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Abstrakt (česky)

Bakalářská práce se věnuje tradicím a obyčejům v české a ukrajinské literatuře 19. století.
Práce obsahuje teoretickou část se stručným popisem vývoje české a ukrajinské literatury 19.
století, ve které jsou zmíněné osobnosti, které měly na formování literatury tohoto období
největší vliv. V praktické části se text věnuje významným českým a ukrajinským autorům,
jakými byli Božena Němcová, Karolina Světlá, Karel Jaromír Erben, Taras Ševčenko,
Hryhorij Kvitka-Osnovjanenko, Ivan Kotljarevskyj, Ivan Nečuj-Levyckyj a Mychajlo
Kocjubynskyj. Díla těchto autorů jsou primární literaturou této bakalářské práce. Na základě
studia vybrané literatury byly vyhledány ukázky tradic, obyčejů a pověr, které jsou spojené
s takovými událostmi lidského života jako narození, zásnuby a svatba, pohřeb a také oslavy
některých svátků. Tyto události jsou roztříděny a porovnávány. Součástí práce je pak také
výzkum toho, zda, a v jaké míře, jsou zmíněné tradice, obyčeje a pověry v obou kulturách
stále živé.

Abstract (in English):
The bachelor thesis deals with traditions and customs of the Czech and Ukrainian literature of
the 19th century. Work contains the theoretical part with a brief description of the
development of Czech and Ukrainian literature of the 19th century, those mentioned
personalities had great influence on shaping of the literature of this period.
The practical part of the text is dedicated to important Czech and Ukrainian authors, such as
Bozena Nemcova, Karolina Svetla, Karel Jaromír Erben, Taras Shevchenko, Hryhoriy
Kvitka-Osnovjanenko,

Ivan

Kotliarevsky,

Ivan

Nechuy-Levytsky,

and

Mykhailo

Kocjubynskyj. The works of these authors are used as the primary literature of the thesis.
Based on the study of selected literature, examples of traditions, customs and superstitions
that are associated with such events of human life such as birth, engagement, wedding,
funeral, and celebration of some holidays were analyzed in this part of the text. These events
are categorized and compared. The practical part also contains research whether and to what
extent mentioned traditions, customs and superstitions in both cultures are still kept alive.
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1 Úvod
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je analýza vybraných českých a ukrajinských
děl, pocházejících z 19. století, která má za cíl zkoumat, jaké tradice, zvyky a pověry jsou
popsány v těchto dílech, s čím jsou spojené, v čem jsou shodné s tradicemi jiného národa
nebo v čem se naopak liší.
Práce se dělí na dvě části. První část se věnuje stručnému přehledu vývoje české a ukrajinské
literatury v 19. století, jejímu kontextu, klíčovým postavám této doby i tomu, jak toto
formování ovlivnily svou činností. Vzhledem k zaměření práce budou zmíněni především lidé
spojení se sběrem lidové slovesnosti.
Ve druhé části jsou na začátku zmíněny biografické údaje autorů, jejichž díla jsou primární
literaturou této práce. Z českých autorů to jsou Božena Němcová, Karolina Světlá a Karel
Jaromír Erben. Z ukrajinských pak Taras Ševčenko, Hryhorij Kvitka-Osnovjanenko, Ivan
Kotljarevskyj, Ivan Nečuj-Levyckyj a Mychajlo Kocjubynskyj. Vzhledem k počtu a rozsahu
samotných děl jsme zvolili více ukrajinských autorů než českých, protože vybraní čeští autoři
se věnovali popisu tradic tohoto období značně více než ukrajinští autoři vybraných děl z 19.
století.
Po popisu biografických údajů následuje analýza vyhledaných tradic, roztříděných podle
několika kategorií: narození, zásnuby a svatba, pohřeb, svátky. Zároveň jsou v každé kategorii
popisy souvisejících pověr, případně i magických rituálů. Tyto kategorie byly zvoleny během
práce s literaturou na základě vyhledaných ukázek. Popsány jsou jen ty události, které autoři
popisovali ve svých dílech. Součástí práce je zároveň i výzkum a jeho analýza zda, a v jaké
míře, jsou tradice, obyčeje a pověry v obou kulturách stále živé.
Toto téma bakalářské práce jsem si zvolila kvůli tomu, že mě vždy zajímalo, v čem jsou tyto
dva národy shodné a v čem se naopak liší. Téma tradic je přitom pro mě nejzajímavější,
protože v mé rodině se vždycky věnovala velká pozornost dodržování různých tradic
spojených především se svátky. Vzhledem k tomu, že jsou český a ukrajinský národ země
příbuzné, které mají hodně společného, porovnávat jejich tradice a obyčeje je pro mě velmi
zajímavé. A jak jsem posléze zjistila, toto téma v kontextu literárních děl nebylo zatím nijak
zpracováno. Proto jsem se pokusila vytvořit alespoň krátké porovnání na základě několika
vybraných děl, i když by tato analýza byla bohatá i na zpracování daleko rozsáhlejší práce než
je práce bakalářská.
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2 Teoretická část
2.1 Úvodní informace o České republice a Ukrajině
Česká republika je státem Střední Evropy a má 10.6 milionů obyvatel.1 Ukrajina je země
ležící ve Východní Evropě a žije v ní 42,5 milionu obyvatel.2
Český jazyk – čeština je západoslovanský jazyk, který se vyvinul ze západních nářečí
praslovanštiny na konci 10. století.3 Ukrajinský jazyk – ukrajinština je východoslovanský
jazyk, který se vyvinul z východních nářečí praslovanštiny. Jako víceméně samostatný jazyk
se dá ukrajinština považovat od 16. století. 4 Oba jazyky patří mezi jazyky slovanské, do
rodiny jazyků indoevropských.
Česká literatura má svůj počátek někde ve 14. století, v tu dobu se objevují první česky psané
knihy. Již v 15. století nastává značný rozvoj české literatury, ve velké míře díky vynálezu
knihtisku.5
V 19. století se významně zvedá úroveň české literatury, a to díky zlepšení gramotnosti
obyvatelstva a díky takovým mistrům literatury a jazyka jako byli Josef Dobrovský (Zevrubná
mluvnice jazyka českého) a Josef Jungmann (pětidílný Slovník česko-německý.) Již tehdy
přijímá spisovná čeština víceméně dnešní podobu.
Naopak ukrajinská literatura se začíná rozvíjet teprve v 19. století a čerpá především z lidové
slovesnosti – folkloru. Až v 19. století začínají jazykovědci brát ukrajinštinu jako samostatný
jazyk.6
60 % obyvatel Ukrajiny je věřících, většina na západu země, východ Ukrajiny je spíše
ateistický. Převládá pravoslavné křesťanství (Moskevský patriarchát, Kyjevský patriarchát,
Ukrajinská autokefální pravoslavná církev, Ukrajinská řeckokatolická církev).7
Oproti tomu jsou Češi jedním z nejateističtějších národů na světě. Méně než jedna čtvrtina
věří v Boha, půlka obyvatelstva věří v nějakou sílu a 30 procent nevěří vůbec v nic. Více než
jedna třetina obyvatel je bez vyznání. Nejpočetnější náboženství je křesťanství –
římskokatolická církev, pak protestantská Českobratrská církev evangelická, Církev
československá husitská a Pravoslavná církev.8

1

[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <http://countrymeters.info/ru/Czech_Republic>.
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <http://countrymeters.info/ru/Ukraine>.
3
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina>.
4
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina>.
5
LEHÁR, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Lidové noviny, 2008, s. 53.
6
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <http://studbooks.net/55119/kulturologiya/kultura_ukrainskih_zemel_xix>.
7
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <http://risu.org.ua/ua/index/resourses/sociology/33985/>.
8
[cit. 2016-07-28]. Dostupné z <https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c79c4-4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0>.
2
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2.2 Ukrajinská kultura v 19. století
Ukrajinská kulturní a nacionální identifikace v 19. století vznikala jako protiváha všeobecné
ruské kultury a byla od samého začátku úzce spjatá s folklorní částí západoruské a jihoruské
kultury. Uctivé zacházení s maloruským folklorem podpořilo vznik ukrajinofilství a dokonce i
rozvoj statní soběstačnosti Ukrajiny. Od samého začátku byly ukrajinská nacionální kultura a
identita maximálně přiblížené mentalitě rolnických společenských vrstev. To je velmi důležité
pro pochopení ukrajinské nacionální identity. 9
V 19. století se začíná na Ukrajině značně rozvíjet vzdělání, ale všechno probíhá pod
kontrolou statní ruské politiky. Roku 1804 bylo na Ukrajině otevřeno první Oděsské komerční
gymnázium, roku 1805 Charkovská univerzita, roku 1834 pak Kyjevská univerzita, v čele s
ukrajinským vědcem Mychajlem Maksymovyčem, který se značně podílel na sběru
ukrajinského folkloru a starodávných historických památek.10
Začátkem 19. století vzrůstá zájem o nacionální historii. Kníže Cereteli roku 1819 vydává
první sbírku ukrajinských národních písní „Praxe sběru starodávných maloruských písní“.
Další tři sbírky vznikly díky Mychajlu Maksymovyči. Také Izmail Sreznevskyj se zabýval
sběrem folkloru a podporoval rozvoj ukrajinštiny jako samostatného jazyka.
Je důležité se také zmínit o profesorovi Kyjevské univerzity Vladimíru Antonovyči, který se
organizací etnografických expedic značně podělil na sběru a publikaci folklorních sbírek. Ve
svých vlastních vědeckých pracích zkoumá roli národa (například podíl hajdamáků11 na
společenském životě), otázky problematiky církví a rozvoje měst a tím inspiruje spoustu
ukrajinistů, z nichž jedním byl Mychajlo Hruševskyj.12
Význačnou událostí pro ukrajinskou vědeckou společnost v 19. století byl roku 1873 vznik
Ševčenkova literárního spolku, který se za nějakou dobu s názvem Ševčenkův vědecký spolek
změnil v první národní akademickou vědeckou organizaci. Roku 1892 začínají tisknout
„Zápisky vědeckého spolku jména Ševčenka“. Hlavním redaktorem se roku 1895 stává
Mychajlo Hruševskyj, který je od roku 1897 i předsedou tohoto spolku. Za dobu jeho
předsednictví bylo vydáno přibližně 800 svazků vědeckých prací, z toho 112 svazků
„Zápisků“. Být členem tohoto spolku bylo velkou poctou, o čemž svědčí i to, že jeho členy
9

KRYPJ’AKEVYČ, I. Istorija ukrajins’koji kultury, 4. vyd. Kyjiv: Lybid’, 2002. [cit. 2016-07-28]. Dostupné z
<http://izbornyk.org.ua/istkult2/ikult2.htm>.
10
ANTONOVYČ, DR. M. Istorija Ukrajiny, sv. 4. Nová doba. Praha: Nakladatelství Jurije Tyščenka, 1942, s.
40.
11
Hajdamáci – příslušníky protifeudálního povstaleckého hnutí kozáků a rolníků na Ukrajině.
12
KRYPJ’AKEVYČ, I. Istorija ukrajins’koji kultury, 4. vyd. Kyjiv: Lybid’, 2002. [cit. 2016-07-28]. Dostupné z
<http://izbornyk.org.ua/istkult2/ikult2.htm>.
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byli takoví významní vědci jako Mychajlo Hruševskyj, Ivan Franko, Ivan Krypjakevyči, či
celosvětově známé osobnosti jako Albert Einstein, Max Planck, André Mazon či David
Hilbert.
Mychajlo Drahomanov má velký podíl na vývoji ukrajinské historie. Od roku 1877 tiskla jako
jediná tiskárna knihy v ukrajinském jazyce pod jeho vedením tiskárna „Hromada“ v Ženevě.
V 19. století začíná v ukrajinské literatuře rozvoj ukrajinské historicko-memoárové prózy, ta
čerpá svou inspiraci především z deníků M. Chanenka (1691–1760) a J. Markovyče (1696–
1770), kteří patřili ke kozácké stařešině a zastávali vysoké hodnosti v Kozáckém hetmanátu13.
Ve svých denících popisovali tehdejší politický a ekonomický život a také živobytí ukrajinské
šlechty. Z toho vyplývají specifické rysy ukrajinské literatury 19. století – lidová tvorba,
realismus a demokracie.
První tvorbou v ukrajinském jazyce byla tvorba Aeneida Ivana Kotljarevského považovaného
za otce moderní ukrajinské literatury. Díky jeho dílu byl započat proces formování moderního
ukrajinského literárního jazyka. Humoristický tón tohoto díla se zalíbil i jiným spisovatelům,
především z Charkovské univerzity, ke kterým patřil Hryhorij Kvitka-Osnovjanenko –
zakladatel ukrajinské krásné prózy a žánru komedie v klasické ukrajinské literatuře, který měl
značný podíl na vývoji užívání ukrajinského jazyka nejen v komických žánrech, ale i
v dramatických. Jeho dílo Konotopská vědma14 zachytila národní pověry a legendy svého
času.
Rozhodující tvorbou ve formování ukrajinského literárního jazyka a světovém uznání
ukrajinské literatury se stala tvorba Tarasa Hryhorovyče Ševčenka – symbolu celé ukrajinské
literatury a kultury. Jeho první dílo Kobzar bylo vydáno v roce 1840 v Petrohradu, následující
rok pak byli vydáni jeho Hajdamáci. Díky Ševčenkovi se v ukrajinské literatuře objevila nová
témata – boj s nevolnictvím, boj za svobodu, národní osvobozenecké hnutí, a sociální
spravedlnost.15
Ukrajinské národní umění se vyvíjelo trochu pomalejším tempem než literární. První
divadelní hrou byla Natalka Poltavka Ivana Kotljarevského vydaná roku 1819, později jeho
Moskal-Čarivnyk v Poltavském laickém divadle. Profesionální ukrajinská divadelní
společnost vznikla až na začátku 80. let.16

13

Kozácký hejtmanát – samostatný státní útvar Kozáků na území dnešní Ukrajiny, který byl založen hejtmanem
Bohdanem Chmelnickým a existoval od 1648 do 1764 roku.
14
Podrobněji o díle Konotops’ka vid’ma v praktické části práce.
15
KRYPJ’AKEVYČ, I. Istorija ukrajins’koji kultury, 4. vyd. Kyjiv: Lybid’, 2002. [cit. 2016-07-28]. Dostupné z
<http://izbornyk.org.ua/istkult2/ikult2.htm>.
16
BILEC’KYJ, O. Istorjia ukrajins’koji literatury: v dvuch tomach. 1 sv. Kyjiv: Akademie nauk URSR, 19551959, s.135.
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Současně s vývojem literárním a uměleckým vznikají i různorodé národní kulturní spolky a
hnutí.
První takovou organizací byl nelegální kroužek, který založili Markijan Šaškevyč, Ivan
Vagylevyč a Jakov Golovacký, duchovní seminaristé, kterým se říkalo Ruská trojice (Rusíni –
západní Ukrajinci).17 Největším úspěchem kroužku byla publikace almanachu Rusalka
Dněstrovaja v roce 1837 s prologem Šaškevyče s výzvou o obrození ukrajinské literatury na
Haliči18, sbírkou národních písní a překladů. 19
Ve 40. letech se centrum ukrajinského kulturního života nacházelo na západní Ukrajině.
Nicméně přibližně v roce 1845 vzniklo v Kyjevě nelegální Cyrilometodějské bratrstvo – první
politická organizace v historii Ukrajiny, mezi jejíž členy patřil i Taras Ševčenko, a jejímž
ideovým cílem bylo vybudování slovanského federativního soustátí, ve kterém by každý
slovanský národ měl vlastní vládu, ale společný ruský jazyk a pravoslavnou víru. Pro tehdejší
carský režim vypadal tento spolek nebezpečně, a proto se tehdejší vláda rozhodla ho uzavřít,
což bylo velkou pohromou pro celou ukrajinskou kulturu a krokem, jenž pozastavil všechny
pokusy o vytvoření politického hnutí na Ukrajině až do 90. let 19. století.20
Ve druhé polovině 19. století byla všechna aktivita zaměřena na kulturní sféru. Koncem 50.
let vznikají mezi ukrajinskou šlechtou a intelektuálními vrstvami polské spolky mládeže,
které mají velký zájem o ukrajinský jazyk a kulturu. Tato příznivá atmosféra dává stimul ke
vzniku pololegálního kulturně-osvětového spolku Hromada v roce 1859, jehož iniciátory byli
studenti a profesoři Kyjevské univerzity. Cílem tohoto spolku byla osvěta národů pomocí
volných nedělních škol a laciných knih. Takto vznikla Dočasná pedagogická škola, která
prováděla přípravu učitelů pro vesnické školy, a která byla také zadarmo. Mezi členy tohoto
spolku patřili Mychajlo Drahomanov – historik a politik a Pavlo Čubinskyj – etnograf, básník,
autor slov ukrajinské hymny „Šče ne vmerla Ukrajina“. Podobné spolky pak vznikaly i
v jiných městech.
Pak v 1861 začíná tisk prvního regulerního ukrajinského literárního a společenského časopisu
Osnova. Na něm pracují Nikolaj Kostomarov, Pantelejmon Kuliš, Mychajlo Drahomanov a
jsou v něm publikovány i díla Tarasa Ševčenka. Se souhlasem tehdejší vlády překládá

17

BILEC’KYJ, O. Istorjia ukrajins’koji literatury: v dvuch tomach. 1 sv. Kyjiv: Akademie nauk URSR, 1955-1959, s.
203-207.
18
Halič – ukrajinsky Halyčyna – jedna z části habsburského soustátí (později Rakouského císařství a RakouskaUherska), která po roce 1918 spolutvořila Polsko a po roce 1945 byla rozdělena mezi Polskem a sovětskou
Ukrajinou. Název pochází od stejnojmenného města, které bylo ve 12.–13. století sídlem, haličského neboli
Haličsko-volyňského knížectví.
19
ANTONOVYČ, DR. M. Istorija Ukrajiny, sv. 4. Nová doba. Praha: Nakladatelství Jurije Tyščenka, 1942, s.
74-75.
20
Tamtéž, s. 41.
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Pantelejmon Kuliš do ukrajinského jazyka zákony o zrušení nevolnictví, za vládní podpory se
také tisknou ukrajinské učebnice.21
Ale všechno se náhle změnilo po Polském povstání v roce 1863. Ukrajinské národní kulturní
hnutí bylo tvrdě potlačeno, spousta lidí byla zadržena a časopis Osnova byl zrušen.
Nejhorší ovšem bylo to, že ministr vnitra Ruského impéria Petr Valujev podepsal v roce 1863
nařízení valujevský cirkulář o zákazu tisku pedagogické, vědecké a náboženské literatury v
ukrajinském jazyce. Tímto byla opět zrozena antiukrajinská politika.
Roku 1867 podepsal car Alexander II nařízení o zákazu tisku a importu knih v ukrajinském
jazyce, hrání divadelních představení a dokonce i psaní hudebních děl v ukrajinštině. I když
oficiálně ukrajinská literatura nebyla zakázána, ukrajinská slova byla vymazána z ruských
knih, můžeme zde proto mluvit o cenzuře.
Tato politika přivedla Ruské impérium k tomu, že se centrum ukrajinské společnosti v 60. –
70. letech ukotvilo na západní Ukrajině. Na Lvovské univerzitě byla otevřená katedra
ukrajinského jazyka a literatury. Polská dominance se však snažila zavést latinskou abecedu
v rusínském písemnictví. Tyto snahy podpořily sblížení s Ruskem, vznik teorie o shodě
jazyků a vznik takzvaného moskvofilství.
Proti moskvofilům byli pokračovatelé díla spolků, jejichž časopis Pravda od roku 1867
zaujímá místo nejpřednějšího ukrajinského vydání. Od roku 1868 funguje spolek Osvita,
který vydává učebnice a časopisy v ukrajinštině.
Hodně významných vědců se stěhuje z východu Ukrajiny na západ. Roku 1892 Ševčenkův
vědecký spolek začíná pracovat na významném díle - Literárně-vědeckém věstníku.
Pokud zanalyzujeme celý popsaný osud ukrajinského národa v 19. století, uvidíme paralelu
s myšlenkami německého vědce Johanna Herdera o etapách evropských národních hnutí: na
začátku malé seskupení vědců-intelektuálů sbírá historické dokumenty, folklor, starodávnosti,
protože se bojí, že tradice jejich národa jsou ohroženy zánikem. Druhou etapou je pak kulturní
zrození ukrajinského jazyka, vznik národní literatury a umění, která vede ke vzniku
politických hnutí a dále ke vzniku nezávislého státu.22

21

ANTONOVYČ, DR. M. Istorija Ukrajiny, sv. 4. Nová doba. Praha: Nakladatelství Jurije Tyščenka, 1942, s.
77-78.
22
BILEC’KYJ, O. Istorjia ukrajins’koji literatury: v dvuch tomach. 1 sv. Kyjiv: Akademie nauk URSR, 19551959, s. 346-353.
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2.3 Česká kultura v 19. století
Koncem 18. století a začátkem 19. století trpělo Rakouské císařství23 krizí feudalismu.
Zároveň zde ale vládla příznivá atmosféra pro vývoj něčeho nového, čímž se stala buržoazní
ideologie.
V české historii získala tato perioda název národní obrození. Toto národní oživení podpořilo
tvorbu české národní literatury, pro kterou bylo podkladem šíření osvěty a narůstající protest
proti pronásledování českého jazyka a literatury. Jestliže dříve byla literatura spíš
racionalistická a klasicistická, teď už v ní zněly nacionálně patriotické myšlenky a ideje.
Antifeudální proces ve společnosti se začíná od samého začátku 19. století. Šíří se myšlenka,
že nositelem národní identity je obyčejný národ, rolníci. Na to měly velký vliv i události
probíhající ve světě: hnutí v Rakousku proti francouzské agresi i vítězství dobyté bratrským
slovanským ruským národem nad, údajně, nepřekonatelnou armádou Napoleona.24
Upevňuje se nacionální sebeuvědomění u Čechů a Slováků. Skoro všechny knihy a časopisy,
včetně vědeckých publikací, jsou v češtině. Hlavní podmínkou literární tvorby se stává psaní
v češtině. Lexikální stránka jazyka se obohacuje pomocí mluveného jazyka a dialektů,
folkloru, neologismů i přejímáním nových slov z ruštiny a polštiny.
Hlavní ideou kulturního života toho času byla myšlenka o národní, etnické, historické a
duchovní jednotě národa. Také zde byla tendence chápat slovanský národ jako jednotný, lišící
se jenom svými „nářečími“.
V takové atmosféře vznikají základy právě takových velkolepých vědeckých děl, jako je
pětidílný česko-německý slovník Josefa Jungmanna, Dějiny národa českého v Čechách a
na Moravě Františka Palackého, Slovanské starožitnosti Pavla Josefa Šafaříka. 25
Pro kulturní život je velmi typická jednota Čechů a Slováků. Například Jan Kollár a Pavel
Josef Šafařík jsou představiteli dvou kultur zároveň.
Velkou roli v novém programu literárního rozvoje hrál Josef Jungmann (1773–1847), vědec,
filolog, překladatel a spisovatel. Jungmann byl příkladem a inspirací pro mladé spisovatele.
Podporoval šíření myšlenky, že rozvoj patriotismu není možný pří používání jazyka, který je
pro obyčejný národ cizí.

Rakouské císařství – byl poloúřední název užívaný v období 1804–1867 pro souhrn dědičných zemí pod
vládou rodu habsbursko-lotrinského.
24
HAMAN, A. Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století. Praha: ARSCI, 2010, s. 20-24.
25
Tamtéž, s. 39, s. 48.
23

13

Snahy Jungmanna podpořit rozvoj národní kultury se ukázaly i v jeho práci sběru a
shromaždování kulturních hodnot – jeho významné dílo Dějiny české literatury (1825) je
jedním z klenotů českého písemnictví. 26
Také Jungmann se snažil sblížit český národ s jinými slovanskými národy, viděl v tom
perspektivu pro rozvoj české kultury. Zabýval se i překlady významných děl evropské
literatury do češtiny.
Historickou minulost v zájmu národního hnutí představily ve svých dílech Václav Hanka
(1791–1861) a Josef Linda (1789–1834). Václav Hanka byl významným kulturním činitelem
své doby, filologem, překladatelem a vydavatelem děl staročeské písemnosti. Provedl velkou
práci pro sbližování českého národa s jinými slovanskými národy, zejména ruským a
srbským. Jako první v Česku se Hanka obrátil k národní písni, ve které viděl možnost
obohacení literatury.
Josef Linda spolu s Václavem Hankou jsou považováni za autory Rukopisu zelenohorského a
Rukopisu královédvorského, avšak přímé důkazy neexistuji. Linda s Hankou jsou známí jako
falzifikátoři. Snažili se prokázat existenci českého eposu, což se jim docela dobře podařilo,
Rukopisy jsou tak kvalitní, že spory o nich se vedou až do teď. Až v 80. letech 19. století se
prokázalo, že jsou to padělky. Jenže svou misi Rukopisy už vykonaly – zesílily patriotické
cítění národa.
Vrcholem českého patriotismu a myšlenky slovanské jednoty byla díla nejvýznamnějšího
básníka národního obrození Jána Kollára (1793–1852). Jeho životním dílem byla Slávy dcera
– 150 sonetů o slavné minulosti Slovanů. Toto umělecké dílo je spojením tendencí klasicismu
a romantismu, který začíná mít výrazné heroicko-historické a nacionálně-folklorní motivy (v
díle Františka Ladislava Čelakovského, například).27
F. L. Čelakovský (1799–1852) – vědec, folklorista, slavista a básník. Svou činnost začal jako
sběratel národních písní (Slovanské národní písně 1822, 1825, 1827, Litevské národní písně
1827). Národní píseň chápal jako vzor a zdroj básnické tvorby a také jako projev svébytnosti
národů. Sbíral také slovanská přísloví – sbírka Mudrosloví národa slovanského v příslovích
1852, ve které bylo poprvé odlišeno přísloví od pořekadla. Největším dílem Čelakovského,
které mu přineslo velkou slávu, byl Ohlas písní ruských (1829) – epická básnická sbírka,
čerpající z ruských bylin. Díky této sbírce se stali oblíbenými hrdiny českého národa bohatýr
Ilja Muromec a ruští vojáci, kteří bojovali s Napoleonem a Tatary. Další sbírku Ohlas písní
českých (1839) už psal jako lyriku. Nebyla to hrdinská poezie, ale právě spíš lyrika, satira a
milostná poezie. Touto sbírkou Čelakovský jakoby se snažil poukázat na rozdíly mezi ruskou
26
27

LEHÁR, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Lidové noviny, 2008, s. 181.
MARKOV, D. F. Očerky istorii češskoj literatury 19.–20. věkov. Moskva: Akademia nauk SSSR, 1963, s. 73.
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(epickou) a českou (lyrickou) poezií. Tyto odlišnosti ukazoval také na srovnání krajiny obou
zemí: ruská lidová poezie – rozsáhlé lesy, mohutné řeky, česká poezie – drobné lesíky a
potůčky.28
Svou překladatelskou činností Čelakovský seznámil český národ jako první s lyrikou
vydatného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina (1799–1837), který je považován
za zakladatele moderní ruské literatury.
V 30.–40. letech se podstatně změnila situace ve společnosti. Vzrostla nespokojenost dělnické
vrstvy a značně se zvýšil počet nezaměstnaných, toulajících se po zemi a hledajících práci a
obživu. Roky 1843–1844 jsou časem prvních spontánních nepokojů v dělnické třídě. Ty
podpořily aktivizaci ideologického života: konflikt mezi třídami se stává konfliktem
politickým.
Vznikají nová legální patriotická hnutí a velký počet kulturních spolků. Častými se stávají
plesy, divadla i ochotnická představení.
Další novinkou pro společnost byl také vznik tajných spolků, které ovšem neexistovaly
dlouho.
Česká společnost se začíná pomalu ale jistě oddělovat od slovenské. Vzniká samostatný
slovenský literární jazyk. Ale stále pokračují Češi i Slováci ve společném boji proti
cizozemskému zotročení.29
Pro kulturní život 30.–40. let byl typický růst počtu národních vydání děl. Roku 1831 vzniká
národní nakladatelství Matice česká. Vznikají obrovská národní patriotická díla: pětidílní
slovník česko-německý J. Jungmanna, Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis P. J.
Šafaříka, Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě F. Palackého, Písně národní
v Čechách K. J. Erbena.
Od začátku 30. let vychází stálá periodická vydání, nejvlivnějšími byly takové časopisy jako:
Časopis Českého musea (založen F. Palackým v roce 1827), časopis Česká včela (od 1834) a
časopis Květy (od 1833).30
Rozvijí se i literární kritika, hlavními představiteli byli Josef Kajetán Tyl, Karel Sabina (30.–
40. léta), Karel Havlíček Borovský a Václav Bolemír Nebeský (40. léta).
Ve 30. letech vzniká nový estetický žánr – radikální romantismus, jehož představiteli byli
Karel Hynek Mácha, Karel Sabina a později Prokop Chocholoušek a Josef Václav Frič.
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HAMAN, A. Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století. Praha: ARSCI, 2010, s. 77-86.
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Význačným byl také historický romantismus Karla Hynka Máchy ve 30. letech. Zároveň se
ale vyvíjela linie protestu proti nacionálnímu a sociálnímu útlaku (Josef Kajetán Tyl).31
Po revoluci roku 1848 byl téměř až do 80. let základním stylem realismus, který se formoval a
upevňoval v české literatuře, svůj začátek má však již v neklidných časech revolty. I když
revoluce nedosáhla svých cílů, změny ve společnosti, které přinesla, měly obrovský vliv na
rozvoj demokracie i české literatury. Léta 1848–1849 jsou také časem prudkého rozvoje
publicistiky.
Vznikly pochyby o jednotnosti národů a objevily se otázky problematiky obyčejného národa
jako nositele společenského vědomí. To mělo za následek rozvoj realistických směrů
v literatuře a zostření sociální situace.
Koncem 40.–50. let prolínají tyto realistické tendence tvorbu Jaroslava Havlíčka, Boženy
Němcové a Josefa Kajetána Tyla. Ale i romantismus stále žije, například v tvorbě Josefa
Václava Friče, Karla Jaromíra Erbena.
V 50. letech se rozvíjí společenská próza, především pověsti, novely a povídky. Velkým
objevem byla v tomto směru tvorba Boženy Němcové (1820–1862). Postava Babičky ze
stejnojmenného díla byla prvním případem, kdy ústřední linii v díle zaujal psychologický
popis člověka z národa.
Už v 60. letech se utváří estetická stránka realismu, která se stává hlavním směrem tehdejší
literatury. Hlavním objektem literatury se stává život obyčejného člověka. Vznikají žánry
sociálně společenské a sociálně psychologické (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes).
Na základě nacionálně-osvobozeneckého hnutí se také rozvíjí historický román (Alois
Jirásek).32
V 60. letech bylo založeno Národní divadlo, to byl významný milník v kulturním životě.
Intenzivní rozvoj žurnalistiky přinesl vznik almanachu Máj, který přesně zobrazoval
atmosféru nových nálad v národním a společenském životě. Jeho název byl zvolen podle
básnické sbírky Máj Karla Hynka Máchy a znamenal budoucí rozkvět české literatury. Také
almanach Ruch (1868) byl důležitým aspektem tehdejšího literárního života.
Měnila se i poezie – vznikaly v ní nové motivy boje za svobodný život obyčejných lidí.
Buržoazní politika postupně ztrácela svou sílu a vznikala dokonce i díla od básníků
z dělnických vrstev.
Spolu s kritickým realismem Jaroslava Havlíčka, Jana Nerudy, Aloise Jiráska a jiných
spisovatelů existovala odděleně i sentimentálně-romantická tvorba Vítězslava Hálka a
Karolíny Světlé.
31
32
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V 70. letech pokračuje rozvoj žurnalistiky a velkou popularitu získávají politické články a
fejetony. V časopisech se tisknou díla významných spisovatelů ještě před jejich oficiálním
vydáním (romány Aloise Jiráska, Karla Václava Raise, Jakuba Arbese, básně Svatopluka
Čecha).
V 80. letech vznikl časopis Lumír, ve kterém vycházely nejen domácí literární novinky, ale
také zahraniční texty v překladech Josefa Václava Sládka a Jaroslava Vrchlického.
Konec 80. let 19. století už je zasažen imperialismem a třídními rozpory. Zesílení dělnických
vrstev a jejich hnutí za svobodu objevují tendence kritického realismu v literatuře (Petr
Bezruč, Jaroslav Hašek, Stanislav Kostka Neumann, Ivan Olbracht a další). V literatuře
tohoto období se také prohlubuje emocionální stránka života člověka, jeho psychologie.33
Značný vliv na mladé spisovatele měli v tomto období Josef Svatopluk Machar a František
Xaver Šalda, kteří se stavěli kriticky k řadě spisovatelů starší generace – Vítězslavu Hálkovi,
Jaroslavu Vrchlickému, Karlu Václavu Raisovi aj.34
Koncem 19. století byla česká kultura a literatura zasažena výraznými změnami.35 V popředí
stanula nová generace spisovatelů, kteří chtěli výrazné změny jak v literárním, tak
ve společenském životě. A to vyžadovalo vznik nových literárních žánrů a směrů, na které se
nemuselo dlouho čekat.

33
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3 Praktická část
V této části se budeme věnovat nejprve autorům samotným, jejich životní práci související se
sběrem lidové tvorby a poukazující na důvody, proč si autoři zvolili konkrétní téma
v literatuře. Poté budeme zpracovávat během studia primární literatury vyhledané ukázky,
popisovat některé teoretické okolnosti a srovnávat ukázky z české literatury s ukázkami
z ukrajinské literatury. Pomocí dotazníku bude proveden a zanalyzován výzkum mezi Čechy
a Ukrajinci. Cílem výzkumu bude zjistit, zda, a v jaké míře, jsou tradice, obyčeje a pověry
v obou kulturách stále živé. Jako doplnění uvádíme v příloze jmenný rejstřík osobností, o
kterých se mluvilo v práci, protože některé nejsou tolik známé, považujeme proto za vhodné
zmínit je zvlášť.
3.1 Údaje o autorech
3.1.1 Karel Jaromír Erben (1811–1870)
Poměrně osobitým představitelem českého romantismu 50. let je Karel Jaromír Erben,
pokračovatel v tradicích Čelakovského ve sběru a zkoumání slovanské lidové tvorby. Ale na
rozdíl od Čelakovského se Erben snaží najít v tom nějakou filosofii národů, jeho morálku a
etiku. Základem Erbenovy tvorby je romantika lidových vztahů, která má své kořeny v lidové
tvorbě, folkloru.
Zájem o vlastní národ a patriotické city se u Erbena vyvíjely ještě v čase navštěvování
gymnasia, především v předmětu významného českého dramatika a spisovatele Václava
Klimenta Klicpery (1792–1859). Během studia na Filozofické a pak na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy (1831–1837) se tento Erbenův zájem o historii svého národa jen posílil.
V Praze se Erben pohyboval v kruhu mladých literátů, kteří obdivovali styl Karla Hynka
Máchy, a zároveň se po vzoru Františka Palackého věnoval vědecké činnosti v historiografii:
hledá v archivech dokumenty o historii Česka, studuje etnografii a folklor z různých oblastí
Česka. Zároveň hodně cestuje a sbírá české národní pověsti a pořekadla, z nichž vydává
sbírky slovanských povídek a mýtů. Zabývá se i překlady staroruské literatury do češtiny.36
Jedním z jeho nejvýznamnějších děl je sbírka balad Kytice, která byla poprvé vydaná roku
1853, i když nejstarší z balad (Polednice) je již z roku 1834.37
36
37
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Vydání této sbírky v pro národ těžkou dobu Bachovského absolutismu bylo symbolické,
básník jakoby nabízel čtenářům naplnit se nesmrtelným duchem lidové tvorby, jejím
optimismem a vírou v lepší budoucnost. A to již od první balady Kytice, ve které motiv
mateřídoušky a jejích dětí je jako ponaučení od matky - lidové tvorby – národu.
Témata balad jsou čerpaná z lidové tvorby. Jsou tam časté motivy posmrtného převtělování
duší do rostlin: „Duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek… mateřídouškou nazvaly
(Kytice38 (Kytice, Vrba, Lilie), nebožtík-vampýr (Svatební košile), národní věštění o svátcích:
„Tu prý dívce v půlnoci, při luně pochodni, souzený se zjeví hoch ve hladině vodní“39 (Štědrý
den) a jiné.
Ale všechny je sjednocuje jedno téma, které se poprvé ve sbírce objevuje v baladě Poklad.
Hlavní ideou této balady je, že na Svatý týden před Velikonocemi, když jsou všichni věřící
v kostele, se otevírá země, ve které je ukryto velké bohatství. Osobitostí Erbenovy tvorby
bylo to, že folklorní motivy spojoval s lidskými hříchy a problémy. Předně to byl problém zla,
kvůli mukám svého trpícího národa se Erben snažil najít kořeny společenského zla a lidské
tragedie. Vysvětloval to tím, že všechny lidské tragedie vznikají kvůli porušení nějakých
pokrevních svazků a zločinem, stejně jako v lidové tvorbě, je zrada těchto pokrevních svazků.
A podle zákonů národní etiky mají být tyto zločiny přísně potrestané.
Podle národní morálky se za zločiny považují i hlad po penězích, egoistické přání zemřít, a
prokletí rodičů, kteří nezmohli vychovat své dítě podle zákonů morálky. Všechny tyto lidské
hříchy se dají najít ve sbírce Kytice.
Erben poukazuje na to, že pokrevní svazky mezi rodiči a dětmi jsou stejné jako svazky mezi
občany a jejich vlasti. Zrada své vlasti je velkým zločinem a musí být potrestána.
„Střetání nejbližších osob umocňuje čas a prostor, v nichž probíhají. Jisté okamžiky dne či
roku mají magickou moc (půlnoc je časem duchů, v pátek je člověk víc ohrožen temnými
silami než v jiný den, na Velký pátek se otevírají poklady, o Štědrém dnu bývá obdarován
ovocný strom i dobytek, člověku je dopřáno zahlédnout svůj budoucí osud – je mu ovšem
„naděleno“ štěstí čí neštěstí bez ohledu na to, jaký je a jak si vede). Lidé se potkávají
s nadpřirozenými bytostmi (vodník, polednice, stařeček v Zlatém kolovratu); obcují se stromy
a květinami schopnými ukládat jim o život i překonávat smrt (Mateřídouška, Vrba).“40
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3.1.2 Božena Němcová (1820–1862)
Božena Němcová je spolu s Jaroslavem Havlíčkem a Josefem Kajetánem Tylem považovaná
za zakladatelku realismu. Díky ní se objevují a rozvijí takové žánry jako črta, povídka, novela
a román, ve kterých jsou pravdivě zobrazeny život národa a sociální otázky. Jako jedna
z prvních českých spisovatelek Němcová zapojila do svých díl prostý národ – rolníky.
Její těsné vztahy s rolníky a lidmi různých sociálních vrstev a profesí hodně obohatily její
slovní zásobu prvky běžně mluveného jazyka, a nikdo se nesrovná s tím, jak šikovně se jí
podařilo zapojit tyto prvky do svých děl. Němcová je tedy po právu považována za
zakladatelku moderní české prózy.41
Největší vliv na budoucí spisovatelku měla babička Boženy Magdalena Novotná. Stařenka
zasela ve svých vnucích lásku k mateřskému českému jazyku, k české historii a k národním
povídkám a písním. Babička pro ně byla symbolem lásky ke svému národu.
Po sňatku s Josefem Němcem se Božena začala pohybovat ve společnosti mladých
spisovatelů a vědců, kteří v ten čas hořeli ideou národního obrození. Němcová se k nim
připojila, což bylo, jak ona sama říkala, rozhodujícím okamžikem její duchovního života.42
První pokusy literární tvorby Němcové byly vydány v časopise Květy. Byly to patriotické
verše. Ale časem si Němcová uvědomila, že nejbližší její próza, a jako jedna z prvních se
obrátila k lidové tvorbě – povídkám.
Roku 1845 se Němcová stěhuje ss manželem do Domažlic a tady se v těsném kontaktu
s prostým lidem konečně zformovali estetické a společenské názory této spisovatelky.
Němcová věřila, že národní obrození není možné bez vývoje národně patriotické stránky
života.43
V Domažlicích Němcová píše některé své povídky a zapojuje do nich živý národní jazyk.
V povídkách jsou těsně spojena historická a ekonomická fakta a národní legendy a mýty.
Němcová podrobně popisuje národní obyčeje, přírodu a živobytí rolníků.
František Xaver Šalda ve svém kritickém článku „Básnický typ Boženy Němcové“ (1933–
1934) psal o ni: „Němcová je jistě u nás první básnířka chudých… Její umění je rozděleno
mezi realism a romantism. Němcová dovede odpozorovat velmi jemně a prolínavě mnohé
detaily životní, zvláště hmotný a mravní byt venkovského lidu. Její osoby zvláště vesnické
nevisí ve vzduchu, stojí pevně na svých nohou, velmi důvěrně spjaty se svým rodným krajem,
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připoutány k němu starým poutem zvyků a obyčejů. Zda se ti to folkloristickou studií, ale má
to vpravdě hlubší záměrnost…“44
Novely a povídky psané Němcovou v 50. letech posloužily jako podklad pro její další díla.
V některých povídkách z Domažlic Němcová používá i publicistický styl prózy spisovatelky.
Povídky Domácí nemoc a Obrázek vesnický jsou jejími prvními pokusy zobrazit skutečnost
v realistických popisech vesnického života.
J. Fučík ve svém článku „Božena Němcová bojující“ (1940) psal: „Tak a s takovou
bezprostřední zúčastněností nikdo z českých spisovatelů tenkrát ani dlouho potom nevyslovil
dělnický názor na panskou svobodu, jako Němcová tady. To je pohled přímo epochální u nás:
pohled z druhého břehu.“45
Celý svůj život Němcová sbírala český a slovenský národní folklor. Hlavní výjimečností její
tvorby byl bohatý popis obrazu národního života, výrazný folklorně-etnografický materiál,
barevný a živý literární jazyk.
Ve své novele Sestry proti sobě Němcová postavila dva světy – egoistickou vyšší třídu a
duchovně bohatou, moudrou a humánní nižší. Jsou tam cítit i revoluční ozvěny.
Novela Karla, napsána pro almanach Perly české jako dárek Franci Josefovi I, přitahuje svým
bohatstvím národních charakterů. Jsou tam i podrobné popisy národního venkovského života,
jejích povah, popis selských prácí a oslav a také popisy přírody Domažlicka, folklorněetnografické detaily a místní nářečí.
Většinou jsou popisy venkovského života v dílech Němcové světlé i optimistické. Tomu se
trochu vymyká novela Divá Bára, i když je to také neméně krásná próza .
Syžetem této novely jsou tři typy lidí z jedné vesnice: pověrčiví venkovani, kteří nepřijímají
dítě, jehož povaze nerozumí, a o kterém si myslí - podle zlých slov porodní báby - že je to
dítě nečisté síly – polednice, pak několik lidí, kteří s dítětem sympatizují a samotné dítě – divá
Bára.
Bára se trochu liší od obyčejných postav Němcové – i když je venkovankou, je volná od
předsudků a nesnáší pravidla, je těsně spojená s přírodou. Stalé výčitky a nepřátelství ze
strany jiných venkovanů formují v děvčeti silnou a nezávislou povahu. Je odvážná ve všem co
dělá a nelze pochybovat o její vroucí lásce a upřímných citech ke kamarádům. Divá Bára je
symbolem ideálu člověka Boženy Němcové – je zbavena předsudků a zaostalostí a zároveň
čistá a nezasažená ničím buržoazním nebo měšťáckým.
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Tvorba Němcové je jedním z nejvýznamnějších příkladů realistického žánru v české
literatuře. Mladí spisovatelé a pronásledovatelé Němcové se snažili podle jejího příkladu
zobrazit venkovské povahy a obrazy života, aspoň přibližně stejně hluboko národní, s živým
jazykem a velkými povahami malých obyčejných lidí. Díla Boženy Němcové jsou klasikou,
stále přitahující nové a nové čtenáře svou pravdivostí a poetičností, ve které je zobrazen
národní duch, láska k vlasti a víra ve vlastní národ a jeho světlou budoucnost.46
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3.1.3 Karolina Světlá (1830–1899)
Novely a romány Karoliny Světlé (vlastním jménem Johana Rottová) jsou věnovány
prostému lidu. I když Světlá pocházela ze zámožné pražské buržoazní rodiny, cele se
věnovala české literatuře a českému národnímu obrození a osvobozeneckému hnutí. Jako
první zobrazila jako hlavní postavu hrdinku ženu, což bylo spojeno s vývojem na konci 60. let
s hnutím za práva žen na vzdělání, pracovní svobodu a lepší postavení v rodině. Roku 1873
vznik dámský časopis Ženské listy a jednou z jeho redaktorek byla spolu se svou sestrou Sofii
Podlipskou a Eliškou Krasnohorskou právě Karolina Světlá.
Nejlepší díla Karolina Světlé jsou věnována životu na venkově Ještědského kraje. Hlavní
téma je mravní dluh a obětování se dobru. Světlá se snažila předvést čtenářům jako hrdiny lidi
vysokých mravních principů, sociální otázky společnosti byly jen někde v pozadí. Kladní
hrdinové jejích literárních děl jsou prostí lidé, rolníci, jejichž mravní čistota je protiváhou
egoistických mravů buržoazní společnosti.
Její nejoblíbenější postavou byla milující žena, která se ve jménu mravního dluhu vzdává
svých citů, anebo, pokud na to má právo, bojuje o svou lásku proti společnosti jakýmkoliv
způsobem až do samého konce.
„Ideovým zaměřením je ostatně předznamenáno a určováno celé básnířčino dílo.
V začátečnických salonních novelách hledá Světlá duši ženy, která by se odrážela od
konvenčního průměru, v ještědských prózách pak tuto ženskou duši monumentalizuje, při
čemž zároveň zachycuje a umělecký ztvárňuje pohorský kraj a jeho lid (tak jako ve
staropražských obrázcích kresli někdejší, už jen z rodinných podání známou starou Prahu),
v skladbách s aktualisovanou thematikou historicko-náboženskou pak promítá do svého lidu
stopy odkazu české tradice reformační.“47
Próza Karoliny Světlé se vymyká literárním dílům 19. století svým jemným a zároveň
hlubokým předáváním osobitosti života jejích hrdinů, v tom, jak spisovatelka popisuje
hlubokou duchovní povahu člověka. Její díla mají velkou uměleckou hodnotu pro českou
literaturu.
Klíčovým prostředím díla vybraného pro práci je Ještěd s jeho lesy, „kde se prohání štvaní za
bouřlivých nocí“ s jeho stříbrookými studánkami „kde tančívají podvečer malí vodníčkové
vedle bledých lesních panen, česajících si tam dlouhé zlacené vlasy při svitu vycházejícího
měsíce…“48
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Světlá měla těsné přátelské vztahy s Boženou Němcovou, která se také snažila dozvědět o
tradicích českého lidu v Podještědí, jí se to však na rozdíl od Světlé nepodařilo.
Z poznámek Karoliny Světlé
„Nemám jiné ctižádosti, než abych podala kus života lidu, co článek v řetězu vzdělanosti
obecné. Jako přírodozpytec studuje floru jistého kraje, si všímá všeho, i každého lišejníku, tak
jsem si všímala, kterak kvetl tam národ, jaké má zvláštnosti, jak kvete bylina vzdělanosti jeho,
jak přechází, jak se přetvořuje. Píší proto vesnické povídky, poněvadž se tato látka ztrácí od
roku k roku, poněvadž za deset let toho zbude málo a pro tu chvíli má velmi málo pěstovatelů.
Každý může psát ze sociálního života jiných vrstev, ale aby mohl psáti ze sociálního života
lidu, k tomu musí mezi ním žít v chaloupkách jeho, a nikoli s oken panského domu naň
pohlížet. Mně štěstí to se přihodilo, že provdavši se za člena prastaré selské rodiny, jejížto
praotec byl prý s lesní pannou oddán, jsem se stala jedno s lidem, učinila jsem hluboký pohled
v klenotnici jeho…Nepřihlížela jsem jen k pověrám, nýbrž k zvláštnosti povahy, přesvědčena
jsouc, že jisté vlastnosti se mohou vyvinouti jen v jistých místech, jako byliny jen v jisté
půdě.“49
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3.1.4 Ivan Petrovyč Kotljarevskyj (1769–1838)
Ukrajinský spisovatel, básník, dramatik a občanský aktivista. Je považován za otce moderní
ukrajinské literatury. Většinu života prožil v Poltavě.
Proslavila jej epická báseň Aeneida (1798), parodie na Vergiliův epos Aeneis, která je
pokládána za první uměleckou literární památku psanou v národním jazyce, jímž sice na
Ukrajině hovořily miliony lidí, ale který nebyl jazykem prestižním, literárním (a později, od
pol. 19. století byl vládními kruhy ruského impéria záměrně potlačován).50
Pro poltavskou divadelní scénu napsal také dvě dramata Natalka Poltavka a Moskal-Čarivnyk.
Použil v nich živý hovorový jazyk, což posloužilo jako základ pro formování nové etapy
ukrajinského literárního jazyka.51
Mezi roky 1817–1821 působil jako ředitel Poltavského volného divadla. V tu dobu (v roce
1819) napsal pro toto divadlo svoje první drama Natalka Poltavka, které bylo otištěné jen v
roce 1838. Spolu s jeho dalším dílem Moskal-Čarivnyk hrálo velkou roli ve formování
nového ukrajinského dramatického umění. Na základě Kotljarevského Natalky Poltavky pak
Mykola Lysenko vytvořil svou operu Natalka Poltavka.
Kotljarevského vysoce oceňovali ukrajinští básníci 19. století, jako např. Taras Ševčenko (viz
báseň Na Kotljarevského věčnou paměť z roku 1838, kde Ševčenko popisuje Kotljarevského
jako národního zpěváka a tvůrce nesmrtelné Aeneidy) či Mychajlo Kocjubynskyj. 52
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3.1.5 Mychajlo Mychajlovyč Kocjubynskyj (1864–1913)
Známý především jako ukrajinský prozaik a revoluční demokrat, Mychajlo Kocjubynskyj
pocházel z chudé rodiny. Kvůli brzo zemřelým rodičům musel sám postarat se o čtyřčlennou
rodinu, a proto musel místo pokračování v studiu začít pracovat jako soukromý učitel. Aby
uživil sebe a příbuzných, musel hodně času se věnovat osobnímu rozvoji. Ještě od dětství
začal se zajímat o ukrajinskou a ruskou národní literaturu.
Pod vlivem děl významných ukrajinských spisovatelů jako Marka Vovčka a Ivan NečujLevyckého aj. Kocjubynskyj píše svá první díla, s národně-poučovacími motivy.53
Koncem 90. Lét Kocjubynskyj pro další svůj rozvoj v literární tvorbě cestuje do Západní
Ukrajiny (Halyčyny). A tady začíná těsně spolupracovat s představiteli národního hnutí,
s jejich časopisy „Dzvinok“, „Zorja“ aj., kde se tisknou jeho verše a pověsti pro děti a jeho
díla první periody jeho tvůrčí cesty (ten čas na Ukrajině, podle zákonů Ruského impéria
ukrajinská vydavatelstva byla zakázaná).
Ve společensko-politickém životě Kocjubynskyj nebyl nijak výrazně aktivní, jenom zastával
funkci předsedy Černigovské filiálky spolku „Osvita“. Ale v literatuře byl velmi aktivním
bojovníkem proti starým sentimentálně-etnografickým tradicím v ukrajinské beletrii. Začavši
jako narodník-realista, Kocjubynskyj se s časem stal zakladatelem nového směru ukrajinské
literatury – impresionismu.
Kocjubynskyj považoval, že přišel čas skončit s omezenosti a provincialismem témat
ukrajinské literatury, s popisy venkovského bytu, a venkova vůbec. Myslel, že ukrajinská
literatura žádá vývoj filosofických, sociálních, historických, psychologických a jiných
vážných témat.
Velmi výrazným rysem tvorby Kocjubynského byla osobitá lyričnost jeho tvorby. Nejvíce
ona se projevila v jeho povídce „Stíny zapomenutých předků“ (1912), jedněm z jeho
posledních díl. Je to tragický příběh ze života ukrajinského karpatského plemene huculských
horalů, oslava lidového bájesloví. Celé dílo je prostoupeno lyrikou karpatské přírody,
popisem pověr, obyčejů a zvláštního způsobu života horských lidi, které svou těsnou spjatosti
s přírodou zosobnili všechny zjevy života a vtělili svou fantasii v realitu. Osobní pozorování
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spisovatele za životem huculů a sebrání etnografický materiál dovolily vznik velmi
koloritního díla, ve kterém zlo vítězí nad dobrem. Takové pesimistické motivy byly
výsledkem těžké nemoci autora a zároveň jeho ztrátou víry v budoucí pozitivní změny ve
společnosti. Velmi přísný k sobě a své tvorbě autor pracoval nad tímto dílem velmi dlouhou
dobu, i nehledíc na to, že autor už patřil k impresionistům v ten čas, toto dílo je napsáno
v romanticko-symbolických odstínech. Hlavní postavy Ivan a Maryčka jsou Romeo a Julii
ukrajinské prózy.54
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3.1.6 Hryhorij Fedorovyč Kvitka-Osnovjanenko (1778–1843)
Kvitka-Osnovjanenko se narodil ve šlechtické rodině. Celý svůj život byl významným
kulturně-společenským aktivistou. Je považován za zakladatele ukrajinské prózy a
komedijního žánru v klasické ukrajinské literatuře. Zúčastňoval se skoro všech kulturních
událostí, byl jedním z vydavatelů a redaktorů prvního ukrajinského časopisu Ukrajinský
věstník (1816-1818), podílel se na vydání almanachů Utrennjaja zvezda a Molodyk a také
první sbírky ukrajinských přísloví a pořekadel. Také byl ředitelem profesionálního divadla
v Charkově, na jehož založení se hodně podílel; vůdcem šlechty, předsedou Charkovského
soudu apod. Svou literární činnost začal roku 1816 v ruštině.55
Odsuzuje omezenost a hloupost kozácké stařešiny, pijáctví, obžerství a jiné neřesti, KvitkaOsnovjanenko zobrazoval s velkými sympatiemi životobyčejných lidí a popisoval jejích těžké
životní podmínky.
Ve svých komedijních dílech používal pohádkové syžety a příhody. Zesměšňoval některé
aspekty života toho času. Jeho veselá humoristicko-satirická povídka Konotopská vědma je
mistrovskou satirou na živobytí kozácké stařešiny 18. století. Originální kompozice, spousta
groteskních komických scén, legrační popisy postav, živý a zajímavý jazyk díla – to všechno
dělá z povídky Kvitky-Osnovjanenka zajímavé čtení i v naší době. I když je povídka spíše
pohádkové

povahy,

některé

děje

jsou

čerpány

ze

skutečných

událostí,

skoro

zdokumentarizovaných, ale umělecky ztvárněných. Scény s pálením čarodějnic kvůli
podezření z jejích víny na suchu pocházejí z reálných událostí, které se spisovatel dozvěděl od
starých lidí.
Činnost Kvitky-Osnovjanenka má historickou hodnotu, jeho literární díla vznikla v době, kdy
se ukrajinská literatura začínala formovat. Tvorba Kvitky-Osnovjanenka líčila mravní povahu
selských lidí, jakou doopravdyměli a dlouhou dobu byla příkladem pro ostatní spisovatele
píšící v témže směru.56
Kvitka-Osnovjanenko jako první začal psát ukrajinským jazykem nejen v komickém žánrů,
ale i v působivém. Selské chudáci jsou u Kvitky-Osnovjanenka symbolem lidské šlechetnosti
a cti. Jeho tvorba měla velký podíl na obrození západnoukrajinské literatury.
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Tvorbu Kvitky-Osnovjanenka se dá považovat za první pokus o realistické zobrazení
tehdejšího selského života. Samotný spisovatel pak za jednoho z nejvýznamnějších tvůrců
národní povídky v evropské literatuře.57
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3.1.7 Ivan Semenovyč Nečuj-Levyckyj (1838–1918)
Ukrajinský spisovatel, překladatel a učitel. Narodil se do rodiny s pravoslavnou kněžskou
tradicí, jeho otec měl doma velkou knihovnu a na vlastní náklady provozoval školu pro
venkovské děti, kde se Ivan naučil číst a psát. Později získal v odborné církevní škole klasické
vzdělání. Od 14 let navštěvoval pravoslavný církevní seminář v Kyjevě, který pak úspěšně
absolvoval.
Během studia byl ovlivněn tvorbou Tarase Ševčenka, N. V. Gogola a A. S. Puškina.
Po studiu semináře působil jako učitel v odborné církevní škole, posléze pokračoval ve studiu
a při tom samostatně studoval francouzský a německý jazyk a zabýval se ruskou a
ukrajinskou literaturou a také filozofickými díly své doby. Po ukončení studia odmítl být
knězem a začal působit jako učitel nejprve v Poltavě, poté v polských městech a pak
v moldavském Kišiněvě, kde založil tajný spolek progresivních učitelů, se kterými probíral
různé národní a sociální problémy tehdejší doby. Zároveň propagoval ukrajinskou literaturu,
čemuž věnovala svou pozornost i policie.58
Nečuj-Levyckyj měl mírnou povahu, ale to se měnilo, když šlo o věci jemu posvátné. Ještě
v Kišiněvě napsal práci „Pro nepotřebnost velkoruské literatury pro Ukrajinu a Slovančinu“.
Neměl na mysli, že je tato literatura horší než ukrajinská, ale podle něj je tato literatura pro
Rusko a Ukrajina potřebuje svou vlastní. Domníval se, že je velkou chybou vychovávat nové
generace na ruské literatuře a nemít svou vlastní. Stejnou kategoričností se vyznačoval i když
šlo o pravopis. Zasazoval se o to, aby se psalo tak, jak se mluvilo. Znal a zajímal se o živý
jazyk a principiálně se vyhýbal různým přejatým slovům.
Až roku 1885 po odchodu do důchodu začal Nečuj-Levyckyj se svou spisovatelskou činností.
V dějinách ukrajinské literatury se Ivan Nečuj-Levyckyj považuje za spisovatele, který uvedl
do literatury nové téma: psal sociálně-společenské novely a vyprávění, ve kterých popisoval
těžký život ukrajinských dělníků druhé poloviny 19. století. 59
Estetické názory Nečuj-Levyckého se formovaly pod vlivem lidové slovesnosti. Ivan Franko
považoval Nečuj-Levyckého za nejvýznamnějšího představitele realismu. Nečuj-Levyckyj byl
výrazně proti naturalismu, podle něj nemusíme kopírovat přírodu, ale musíme k ní přidávat
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uměleckou pravdu. Za vzor si Nečuj-Levyckyj zvolil Tarasa Ševčenka, který jako základ své
tvorby pojal lidovou píseň, a „zmohl vést národní epos v opravdu národním duchu”.60
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3.1.8 Taras Hryhorovyč Ševčenko (1814–1861)
Významný ukrajinský básník a výtvarný umělec, vedle Ivana Kotljarevského zakladatel
moderní národní literatury, symbol země a ukrajinské kultury. Byl také občanským a
politickým aktivistou, členem Cyrilometodějské společnosti61 a akademikem Imperátorské
akademie umění v Petrohradu.
Ivan Franko o Ševčenkovi řekl, že s ním „do evropské literatury vstoupil prostý mužik z
vesnice“. Hlavním pramenem inspirace byl Ševčenkovi skutečně jednak lidový život Ukrajiny
– tehdy téměř výhradně venkovské, jednak vlastní prožitky z cest ve vyhnanství. Jeho velkým
tématem byla národní poroba Ukrajinců ze strany Ruska (dříve též Polska), obecněji pak
soucit s lidským utrpením a nesplněnými touhami vůbec. Pro pozdější ukrajinskou literaturu
byl Ševčenko největším vzorem (a také předmětem epigonství). Na Ukrajině je mu dodnes
věnována velká pozornost i na akademické půdě: bylo toho o něm napsáno tolik, že další
spisy o něm podle některých názorů vedou jen k zamlžení jeho osobnosti a díla. 62
Taras Ševčenko ve svých dílech zobrazoval přesně ty myšlenky a nálady, které byly pro
ukrajinský národ důležitými právě v onu dobu. Jeho tvorba se natolik zalíbila lidem, že skoro
každá rodina, která měla doma alespoň jednu knihu, vlastnila jeho Kobzara (1840) – jeho
nejznámější sbírku básní, kterou se lidé učili i nazpaměť.
Některá Ševčenkova díla se stala ještě v době jeho života národními písněmi a začala žít
vlastním životem, jako lidová tvorba. Jeho texty jsou velmi rozmanité: obsahují jak lyrická
díla, tak i hrdinský epos. Ševčenko měl za to, že básník a jeho národ jsou nerozdělitelní a
jednotní, a poukazoval na to ve svých dílech.63
Historická hrdinská báseň Hajdamáci (1841) je vrcholem revolučního romantismu v tvorbě
Ševčenka.64
Vědecké studium života, tvorby a celkové činnosti Tarasa Ševčenka a jeho role a místa ve
světové literatuře se dokonce stalo zvláštní vědeckou disciplínou – ševčenkovědením.
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Revoluční díla Ševčenka měla obrovský vliv na formování národního společenského vědomí
a mají na něj vliv až dodnes.
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3.2 Komparace českých a ukrajinských tradic

V této části se budu věnovat konkrétním příkladům z české a ukrajinské literatury. Budu je
popisovat, ukazovat vyhledané citace a srovnávat je. Věnovat se budu jen těm tématům, se
kterými jsem se setkala v použité literatuře. Nebudu například uvádět všechny svátky, ale jen
ty, jejichž popis se dá najít ve vybraných dílech.
Ukázky budou rozdělené podle těchto témat: ukázky patřící k rodinným událostem, takovým,
jakými jsou narození dítěte, zásnuby, svatba a pohřeb. Také zde budou ukázky obyčejů při
oslavách vybraných svátků. K tomu budou zmíněny také související pověry a magické rituály.
3.2.1 Narození
Narození je prvním významným okamžikem v životě člověka samého a také velmi
významným okamžikem v životě jeho rodiny. Proto s ním je spojeno mnoho obyčejů a pověr,
které mají kořeny v nevědomosti o tom, jak správně zacházet s ženou v těhotenství, během
porodu a v době po něm. Velmi silnou proto byla víra v nadpřirozené síly, které mohli uškodit
nejen ženě a jejímu dítěti, ale i celé společnosti kolem nich.65
Všechny související rituály se obecně vztahují ke třem etapám: k těhotenství, k samotnému
porodu a k šestinedělí.
Těhotenství bylo chápané jako požehnání pro rodinu. „Se mu vysmívali, že je starý mládenec,
že bude muset po smrti v předpeklí písek do otypek vázat… Tu mu kdosi napískal, že když
umře, nemaje dětí, že nepřijde do nebe, děti že jsou stupně do nebe.“66
Při porodu byla po rodičce samotné nejdůležitější porodní bába - zosobnění všech národních a
léčitelských zkušeností. Skoro nikdy nebyl při porodu vyučený specialista, proto byla porodní
bába jedinou, kdo mohl pomoci a kdo měl proto absolutní důvěru. Důležitá byla i příprava
obydlí před samotným porodem, na pilnosti báby záleželo, jestli vše proběhne dobře a jestli
bude matka a dítě v pořádku. „Najednou si pomyslela, že to není její dítě. Babka se při porodu
nestarala, nevykouřila chalupu, nezapálila svíčky a možná čertice jí hbitě podstrčila namísto
jejího dítěte vlastní.“67
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Hned po narození dítěte a po hygienických záležitostech běžela bába s dítětem a s kmotrou do
kostela - pro jméno.68 Pan farář dával jméno podle sebe, buď podle kalendáře anebo
v návaznosti na jméno kmotry, pokud to bylo v rodině zvykem. „Jáť za to nemohu. To víš, že
je u nás obyčej, aby neslo dítě jméno kmotry. Dala jsem na vůli kmotře, když se mne ptali.“
„Hale jestlipak je teky v kalendáři to jmeno?“… „Musí přece být, vždyť pan farář ničeho proti
tomu neměl.“69
Lidé věřili, že doba narození dítěte má velký vliv na jeho budoucí život. Že může ovlivnit
jeho talent a schopnosti, že bude umět něco, co je dáno jen jemu anebo lidem, které jsou
narozené ve stejnou dobu.
„Nemůže si je {rozumy} člověk dáti, ani se jim přiučiti, a kdyby kdovíjak o to stál, musí
přijíti právě v ten den na svět, když je bůh rozdává. Matka se narodila na Boží tělo a takoví
lidé mají pak dar ducha, jakož i ti, kdož spatří světla božího na Hod velikonoční a vánoční.“70
Prvních šest týdnů, tzv. šestinedělí, bylo považováno za období zvýšeného ohrožení pro
matku a dítě. Muselo se dodržovat mnoho pravidel, jinak hrozilo velké nebezpečí anebo
dokonce i smrt pro matku a (anebo) dítě. Nejnebezpečnější čas bylo například poledne.
„Sousedka zaskočila k šestinedělce v pravé poledne a našla ji pod komínem u ohniště
polomrtvou ležet. Udělala povyk, kmotry se sběhly, přišla i bába a vzkřísily Báru. Dověděly
se od ní, že vařila mužovi oběd, a zapomenouc, že šestinedělka nemá v pravé poledne ani po
klekání ze sednice vykročit, zůstala stát v kuchyni pod komínem a vařila. Tu prý to okolo uší
jí zašumělo, jako zlý vítr, před očima dělaly se jí mžitky, něco ji začalo krákat za vlasy a na
zem porazilo. „To byla polednice!“ křičely všechny. „Jestlipak nepodložila divé dítě místo
Barči.“71
Jednou z velmi rozšířených národních nadpřirozených bytostí byla právě Polednice. „Že na
tebe, nezvedníku, Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!
– A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou
osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas – vichřice podoba!“72
Polednice je fiktivní ženská postava (démonické strašidlo), pocházející z české lidové
slovesnosti, údajně strašicí dětí přesně v pravé poledne.73 A podle uvedených příkladů je
nebezpečná i pro dospělé.
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3.2.2 Zásnuby a svatba
Zásnuby a svatba jsou dalšími významnými okamžiky lidského života a velkým tématem jak
v české, tak i v ukrajinské literatuře. Zmínky o nich se dají najít velmi často. Během práce
s literaturou byl nejrozsáhlejší počet pověr, zvyků a obyčejů spojen právě s těmito událostmi.
Samotné svatbě vždy předcházely zásnuby, které jsou podle popisu ve vybraných českých a
ukrajinských dílech více méně shodné, ale v něčem se také liší.
Tím nejdůležitějším bylo u Čechů svolení rodičů. „On tě měl přespříliš rád, ale bez svolení
rodičů věděl, že by nikde nic nepořídil.“74 I když ženich s nevěstou už byli domluvení, bylo
stejně potřeba získat požehnání rodičů: „Právě jsme se spolu domluvili; dejte nám tedy vaše
požehnání.“75
Naopak v ukrajinských dílech svolení rodičů není na prvním místě, ženich posílá námluvčího
s chlebem k domu nevěsty a zde je nejdůležitější to, aby mu nevěsta dala nazpět ručníky. 76
„Stalo se tak, jak chtěl syn: před Pokrovem poslal k Nymydoře námluvčích. Jednoho dne
námluvčí vyměnili chléb a druhého dne Nymydora ručníky podávala.“77 Více tedy záleží na
souhlasu samotné nevěsty a až poté, když jsou mladí domluvení, si jdou pro požehnání
k rodičům. Nicméně je to spíše tradice než podmínka. „Dobrý Petre a odvážná Natalko,
pojďte ke mně (bere je za ruce a vede k matce). Požehnej dětem svým štěstí a zdraví.“78
Námluvčími mohou být jen muži a to většinou z řad příbuzných anebo blízkých přátel.
„Zavolal… aby běžela pro strýce a bratrance, aby co nejrychleji brali chléb svatý a tyčinky a
jeli k paní praporečníkové pro ručníky.“79
Na Ukrajině sloužily ručníky a hedvábná páska jako důkaz, že nevěsta dává svůj souhlas: „U
soudního úředníka je ruka obvázaná hedvábnou páskou, u pomocníka předsedy přes rameno
dán je ručník námluvčího.“80 A nevěsta většinou už od tohoto rozhodnutí ani nemohla
odstoupit, jinak by jí hrozila pokuta anebo i trest: „A jelikož ručníky a hedvábná páska jsou
potvrzením jejího dobrovolného a nenuceného souhlasu být mojí spolubydlící, stanete před
soudem, zaplatíte penále a budete sedět ve věži.“81
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U Ukrajinců je zajímavé to, jak to vypadalo, když nevěsta ženicha odmítla. Tato tradice
souvisí jen s Ukrajinci, něco podobného jsme ve vybraných českých dílech nepotkali ani
jednou. Jako odmítnutí sloužila tykev, buď nějak připravená, anebo i syrová. „Podala mu na
pánvi… pečenou tykev.“82 „Něco visí na krku koně. Dívá se – šňůra, zatáhne za ni – a i tady
je připevněna syrová tykev!“83 A dokonce prostý výraz „podat tykev“ znamená odmítnutí
ženicha, nejsou pak potřebná žádná další vysvětlení: „Spoustě ženichů podala pečenou
tykev.“84
Po souhlasu a požehnání bylo možné dále pokračovat ve smlouvání, ke kterému se vztahovala
i otázka věna – majetku, který nevěsta přináší do manželství. A toto platílo jak pro Čechy, tak
i pro Ukrajince. Věnem mohlo být všechno, co má nějakou majetkovou hodnotu: peníze,
nějaké věci atd. „Peníze ale měla, jak je to u nás venkovanů způsob, nevěsta do domu přinést,
za to se pustí synoj statek.“85
„Na zdi několik obrázků a za nimi zelené letorostě, v poličce lesklo se několik žbánečku a
talířů, všecko to památky matčiného věna.“86
Věno patři k takzvaným svatebním smlouvám, při kterých rodiče obou stran domlouvali
všechny záležitosti týkající se budoucí svatby, nevěstina věna a dalších. Při tom nebylo
povinné, aby se zapojil do řešení ženich, stačil jeho souhlas.
„Vždy zmateně odpověďal, kdykoli se ho staří optali, je-li s tím spokojen, co dali do svatební
smlouvy postaviť.“87
„Kdyby tě ale některý z nich rád měl, tuze rád, a ty jeho, pak bys přece vázat se dala?“ ptala
se Elška. „Což nevíte, Elško, jak to chodí? – Dříve by se jeho rodiče smlouvali s mým
tatíkem, mnoho-li mi dá, nežli by směl chlapec si mne vzít. U nás věna není tolik, aby se ním
kteříkoli rodiče spokojili, a z milosti přijít do statku nechci...“88
Občas se svatby smlouvaly i pouze kvůli spekulačnímu cíli. Ženich s nevěstou nemuseli mít
jeden druhého rádi, šlo jen o přínos pro obě strany.
„Je to spekulační svatba, a při těch zřídka obapolná náklonnost bývá.“89
„…já se bojím, když vzpomenu, jestli mne dají naši někomu, koho nebudu mít ráda!“
vzdychla Hana. „Vždyť bys nemusela si ho brát?“ „Kterak nebrat, když musíš rodičů
poslechnuť.“90
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„A přec si tě také neberu ze zalíbení, nýbrž že to chtějí naši.“91
„Inu, dceruško má milá, čas je na vdávání. Je bohatý, osamělý, budeš svojí paní. Mámo, já
paní být nechci, za něho mě nevdáš, z výbavy, cos naskládala, dřív budu mít rubáš. Ať
zapláčou moje družky, ať pop slavně zpívá, lepší, mámo, ležet v rakvi než se na něj dívat.
Nevyslyšela ji matka, dělala, jak chtěla, na vše dívala se, vadla a mlčela dcera.“92
Smlouvání probíhalo pomocí námluvčího, který spolu s ženichem vypravoval se k domu
nevěsty a její rodičů. Při příchodu se uvedl cíl návštěvy a pak, pokud bylo získáno svolení od
rodičů, se začínalo domlouvání o nevěstčině věně. Podrobný popis smlouvání se dá najit u
Karoliny Světlé v povídce Hubička:
„Bývá to u nás, že jak vidí lidé ženicha kamsi zamířit s námluvčím, za nimi v patách tam
pospíchají, aby slyšeli, kterak obě strany spolu jednají. Velmi často sousedé při tom na dva
tábora se rozpadnou, ten pomáhá tchánovi a onen zas ženichovi, nemohou-li se sami
dohodnouti, neb žádá-li jeden na druhém nemožných věcí.“93
„Chystám své dceři Vendulce tisíc zlatých, než s ní půjdeš do kostela na oddavky, zde na
tomto stole ti je do krejcaru vysázím, zboží, co na nevěstu sluší, také všecko dostane. Jsi-li
s tím spokojen, je věc hotova. A starý Paloucký natáhl proti Lukáši ruku.“94
„Odešel námluvčí pro nevěstu… Schovala se totiž Vendulka vidouc ženicha přicházeti, jak na
hodnou holku se sluší, a čekala na komoře, až pro ní námluvčí přijde, vše, o čem se jednalo, jí
vypoví a k ženichu je dovede, aby jí mohl žádost svou ústně opakovati.“95
Když bylo všechno dohodnuto, povinnosti ženicha se stávalo vyjednat ohlášky u pana faráře,
které se četly během nedělní bohoslužby. „Půjdeš hned nato k představenému pro cedulku a
poručíš ohlášky.“96
Ohlášky se obyčejně četly třikrát: buď o třech nedělích, třech svátcích, anebo to mohlo být za
příplatek přečteno i třikrát za sebou v jeden den, což urychlovalo svatbu.
„Pan farář již svolil; máme zejtra všecky tři ohlášky najednou, to je ti u nás mela.“97
Ze strany nevěsty byly družičky a ze strany ženicha mládenci a družba, kamarádky a
kamarádi a také příbuzní, pomáhající i se svatebními přípravami před svatbou i ve svatební
den.
„… že se na svatební den hned ráno v mlýně dostaví, jak to družici patři.“98
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„Na svatební den byla Anežka ze všech družic nejprvnější na Vystrkově, pomáhala, kde bylo
nějaké dílo, strojila a pletla nevěstu, uklízela a chystala na stůl a divila se, že to s ní tak dobře
jde.“99
Družičky pomáhaly nejen při vaření a přípravách k oslavě, ale také při oblékání a zaplétaní
vlasů nevěsty. „O připovědí ani nevěděli, kde jsem… Jak k nám přišel krejčík s mými
oddavačnými šaty, tu jsem omdlévala…Přišly družice, aby mne ustrojily a zapletly, ženich tu
i s mládenci a s muzikanty.“100 Šaty musely být vždycky nové, protože nevěsta by „do smrti
k ničemu kloudnému nepřišla, kdybych šla na oddavky v šatech již nošených.“101
Pokud byla ukrajinská nevěsta sirotek a nikoho neměla, muselo se jí najít náhradních rodičů.
Večer před svatbou chodila pak nevěsta po ulicích s rozpletenými vlasy, zpívala a zvala
družičky na svou svatbu. „Zítra bude svatba, děvče s rozpletenými copy už, samozřejmě, jako
sirotek, po ulicích v Konotopi s písněmi chodí a družiček sbírá.“102
„Začala připravovat Olenu ke vdávání, nakázala ji třikrát se poklonit k nohám otcovým a
matčiným, kterých pro takový případ vyhledali, a pak vlastnímu bratrovi. Starší družičce dala
pár svíček peťakových k věnečku, pásku pro obvázaní rukou, ručník pod nohy i groš pod
ručník pomocníka kněze na velký svícen.“103
Družka, která byla zvolená za hlavní, musela předat vzkaz od nevěsty a ženicha pro hocha,
který byl jimi zvolen za mládence. „Vyřiď mu pěkné ode mne pozdravení, tuhle rozmarii i
s bílým novým tím šátkem mu odevzdej a žádej ho, aby co nejbližší přítel ženichův dojista se
nám za mládence postavil… A ty se mi chystej za družici.“104
„Má zejtra jíti za družici s nejpřednějším v okolí hochem a dnes mu donést rozmarii
s červeným a modrým fáborem v bílém šátku zatočenou a ve jménu nevěsty a ženicha ho
požádati, aby se zejtra jistotně dostavil, kytku opentlenu na kabátě a nový šátek v levé
kapse.“105 Ale s tím souvisejí i pověry, že „děvče se nikdy za toho nedostane, s nímž byla o
svatbě za družici, a dostane-li přec, že s ním v žádné svornosti nežije.“106 Proto existovala
možnost odmítnutí svých postavení jak mládencem, tak družkou.
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Ženich s mládenci a družkou přicházeli, když byla nevěsta už připravená jít do kostela. „Jak
s nevěstou a s ostatními družicemi dolů do světnice sešla a ženicha bledého jako stěna
zahlídla, čekajícího již s mládenci a družbou na ně.“107
Při přípravě nevěsty také existovaly pověry o magických rituálech, které mohou ovlivnit další
život manželů, jež některé nevěsty pilně následovaly: „…když pustily družičky ženicha o
svatební den k ní do komůrky, podívala se naň, aby toho nikdo nepozoroval, ve vší tajnosti
rychle skrze prsty, a to jen proto, aby se ho již nikdy báti a tak ochotně jako tenkráte ho
poslechnouti nemusila. A když Antonín přestrojoval k hostině, opět rychle a nepozorovaně
svou hedbávnou loktušku, v níž byla v kostele, na kabát mu položila, a to zase za tou
příčinou, aby od té chvíle počínajíc po celý život vždy nad ním vítězila a se nestala, jak se
vždy obávala, mužovým nášlapkem.“108
Svatební ceremoniál probíhal u obou národů v kostele, při čemž u Čechů měla hlavní družka
svou zvláštní roli: „Pan farář počal obřad svatební. Teď měla ženichoj a nevěstě před ní
klečícím věnečky na hlavy položiť… Na hlavu je snoubencům sice položila, avšak místo aby
je byla s hlav sejmula, když přišel k tomu čas, a svázala, nechala je ležeť, až si je mládenec
vzal… Po oddavkách začala mše, všecko klekalo.“ „Už nevěďala, co se to kolem ní děje, co
družba mluví a jak oba otcové své dětí žehnají, ani jak se s Florikem z mlýna ven na cestu ke
kostelu dostala…“109
V kostele skládala nevěsta s ženichem slib. Tento slib před Bohem byl slibem, u kterého se
počítalo, že jej nelze porušit „Krásně mluví kněz o povinnostech, o věrnosti manželské, o
poddanosti… Domluvil kněz. Od nevěsty žádá se přísaha, přísaha taková, že chce s mužem,
který ruku její ve své drží, že chce s ním jít životem, s ním být v dobrém i zlém, až do smrti.
Trpělivě že chce snášet vše, cokoliv na ni vloží, zapřít se v každé době, stát se dobrovolně
otrokyní! Kostelem zazní truchlivé „ano“ – a zlatá páska, páska to nerozlučná, otáčí se kolem
ruky nevěstiny. Jí a píje se, zpívá a tančí se, vše za štěstí a zdar manželů. – Nevěsta musí též
v kolo!“110
„Už sňatek nejde zrušít,“ říkal jsi při obřadu, „že nenecháš jí až do smrti.“111
Z kostela se pak všichni přesouvali domů k nevěstě nebo ženichovi, kde začínaly největší
oslavy s tancováním a svatební hostinou.
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Po cestě z kostela celý průvod tančil, zpíval a muži při tom pálili z pistolí: „Okolo oken šla
svatba; ženy točily šátkami nad hlavami a všechny zpívaly, až se to daleko rozléhalo.“112
„Kdo dal o svatbě té nejvíce střelných ran? Více než všichni mládenci dohromady – měla jich
Vendulka asi sedm, šest vedle sebe na koni a sedmý ji mezi nimi vedl… Když šel mezi
svatebníky do kostela, zastavil se při každém kroku a vybouchl.“113
„Neslyšela ani muziku, ani střelbu, ani jak hoši vinným a punčovým lahvím krky o kamení
tloukli a svatebníkům a známým připíjeli, kteří na cestě stáli a na svatbu čekali…“114
Také bylo zvykem dávat připít všem, kdo stáli na cestě, když šli mladí z kostela: „A když
stará Martinka sousedkám pod lipou podávala poctu jako svatebnice, nevzala od žádné láhev
s rosolkou nazpět, musila si ji každá nechat celou do jedné kapky. Ani jedna z družic se
neukázala tak štědrou, ba sousedky cosi podobného ani nepamatovaly, ač si po tolik již let
nenechaly jedinou svatbu projít. Stála starou Martinku její štědrost ovšem hezkých pár grošů,
ale čest měla z ní velikou; lidé si o tom povídali dlouho, jak okázale oslavila veselku své
tetky…“115
„V mlýně čakal na svatbu už krytý stůl, nevím věru, co hosté všecko měli (beztoho že se starý
mlynář ukázal); vím jen, že byl obyčejný při svatbách pořádek v sezení převrácen. Vedle
nevěsty seďal sice mládenec, ale družici neposadili vedle ženicha… Nejdříu měl mládenec
s nevěstou tančíť.“116
„I byla svatba – zralý hřích, panna nevěsta samý smích; i byly hody, radování, plesy a hudby
bez ustání do sedmého dne.“117
U Ukrajinců je postup svatby podobný, podrobný popis můžeme najít u Ivana NečujLevyckého v jeho knize Mykola Džerja: „V neděli po svatebním obřadu šla Nymydora
z kostela v květinách, mašlích, s vyšívaným ručníkem v ruce, veselá a šťastná. Kolem ní
kroužily družičky a zpívaly svatební písně. Z kostela šla s družičkou rovnou za knězem, pak
za hospodářem, a pak ke Džerjovi. Po obědě u Nymydoryného strýce stála na pokrytém stole
borová větev, zdobená klásky ovsu, kalinou a barvínkem. Na stole byl obrovský bochník, do
kterého byli napíchané holubi pozlacené lístkovým zlatem; kolem bochníku ležely šišky. U
stolu seděla se sklopenýma očima Nymydora, kolem ní seděly družičky a zpívaly svatební
písně. V chalupě byla spousta lidí, děti stály na lavicích, na podlaze a dokonce i na peci. Před
večerem přišel ženich s bojary, svašnyky a svítilkami. V podvečer začali družičky rozplétat
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Nymydořiny copy… Nymydora se začala loučit se strýcem a s tetou… Večer za setmění
odvezli nevěstu k Verbivku. Když přejížděla přes verbivské zdymadlo, chlapci sebrali žoky,
položily je a zapálily. Druhého dne… celá vesnice se bavila na svatbě. Na Nymydoru nasadili
Mykolynu čepici, ovíjeli ji dlouhou červenou dvojitou páskou a vedli novomanžele ke knězi.
Za nimi šli muzikanti, za muzikanty se davem tlačili mládenci a děvčata… V Džerininé
chalupě hrála celý den muzika, celý den se tam jedlo a pilo.“118
Liší se to, že u Čechů bylo zvykem vařit též pro žebráky, u Ukrajinců tomu tak není:
„Rychtářka se dala při svatbě tak velice viděť jako blažený Antonín. Vařívali tehdáž pro
žebráky při svatbách jen z piva polévku, ale ona jim dala kávu, a to takovou jako pro
svatebníky. Zavařila jí celých šest liber, na každou libru jeden balíček cikorie, roztloukla do
ní dvě homole cukru a smetanu, kterou přidávala, musila pořád rozkloktávati, tak byla hustá,
neb „svlékla“ si všecky mírky v komoře, co jich nadojila včerejšího i dnešního dne.“119
Jiné je také to, že podle českých tradic nebylo zvykem, aby se nevěsta po svatbě hned
stěhovala k muži, muselo se nějaký čas vydržet.
„Není u nás venkovanů způsobem, aby se nevěsta, tak jako v městě, hned po svatbě k muži
stěhovala, rodiče by si to za hanbu pokládali, kdyby círu jen tak hned z domu vystrčili, jako
by už pro ni to sousto chlíba neměli. Mladá žena zůstane někdy ještě několik měsíců doma a
muž ji chodí navštěvovať.“120
Ale byly při tom výjimky. Pokud rodina ženicha potřebovala pomoc s nemocným, anebo byla
tchýně už velmi stará, tak se nevěsta mohla stěhovat hned po svatbě.
„Jestiť sice obyčejem v našich horách, že se nevěsta k ženichovi teprve několik neděl po
oddavkách stěhuje, ale jen tehdáž, když to může býti. Skoro rovněž tak často se přicházívá, že
pro jisté poměry přibývá do svého nového domova již mezi ohláškami, buď je-li tchyně již
velice stará a vetchá a přeje-li si, aby starosti o domácnost co nejdříve se zbavila, či provdalali se odtamtud dcera, na níž dosud vše stálo a kterou jest jí nahraditi, neb je-li v rodině právě
těžce nemocný, jehož ošetřování vyžaduje zvláštní péče. Krátce, od té chvíle, co dá otec
nevěstin ženichovi slovo, považuje se nevěsta již více za člena jeho rodiny než své vlastní, a
přisuzuje se jí povinnost, aby mu ve všem tak nápomocna byla, jak se na upřímnou a věrnou
družku života sluší. Ženich ze své strany také zas rodině její pomáhá, kdež toho potřeba káže,
jako by byl již opravdu jejím synem, Mezi měšťáky tohle prý obyčejem nebývá, budou se
tedy míti čemu smát, až to mezi ně přijde.“121
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3.2.3 Pohřeb
Období mezi smrtí a pohřbem bylo ve znamení příprav k pochování zemřelého. Bylo spojené
se spoustou obyčejů. Věřilo se, že v tento čas před samotným pohřbem je ještě duše na zemi a
je ohrožená zlými démony, a proto musejí příbuzní nebožtíka řádně připravit před jeho
poslední cestou do jiného světa a zachránit proti možné hrozbě. Také toto období bylo
nebezpečné i pro pozůstalé, proto byly všechny náležitosti řádně dodržované.122
Ukrajinské tradice se v tomto postupu hodně liší od českých. Podrobný popis se dá najít u
Kocjubinského v jeho Stínech zapomenutých předků. Jsou tam popsané tradice, které nejvíc
platily na západní části Ukrajiny a především, které patřily Guculům. Zvykem bylo například
hraní na pastýřskou troubu, když někdo zemřel: „Pokud se pamatoval, už dvakrát se před
jejich chalupou rozezněla pastýřská trouba a zvěstovala horám i dolinám smrt“123; pak se
v domě zemřelého scházeli všichni, kdo jej znali i neznali, zatímco nebožtík ležel na lavici a
měl v sepjatých rukou hořící svíčku. Zvykem při tom bylo položit na hrudník zemřelému
měděné peníze – na převoz duše. Manželka nebo jiná blízká žena, či všechny ženy spolu,
museli naříkat a čím hlasitější to bylo a s čím větší expresí, tím větší to mělo pochvalu ze
strany sousedů, kteří se ten čas věnovali vzpomínkám spojeným s nebožtíkem. „Smutně
ohlašovala pastýřská trouba horám smrt…Koně tloukli kopyty po kamenitých stezkách, krpce
šelestily v noční tmě, když sousedé ze zapadlých horských samot pospíchali k pozdnímu
světlu. Poklekali před nebožtíkem, kladli mu na prsa měďáky na převoz duše a mlčky usedali
na lavice… Světlo pohřebních svící splétalo síť stínů, stejných na tváří nebožtíka i živých…
Pod okny kvílely pastýřské trouby. Ivanova vosková tvář klidně spočívala na plátně a tajila
v sobě cosi, co bylo známo jen jemu, a pravé oko šibalsky vykukovalo zpod potemnělého
víčka na hromádku měďáků na prsou a sepjaté ruce, kde hořela svíčka. „Proč na mě
nepromluvíš, nepodíváš se na mě, nepohladíš mozolnaté dlaně? Kterou cestou se ubíráš,
odkud tě mám vyhlížet?“ naříkala Palahna a její drsný hlas přerušovaly žalostné vzlyky.
„Dobře naříká…“ pokyvovaly hlavami staré sousedky… „Pásli jsme společně na polonině
ovce… Jednou takhle paseme a vtom se zvedne studený vítr jako v zimě… Strhla se taková
činěnice, že nebylo na krok vidět, a tuhle nebožtík…“ vykládal hospodář sousedům. Těm se
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ústa otvírala vlastními vzpomínkami – slušelo se utěšit zkormoucenou duši, odloučenou od
těla…“124
Jenže takové docela tradiční události se za nějakou dobu přeměňovaly v něco úplně jiného, co
je velmi odlišné od českých tradic. Smuteční uctívání nebožtíka hosty se přeměňovalo
ve veselé hry a jinou zábavu, při které se často úplně zapomínalo na původní důvod schůze.
„Otevřenými dveřmi přímo z temné noci vcházeli dovnitř stále noví hosté… Bylo tu čím dál
těsněji…Nohy nejprve nesměle podupávaly, lokty do sebe vrážely, občas zaskřípěla lavice,
hlasy se prodíraly a mísily v hukotu. Vtom proťal těžkou clonu smutku zvonivý ženský smích
a tlumený hovor přešel v halas… „Hej ty, nosáči, kup ode mě zajíce,“ zahlaholil uprostřed
světnice mladý hlas a odpověděla mu vlna přidušeného smíchu: „Cha-cha! Nosáč!“ „Nechci!“
Vypuklo veselí. Ti, co seděli blíž ke dveřím, otočili se k nebožtíkovi zády, ochotní zapojit se
do hry. Veselý úsměv jim zaokrouhlil tváře, ještě před chvilkou zastřené smutkem, a zajíc
běžel dál a dál, zabíral větší kruh a už dospěl až k nebožtíkovi… Jeden po druhém vstávali
z lavice a rozcházeli se do koutů, kde bylo veselo a nával… U dveří síně už se líbali. „Na
koho si myslíš?“ „Na černovlasou Aničku.“ Anička naoko odmítala a vzpírala se, ale desítky
rukou ji vystrkovaly z těsného chumlu a horké rty ji pobízely: „Jen běž, děvenko, běž…“ A
Anička objala toho, kdo si na ni myslel, a mlaskavě ho políbila na rty za všeobecného
radostného pokřiku. Na nebožtíka zapomněli. Jen tři babky u něho zůstaly a skleněnýma
očima smutně civěly, jak po jeho žlutém ztuhlém obličeji leze moucha. Mladice lákala hra.
S očima, kde ještě nepohaslo světlo smutečních voskovic a kde dosud nevybledl obraz
nebožtíka, se šly ochotně líbat a nic nedbaly na vlastní muže, kteří právě tak objímali a tiskli
k sobě cizí ženy. Ve světnici hlučně mlaskaly polibky a mísily se s kvílením smutné pastýřské
trouby, která ohlašovala dalekým horám smrt na osamělém kopci. Palahna už nenaříkala.
Bylo pozdě a pak, musela se postarat o hosty. Zábava byla pořád hlučnější… Všichni mluvili
nahlas, jako by zapomněli, proč přišli, vyprávěli si různé příhody a řehonili se. Mávali
rukama, poplácávali se navzájem po zádech a mrkali na ženské. Ti, co se nevešli do chalupy,
rozdělali na dvoře oheň a kolem něho hráli veselé hry. V síni zhasli světlo, děvčata pronikavě
pištěla a mládenci se dusili smíchem. Veselí otřásalo stěnami chalupy a ječivé vlny narážely
na lavici, kde pokojně ležel nebožtík… Dokonce i staří se přidali k zábavě… Pomáhali
mladším chytat ženské a děvčata, napřahovali roztřesené ruce. Mladicím cinkaly na prsou
náhrdelníky, ženský výskot bodal do uší, lavice rachotily a vrážely do lavice, kde ležel
nebožtík. „Cha-cha… cha-cha!“ valilo se z kouta k prahu a celé řady lidi se prohýbaly smíchy
a držely se za břicho… Pevně zkroucený ručník, mokrý a těžký, pleskal po zádech napravo i
124

KOCJUBYNS’KYJ, M. Stíny zapomenutých předků. Překlad Alena Morávková. 1. vyd. v tomto překladu a
uspoř. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 60-61.

44

nalevo. Utíkali před ním s křikem a smíchem, poráželi každého, kdo jim přišel do cesty, vířili
prach a znečišťovali vzduch. Podlaha se otřásala pod tíží mladých nohou a na lavici
poskakoval nebožtík a potřásal zažloutlým obličejem, kde dosud pohrával tajemný úsměv
smrti. Na prsou mu jemně cinkaly měďáky, které dobří lidé věnovali na převoz duše. Pod
okny lkaly pastýřské trouby.“125
Zároveň ukázka z povídky Karoliny Světlé Hubička má v sobě něco, co patřilo jen k českým
tradicím – podtrhování při zvonění poledne znamenalo něčí smrt: „Odzvonili poledne a začali
podtrhovat. Děti, které si hrály na návsi, toho si ovšem nepovšimly, mužští smekli sice čepice,
ale koukali při tom také, jako kdyby se právě nic obzvláštního nedělo; jen ženštinami to
škublo… Všecky se sběhly na obecné v takových případech shromaždiště, pod starou lípu,
rozkládající svoje mohutné staleté větve vedle starého kostelíku uprostřed pohorské vesnice…
Kdože to asi tak náhle zemřel?… Ejhle, dvakrát podtrhuje, žena tedy poznává teď právě
pravdu boží, kdyby podtrhoval třikrát, muži by to platilo.“126
Zmiňujeme také šestinedělí po pohřbu – délka tohoto období je totožná s šestinedělím po
porodu, což má symbolický význam – jak narození, tak i smrt jsou mezními okamžiky
lidského života. Po porodu se žena připravovala na nový život a to vyžadovalo nějakou dobu
prakticky izolovaného života, stejně jako 6 týdnů po smrti byly dobou, ve které se na
nebožtíka bylo třeba pamatovat a vzdávat mu úctu různými způsoby, třeba objednáním a
zaplacením mše, vytvořením dobré hostiny pro hosty a celkové držení smutku.
Pokud zemřela manželka, manžel se mohl smlouvat s další ženou jen po uplynutí doby šesti
týdnů: „Zamíří zajisté hned po mši šestinedělní za nebožku rovnou cestou k Palouckým pro
slovo.“127 „Věren starému v naších horách způsobu či nezpůsobu, ubíral se mladý vdovec
v průvodu všech mužských svých příbuzných po zádušní mši za nebožku jeho manželku, šest
neděl po pohřbu jejím slouženou, do hospody, aby tam s nimi zármutek svůj zapil a zanechal.
Pozdržel se tam s nimi až přes poledne, vyčastoval je hojným obědem, jak při takové
příležitosti se sluší i patří. Po jídle se jim všem srdečně poděkoval za jejich průvod dnes i při
pohřbu.“128
Také existovaly různé pověry týkající se předzvěsti smrti anebo pověry spojené s projevy
návratu duše zemřelého: „Již po kolik neděl tvrdívala rychtářka den co den, že bude ve
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vesnici brzo pohřeb, jinak že by krtkové tak tuze v zahrádkách neryli.“129 „Nasypám si
naschvál okolo kolébky popele, abych poznala její šlépěje; zůstáváť prý po nebožtících stopa
jako kachní, také to slýcháváš, viď?“130
3.2.4 Svátky
Téma svátků je jedním z nejlépe popsaných jak ve vybraných českých dílech, tak i
v ukrajinských. Největším tématem jsou Vánoce a předvánoční doba. Pak velikonoční období
a jsou také zmínky o některých svatých i svátcích a obyčejích s nimi souvisejícími (např.
svatý Martin, svatý Jiří, svatý Jan Křtitel).
Prvním zmíněným obdobím je období přástek, které se začínalo hned po oslavě svátku
svatého Martina 11. listopadu, který znamenal příchod zimy a první sníh. „Sv. Martina bylo
tradiční datum, kdy čeleď opouštěla sjednanou službu, dostávala mzdu a hledala si nového
hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu se stávajícím. Toho dne se velmi slavilo.“131
„Bylo po žatvě, bylo i po sklidu ovsů i otav. Děvčata měly plátno vybílené, peří sedrané,
nastaly dlouhé mlhavé večery, svatý Martin přijel na bílém koni – nastaly „prášky“.
Hospodyně chystaly sobě a děvkám služným konopí k přádlu, mužům na letní oblek, na
provazy a plachty.“132
Přástky byly tradičními schůzkami, při kterých ženy předli, ale chodili tam také i muži. Při
tom se hodně povídalo, bavilo, zpívalo, a stejně často i pomlouvalo. „Byla to diuná svatba; na
přástvách dlouho o ní povídali.“133
Někdy se hrály hry, někdy se tancovalo. Přástky samotné měli obrovský kulturní význam pro
dochování spousty lidových českých písní, pohádek, pověstí, pořekadel a jiných projevů
lidové slovesnosti. „Na přástkách sdělovaly se národní tradice z pokolení na pokolení. Na
přástkách tedy si vyprávěl a udržoval náš lid pohádky, báchorky a pověsti, rozprávěl o
nadpřirozených čarovných i strašidelných zjevech, jež mu vykouzlila obraznost a zahalila
zároveň tajemnou mlhou, pro kterou nikdy o oněch bytostech neměl pravého a vždy stejného
ponětí. Na přástkách dědil mladší druh od staršího písně, obřady, zvyky, zkazky.“134
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Během přástev docházelo také k milostným vyznáním, a to pomocí přeslic. „Každý chlapec,
který chtěl děvčeti podat přeslici – což platilo za veřejné vyznání lásky…“135
„Až do přástev nevěděl o naší lásce jen Pánbůh, ale když mi do první Tomeš přeslici přinesl a
já ji přijmula, věděli všickni, že se chceme.“136
„Děvčata přihrnuly se do přásky. Některá mela zbrusu novou přeslici, některá lonskou. Každá
svou se chlubila. V železná ramena u stropu zavěšená zastrčily se hořící spány, děvčata
posedaly dokola na stolice a „lajce“, udělaly kříž a s Kristem Pánem pustily se do přádla a
zpěvu. Zanedlouho došli chlapci. „Nynčko se hukáže, kdo je s kým!“ myslily děvčata. Každý
z chlapců, který tam měl své vyvolené děvče, sedl buď vedle, buď za ní. Kteří žádných
milých neměli, zůstali stát uprostřed, utírali spány, pletli se mezi vřetánky, povídali pohádky a
některý pomáhal hospodáři drát spány.“137
Posledním dnem přástev byl 23. prosinec – příchod Vánoc. „Přišly vánoční svátky, bylo
konec přástev. Prostřední svátek začaly radovánky dívčí koledou. Milotová upekla dívkám
velmi dobré hnětanky, jen se rozsýpaly. „No, komu je dáme?“ ptaly se děvčata jedna druhé,
když jim selka po jedné dala pro chlapce… Když bylo odpoledne, sešla se všecka dospělá
mládež na návsi a ve spolku šla zpívajíc do Medákova. Děvčata měly soukenné kabátky, přes
hlavu živé (totiž červené) šátky…V Medákově šlo se zrovna do hospody. Tam daly děvčata
každá svému zvolenci hnětanku, on pak jí koupil jablek a páleného – navzájem ji tím
častuje…Šíralo se již, když se vracela chasa domů. Chlapci nebyli již svoji – řádili, křížkovali
se, házeli po sobě sněhovými hrudami, zkrátka tropili, až nebylo možná. Děvčata shluknuté
v jednu hromadu jako stádo ovec utíkaly napřed… Byly také rozjařené; zpívaly vesele, točíce
šatkami nad hlavou, ale žádná nebyla rozpustilá jako chlapci.“138
Další popsané velké oslavy patřily masopustu, přesněji poslednímu masopustnímu týdnu,
kterým se začínaly voračky. Podrobně je toto popsané v povídce Boženy Němcové Karla: „Je
poslední masopustní neděle. Jaký to rámus, jakého to zvuku od božího rána po vesnici! Jaký
to shon chlapců! Tu vyběhne jeden z chalupy, tu ze statku, a každý vyšňořen, vymydlen, jak
by na veselku šel… Až na náves, kde čekaly děti z celé vsi, aby viděly chodit chlapce po
dívkách. Byl to počinek voraček. Voračky slavily se vždy na poslední masopustní dny.
Chlapci chodili po dívkách a ty jim musely dát po penízi. Za ty peníze nakoupili sladkého
páleného a častovali v hospodě děvčata. Pak se tančilo tři dni a tři noci a dudákova noha,
kterou se takt dával, nesměla ustat. Proto s ním chlapci také zacházeli jako s teplou bábou…
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Ryhtářka jemu {dudáčkovi} prvnímu podala smažených listů…Když zaplatila Hana stříbrný
tolar, Karla renčák, táhli chlapci o dům dál; tak od statku k statku, od chalupy k chalupě, až
všecko zvroubili, pak zrovna do hospody. Zatím se děvčata ustrojily do šatů, které se braly jen
tenkráte, když bubnujú, a šly za chlapci. Ti je přivítali zpěvem, muzikou a sladkým páleným –
a poté se pustili do tance… Třetí den ráno chodili chlapci po vesnici; přestrojovali se všelijak,
škádlili kdekoho a každá stará babka, kterou napadli, musela s nimi skákat. „Hodně vysoko,
hať je dlúhé konopí!“ volali vyhoupnuvše každú do výše. – Ten se ustrojil za medvěda, ten se
zabalil do hrachoviny a místo hlavy nastrčil na topůrko veliký tuřín, a jiný zase běhal
čtyrnožky po zemi a chytal lidi za nohy, zkrátka tropilo se co tropilo, a čím větší hloupost, tím
vítanější byla, jak to už bývá ve světě. A tak to šlo až do noci…Chlapci vyprovázeli se
zpěvem a muzikou děvčata až k stavení. Hana a Karla měly přednost přede všemi, ony nejvíc
na voračky platily a mimoto byla Hana rychtářovic.“139
Jedním z nejoblíbenějších témat jak u českých, tak i u ukrajinských spisovatelů byly Vánoce a
popis tradic a pověr s těmito svátečnými dny spojenými.
Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a hodně se slaví jak u českého, tak i u
ukrajinského národa.140 Nejpodrobněji jsou z ukrajinské strany tradice a pověry popsané u
Mychajla Kocjubynského v Stínech zapomenutých předků: „O Štědrém večeru míval Ivan
podivnou náladu. Jakoby byl naplněn jakýmsi tajemným posvátným pocitem, dělal všechno
rozvážně, obřadně, jako by sloužil bohoslužbu. Rozdělával nový oheň, aby na něm Palahna
uvařila večeři, rozprostřel seno po stole i pod stolem a přitom bučel jako kráva, bečel jako
ovce a ržál jako kůň; upřímně věřil, že se tak dobytku dobře povede. Vykuřoval kadidlem
chalupu, stáje a chlévy, aby zahnal divou zvěř a čarodějnice, a když uspěchaná zarudlá
Palahna ho vyrušila z práce a konečně ohlašovala, že je připravených všech dvanáct chodů,
předtím, než zasedl ke stolu, odnesl dobytku štědrovečerní večeři. A tak dobytčata první
ochutnala plněnou kapustu, švestky, fazole a kaši, všecko, co Palahna pečlivě připravila pro
hospodáře. Ale na tom nebylo dost. Ještě se slušelo pozvat na štědrovečerní večeři všechny
nepřátelské síly, kterých se celý život bál. Do jedné ruky uchopil misku s jídlem, do druhé
sekyru a vyšel ven…Ivan napřahoval ruku do mrazem spoutané pustiny a svolával k sobě na
štědrovečerní večeři všechny černokněžníky, čaroděje, ty, co věštili z hvězd, vlky a medvědy.
Zval bouři, aby byla tak laskavá a zavítala k němu na dobré jídlo, kořalku, na štědrovečerní
večeři. Ale nikdo z nich se neuráčil přijít, i když je Ivan zval třikrát. Nakonec je zaklínal, aby
se už nikdy neukázali, a ulehčeně si oddechl. Palahna čekala ve světnici. Oheň v peci se
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unavil a dřímal v podobě řeřavých uhlíků, jídlo odpočívalo na seně, z tmavých koutů se šířil
sváteční pokoj, hospodářům se sbíhaly sliny, ale ještě nesměli zasednout ke stolu. Palahna
pohlédla na muže a oba svorně poklekli a prosili Boha, aby dovolil přijít na večeři neznámým
ztraceným duším dřevorubců, formanů, utopenců, na které nikdo nevzpomene, ani když
vstává, ani když uléhá k spánku, a ty ubohé duše úpí v pekle a čekají na Štědrý
večer…„Nejdřív foukni, než si sedneš!“… Pečlivě foukl na lavici, aby některou duši
nerozmáčkl, a teprve pak zasedl k večeři…“141
Jsou zde popsané symbolické děje jako rozdělávání nového ohně pro přípravu štědrovečerní
večeře, rozprostření sena po chatě doprovázené různými zvířecími zvuky, aby bylo dobře
dobytku i v budoucím roce, stejně jako pohoštění dobytka jako prvního veškerým uvařeným
jídlem. Také je zde zmínka o nadpřirozených bytostech, které musely být také pozvané
k večeři, anebo zakleté, pokud se neukážou. Před tím, než se zasedlo ke stolu, se muselo
společně pomodlit za ztracené duše a pokaždé, když se člověk chtěl posadit, musel nejdříve
fouknout, aby nějakou tu přiletěvší duši nerozmáčknul.
Podobně je u českého národa popsán Štědrý večer, a to u Karla Jaromíra Erbena ve
stejnojmenné povídce Štědrý večer: „Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku! Cože komu
dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se
postí… Tu prý dívce v půlnoci, při luně pochodni, souzený se zjeví hoch ve hladině vodní.
Hoj, mne půlnoc neleká, ani liché Védy: půjdu, vezmu sekeru, prosekám ty ledy. I nahlédnu
v jezero hluboko – hluboko, milému se podívám pevně okem v oko.“142
Tady se také ukazuje, že dobytek i rostliny museli dostat na svátek svoje pohoštění, aby celý
následující rok bylo všechno v pořádku. Také je zde zmínka o věštění budoucnosti, což je
docela rozšířená praktika v tomto svátečním období až dodnes: dívky se pomocí vody snažily
zjistit, jak bude vypadat jejich budoucí manžel, anebo co je očekává v budoucnu.143
Co se týká náboženských obřadů, bylo zvykem navštěvovat kostely, toto období bylo vůbec
časem největší návštěvnosti kostelů lidmi, podobně jako v čase Velikonoc. Pro zbožné lidi
bylo toto velmi důležitým obřadem, pro ty méně zbožné (většinou pro mládež) to bylo také
možností se potkat a domluvit se na dalším setkaní – třeba večer u muziky.
„Na první Boží hod šla Rozička proti svému obyčeji na ranní. Děvčata a hoši chodí raději na
velkou, tam se okazují jedni druhým v parádě a umlouvají se, kde u jaké muziky se sejdou.
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Ale děvče bylo zbožné; chtěla se v tak velký svátek skutečně pomodlit, a to mohla mnohem
lepé časně ráno, kde bývají na mši ponejvíc starší jen hospodáři a hospodyně.“144
Jedním ze zmíněných svátků ve vybraných dílech, který se dnes neslaví, je svátek svatého
Jiří, kterým začíná opravdové jaro, tedy 24. duben. Třeba v popisu ukrajinského spisovatele
se setkáváme s výrazem, že toto je „veliký svátek“. Váží se k němu opět i různé tradice a
rituály spojené jak s dobytkem, tak i s čarováním ve svůj prospěch. „Zítra je veliký svátek.
Teplý Jurij přebírá od studeného Dmytra klíče, aby mohl vládnout zemi… Jurij ozdobí lesy i
louky, ovce obrostou vlnou jako země v létě trávou a luka si odpočinou od dobytka a
zazelenají se. Zítra nastane jaro, den radosti a slunce. Když slunce zapadlo, ohnivé květy ohňů
odkvetly a dým odletěl až k nebi. Radostně se rozbučel dobytek, hnaný přes žároviště, aby byl
v létě prudký jako oheň a množil se jako popel v ohni. Před svátkem svatého Jurije lidé pozdě
uléhali, přestože ráno museli časně vstávat. Palahna se probudila za svítání. „Není ještě moc
brzy?“ přemýšlela nahlas, ale hned si vzpomněla, že je dnes svátek a že musí jít na louku…
Palahna si rozhrnula košili a svlékla se, nahá chvíli postála uprostřed světnice a pak zamířila
ke dveřím…Palahna šla mokrou trávou. Byla si jistá, že ji nikdo nevidí, a i kdyby, co na tom?
Toseví, byla by škoda, kdyby překazil její čarování. Na nic jiného nemyslela. Už o svátku
Zvěstování zakopala do mraveniště sůl, housku a náhrdelník a teď to všecko měla
vykopat…“145
V českých dílech jsou popisy tradic a pověr spojené s jiným náboženským svátkem – svátkem
svatého Jana Křtitele – 24. června. Nejvíc jsou s tímto svátkem spojené mýty o květu kapradí
(„Snad roste jen v noci,“ ozvala se Markyta, „jako vykvétá kapradí v pravou půlnoc o svatém
Janu Křtiteli. Kdyby prý čistá panna prostřela pod kříček bílou šatku, květ by jí naň padl
z ryzého zlata.“ „…toť by se muselo zlata k smrti zachtít, aby se která v tu hodinu odvážila.
Noc má své právo!“146) a také obřady, které prováděly dívky pro vyvěstění své budoucnosti,
třeba házení věnečků do vody za úsvitu: „Před svatým Janem Křtitelem večír sešly se děvčata
a Elška ptala se Báry: „Budeš házet zítra věneček?“ – „Neházela bych sama, chcete-li ale,
přijďte před sluncem východem k nám, půjdeme spolu.“… Ráno před sluncem východem
stála Elška již v pastýřovic sadu, Bára vedle ní; vázaly na obroučky z vrbových proutků bílé,
modré a červené kvítí. „Na koho budeš myslet?“
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Pak ale ukazujíc na ranní červánky, pravila: „Svrchovaný čas!“ Rychle dovila Elška věnec a
obě děvčata pospíchaly k blízkému mostku, který vedl přes řeku na luka. – Uprostřed mostku
se zastavily. „Hoďme zároveň,“ pravila Elška, držíc věneček nad vodou. – „Tedy!“ zvolala
Bára, odhodivši věneček nad vodou.
Elška ale nespustila oko ze svého věnečku; věneček, třesoucí se rukou dolů spuštěný, točil se
okamžení na jednom místě, pak ho uchvátila vlna, podala druhé, ta třetí, nesly ho dále a dále,
až zmizel děvčatům z očí… „A tvůj věneček uvázl zde; vidíš, že se vdáš zde!“ ozvala se
Elška, obrátíc se k Báře.“147
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3.3 Výzkum
Jako doplnění mé práce byl také proveden výzkum, zda a v jaké míře jsou tradice v obou
zemích ještě živé. Výzkumu se zúčastnilo 40 respondentů, z obou stran 20. Věkové rozmezí
je od 7 do 73 let a výzkumu se zúčastnili jak muži, tak i ženy. Snahou bylo získat odpovědi od
lidí žijících v různých krajích České republiky a Ukrajiny, protože zkoumané tradice se
v závislosti na kraji velmi liší.
Celkově měl dotazník 10 otázek:
1. Pohlaví, věk, město.
2. Jaké rodinné (křtiny…), národní (Svatý Jan…), náboženské (Vánoce…) svátky slavíte?
3. Věříte na nějaké pověry spojené s těmito svátky?
4. Jaké dodržujete rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
5. Máte ve své rodině nějaké vlastní tradice (slavíte například Vánoce jen s rodinou)?
6. Jaké náboženské tradice jsou ve Vaší rodině (chodíte do kostela apod.)?
7. Jaké svátky bychom podle Vás měli slavit a zachovat pro budoucí generace?
8. Máte nějaké neobvyklé národní tradice ve svém městě? Jsou nějaké společné národní oslavy?
9. Myslíte si, že mají národní tradice a obyčeje v 21. století budoucnost?
10. Zajímáte se o historickou minulost vašeho národa?
Odpovědi byly jak krátké: ano/ne, tak i rozsáhlé, se spoustou detailů. Nejzajímavější
odpovědi budou uvedené zvlášť na konci.
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Podle věku patří většina respondentů do věkové kategorie od 21 do 40 – 16 lidí, do další
kategorie od 41 do 60 spadá 9 lidí, dále od 61 do 80 – 8 lidí a od 0 do 20 – 7 lidí. Z celkového
počtu je žen 23 a mužů – 17.
Zúčastnění lidé z Ukrajiny jsou z oblastí jako Dněpropetrovská (kde vymezíme zvlášť město
Petrykivka – město s velkým počtem svých tradic a obyčejů), Mykolajivská, Lvovská,
Kyjevská, Charkovská, Vinnycká a také z republiky Krym.
Zúčastnění lidé z České republiky jsou většinou z Prahy a Středočeského kraje, ale také
z kraje Pardubického, Jihomoravského, Královéhradeckého, Karlovarského a z Jihočeského.
Výzkum se prováděl jak pomocí internetu, tak i pomocí vytištěných dotazníků, a můžeme říct,
že metoda dotazníků zaslaných přes internet je lepší, protože lidé u nich více přemýšleli a více
rozepisovali své odpovědi. Na papírových dotaznících jsou spíše obecné odpovědi a lidé
preferují krátké ano/ne bez dalších vysvětlení.
U Ukrajinců je nejpopulárnější oslava Nového roku, pak Vánoc a Starého Nového roku. Tyto
tři svátky jsou brány jako jeden cyklus zimních novoročních svátků a například zimní
dovolené u státních organizací a u škol začínají právě několik dní před Novým rokem a končí
posledním svátkem Starým Novým rokem, což je Nový rok podle starého stylu, který se slaví
2 týdny po moderním Novém roce v noci ze 13. na 14. ledna, a má své zvláštní tradice a
zvyky. Další jsou Velikonoce, rodinné oslavy jako narozeniny, Svátek Křtu Páně, Masopust a
Kupadelné svátky.
U Čechů je podle odpovědí na prvním místě oslava Vánoc spolu s oslavou Nového roku, čili
Silvestru. Pak jsou také Velikonoce a následují další svátky: statní a rodinné (narozeniny,
jmeniny). Na rozdíl od Ukrajinců, jmeniny slaví většina respondentů z české strany, kdežto
z ukrajinské strany tuto oslavu neuvedl ve své odpovědi ani jeden člověk.
Shodné byly odpovědi ohledně oslav Vánoc, všichni respondenti je považují za svátek, který
se slaví výhradně doma s rodinou. U Ukrajinců je ale ještě tradicí v den Vánoc navštěvovat
kmotry a přinášet jim kuťu – jídlo, kterým na Ukrajině začínají štědrovečerní večeři. Je to
tradiční pokrm, který se připravuje z tlučené pšenice, makových zrníček, oříšků, medu,
rozinek a někteří do něj přidávají také smetanu. Večeře začíná tím, že každý člen rodiny sní 3
lžíce kuťi. Podle mých dětských vzpomínek to není to nejoblíbenější jídlo ze všech, ale bez
tohoto jídla se prostě nedá Štědrý večer na Ukrajině představit. Také na Vánoce je u
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Ukrajinců zvykem chodit po sousedech a koledovat. Je to hezký zvyk, ale poslední dobu už
ztrácí svou dřívější popularitu. Dříve totiž chodily většinou děti a zpívaly opravdu krásné
koledy, za které dostávaly různé sladkosti, ovoce a občas i nějaké peníze. Za nějakou dobu už
začali chodit koledovat i dospělí, většinou bez dítěte a samozřejmě, že nechtěli žádné
sladkosti, ale jen peníze, a tímto tato krásná tradice začala zanikat. Ani celková politická
situace v zemi nepřispívá k tomu, aby lidé nebojácně otevírali dveře neznámým koledníkům
jako dříve.
Někteří čeští respondenti naopak považují za největší svátek všech křesťanů Velikonoce a
Vánoce jsou pro ně jen na druhém místě. Zajímavé je to, že podle odpovědí chodí skoro
všichni do kostela na noční velikonoční mši s tím rozdílem, že pro Čechy je to svatý obřad a
pro Ukrajince je to především tradice. Ti chodí do kostela pro posvěcení jídla, a to nejen
velikonočních vajec a kuličů. Nesou s sebou skoro všechno jídlo i alkohol co mají doma,
ačkoli toto není podle náboženských norem vhodné. Například jedna z odpovědí (žena, 15,
Dněpropetrovská oblast) zní: „o Velikonocích chodíme do kostela pro posvěcení jídla: klobás,
sýrů, vajíček, kuličů, a Kagoru (vína)“. Lidé nevnímají tento obřad jako svatou mši, berou to
spíše jako povinnost. Chodit s jídlem do kostela se na Ukrajině také objevilo až v poslední
době, u Čechů tato tradice vůbec není.
Všichni čeští respondenti, především muži, uvádějí velikonoční tradici - pomlázku. Na
Ukrajině toto vůbec neexistuje a v odpovědích se neobjevily žádné další tradice kromě těch
spojených s jídlem a kostelem.
Na otázku o dodržovaných náboženských tradicích respondenti z obou zemí odpovídali
stejně: dodržují půst, chodí do kostela, slaví křtiny a chodí na hřbitov (ani jeden Čech neuvedl
v seznamu svátků, že slaví Dušičky, naopak všichni Ukrajinci měli ve svých odpovědích
zmínku o „navštěvování zemřelých na hřbitově a úklid jejich hrobu“).
Zajímavé je to, že většina respondentů na dotaz o pověrách odpověděla, že na pověry nevěří.
Vnímání pověr samotných je u lidí trochu mylné. Pověry nevnímají jako pověry, ale považují
je spíš za zvyky nebo součásti průběhu nějakých oslav. Dokonce míní, že věřit na pověry je
něco špatného, co se pojí s náboženstvím.
Muž ze Staré Boleslavi (29) odpověděl, že na pověry věří, protože „je katolík“. A z ukrajinské
strany byly takové odpovědi jako například, že na pověry nevěří, protože „jsou věřící“. Takže
v tomto byl opravdu zřejmý rozdíl v odpovědích.
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Zajímavé byly odlišnosti v odpovědích na otázku o zachování svátků do budoucna. České
odpovědi se rozdělily mezi zachováním buď Vánoc anebo Velikonoc, protože „spojují rodinu
a přinášejí duševní klid a pohodu“ (Muž, 42, Nymburk) a některé vůbec nepovažují zachování
svátků za důležité. Ukrajinci uvádějí všechny náboženské svátky, nevynechávají ani jeden, ale
je to spojené spíš s tím, že u Ukrajinců je opravdu hodně různých větších a menších svátků,
které všichni rádi oslavují a například Vánoce i Velikonoce nejsou těmi největšími a mezními
svátky, na které se pilně připravují, tak, jako to dělají Češi.
Zaznamenali jsme také velké rozdíly v odpovědích na otázky 9 a 10 (Myslíte si, že mají
národní tradice a obyčeje v 21. století budoucnost? Zajímáte se o historickou minulost vašeho
národa?)
Odpovědi respondentů z Ukrajiny jsou skoro všechny stejné. Shodují se, že se tradice
ukrajinského národa zachovají, a že o historickou minulost národa je potřeba se zajímat. Na
rozdíl od ukrajinských odpovědí jsou české k těmto otázkám docela lhostejné („V Čechách
spíše ne a nevím, jestli je potřeba“, žena, 32, Hradec Králové), většina respondentů dokonce
odpověděla, že o minulost se nezajímají a také, že tradice se nejspíš nedochovají, jen nějaké
menší, například „vánoční stromeček“. Ale jsou i odpovědi jako tato: „Myslím si, že určitě
dochovávají, jinak by se ztratila národní identita, nebo evropská identita. Tradice je důležité
dodržovat, aby si lidé vážili, že jsou např. Češi. Myslím, že na dodržování tradic jak
rodinných, tak národních buduje se hrdost a národní identita. V některých zemích lidé
nevěnují tradicím tolik pozornosti, jak je nutné, a myslím, že to částečné stojí i za problémy
těchto zemí, jak teď, tak v budoucnu. Např. Bulharsko. Tradice sbližují národ.“ (muž, 22,
Praha)
3.3.1 Vybrané odpovědi
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Šupina pod talíř a pak do peněženky, zapouštění lodiček ze skořápek ořechů, barvení vajec.
(Žena, 23, Brno)
Věříte na nějaké pověry, spojené s těmito svátky?
Ano, jsem katolík. (Muž, 29, Stará Boleslav)
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Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Vánoce – vánoční večeře, půlnoční mše, koledy, sejít se s ostatními členy rodiny.
Velikonoce – půst, velikonoční mše – zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, neděle
zmrtvýchvstání, velikonoční pondělí – koleda.
Svatý Václav – Mše ve Staré Boleslavi. (Muž, 29, Stará Boleslav)
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Velikonoce – pomlázka, Vánoce – dárky. (Muž, 37, Praha)
Jaké svátky, si myslíte, musíme slavit a zachovat pro budoucnost?
Velikonoce, a všechny státní svátky. (Žena, 43, Karlovy Vary)
Jaké svátky bychom podle Vás měli slavit a zachovat pro budoucí generace?
Záleží na každém, nejsou zcela třeba. (Žena, 23, Praha)
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Slavíme Vánoce jen s rodinou, chodíme jeden k druhému na návštěvu. (Žena, 27, Náchod)
Máte nějaké neobvyklé národní tradice ve svém městě? Jsou nějaké společné národní oslavy?
O masopustu na velkém náměstí pečou palačinky s máslem a rozdávají je. Tamže se provádějí
koncerty a lidé vodí chorovody. Také spalují slaměnou bábu, což je jako rozloučení se zimou
a uvítání jara.
Na Letnice zdobíme domov polními květinami. 1. srpna je medový (makový) svátek, domu
přinášíme pšeničné klasy (pak je uchováváme celý rok), pečeme koláče s mákem a jíme
jablka s medem (Žena, 49, Vinnycia, Vinnycká oblasst)
Myslíte si, že národní tradice a obyčeje mají v 21. století budoucnost?
Žijeme v 21. století již 16 let a tradice jsou stejně zachovány. Možná ne úplně všechny a
nemáme jich tolik, kolik jich bylo dřív, třeba v 19. století, ale stále je máme. A kdo ví, možná
jsme je ještě docela dobře zachovaly. (Žena, 29, Charkov, Charkovská oblast)
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Samozřejmě slavíme Nový rok a Starý Nový rok, oblékáme i kostýmy, máme karneval, je to
pěkné, a mělo by se to zachovat. Také slavíme masopust, všichni mají rádi palačinky, že ano?
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Také samozřejmě Vánoce – celá rodina je spolu, peče se husa, vládne klid a pohoda. A Štědrý
večer – 12 chodů, kuťa – to je důležité. Také dáváme na okno panáka s nějakým alkoholem,
talíř a lžíci pro zemřelé. Posadit se ke stolu můžeme jen s první hvězdou. Na stole musí být
cukr, sůl, med, cibule, pšenice, svíčka a pod ubrusem česnek – proti nečisté síle. Na svatého
Mikuláše dáváme dětem dáreček pod polštář. (Žena, 47, Petrykivka, Dněpropetrovská oblast)
Věříte na nějaké pověry spojené s těmito svátky?
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na svátek Křtu Páně musíš se ponořit celý do vody – a pak ničím neonemocníš. A první voda
ten den – i obyčejná kohoutková – je posvátnou, musíme ji do něčeho natočit a pak se ji umýt.
Také žádné dluhy na Nový rok, musíš vrátit všechny půjčky předem, vyřešit všechny hádky,
pokud nějaké jsou.
O náboženských svátcích v žádném případě neuklízet, neprat, neholit se a nehádat se. (Žena,
71, Kyjev, Kyjevská oblast)
Máte nějaké neobvyklé národní tradice ve svém městě? Jsou nějaké společné národní oslavy?
Podle tradic na svátek Křtu Páně se má ponořovat do vysekané v ledě díry na řece, u nás se
ponořuje do moře, ani řeku ani takovou zimu, aby bylo z čeho ty díry vysekávat, prostě
nemáme. (Muž, 40, Simferopol, Krym)
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Na Vrbovou neděli jít do kostela posvěcovat vrbové větve a pak jimi bít jeden druhého.
Na Vánoce dáváme pod ubrus peníze, aby byly peníze pak po celý rok (Muž, 36, Lvov,
Lvovská oblast)
Jaké máte rodinné tradice (vánoční, velikonoční…) spojené se svátky?
Na Velikonoce hrajeme hry, nejoblíbenější je „čí vejce je nejsilnější“: Každý bere do ruky
vejce a boucháme jeden do druhého. Čí vejce zůstane celé, ten je vítězem. (Žena, 29, Sudak,
Krym)
Máte nějaké neobvyklé národní tradice ve svém městě? Jsou nějaké společné národní oslavy?
Poslední dobu máme něco jako kozácký festival, na kterém se ukazují jejich tradice, taneční
představení na koních a jiné. Myslím si, že tímto se obnovují zapomenuté kozácké tradice a je
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to dobře. Na tento festival chodí každý rok opravdu hodně lidí a je to velmi zajímavé. (Žena,
25, Žluté vody, Dněpropetrovská oblast)
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4 Závěr
Téma tradic a obyčejů je velmi zajímavé samo o sobě, ale ještě zajímavější je zkoumat toto
téma na základě porovnání tradic příbuzných národů. V této práci analýza probíhá na základě
vyhledaných ukázek v dílech českých a ukrajinských spisovatelů. Zvoleným obdobím je 19.
století, protože právě v tomto období byly tradice, obyčeje i pověry nedílnou součástí
lidského života.
Cílem této práce byla analýza vybraných českých a ukrajinských děl z 19. století. Zjišťovalo
se, jaké svátky a události v životě člověka jsou popisovány autory té doby, jak to vypadalo při
narození dítěte, zásnubách, svatbě, pohřbu a jak se slavily vybrané svátky. Pokusili jsme se
porovnat, v čem jsou ukrajinské a české tradice podobné a v čem se liší a ukázalo se, že toho
je shodného opravdu hodně, ale zároveň, pokud se naráželo na rozdíly, tak byly opravdu
obrovské. Mluvíme teď například o ukrajinských obyčejích souvisejících s pohřbem. Nelze
říci, že tyto obyčeje jsou typické pro celou Ukrajinu (byly spíše spojené s tradicemi národů
západní Ukrajiny), ale jsou natolik výjimečné, že překvapují i samé Ukrajince z jiných částí
Ukrajiny, nemluvě o jiných národech, jejichž tradice s nimi nemají vůbec nic společného,
jako například Česko.
Nejvíce autorů se věnovalo tématu zásnub a svateb, s tím je spojeno hodně pověr, které se
snažili lidé dodržovat, a dá se říct, že na Ukrajině se na to věří dodnes. Jenže, jak se ukázalo
při dotazování, tyto pověry už nejsou vnímané jako pověry, ale jako obyčeje, doprovázející
konkrétní události lidského života. Stále jim je však věnována pozornost. Hodně pověr zůstalo
ještě z pohanské doby a nezaniklo ani po přijetí křesťanství. Lidem v 19. století hodně
zaleželo na dodržování tradic, protože se dělo mnoho věcí, pro které neměli racionální
vysvětlení, a proto víra v nadpřirozené bytosti a sílu obřadů byla opravdu nekonečná.
S vývojem lidstva určitě některé věci skoro zanikly, například role porodní báby, bez které si
dříve nebylo možné porod vůbec představit. I dnes jsou možná v nějakých vesnicích ještě
takové stařenky, na které se dá obrátit z různými věcmi, ale v jejich sílu už moc nevěří.
Vybrané autory spojuje sběr lidové slovesnosti, některé tradice se dochovaly jen díky jejích
snaze zachytit je, dokud byly ještě živé. Záleželo to také na spisovateli samotném, protože
například snahy Boženy Němcové popsat tradice lidu Podještědí neměli takový úspěch jako u
Karoliny Světlé, což souviselo s tím, že obyčejní lidí se báli představitelů vyšších kruhů
společnosti. Karolina Světlá se díky příbuzenským vztahům se strany manžela časem
spřátelila s lidmi Podještědí a jen díky tomu máme nyní tyto cenné popisy tradic a života lidí
této doby. Stejně tak vybraní ukrajinští autoři popisovali všechno nikoli z povzdálí, ale byli
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integrální součástí národního života oné doby. Proto si můžeme být jisti, že dochované tradice
a jejich popisy jsou takové, jaké opravdu byly dvě století nazpět.
Během zpracování práce jsme došli k závěru, že toto téma se dá zpracovat v daleko větší a
kompletnější práci, než je práce bakalářská, ve které jednoduše není možné podrobně
zpracovat všechny nalezené ukázky, a proto jsme vymezili okruh jen těch nejpopulárnější
autorů. Proto v práci například nejsou všechny svátky anebo všechny detaily oslav, ale jen ty,
které jsou popsané jak u českých, tak i u ukrajinských autorů a pochopitelně jsou i
porovnávány jen tyto tradice a obyčeje.
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22. Nikolaj Kostomarov – 1817–1885 – ruský veřejný činitel, historik, publicista a básník,
občanský poradce.
23. Pantelejmon Kuliš – 1819–1897 – jeden z lídrů ukrajinofilů, básník, folklorista,
prozaik, etnograf, překladatel, kritik, historik a vydavatel. Autor tak zvané „chutorské
filozofie“. Autor jedné z prvních verzí ukrajinské abecedy – „kulišovky“; hlavní
překladatel Bible do ukrajinského jazyka.
24. Hrabě Petr Valujev – 1815–1890 – ruský státní úředník, kurljandský gubernátor,
ministr vnitra, předseda komitétu ministrů, zakladatel zemské reformy z roku 1864.
25. Alexander II Nikolajevyč – 1818–1881 – imperátor a samovládce celé Rusi, polský
král, finský velkokníže, z rodu Romanových. Je znám především svým provedením
rozsáhlých reforem.
26. Johann Gottfried von Herder – 1744–1803 – německý spisovatel, filozof, průkopník
preromantické estetiky v Německu a protestantský kazatel. Jeho myšlenky o národech
a národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrozeni.
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27. Mykola Lysenko – 1842–1912 – ukrajinský hudební skladatel, dirigent, pianista,
sběratel písňového folkloru.
28. Marko Vovčok – 1833–1907 – ukrajinská spisovatelka a překladatelka Maria
Vilinská.
29. Nikolaj Vasiljevič Gogol – 1809–1852 – ruský prozaik a dramatik ukrajinského
původu, představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu,
za jehož zakladatele je v ruské literatuře považován.
30. Alexander Sergejevič Puškin – 1799–1837 – ruský básník, prozaik a dramatik, který je
považován za zakladatele moderní ruské literatury.
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