VÝROÈNÍ ZVYKY
A OBYÈEJE

NA HANÁCKÉM
SLOVÁCKU
ZIMA A JARO

1. PØECHODNÉ OBDOBÍ OD ZIMY DO JARA

MASOPUST
(maškara, voraèky, fašanky, ostatky, konèiny). Pøedstavuje lidovou slavnost maškar
obøadního charakteru, období od svátku Tøí králù do poèátku pøedvelikonoèního pùstu.
Název ostatky se vztahuje na poslední tøi dny tohoto období. Masopust je také název hlavní
postavy vystupující v masopustních hrách 16. století.
Maškarní prùvody a reje masek jsou typickým rituálem pøechodu již od pohanských
dob. Provázejí konec zimy a zaèátek jara a vztahují se k jarním zemìdìlským pracím.
Prùvody maškar, zábavy a hry mají v celé Evropì dlouhou tradici a zøejmì spoleèný kulturní
základ. Pøevládají v nich magické, plodonosné, ochranné motivy a kult mrtvých. Je to období
posledního nevázaného hodování a vydatnému promaštìní žaludkù pøed 40 denním
pùstem. V prùvodech èeských masek jsou markantní postavy židù (na Vrbici se jim øíkalo
charpáci, podle okøídlených kožešinových kukel, které jim dodávaly hrozivého vzhledu).
Jsou patrnì jednou z nejstarších forem maškar. Souvisejí pravdìpodobnì se staroslovanským kultem mrtvých pøedkù, kteøí se vracejí mezi živé a støeží, aby se nepøedlo, nešilo,
nevyvážel hnùj a zachovávala se úcta k pøedkùm.
O magickém charakteru masopustních her svìdèí pøítomnost ústøední masky
medvìda (symbolu plodnosti a probuzení ze zimního spánku) a konì (èi kobylky),
nejtypiètìjší èeské masky, kromì nich vystupuje i kozel èi koza. Skladba maskovaných
postav je neobyèejné pestrá. Kromì zvíøecích masek se objevují masky antropomorfní
(pøednì rùzné pøevleky mužù za ženy, masky parodující rùzná povolání, pøedstavitelé
etnických skupin èi postavy z cirkusu).
Podobné masky, jak napø. šaškové, lauføi, kominíci, smrtka s kosou, žid s pytlem
se objevují ještì do konce 19. století také v Mikulášských obchùzkách(dodnes na Valašsku).
Poslední tøi dny pøed Popeleèní støedou tj. na ostatky se Masopust slavil v rùzných
regionech rùznì. Na hanáckém Slovácku s nimi byly spojeny obyèeje, v nichž se projevovala
úloha stárkù, kteøí od obecního úøadu pøejímali stárkovské právo (na hanáckém Slovácku fedro) a odpovìdnost za konání zábav po celý rok.
Na Hustopeèsku se masopust konèil veselými zábavami žen na Popeleèní (škaredou)
støedu. Vdané ženy poøádaly hostiny ve vinných sklepech, pøi nichž jedna po druhé sedaly
do košù a kvokaly, aby se jim podaøila housata a kuøata. Souviselo to také s tradièní vírou, že
vdané ženy (hospodynì) mají v tomto období hodnì pít víno, aby se šlechtila drùbež
(zaznamenala Šebestová, že ženy v tomto období poøádaly èastá veselá setkání u koøalky
nebo u vína). Vìøilo se, že tím pak bývala vajíèka jejich slepic „všecka èistá“.
Všechny úkony ostatkù a ukonèením Masopustu souvisely s rituálem pøechodu
(usmrcování zvíøete, komická svatba, meèový nebo šavlový tanec, vyorávání brázdy èi
chození s medvìdem, pochovávání Bakchuse èi basy jako symbolu konèící muziky a zábavy
s obøadním pohøbem). V masopustních obchùzkách jsou patrné prvky lidového divadla
i magické praktiky, zbavování se zlých sil, plodonosné obøady a obøady prosperitní. Je tu
výstižnì vyjádøeno støetnutí sil dobra a zla polarita veselí a tragiky, živelné pøítomnosti i strnulé minulosti.
Masopustní obchùzky vychází ze starší tradice, pravdìpodobnì již z podobných slavností spojených s kultem boha Dionýsa spojeným s tancem, pøejídáním a maškarním prùvodem. Masopustní prùvody byly vždy úøady i církví zakazovány a pøesto trvají. Konaly se
za 1. svìtové války i 1. republiky, po druhé svìtové válce jsou poøádány znovu. Na poèátku
21. století se konají ve stovkách obcí a pøenesly se i do mìst mezi mládež a dìti. Stále je tu
možné sledovat rozdíl mezi tradièním lidovým masopustem a karnevalovou podívanou,
pøesto, že do nìj zaèínají stále více pronikat mìstské prvky. Do dnešní doby se na Hustopeèsku dochovaly nejèastìji ostatkové zábavy.
2. JARNÍ OBDOBÍ:
v lidovém prostøedí - poèátek jara znamenal poèátek nového léta. Udržovaly se obyèeje
vztahující se na ovlivnìní vegetace, oživení, ozdravení, rituální oèistu, oslavu obnovy života,
pøírody, kult zelených ratolestí. Obecnì posílení nadìje na reprodukci vegetace v klíèové
dobì poèátku nového hospodáøského roku, ochrana budoucího zdraví a živobytí rodiny.

VELIKONOCE
svátky obnovy života na pøelomu zimy a jara
1. køes•anské svátky umuèení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Oficiální náboženské obøady se pojí s projevy mimokøes•anské víry a magie. Obì
tradice zde spojuje moment vzkøíšení života. Svátek pohyblivý, na Nicejském koncilu roku 325
bylo stanoveno, že Velikonoce se budou slavit první nedìli po prvním jarním úplòku.

24. DUBNA, SVÁTEK SVATÉHO JIØÍ
Je opìt pevný církevní svátek jednoho z nejstarších svìtcù spojený však opìt s magickými obøady spojenými zejména s kultem zelené ratolesti a kultem zemì.
Jméno Georgius znaèí „rolní, zemìdìlec“, už pøedznamenává popularitu tohoto legendárního svìtce ze 3. století. Pùsobil pravdìpodobnì jako voják u císaøe Diokleciána a pro pøijetí
køes•anství byl po pøedchozím bezúspìšném muèení spoleènì s pokøtìnou královnou
nakonec s•at. Jeho postava je opøedena øadou legend, z nichž nejznámnìjší jej popisuje jako
vítìze nad drakem symbolizujícím zlo a ïábla, jehož smrtí zachránil lybijskou princeznu
a získal její lid pro køes•anskou víru.
Lidové vrstvy jej uctívali jako svìtce jara a jako jednoho z nejdùležitìjších zemìdìlských patronù. Ochraòoval dobytek, a konì, bdìl nad pocestnými, jezdci, zajatci, vojáky
chránil proti poranìní, moru, pokušení a pøi horeèce.

Ochraòoval zemi, stromy, úrodu a jaro. Svátek sv. Jiøí byl považován za poèátek vegetaèního
cyklu a dùležitý mezník hospodáøského roku. Lidové pøedstavy o nebeském klíèníkovi, který otevírá zemi, jsou vyjádøeny v poøekadlech a písních o jarních obchùzkách:
Na svatého Jiøí, vylézají hadi a štíøi.
Svatý Juøí trávu búøí a zem otevírá.
Ten den nesmìli lidé brát vodu ze studní, nebo• se vìøilo, že obsahuje jedy, které
otevøená zemì vydává. Zvláštní pozornost se vìnovala ochranì zdraví koní. Vinaøi se v dubnu pøed sv. Jiøím obávali mrazù, které by mohli znièit révový kvìt:
Co do sv. Jiøí vína vídáme, to o sv. Havlu neobíráme.
Zvláštní moc se pøipisovala nìkterým rostlinám sbíraným ten den (jetelovému lístku,
nalezenému o tomto svátku, který pøinášel štìstí, zašíval se do odìvù a užíval se v milostné
magii) a zvíøatùm (hadùm, žábám, mlokùm èi ještìrkám). Usušené maso z hada se používalo
v lidovém léèitelství hadí jazyk zavrtávali èeledíni a formani do bièù, aby mìli èerstvé konì.
Sv. Jiøí býval nejèastìji zobrazován jako støedovìký rytíø na koni zabíjející saò. Proto si
svátostku èi penízek se svìtcem nosili jako amulet a ochranu pøed poranìním zejména vojáci
a myslivci. Svìtec byl však patronem také rolníkù, sedláøù, kováøù, bednáøù, sedlákù a artistù. Svatojiøský svátek byl významný i z hospodáøsko-právního hlediska. Poddaní ten den
odvádìli vrchnosti dávky. Na Brnìnsku se ten den pøijímali za sousedy mladí hospodáøi.

25. DUBNA, SVÁTEK SVATÉHO MARKA
a následné tøi tzv. Køížové dny vycházela z obcí polní kajícná procesí každý den vždy
do jiné èásti polních tratí. U mnohých obyvatel okolních vsí jsou ještì v živé pamìti. Tento
svìtec, autor jednoho z evangelií, byl druhem sv. Petra a Pavla, evangelizoval na Kypru
a zemøel muèednickou smrtí. V 9. století byly údajnì jeho ostatky pøevezeny do Benátek,
jichž se stal patronem. V lidové kultuøe byl považován mimo jiné za pøímluvce dobrého poèasí a tak prosebné úkony v tyto køížové dny byly zamìøeny na ochranu budoucí úrody.
Když zem ztvrdlá suchem chøadne,
neb strom v bìlmì mrazem zvadne,
když mokrem hnijí luka: Høích náš tresce tvá ruka.
Ach, vyslyš naše modlení,
odvra• od našich stavení mor, hlad, vojnu, soužení,
dej nám chléb každodenní.
(Diváky, mše svatá na sv. Marka)
Po ranní mši vyšlo z kostela procesí a u køížù a kaplièek, obvykle na tøech èi ètyøech
místech se zastavilo, knìz se nahlas modlil a svìcenou vodou vykropoval zaseté obilí. Litanie
obsahovaly prosby za ochranu úrody pøed kroupami, vichøicí, bouøkou a povodní, za
hojnost obilí a naplnìní sýpek. Do polí pøitom hospodáøi zasazovali køížky za svìceného
døeva nebo koèièky, aby chránili budoucí úrodu. Procesní køíž zdobila dìvèata vìneèky z
kvìtù a obilek.

30. DUBNA, SVÁTEK SVATÉHO FILIPA A JAKUBA
Od støedovìku se vìøilo, že v nìkterých dnech mají neèisté síly zvláštní moc. Za takové
období platil také pøedveèer a noc svátku tìchto dvou apoštolù z Kristovy družiny. Filip byl
bièován, ukøižován a ukamenován; Jakub zv. Menší svržen z chrámové pavlaèe a ubit valchovací tyèí. Byli též uctíváni samostatnì v jiné dny.
Z hlediska zvykosloví byla dùležitá právì filipojakubská noc pøechodu k máji, tedy
k letnímu pùlroèí - noc vìšteb lásky a praktik smìøujících proti èarodìjnicím. Pøechodová
situace totiž dává neèistým silám pøíležitost, aby pronikly do svìta lidí a škodily. Ohrožen
byl pøedevším dobytek a pole, jehož užitek èarodìjnice odnímají. S tím souvisela rùzná tabu:
nesmìlo se nic pùjèovat, prodávat mléko ani dobytek. Vìtšina filipojakubských praktik se
konala buï pøed západem, nebo po západu slunce a sledovala pøevážnì ochranu dobytka
a chlévù, ale také obydlí a obilí. Pøed západem slunce muselo být hospodáøství uklizené
(tedy i praktická funkce) a symbolicky tak zbavené neèistých sil. Poté se prostory uzavøely
a následovaly praktiky spojené povìreènì se zranìním nebo zabránìním prùniku èarodìjnic
do uklizených èástí hospodáøství (zastrkávání pichlavých zelených snítek šípkù, klokoèí,
hlohu, èerveného bezu, dále vrby, bøízy kolem støech, dveøí, oken, do plotu, do vrat, na
vrcholky kop hnoje apod.) Magicky se chránily také vchody do chlévù, kam se umís•ovaly
hromádky písku a popela (èarodìjnice budou muset poèítat zrnka a nestihnou èarovat), trní
a hospodáø je oznaèil svìcenou vodou a tøemi køížky. Hospodáøi, èeledíni i dìti mìli také
zpùsobovat hluk, a tak se soutìžilo v práskání bièem èi støelbì.
Hlavní aktivitou veèera už v 19. století až do dneška je pálení ohòù. Moravská tradice
se inspirovala pravdìpodobnì tradicí èeskou. Pálení ohòù v pøedveèer 1. máje bylo souèástí
keltského svátku Beltaine, ale souvislost obou tradic není prokázána. V naší oblasti souviselo
zapalování hranic s jarním úklidem, oèistou dobytka pøed vyhnáním na otevøenou pastvu a s
vítáním sluneèních paprskù. K upalování figury èarodìjnice (zbavováním se neèisté síly) byla používaná ometená koš•ata, nasmolené pochodnì apod. Oheò se pøeskakoval, tancovalo
se kolem nìj nebo se vyhazovaly hoøící pøedmìty do vzduchu. Dohoøívání ohnì a symbolické vyhnání èarodìjnice souviselo nad ránem s pøípravou májek na májovou veselici druhého dne.
Kromì rituální moci ohnì, mìla toho dne a veèera velkou moc voda (vykropovaly se krávy
a pole, rituální koupele v potoèní vodì) a také jarní byliny. S tím souvisí povìry o èarovné
moci kvìtu kapradí, které umí otevírat poklady a promìòovat vodu ve studních ve víno.

1. MÁJE
Z jiného významového okruhu pochází zvyk pøinášet do vesnice 1. kvìtna zrána opentlené bøezové stromy, máje a stavìt je dívkách (dnes stárkám) pøed dùm nebo je upevòovat do
komínù. Znamenalo to pro dívku spoleèenskou poctu a souèasnì vyjadøovalo mládencovu
náklonnost. Kromì individuálních májek stavìli mládenci (stárci) velkou máji pro celou obec
na návsi nebo u hospody. V meziváleèném období si každý spolek stavìl svou máj pøed
hospodu. Zelený vršek zdobily papírové kvìty, fábory, zelený vìnec, šátek èi prapor, nìkde
láhev vína èi koøalky èi figury. Otázkou prestiže místní chasy bylo si uhlídat máju a nenechat
si ji ukrást sousedními mládenci (to platí dodnes hlavnì na hody).
Stavìní a kácení máje se spojovalo s májovými zábavami mládeže, které døíve poøádali
odvedenci regruti se svými vrstevnicemi regrùtkami. Z žertovných výstupù, které májové
veselice døíve provázely, se dodnes dochoval zvyk, že ráno 1. kvìtna se spolu s májkami pøed
domy stárek objevují na silnicích napsané žertovné nápisy parodující obyvatele domu, èásti
obce èi její pøedstavitele.

