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Zápis D.A. Rasovského, jenž vznikl na základě jeho etnografické výpravy na Podkarpatskou 

Rus v r. 1931,  se nachází v dokumentačních sbírkách a fondech Národního archivu ČR, a jeho 

prezentace v rámci předkládané DP je bezesporu tou nejcennější dominantou této práce. Hned v 

úvodu je třeba poznamenat, že zvykům karpatských Rusínů (Ukrajinců), spojeným s obřady tzv.

rodinného cyklu (především obřad svatební a pohřební a obyčeje spjaté s narozením a křtem dítěte),  

nebyla zatím v češtině věnována žádná obsáhlejší práce komplexního rázu, snad s výjimkou 

jednotlivých starších studií A. Kožmínové a novějších studií M. Mušinky, což dokládá  i 

reprezentativní seznam literatury, s níž se M. Podobová při zpracování svého diplomového projektu 

musela vypořádat. Píši vypořádat, neboť je neoddiskutovatelné, že se diplomantka při popisu, resp. 

interpretaci mnohých reálií, ať již na dobu výzkumu Rasovského v r. 1931 aktuálních, historických 

či již dávno zaniklých, musela ponejvíce opírat o teoretické práce ukrajinských a ruských badatelů, 

přesto se však domníváme, že na některých místech DP je poplatnost originálu těch teoretických 

materiálů, z nichž diplomantka čerpala, přespřílišná. Navíc, k některým tvrzením badatelů, 

popisujích lidové tradice, pohanské a náboženské rituály východních Slovanů, včetně obyvatel 

karpatského areálu, bylo potřeba zaujmout i kritický postoj, zejména tam, kde se diplomantka snaží 

dopátrat, které prvky pohanských rituálů se projektovaly na rovinu křesťanských obřadů. K tomu, 

aby bylo možné provést jakousi pomyslnou hranici mezi těmito dvěma koncepty (případně se 

zabývat jejich interakcí systémově), bylo by nezbytné obsáhnout daleko širší prostor, než jen 

prostor východních Slovanů. Zde je však třeba podtrhnout, že takto směřované cíle práce by zdaleka 

přesahovaly běžný diplomový úkol. 

Jde o to, že v době výpravy Rasovského na Podkarpatskou Rus v r. 1931 již některé zvyky vážící se 

např. ke svatbě, pohřbu či narození dítěte a křtu byly minulostí a  možná i nikdy reálně 

neexistovaly, a byly pouze tradovány z generace na generaci v rámci jakéhosi mytopoetického 

diskurzu! Tak např. na str. 39 Rasovský zmiňuje výstřel z pušky jakožto signál připravenosti 

novorodičky, resp. matky, přijmout do domu návštěvu sousedů, což nutně vyvolává nevěrohodnost  

tvrzení s ohledem na nedostupnost k této zbrani u většiny obyvatel daného regionu.  Málo 

autentické  je i snímání nevěstina vínku z její hlavy  malým chlapcem (někým z rodiny), tím spíše, 

že takovéto počínání je Rasovským zaznamenáno pouze v jednom případě, přičemž respondent  o 

tom věděl jen z doslechu a ještě zprostředkovaně (str. 64). Pokud jde o ochranný magický úkon se 7 

jehlami, které si rodička zapichuje do košile (str. 38), tento nebyl běžně znám mezi Karpatorosy a 



vzhledem k tomu, že se Rasovský o něm dozvěděl od jisté cikánky bez toho, k jakým účelům má 

sloužit, máme zde spíše úkon spadající do oblasti tzv. černé magie (ostatně zde existuje celá řada 

zakonzervovaných archických rituálních prvků spadajících do oblasti tzv. černé magie a povědomí 

o nich přežívá v karpatském areálu dodnes, obdobně jako u obyvatel v oblasti Polesí).                                   

Součástí celé řady obranných úkonů byla zaříkadla, která měla sloužit k odvrácení 

působnosti zlých sil  (nejčastěji proti uřknutí, uhranutí  pohledem apod.), např.  "Zmizte  oči sivé  

(správně má být šedé), černé,  zelené z  tohoto dítěte (třikrát se musí plivnout) stejně jako mizí dým" 

(str. 40). V tomto případě jsme svědky průkazné interakce pohanského a křesťanského diskurzu, 

neboť jak je patrné ze zakončení zaříkadla, jedná se zde o část paschální antifony tak, jak to známe 

z obřadu byzantského ritu "Jako isčezajet dym, da isčeznut, jako tajet vosk ot lica ohňa", které se 

dodnes proti odvrácení nečistých sil aplikuje u východních Slovanů v tradičním léčitelství a je 

poměrně známo mezi prostým  lidem.  Takovýchto příkladů najdeme v práci celou řadu, např. 

široké využívání svěcené vody (tzv. jordánské vody – srov. na str. 36, kde se diplomantka výkladu 

této vody vyhnula) jakožto jednoho z nejdůležitějších přírodních živlů (spolu s ohněm) v daném 

regionu, jejímž ochranným magickým účinkům se věří dodnes. Některá zaříkávadla zapsaná 

Rasovským jsou univerzálnějšího rázu a  byla v těchto krajích široce aplikovaná, tzn. že nejen jako 

ochranný prostředek před působením nečistých sil bezprostředně po narození dítětě, ale v případě 

podezření na uřknutí, uhranutí apod. vpodstatě ve vztahu k jakékékoli osobě (srov. na str. 40 úkon 

se žhavými uhlíky házenými do vody).  To platí i o  tzv. zpětném výkupu často nemocného dítěte, 

což zmiňuje při svém terénním výzkumu v nejjižnějším cípu karpatského areálu, tj. v Maramureši, v 

r. 1932  Ivan Paňkevyč v souvislosti s hostinou časty; tento rituál se zdaleka netýkal jen 

novorozeňat, ale často nemocného dítěte jakéhokoli věku, a navíc tento zvyk – symbolický výkup 

dítěte předáním kmotrou přes okno jeho matce – je dodnes živý a běžně rozšířený u všech 

Karpatorosů. 

Ne zcela korektně je interpretována šyrynka jakožto šátek černé barvy (str. 65); tento šátek 

byl spíše pestrobarevný, nejčastěji květovaný; vološskyj tanec´ (str. 77) by zasluhoval hlubší rozbor, 

neboť se jedná o zvyk autochtonního romanizovaného thráckého a románského obyvatelstva Vlachů 

(reálná přítomnost Vlachů jakožto velmi starého nomádského národa na Balkáně, kteří se velmi 

často pohybovali v sousedství rusínských vesnic v Maramureši, vyvolávála negativní konotace a 

byla na rusínské svatbě vždy předzvěstí čehosi nedobrého); oprovid (str. 99) není hra, ale samotný 

pohřeb; tato lexikální jednotka figuruje v tomto významu v celé řadě dialektů karpatského areálu aj.

Je navýsost zarážející, že se Rasovskij ve svém zápise "až na drobnou zmínku" (str. 93) nezmiňuje o 

pohřebních pláčích, které jsou dodnes nedílnou a zcela běžnou součástí každého pohřebního rituálu 

nejen u Rusínů, ale i Huculů apod. (viz jediněčný dokumentární film "Jakub" J. Ševčíkové z r. 

1992).



Je nesporné, že M. Podobová přistoupila ke zpracování archivních zápisů Rasovského velice 

zodpovědně a s velkým zaujetím. Prostudovala celou řadu odborné literatury, nevyhýbala se 

interpretaci i často velice sporných (či těžce dohledatelných) prvků v obřadech rodinného cyklu, což 

mělo někdy za důsledek vyvození ne zcela korektních závěrů (zejména ne/korelaci pohanského s 

křesťanským). Bohužel se dopustila i celé řady gramatických chyb, stylistických neobratností 

(zejména při překladech z ruských či ukrajinských originálů; vyznačili jsme v textu DP), 

nekorektního odkazování pod čarou aj. 

I přes tyto výhrady, práci jednoznačně doporučujeme k obhajobě a navrhujeme vysoké ohodnocení.

V Praze, 29.5.2011 PhDr. Věra Lendělová, CSc.




