mocenského boje. Tuto tezi lze ilustrovat
na srovnání dvou výrazných fenoménů tradiční
lidové kultury, jimž jsou jednak srbská velikonoč
ní jízda, dodnes konaná v oblasti Budyšína v his
torickém kraji Horní Lužice, náležejícím kdys
k zemím koruny české, jednak moravská svato
dušní jízda králů, jejíž tradice žije v některých ves
nických regionech Slovácka a Hané.
Přes staletí sahající tradice srbské velikonoční
jízdy (uchovaná dnes zvláště v okolí kláštera
Marienstern) představuje krystalicky vytříbené
spojení náboženství a lidové kultury. Desítky
a stovky jezdců na koních rozmanitých plemen
objíždějí na Hod Boží velikonoční nejprve farní
kostel a posléze venkovské cesty na území far
nosti. Muži v tmavých oblecích s černými cylin
dry na hlavách, koně v jednoduchých postrojích
s myrtovými ratolestmi ve hřívách. Předáci mají
v rukou kříže a korouhve farností, ostatní jezdci
v jedné ruce uzdu, v druhé zpěvník s textem sta
robylého velikonočního chorálu v řeči Lužických
Srbů. Nad hřmotem jezdectva vévodí jednoduchá
melodie písně o vzkříšení, rytmizovaná pravidel
ným Hallelujah. Velkorysost je zde dána univer
sálním významem vrcholné slavnosti křesťanské
ho roku, významem, který i přes svou tajemnou
smysluplnost je chápán v obecně přijatých a vy
znávaných kategoriích a v horizontu společných
náboženských a dějinných souvislostí. Chybí zde
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prvek lidové hravosti a rozvernosti, vážnost je dána
slavnostní exaltací mysli a vědomím přesahu při
rozeného řádu věcí. A konečně, absence mocen
ského motivu je dána uznáním supremace moci
duchovní, kterou člověk respektuje, aniž by vzná
šel nárok brát j i do svých rukou.
Moravská svatodušní jízda králů je též svým
způsobem vřazena do liturgického rozměru cír
kevního roku, má však své specifické rysy, typic
ké pro pohanskou spiritualitu. Vyzdobení koňů
i oblečení jezdců symbolizuje překypující hojnost
spíše než disciplinovanou uměřenost a askezi,
která vlastním sebeomezením usiluje uvolnit si
ruce pro věci přesahující dimenzi přirozených nut
ností. Velkorysost se zde poněkud vyčerpává dů
razem na intenzitu prožitku bezprostředně přítom
ného okamžiku, jehož budoucnostní perspektivou
je opakování, nikoliv velké dějinné čekání. Jízda
králů nese enigmatické rysy: je zde tajemnost
a neurčitost příznačná pro mýtus. Etnologové do
sud nepodali shodný výklad skutečnosti, proč král
je oblečen v dívčím kroji, proč je někdy hovorný
a jindy s růží v ústech naprosto mlčenlivý, a ani
James G. Frazer ve své Zlaté ratolesti uspokojivě
nevysvětlil jednu ze základních otázek svého zá
jmu, proč král - který je v primitivních společen
stvích při prvních náznacích ochabující životní síly
zabíjen - je v tradicích lidových kultur (jako je
jízda králů) symbolicky popravován. Pro jízdu
kraluje též více než vážnost typická hravost, rozvernost, náznaky a žertování, jež mají vážnější
duchovní výzvu stáhnout do přirozené roviny
a zmírnit pathos transcendentní náboženské vztaženosti. Dobrým příkladem takovéto snahy o od
lehčení metafyzické vážnosti je verš vyvolavače,
který zachytil Jan Vyhlídal (1906) ve zprávě
z hostýnského Záhoří:
Král Salomon jede, drahý koření veze,
má muchu v uchu a šrvčka v bruchu.
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Vedle zaujatosti sférou přirozeného světa, ved
le rozvernosti, hravosti a neurčité náznakovitosti
charakterizuje jízdu králů též přítomnost motivu
konfrontace, kompetice a mocenského boje, jenž
je patrný v honění, zajímání a vykupování krále,
v jeho symbolickém stínání či utopení, ve vybírá
ní daní a v rivalitě jízd z různých vesnic. Krajní
vyústění mocenské tendence prosazení vlastního
na úkor cizího zaznamenal kronikář v události
krvavé šarvátky čtyř hanáckých králů na pastvi
nách u Lověšic na Přerovsku v r. 1819: bezpro
středním výsledkem střetu čtyř jízd z rivalizují
cích vesnic bylo osm mrtvých a dvacet těžce
raněných. Jak vidno, i toto mohou být plody kul
tury, vkořeněné toliko do půdy přirozeného svě
ta.
X X X

Nejhlubší podstatou každé kultury je rezistence
proti silám úpadku, zániku a zmaru. Hodnoto
vým kriteriem je pak to, nakolik se ta či ona kul
tura tohoto svého poslání zhostí, tedy zda se sta
ne kulturou biofilní či nekrofilní a zda povede
k civilizaci života anebo k civilizaci smrti. Po
hanství se svou vitalitou, lidovostí a zabydleností
v přirozeném světě jako by čekalo na pozdvižení
do vyšší dimenze. Náboženství kosmického cyk
lu, jež nedokáže natrvalo obhájit lidskou indivi
dualitu a osobitost - toto Goeťhovými slovy nejvyšší štěstí lidských dětí a musí j i nakonec
obětovat nadlidským silám kruhu vesmírného opa
kování, jako by dosud čekalo na své vykoupení.
Jan Patočka ve svém pátém kacířském eseji, na
zvaném „Je technická civilizace úpadková
a proč?", pochopil podstatu křesťanství jako „pro
pastné prohloubení duše" ve smyslu důrazu na její
osobitost, jedinečnost a neopakovatelnost, do níž
se promítá „pravda spojená s věčnou odpověd
ností". „Pro tento svůj základ v propastném pro
hloubení duše", praví přední český filosof tohoto
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století, „je křesťanství dosud největším a nepře
konaným, ale též do konce nedomyšleným vzmachem, který člověka uschopnil k boji proti úpad
ku." (Viz J . Patočka: „Kacířské eseje o filosofii
ději, Academia, Praha 1990, s. 116-117)
Je-li v dnešní unifikující éře technologické
globalizace navýsost důležitým úkolem uchovat
osobitost tradiční lidové kultury a uchránit před
devastací přirozený svět, pak ethos vzmachu
z úpadku bude dán - spíše než pathosem novově
kého úprku do budoucnosti - etikou návratu k pů
vodnímu.

Christianity and headthenism - two souls
of traditional folk culture
In thé first step this study represents a reflecti
on on C. G. Jung's intuition that Europe has two
souls - Christian one and pagan one. But we should
speak better of two tendencies in human being,
two trends in human culture: natural and supranatural, transcendental and secular, heavenly and
earthly etc. But paganism in its authentical mea
ning does not represent nihilism, infidelity and
materialism of the modern era. Both Christianity
and paganism show a spirituality, i . e. religion
sui generis. The difference is given as difference
of the religion of the cosmic circle and the religi
on of the eschatological linear. Christianity in its
basic historical programme of inculturalization
tries to impute its own ethos to the other ethical
and cultural forms. This ethos is given by 1) mag
nanimity, 2) serious-mindedness and 3) systema
tic weakening of power motive (interpersonal and
ethnic sniggle). This thesis is demonstrated by
a comparizon of two interesting phenomena
of the traditional folk culture: first - the Serbian

7S

Easter horse ride in the historical region of Lusatia (taking place in East-South Germany, villages
in surroundings of Bautzen), second - the pentecostal Moravian Ride of Kings. The substance
of the culture is in the conclusion of the study
understood (accordingly to idea of Jan Patocka)
as a resistence against forces of decline.

Etické otázky lidového náboženství
a víry
"Říci něco podstatného o dnešním civilizova
ném člověku patří k nejtěžším a nejnevděčnějším
úlohám, jaké je možno si představit,
protože
tu mluví někdo, kdo je omezený týmiž východisky
a zaslepený týmiž předsudky, jako ti, o nichž by
měl s převahou vypovídat."
(Carl Gustav Jung, Der archaische Mensch,
In: Seelenprobleme der Gegenwart, 1931)
PhDr. Lubomír F. Piperek

l.Uvod
Filozof, který by se zúčastnil našeho sympózia,
by byl jistě trochu na rozpacích. Vyjádřil by po
chybnosti, zdaje etnografie jako věda historická,
práva vyjadřovat se k problematice etiky, tedy fi
lozofické discipliny. Jistě by namítl, že etika j e
samostatná věda s vlastním souborem metod. Ze
je to část filozofie, zkoumající jednotlivé subjek
ty, tedy individua. A že v tradiční lidové kultuře
se může vyskytnout nejspíše "ethos"; tedy mrav,
obyčej, jednání, chování. Dále by se nás snažil
přesvědčit, že etika má mnoho společných bodů
s filozofií, ale málo s etnografií, která se svým
zájmem o lidská společenství může spíše řadit
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do jednoho šiku se sociologií a pochybovačně by
se ptal, zda si náhodou nepleteme etické normy
s normami chování, jakje prezentuje sociální psy
chologie.
Poukázal by zajisté na to, že aby se obecný po
jem stal podnětem pro činnost, kterou bychom
mohli hodnotit z hledisek etiky, musí se z obec
ného vztáhnout na jednotlivce; tedy přesně v opač
ném smyslu, než v jakém hodnotí činnost jednot
livců sociální psychologie a potažmo i etnografie,
když vytváří modely chování, resp. společenských
norem dané society. Z hlediska etiky, tvrdil by,
tyto normy, dané pro množství, nemohou platit
pro jednotlivce, který by jimi byl nepatřičně ome
zován.
V mnohém bychom mu museli dát za pravdu.
Zvlášť kdyby poukázal na to, že podle stále plat
né definice Imanuela Kanta je morálnost, morál
ka (Móralitat) ve shodě se subjektivním svědo
mím, nezávisle na obsahu; a pouze etičnost,
mravnost, mrav (Sittlichkeit) má obsahový aspekt
ve shodě s objektivní normou. Kdyby nahlédl
do programu našeho sympozia, nedovedl by si
tudíž představit,v jakém vztahu k morálce je po
chovávání basy, či jaký je poměr mezi postave
ním ženy v rodině a morálkou jejich členů.Mluvil
by jistě něco o zmatení pojmů z hlediska logické
ho třídění věd - a o ševcích, kteří se mají držet
svého kopyta...
0

Ovšem etnografie, jako věda zkoumající tradič
ní společenství komplexně, se nemůže vyhnout
přesahům do jiných vědních oborů. Jistě však musí
jevy ve shodě s nimi klasifikovat a třídit. Jinak by
se ocitla v té samé pozici, jako filozofie v býva
lém Sovětském svazu, která pro marxismus ne
přijatelný poznatek o "svobodné vůli pohybu ne
utronu" řešila šalamounským výrokem, že
"elektron svobodnou vůli zároveň má i nemá".
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2. Styčné body etiky a etnografie
Etika není neutrální k lidskému jednání, nao
pak je vůči němu normativní. Hodnotí je, vypra
covává a studuje pravidla objektivně správného
jednání. Je to tedy praktická filozofie. Hlásá, že
hodnoty lidského jednání lze klasifikovat podle
jeho cíle, podle smyslu jednání. Nezaměřuje se
ale na bezpočet dílčích cílů v praxi lidského ko
nání, ale na praxi konání vůči člověku: jak je člo
věk dobrý vzhledem k lidství. Posuzuje chování
člověka podle jeho zaměřenosti na cíl lidské exis
tence, na její smysl - na pravdu člověka. Má se
tudíž k žitým zvyklostem a mravům (zkoumaných
etnografií, psychologií a sociologií) jako teorie
k praxi. V jakém poměru je k etice etnografie,
která k étosu přistupuje deskriptivně? Je v oblasti
lidové tradiční kultury oblast, o níž by mohla bá
dat etika i etnografie za užití stejných metod, tedy
aniž by docházelo k matení a kolizi pojmů? Dle
mého soudu je takovým fenoménem náboženství
a víra v lidovém prostředí.

3. Základní otázka etiky
Etika si totiž vždy kladla zásadní otázku, zdaje
vůbec možné vědecky třídit a hodnotit morální
pojmy, zda má filozofie možnost racionálně zdů
vodnit principy mravnosti? Ludwig Wittgenstein
ve své "analytické filozofii" tento nárok vědě
odpírá. Etika je trancendentální, je to oblast mystična, a "o čem nelze mluvit, o tom se musí ml
čet". Ve své práci "Filozofická zkoumáni"' pak razí
pojem "jazykových her". Mezi slovem a věcí, kte
ré jisté slovo zastupuje, není jednoznačná vazba.
V oblasti jazyka zde existuje specifický kontext,
v němž platí nějaká specifická etická konvence.
Poukazuje na metodickou obtížnost studia této
problematiky.
2)

si

I když jsou "jazykové hry" v oblasti etiky rozluštitelné, záleží vždy na určení posledního cíle
lidského konání. Musíme určit, v čem onen cíl, ať
ho nazýváme štěstím, blažeností, dobrem či jinak,
náleží. Pokud špatně určíme cíl, jsme s celým
bádáním v koncích.
S teorií metajazyka a s analytickou filozofií sou
visí i moderní pojem "metaetiky". Tento filozo
fický směr se snaží pojem "etiky" analyzovat;
hovoří o jazyce morálky a zkoumá, zda jsou vý
roky v oblasti etiky pravdivé, zdůvodnitelné
a smysluplné (resp. má-li otázka jejich zdůvodnitelnosti smysl).
Zde vidím možnost, aby se do systému etické
ho zkoumání zapojila i etnografie. Vždyť právě
poměr mezi věcným obsahem sdělení a postojem
mluvčího se, dejme tomu v tradičním prostředí,
dá sledovat i z hlediska metod funkčně struktu
rální analýzy, která není kvalitním proudům bá
dání české a moravské etnografie cizí.
3)

Jaký je současný poměr mezi etnografií a těmi
to vědními disciplinami, resp. poznatky osvětlí
klasik. Medvídek Pú rozmlouvá v knížce Benja
mina Hoffa "Pú a tao":
"Dovedou tygři lítat?", zeptal se.
"Ano ..." řekl Tygr, "moc dobře lítají, to ano.
Ohromně lítají."
"Jé", řekl Klokánek. "Tak dobře jako Sova?"
4

"Ano," řekl Tygr. "Jenže se jim nechce." '
4. Lze etické zkoumat pomocí přežívajících
metod?
Aby etnografie mohla tyto problémy řešit, musí
se chtít vymanit se ze zajetých kolejí metod vě
deckého materialismu. Zatím se jí to moc dobře
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nedaří. Bohužel, základní premisa marx - lenin
ské filozofie, že totiž existuje více etik, víc morá
lek, se objevila dokonce i v pozvánce na tuto kon
ferenci. Marxistická empiristická etika popírá
transcendentální, duchovní smysl sebeurčování
člověka na základě svobody; lidskou praxi redu
kuje na motivaci sklonů, vycházejících z libosti
a nelibosti, tedy na skutečnost smyslově empiric
kou. Přes veškerou jemnou propracovanost této
teorie následníky levicově orientované etiky, jsou
to přece jen smyslově instinktivní impulsy, které
údajně řídí chování člověka. Zcela je přehlíženo
jádro etické problematiky, totiž rozum, který se
stává sám o sobě rozumem praktickým. Člověk
je určován nadindividuálními materiálními pod
mínkami společnosti a stává se v pojetí tohoto
nevědeckého idealismu nikoliv individuální oso
bou, ale druhovou bytostí. Marx praví, že etika je
součástí společenské nadstavby a etické jednání
lidí je určeno jejich třídním postavením, univer
zálně platná etika neexistuje, atd... To všechno jistě
všichni dobře známe.
Ve skutečnosti existuje jen jedno mravní vědo
mí; tvrzení, že každá společnost má svoji morál
ku, neobstojí, respektive není moderní vědou
přijímáno.
5)

5. Základní náměty etiky
Každá etika, ať sejí zabývá jakákoliv filozofic
ká škola, má tři základní náměty: svobodnou vůli
člověka a dvě pravidla, jimiž se tato vůle řídí, to
tiž pravidlo vnitřní - svědomí a pravidlo zevní
- etické normy.
5.1. Svobodná vůle a otázka kauzality
Mravní zákon není člověku vrozen, ale člověk
je schopen odhalovat jeho principy v řádu rozu
mu. Mluvíme o tzv. habitech prvních zřejmých
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principů, čili "syndrésis", jako je spravedlnost,
umírněnost, statečnost.
Vnitřní svoboda je skutečností, kdy se čistý ro
zum může stát praktickým rozumem, to jest, když
rozum stanoví morální zákony.V morálním im
perativu I . Kanta je dostačujícím určujícím důvo
dem tohoto procesu vůle. Rozumové motivy mají
charakter imperativů a nazývaje "povinnostmi".
V tomto případě jde o filozofický termín: "to, co
poznávám jako rozumné, nezávisle na všech mo
tivech libosti a nelibosti". Animální pocity libosti
a nelibosti jsou sklony, nižší kategorie dostačují
cích určujících důvodů.
Etické normy jsou určovány ovšem složitěji,
stejně jako je složitý sám člověk. Jeho bytí ve
světě, jeho zkušenost s ním vede jednak k transcendentální reflexi, jednak k reflexi ontologické. V případě prvním filozofické "JÁ" vede k neempirické podmínce všeho empirického; k tomu,
co se nazývá "duchem člověka". Druhá, ontologická reflexe čili filozofie bytí ukazuje, že člověk
je jednotou transcendentálního, přesažného aspek
tu bytí směrem k Bohu a animality. Mezi těmito
dvěma složkami je v jedinci stálé snahové napětí,
apetitivní určení. Tuto premisu obhajoval již
Tomáš z A k v i n y ve své S u m m ě teologi
cké. ' Pokusy, vyvrátit svobodu vůle na základě
přírodní kauzality, jak se o to snažil např. marxis
mus, se ukázaly dnes jako neudržitelné.
6

7

Podle Edmunda Husserla ' spočívá příčinnost
v dedukci následných jevů. Je to dedukce jako kaž
dá jiná s analytickým charakterem, tato však roz
lišuje v následnosti příčin od účinku. To je kvali
tativní posun v oblasti přírodních věd, ale
z pozic filozofické kritiky se nejedná o přesnou
formulaci, neboť následnost nemusí být vždy re
álná. '
8

Kauzální princip lze aplikovat při výkladu po
hybu Vesmíru, jak to učinil Werner Heisenberg ',
9
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nikde však, ani v makrokomsu, ani v mikrokosmu neexistuje deterministický stereotyp v oblasti
smyslových představ. Kauzální princip udává pou
ze směr vývoje, ale respektuje přirozenost věcí
s její individuální odlišností v rámci pluralitního
systému. Individuum má přímou kauzální vaz
bu na vznik a zánik, nepřímou však v detailech
vývoje, je obdařeno schopnostmi a možnostmi,
jež viditelně podléhají determinující kauzální zá
vislosti je co do směru vývoje, nepodléhají však
v detailech, protože tam vládne princip indeterminace, závislé na možnosti rozpětí daného
od přirozenosti. To experimentálně prokázal Hei
senberg, ale poukázal na to již před osmi staletí
mi Tomáš z Akviny: "Individua jsou charakteri
zována vlastními schopnostmi, které se navzájem
odlišují. Pro svou měnlivost a nestálost nemohou
být předmětem vědy".
10)

10

5.2. Svědomí
V etických souvislostech je to úkon praktické
ho rozumu. Pro každé svědomí jsou nutně aprior
ní dva prvky. První je charakter povinnosti,
závaznosti: "z toho, že něco je, ještě logicky ne
vyplývá, že to tak má být" - teoretický rozum ne
může tuto závaznost vysvětlit. Další apriorní poj
my praktického rozumu jsou "dobro a zlo". Tomáš
z Akviny píše: "Dobro je nutno konat a zlo neko
nat"; to je ovšem zcela obecná formulace. Každá
kultura má všeobecně formulované imperativy,
které se považují za obecně platné, v židovskokřesťanské kultuře to je "Desatero". Svědomí vzta
huje mravní apriori na jednotlivé situace a dospí
vá tak k praktickému soudu.
Při tomto procesuje nutno, aby jednotlivec vstře
bal vše, co má k posouzení: co ví, co mu bylo
výchovou a tradicí vštípeno, co zakusil, co pro
žil. Je tedy aplikace mravních norem záležitostí
funkcí individua, nikoliv společenské skupiny.
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Přesto aleje dějinně podmíněna. Pro tuto dějin
nou podmíněnost razí Erich Heintel pojem "mo
tivační horizont". Motivační horizont vychází
z minulosti (vzpomínky, tradice) a směřuje do bu
doucnosti (očekávání), v oblasti náboženství
a víry je to vždy otázka eschatologie, v křesťan
ství pak paruzie.
12)

I k tomuto se vyjadřuje Wittgenstein ve svém
"jazykovém obraze světa": Všichni lidé ovšem
nepokládají za přikázané a zakázané totéž. Nejde
však o mravní relativismus třídně či sociálně po
jímané etiky, ale o to, že všechno prožívání a po
znání, každý obraz světa a každé prakticko mrav
ní posuzování je jazykově podmíněno ("sprachbezogen").
I3)

Nikdo přesně o druhém neví, v jakém motivač
ním horizontu dochází u něj k aplikaci mravního
apriori. Proto není možno posuzovat moralitu dru
hých lidí, to lze jen v rovině mravnosti a práva.
O tom ví již svým "nesuďte, abyste nebyli souze
ni" Nový zákon, tedy etika raného křesťanství.
(Mt,7,l).

5.3. Etické normy
Nad dějinností každého motivačního horizontu
stojí lidská reflexe, myšlení, hodnocení a zkuše
nosti. Právě možnost etické argumentace s dru
hými lidmi je základ (v úvodu zmíněné) metaetiky, logicky a lingvisticky analyzující etický jazyk.
Nutnost etické argumentace je dána premisou
"každý člověk, který jedná dobře, může své jed
nání rozumově vysvětlit, resp. ospravedlnit".
14)

Měřítkem mravnosti jsou normy, které si činí
nárok na obecnou platnost. Měřítkem morálky je
shoda či neshoda s vlastním svědomím. Proto je
morálka individuální a jen mravnost, mrav spole
čenská kategorie. Tím ovšem, nám poněkud ar-
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chaický výraz "lidový mrav" nabývá zcela přes
ný význam.
Základní normou, pramenem židovsko-křesťanské morálky, je Písmo svaté, především Desate
ro, obsažené v knihách Starého zákona. Je to "nor
ma normans", norma normující, j í ž je vše
podřízeno. Desatero může být i jakýmsi katalo
gem k utřídění základních etických norem, obsa
žených v náboženské etice či v etice nábožen
ství. ' Například I . přikázání o víře v jednoho
Boha před nás klade v monoteistické společnosti
otázku heterolatrie (bohopocty jiným bohům), xenolatrie (bohopoctě Hospodinu vedle jiných bohů
- což je otázka inkulturace), paralatrie (splývání
bohopocty Hospodinu s bohopoctou jiným bohům
-jak se i dnes projevuje např. v kultech jihoame
rických křesťanských skupin, např. vúdú).
A z toho se odvíjí další náměty výzkumu: magie,
věštba, pověra, nebo naopak modlitba, kult obra
zů svatých atd.
15

Dalšími prameny křesťanské morálky, které jsou
normae normatae, normy podřízené, jsou tradice
a učitelský úřad církve (magisterium). Tyto dva
prameny můžeme zkoumat i v lidovém prostředí
lépe, než další dva zdroje, kterými je společný
úsudek věřících (consensus fidelium) a sens fidei, individuální nadpřirozená dispozice každého
jednotlivce (jeho smysl pro víru, pro náboženské
pocity, psychickou vybavenost k prožívání tran
scendentna nebo kultu). Každá z těchto norem má
jinou cenu, nikdy však při deskripci mravů ne
smíme zapomenout vzít do úvahy všechny.
Příkladně se tohoto tématu uchopil C. G. Jung
při popisu mše:
"Živým příkladem dramatu mystéria, které před
stavuje stálost a proměnu života, je mše. Když
pozorujeme publikum během posvátného úkonu,
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můžeme spatřit všechny stupně, od pouhé lhos
tejné přítomnosti až po nejhlubší uchvácení. Sku
piny mužů, které stojí pospolu během mše v blíz
kosti východu a věnují se světské zábavě a zcela
mechanicky se žehnají a poklekají, se přes nedo
statek pozornosti přece jen posvátného úkonu
účastní, a to svou pouhou přítomností v prostoru
naplněném milostí. Při mši je obětován Kristus,
je to mimosvětský a nadčasový akt a On se znovu
rodí v proměněných podstatách. Rituální obětní
smrt neopakuje historickou událost, je to jedineč
ný, věčný proces, který se odehrává poprvé. Pro
žitek mše je proto spoluúčast na transcendenci
života, která překonává veškeré hranice prostoru
a času. Je to okamžik věčnosti v čase."
16)

5.3.1. Hřích a ctnost
S etikou náboženství se úzce pojí dva často frek
ventované pojmy, hřích a ctnost. Hřích je přestou
pení Božího zákona a při dobré deskripci mravů
musíme tomuto pojmu rozumět v téže podobě,
jak mu rozumějí věřící. Mravní vina je dokonalý
čin, stojící vědomě v rozporu s přijatými pravidly
lidského jednání, v tomto případě s pravidly, vy
jádřenými samotným Stvořitelem. Je to vědomé
a dobrovolné přestoupení Božího zákona. ' Hřích
je chápán jako příčina ztráty milosti a tudíž jako
příčina zavržení.
17

Pojem prošel vývojem. Patristika ho vidí jako
"odvrat od Boha a přiklonění se k tvoru" (defini
ce Augustinova). Středověká filozofie viděla pod
statu hříchu v porušení řádu stvoření, Božího plá
nu spásy. Scholastici a nominalisté se pokoušeli
hřích katalogizovat; z té doby pochází známé čle
nění hříchů na hříchy "smrtelné, těžké a lehké",
které přežívá v tradičním prostředí, ale které mo
derní teologie pojímá trochu jinak. Od středově
ku se také v náboženské etice křesťanského Zá-
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padu ví o sedmi hlavních hříších: pýše, závisti,
smilstvu, lakomství, nesťřídmosti, hněvu a lenos
ti.
Tridentský koncil hájil proti protestantismu zá
sadní způsobilost člověka konat přirozené dobro.
Charakterizoval hřích jako možný proto, že je člo
věk obdařen svobodnou vůlí, svoboda jedince je
však svoboda omezeného tvora, který j i může,
pokud je "na cestě životem", zneužít. Kristova
obět na kříži však každému dává možnost znovu
být působení milosti v sobě obnovit.
Ctnosti jsou pojem, známý již z antického svě
ta. U Platóna jsou to spravedlnost, moudrost, sta
tečnost a uměřenost. Patristika všechny ctnosti
sjednocuje pod lásku skrze milost Boží, bez které
není žádná skutečná ctnost. Tomáš z Akviny
charakterizuje ctnost jako "habitus operativus
bonus", habitus, který nastálo zdokonaluje svého
nositele v jeho konání. Mravní ctnosti, zdokona
lující člověka jsou ctnosti přirozené. Etika víry
však zná i ctnosti nadpřirozené, vlité, které po
chází přímo od Boha. Těmi jsou víra, naděje
a láska, v lidové ikonografii nejčastěji vyjadřova
né symboly kříže, kotvy a srdce.
18)

19)

V novověku výraz "ctnost" ztratil na přitažli
vosti jako věc i jako význam. Až roku 1913 filo
zof Max Scheler opět rehabilituje tento pojem jako
příčinu radosti z dobra.
20)

Nejnověji se tento pojem vyskytuje v neoaristotelské etice Alaisdara Mclntyra. Autor se ener
gicky obrací proti subjektivistickému zrušení
v průběhu moderny. Podle něj má být mravnost
v rámci etiky ctností zasazena do daných sociál
ních kontextů a tradic, přitom rozlišuje tři roviny,
totožné s rovinami Heintelovými. Na první rovi
ně jde o ctnosti v rámci oblastí praxe. V daném
sociálním kontextu je zpravidla jednoznačné, která
ctnost je v rámci určité sociální role žádoucí("co
se rozumí dobrou matkou, dobrým přítelem,
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mechanikem, průvodčím"). Na druhé rovině jde
0 cíl dobrého života jednotlivce a tím vyvstává
otázka na konečný "telos": tím je hledání dobra.
Třetí rovina je charakterizována tím, že můj život
je zasazen "do dějin pospolitostí, od nichž odvo
zuji svou identitu". Spolu se svými sociálními ro
lemi a se svým hledáním konečného cíle stojím
v širokém toku tradic, jež mne nelibovolně kontextualizují (např. rodina, výchova, víra, národ,
pracovní zařazení, atd.). "Živá tradice je historic
ky rozšířená a sociálně ztělesněná argumentace".
Tyto plodné východiska jistě může přijmout so
ciologie a etnologie, ale narazí na meze tam, kde
praxe sociálních kontextů už není jednoznačně
normována, kde je naopak charakterizována ne
souhlasnými postoji a tam, kde jsou relevantní
tradice pokleslé a sporné.
20

6. Pravidla lidského chování
Etika náboženství nazývá mravní zákon přiro
zeným zákonem, podle postulátů Tomáše z Akviny. Podle něj je pravidlem lidského chování, aby
bylo skutečně lidské; to znamená, aby člověk jed
nal jednak v souladu se svým lidstvím (se svým
rozumem), jednak ve shodě se svou přirozeností
(plnil Boží vůli). Apriorní mravní zákon nazývá
přirozeným zákonem, který odpovídá řádu přiro
zených sklonů.
22)

Podobně člověka charakterizuje i C. G . Jung:
"Nejen u psychického člověka, ale stejně tak
1 u fyzického člověka existuje neznámo, které by
chom měli - ale nedokážeme to - zahrnout do úpl
ného obrazu člověka. Člověk sám je zčásti empi
rický, zčásti transcendentní... Nevíme rovněž, zda
to, co empiricky pojímáme jako fyzické, není
v onom neznámu, které je mimo naši zkušenost,
identické s tím, co v tomto světě rozlišujeme jako
psychické od fyzična". '
23
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Není tedy tzv. "pohanská" a "křesťanská" etika
v rozporu, ale ve shodě s dualitou člověka půso
bí vždy společně v jednání každého individua.
To krásně vyjádřil filozof křesťanského personalismu Jacques Maritain:
"Pro středověké myšlení (které se v tom prostě
jen projevovalo křesťanským) nebyl člověk toli
ko živočich nadaný rozumem, podle slavné defi
nice aristotelské (...) byl též osobou; a dlužno si
všimnout, že tento pojem osoby je pojmem, mohuli tak říci, s pečetí křesťanskou a že se vybavil
a upřesnil dík teologii. Osoba, toť jakýsi duchov
ní vesmír nadaný svobodnou volbou a ustavující
takřka úplný jeden celek na světě nezávislý, takže
ani příroda, ani stát nemohou z tohoto vesmíru
ubírat bez jeho svolení. A sám Bůh, jež jest a jed
ná uvnitř něho, jedná v něm způsobem velmi
zvláštním a se zvlášť vybranou jemností, která
ukazuje, jaký to případ z něho Bůh činí: ctí jeho
svobodu, přebývaje nicméně v jejím jádře; doža
duje sejí, naléhá na ni, ale nikdy j i neznásilňuje.
A nadto člověk ve svém konkrétním a dějinném
bytí nebyl pro středověké myšlení bytostí prostě
přirozenou. Je to bytost vyvrácená, zraněná, - zra
něná ďáblem, jenž jí ranil žádostivostí, Bohem,
jenž j i zraňuje láskou. (...) Nazíráno existenciálně, lze tudíž říci, že je to bytost zároveň přirozená
i nadpřirozená". '
24

7. Definice dobra
Z hlediska náboženství, resp. náboženské eti
ky jde o vývoj, v němž z otázky: "co mám ko
nat?" plyne otázka "co je člověk?". Mravní dobro
se zde ve vztahu k antropologii definuje jako to,
co je důstojné člověka, lidství, humanitas. Ve fi
lozofickém systému etiky jede pak o otázky: "kte
ré roviny smyslu a které hodnoty vyplývají z esen
ce (bytnosti) člověka?", "jakou tvoří hierarchii?"
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A zde mohou říci své i další společenské vědy,
mezi jinými i etnografie.
(Esence je "bytnost, jsoucnost, essentia, to ti én
einai": je obsahem definice "co" je skutečnost,
neboli jinak řečeno je to "existující co". Na roz
díl tomu je existence způsob, "jak" se projevuje
skutečnost. Oba pojmy nejsou výrazově ani po
jmově totožné, protože se od sebe reálně lisí,
i když je jeden bez druhého nemyslitelný. Exis
tence a esence je shodná pouze v jediném přípa
dě, v Bohu, který je čirá existence, neomezená
jsoucností; "Jsem který jsem" Starého zákona,
"actus purus", čirý kon Tomáše z Akviny. Tak je
možno ve filozofii oddělit Tvůrce a tvory, kteří
nemají existenci sami ze sebe. Popřením reálné
ho rozdílu mezi oběma pojmy bychom upadli do
panteismu, který nezná časoprostorové hranice
reality.)

8. Cíle lidského konání
Jak se dají určit etické cíle lidského konání, což
je pro etiku základem zkoumání ? Vyvodit se dají
na základě smyslu lidství. Je-li mravní apriori
v teoretické souvislosti s esencí člověka a se smys
lem lidství, pak je třeba se ptát, ke kterým cílů
a hodnotám je člověk zaměřen.
Již antika podala nástin různých vzájemně vztaž
ných rovin smyslu a hodnot lidského bytí. Platón
ve své Hostině mluví o daiómu Erotovi, který stojí
mezi člověkem a Bohem a v člověku je tíhnutím
k dokonalosti. Stupně, jimiž při tom prochází, jsou
totožné s určitými rovinami lidské praxe. Nejpr
ve se obrací ke kráse těla, pak duše; dospívá tedy
na rovinu výchovy, ta ho vede na rovinu tvorby;
tedy ke kráse umění, pak směřuje ke kráse záko
nů, pak ke kráse poznatků a nakonec stojí před
krásnem, "které je především věčné a ani nevzni
ká, ani nezaniká, ani se nezvětšuje, ani neubývá
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... něco, co je věčně samo o sobě a se sebou jed
notné", stojí tedy před samotnou božskou krá
sou. '
25

Aristoteles diferencuje roviny smyslu praxe
z hlediska specifických činností člověka. Odsu
zuje vegetativní, smyslový život. Vysmívá se ninivskému králi Ašurbanipalovi, který si nechal
napsat epitaf, že teď má to, co kdy jedl a co prožil
v rozkoších lásky: "Na hrob zvířete by se nedalo
napsat nic jiného". Vlastní činností člověka je čin
nost rozumově mravní. Zde rozlišuje dvě roviny:
pro člověka náleží nejvyšší dobro ve spoluúčasti
na "spravedlnosti státu", ("dikaion"), "dobře žít
a dobře jednat" ("eu zén kai eu prattein") - tzn.
v sociální a politické praxi. Ale pro člověka, "po
kud má v sobě něco božského", nejvyšší činnost
náleží v čisté teorii, "ťhéos horán", zření Boha.
26)

Otázka po smyslu se stala heslem věd i v naší
době. Vždyť Sören Kierkergaard tvrdí, že "nedo
statek zájmu o otázky smyslu je smrtelnou cho
robou". '
27

Při systematizaci rovin smyslu a hodnot lidské
praxe dnes etika rozlišuje tři rozdílné oblasti podle
motivů, které motivují svobodu člověka.
1) je to svoboda na základě přírody, motivem
zde jsou potřeby naší přírodní animality. Ale tato
rovina nikdy není osamocena. Zde i etnografie
snesla pádné důkazy, v díle P. Wilhelma Schmid
ta, S V D a jeho pokračovatelů kolem časopisu
Anthropos, že i tato rovina prolíná s dalšími rovi
nami. '
28

2) je svoboda na základě lidství, tedy na zá
kladě morality jako takové; motivem jsou hodno
ty, které vyplývají z lidství: člověk usiluje o vlast
ní dokonalost.
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3) je svoboda náboženská na základě mi
losti, motivem je spása, která přichází od Boha.
Pro filozofii a další společenské obory je tato ro
vina postižitelná jen jako hraniční otázka.
V této rovině je obsažen také tzv. etický para
dox.
9. Etický paradox
Etický paradox je v tom, že nejvyšší naplnění
morality a mravnosti není totožné s půvabem cel
kové harmonie lidského bytí. I člověk, který se
snaží žít eticky, může být navštíven zlem. Sku
tečnost, že je lidská praxe stále konfrontována
s faktory, které moralita jako taková nemá ve své
moci, ani je nedokáže vysvětlit, vedla k otázce,
zdaje rovina morality tou nejvyšší rovinou. Prá
vě utrpení, tragika a smrt vedou tuto otázku po
smyslu výše, do roviny víry, kde je svoboda mo
tivována na základě milosti.
C. G. Jung tuto náboženskou skutečnost hod
notí objektivně:
"Skutečnost, že křesťanská etika vede ke kolizi
povinností, hovoří v její prospěch. Tím, že vytvá
ří neřešitelné konflikty a v důsledku toho "afflictio animae" (útrapy duše), přibližuje člověka
k poznání Boha: Bůh obsahuje všechny protikla
dy, a proto se jimi člověk musí obtížit. A když tak
činí, zmocnil se ho Bůh svou protikladností, to
jest: vtělil se. Člověk je naplněn božským kon
fliktem." )
29

Z toho vyplývá, že mluvit o etice náboženství
nemůžeme bez pojmu Boží milosti. Tato Boží
milost se v člověku projevuje dvojím způsobem.
Jednak jako milost vnější (gratia externa), zevně
ovlivňující vůli (k četbě Písma, modlitbě), jed
nak jako milost vnitřní (gratia interna), mající na
člověka skutečný fyzický vliv (vůle k úsilí o ko-
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nání dobra). Ve světle etiky víry a náboženství je
pravda člověka, vycházející z teologické antro
pologie, pro jednotlivce zároveň indikativem ("jsi
Boží tvor"), imperativem ("máš být dobrý") i hortativem ("můžeš takovým být").
10. Závěr
Pro lidové prostředí byla a je víra, v evangelij
ním smyslu, maximální realitou, respektováním
skutečnosti a schopností tuto skutečnost tvořivě
domyslet do důsledků. A to jsou základní před
poklady, s nimiž by měla i etnografie k tomuto
problému přistupovat.
Je tedy velmi pozitivní, že se dnes zbavujeme
jakýchsi behavioristických principů, sledujících
jen pozorovatelné aktivity a rezignujících na po
pis vnitřních stavů člověka v societě a že se sna
žíme, v rámci možností naší vědy, i o jakousi introspekci, která by měla sledovat nejen jak se
člověk chová, ale i to, co přitom prožívá.
Přitom pro etnografii, jako pro vědu historic
kou musí být závazný i přístup historický. Tento
historismus je fundament, bez něhož nedokáže
me popsat společenskou kulturu. Nemělo by nám
však jít o primitivní historický materialismus, ani
o dialektický relativismus, natož o nějaký děje
pis... Ale řečeno slovy Karla Mannheima,
"o schopnost prožívat každou část duchovního
a duševního světa jako chápanou v toku, v děnf',
být proniknuti "mobilizací všech obsahů světa",
vypracovat jejich vnitřní strukturu a tvar pečli
vým prozkoumáním všech jejich momentů.
"To je konečný cíl historismu, který se prosazu
je do všech duchověd jako univerzální, metafy
zický a metodický princip a ovládá vědu o umění
stejně jako vědu o náboženství, jak sociologii, tak
dějiny ideí."
30)
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Bohužel se v etnografii uplatňuje také často
princip, který bych nazval "syndromem návratu
ztraceného syna". Je zajisté správné, vydávámeli dnes díla těch mužů vědy, jimž dříve státní "ide
ologie zášti"přikazovala mlčet. Je správné je ctít
jako čestné muže, kteří nezradili své přesvědčení
a prožili často těžký život. Ale již méně správné
je navazovat na jejich vědecké metody bez před
běžného zhodnocení. Proto si myslím, že není
dobré například nahrazovat metody marxismu čis
tým pozitivismem, jaký v případě námi zkouma
ného problému najdeme například v díle Emanu
ela Chalupného či Arnošta I . Bláhy. Vždyť
požadavek, omezit vědu o morálce na výzkum
společenských funkcí, který je v kontextu mno
ha příspěvků tohoto sympózia patrný, převzal
Emanuel Chalupný z práce Luciena Lévy Bruhla,
vydané v roce 1900.
31)

Dnešní vědecké bádání o člověku však stále
častěji přitaká zjištění, že principem života není
mrtvá věda ani mrtvé tělo, ale živá duše a její "při
rozená touha po nadpřirozenu", "désir naturel du
surnaturell".
32)

Vždyť, abych zakončil tím, čím jsem začal, to
tiž citátem C. G. Junga: "Věda jako samoúčel je
jistě vysoký ideál, ale jeho důsledné uskutečňo
vání plodí tolik samoúčelů, kolik je věd a umění.
To sice vede k vysoké diferenciaci a specializaci
funkcí, ale zároveň k tomu, že se tyto funkce vzda
lují světu a životu a navíc se hromadí speciální
oblasti, které mezi sebou pozvolna ztrácejí veš
kerou souvislost. Tím začíná nejen ochuzení
a zpustnutí ve speciální oblasti, ale i v psýché člo
věka, který se na specialistu vydiferencoval - nebo
poklesl. Věda musí dokázat svou životní hodnotu
tím, že může být nejen vládkyní, ale i služkou.
Nepřipraví se tím nikterak o čest".
33)
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Ethical issues of folk religion and belief
The author asks a question if ethnography as
a historical discipline has the right to give expression to problems of ethics a philosophical discipline using its own set of methods. The morality
(Moralitat) is in accordance with subjective conscience, the decency (Sittlichkeit) has an aspect
of the content which includes the social sciences.
In the area of traditional folk culture, there is no
range which could be researched by ethics as well
as ethnography, without confusing the concepts
and disharmonizing the methodical procedures.
It concerns religion and belief in traditional enviroment.
From this point of view, the article analyses basic themes of ethics: free will of the human being, conscience, ethical standards In traditional
enviroment, the belief was and is understood as
a maximum reality and ability, to thing over consequences of this reality.
It is positive that the Czech ethography getting
slowly out of bonds of positivism and principles
of behaviourism which monitor just the explicit
activities, tries to discover what the human being
feels in the society not his behaviour. Through
this, it is in accordance with modern principles
of scientific philosophy tending to the conviction that neither the dead science, not the dead body
is the principle of life, but the living soul and its
„natural thirst for Supernaturality". (H. Lubac)

LOO

Růžové slavnosti - dobový pokus
o mravní výchovu vesnické mládeže
V rozsáhlé Kriinitzově ekonomicko-technologické encyklopedii najdeme v 126. svazku, vy
daném v roce 1819, pod heslem Rosenfest obsáh
lou informaci o slavnosti, která ve své době byla
oslavou mravné mládeže a mravnost měla pěsto
vat veřejným oceněním příkladných jedno
tlivců. Nejmenovaný autor zpravuje o rozšíření
této festivity v západní Evropě, zvláště ve Francii
a v Německu, v katolickém prostředí. Stranou
nezůstaly ani země rakouské monarchie. Na na
šem území se růžový svátek či růžová slavnost
pořádal už počátkem 19. století v Mikulově,
ve Vranově nad Dyjí, v Horce nad Moravou '
a jsou uváděna další místa (Jistebnice na Táborsku, Panenské Břežany na Kouřimsku, Slavětín
nad Metují). ' Rudolf Bednárik se zmiňuje o ta
kové slavnosti, založené v r. 1837, v Nádaši u Tr
navy. '
0

PhDr. E v a Večerková, CSc.
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V Mikulově založil dvorní rada a osvícený l i dumil F. A. Sonnenfels (1735-1806) dobročinnou
nadaci, určenou každoročně pro tři nejctnostnější
vesnické dívky z mikulovského panství, pod ná
zvem Mährisches Rosenfest für Landmädchen.
V úvodu svého odkazu Sonnenfels konstatuje, že
v dobročinných nadacích dosud nebyl brán ohled
na vesnický lid a zvláště na ženskou mládež,
z níž by měly vyrůst dobré panímámy, které dají
státu užitečné a mravné občany. To posílilo jeho
rozhodnutí povzbudit tyto osoby každoroč
ním větším obnosem na výbavu a také cenou
za ctnost a píli. Sonnenfelsova nadace v celkové
výši 10.400 zlatých byla určena pro vesnické dív
ky z mikulovského panství, zahrnujícího tehdy tři
náct obcí. Každoročně měla být vyplacena určitá
částka (5% z úroku kapitálu, asi 150 zl.) třem
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vybraným dívkám. ' Počátkem května představi
telé příslušných obcí (se souhlasem místního kně
ze) navrhli správě nadace tři dívky, které se nad
jiné vyznačovaly zbožností a čistotou mravů, pra
covitostí a pílí v domácích povinnostech - jak se
praví v textu zakládací listiny. Zakladatel Rosenfestu také určil průběh veřejného ceremoniálu, při
němž měly být dívky odměněny, neboť právě ta
ková publicita měla i do budoucna roznítit soutě
živost dívek ve ctnostech a píli.
Vlastní slavnost se konala poslední neděli
v červnu. Pro obec, z níž vybrané dívky pocháze
ly, byla velkolepou událostí. Za zvuků hudby
a v doprovodu děvčat v bílých šatech, provázeny
vesničany i mikulovskými měšťany, byly repre
zentantky mravnosti uvedeny do kostela. Tam du
chovní zveřejnil jejich jména a po krátkém pona
učení-- aby nikdy nesešly z cesty ctnosti, ozdobil
hlavu jedné z nich, té nejlepší, nectnostnější, věn
cem z růží a předal jí obligaci na stanovený ob
nos; vlastní částka jí měla být vyplacena při sňat
ku. Dvěma dalším dívkám zavěsil kolem krku
medaili s portrétem císaře. Jména všech tří dívek
byla zapsána do "knihy cti". Po ceremoniálu se
oslavenkyně odebraly do svých domovů, prová
zeny ovacemi a slavnostním střílením z hmoždí
řů. Takto probíhal mikulovský Rosenfest až do
první světové války. Ještě ve třicátých letech na
šeho věku byly vybírány nejmravnější dívky
a obdarovány ve smyslu zakladatelské listiny,
avšak už bez ceremoniálu. ' Tradice o prvním Rosenfestu byla zaznamenána: tehdy v roce 1796
byla vybrána dívka z Klentnice, která prý nad jiné
vynikala v mravnosti, pracovitost a zbožnosti,
a nadto se ještě starala o starou nemocnou matku
a šest nezletilých sourozenců. '
6

7

Podobný průběh měl Rosenmádchenfest ve Vra
nově nad Dyjí, založený z podnětu majitelů pan102

ství v r. 1808. Obecní shromáždění z vesnic, ná
ležejících k panství, podávala návrh na nejpilnější a nejmravnější dívku ve věku 16-21 let bez ohle
du na majetkové postavení. Z jednadvaceti návrhů
doporučili vrchnostenští úředníci zakladatelce
nadace, hraběnce H. Mniszkové-Lubomirské, tři
dívky. Taje odměnila penězi a výbavou (prádlem),
ale nejvíce tu nejctnostnější, kterou nadto ozdo
bila jako růžovou královnu věncem z růží. Po
ceremoniálu se konala hostina a taneční zábava;
odehrávala se v městském hájku zvaném Rosenhain.
8)

Nejen v německém prostředí žil Rosenfest. Dru
hým příkladem je růžová slavnost v Horce nad
Moravou, která zlidověla a přetrvala až do konce
čtyřicátých let našeho století. Založil j i horečky
kaplan Josef Pfleger (1770-1817). Ve své posled
ní vůli odkázal svým farníkům obnos 1000 zla
tých, z jehož úroků měli být každoročně odmě
ňováni po 25 zlatých mládenec a dívka z horecké
farnosti ve věku 17-26 let, žijící mravným, pro
ostatní příkladným životem. Měli být "nejpilnější u slova božího, nejposlušnější, nejpracovitější,
nej nevinnější, jedním slovem nectnostnější", jak
Pfleger takové ideální osoby charakterizuje. A to
bez ohledu na majetkové postavení. Mohl to být
domácí selský syn či dcera, stejně jako děvečka
či čeledín, tedy lidé sloužící. Návrh na takové oso
by měla podat obecní hromada, shromáždění
všech usedlých - sedláků i domkařů - a potvrdit
místní kněz. Pfleger dále ustanovil průběh veřej
ného ceremoniálu: do horeckého farního kostela
mělo doprovodit vybraného mládence dvanáct
dalších chasníků a stejný počet dívek tu nej lepší
z nich. Všichni měli nést na hlavách věnce z růží.
Smysl své nadace vyjádřil slovy, že chce být tak
to nápomocen k tomu, aby "rodiče a hospodáři
měli vždy poslušné, pracovité a ctnostné dítky
a služebníky", zkrátka, aby i on přispěl po své
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smrti "k rozmnožení ctnosti a zamezení rozpusti
losti a nemravnosti." V běhu času zaznamenala
jistou změnu hodnotící instituce - původní shro
máždění osadníků se zúžilo a rozhodnutí se pře
neslo na obecní zastupitelstvo. Po druhé světové
válce vybírala nejvhodnější osoby kostelní rada,
složená z vážených hospodářů-katolíků. V závě
rečné fázi rozhodl o jednotlivcích farář. V obec
ním zastupitelstvu mělo rozhodující vliv tradiční
katolické, selské a starousedlické jádro obce.
Způsob volby byl považován obecně za spraved
livý a demokratický, vylučující protekci. Demo
kratický také v tom, že kněz při konečném ver
diktu dbal na to, aby jeden z vyvolených byl
chudobný a jeden bohatý (tedy chudobná dívka/
bohatý mládenec a naopak). Samotné zvolení zna
menalo poctu, bylo vyznamenáním pro jednotliv
ce a jeho rodinu. A tak při soutěži o prvenství
v mravnosti nelze vyloučit osobní prestižní zá
jmy rodin.
Vlastní slavnost, zvaná také panenství, se
v Horce ustálila na neděli před svátkem Petra
a Pavla, tedy v červnu. Průvodem se šlo k místu
ceremoniálu, jímž byla kaple (později místo
u domu, kde se obvykle stavěl božítělový oltářík). Jeho hlavní součástí byla slavnostně obleče
ná mládež - dívky v bílých šatech (říkalo se drož
ky po bílu), s věnečky z růží na hlavách,
a mládenci, drožbi, v černých oblecích s růžemi
na klopách kabátu. Kroj se v Horce a přilehlých
farních obcích brzy poměštil a chodit po bílu se
stalo při určitých obřadových příležitostech,
např. také při velikonočním nošení pámbučka, vý
znamovou součástí tradice. V krátkém proslovu
kněz připomenul význam mravného života v du
chu křesťanských ctností a hodnoty mravnosti
v životě mládeže, a vyňal ze zalepené obálky lís
tek se jmény vyvolených. Malá družička pak sňa
la dívce růžový věnec z červených růží a nasadi-
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la jí věnec z růží bílých, na znamení panenství.
Mládenci se již dříve přestali zdobit růžovým věn
cem a znakem panictví byla bílá kytka v klopě
kabátu, vyměněná za červenou. Oba mladí lidé
dostali finanční obnos a dárek od faráře: modli
tební knížku, jeden s obrázkem Panny Marie,
druhý sv. Josefa. Postavy křesťanských svatých
jim měly být příkladem v budoucím rodinném ži
votě. Na závěr slavnosti se konala taneční zábava
v zahradě místního hostince na počest růžového
páru: mládež si vyvolený pár s hudbou odvedla
na taneční místo a stejně tak jej po skončení zá
bavy odvedla domů. Udělali jim poctu, jak se ří
kalo.
Růžová slavnost neboli panenství se konala
v Horce až do roku 1948. Zlidověla, proslula
v širším okolí jako horečka zvláštnost, a přilákala
obvykle mnoho návštěvníků. Průvod, oblečení
účastníků, slavnostní nálada a konečně i moment
překvapení - nikdo dopředu nevěděl, kdo z mla
dých bude prohlášen nejctnostnějším - byly na
venek působivé prvky festivity. Slavnost byla ve
své době vyjádřením postoje proti uvolnění mo
rálky, útlumu náboženské (katolické) víry, proti
vlivu masové kultury, byla obranou tradičních
hodnot v souhladu s principy křesťanské mrav
nosti. Slavnost ocenění morálních předností dí
vek byla stavěna do protikladu s dobovými sou
těžemi královen krásy. Ideu slavnosti podtrhovala
bílá barva symbolizující v křesťanství světlo,
ctnost, čistotu, duchovnost nad tělesností. A také
růže tu figuruje v křesťanském významu: byla atri
butem Panny Marie a obecně se stala už ve stře
dověku atributem dívek- pannen.
Růžová slavnost má původ ve francouzské kul
turní tradici. Podle legendy j i za časů panování
Merovejovce Chlodvíka založil sv. Medard, bis
kup tournaiský (459-545) v rodné vsi Salency
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u Noyonu v roce 530. Výklad o původu slavnosti,
či svátku růžové panny, fçte de la rosière, bývá
často uváděno v populárních vyprávěních o l i 
dumilném světci. Vedle salenské a dalších,
po letech útlumu za francouzské revoluce obno
vovaných a také nově zakládaných, se stala zná
mou slavnost v Surenne u Paříže, u nás populari
zovaná v tisku už v roce 1843. Vůbec byl
počátkem 19. století Rosenfest populární, a snad
také módní: o průběhu horecké slavnosti obšírně
zpravuje časopis Moravia v roce 1839, o vra
novské se dočetli čtenáři časopisu Hesperus už
v roce 1818. Salenský příklad se projevil
- a mohli bychom říci i v politicky zabarvené ro
vině - při korunovační lidové slavnosti v Praze
v r. 1792, komponované jako Aerndte und Ro
senfest, která měla být slavností píle, dobrých
mravů a ctností. Slavnostní průvod měl svou Ro
senmädchen, nejctnostnější dívku, vynikající mezi
ostatními věrným plněním povinností, dobrotou
povahy a chováním (rolnickou dceru z vsi Rosina
na Rakovnicku). Smyslem slavnosti bylo - v kon
textu doby - manifestovat dobrodiní vlády spra
vedlivého monarchy, kolem něhož je shromážděn
lid, proti společenskému rozvratu, úpadku mra
vů, odvržení náboženství - jak byly chápány pře
vratné myšlenky a události francouzské revoluce.
A tak svými kořeny tkví Rosenfest v atmosféře
postfeudální společnosti.
9)

10)

ll)

12)

13)

Růžová slavnost, Rosenfest, se svým pozadím
honorované soutěže v mravnosti, souvisí s osví
cenským zájmem o venkovský lid, se snahami
jednotlivců-filantropů o zušlechtění mravů ves
nické mládeže. Morální a hmotné ocenění příklad
ných vlastností před zraky vesnického společen
ství mělo dát příklad ostatním k následování. Ale
i v širších společenských souvislostech působil
příklad růžové slavnosti. Za jiné uveďme anonym
ního autora článku v Moravském poutníku, jenž
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zpravuje o stínání berana na Hané v roce 1812.
Autor v něm horlí proti krutosti hrubého nevzdě
laného davu, který uvyká takovým krvavým po
dívaným, a vyzývá k pořádání ušlechtilých lido
vých zábav. Navrhuje vnést do hodových dnů
gymnastické závody v zápasení, běhu a jízdě,
doporučuje zavést slavnostní oceňování pečlivých
chovatelů dobytka, pilných včelařů a ovocnářů,
aby se tak oživila snaživost lidí a dal příklad ostat
ním. A také doporučuje uspořádat růžové slavnosti
pro obojí pohlaví. Příklad růžové slavnosti je
tak i výrazem dobových snah po zušlechťování
lidových zábav, které se projevují v pozdním
19. století také v programu spolkového hnutí.
14)
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V Chrudimi 1923.
4) R. Bednárik: Príspevok o náboženských prežiťkov na Slovensku. Bratislava 1955, s. 135.
5) J. Wild: Die freiherrlich von Sonnensfelssche
Stifterung in Nikolsburg. Notizen-Blatt der historisch-schlesischen Section der k. k. mähr.
- schles. Gesellschaft zur Beförderung des Acker
baues, der Natur- und Landeskunde, 1860, č. 11,
s. 81-95.
6) T. R. Seifert: Nikolsburg. Geschichte der Stadt
in Wort und Bild. Nikolsburg 1937, s. 231-232.
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7) Das Rosen- oder Sittenfest zu Nikolsburg.
Nikolsburger Wochenschrift, 24. 4. 1919, s. 1.
8) Sitten und Gebräuche. In: Südmährisches
Heimatbuch für Volk und Schule. Nikolsburg
1923, s. 245-246.
9) L a rosière znamená nejctnostnější dívku
vyznamenanou růžovým věncem, i pannu.
V literatuře je uváděno, že se rosièry dávaly
portrétovat a rodiny, které se mohly vykázat
větším počtem takových obrazů, měly prestižní
postavení. Starší literaturu shrnuje K . Pejml,
Růže v lidové kultuře. Filosofická fakulta
University Karlovy, Praha 1948, 65-66. Dodnes
se tato populární slavnost ve Francii udržuje.
10) Das Rosenfest in Surenne. NationalKalender für das k. Öesterreichisch-erbländern
Königreich Böhmen. Prag-Leitm.-Teplitz, Jahr
1843, roč. 4, s. 109-110.
11) Ursprung des Rosenfestes überhaupt, und
des Rosenfestes in Horkau in Mähren insbe
sondere. Moravia, 2 (1839) 459-460.
12) FuWanderung stromaufwärts derThaya von
Znaim bis Vöttau. Hesperus, 1818, s. 541-542.
13) K tomu H. Laudová, Lidové slavnosti - jejich
formy a funkce v jednotlivých obdobích národního
obrození. In: Etnografie národního obrození.
Praha 1978, s .27-276.
14) Über das, am Kirchweifeste in der Hanna
übliche Widderköpfen. Mährischer Wanderer,
3 (1812), nestr.
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The rose celebration the period attempt
at moral education of the village youth
th

th

At the turn of the 18 and 19 centuries, the
Rose Feast (Rosenfest, fete de la rosière) enjoyed
great popularity. This Feast should be a celebration of moral youth. The purpose of this Feast was
to affect the morality of village youth by public
awarding and evaluating the selected most virtuos individuals. The idea of the Feast was disseminated from the catholic enviroment in France
and German countries into the Central Europe.
At that time, the so-called Rosenfest was establihed by humanitarians in our country as well,
with the aim to improve manners of the village
youth. These humanitarians, coming from noble
(Mikulov 1796, Vranov nad Dyji 1808) as well
as church (Horka 1819) circles established foundations which remunerated the winners of the
competition concerning morality. They determined the conditions as well how these means should
be utilised, further the way of selection and procedure of the festive ceremonial. In Mikulov and
Vranov, the Feast was concentrated onto girls
at the age of 17-21 years who were a paragon
for others, as to their behaviour, religiousness and
diligence according to principles of Christian
morality. Without regard to the property position
of girls, the selection was made by representatives of the village, municipality, church counsellor, or by selected officers of the demesne or its
owner himself. The selection was approved and
confirmed by the priest. The Feast took usually
place in June. The parade was a part of the Feast.
The selected girl wearing white dress and with
her hair loose went in the middle. During the festive ceremonial being hold after the Mass at the
church of on other place outside, the girl got from
hands of the priest (evtl. the foundation establis-
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her) a wreath of roses and the given amount
of money or a gift. The feast was concluded
by entartainment with treat and dance. The au
thor pays a special attention to the Rose Feast in
Horka nad Moravou (called also virginity here)
which was maintained up to the 40s of the 20
century. As to the priest J . Pfleger, the groudner
of the Feast, the most moral pair of young peop
le, a girl and a boy, should be selected and awar
ded each year. The origin of the Rose Feast can
be seen in French cultural tradition which used
to be connected with St. Medard. The example
of the Rose Feast expresses the period struggles
to improve the folk village entertainments as well.
th

Úvaha o vině a trestu v obyčejích
a ve folklóru
Ve své práci Ethika jako věda se Inocenc Ar
nošt Bláha zabývá řadou úvah a postulátů, z nichž
některé se přímo dotýkají předmětu národopisné
ho bádání, zvláště folkloristiky. „Ethika ve smys
lu přemýšlení o tom, jakými mají být lidé, existo
vala jistě již v nejstarších dobách. V prastarých
hrdinských zpěvech, v pověstech a v nábožen
ských spisech všech národů ukazuje se již určité
mravní posuzování lidských povahových vlastnos
tí a způsobů." V dalším výkladu pak uvádí tři
podstatné složky mravnosti, a to svědomí, čin
a vyšší řád. V Bláhově podání má filozof velmi
blízko k antropologicko-sociologickému pohle
du, s nímž můžeme konfrontovat lidové, neprofesionální pojetí mravnosti, zejména pak pojetí pře
stupku a sankce, jak se interpretuje v obyčejích
a vzpomínkovém vyprávění, Tyto dvě oblasti l i 
dových projevů jsem zvolil záměrně, protože jsou
0

1 H)

Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc.

živé a mnohde funkční a uchovávají jednak meta
forické (nebo žertovné) pojetí v obyčejích, jed
nak konkrétní názory, představy a fámy v rámci
lidových představ o právu vůbec, o zvykovém
právu a o možnostech sankcí nebo trestů. Meta
forické i konkrétní sankce vedou vždy ke zve
řejnění záležitosti a k následujícímu obecnému
opovržení nebo zesměšnění skutečného nebo do
mnělého viníka.
Můžeme říci, že podstatou zvykového právaje
kolektivní představa o vlastnostech negativního
jevu, spojená s představou o kolektivních sank
cích. „Právo," říká I . A. Bláha, „se od ostatních
řádových činitelů liší tím, že odpovídá kolektivní
potřebě pořádku, bezpečnosti a ochrany, že je za
měřeno na regulaci vnějšího chování a že se opírá
o organizovanou moc a o legální sankce, které
v případě potřeby mohou donucovat i fyzickými
prostředky." ' Jestliže za jednu ze základních funk
cí folklóru považujeme zprostředkování hodnot
a norem nositelského prostředí, pak musíme při
hlédnout i k negativním jevům, které se z norem
vymykají a jsou trestány. Na rozdíl od teoretic
kých, filozoficky podložených etických představ
se v lidovém prostředí uplatňuje poměrně úzký
výběr „nesprávných" činů a provinění - sou
časně se však některé negativní jevy nepovažova
ly za takové, které by bylo nutné trestat.
2

3)

Hovoříme-li o potřebě pořádku, bezpečnosti
a ochrany, pak se nepochybně zastavíme nad fak
tem, že nikde nejsou zmínky o právu dítěte nebo
o právu ženy vzepřít se mužovu bití. Naproti tomu
z rodinných záležitostí zajímaly obec hlavně udá
losti s erotickým podtextem (nevěra, nemanžel
ské dítě, vesnická prostitutka) a chování vůči vý
měnkářům nebo starým rodičům vůbec: zde je
častým důvodem spíše rovina ekonomická než
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etická. Ze společensky nebezpečných činů vzbu
zovaly pozornost krádeže dobytka nebo půdy
(uorávání), vraždy, výtržnosti opilců, žhářsví,
zpronevěra. Dvojím pojetím procházelo pytláctví,
pašeráství a pomluva. Mezi činy, ohrožující re
prezentaci společenských skupin, patří nedodržo
vání tradičních norem chování vůči dospělým, ri
valita skupin mládeže mezi sebou či nevraživost
vůči nápadníkům z vedlejší vesnice. K činům
ohrožujícím reprezentaci obce patří obecně zápor
né jevy společenského života a nedostatek veřej
né kontroly, kterým se ovlivňuje pojetí „lepší"
a „horší" vesnice nebo mentality jejích obyvatel.
Tyto vztahy mohou být obvykle ovlivněny také
národnostně (jižní Morava) nebo náboženský (ji
hovýchodní Morava).
Vezmeme-li v úvahu další Bláhovy postuláty,
tj. regulaci vnějšího chování a existenci organi
zované moci, vykonávající legální sankce, pak
mezi oficiální představitele patří starosta, při ur
čitých příležitostech (masopust, hody) stárci,
a samozřejmě farář, který dokonale zná myšlení
svých farníků a měl by prakticky ovlivňovat je
jich chování. Vykonavatelem legálních sankcí byl
a je i nadále hajný, jehož atributem je puška,
a obecní hlídač polí a vinohradů, kterému stačí
hůl a píšťalka. Situace a osoby, o nichž hovoříme,
mají svoje tradiční kořeny a poutaly pozornost
ještě v meziválečném období. Během I I . světové
války se však rozložily tradiční hodnoty a normy,
zvláště pak vnitřní společenská hierarchizace ro
diny (ovlivněná např. studiem ve městě), dále
vztah k majetku a jeho nabývání (nucená i dobro
volná práce v Německu) ', vztah k poctivé práci
(narozdíl od vlastenecky motivované sabotáže)
a samozřejmě problémy kolaborantství a denunciací. Vliv vnější organizované moci a sankcí (po
licie, četnictvo, nacistické úřady a vojsko, nasa4
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zované proti partyzánům) se prosadil mnohem
více než v relativně poklidné meziválečné repub
lice, neboť ve válce existoval zřetelný vnější ne
přítel a jakékoliv vystupování proti němu, byť
obecně neetické, bylo chápáno jako odboj, ať již
skutečný nebo domnělý.
Situace z let 1939-1945 však negativně ovlivni
la další vývoj vztahů mezi lidmi, vztah k práci,
k veřejnému majetku a k osobnímu vlastnictví.
Odsun Němců, osídlování pohraničí a vytváření
společnosti, která se v letech 1948-1989 obecně
nazývala socialistická, proces kolektivizace půdy
a činnost členů JZD ukázala v průběhu let, že
nezáleží na heslech, plánech nebo agitačně při
pravených akcích, nýbrž na charakteru jednotli
vého člověka, který z hlediska dalšího vývoje
dokáže pozitivně nebo naopak ovlivnit své okolí,
svou společenskou nebo regionální pospolitost
jako dobrý nebo naopak špatný pracovník nebo
organizátor. Spolu s proměnami prostředí se mě
nilo i pojetí viny a trestu. V obyčejích se tento
vývoj neprojevuje příliš markantně a v podstatě
ustrnul jak v pojetí, tak i ve formě předvádění. Ve
vyprávění, které se přirozeně neustále aktualizu
je, vystupuje však jeden stabilní prvek: člověk je
v jakémkoliv systému zvědavý, škodolibý, závis
tivý, málokdy ušlechtilý a moudrý, často agresiv
ní nebo sobecký seberealizátor, a svůj všední nebo
sváteční den naplňuje kromě jiného i vyprávěním,
kontaktovými dialogy a glosami. To, co všichni
znají, je mlčenlivou součástí výstupů a slovesných
komunikátů - můžeme tak hovořit o tzv. praesupposici, tj. o věcných a znalostních předpokladech. '
5

Předvádění obyčeje nebo vyprávění s tematikou
viny a trestu lze současně chápat jako divadlo;
i mluvčí často používá mimojazykových vyjad
řovacích prostředků a je aktérem v divadle jedno
ho herce. ' Lze tedy i tematicky vymezené proje6
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vy kompozičně analyzovat jako svého druhu dra
matický tvar (ne přímo žánr), obsahující v různé
míře expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofu,
obvykle v příslušně oslabené formě. Dějovou
strukturu dynamické syntagmatické dvojice „vinatrest" tvoří podnět (událost, čin), vyšetřování, ur
čení viníka, určení soudce a vykonavatele trestu
nebo sankce a konečně provedení samotné sank
ce (trestu). Jejich hierarchie je přirozeně jiná
v obyčejích a jiná ve slovesných projevech, zde
jsme je pouze seřadili.
V obyčejích, kde jde o metaforizovaný proces,
probíhající začasté s předstíranou vážností jako
by v uvozovkách, „soudce" přímo označuje viní
ka a jeho provinění a navrhuje trest. Z dramatic
kých prvků se tedy realizuje expozice, kolize je
vynechána, krize a peripetie se odehrávají sou
časně a nejdramatičtěji působí katastrofa, tedy
sankce, potrestání, které je nejdivadelnější a sou
časně nejdramatičtější součástí celé komunikace.
Podnětem pro „trestní postih" je nejčastěji zapí
rání otcovství (sankce „rodeník donešnej"), opuš
tění rodiny, neúcta k tchánům („kočičí muzika") ',
svobodná matka (označení v kroji), nepozornost
při svatbě („únos" nevěsty); z přečinů proti repre
zentaci vesnice sem patří podřezání máje nebo
zajetí krále (výpalné: pivo, víno); tomu kdo po
slední sklidil, se posadí na střechu panák ze slá
my; nesplnění ekonomického plánu zesměšnila
o masopustu dvojice „členů J Z D " a s nápisy
„plán" - „skutečná jednotka"; nešvary ve vesnici
se jmenovitě vypočítávají při pochovávání basy
v „litanii" nebo „kázání". ' Naopak nositelem po
zitivní odměny je Mikuláš („nebyls hodný, nedo
staneš nic" mohlo ovšem také znamenat „nemám
na dárek, proto ti ho nemohu dát"). Skutečná nebo
metaforická (obrazná) „vina-trest" se projevuje
v dalších dvou významově propojených syntagmatických dvojicích „provinění-soudce" (často
7

8
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současně vykonavatel trestu) a „viník-trest" které
se mohou prolínat s dalšími dvojicemi, o nichž
ještě bude řeč.
Řešení metaforické viny obrazným trestem často
souvisí s věřením: do zvykového právního pově
domí o dobru a zlu prolínají náboženské nebo
předkřesťanské představy, neboť pozdější trojice
farář-kostel-pokání byla vždy člověku blíže než
městská nebo vrchnostenská jurisdikce - navíc bez
nebezpečí veřejného prozrazení. Metaforický trest
se v obyčeji provádí světsky, nepřenechává se
abstraktní boží spravedlnosti. Postih má viníka
spíše společensky znemožnit nebo zesměšnit:
nejde o skutečný trest v právním smyslu. Některé
postihy mohou souviset s magií, zejména milost
nou: ztráta škapulíře znamenala pro Viktorku pod
dat se „nečisté moci", v tomto případě osudové
tragické lásce. I zde se setkáváme s dvojím etic
kým pojetím: na jedné straně je představa o tom,
„co se sluší", co bylo přijato společenstvím nosi
telů jako norma, na druhé straně pak cit, který člo
věka může úplně pohltit. Kolektivní sankce totiž
mohou být naturalisticky nemilosrdné - stejně
nemilosrdná je oprávněná otázka, kdo dává práv
nickému laikovi moc soudit a trestat. Ne vždy
jsou mluvčími nebo vykonavateli zvykového prá
va pamětníci. Často jde o divadelní pojetí. '
9

Syntagmatická dvojice „vina-trest" je v primár
ním pohledu bez metafory nebo grotesky před
mětem zájmu v pohádkách, pověstech, legendách
a ve vzpomínkovém vyprávění. Především
v poslední skupině plní slovesná komunikace nej
častěji tyto funkce:
- sdělení novinky nebo fámy o ní,
- dodání vlastní glosy, vyplývající ze snahy
o seberealizaci mluvčího,
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- dodání poučení o upevnění povědomí o právu
nebo o představě o něm,
- úvaha o případném zrádci nebo udavači, který
se velmi často vyskytuje,
- oživení vzpomínky na obdobné příhody,
- příspěvek k věcně poutavé epické zábavě.
Vina a trest tvoří v řadě pohádek, zvláště kou
zelných, v pověstech a pověrečných povídkách,
některých legendách, v baladách a některých oby
čejových výstupech, o nichž byla řeč, morfologickou podstatu skladby s vlastní kompozicí
a případnými žánrovými specifiky. Dobro se od
měňuje, zlo, tj. vina, čin, se trestá; zlý člověk může
být potrestán i po smrti (černá princezna) a jen
dobrý ho může osvobodit, tj. zbavit trestu; vra
žedníka trestá i matka nebo manželka; trestá se
také nedodržení slibu. V pověrečných povídkách
jsou vykonavateli trestu nadpřirozené bytosti.
Ve vzpomínkovém vyprávění bývá „vina-trest"
pouze jedním z tematických okruhů a při inter
pretaci se obvykle dodržuje toto pořadí dějových
složek: čin, podnět (expozice), případná zrada
nebo obecně prozrazení, útěk, vyšetřování (koli
ze), dopadení viníka (krize), úloha soudce, který
může být i vykonavatelem trestu (peripetie) a ko
nečně provedení trestu samého nebo sankce (ka
tastrofa). Toto pořadí je dostatečně dějově nosné
a logicky odpovídá nepsaným požadavkům vnímatelů na narativnost (a současně dramatičnost)
sdělování, tj. požadavkům narativní supposice.
Kromě toho nejde o obrazné (metaforické) zachy
cení jako v obyčeji a o divadelní předvedení tres
tu, nýbrž o vyprávění o činu samotném, o němž
se obvykle běžně mluví a k němuž má vztah jak
interpret, tak i vnímatel, čímž je automaticky za
jištěna zřetelná zpětná vazba.
10)
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Základním problémem je často konfliktní dvojvýchodnost odpovědi na otázku „cui bono", při
jejímž řešení se opět můžeme vrátit k myšlenkám
I . A. Bláhy o svědomí, činu a vyššímu řádu: „Tlak
společnosti našich předků se v nás projevuje jako
schvalování či neschvalování, souhlas či výčitka,
podle toho, vychází-li jedinec této síle vstříc, nebo
usiluje-li se od ní odchýlit." „Další podmínkou
mravního jednání jest, aby se stalo činem, skut
kem (...) Úmysl odčinit křivdu nemá plné mravní
ceny, nebyla-li křivda opravdu odčiněna." '
A konečně: „Jednání mravní musí dále sloužit vyš
šímu řádu, tím míníme duchovní řád společnosti,
to, čím společnost žije a udržuje se. (...) Kdyby
každý konal spravedlnost podle svého názoru,
znamenalo by to veřejnou anarchii, zrušení obec
ného právního stavu. Hlavně pak nemůže být
vykonavatelem spravedlnosti dav." Dualismus
lidového hodnocení pachatele vychází ze syntagmatické dvojice „oni-my". Jánošík nebo Ondráš
byli různými společenstvími různě posuzováni
za tutéž loupež či vraždu spáchanou na chudáko
vi nebo boháči. 'Je zajímavé sledovat, jak heroizace lidového hrdiny nabývá na síle tehdy, když
je ho zapotřebí při zdůrazňování protifeudálního
odboje nebo při rozvíjení národnostního roman
tizujícího myšlení nebo při návratu ke starým tra
dicím v duchu moderní archaičnosti. Lokálně
vymezení Graselové, Karásci či Leciáni jsou jen
lokálně chápanými lidovými hrdiny ve smyslu
„bohatým bral, chudým dával". ' Strach z násil
níka je stejný v 17. jako ve 20. století, jen jeho
motivace je jiná, nejčastěji taková, o níž hovoří
Karel Čapek: „Zločinec je cosi jako hrdina, je
obestřen romantikou, je psanec, je odbojník, ta
haje za nos biřice, soudy a zákon požívá tajné
lidové sympatie (...) zločin je dobrodružný a epický mezi všemi lidskými činy předně proto, že je
jaksi osobním výbojem jedince proti společnosti,
moci organizované a neosobní, a že na dně svých
10

12
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srdcí jsme všichni strašní anarchisté." ' Různé
časové a společenské horizonty lze obdobně sle
dovat i ve vzpomínkovém vyprávění.
Z hlediska dvojice „oni-my" se také posuzují
činy těch nejobyčejnějších viníků: pytláků nebo
pašeráků. Řada lidí o nich ví nebo u nich nakupu
je a dále se o nich šíří. Pytlácké historky patří
k oblíbenému hospodskému repertoáru. Trestem
pro pytláka za zabití hajného je, že ho po smrti
pronásleduje duch hajného, stejně jako hospodá
ře, který si přemístil hranečník na poli ve svůj pro
spěch, čeká podobný osud po smrti. Pašeráci jsou
v příslušné oblasti bohatí a vážení pro svůj um
uniknout nástrahám a pro svůj odhad, co na trhu
nejlépe zpeněžit. ' S rozvojem motoristického
velkopašování včetně pašování drog nebo bílých
dívek mizí primární idylicky emotivní lyrika či
dramatičnost „našeho" pašeráka a sdělovací pro
středky se v duchu svých zájmů zabývají jen vel
kými případy. O čem si vypravovat, když to
za nás napsali, nafilmovali či na naši obrazovku
až domů promítají jiní? Zbývají pak jen hospod
ské chýry či fámy, což je teprve „protofolklór".
Zbylo jen to vnitřní ztotožnění se zločincem jako
představitelem jistého způsobu „odporu" vůči le
gislativnímu establishmentu, nechť je jakkoli de
mokratický, a existence fám. '
17

18

Z moderní tematiky zbývá ještě zmínka o syntagmatické dvojici „kolektivní vina-kolektivní
trest", reflektující se nejvýrazněji ve vzpomínko
vém vyprávění Čechů z pohraničí z let 1938-1939
a Němců v Sudetách z období odsunu 19451946. Zvláště období „divokého odsunu", kte
rý sudetští Němci nazývají vyhnání, má některé
společné rysy s ostatními vyprávěními o vině
a trestu. Jako hlavní předmět ústní i písemné ko
munikace vystupuje historicky vzniklá a velmi
kontroverzní národnostní nesnášenlivost (mimo
chodem oboustranná), která je prezentována
19)
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dvěma-třemi epizodami (pohořelický „pochod
smrti", události v Ústí nad Labem a chování
„ p a r t y z á n ů " vůči německým obyvatelům
v létěl945). Jednotlivé, samozřejmě negativní
české postavy nemají jméno. Převažuje oboustran
né zaujímání nacionalistických až šovinistických
pozic, které mnohde přetrvává dodnes. Jde o te
matiku, o níž již byla řeč jinde a kterou lze morfologicky shrnout takto: nikdo z mluvčích nebo
z jejich nositelské skupiny „těm druhým" nikdy
nic neudělal, zatímco „ti druzí" všechno mohli,
ukradli, a v dobytém zabraném území (193 8) nebo
ve znovu osídlovaném pohraničí (1945) se sami
usadili. O německo-německých incidentech
(1938) se mluví málo a opatrně, o česko-českých
(pohraničí 1945-1946, kolektivizace) se mluví
u nás dnes již bez obalu. Uspokojení, zadostiuči
nění, pokání po uskutečněných incidentech a sub
jektivní nebo i objektivní hodnocení neodpovídá
přirozeně ani Bláhovým, ani Čapkovým předsta
vám. Vlivem jednostranně zdůrazňované ideolo
gické funkčnosti a utilitárnosti se oběma nositelskými skupinami zanedbává formová folklorizace,
kdy fabulováním epizod vzniká pověsťový tvar
- naproti tomu se však uplatňuje komunikační
folklorizace (kvantitativní) a přetrvává řada regestů, fám a individuálních glos. Vznikají skutečné
i domnělé syntagmatické dvojice „nositel právanositel bezpráví", „trestající-potrestaní", „oficiální
právo-zvykové právo". Kdo a jak porušil jaké nebo
čí právo a kdo, jak a koho potrestal, to jsou otáz
ky, jimž se namnoze dostává individuálního vý
kladu, který již není předmětem této úvahy.
20)

21

22)

Můžeme shrnout. Řešení viny a trestu není jen
záležitostí příslušného společenství, které zná
potenciální pachatele, ale může se stát objektem
širšího zájmu zejména v době rozvinutého a čas
to málo seriózního zájmu sdělovacích prostřed
ků. Ve vesnickém prostředí, kde se lidé vzájemně
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znají, chválí se nebo pomlouvají či jinak komen
tují svá počínání, může docházet k použití zvy
kového práva, které nabývá metaforického cha
rakteru v obyčejích, nebo nabývá slovesné formy
ve fámách, glosách a vzpomínkovém vyprávění:
to vše se za vhodných okolností může přetvořit
v pověsťové vyprávění, v němž i v moderním po
jetí druhé poloviny 20. stol. mohou mít své místo
nadpřirozené bytosti nebo pomocníci. Představy
o právu se přitom individuálně liší a často se roz
plývají ve stejně individuálně uplatňované před
stavě o pravdě a spravedlnosti.
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Reflection on guilt and punishment in habits
and folklore

It is possible to tell that the principle of common law is a collective conception on properties
of negative phenomenon, whereas this conception is bound together with an idea of collective
sanctions. If the mediation of values and standards
of bearers enviroment should be considered
for one of basic functions of folklore then we have
to take into account any negative phenomena
as well which go beyond the scope of such standards, thus they are punished. The sanctions include non-keeping of order, safety and security.
There are not mentioned e. g. children's or women's rights. Women were generally considered
to be servant housewives. The village inhabitants
were interested mainly in events with erotic background, behaviour towards old people, thefts,
murders, drunks disturbances, arson, misappropriation. Poaching, smuggling, slander passed
through dual approach (denouncement of a bad
crime and simultaneously admiration for wrongdoer). There presentation of social groups was
endagered by rivalry of young people between
each other, spitefulness towards suitors from other
village as well as non-keeping of traditional behaviour standards towards the adults. Removal
of negative phenomena of social life as well as
lack of public check served for village representation. These phenomena did not occur everywhere and to the same extent.
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Etické představy v tradiční lidové
kultuře ve Štramberku
Tento příspěvek je míněný jako materiálový
podklad k studiu etických představ ve Štramber
ku. Budu hovořit o věcech nám všem známých
a samozřejmých, ale nutných k zaznamenání pro
další generace. Mezi památkově chráněná města
naší republiky patří i lašský Štramberk ležící ne
daleko okresního města Nového Jičína. Je znám
svou malebnou polohou a zachovalými roubený
mi stavbami. V době 1. republiky jeho obyvatelé
- původně soukeníci a tkalci, chodili za prací
do místního lomu na vápenec a sousední kopřivnické Tatry. Starost o pole a hospodářství patřila
k běžné náplni dne. Náboženským přesvědčením
patřila převážná část Štramberáků ke katolíkům,
ostatní k evangelíkům. V tomto směru nikdy žád
né různice nevznikaly. Společenský život měl pes
trou skladbu. Zahrnoval do sebe jak divadelní, tak
hudební a pěvecké soubory, tělocvičné a turistic
ké organizace. Ve tří tisícovém městě každý
každého znal, proto sociální kontrola správně fun
govala. Vybrala jsem si takové aspekty společen
ského chování, jejichž porušení by vedlo ke kriti
ce. Protože základem správného chování i jednání
je výchova, obrátila jsem pozornost na poslání
a povinnosti rodiny. Též mě zajímalo, zda kriti
zující společnost se nějakým způsobem podílela
na utváření charakteru člověka a zda rodičům
v jejich úloze pomáhala.
Starost o výchovu padala na oba rodiče, ale
v případě dlouhodobějšího odchodu otce za prací
byla záležitostí matky. V situaci, kdy matka ze
mřela, vychovávala děti babička (stařenka) s dě
dečkem (stařičkém). Vliv prarodičů byl značný
i tam, kde bydleli mladí se starými. K jeho osla
bení došlo až po odstěhování mladé rodiny
do vlastního domu. V rodině s převahou přísluš
nic ženského rodu měl důležitou úlohu strýc, pro124
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tože byl kromě otce „jediný mužský". Pokud
křestní kmotři bydleli v blízkosti mladé rodiny,
dohlíželi na výchovu i oni, neboť to považovali
za svou povinnost. Rodiče byli všem vděčni za
případné připomínky k chování dětí. Pokud ně
kdo ze známých taktně naznačil, co ratolesti vy
vedly, matka se nejprve přesvědčila o pravdivosti
kritiky. Pak následoval výprask vařechou. Matka
byla dětem vždy po ruce, ale z otce měly větší
respekt. Ani tak často netrestal jak matka. Podle
vzpomínek pana A. R.° „... byl otec přísný, tvrdý
a držel je u huby..." Jaké sledovala výchova cíle?
Mimo jiné naučit děti úctě, lásce a poslušnosti
vůči rodičům, obecně pak pravdomluvnosti, sluš
nosti, zdravení, prosení a vděku za všechno, co
od koho dostanou. Neméně důležité bylo vedení
k práci, protože" jak je člověk dospělý, potom mu
žádná práce není zatěžko."
Děti rodiče oslovovaly „mamko", „taťko"
a v různé míře jim vykaly. Stávalo se, že v době
dospívání rodiče dětem nabídli tykání. Ty pak ří
kaly: „Taťku mamy kamaráda." A názor rodičů
na tykání? „Panbu je Panbu a tež se mu tyka."
Ostatním členůn rodiny děti vykaly. Jestliže např.
teta byla věkově blízko dětem, sama si řekla
o tykání. V rodině, kde se otec podruhé oženil
a nová matka si s dcerou příliš nepadla do oka,
pětileté dítě vydrželo celou dobu až do svého od
chodu z domu „macechu" neoslovovat, jen jí vy
kalo.
Veliký důraz společnost přisuzovala zdravení.
Rodiče učili děti zdravit poctivě a nahlas. Běž
ným pozdravem bylo Dobrý den. Pana faráře ví
tali slovy Pochválen buď Ježíš Kristus. Po vzniku
1. republiky děti mladším farářům už ruce nelí
baly, ale starším ještě ano. Občas byly odměněny
bombónem nebo korunou. Pracující člověk byl
chován v úctě, proto děti každého takového zdra
vily slovy pozdrav Pánbů nebo Pomož Pánbů.
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Důležitou moc měla prosba. Pokud děti neco dů
ležitého potřebovaly, přidávaly slovo „prosím".
0 jídlo neprosily - matka považovala za svou po
vinnost slovům: „Mami, já mám hlad", vyhovět.
Prosba o odpuštění toho, co nedobrého udělaly
byla před odchodem na zpověď určena v prvé řadě
rodičům, pak i paní učitelce třídní '. Do splnění
takové povinnosti se však nikomu nechtělo.
2

Důležitou úlohu při utváření morálních kvalit
dětí měla škola. Rodiče chovali k učitelům úctu
a jejich připomínky k vystupování mládeže byly
brány vážně. Pokud se dítě podřeklo, že od pana
učitele dostalo výprask, vzápětí ho čekal druhý
za nevhodné chování a rozčilování učitele.
Náplň každého dne tvořila práce. Od pěti let
měly děti své pracovní povinnosti úměrné věku.
Školáci před odchodem do školy museli zajít hu
sám na trávu nebo je vyhnat na pastvu. V době
od 11.00 - 12.00 byla ve škole přestávka. Během
ní děti, jejichž otec pracoval v kopřivnické Tatře
(asi 3 - 4 km od Stramberka) zaběhly domů
pro nádoby s obědem, v poklusu absolvovaly cestu
do Kopřivnice, roznesly i 4 obědy na různá pra
coviště, počkaly, až strávníci poobědvají, nádoby
posbíraly a spěchaly zpět do školy. Děti bývaly
stále při chuti, proto se stávalo, že z kastrůlků
občas ubyla omeleta, jindy brambor nebo knedlík.
Dojídání zbytků během zpáteční cesty tvořilo je
jich jediné polední jídlo. Odpoledne se opět hlá
sily pracovní povinnosti. Patřilo mezi ně např.
pasení koz, husí, krav, krmení králíků. Školáci
chodili husám na kopřivy, sbírali v lese dřevo,
nebo kozám na stlaní hrabali listí, též na pole vy
nášeli popel. Běžnou prací bylo mytí podlahy,
nádobí, čištění bot. Děvčatům od 2. stupně zá
kladní školy přibylo praní prádla a dokonce
1 dojení. Po dobře vykonané práci následovala po
chvala, pohlazení, případně povzbuzení, když
výsledek nebyl nejlepší. Na odměnu nikdo neče-
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kal. Naopak trest následoval po neposlušnosti
nebo jiném přestupku. Nápravným prostředkem
bývala nejčastěji vařečka, důtky, proutek nebo to,
co bylo po ruce.
Součástí citové výchovy nebyla jen pochvala
nebo trest, ale též tělesný kontakt. Rodiče dávali
nejčastěji svůj cit najevo pohlazením nebo pohoupáním na kolenou. Za mazlení jakoby se styděli
a pak ani na ně nebylo času. Rodinnou pohodu
vnímali všichni, nebylo zapotření o ní mluvit .
3)

Jednu z hlavních složek výchovy tvořilo nábo
ženské přesvědčení. Jeho cílem bylo vytvoření
člověka morálně kvalitního. Ve Štramberku nikdy
nebyly rozdíly mezi katolíky a evangelíky. Děti
společně kamarádily, uzavírala se smíšená man
želství. V katolických rodinách se ráno každý
pokřižoval, případně individuáoně pomodlil a spě
chal za prací. Společná modlitba dětí s rodiči se
uskutečnila až večer. Během dne nikdo nezasedí
k jídlu bez pokřižování. V neděli předcházela obě
du společná modlitba. Přestože všichni věřící re
spektovali církevní nařízení, zbožnost každé ro
diny byla individuální. Katolická mládež se
spontánně chodila modlit ke kapličce; doma
v postní době odříkávali růženec bolestný a zpí
vali. Když evangelická rodina nebyla přítomna ne
dělní bohoslužby, improvizovaně si j i doma při
pravili sami: maminka četla z Bible a ostatní
zpívali.
Udržovat děti v čistotě a vézt je k hygienickým
návykům rovněž patřilo k povinnostem rodičů.
Matka sledovala jednak čistotu oblečení dětí, ale
též dbala, aby se při každodenním mytí neplýtva
lo vodou . Přes veliký ostych a stud se jednoho
práva rodiče vzdávali. Bylo jím seznámení dětí
s dospíváním a sexuální výchovou. Ta byla téměř
tabuizována. Matky až v nevyhnutelné situaci se
znamovaly dcery např. s menstruací '. Maminka
paní K . R. si našla následující přirovnání: „Strom
4)

5
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jak zasadíš, paru roku někvitně. Jak nekvitně, ne
rodí. Člověk se přirovnává ke stromu. Jak začne
kvitnuť, začne rodiť . Když děvčata vykládala
mezi sebou o otázkách dospívání, ptala se jedna
druhé: „Už kvitněš? Kdy si začala kvitnuť?" Stud
mezi dcerami a matkou byl vzájemný, proto
o všech podobných otázkách děvčata hovořila
pouze mezi sebou. Nebyl výjimečný případ, kdy
mladá, vdaná, těhotná žena nevěděla, jakým způ
sobem se dítě vlastně narodí '. Vzácně působil pří
klad evangelické matky, která poučovala svou
dceru o zmíněných otázkách a upozorňovala
na různé životní situace. Dcera se jí za to odmě
nila absolutní důvěrou.
6)

7

Dospívající mládež nesla více pracovních po
vinností, ale některé z nich j i pomalu uváděly
do společnosti a dávaly možnost výběru životní
ho partnera. K nejpříjemnějšímu a nej zábavnější
mu druhu společné práce patřilo draní peří - škubačka, loupání švestek a smažení povidel.
Na „škubačku" byly pozvané jak starší ženy, tak
děvčata. Pro ně to byl zdroj informací a životního
poučení. Každá rodina si draní peří organizovala
sama. Stávalo se, že starší ženy odcházely kolem
20.00 domů a mladé dívky zůstaly. Za nimi přišli
chlapci, společně se veselili, zpívali, tančili a hrá
li různé společenské hry, např. na fanty. Sešlost
se mnohdy rozcházela kolem druhé hodiny ráno.
Ve Štramberku bylo v době 1. republiky čin
ných několik spolků, např. Orel, Sokol, D T J , kte
ré mívaly své odbory. Mladí lidé si podle svých
zájmů a schopností mohli svobodně vybrat a pre
zentovat se, kde chtěli. Mnoho budoucích man
želských párů se sblížilo přes divadelní činnost.
Jak ve spolcích, tak v rodinách se přísně dbalo
na slušné chování mladých. Zábav a plesů se ni
kdy nesmělo zúčastnit děvče mladší 16 let bez do
provodu alespoň jednoho z rodičů, případně star
šího sourozence či někoho z rodiny. Dívky ve věku
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18-ti let chodívaly společně a tak se také vracíva
ly domů. V tomto případě si od matek vyslechly
„kázání" o slušném chování a včasném návratu.
Ten býval většinou ohraničen půlnocí. Mládež
na zábavách neměla své vyhrazené místo. Posa
dila se tam, kde bylo volno. Chlapci od děvčat
seděli odděleně. Odměnou za tanec bylo poděko
vání. Někdy dostala partnerka od partnera bombón, pomeranč nebo zákusek. Protože peněz ne
bylo, stalo se, že chlapec koupil děvčeti sodovku
a sám se šel napít vody. Jak vyřešil tanečník při
prosbě o tanec odmítnutí? Když si dívka vybrala
jiného, ale dřívější odmítnutý mladík si dodal
odvahy, šel žádat podruhé a děvče souhlasilo,
potrestal je tak, že je nechal uprostřed parketu stát.
Poznáváme, jak vzájemná sympatie hrála
ve vztahu dvou lidí hlavní roli. Mezi dalšími po
žadavky adresovanými mladému muži a sledova
nými jak děvčaty, tak jejich rodiči byla pravdo
mluvnost, přímé jednání. Měl by plnit dané slovo,
umět zdravit, slušně se chovat, nekouřit a nepít.
Od děvčete se očekávalo, že bude slušné, pořád
né a umět šít, vařit, zastávat všechny domácí prá
ce. Od obou se vyžadovala pracovitost, píle, pěk
ný vztah k rodičům, poslušnost a poctivost při
každém jednání.
Případné sociální rozdíly mladým lidem neva
dily. Rodiče se však na takový vztah dívali jinak.
V jedné rodině se partneři i přes odpor rodičů
vzali. Starým později kněz domlouval slovy. „Tať
ku, taťku, un je těžký, je v něm same zlato. Podiv
te se, co všecko umi!" Když se otec nevěsty pře
svědčil o pravdivosti knězových slov, došlo
k usmíření rodičů s novomanželi.
V uzavírání manželství nevadily ani nábožen
ské rozdíly, protože sňatek se v katolickém kos
tele nemohl uskutečnit, býval u evangelíků. Vždy
záleželo na vzájemné domluvě mezi partnery, zda
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si každý ponechá své přesvědčení, nebo jestli kvůli
dětem a jednotné výchově budou oba evangelíky.
Ke kuriózní situaci došlo ve smíšené rodině, kdy
dítě pokřtili jak u katolíků, tak evangelíků '.
8

Mladý pár si k sobě našel cestu většinou v rám
ci určité společenské skupiny. Přestože mezi nimi
vznikl užší kontakt, stále se pohybovali v kolek
tivu a neseparovali se. Chvilky určené pro ně samé
nastaly, když hoch domů doprovázel dívku ze zá
bavy, plesu či jiné společenské akce.
Charakter mladistvých utvářela rodina za pomo
cí kolektivu. Jeho vyspělost a úroveň se měla pro
věřit při každodenním životě v dospělosti. Sou
sed se bez souseda neobešel a cílem všech byl
život v klidu a pohodě.Vzájemná pomoc se vra
cela - ať to byla práce na poli, při opravách domu
nebo jiné příležitosti, jako např. při požárech,
ve Štramberku tak častých. Rozpory mezi souse
dy občas nastaly při úředním vyměřování pozem
ků. Bylo snahou obou stran co nejdříve spor vy
řešit. Dobré vztahy se projevovaly vzájemnými
rodinnými návštěvami, posíláním zabíjačky, choděním na koledu či šmigrust - pomlázku (šmarovačku), nebo společným smažením vaječiny
na svátek Sv. Ducha. Posledním projevem úcty
byla účast na pohřbu.
Mezi dospělými se nejvíce hodnotilo plnění sli
bu. Pro každého byl závazný. Nedělal se rozdíl
mezi ústním vyřčením nebo podáním ruky. Obojí
znamenalo totéž - jistotu a spolehlivost.
Předmětem kritiky se stalo chování mladých
hospodářů k rodičům na výminku. Platilo nepsa
né pravidlo, že kdo zdědil chalupu, dochoval ro
diče. V případě jejich vážnější nemoci o ně po
máhali pečovat sourozenci hospodáře. Mohla
nastat situace, že mladá rodina se k rodičům ne
chovala hezky. T i pak litovali svého spěchu s pře
dáním majetku '.
9
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V každé společnosti žili lidé, kteří z ní určitým
způsobem vybočovali, ale j i dokreslovali, patřili
mezi ně např. žebráci. Při svých pochůzkách měs
tem s flašinetem (lajerem) byli nejčastěji obdaro
váni chlebem, polévkou, případně drobnými pe
nězi. Za všechno vděčně děkovali. Když do domu
vstoupila cigánka s dítětem, hospodyň j i ukrojila
chléb a namazala sádlem. Pěkně byli přivítání
„braťci" - asi slovenští podomní prodavači kar
táčků, hřebínků, zrcátek a nožů, kteří své zboží
nosili v krosně. Starost o sirotky nezůstala pouze
na příbuzných, ale při nedělní bohoslužbě na je
jich potřeby vybíral pan farář „do kofle". Různil
se náhled na svobodné matky. Byly částečně od
suzovány. Podle jiného názoru si každý zodpoví
dá sám za sebe a hleděli na ně soucitně. Nejvíce
záleželo na chování takové ženy a na domněnce,
zda si svůj stav sama zavinila či ne. Předmětem
jednoznačného odsouzení byla manželská nevě
ra, zvlášť bila-li do očí. Rodiny nejvíce trpívaly,
když otec tíhl k alkoholu. Starost o výchovu dětí
zcela přešla na matku. Naštěstí takových případů
nebylo mnoho a někdy vedly k zápornému vzta
hu dětí k alkoholu. Za „bilu vránu" lidé považo
vali matku, která si občas ráda vypila. To se zase
0 děti staral otec.
Na základě terénního výzkumu jsme nahlédli
na výchovné cíle a metody společnosti ve Štram
berku v době 1. republiky. Morální normy byly
sledovány nejen rodiči, příbuznými a školou, ale
též prostřednictvím spolkové činnosti. Ta učila
mládež chování v kolektivu a vlastenectví. Přísná
hodnotící měřítka se vztahovala na všechny.
1 kdyby se jedinec ocitl na okraji společnosti, ni
kdy by nebyl zavržený a v případě potřeby opuš
těný a odkázaný sám na seme. Jeden druhému
vždycky pomáhal a tato skutečnost se ani v sou
časnosti nestačila změnit.
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Poznámky
1) pan A. R. nar. 5. 8. 1921
2) paníL. D. nar. 12.7. 1906
3) podle vzpomínek paní M. R. nar. 26.11.1929
j i při mazlení staříček škádlil - škrábal j i fousy po
tváři. Raději se chodila pomazlit ke stařence.
paní L . D. vzpomínala, že před spaním si ob
čas stařenka k ní přišla lehnout do postele (po smrti
matky j i stařenka vychovávala).
4) v rodině paní K . R. nar. 5. 2. 1909 se každý
člen rodiny myl v přenosném umývadle „lavoře",
nad hnojištěm. To se zalilo vodou z mytí a hnůj
tím pádem nevysychal.
5) po smrti matky musel dceru s tímto faktem
seznámit otec.
6) paníK. R. nar. 5. 2. 1909
7) paníM. K . nar. 7. 3. 1911. „Myslela jsem si,
že mě v nemocnici rozpářou." Porodní babka se
smála a říkala: „Jak to šlo tam, tož to pujdě aji
ven."
8) paníK. R. nar. 5. 2. 1909
9) paní L . D. vzpomínala, jak stařenka M. při
chůzi sama sobě říkávala: „Duch Svaty mi pravil,
nědavaj, a j a sem dala!"

The ethical ideas in traditional folk culture
in Štramberk
This contribution has been meant as a documen
tary groundwork for studying the ethical ideas
in Štramberk at the age of the 1 Republic. I am
st
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going to speak about things which are known
and obvious for us but which are necessary
to be recorded for futural generations.
Štramberk, town located in the region of Lašsko, is known through its picturesque locality
as well as through timbered buildings being
in excellent state of preservation. At the age
of the 1 republic, its inhabitants went to work
to the local limestone quarry as well as to the ne
arby factory Tatra in Kopřivnice. As to their reli
gion, the generalities of inhabitants belonged
to catholics, the rest to evangelicals. The social
life involved theatre, musical and song ensembles,
as well as gymnastics and tourist organizations.
In the town with three thousand inhabitans,
the people knew each other therefore the social
checking functioned well. I have chosen such as
pects of social behaviour the breach of which
would cause criticism. The base for ordinary de
cency is formed by education that's why I have
payed my attention to function and obligations
of the family. To teach the children right commu
nicating with surrounding as well as working be
longed among essential tasks of the parents.
The children were guided to religion. Mutual shy
ness and timidity avoided the development
of emotional and sexual education. The religious
or social differences had no importance by choi
ce of the partner in life. The stress was laid
on moral values. The social feeling of adults was
expressed in the way of neighbourliness, warm
hearted relation to beggars and orphans. The care
for ill parents was important.
st

Not only relatives but the while society assisted
the parents in education. All people were interes
ted in creation of mature and liable human being
because just he could educate new young genera
tion.
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Rozdělená dědina
Súčasťou cirkevných sviatkov a života veriacích
sú aj obřady priamo súvjisiace a nadvázujúce
na náboženské formy. V súčasnosti pozorujeme,
že systém úkonov a praktik uplatňovaných
pod zorným uhlom náboženských představ nemá
zostupnú tendenciu, skór naopak rózne formy l'udovej zbožnosti prejavujú mimoriadnu životnost.
Pri etnografickom výskume zameranom na poznanie obradov a zvykov spátých s náboženstvom
som sa neraz přesvědčila, že v symbióze s nábo
ženstvom sa vyvíjala i 1'udská morálka a etika.
Mravné povinnosti jednotlivca i spoločenstva sú
aj v kresťanskej tradicii formulované ako všeo
becné platné zásady.
V nasledujúcom příspěvku sa opieram o výsled
ky vlastného výskumu, ktorý som uskutečnila
za posledně dva roky v obci Kojšov, okr. Gelnica,
v ktorej sa obyvatelstvo hlási převážné ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu. Výběr skúmanej
lokality motivovala i tá skutečnost', že v tejto dě
dině dodnes patria zvyky a liturgia tesne k sebe.
Pre príslušníkov gréckokatolíckej cirkvi je pří
značný tradicionalizmus, vyplývajúci z charakte
ru vierouky, ktorá len ťažko přijímá možnost' mě
nit' a rozvij ať sa. Gréckokatolícky kňaz s úmyslom
zachovávat' tradíciu pomocou zrozumitemých zna
mení častejšie žehná, bozká oltář, poklakáva.
Zo strany cirkvi tu vidíme i značnú toleranciu voči
ludovým obyčajom.
Pri sledovaní sviatkov cirkevného roka v Kojšove som sa přesvědčila, že bohoslužba a zvyky
navzájom súvisejú ako svojou podstatou, tak svojím póvodom. V mnohých prípadoch je samozřej
mostem, že slávenie liturgie v obci přejde do mimoliturgickej slavnosti, kde sa spoločenstvo
utvořené okolo oltára navzájom spája v najróznej134
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ších formách pobožností. Tieto vychádzajú z l i 
turgie a ľudí naspäť k liturgii privádzajú. V sa
motnej „cerkvi" bohatstvo ľudovej zbožnosti
vhodne doplna i samotnú liturgiu. Do istej miery
sa cirkev stáva nielen strážcom tradície, ale aj jej
kvasom. Cirkev veriacich pobáda k dôstojnej účas
ti na liturgii. Samotní ľudia trvdia, že je ťažkým
hriechom proti štvrtému prikázaniu, keď veriaci
idú iba na omšu a vynechajú ostatné bohoslužby.
Zbožní ľudia, medzi ktorých v Kojšove patria ženy
najstaršej generácia, nevynechajú žiadnu boho
službu v týždni. A ak z nejakej vážnej príčiny sa
niektorej nezúčastnia, necítia sa tak dobre ako po
iné dni. Rovnaký postoj majú aj k mimoliturgickým prejavom zbožnosti. Poukazujú na to, že sa
to tak vždy zachovávalo. Pri týchto formách, kedy
spoločenstvo veriacich dodržiava pravidlá kolek
tívnej účasti, však dochádza i k určitým rozpo
rom, ktoré rozdeľujú veriacich do dvoch táborov.
Na vyznavačov archaického východného obradu,
tzv. „starovercov", ktorí sú za dôsledné používa
nie staroslovienskej liturgie a na zástancov a presadzovateľov slovenčiny ako bohoslužobného ja
zyka. Tento problém sa v tomto lokálnom
spoločenstve objavil iba v posledných rokoch.
Komunita veriacich v Kojšove bola v minulosti
podobne ako aj v iných gréckokatolíckych farnos
tiach vystavená mnohým ťažkým skúškam. I tu
miestny duchovný v roku 1950 počas proti gréc
kokatolíckej kapani odmietol prechod na pravo
slávie. Bol násilne odvedený z obce. Veriaci po
merne dlho a húževnato bránili dosadenému
pravoslávnemu popovi vstup do chrámu. Svoju
vernosť cirkvi naplno demonštrovali nielen odmi
etaním pravoslávnej bohoslužby, ale najmä tým,
že počas osemnásťročného útlaku sa modlili sami
pri kaplnke na cintoríne, kvôli čomu ich aj prezý
vali „kapličkare". Pri týchto improvizovaných
bohoslužbách pod šírym nebom dokazovala ko
munita veriacich nielen svoju statočnosť, ale aj
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neochvejnú odhodlanosť zachovávať obetu tela
a krvi Kristovej v duchu svojej tradície a svojho
morálneho presvedčenia. Informátori uvádzajú, že
pri kaplnke odbavovali bohoslužby tak ako v kos
tole. Denne sa schádzali na utiereň, večiereň
i ďakovné molebeny. Nepamätali si presne, akým
spôsobom suplovali neprítomnosť kňaza, aj mňa
skôr zaujímala ich vlastná aktivita. Zdôrazňovali
predovšetkým svoj zbožný, úctivý a obradný po
stoj. Chovali sa tak ako v „cerkvi". Stáli mlčky,
na nikoho nehovorili, neopierali sa o steny kapln
ky ani o okolité kríže. Prichádzali na toto miesto
rozjímať o Bohu, prežívať duchom i srdcom cir
kevné sviatky, iba veľmi skromne, bez ich tradič
ných sprievodov, bez sôch, bez zástav, bez svia
točného odevu. Často sa modlili za odpodlíkov,
za odvlečených a umučených kňazov. Ak veriaci
potrebovali udelenie sviatostí (krst, prvé sväté pri
jímanie, sobáš, pohreb, spoveď), dochádzali taj
ne do vzdialených rímskokatolíckych chámov
v Gelnici a v Košiciach. Mnohí vyhľadávali úte
chu a pomoc i u gréckokatolíckych kňazov, ktorí
neboli uväznení alebo odvlečení s rodinami
do Čiech. Pri týchto návštevách hrozilo ľudom
často veľké nebezpečenstvo, ktotému vystavovali
nielen kňaza, ale aj samých seba. Aj napriek neu
stálej hrozbe pred odhalením nelegálnej činnosti
títo kňazi utvrdzovali svojich veriacich vo viere
a jednote, za čo boli vystavení zastrašovaniu a vy
dieraniu.
V Kojšove prešla iba malá časť veriacich k pra
vosláviu, drvivá väčšina ostala verná svojej cirk
vi.
V roku 1968 sa po dlhých osemnástich rokoch
zmierilo utrpenie gréckokatolíckej cirkvi, ktorá
bola opät povolená. Do farnosti v Kojšove pri
šiel nový kňaz, ktorého veriaci radostne a s nad
šením vítali. S pravoslávnymi veriacimi sa
dohodli na spoločnom užívaní chrámu. Kňaza
0
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i spoločenstvo veriacich však čakala ťažká a ná
ročná práca. Jedna celá generácia detí a dospie
vajúcej mládeže vyrastala bez vyučovania nábo
ženstva, bez kázní, bez možnosti verejne vyznávať
svoju vieru. Bolo potrebné v duchu cirkevných
zásad oživiť celú štruktúru farnosti. V období nor
malizácie však nastali nové časy prenasledovania
cirkvi. Začali sa používať opät rôzne zastrašovacie metódy, domové prehliadky ap. Veriaci v Koj
šove aj napriek týmto skutočnostiam vnútorne
rástli a stmeľovali sa vo vecach viery ako jednot
né lokálne spoločenstvo. Čím bol útlak väčší, tým
boli svornej ší, nebáli sa hromadne navštevovať od
pustové a pútnické miesta. Hoci bol kňazovi vte
dy oficionálne znemožňovaný prístup do škôl
a do nemocníc k chorým, bol častým hosťom
v domoch svojich veriacich. Ľudia ho privolali
domov nielen k ťažko chorému, alebo zomierajú
cemu, ale boli zvlášť poctení ak prijal ich pozva
nie na rodinné slávnosti a výročné sviatky. Veria
ci vnímali svojho kňaza nielen ako duchovného
pastiera, ale i ako starostlivého otca. Táto spolu
práca medzi veriacimi a ich duchovným sa odzr
kadľovala nilen na cirkevnom živote farnosti, ale
aj vo vytváraní kresťanských morálnych hodnôt.
Aj napriek týmto životným skúsenostiam spo
ločenstvo veriacich v Kojšove je dnes nejednot
né. Vidieť, ako ich rozdeľuje iný postoj k sláveniu
bohoslužby. Pri sledovaní rozporov, roztržiek aj
hádok nie je možné prehliadnuť, ako sú obidve
strany rozhnevané.
Moje konkrétne poznatky z terénu uvádzam
na niekoľkých príkladoch. Pri cirkevnom sviatku
„Bohojavlenja", Traja králi (6.1.) odbavoval miest
ny duchovný obrad liturgického svätenia vody
v kostole pri dvoch svätých omšiach, na prvej
po starosloviensky, pri druhej po slovensky.
V čase, keď bol prítomný v kostole na slovenskej
liturgii, sa skupina žien vybrala k potoku umyť
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sa a nabrať do vedier vodu. Chceli dodržať starú
tradíciu. V minulosti svätil kňaz vodu priamo
na potoku, no v súčasnosti už upúšťa od tejto pra
xe. Aj napriek tomu, že vodu osobne neposvätí,
považuje určitá časť ľudí túto čistú, pramenitú
vodu a všetky žriedla za posvätené. Ženy si pri
potoku najprv zaspievali po starosloviensky pie
seň „vo Jordani", potom sa pomodlili, umyli sa
a naberali do vedier tečúcu vodu. Niektoré sa vrá
tili k tomuto miestu počas dňa niekoľkokrát, pre
tože v tento deň s touto vodou varia, napájajú
dobytok a odkladajú v menších fľaštičkách
do zásob. Počas celého roka má táto voda mno
horaké využitie. Uprednostňujú ju pred tou vo
dou, ktorú si doniesli z kostola. Do dnešných dní
sa z okázalej cirkevnej slávnosti udržali už len
skromné zvyšky. Rovnako je možné konštatovať,
že ju dodržiava už len časť obyvateľstva, ktorá sa
hlási ku starovercom. Na tejto akcii sa nezúčast
nila skupina prívržencov slovenskej liturgie, čo
je potvrdením toho, že nie sú spolu v kostole, ale
ani mimo neho.
2)

3)

Ešte markantnejšie prejavy vzájomného nere
špektovanie bolo možné pozorovať pri úkonoch
ľudovej zbožnosti počas sviatkov Veľkej noci.
Veriace ženy v Kojšove majú zbožnú úctu ku Kris
tovu umučeniu, kterú prejavujú na Veľký Piatok
tak, že obchádzajú kríže v dedine. Po skončení
ranných modlitieb - Kráľovských hodiniek - sa
od kostola vybrala skupina asi 20 žien pomodliť
sa ku krížom. Ženy sa začali dohadovať medzi
sebou v akom jazyku budú modlitby odriekať.
Nakoľko boli v prevahe tie, které sa modlia po
starosloviensky, rázne určili aj ostatným tento ja
zyk.
Celá obchôdzka bola poznačená zvlášnym ob
radným chovaním. Skupina sa pohybovala v pri
amočiarom smere, zastavila sa postupne pri pia
tich krížoch, pri troch na cintoréne, pri jednom
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v poli a pri poslednom stojacom na hornom kon
ci dediny. Pri každom sa pomodlili, úctivo pokľak
li, rozjímali, zapálili sviečku a pobozkali drevo
kríža.
4)

Tieto adorujúce prejavy zbožnosti občas naru
šili viditeľné prejavy nevôle a nespokojnosti
s tým, ak sa niektorá žena chcela začať modliť
po slovensky. Jedna strana netolerovala potreby
druhej. Dôsledky takéhoto správania narušili
dôstojnosť celého úkonu a tá skupina žien, ktorá
sa prispôsobovala, odchádzala z podujatia veľmi
nespokojná.
Ak by sme sa pokúsili špecifikovať príčiny toh
to dvojakého prístupu kresťanského postoja, mu
síme rozlišovať dôvody obidvoch skupín. Ak sú
staroverci presvedčení, že oni dodržiavajú tradí
ciu, „lebo tak to musí byť ako to robili naši otco
via a my len obhajujeme túto vieru." Cítia sa byť
ohrození, ak by v liturgii a modlitbách prišli
o najcharakteristickejší prvok tejto tradície, kto
rým je práve starosloviensky jazyk.
V druhom tábore sú ľudia, ktorí sú proti zauží
vaným zvyklostiam. Opierajú sa názor, že sa
teraz už jednoducho nededí od otcov. A zdôraz
ňujú, že ani ich predkovia nerozumeli staroslovi
enskému jazyku, lebo v obci sa hovorí spišským
dialektom, v ktorom nie sú rusínske nárečové
výrazy.
Samotná gréckokatolícka cirkev ponecháva
možnosť voľby na osobné rozhodnutie, pretože
slúži liturgické bohoslužby v obidvoch jazykoch.
Stredná a najmladšia generácia si na základe vlast
ného rozhodnutia volí zrozumiteľnú formu litur
gie v slovenčine.
Navzdory všetkým nedorozumeniam, prejavu
je komunita veriacich v Kojšove vytrvalosť zacho
vať si svoje kresťanské hodnoty. Vyzýval ich
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k tomu aj svátý Otec počas svojej návštěvy východného Slovenska v roku 1995 slovami, aby
boli hrdí na svoju pradávnu tradíciu, uchovali si
jednotu medzi sebou a chránili sa pred každým
zárodkom nesvornosti a rozdelenia.
5)

Obchádzanie krížov na Velký
Piatok v Kojšove.
foto: Ing. K. Markušová, 1998

Adorovanie kríža na cintoríne,
Kojšov.
foto: Ing. K. Markušová, 1998

>
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Naberanie posvátenej vody
na potoku na sviatok
„Bohojavlenja" v Kojšove.
foto: Ing. K. Markušová, 1998

Ponáranie sviečky - „ trojca "
do vody pri sviatku obřadného
svdtenia vody v Kojšove.
foto: Ing. K. Markušová
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Poznámky
1) Na základe vládneho nariadenie 70/1968 Zb.
zo dňa 13. júna 1968, ktorú podpísal podpredse
da vlády ČSSR Dr. Gustáv Husák.
Pozri: Székely, G., Mesároš, A., Gréckokatolíci
na Slovensku, Košice 1996, str. 26
2) V minulosti sa celý obrad odbavoval na po
toku, kam sa uberali veriaci v procesii s cirkev
nými zástavami a obrazmi. Na zamrznutej ploche
potoka bol pripravený improvizovaný oltár
a v ľade vysekaná priehlbina v tvare kríža. Keď
kňaz vodu posvätil, ľudia sa v nej umyli a nabrali
si vodu do vedier. Túto posvätenú vodu používa
li počas roka na najrozličnejšie účely, najmä na
liečenie ľudí a dobytka.
3) Povera o zázračnej sile vody sa viaže na vy
svetlenie, že keď sa Ježiš nechal pokrstiť v Jordáne, vtedy sa voda obrátila a tiekla opačným sme
rom.
4) Z literatúry je známy tento zvyk ako ľudové
znázornenie biblickej udalosti hľadania a objavu
Kristovho hrobu, vyjadrený cestou ku krížu, hro
bu.
5) Pozri: Székely, G. cit. d. str. 83
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Večerková, E . : Náboženské průvody v kalendář
ním cyklu svátku a slavností, in: Slavností průvo
dy, Uherské Hradiště 1994, str. 23-44

The split village
In my contribution, I proceed from my own eth
nographic terrain research which has been made
by myself with inhabitants of greek-catholic de
nomination in the Kosov village (Gelnica district).
Habits and liturgy are closed connected in this
village the liturgy celebration goes spontaneous
ly over to out-of-liturgy celebrations where the
community created around the altar is joined to
gether in several forms of worship. The worship
pers' community was left open to many ordeals.
In 1950, it refused to go over to the orthodoxy.
After their priest was haled off, the believers pra
yed alone. For 18 years, they were meeting at cha
pel in the cemetery and therefore they were cal
led „chapelers". Now-a-days in spite of bad life
experiences, the believers are not united. They are
divided into two groups old-believers, worship
pers of the archaic Eastern ceremony, and enfor
cers of Slovak language as the sacral language.
The first group maintains the habits of folk religi
ousness to a large extent. It initializes common
prayers and singing at the celebration of „Bohojavlene" (6.1.). During this celebration, the peop
le go to draw water from a stream although the
priest does not bless the water more; they pursue
the prayers in Old Slavonic what is refused by the
other group which wants to pray in Slovakian. This
different standpoints has caused those groups does
not meet during ceremonies in the church, nor
outside it.
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Masopustní zvyk pochovávání basy
a morálka
V lidovém prostředí existovaly ve vztahu
k jednání a k chování normy, které odpovídaly
požadavkům vztahujícím se k určitému činu, a to
požadavkům kladným, čin schvalujícím, nebo
záporným, čin odsuzujícím. Tento posudek před
pokládal především subjektivní přístup, měřítko,
podle kterého byl čin hodnocen. Soužití lidí
v daném vesnickém společenství tvořilo předpo
klad k vytvoření morálních norem společných
a závazných pro všechny členy společnosti. Sou
časně se vytvářelo obecné povědomí o zodpověd
nosti za porušení těchto norem spojené s pojmy
viny a trestu.
V lidovém společenství byla morálka chápána
jako soubor norem platných pro správné chování
a etika se jevila jako způsob prosazování a napl
ňování principů morálky. Stejně tak, jako jiné pro
jevy lidového života, byla morálka založena
na principu křesťanské morálky, je však jisté, že
v lidovém prostředí šlo o křesťanskou morálku
praktikovanou a naplňovanou svérázným způso
bem. Náboženské představy tak původně podmi
ňovaly společenské zřízení a pravidla soužití vů
bec. Etika církve byla vždy založena ne na volbě
a věrnosti, nýbrž na poslušnosti a kázni zdola na
horu a tyto její principy (poslušnost a kázeň) byly
rozhodující zejména ve feudálním období, kdy se
formovaly i principy morálky venkovského, ale
i městského společenství. Při hodnocení jednání
jednotlivců i různých sociálních skupin byly tyto
principy prvořadé a rozhodující, zároveň však
velkou úlohu sehrávalo i veřejné mínění mající
rozhodující vliv na uznání či odsouzení určitého
skutku či jednání.
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Způsob života v rodině, ve společnosti i v pra
covním a obřadním rámci kalendářního roku na
stolil pravidelnost, která se stala určující v jedná
ní, chování i v myšlení člověka v poměru
k okolnímu světu, k přírodě i ke společnosti. Lidé
se naučili uvažovat o následcích činů a posuzovat
je podle následků. Posuzování a rozhodování
v tomto ohledu se stalo zvyklostí a stalo se tak
základem předpokládané mravnosti. Zvyklosti,
které se v těchto souvislostech ve vesnické spo
lečnosti rozvinuly se staly závaznými normami,
obyčeji, jimiž se vesnické společenství řídilo.
Porušení těchto norem vyžadovalo vždy zadosti
učinění, tedy trest. Vesnická morálka však nebyla
nikdy jednotná. Jednoznačně sice bylo stanoveno
- nebo bylo obecně známo - co se smí a co se ne
smí, co je správné a co není správné, ovšem dodr
žování těchto nepsaných norem nebylo vždy jed
notně posuzováno. Obecně se dá říci, že pokud
trvala feudální vázanost vesnic, bylo potřeba a pů
sobnost a případné porušení těchto norem bylo
trestáno. Prostředků odsudku a případného potres
tání viníka, „přestupníka" obecně uznávaných
a závazných norem, bylo dost, od pranýře, přes
potupné stání před kostelem, potrestání formou
odsudku v kázání faráře až po trest vesnického
společenství jímž mohlo být i fyzické potrestání,
ale i vyvržení z kolektivu. Postupně, tak jak do
cházelo k rozrušování vesnického společenství
vlivem společenských, hospodářských, politic
kých i sociálních změn docházelo také k porušo
vání při dodržování různých morálních principů
dříve všeobecně uznávaných a vyžadovaných.
Morálka se tak stala sice vyzývavou a dosud uzná
vanou, nebyla však vždy striktně vyžadována
a tím méně dodržována. Pokud se týká trestu, ten
se stal ponejvíce pomyslným.
V minulosti se morální normy vztahovaly k růz
ným oblastem lidového života a vyjadřovaly tak
i různost obsahů morálních norem závazných
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ve vesnickém společenství. Morální normy půso
bící na vesnici se lišily i podle příslušnosti lidí
k jednotlivým sociálním skupinám - jinak se po
suzovalo chování mužů, žen, bohatých sedláků či
bezzemků, k odlišnostem docházelo např. i v cho
vání sedláků či jiných k výměnkářům atd. Do
cházelo tak k jednoduché vesnické společnosti
a jiné měřítko vládlo ve vztahu k těm ostatním.
Celá vesnická společnost však byla téměř jednot
ná ve vztahu k příslušníkům odlišujících se sku
pin, jak je možné sledovat nejen v posuzování po
rušování mravnosti a etiky příslušníky jiných
sociálních nebo etnických skupin, které se ve ves
nici mohly vyskytovat. Právě tento přístup může
me sledovat i ve výskytu některých masopustních
masek a ve způsobu jejich chování. Tyto masky
pravděpodobně vyjadřovaly i obecně rozšířené
představy o vlastnostech a charakteru jednotli
vých postav - žid, cikán, cikánka, voják, dráb,
soudce atd. Každý z nich představoval především
záporné vlastnosti přisuzované jim vesnickým
společenstvím, např. cikánka - zloděj ství (také
během průvodu „kradla"), žid - lakomství a cham
tivost (záplatovaný kabát, měšec, nůše nebo py
tel), dráb - dohled nad pořádkem a provádění tres
tů atd.
Masopust je také jediným z obřadů, který v sobě
sdružuje kromě blahonosných, prosperitních
a zábavných prvků i prvky právní souvislosti
s posuzováním dodržování morálky a případného
trestu. Masopustní obřad se tak včlenil do morál
ních i právních norem a vesnických institucí za
bezpečujících žádané chování a činnost lidí. Parodické soudy, které se dodnes při masopustních
obchůzkách objevují, měly původně hodnotící
smysl při kontrole dodržování norem chování.
V dnešních obchůzkách se povětšinou setkáváme
s všeobecnou kritikou jednotlivců, celého spole
čenství atd., objevují se však i masopustní soudy
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se zcela konkrétními soudy nad konkrétními oso
bami. Veřejně, před celou společností jsou tak
pranýřovány nedostatky jednotlivců, jejich chy
by, špatné činy apod, a tito „přestupnici" jsou také
veřejně potrestáni. O tom, že tento soud, byť
ve verších a v žertovné podobě, je myšlen vážně,
svědčí i ta skutečnost, že mnozí z těch, kteří mají
být potrestáni, se snaží ze sálu uprchnout. Daleko
horším trestem, než žertovný výprask ferulí, je
však pro postiženého posměch obyvatel vesnice.
V dnešní době došlo k proměnám při pořádání
masopustu, který ztratil význam obyčeje vázané
ho na ukončení zimních prací a na jeho místo na
stoupil prvek společenského zábavy, nadále však
přispívá k upevnění pocitu vzájemnosti v kultur
ním životě řady vesnic.

Shrovetide habit of burying the double bass
and morality
The contribution has been elaborated based
on studying the Shrovetide habits in the Zábřežsko region and in the surroundings of the town
of Olomouc. The way of celebrating this habit is
connected with two forms: with burying the dou
ble bass and with performing the Shrovetide law
(or the law of the people from the Haná region).
Especially the later one subjected to the analysis
based on which the above conclusions have been
formulated. The judgements told on the occasion
of the burying the double bass, are lead on com
mon level. The double bass is reproached for lea
ding the men away from their work and inviting
them to the entertainments as well as pubs. Ne
vertheless in the conclusion, the double bass is
praised for its assistance by keeping the good
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mood among people. The judgements told in the
other form of Shrovetide habit are based on public information about wrong-doing of a concrete
person (indictment) and then the judge pass sentence which is carried out by the catchpoll.
The morality violations are observed for the whole
year, then versified into humorous form to be prepared for using by the habit.
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