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Autorka tématicky dále rozvíjí svou seminární práci, která byla prvním pokusem o 
přiblížení charakteristik lidové svatby na Valašsku. Svatební obřad je typický přechodový 
rituál a jeho atraktivnost a regionální varianty byly jedním z prvních projevů lidové kultury, 
které upoutaly zájem aristokratických a městských intelektuálních kruhů už v poslední třetině 
18. století. 

Tato práce, která je dokladem stále existujícího zájmu, se soustřeďuje na valašskou 
svatbu v 90. létech 19. století na základě svědectví Matouše Václavka a Františka Bartoše. 
Širší orámování tvoří vstupní kapitoly, ve kterých je představeno téma a výběr literatury. 
V těchto pasážích dominuje na jedné straně klasická Vavákova příručka Smlouvy a 
chvalitebné řeči svatební, na straně druhé teoretická práce van Gennepova Přechodové rituály. 
Tato obecnější část tvoří zvláštní celek, který je s hlavním textem provázán jen velmi málo. 

Autorka charakterizuje svůj přístup jako komparativní kompilaci a skutečně se jedná o 
popis svatebního obřadu v podání M. Václavka s dodatky a drobnými konfrontacemi z pera F. 
Bartoše. Obřad je pojednán detailně a chronologicky od zkoumání názorů rodin potenciálních 
partnerů přes námluvy a vrcholné fáze svatby k přijetí nové hospodyně v manželové 
domácnosti. Místy jsou upozornění na neshody mezi popisem Václavkovým a Bartošovým a 
v několika momentech je připomenuto v jaké fázi podle van Gennepova členění se právě 
rituál nachází. Vzácné osobní postřehy se týkají obřadu čepení, v němž má podle autorčiných 
pramenů svou funkci i ženich. 

Domnívám se, že pro tuto práci je charakteristické "zrcadlení" použitých pramenů. 
Konkrétně jde o to, že jednotlivým fázím obřadu je věnováno zhruba tolik místa a pozornosti, 
jak je tomu u "originálu" a pokud v pramenech některé aspekty chybí, nevyskytují se ani zde. 

Například se jedná o sociální a ekonomickou determinaci svatby, která změní život 
nejen manželskému páru, ale i příslušníkům obou nově spřízněných rodin, o problémy, které 
mohou vzniknout v případě, že snoubenci nejsou stejného náboženského vyznání a podobně. 

Autorka si byla vědoma problematičnosti Václavkova zpracování, protože jeho výzkum 
probíhal v regionu silně ovlivněném charismatickou osobností 1. Országa-Vraneckého, který 
se snažilo svérázové konstrukce reprezentativní valašské lidové kultury. Toto konstatování 
v práci je, ale dále se s ním už nepracuje. Je možné, že právě z tohoto důvodu Václavek (na 
rozdíl od Bartoše) prakticky ignoruje svatební obřadní kroje. Zřejmě tady více než kdekoli 
jinde vnímá Országův neústrojný zásah do místní tradice. Škoda, že nevybyl čas na 
zamyšlení, zda je takový předpoklad správný. 

Podobně se tu nabízí porovnání textů obřadních promluv publikovaných Vavákem a 
Václavkem. Konstatování, že vzájemný vliv neexistoval, (doložené dvěma nekomentovanými 
kratičkými odstavci v Příloze) v odborném textu nepostačuje. 

Václavek zachytil momentální stav lidového svatebního obřadu ve vybraném regionu. 
Autorka, podobně jako on, zůstává ve stejném čase a na stejném místě, avšak má ambice 
v budoucnu tento stín překročit a věnovat se valašské svatbě v současnosti. 

Veronika Macková pracovala se zájmem, pečlivostí a houževnatostí. Prokázala, že umí 
ke zvolenému tématu vyhledat bibliografii na dobré úrovni a napsat pečlivou kompilativní 
práci, v níž se objevují momenty, které by si zasloužily pozornou analýzu a interpretaci. 

Práci doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem na ohodnocení ja. ko da.f70u. ;2 
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