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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se věnuje tématu rituálu a jeho provázaností s hudbou. Cílem výzkumu 

a studia vybraných rituálů bylo popsat vztahy mezi obřadem a hudebně-tanečními prvky, 

které se v nich vyskytují. Hlavní pozornost je věnována funkcím hudebních projevů. V práci 

popisujeme několik tradičních rituálů evropského kulturního areálu a v návaznosti na ně také 

příklady vybraných sekulárních ceremoniálů. 

Zdrojem informací byl terénní výzkum některých rituálů, studium autentických záznamů 

obřadů pořízených Lubomírem Tyllnerem a také práce s odbornou literaturou. 

Pod pojmem rituál rozumíme představení, symbolickou činnost, která má ve společnosti za 

úkol vytvářet a upevňovat sociální vazby, regulovat, uchovávat a předávat sociální zvyklosti a 

mravy. Předepisuje chování, jenž má společenství či jedinci naklonit nadpřirozenou moc nebo 

pozitivně ovlivnit úspěšné dosažení určeného cíle. Důležitou součástí rituálu je liminalita a 

také stav communitas, ve kterém se společenství nachází. Victor Turner, jenž se těmito 

aspekty rituálu podrobně zabýval, na základě přítomnosti liminality od sebe odlišil pojmy 

rituál a sekulární ceremoniál. 

Hudba v rituálu a sekulárním ceremoniálu plní mnoho funkcí a jeví se jako jejich velmi 

podstatná součást. Nejvýrazněji se uplatňuje funkce estetická, rituální, psychicky stimulační, 

sociální, komunikační, organizační a utilitární (doprovodná). V rámci jednotlivých obřadů si 

všímáme všech zvukových součástí (hudba, zpěv, tanec, hudební nástroje, jiné fonické 

projevy a relativně nehudební projevy), které tvoří jejich specifické zvukové prostředí. 

Z našeho studia vyplynulo, že hudební prvky obsažené v rituálu a sekulárním ceremoniálu 

mají v evropském prostředí poměrně výsadní postavení. Významnou měrou se podílí na 

vzniku communitas, napomáhá sjednocení společenství a obnově jeho sociální struktury. 

Hudba má moc ovlivňovat prožívání a chování jednotlivců. Ve svém důsledku může být 

prostředkem k regulaci společenských norem a hodnot. 

 

Abstract: 

This dissertation deals with ritual and its connection to music. The objective of the research 

and the studies of selected rituals is to describe the relations between ritual and the music-
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dance elements within it. The dissertation focuses on musical expression. In the dissertation 

we describe a few traditional rituals from the European cultural heritage, and also some 

selected examples of secular ceremonies in relation to them. 

Sources of information include field research, studies of authentic ritual (filmed by Lubomír 

Tyllner), as well as specialist literature. 

The concept of “ritual” means, for us, a performance, a symbolic activity, the aim of which is 

to create and to consolidate social bonds, and to regulate, conserve and transmit social habits 

and manners. It prescribes behavior which should help an individual to win favour with 

supernatural powers, or which could have a positive effect on achieving an intended goal. The 

important part of the ritual is the concept of “liminality”, and in addition “The communitas” 

status of the community. Victor Turner, who studied these aspects of ritual in detail, 

distinguished the term “ritual” from “secular ceremony” by the existence of liminality. 

In ritual and secular ceremony music performs many functions, and seems to be a very 

essential part of them. Its most significant functions are aesthetic, ritual, mental stimulation, 

social, communicational, organizational and utilitarian. Within individual ceremonies, we 

observe all audio components (music, singing, musical instruments, other phonetic and 

relative unmusical manifestations), which create their specific aural environment. 

As emerged from our research, in the European area the musical components contained in 

ritual and secular ceremony have a relatively privileged position. They substantially 

participate in the creation of “communitas”, help to unite the community and to restore its 

social structure. Music has the power to influence individual’s feelings and behavior. 

Consequently, it could be a means of regulating social norms and values. 
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1. Úvod 

1.1. Téma diplomové práce 

Název této magisterské práce – Hudba v rituálu. Rituál v hudbě – je poměrně široký a lze si 

pod ním představit celou řadu kulturních projevů spojených s hudbou. Proto hned na počátku 

přesněji vymezíme obsah a téma práce. 

Jejím centrálním tématem je hudba a rovněž i kontext, jehož je součástí. Jedná se o hudbu, 

kterou označujeme jako tradiční. Použijeme – li klasifikaci Bruna Nettla, můžeme tradiční 

hudbu nalézt: 

1. v hudbě kmenových, předliterárních společenství 

2. v exotické hudbě východních kultur 

3. v hudbě západních, především evropských národů, které vytvářejí přirozený protipól 

umělecké, autorské tvorbě 

(Nettl 1964 in Tyllner 2010: 17) 

Naše pole zájmu se soustředí na tradiční hudbu evropských národů. Z hlediska geografického 

se soustředíme na čtyři evropské regiony, a to na Bulharsko (rituály Gergeova dne 

a Nestinarstva), Španělsko (Semana Santa ve vesnici Calanda, Semana Santa v Andalusii), 

Horní Lužici (velikonoční jízdy „Křižerjo“) a na Českou republiku (masopust ve vybraných 

regionech, velikonoční jízda v Lukavci, jízda králů ve Vlčnově).  

Projevy tradiční hudby zahrnují „píseň, nástrojovou hudbu, hudební nástroj … i další fonické 

projevy, jako zvuky kravských zvonců při pastvě dobytka, střelba provázející některé obřady, 

klapot velikonočních idiofonů apod.“ (Tyllner 2010: 52). I když nás název práce zavádí 

především do oblasti rituálu, budeme se vedle hudby rituální zabývat i hudebními projevy 

nerituálními, které se vyskytují paralelně se zkoumanými obřady. 

Tradiční hudba je úzce propojena s tancem. Max Peter Baumann pod německým 

Volksmusikforschung, tedy lidovou hudbou, rozumí „tři její aspekty, lidovou píseň, hudbu a 

tanec“ (Baumann in Tyllner 2010: 53). Tanec a hudba se často vzájemně podmiňují. Je – li 

součástí rituálu i tanec, musíme se zaměřit i na něj. Lubomír Tyllner se zmiňuje, že dodnes u 
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Bulharů i jinde na Balkáně bývá provozování základního tance – chora spojováno se 

slovesem igrat, tj. hrát ve smyslu hudby, hry i tance (Tyllner 2010: 53). 

V této práci se zaměříme zejména na následující zvukové projevy: 

1. hudba rituální a hudba s vlastním rituálem přímo nevázaná1 

2. píseň rituální a píseň s vlastním rituálem přímo nevázaná 

3. tanec rituální a tanec s vlastním rituálem přímo nevázaný 

4. hudební nástroje užívané v závislosti na konkrétní situaci 

5. jiné fonické projevy 

6. relativně nehudební projevy (rituální ticho, šum,…) 

1.2. Metody výzkumu a získávání informací 

Diplomová práce se soustředí na evropský kulturní areál. Momentálně však není možné 

zabývat se všemi evropskými národy a etniky. Pro práci jsme tedy vybrali příklady rituálů 

podle dostupnosti materiálů z terénních výzkumů. Jedná se o materiály z vlastních výzkumů 

autorky (Velikonoce v Lukavci, masopust na Hlinecku, jízda králů ve Vlčnově) a Lubomíra 

Tyllnera (videozáznamy a fotografie z Bulharska, Španělska, Lužice, Slovenska a České 

republiky doplněné podrobným komentářem). 

Dále pracujeme s odbornou literaturou (monografie, časopisy) antropologického, 

etnologického a etnografického zaměření, které nám poskytují nejen samotné popisy rituálů, 

ale i potřebné informace o životě a kultuře vybraných národů či etnik. Z odborné literatury 

čerpáme také v teoretické části práce při vymezování pojmů. Podotýkáme, že dnes je 

dostupné velké množství odborných publikací. Snažíme se pracovat s novými poznatky a 

pohledy na danou problematiku, ale nevyhneme se ani etnografické literatuře z počátku 20. 

století. K pramenům přistupujeme kriticky a informace se snažíme hodnotit a interpretovat 

pohledem badatele 21. století. Jelikož se zabýváme rituály provozovanými v současnosti, 

slouží nám jejich starší záznamy ke komparaci a jako zdroj ke sledování vývoje, proměn a 

dalšímu směřování obřadů. 

                                                

1 Můžeme také mluvit o hudbě volnočasové, vyplňující nefunkční fáze rituálu. Jedná se o doprovodné hudební 

projevy, které mají především pobavit účastníky rituálu i diváky a jsou zařazovány v době, kdy neprobíhá rituál. 
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Část sekundárních pramenů tvoří také audiovizuální záznamy, jejichž autoři svými díly 

sledují různorodé cíle. Jedná se o dokumentární filmy, reportáže i soukromé záznamy. Tyto 

materiály obsahují v různé míře informace od exkurzu do historie rituálů, přes rozhovory 

s účastníky, organizátory, odborníky až po samotné záznamy rituálů. Problém ovšem nastává 

ve způsobu podání. Práce reportérů a televizních dokumentaristů se liší od způsobu práce 

antropologů. Soukromá videa často obsahují neupravený záznam bez doprovodných 

komentářů. Nedá se očekávat ani vysoká kvalita záznamů. Výhodou naopak je, že se tímto 

způsobem dostaneme do samotného centra dění a můžeme vnímat rituál z pohledu účastníků 

rituálu. 

Doplňkové informace k jednotlivým rituálům rovněž získáváme z populárně naučné literatury 

a časopisů, z novinových článků a internetu. Při práci s těmito zdroji však narážíme na obtíže 

s ověřováním uvedených informací. Najdeme zde ale doklady o vývoji jazyka (pronikání 

odborných termínů do běžné komunikace, během jakých příležitostí se tyto termíny používají 

aj.) a o vnímání rituálů samotnými aktéry, přihlížejícími účastníky i širší veřejnosti. Často se 

ze strany veřejnosti, která není na rituálu přímo zainteresovaná, setkáme s „novým“ pohledem 

na rituál jako na zážitek, něco nevšedního a nového. Rituál se tak dostává do jiných rovin 

lidského vnímání. Je podáván a pojímán jako atrakce nebo show. 

Jelikož hudba neexistuje osamoceně, ale váže se k určeným situacím a úkonům, nevyhneme 

se popisu průběhu rituálů jako celku. Z těchto popisů pak lze získat další informace. Můžeme 

rozdělit hudební projevy na rituální (např. hudba během oběti) a naopak na ty, které nejsou 

jejich závaznou součástí (např. zpěv během rodinného setkání v době konání rituálů, 

v mezičase mezi jednotlivými fázemi rituálu). Vlastní průběh rituálu proto vnímáme jako 

jeden homogenní časový celek, jehož součástí však jsou hudební projevy rituálně podmíněné 

a naopak rituálně nepodmíněné (nevázané nebo také volnočasové). V některých případech se 

také můžeme setkat s typy doprovodných hudebních projevů, jež jsou záměrně organizovány 

pro pobavení publika a stojí zcela mimo rituál (např. vystoupení folklorního souboru na 

náměstí během nestinarských obřadů). 

V popsaných rituálech lze najít i opačný případ. A to, že rituál podmiňuje hudební projevy. 

Vztah rituál – hudba je do určité míry ambivalentní. Vliv rituálu na hudební projevy se může 

projevit například ustálenými sestavami hudebních nástrojů nebo hudebním tempem. Během 

velikonočních procesí v Andalusii se uplatňuje pomalý pochodový rytmus, jenž je důsledkem 
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omezeného prostoru nosičů svatých trůnů, který jim nedovoluje vykročit vpřed, nýbrž jen do 

strany.  

Hudební projev s rituálními prvky se objevuje i mimo tradiční rituál v tzv. sekulárních 

ceremoniálech, které se z určitého úhlu pohledu mohou jevit jako rituál, ale jejich hlavní 

smysl spočívá někde jinde. Jedná se například o ceremoniály korunovací, předávání různých 

ocenění či ustálená pravidla chování například během státní hymny. Těmito jevy se budeme 

zabývat ve druhé části práce.  
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2. Terminologie 

2.1. Rituál 

Pojem rituál, pojem hudba 
Definovat pojem rituál je obtížné, podle některých badatelů dokonce nemožné2. Cílem této 

práce však není vytvoření univerzálně platné charakteristiky tohoto pojmu a jeho obsahu, ale 

definování (na základě informací z odborné literatury a na základě vlastní zkušenosti), co pod 

tímto pojmem bude chápáno v této práci. 

S popisy rituálů se setkáváme v podstatě již v prvních kronikách a cestopisech. V dílech 

pocházejících od středověku do vzniku kulturní antropologie se jedná o etický popis obřadů. 

Tento přístup praktikovali i první antropologové a etnografové, kteří studovali jiné kultury a 

jejich zájem o náboženství a rituál byl jen okrajový. Rituály úzce souvisí se životem 

společenství a ovlivňují jeho život. Proto nelze tuto problematiku v antropologických dílech 

zcela opominout. 

Systematické studium rituálu rozdělilo vědce na intelektualisty a symbolisty. Intelektualisté 

chápou náboženství a rituál jako prostředek k vysvětlení vesmíru. Mezi významné přestavitele 

tohoto směru patří Mircea Eliade a Robin Horton. Eliade považuje rituál za novou realizaci, 

nové zpřítomnění prvopočátečního mýtu, protože nepřetržitě uvádí minulost do současnosti 

(Bowie 2008: 152-153). 

Většina antropologů se však přiklonila k symbolické interpretaci rituálu. Současné 

antropologické interpretace uvádějí, že rituální symboly musí něco znamenat či odkazovat na 

souvislosti vedoucí k podstatě vykonávaného rituálu.  

Badatelé, kteří se rituálem zabývali, většinou definovali obsah tohoto pojmu podle znalostí a 

zkušeností z vlastního (či cizího) výzkumu a svou teorii také dokládali náležitými důkazy. 

Jelikož je variabilita kultur značná, liší se od sebe i jejich rituály. V některých 

                                                

2 Např. P. Burke říká, že „termín „rituál“ je obtížně uzavřít do nějaké definice“(Burke 2005: 194). 
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charakteristikách však můžeme nalézt společné body. To však ještě neznamená, že jsou 

univerzální. Spojíme – li je do jedné obecnější charakteristiky, vychází nám, že: 

Rituál je představení, symbolická činnost, která má ve společnosti za úkol vytvářet 

a upevňovat sociální vazby, regulovat, uchovávat a předávat sociální zvyklosti a mravy. 

Předepisuje chování, jenž má společenství či jedinci naklonit nadpřirozenou moc nebo 

pozitivně ovlivnit úspěšné dosažení určeného cíle. 

Podstatně méně problémů vzniká při stanovení obsahu pojmu hudba, který je rovněž – vedle 

rituálu – tématem této práce. Pojmem hudba, resp. tradiční hudba budeme myslet všechny 

obvyklé hudební (resp. fonické, tedy zvukové) projevy, z nichž nejčastější jsou píseň a 

instrumentální hudba. V rituálech však svou roli hrají i méně obvyklé hudební projevy jako 

jsou zvuky hudebních idiofonů (řehtaček, píšťalek, klepadel, zvonů), šumy, které doprovázejí 

průběh rituálů, výstřely z pušek atd. Jedná se tedy rovným dílem o kultivované hudební 

projevy s estetickou intencí, stejně jako o šumy a vůbec zvuky, které tvoří fonickou kulisu 

rituálu. Součástí hudebních projevů však bývá i hra nejrůznějších nástrojových sestav a 

rovněž tanec, u některých rituálů zvláště významná jejich součást. 

2.2. Antropologické studium rituálu 

Výše uvedená definice pojmu rituál je jistě neúplná. Pro tuto práci je však výše uvedená 

charakteristika vyhovující a proto si ji podrobněji rozeberme. 

Bobby Alexander poukazuje na dvě stránky rituálu. A to představení a proměnu3. Richard 

Schechner, teoretik představení, svým studiem zjistil, že rituál, divadelní představení, sport 

a hry mají několik společných rysů: specifické uspořádání v čase, specifickou neproduktivní 

hodnotu připisovanou objektům a často i zvláštní vyhrazené místo, kde se tyto akce provozují 

(Bowie 2008: 154-155). Tyto aktivity se od sebe liší pouze mírou účinnosti a zábavy 

(viz tab. 2.1). 

 

                                                

3 „Rituál definovaný těmi nejobecnějšími a nejzákladnějšími pojmy je představení či předvedení, naplánované 

nebo improvizované, kterým se realizuje přechod od každodenního života k alternativnímu kontextu, v jehož 

rámci je proměněn všední den.“ (Alexander 1997 in Bowie 2008: 149) 
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Účinnost: rituál Zábava: tanec 

Výsledky 

vztah k nepřítomným 

symbolický čas 

účinkující je posedlý, v transu 

diváci se aktivně účastní 

diváci věří 

kritika je nežádoucí 

kolektivní tvůrčí činnost 

Legrace 

jen pro přítomné 

momentální důraz 

účinkující ví, co dělá 

diváci jen sledují 

diváci oceňují 

kritika je velmi vítána 

individuální tvůrčí činnost 

Tab. 1: Účinnost a zábava ve spojitosti s jinými stránkami představení podle R. Schechnera 

(převzato z Bowie 2008: 155, upraveno) 

Účastníci rituálu v podstatě realizují všem dobře známý scénář. Každý z účastníků má své 

určené místo a hraje v něm svou roli. Tím se podílí na správném průběhu rituálu a následném 

jeho úspěchu či neúspěchu. Důležitým prvkem této performance je víra. Účastníci svou roli 

nepředstírají, ale spíše ji v daném momentě prožívají. Dnes se během rituálů můžeme setkat 

s oběma póly představení. Velikonoční procesí v Andalusii každoročně navštíví několik 

stovek tisíc turistů, pro které představuje tato podívaná jiný smysl, než pro samotné obyvatele 

andaluských měst či pro muže, jenž přímo kráčí v průvodu. Vnímání rituálu je osobní 

záležitostí a jen pro členy dané komunity a kultury, kteří jsou schopni interpretovat symboly 

v rituálu obsažené, má integračně posilující význam. 

S tím, že člověk hraje určitou roli, souvisí i jeho dočasná proměna. Dochází ke změně 

každodenního života. Pro Bruce Lincolna je rituál hlavně „souborem symbolických úkonů, 

které mají takový účinek, že dokážou proměnit jedince i společenské skupiny“ (Lincoln 1991 

in Bowie 2008: 167). Proměnu dokazuje i fakt, že si účastníci na sebe oblékají většinou 

slavnostní oděv nebo je jejich vizáž jinak proměněna. Například bubeníci velikonočních 

obřadů v Calandě se oblékají do dlouhých fialových plášťů. Nejvýraznější proměnu 

v evropském areálu zřejmě představují masopustní a karnevalové průvody, kdy je osobní 

identita skryta pod maskou. Zvláště proslulé jsou v tomto smyslu zejm. masopustní karnevaly 

v italských Benátkách. Tato proměna se netýká jen samotných osob, ale i prostředí, v němž 

k rituálu dochází. Můžeme sem zahrnout čištění ulic, zdobení balkónů, dveří a oken, úklid 

domácností, přípravu pokrmů určených pro daný rituál, úpravu rituálního místa (např. kostela, 

náměstí,…). To vše přispívá k odpoutání účastníků rituálu od každodenního stereotypu, 

k vytvoření slavnostní atmosféry, jejímž vrcholem je samotný rituál. 
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Abychom mohli objasnit rituál jako symbolickou činnost, musíme nejdříve definovat pojem 

symbol. Symbol je „označení jakéhokoli objektu, činu, události, vlastnosti nebo vztahu, který 

slouží jako nositel pojmu. … jsou to hmatatelná vyjádření myšlenek, abstrakce ze zkušeností 

zachované ve vnímané formě, konkrétní ztělesnění myšlenek, postojů, soudů, tužeb nebo věr“ 

(Geertz 2000: 107). Rituál je tedy soustavou symbolů, které odkazují k požadovanému cíli. 

Symbolický jazyk rituálu4 by měl být pro danou skupinu srozumitelný. Stanley Jeyaraja 

Tambiah definoval rituál jako „kulturně zkonstruovaný systém symbolické komunikace“, který 

je tvořen „strukturovanými a uspořádanými sledy slov a činů, často vyjadřovaný více 

prostředky, jejichž obsah a uspořádání se vyznačují různým stupněm formálnosti 

(konvencionálnosti), stereotypů (strnulosti), kondenzace (syntézy) a redundance (opakování)“ 

(Bowie 2008: 150-151). Jelikož jsou symboly kulturním konstruktem, je tedy nutné, aby si 

jejich význam jedinec osvojil učením. To nás odkazuje na společenský řád společnosti. Další 

vlastností symbolů je i jejich víceznačnost, která ve spojení s nadpřirozenými silami přesahuje 

lidské potřeby a city. Podle Jana Kapusty spočívá síla symbolů „ve schopnosti do sebe nasát 

množství obrazů a představ, pocitů a hodnot a stát se rozmanitým a mnohovrstevným celkem 

oslovujícím rozmanité a mnohovrstevné duše lidí“ (Kapusta 2011: 149). Poselství a sdělení, 

jež rituály obsahují, působí na psychobiologické úrovni, která zahrnuje racionální myšlení, 

ale navíc je převyšuje5 (Bowie 2008: 177). 

Alfred Radclife – Brown zdůrazňoval význam rituálů, jejichž cílem je regulace, uchovávání 

a předávání sociálních zvyklostí a mravů, na kterých společnost závisí (Bowie 2008: 138). 

Rituály podle něj fungují jako regulativ a stabilizátor společenského řádu. Clifford Geertz 

uvádí, že nejdůležitější je jejich zpětný dopad na způsob, který jednotlivci vnímají 

                                                

4 Vezmeme – li v úvahu rituál jako systém symbolického jazyka, představoval by symbol znak, který by 

odkazoval k akustickému obrazu. „Akustický obraz není materiální zvuk, … ale psychický otisk …, o kterém nám 

poskytují svědectví naše smysly; je smyslový …“ (de Saussure 1989: 96). De Saussure uvádí, že jazykový znak 

nemůže být ztotožněn se symbolem. Neboť symbol není prázdný pojem, ale obsahuje zbytek přirozeného svazku 

mezi označujícím a označovaným. „Symbol spravedlnosti, váhy, by nebylo možné nahradit libovolným jiným, 

například vozem“ (de Saussure 1989: 98). Symbol tedy nemůže být nikdy zcela arbitrární. 

5 Jedinec se nachází v situaci, kdy se nadpřirozeno, které je ve většině případů abstraktní a jistým způsobem 

neuchopitelné, má projevit v reálných důsledcích lidské existence. Podstatná je přitom víra jedince i celé 

komunity v účinnost rituálu. Člověk může o rituálu a jeho vlivu pochybovat, ale strach z jeho neuskutečnění 

je často silnější než racionální zdůvodnění. 
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svět (Geertz 2000: 138). Rituály vyvolávají v jedinci silné a dlouho trvající nálady a 

motivace. Tedy ovlivňují jednotlivce i v období mimo něj a ovlivňují tak chod celého 

společenství. 

Rituál zároveň vytváří a upevňuje sociální vazby. Robertson Smith, odborník na semitská 

náboženství, přišel s myšlenkou, že „rituály jsou důležitější než náboženská přesvědčení, 

že jim předcházejí a že jsou prvořadé při vytváření a uchovávání sociálních vazeb“ 

(Bowie 2008: 137). Victor Turner na základě svých výzkumů u kmene Ndembu dospěl 

k závěru, že stabilita tohoto kmene je založena na abstraktních idejích a hodnotách, které jsou 

nejvýrazněji vyjádřeny v rituálech (Soukup 2000: 175). O sociálním významu rituálu se 

podrobněji zmíníme v následující kapitole o Victoru Turnerovi v souvislosti s jeho pojetím 

communitas. Jedinec, který se rituálu účastní, se díky správné interpretaci symbolů cítí 

plnoprávným členem společnosti, uvědomuje si odlišnost vlastní kultury od okolního světa. 

To posiluje pocit sounáležitosti, hrdosti, vlastního sebeuvědomění a sebepoznání, které ve 

výsledku integruje celou sociální skupinu. 

Již výše jsme se dotkli spojení rituálu s duchovním aspektem. To však nutně neznamená, 

že rituál je pouze náboženské podstaty. Můžeme rozlišovat mezi rituály náboženskými, 

rituály, které již svou duchovní podstatu ztratily, a rituály nenáboženskými.  

Náboženské rituály si kladou za cíl navázat kontakt s nadpřirozenou silou, jež má následně 

pozitivně ovlivnit realitu. V těchto případech se tedy klade důraz především na účinnost 

rituálu (viz výše). Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že jiné než náboženské rituály 

neexistují6. Toto tvrzení se však budeme dále snažit vyvrátit.  

Čeští badatelé místo pojmu rituál užívají častěji termín obřad. Národopisná encyklopedie 

Čech, Moravy a Slezska uvádí, že obřad je „slavnostní komunikace s nadpřirozenými silami či 

bytostmi (souhrnně nelidmi), prováděný přesně určeným způsobem;…“.  

                                                

6 „Kreativita není výsledkem lidské činnosti, nýbrž transcendentní silou, kterou zprostředkuje autorita a moc …“ 

Maurice Bloch dále tvrdí, že „rituály nutně předpokládají existenci transcendentního světa či zdroje metafyzické 

moci, která se nachází za hmotnou existencí …“(Bloch 1986 in Bowie 2008: 175). 
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Tyto obřady se dělí na: 

1. obřady prováděné specializovanými obřadníky (kněží, šamani, kouzelníci aj.) 

2. obřady prováděné náboženskými společnostmi k zajišťování dobra pro komunitu 

3. obřady prováděné všemi členy skupiny, která komunikaci s nadpřirozenem potřebuje 

(Kandert in Lidová kultura 2007: 655). 

Jelikož čeští překladatelé etnologické a antropologické literatury užívají pojmů rituál a obřad 

jako synonyma, bylo by značně složitě pátrat po odlišnostech v jejich významech. Václav 

Frolec, jenž se podrobněji zabýval terminologií pojmu obřad, vybral několik jeho definic, 

které se vyskytují v české a slovenské odborné literatuře. Ty se více či méně obsahově shodují 

s výše uvedenou definicí rituálu. Například: obřad je „systém úkonů a praktik uplatňovaný 

pod zorným úhlem magických a nábožensko-mytologických představ, světového názoru, 

etického a právního myšlení“ nebo „slavnostní provádění státního, společenského, 

náboženského a jiného aktu, složené z řady různých úkonů, zpravidla předepsaným nebo 

ustáleným způsobem“ (Frolec 1982: 257–258). Mezi nejdůležitějšími znaky obřadu Frolec 

uvedl následující: symboličnost, tradičnost, slavnostní ráz, stereotyp, standardizace, 

normativnost a stabilita. Obřad dále podporuje identifikaci s daným společenstvím a jeho 

morální, právní, estetické a náboženské formy vědomí. Lidé mění své sociální role v role 

obřadní. Obřad je společensky závazný a jeho narušení či absence jsou následně 

sankcionované. S obřadem je také spojena znakovost prvků hmotné kultury (kroje, úprava 

hlavy, krojové doplňky, úprava obydlí, příprava obřadních pokrmů apod.). Podstatná je také 

funkce daru či oběti a obřadních masek. Jan Assmann mluví o tzv. „konektivní struktuře“. Tu 

si vytváří každá kultura, neboť při ní dochází k propojení minulosti se současností. 

„Konektivní struktura v sobě nese opakování, ale také zpřítomnění. Tento podvojný aspekt 

pak nesou všechny rituály: Zpřítomněná vzpomínka se uskutečňuje interpretací tradice“ 

(Assmann 2001 in Pavlicová 2007).  

Jelikož jsou charakteristiky termínů rituál a obřad téměř shodné, můžeme je považovat za 

volně zaměnitelné. 
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Obr. 1. Jízda králů ve Vlčnově. Rituální mlčení malého krále může být vnímáno i jako určitá forma oběti. 
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2.3. Jevy související s rituály 

K posílení náboženských rituálů se často využívají oběti. Francouzský badatel René Girard7 

zastává názor, že v rituálu je vždy přítomna nějaká forma násilí. Podle něj „v mnoha rituálech 

má obětní úkon dva protichůdné aspekty: jednou je to posvátná povinnost, … jindy jakási 

kriminální činnost …“ (Girard 1992 in Bowie 2008: 173). V obou případech se člověk 

vystavuje nebezpečí. V prvním nevykonání oběti představuje riziko trestu od vyšší moci, v 

druhém riziko postihu od moci oficiální. Girard má za to, že se společnost snaží přenést násilí 

na oběť, která je „obětovatelná“, aby se vyhnula ventilování násilí na vlastních členech, které 

chce nejvíce chránit (Bowie 2008: 173). Stejně jako rituál má oběť obnovit a posílit sociální 

vazby. Girardův pohled na problematiku můžeme považovat za vyhraněný. Oběť nemusí být 

vždy násilná jako v případě nestinárských obřadů v Bulharsku, kdy se velmi naturalistickým 

způsobem obětují mladé ovce, z nichž se pak připravuje obřadní pokrm - kurban. Můžeme za 

ni považovat nejen zvířecí, v omezených případech lidskou, nebo rostlinnou oběť, ale i např. 

vlastní odříkání si, askezi apod. Muži, kteří nesou několikatunový velikonoční trůn se sochou 

Krista, přináší oběť v podobě vlastního potu, fyzické dřiny a sebeomezení. Jejich pochod 

můžeme vnímat jako podobnost k via dolorosa. Z velmi extrémního úhlu pohledu můžeme 

považovat například pálení rostlin nebo třeba kadidla jako jistý druh násilí páchaný na 

rostlinách. Ovšem z pohledu, v našem případě evropské kultury, se toto jednání za násilí 

nepovažuje. Shrňme tedy tuto problematiku do konstatování, že oběť je podstatnou součástí 

mnoha rituálů, má svou symbolickou hodnotu a jejím cílem je navázání kontaktu či příznivé 

naklonění nadpřirozené síly nebo zajištění úspěšného dosažení cíle. Victor Turner se zmiňuje 

i o jiné vlastnosti oběti. Na oběť jsou přeneseny špatnosti společnosti a jejím obětováním se 

společnost symbolicky očišťuje. 

Dalším jevem, který se v souvislosti s rituálem často objevuje, je pouť. Ta může existovat i 

mimo rituál. V této práci se však dotkneme pouti, jež je jeho součástí. Absolvovat pouť 

předpokládá určitý výkon. „Vykonat nějakou cestu … je tělesný i emocionálně – psychický 

čin“ (Bowie 2008: 265). Pod tímto pojmem se skrývá nejen typický příklad náboženských 

poutí (např. putování do Mekky, Říma, Santiaga de Compostely či návštěva jiného poutního 

                                                

7 René Girard vystudoval archivnictví a na univerzitě v USA přednáší francouzskou literaturu. Své poznatky 

čerpá z etnografického a starověkého materiálu, hlavně ze studia mýtů. Kritiky je obviňován, že příklady, na 

kterých správnost svých teorií dokládá, jsou vybírány záměrně. 
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místa), ale můžeme do něj zahrnout i části obřadů, které se vyznačují přesunem jedné či více 

osob po určené trase8 k nějakému posvátnému cíli. Posvátné místo může mít význam jen pro 

určitou skupinu lidí. Pouť lze považovat za liminální fázi rituálu (viz níže kapitola 

o Victoru Turnerovi). Účastníci jsou během pouti odtrženi od některých svých společenských 

rolí a postavení. V dané chvíli jsou si rovni (lze hovořit o stavu communitas). Podle Turnera 

jsou lidi vyjmuti z normální společnosti a jednotlivci jsou spojeni stejným cílem. Pouť tímto 

podporuje a posiluje sociální struktury (Bowie 2008: 246). Tento názor však není univerzální. 

Pouť může, ale nemusí působit na komunitu jako stmelovací prvek. Například v rámci 

Gergeova dne v Bulharsku se celá vesnice vydává na obřadní místo do hor. Z cesty jsou však 

vyloučeni staří lidé, nemocní či jinak postižení a nemohoucí. K vykonání cesty vedou lidi 

různé pohnutky. Někteří antropologové se proto zaměřili na zkoumání odlišných koncepcí 

poutníků a dalších lidí spjatých s konkrétním dějištěm. V tomto případě se mluví o 

„konkurenčních diskurzech“. „Konkurenční diskurzy vyjadřují skutečnost, že se při pouti 

uplatňují různé interpretace, významy, hodnoty, ideje, obrazy a jednání, které vzájemně 

mohou skrytě i otevřeně soutěžit. … v této diverzitě je možné spatřovat onen zásadní a 

univerzální charakter posvátného centra“ (Kapusta 2011: 143) 9. 

2.4. Přechodové rituály 

Jedním z  antropologů, který se podrobně zabýval rituály a významně poznamenal jejich 

následné studium, byl Arnold van Gennep (1873 - 1957). Jeho teorie přechodových rituálů10, 

                                                

8 V určitém smyslu se tedy může jednat i o (náboženské) průvody, které jsou součástí konkrétních rituálů. 

Například náboženské průvody věřících o Božím těle, velikonoční objížďka lužickosrbských vesnic, putování 

obyvatel ze Svaté Varvary (Bulharsko) na den sv. Jiří do hor ke společné konzumaci obřadního pokrmu, 

velikonoční průvody bubeníků ve Španělsku, … 

9 Během pouti tedy může vedle sebe koexistovat více diskurzů. To však zcela nevylučuje Turnerovu 

communitas. Musí být ovšem splněny náležité podmínky, aby k tomuto stavu mohlo dojít. Na pouť jako 

communitas musí být nahlíženo jako na jeden diskurz s konkrétním cílem, vedle kterého mohou, ale nemusí, 

existovat i diskurzy další. 

10 Termín „rituál přechodu“ se často užívá k označení rituálů „životního cyklu“ nebo „životní krize“ a souvisí se 

změnou společenského stavu v životě jednotlivce i skupiny. Typickým příkladem přechodových rituálů jsou 

rituály související s narozením, uzavřením manželství, iniciací a smrtí (Bowie 2008: 156).  
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ovlivněna komparativní sociologií Émila Durkheima, je chápe v širších souvislostech jako 

„všeobecný strukturující prostředek v lidských společnostech“ (Bowie 2008: 156). Do 

přechodových rituálů zahrnoval každé chování, náboženské i světské, které vykazovalo 

třífázový model oddělení, pomezí a přijetí. První fáze (oddělení, odloučení) představuje 

oddělení účastníka svého původního statusu, druhá fáze (pomezí, liminalita11) je období 

účastníka bez společenského statusu a třetí fáze (přijetí, znovu začlenění) zařazuje účastníka 

zpět do komunity s novým společenským statusem (Soukup 2005: 457). Během 

přechodových rituálů jedinci symbolicky umírají, aby se znovu „narodili“. Obdoby 

přechodových rituálů můžeme nalézt nejen ve spojení s obřady životního cyklu jedince a 

společnosti, ale i ve výroční obřadnosti nebo v náboženských obřadech (Kandert in Lidová 

kultura 2007: 847).  

Victor W. Turner a pojem communitas 
Na van Gennepa navázal britský antropolog Victor W. Turner, který se podrobně zabýval 

druhou fází přechodových rituálů a vypracoval teorii liminality. 

Victor Turner v padesátých letech 20. století realizoval výzkum kmene Ndembu v Zambii. 

Zajímal se především o komplexní rituály, při kterých duchovní zdroje komunity pomáhaly 

jedincům snášet neštěstí. Vedle toho rozpracoval techniky interpretace symboliky rituálů. 

Svou prací výrazně ovlivnil nastupující generaci antropologů (Soukup 2000: 173 - 174). 

Svým přístupem se Turner řadí mezi symbolisty, ovlivněný britským funkcionalismem. Rituál 

pro něj znamenal nástroj ke stabilizaci společnosti a potvrzení její struktury. „Očekává se, že 

člověk, jenž prošel rituálem, bude jednat v souladu s určitými obyčeji danými normami a 

etickými pravidly, jež nositele společenského postavení vážou do systému společenských 

pozic“ (Turner 2004: 96). 

Turner tradičně rozlišuje mezi rituály životních krizí a rituály kalendářními. Rituály životních 

krizí jsou okamžiky přechodu, „jež všechny společnosti ritualizují a veřejně vyjadřují 

vhodnými obřady, aby vštípili důležitost jednotlivce a skupiny všem žijícím členům 

společenství … Tyto obřady se většinou provádějí pro jednotlivce.“ Kalendářní rituály téměř 

vždy zahrnují větší skupinu osob, často celou společnost. Provádějí se v přesně určenou dobu 

ročního zemědělského cyklu a svědčí o přechodu od nedostatku k hojnosti nebo naopak. 
                                                

11 Pojem liminalita se odvozuje z latinského limen a označuje práh. 
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K těmto rituálům mohou být ještě přičleněny všechny rituály, které provázejí jakoukoli 

změnu kolektivního charakteru (např. když celé společenství koná rituál na odvrácení sucha, 

hladomoru apod.). Kalendářní rituály mohou někdy patřit k rituálům převrácení statusu12 

(Turner 2004: 161). Tím, že se z vysokého učiní nízké a z nízkého vysoké, upevňují tyto 

rituály řád struktury a také obnovují vztahy mezi konkrétními jedinci. „Všechny lidské 

společnosti se implicitně či explicitně vztahují ke dvěma protikladným společenským 

modelům. Jeden model vidí společnost jako strukturu právních, politických a ekonomických 

pozic, funkcí, statusů a rolí a jedince nejasně rozeznává za jeho společenskou úlohou. Druhý 

model chápe společnost jako communitas konkrétních nenapodobitelných jednotlivců, kteří 

přestože se liší tělesným i duševním nadáním, jsou považováni za sobě rovné díky společnému 

lidství“ (Turner 2004: 168). 

Pojem communitas představuje společnost během liminálního období jako „nestrukturovaný 

nebo rudimentárně strukturovaný a relativně nediferencovaný comitatus, skupinu nebo 

dokonce společenství jedinců, jež jsou si rovni“ (Turner 2004: 97). Communitas je ve své 

podstatě vztah mezi konkrétními jedinci. Slovy Jana Kapusty: „Lidé tu takříkajíc plují na 

jedné lodi: ocitli se mimo běžné struktury, jaksi „mezi“ (betwix-and-between), nezatíženi 

společenskými danostmi a bariérami. Communitas je stavem přátelství, bezprostřednosti, 

otevřenosti a spontánnosti, ale také iracionality, univerzality a existenciality: člověk je tak 

nějak „mimo“ a přitom se dotýká hlubin své duše“ (Kapusta 2011: 137). Společnost se může 

v tomto stavu nacházet pouze dočasně. Neexistuje trvalá communitas. Společenství se po 

určité době začne strukturovat, protože nedochází k zajišťování základních potřeb jedinců ani 

společnosti. 

Turnerovo pojetí communitas je pro tuto práci poměrně zásadní. Nezabýváme se sice 

výhradně přechodovými rituály, ale velká část podrobněji rozebíraných obřadů, by se mezi 

rites de passage dala zařadit. Zde však také záleží na úhlu pohledu a na interpretaci 
                                                

12 Turner uvádí jako typický příklad těchto rituálů Halloween. Z českého prostředí můžeme uvést například 

masopust, z širšího evropského prostředí karneval. Společným prvkem uvedených příkladů jsou masky. 

Maska zajišťuje jedincům jistou míru anonymity. Maskovaní jedinci se většinou vyznačují agresivitou vůči 

svému okolí, která se projevuje ponižováním, slovním i fyzickým napadáním, hanobením, zesměšňováním atd. 

„Emocionálně nedokáže člověka nic uspokojit lépe, než výstřední nebo dočasně povolené jinak zakázané 

chování“ (Turner 2004: 167 – 168). „Tito drsně upřímní nositelé communitas jsou prostřednictvím žertu a 

výsměchu schopni vlít communitas do celé společnosti“ (Turner 2004: 189). 
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studovaných jevů. Communitas, jak jej Turner popsal, vystihuje stav, ve kterém se společnost 

nachází v průběhu různých svátků. Stav communitas napomáhá společnosti potvrdit 

společenský řád, vlastní kulturu a zároveň představuje možnost inovace a transformace 

společnosti. V praxi se samozřejmě můžeme setkat s ideálním příkladem communitas, 

mnohem častěji však můžeme být svědky spíše jakési její formy. Narážíme na to, že prožívání 

lidí se značně liší, a to, co pro někoho může být hlubokým vnitřním zážitkem, může pro 

druhého znamenat jen povrchní zábavu. Důležitým je však fakt, že se vždy jedná o nevšední 

událost, která je typická svou atmosférou. Vzniká zde dočasná sociální skupina, která má 

jinou strukturu než ta běžná. Za dobrý příklad nám může posloužit skupina masopustních 

koledníků na Hlinecku, během níž je skupina mužů organizována někým jiným než v běžném 

životě, koledníkům skrytým za maskou se dovoluje chovat výstředním způsobem a i okolní 

přihlížející a obyvatelé domů jednají odlišným způsobem než je běžné. 

Pojem rituál v každodenních souvislostech a běžné řeči 
Dnes se mnohem častěji než dříve setkáváme s užíváním výrazu rituál i mimo vědeckou 

oblast. Objevuje se nejen v médiích, ale i v běžné řeči. Otázkou je, jaký význam toto slovo 

skrývá.  

Nahlédneme – li do tisku, nejčastější užití výrazu rituál nalezneme ve spojení se sportovními 

aktivitami. Například „rituálem“ Jaromíra Jágra je, že vždy vyjíždí na led před zápasem jako 

poslední a po zápase se pokřižuje a poklepe na národní znak na dresu (Němý 2001[online]). 

V žurnalistice bývá termín rituál volně zaměňován za pojmy jako zvyk a zvyklost a 

v souvislosti se sportem je chápán jako symbolické chování sportovce či sportovců v určité 

situaci (např. před zápasem, při získání bodu, při dosažení vítězství apod.), které má zajistit 

vítězství či podpořit tým v aktivitě. Můžeme zde vysledovat podobnosti s antropologickým 

pojetím rituálu. Jedná se především o spojení s nějakou nadpřirozenou mocí a o upevnění 

sociálních vazeb ve skupině. 

Dalším časté užití tohoto termínu se v běžné komunikaci vyskytuje v souvislosti 

s pravidelným vykonáváním určité činnosti. Jedná se například o rituál čištění zubů (Jak je to 

s péčí … [online]), o „uspávacích rituálech malých dětí“ (Veselý 2003 [online]) nebo dokonce 

o pravidelném trávení volného času stejným způsobem (Famous, Zárodňanský 2012 [online]). 
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Pokud bychom vzali v úvahu část definice rituálu od Jiřího Plocka13, který vychází 

z latinského pojmu ritus a kromě slavnostního řádu a obřadu znamená také obvyklý způsob a 

obyčej (Plocek in Přibylová, Uhlíková 2010), mohli bychom tedy v těchto případech opravdu 

hovořit o rituálu. Narážíme zde ovšem na jednu podstatnou překážku a tou je absence 

nějakého vyššího principu, k němuž se účastníci obracejí. Musíme ovšem uvažovat také o 

tom, že se ve všedním životě neřídíme vědeckými definicemi a stejně tak do komunikace 

pronikají pojmy, které mají v různých pojetích různé významy. Něco jiného znamená termín 

rituál pro antropologa, něco jiného pro religionistu a něco jiného pro matku malých dětí. 

V této práci se budeme řídit jednak definicí rituálu vycházející z antropologických výzkumů, 

kterou jsme uvedli výše, ale také významem tohoto pojmu, jaký má pro většinovou 

společnost. Budeme – li totiž rozebírat rituál a studovat, jakou roli v něm zaujímá hudba, 

musíme pracovat s vědeckou charakteristikou. Na druhé straně však budeme hledat rituály 

v hudbě, kterou můžeme nazvat tradiční, a zde se budeme zabývat rituálem v přeneseném 

významu. Tedy ve smyslu pravidelnosti a opakovatelnosti určitých jevů. 

2.5. Zvyk, obyčej, každodennost, tradice. Terminologický problém. 

Jelikož probíráme téma, které je v českém prostředí terminologicky dost komplikované, 

považujeme v rámci ujasnění si pojmu rituál za důležité odlišit jej od pojmů, jež se 

v souvislosti s ním často vyskytují. Jedná se především o termíny zvyk, obyčej, tradice a 

každodennost. Terminologickou problematikou se u nás zabýval Václav Frolec, který se 

v roce 1982 v Národopisných aktualitách zabýval upřesněním pojmů obyčej, zvyk a obřad. 

Hlavním problémem podle něj je, že: „autoři (vědeckých textů, pozn. aut.), vycházejí a 

argumentují údaji z rozdílných historických (časových), společenských, geografických i 

                                                

13 Pro správné pochopení uvádíme celou definici Jiřího Plocka prezentovanou v rámci mezinárodního kolokvia 

„Od folkloru k World music: Hudba a rituál“ v roce 2010: „Latinsky ritus znamená slavnostní řád, obřad. Ale 

také obvyklý způsob, obyčej. Má společný kořen s řeckým slovem arithmós – číslo, sečítání, ale i seřazení. 

Etymologické úvahy nás dovedou až k sanskrtskému slovu Rta pro pravdu, vesmírný řád či zákon. Latinské 

příslovce rite lze přeložit jako obřadně, ale také právoplatně, řádně – a když je něco řádně, tak je to i správně. 

Rituál je úkon (nebo soustava úkonů), jímž se přihlašujeme k vyššímu řádu, jímž se s ním propojujeme. Ranní 

hrnek čaje se slonem je můj rituál, mé přihlášení se k mému tělu (jež je vyššího řádu než mé uvažování o něm), 

uvedení mé fýsis i psyché do souladu“ (Plocek in Přibylová, Uhlíková 2010: 10). 
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kulturních situací, které … hodnotí ze zorných úhlů svých vědních oborů“ (Frolec 1982: 253). 

Zde se tedy pokusíme definovat výše uvedené pojmy. Jak autor uvádí, v české a slovenské 

badatelské tradici dochází k volnému operování termíny, a to hlavně obyčej – zvyk, obyčej – 

obřad, zvyk – obřad. Vycházíme nejen ze článků Václava Frolce, ale i z mladších pramenů 

(Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska a publikace Lubomíra Tyllnera Tradiční 

hudba). 

Encyklopedie Lidová kultura uvádí, že zvyk je „typ opakovaného chování, o němž se členové 

nositelné skupiny, že má velmi dlouhou, dávnou existenci (tradici). Skupina takové chování 

očekává a na základě povědomí o jeho historičnosti ho považuje za správné. Zvyky bývají 

někdy ztotožňovány se společenskými normami. Často se objevuje spojení zvyky a obyčeje bez 

přesnějšího vymezení obou pojmů. Zvyky jsou nejčastěji spojovány s obřady a s obřadními 

situacemi, s reprezentačním chováním a s tzv. slavnostními chvílemi v životě jednotlivce i 

skupiny. Podle obřadů (na které se zvyky váží, pozn. aut.) lze zvyky dělit na výroční, rodinné, 

hospodářské, náboženské a příležitostné, u kterých již vymizelo povědomí o původním 

smyslu“ (Kandert in Lidová kultura 2007:1232). Takto definovaný pojem je poměrně 

jednoznačný. Obtížnější je odlišit jej od pojmu obyčej. Jak tvrdí Frolec, o jejich odlišení se 

pokusilo více autorů. Ovšem jejich tvrzení jsou často protichůdná a žádné z nich nelze 

významněji preferovat. Zůstaneme tedy u základního tvrzení, že je zvyk spojen se vzorcem 

chování a je naučený. Vyjadřuje odpovědi jedince na podnětové situace (Frolec 1982: 256 – 

257). 

Naproti tomu Lidová kultura termín obyčej vůbec neuvádí, což svědčí o tom, že se tohoto 

pojmu dnes již téměř neužívá. Nicméně se s ním setkáme ve spoustě prací z 20. století, které 

jsou pro nás klíčové, a tudíž jej musíme vzít v potaz. Obyčej označoval soubor zvyklostí14, 

obřadů, pověrečných představ, úkonů a oslav vztahující se k určité lidské činnosti. Kromě 

charakteristik, které splývají s výše uvedeným zvykem, se u Frolce objevuje také definice, jež 

obyčej pokládá za každodenní život a styl. V definicích je důraz kladen hlavně na vzory 

jednání a chování, co však představuje široký rozsah od každodenního života a životního stylu 

                                                

14 Zvyklost se od obyčeje odlišuje individuálním charakterem. A. Václavík ztotožňuje zvyklost s návykem 

v souvislosti s výročními obyčeji: „Od obyčeje … nutno odlišit zvyklosti či návyky jednotlivců nebo menších 

cechovních, spolkových a jiných společností; ty nebyly součástí starého cyklu výročních obyčejů“ (Václavík in 

Frolec 1982: 257) 
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až po individuální návykové projevy (Frolec 1982: 253 - 254). Z toho tedy vyplývá, že 

musíme k užívaným textům přistupovat obezřetně a dávat si pozor na to, jak jednotliví 

badatelé s danými pojmy pracují. 

Každodennost bývá vnímána jako všednost, obyčejnost, jednotvárnost, stejnost. Lýdia 

Petráňová v Malém etnologickém slovníku uvádí, že každodennost je „způsob prožívání času 

uskutečňováním obvyklých činností a úkonů v režimu dané kultury.“ Studium každodennosti 

zahrnuje vše, co se neustále opakuje v rámci životních podmínek, životní praxe a životního 

cyklu (bydlení, spaní, strava a stolování, móda a oblékání, čas práce a čas odpočinku, projevy 

náboženského kultu, právní zvyklosti a normy, vzdělávání a výchova apod.). „Diskutovanou 

otázkou je problém svátků a slavností. Festivity společenského i osobního typu provázejí 

člověka celým životem, v určitých intervalech se opakují a nejsou tedy jedinečným zážitkem 

jako např. živelná pohroma či výhra v loterii. Proto o nich někteří autoři v rámci dějin 

každodennosti důsledně pojednávají. Odpůrci toho konceptu chápou dějiny každodennosti 

výhradně jako dějiny všedních dnů, podle toho omezují svůj záběr a prosazují termín dějiny 

všedního dne“ (Petráňová in Malý etnologický slovník 2011: 42). V této práci budeme 

každodennost chápat jako všednost. Pojednáváme - li o rituálech, během nichž se člověk 

dostává do stavu communitas, dochází k tomu, že je vytržen z běžného života i ze sociální 

struktury a prochází liminální fází, aby se zase navrátil zpět ke každodennosti. Na druhé 

straně však můžeme vnímat rituál jako obvyklý způsob (zvyk15). V tomto případě je rituál 

součástí každodennosti. Vezmeme – li v úvahu například modlitbu před jídlem nebo zpívání 

ukolébavky před spaním. 

Termínem tradice se podrobně zabýval Lubomír Tyllner ve své publikaci Tradiční hudba. 

Jelikož se jedná o nejnovější dostupné zpracování tohoto pojmu, budeme vycházet především 

z této knihy. Tradice je zde definovaná jako „předávání kulturních hodnot z generace na 

generaci. … je projevem kontinuity a integrity společenství; je důkazem vztahu k minulosti a 

přetrvávání minulosti v současnosti“ (Tyllner 2010: 49). Vytváří se tak soubor představ o 

ustáleném chování a názorech. Tradice je vnímána jako určitý kulturní vzor, který je vhodný 

následovat16, nemá však závazný charakter (Kandert in Lidová kultura 2007: 1065). 

                                                

15 U zvyku však chybí odkaz na nějakou vyšší moc, duchovní podstatu. 

16 V této souvislosti, jak uvádí Tyllner, má tradice také vliv na vznik estetické normy. Tradice vlastně napomáhá 

ke sjednocení a upevnění estetických nároků uvnitř společenství. 
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V podstatě mírní vývojové skoky a zvraty. „Tradice a na ni vázané opakování společenských 

jevů nebo jejich řetězců v jistých okamžicích individua i společnosti vede ke vzniku zvyků, 

obyčejů a rituálů. … pro svou stálost, způsob opakování a fixace je nositelem znakovosti. … 

Obecně však platí, že tradice je jevem upevňujícím a formujícím kontinuitu a integritu 

společenství, je kategorií vztahovou ve smyslu historickém a funkčním“ (Tyllner 2010: 50 – 

51). Tradice tedy zaštiťuje výše probírané jevy (rituály, zvyky …) a v podstatě vytváří 

podmínky pro jejich vznik. 
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Obr. 2. Bulharští hudebníci doprovází nestinarský obřad hrou na rituální tupan a dudy. 
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2.6. Tradiční hudba 

Tato kapitola se opírá o jednu ze základních monografií věnovaných tradiční hudbě, jejímž 

autorem je Lubomír Tyllner: Tradiční hudba. Hledání kořenů. Publikace shrnuje dosavadní 

bádání o tradiční hudbě a poskytuje dostatečný teoretický základ pro tuto práci. 

Tradiční hudbou se zabývá etnomuzikologie. V evropském prostředí ji, hlavně její slovesnou 

složku, studuje také folkloristika. Dnes se studium tradiční hudby nezaměřuje jen na některé 

její složky (hudební, literární), ale zkoumá se jako jeden nedělitelný celek. Definicí tradiční 

(„lidové17“) hudby se zabývala spousta badatelů (Bartók, Klusen). Nyní se vědci zaměřují 

především na povahu a chování tradiční hudby, která je vymezena charakteristickými znaky: 

- Anonymní autorství: anonymita neznamená, že dílo nemá konkrétního autora. Za 

každým produktem stojí konkrétní osoba, avšak dílo časem prošlo anonymizací, tj. 

ztratilo autorské povědomí. Osobnost autora není významná. U některých skladeb jsou 

autoři známí. 

- (Ne)originalita: tvůrci tradiční hudby neusilují o originalitu, ale „čerpají z ověřených 

melodicko-rytmických obratů, floskulí, formových útvarů, textových a poetických 

vzorů i textových témat, které však dále tvořivě rozvíjí“ (Tyllner 2010: 110). Příliš 

originální produkt by jen těžko převzalo okolní společenství a nedošlo by k jeho 

zlidovění (folklorizaci). Autor se řídí kolektivně platnými normami a tvůrčím 

kánonem. 

- Kolektivnost: ačkoliv dílo vzniká jako autorský produkt, je rychle přebíráno 

kolektivem, který dílo dále interpretuje a transformuje. Jedná se o kolektivně sdílenou 

kulturu. Kolektiv dílo sankcionizuje, přebírá a dále pak traduje. Dílo ztrácí 

individuální znaky a přizpůsobuje se kolektivu. Sám autor a jeho myšlení jsou 

determinovány kolektivem. 

                                                

17 Termín lidová hudba je v současné době nahrazován pojmem tradiční hudba, z důvodu komplikované definice 

pojmu lid. 
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- Orálnost: tradiční hudební projevy mají od počátku ústní paměťový charakter. Orální 

přenos se uskutečňuje v poměrně malém okruhu lidí, kde je umožněn úzký 

komunikační kontakt, imitace a memorování (Elscheková 2005 in Tyllner 2010: 121). 

- Variabilita: bylo-li dílo převzato kolektivem, dochází k jeho pozměňování, tj. 

k variačním obměnám. Vznikají tak samostatné varianty díla. 

- Funkčnost: hudební projevy jsou polyfunkční, tj. většinou v sobě nesou několik 

funkcí. Jedno z nich je funkce estetická, která však v tradiční kultuře nebývá prvořadá. 

Nositelem funkce může být akt hry na hudební nástroj, akt zpěvu, text, nápěv atd. 

Většinou je jedna funkce dominantní. Významnou funkcí v tradičních hudebních 

projevech byla funkce magická či rituální, funkce komunikační, informativní, 

koordinační apod. Funkcemi hudebních projevů se budeme podrobněji zabývat v další 

kapitole. 

- Znakovost: znakovost úzce souvisí s komunikační funkcí hudby. Hudební projevy 

slouží k dorozumívání, přenosu informací a kontaktu mezi lidmi. Dílo představuje 

znak, který je interpretován na základě společně sdílené kultury, tradice, norem, 

symbolických systémů apod. Hudební obsah a text byly znakem např. „pohlaví, 

věkové skupiny, stavu, sociálního statutu, náboženské konfese, zaměstnání a řemesla, 

spolku, prostředí, obyčeje a obřadu, národní identity, regionu, skupiny společenství, 

citového rozpoložení, mezilidského vztahu, magických praktik. … Znakovost se rovněž 

projevuje kontextem, ve kterém funguje: kontextem práce, trhu, zábavy, taneční 

zábavy, obřadu, rodinné slavnosti, procesí, pouti“ (Tyllner 2010: 165-166).  

- Normativnost: normativnost doprovází hudební, slovesné, taneční i dramatické 

projevy. Pravidla a normy jsou dány tradicí, vyvíjely (vyvíjí) se dlouhou dobu a pro 

členy určitého společenství mají závazný charakter. Porušení normy je společenstvím 

sankcionováno. Normativnost má dvojí charakter: pozitivní (udrží se jen výtvory 

hodnotné a akceptované společenstvím) a stabilizační důsledné lpění na normě 

znemožňuje inovaci a aktualizaci, inovativní procesy jsou zpomaleny, ale uskutečňují 

se). Normativnost způsobuje utvoření lokálního, regionálního aj. stylu.  Vedle norem 

týkající se folklorní skladby, se uplatňují i normy chování, normy estetické, 

náboženské, stavovské a sociální.  
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- Typizace: vytváří širší a obecnější rámec pro vznik a šíření folklorní skladby. 

Představuje vzor pro samotnou tvorbu. Typová schémata obsahují všeobecně známá 

témata. Lidové písně nepopisují reálnou událost, ale její typ (např. nešťastná láska, 

vražda, prohraná bitva,…). Typová schémata se uplatňují také v počátcích skladeb i 

písní, v typech postav a jejich vlastností. „Z hlediska hudebního rozeznáváme typy 

nápěvů vokálních, instrumentálních, sylabických, prolamovaných, harmonicky 

determinovaných. Typem se staly i hudební normy (šestitaktí, osmitaktí, dvanáctitaktí, 

reprízové formy) …“ (Tyllner 2010: 156). Totéž platí i pro instrumentální hudbu a 

tanec. Typ rytmu a hudebního doprovodu značí typ tance. 

- Synkretičnost: synkretismem v tradiční kultuře chápeme jako spojení jevů různého 

typu. Ty vytváří množinu prvků, které jsou od sebe většinou neoddělitelné a vzájemně 

se podmiňují. Tyto projevy v tradiční hudbě zpravidla tvoří: „píseň (její hudební a 

slovesná součást), instrumentální hudba, hudební nástroj, obřad, víra, magie, taneční 

a pohybový projev, dramatický projev a obřadní promluvy, výtvarný projev, oděv, 

strava, hmotné předměty, které jsou součástí obřadů“ (Tyllner 2010: 171). Vyloučení 

jednoho či několika prvků může znamenat úpadek či zánik tradice. 

- Tradování: tradiční hudební projevy se šířily (šíří) většinou přímým kontaktem. 

Proces tradování probíhá v rovině synchronní, horizontální (v rámci jedné generace, 

jednoho společenství, od úst k ústům) i v rovině diachronní, vertikální (mezi 

generacemi). Během tradování se někdy časem vytrácí původní obsah a kontext, ale 

forma je značně stabilní. 

Funkce hudby 
Má pro studium rituálu zvláštní význam a proto budeme tento znak hudebního folkloru 

analyzovat podrobněji. 

Již jsme zmínili výše, že tradiční hudba je polyfunkční. Ivan Poledňák hudbu chápe jako 

„totalitu jejích funkcí“ (Poledňák 1974: 98). Funkčnost je jednou z vlastností, která přispívá 

ke konzervaci folklorních skladeb, protože nutí interprety respektovat jejich normy tak, aby 

byly v daný okamžik splněny patřičné funkce. Funkce hudebního díla se může měnit 

v závislosti na změně prostředí, interpreta, kulturního, historického a situačního kontextu. 
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Poledňák rozdělil obecně funkce hudby do následujících kategorií: 

a) funkce poznávací: Tato kategorie zahrnuje funkci magickou a funkci zobrazovací. 

Magická funkce slouží k osvojování světa pomocí hudby. Jde o specifický fiktivní 

proces získávání nadvlády nad konkrétními jevy determinující lidské bytí. Původní 

magické funkce hudby přežívají ve funkcích rituálních, náboženských apod. Určité 

hudební struktury se zde fixují k dané mimohudební situaci. Funkce zobrazovací 

představuje skutečné nikoli fiktivní, specifické poznání, hodnocení, ovládnutí reality 

člověkem. Hudba je znakovou prezentací skutečnosti. 

b) funkce psychicky stimulační a harmonizační: Jedná se o fyziologicko-

psychologickou stimulaci člověka prostřednictvím hudby. Hudební činnost člověka je 

napojena na samu fyziologickou potřebu činnosti. Úzce souvisí s uvědomováním si 

sebe sama a orientací člověka v prostoru díky smyslovým vjemům. Dochází 

k fyziologickému uspokojení ze zvuků. Hudba je z hlediska stimulačního záměrně a 

specificky připravovaným a organizovaným strukturováním času, zprostředkovává 

požitek zaplněného, smysluplného plynutí času, je jednou z forem kategorie 

osvojování času. Tyto funkce uspokojují sociálně psychické potřeby. Jedná se o 

proces identifikace prostřednictvím hudby (psychicky identifikační procesy). Tato 

identifikace se může projevovat i v podobě určitého sociálního chování. Mimo jiné 

hudba uspokojuje potřeby mezilidských kontaktů, pomáhá překonávat tzv. 

komunikační vyčerpání (hudba vyplňuje vakuum v mezilidské komunikaci) a 

uspokojuje lidskou potřebu seberealizace. 

c) funkce pohybově stimulační a organizační: Tyto funkce jsou vázány zejména na 

strukturování času. Můžeme rozlišit funkci stimulace a organizace pracovních pohybů, 

chůze (pochod) a tance. Tento typ funkcí patří k nejstarším a nejpodstatnějším 

funkcím hudby. 

d) dekorativní funkce: Dekorativní funkce slouží jako reprezentace, vytváří slavnostní a 

mimořádnou atmosféru, resp. atmosféru uvolněnosti. Využívá se k praktickým účelům 

jako časová výplň v rozhlase, reklamní poutač, stimulátor pracovního výkonu apod. 

e) funkce sociálně organizační: Společensky sjednocující funkce hudby má dvě roviny. 

První je rovina nutného sdružování pro hudební projev a druhou rovinu představuje 

sjednocovací efekt hudby samé. Zde také zařadíme funkce mobilizační. Hudba má 
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moc iniciovat silná kolektivní citová vypětí a tím podněcovat další sociální aktivity. 

Neméně důležitá je také funkce eticko-výchovná. 

f) funkce vázané k funkcím jiných uměleckých druhů: Televizní, filmová, divadelní 

hudba.  

Je nutné si uvědomit, že hudební projevy samy o sobě jsou jen jedním z prvků v dané 

rituálové situaci. Tradiční folklorní skladby jsou zpravidla vázány na konkrétní události a jsou 

svázány kolektivními pravidly a normami. Ve velké míře se v nich uplatňuje již zmíněná 

synkretičnost. V praxi to znamená, že za dané situace, např. svatba, se budou zpívat a hrát 

folklorní skladby určené jen pro tuto příležitost, kolektiv budou tvořit určití lidé, kteří nesmí 

chybět, lidé budou náležitě oděni, celé se to bude odehrávat na předem určených místech atd. 

Dnes se však často setkáváme i s tím, že obřad ztratil svůj původní tradiční kontext a získal 

nový smysl.  

Při zkoumání jednotlivých obřadů a jejich hudebních projevů se musíme zaobírat nejen 

funkcemi hudby, ale také dalšími aspekty, které rituál doprovázejí. Všechny tyto prvky 

spoluvytvářejí rituál a zajišťují jeho účinnost. Proto se nejprve zaměříme na rituál jako celek a 

po té se budeme snažit interpretovat smysl a funkce jednotlivých hudebních i nehudebních 

projevů. 



35 

3. Vybrané příklady rituálů 

 

Obr. 3. Nestinari z vesnice Bulgari s ikonami svatého Konstantina a Eleny po představení na Dnech Bulharska 
v Praze. 

3.1. Nestinarstvo (Bulharsko) 

Tento popis nestinarských obřadů se opírá především o filmové záznamy L. Tyllnera, jež 

pořídil v bulharské vesnici Balgari. Dalšími zdroji bylo předvedení rituálu v rámci 

Bulharského folklorního dne 2–8. května 2011 v Praze nestinari z Balgari a informace a 

záznam obřadu, který je dostupný na webových stránkách organizace UNESCO. 

Nestinarské obřady, zvané též Panagyr18, se provádí v rámci oslav svátku svatého Konstantina 

a svaté Eleny 3. a 4. června19. Během hlavního obřadu dochází k propojení mezi 

                                                

18 Název rituálu lze dohledat ve dvou verzích: Panagyr – bulharsky, Panagyros – řecky. V minulosti se Panagyr 

slavil zhruba ve třiceti bulharských a řeckých obcích v oblasti Strandzha. Dnes se koná pouze ve vesnici Balgari, 

kde se sjíždí tisíce návštěvníků včetně Řeků, kteří se zapojují do rituálu 

(http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00191). Panygyr je vlastní název rituálu, zatímco nestinari duchovní 
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nadpřirozenem a účastníky rituálu. Prostředníky mezi dvěma světy jsou nestinari, kteří 

v transu20 komunikují se světci a sdělují společenství jejich poselství. Nestinari se dostávají 

do stavu změněného vědomí (prihvaštane) a následně vstupují do ohně, kde typickým 

podupáváním a šlapáním po rozžhaveném uhlí, jak se dříve věřilo, odstraňují všechny nemoci 

a zlo ve vesnici a vykupují hříchy všech (Nomination for inscription on the Representative 

List in 2009 (Reference No. 00191)). Nestinarské obřady byly podle M. Manolové do 

Bulharska přineseny z přední Asie jako „kultovní hry na řeřavém uhlí, jejichž pozůstatky se 

jsou dodnes zachovány na některých místech jižního Bulharska v nestinárských hrách, 

doprovázených písněmi a instrumentální hudbou. Hra bosých exaltovaných nestinarek na 

řeřavém uhlí v den jarního svátku sv. Konstantina a Heleny souvisí nepochybně s jarními 

pohanskými tanci úrody a hojnosti“ (Manolová 1970: 270). 

Mnohé termíny (např. epitrop, panagyros) ukazují rovněž na výskyt této tradice u řeckého 

etnika. V minulosti zde docházelo k prolínání a velmi úzkému, nejen kulturnímu, kontaktu 

bulharského a řeckého etnika. 

První den dopoledne se v konaku (obřadní prostoru – dřevěná bouda), zapálí oheň a místnost, 

v níž budou během slavnosti uloženy ikony svatého Konstantina a Eleny, se nejprve vysvětí a 

náležitě vyzdobí květinami, šátky, přehozy a koberci. Kněz vysvěcuje i tzv. stolninu (malý 

ikonostas, na kterém jsou umístěny ikony svatých), buben – tupan [t’pan], na nějž se hraje jen 

o tomto svátku, a maso – kurban, který představuje rituální oběť. Na svícnu se zapálí dlouhé 

svíce, které poskytují jediný zdroj světla v posvátném prostoru. Lidé do konaku přinášejí 

drobné dary. Tyto přípravy se odehrávají za naprostého ticha. Veškerá komunikace probíhá 

šeptem. Mezitím se venku připravují i hudebníci a epitrop – hlavní ceremoniář nadcházejících 

oslav pocházející ze staré nestinarské rodiny. Všichni lidé jsou oblečeni do slavnostního 
                                                                                                                                                   

představitelé, kteří fyzicky provádějí rituál, jehož prostřednictvím dochází k přenosu vzkazu či požehnání 

svatého Konstantina a Eleny náboženské obci. 

19 Dodržuje se původní termín rituálu (3. červen), i když pravoslavná církev po roce 1969 změnila den svatého 

Konstantina a Eleny na 21. května. 

20 Trans nebo stav změněného vědomí. Nestinari se do tohoto stavu dostávají pomocí meditace a usilovného 

soustředění. Jejich tepová frekvence se sníží. V tomto stavu jsou schopni tancovat na žhavém uhlí, aniž by si 

způsobili popáleniny. Svědci popisují, že jejich tělo je v tomto stavu téměř ledové. Jedině v tomto změněném 

vědomí mohou dosáhnout spojení se svatými a naklonit jejich přízeň obci. 
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oděvu, ať už do tradičního (hlavně ženy) nebo do občanských šatů. Hudebníci i epitrop jsou 

oděni do černých společenských kalhot a bílé košile, epitrop má navíc tmavou vestu a na 

pravém rameni připevněný červený21 obřadní šátek. 

Z konaku vychází epitrop a za doprovodu hudby jde do chrámu pro koumizmi, tj. ikony 

svatého Konstantina a Eleny. Hudbu tvoří dva muži hrající na dudy a na tupan, buben, na 

který se hraje z obou stran. Z vrchní strany se používá velká plstěná palička, ze spodní tenká 

dřevěná palička připomínající dlouhou špejli. 

Epitrop sejme tři ikony zobrazující svatého Konstantina a Elenu a předá je třem chlapcům, 

kteří je ponesou do konaku. V chrámu opět vše probíhá za naprostého ticha. Jakmile vyjde 

epitrop ven, rozezní se znovu hudba a doprovází ikony do konaku. V konaku dochází k tzv. 

premenouvané. Ženy za ticha ikony obléknou do nových šatů - červených obřadních šátků 

(rizy) pošitých stříbrnými penízky a ozdobami. 

Během příprav se na náměstí sejdou obyvatelé vesnice. Před konakem se všichni seřadí do 

průvodu, který následně zamíří na ayazmo- pramen se svatou vodou, nad nímž je malá 

kaplička. V čele kráčí epitrop, za ním chlapci nesoucí  ikony, následují hudebníci, nestinári, 

obyvatelé vesnice a ostatní. U studánky jsou ikony odloženy na malé podium a hudebníci 

přestanou hrát. Epitrop zapálí svíčky, posvětí studánku a obřadně umyje ikony. Pak nabírá 

vodu a plní jí lahve vesničanů. Všichni účastníci si vodou umyjí oči a napijí se. Posvěcený 

přírodní zdroj je symbolem zdraví (Nestinarstvo 2009 [online]).  

Nestinarka zavádí první choro22. Po něm se studánka uzavře, zaplatí se jí mincemi za vodu a 

tancuje se druhé choro, jež zavádí epitrop k němuž se podobně jako i v jiných případech 

připojují mnozí z účastníků rituálu. Kolem poledne se za zvuku hudby všichni vrací zpět do 

vesnice a ikony jsou uloženy do konaku. 

                                                

21 Červená barva symbolizuje „to božské“, je také barvou nového života, krve i smrti 

22 Choro je typický balkánský lidový styl tance. Tancuje se v neuzavřeném kruhu či půlkruhu. Tanečníci se drží 

v pase a vyšlapávají krokové variace, v některých případech s poskočnými prvky podle typu chora. Většinou se 

jedná o dynamický tanec, často nepravidelného rytmu. Existuje mnoho variant tohoto tance. Nejznámější a 

nejoblíbenější je tzv. pravo choro (Soubor bulharských lidových tanců Pirin [online]). 
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Nyní následuje příprava obětního masa zvaného kurban. Lidé přivedou jehňata, která budou 

obětována. Svážou jim nohy a jejich majitelé jim u hlavy přidržují zapálenou svíčku. Epitrop 

zvířata obejde a třikrát jim obkrouží hlavu zapáleným kadidlem. Během konání epitropa opět 

hraje hudba. Teď jsou zvířata připravena k obětování. Jejich majitelé jim uříznou hlavu a 

odnesou si je do svých domovů, aby z jejich masa připravili kurban, rituální pokrm. 

Ve vesnici probíhá volný zábavný program. Po náměstí chodí medvědář, jenž hraje na 

gadulku a zpívá. Jeho medvěd se pohybuje (tančí) podle zvuků doprovodné gadulky.  Lidé 

příležitostně tancují u svých domů, hrají na hudební nástroje a zpívají. Z reproduktoru se 

ozývá čalga – populární hudba s tradičními prvky. Nestinari v 16 hodin zapálí přichystanou 

hranici dřeva, která pozvolna hoří. Jakmile se začne stmívat, začnou se na náměstí scházet 

lidé. Čekání na obřad si krátí tancem chora, postávají a baví se. Mezitím se úplně setmí. 

Ve 21.30 vyjde z konaku nestinarský průvod, který třikrát obejde nejprve kostel a pak kolem 

rozprostřených žhnoucích uhlíků. Během každého kola se nestinari třikrát pokřižují. Při této 

příležitosti hudebníci hrají melodii zvanou Na trugvané. Za zvuku posvátného bubnu lidé tiše 

vytvoří kruh kolem uhlí. 
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Obr. 4. Notový zápis Na Trugvané. Převzato z Fol, V., Neikova, R. Fire and Music. 
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Když zazní melodie Nestinarsky choro, hlavní nestinar se třikrát pokřižuje a vstoupí na 

uhlíky. 

  

 

Obr. 5. Notový zápis Nestinarsky choro. Převzato z Fol, V., Neikova, R. Fire and Music. 
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Uprostřed kruhu se ukloní s ikonou svatých. Ikonu následně odloží a v doprovodu dvou žen 

vstupují na žhavé uhlí, které několikrát přejdou. Tanec v ohni trvá asi 15 minut. Dříve se 

věřilo, že čím déle vydrží nestinari chodit po uhlí, tím hojnější bude úroda. Během předvádění 

obřadu v Praze vstupovali na uhlí dva muži a oba je třikrát přešli s ikonami v rukou. 

S ikonami se v kruhu několikrát uklonili, jako by chtěli, aby je ovanulo sálající teplo. Znovu 

třikrát obejdou kruh a pak rituál ukončí zavedením chora, do nějž se zapojuje celá vesnice, 

aby si lidé zajistili zdraví. Večerní obřad probíhá kompletně za doprovodu rituální hudby, 

tedy dud a tupanu. Po skončení obřadu jsou ikony uloženy do konaku, v němž nestinari hostí 

epitropa a přizvané hosty kurbanem. 

Druhý den dopoledne se opět koná průvod s ikonami z konaku k dalšímu prameni. Opakuje se 

obřad mytí i dvakrát tanec chora. Po návratu do konaku se za ticha ikony odstrojí. S hudebním 

doprovodem pak epitrop s chlapci nesoucími ikony a několika dalšími účastníky obejde třikrát 

dokola chrám. Následně jsou za ticha ikony uloženy zpět na svá místa v chrámu, epitrop se 

třikrát pokřižuje a tímto oslavy končí. 

Shrnutí hudebně-tanečních projevů 
V tomto obřadu se objevují tři typy hudebních projevů: hudba rituální, rituální ticho a hudba 

s rituálem přímo nevázaná. 

Nositeli rituální hudby (interprety) jsou dva hudebníci hrající na tupan a dudy. Znalost 

nestinarských melodií se dědí. Jedná se o hudbu instrumentální, monofonní, která je 

charakteristická svou tonalitou a druhem taktu - jedná se vždy o aksakové23 rytmy. Tato 

hudba se objevuje v přítomnosti epitropa na veřejnosti (tj. při odchodu z konaku do chrámu 

pro ikony, odchodu s ikonami z chrámu do konaku, při průvod ke studánce – dvě chora u 

studánky – při cestě zpět do konaku, obětování zvířat, příchodu epitropa s nestinari k ohni a 

v rámci celého nestinarského rituálu až po odchod zpět do konaku, při druhém průvod ke 

studánce opět dvě chora, při cestě zpět do konaku a odchodu s odstrojenými ikonami 

                                                

23 Aksakový rytmus (aksak  z tur. kulhavý, brzděný, otřásaný, drncavý). „Na rozdíl od klasického rytmu, kde 

hlavní délky v taktu jsou stejně dlouhé (rytmika je monochronní nebo monometrická), vyznačuje se aksakový 

rytmus tím, že hlavní délky nejsou stejně dlouhé, a dále tím, že jejich dělitelnost neplyne vždycky z členění 

jednotlivých dob na poloviny, nýbrž spočívá i v jemnějším zlomkovitém dělení. Přitom však rytmické skupiny 

bývají dodržovány s neobyčejnou přesností a tvrdošíjností.“ Vyskytuje se v jihovýchodní Evropě (Holý: 1970). 
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do chrámu). Epitrop je váženou osobností, která zajišťuje správné provedení rituálu 

a zodpovídá za jeho úspěch. 

Hudební nástroje doprovázející rituál jsou dudy (gaida) a posvěcený tupan. V nestinarských 

obřadech je tupan čistě rituální nástroj, který je určen jen pro tento svátek. Bez něj by se rituál 

nemohl uskutečnit. Dudy tuto funkci nemají a jsou nástrojem doplňkovým. Tupan je 

membránofon se dvěma blánami – z každé strany jedna. Má v průměru kolem 50 cm. 

Hudebník jej má zavěšený přes rameno tak aby měl buben před sebou. Z vrchní strany se 

na něj hraje silnější dřevěnou paličkou, zvanou tokmak, která může mít plstěný konec. 

Ze spodní strany se používá palička tenká. Tupan je nástrojem rozšířeným na Balkáně 

a v Turecku (tur. davul) a bývá součástí většiny hudebních projevů jako nástroj 

doprovodný.Tupan, užívaný během nestinarských obřadů, je rituálním nástrojem. Hraje se 

na něj jen během tohoto rituálu a během roku je v obci Bulgari uložen v konaku, centru 

rituálu. 

Funkce instrumentální hudby je v rámci nestinarských obřadů rituální a také informačně – 

organizační. Hudba je důležitou součástí propojení obřadníků se svatými patrony. Hudba má 

zajistit jejich pozornost a náklonnost k obyvatelům obce. Účastníci rituálů jsou také podle 

dané melodie schopni rozlišit, o jakou část rituálu se jedná, kdy se mají zapojit do společného 

chora nebo naopak kdy mají jen přihlížet.  

Choro je tradiční hudba nepravidelného metru využívající kombinace rychlých a pomalých 

rytmů (tj. aksakových rytmů). Choro je typické pro oblast Balkánu a Turecka. Zpravidla se 

k určitému typu chora váže také odpovídající typ tance. Choro se tancuje v neuzavřeném 

kruhu (tzv. chorovodové tance). Tanečníci se drží za ruce a podle hudby tancují danou 

krokovou variaci. Existuje mnoho variant tance typických pro určité oblasti24. Choro se hraje 

a tancuje při slavnostních příležitostech i ve volném čase, např. při různých setkáních. Tanec 

je úzce propojen s hudbou a tanečníci (popř. účastníci rituálu) jsou podle hudby schopni 

rozlišit, zda se mají do tance zapojit nebo ne, zda se jedná o skladbu bez tance nebo naopak 

tancují jen určité osoby (obřadníci, ženy, muži,…). 

                                                

24 Jelikož choro neposkytuje prostor pro změnu kroku ani pro improvizaci, udržují se četné varianty tance 

dodnes. Naopak zase na určitém území znají omezený počet variant. Existují však i typy, např. Pravo choro, 

které jsou rozšířeny po celém území Balkánu. 
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Charakteristickým rituálním tancem je nestinarsko choro, které tancují nestinari na žhavém 

popelu. Nestinari s ikonami v rukou drobnými rychlými kroky křižují žhavý popel 

a doprovázejí to typickými výkřiky vah, vah. Podle záznamů by měli nestinari přejít 

s ikonami třikrát kolem sebe v protisměru. Během tance se uklánějí a vystavují ikony 

sálajícímu teplu. Lidé věřili, že čím déle vydrží nestinari v popelu tancovat, tím lepší bude rok 

pro obec.  

Rituální ticho je vázáno na přítomnost ikon v uzavřeném prostoru. Jedná se tedy o chvíle 

v chrámu (příchod pro ikony a jejich uložení zpět) a v konaku (oblékání a odstrojení ikon). 

„Mlčení a zachovávání ticha patří vedle půstu a pohlavní zdrženlivosti k nejběžnějším 

příkazům řady náboženství jako forma askeze i prostředek zesilující soustředění věřících 

a umožňujících jejich kontakt s duchovním světem. … dodržení absolutního ticha a mlčení je 

do jisté míry výjimečnou aktivitou, která zvětšuje sílu člověka, aby mohl zvítězit 

nad negativními silami a vstoupit do kontaktu s nadpřirozeným světem, zvyšuje účinnost 

jím prováděných praktik a zároveň odstraňuje možnost zrušení jejich magického účinku řečí. 

… Dodržení ticha a mlčenlivosti při určitých aktech a obřadech fungovalo v představách 

nositelů tradiční kultury jako nezbytná podmínka zdaru dané aktivity“ (Baran, Kafka 

in Lidová kultura 2007: 1058) 

Hudební projevy s rituálem přímo nevázané (vystoupení pouličních umělců, sólový zpěv, 

hudba z reproduktoru, čalga,…) se vyskytují v mezičasech, kdy se neděje nic obřadního 

charakteru, kromě konzumace obřadního masa v jednotlivých domácnostech. Jedná se z velké 

většiny o zpěv lidových nebo populárních písní doprovázený hudbou nebo o hudební 

doprovod k tanci. Ovšem i tyto projevy jsou součástí slavnosti a nejsou běžnou součástí 

každodennosti. Z tohoto hlediska je můžeme považovat za důležitou součást rituálu, ale tvoří 

jeho nepovinnou složku. 

3.2. Gergeov den (Bulharsko) 

Den svatého Jiří se v Bulharsku slaví 6. května. Informace o tomto svátku opět čerpáme 

z kamerového záznamu L. Tyllnera, který navštívil vesnici Svatá Varvara a osobně se účastnil 

tohoto rituálu. 

Gergeov den je výročním obřadem. Je svátkem jara, plodnosti, dobré úrody a zdraví. 

Představuje také moment, kdy jsou všichni obyvatelé vesnice vytrženi ze svého každodenního 
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prostředí a setkávají se na neobvyklém místě, aby společně tento den oslavili. Můžeme zde 

nalézt určitou formu communitas. Boří se vesnická společenská struktura a všichni účastníci 

rituálu jsou si na chvíli rovni. Jedinou autoritou je pop, jenž řídí veškerý průběh obřadu. 

Příprava na tento svátek začíná již den předem. Vesnicí se ozývá malý zvon, na který se zvoní 

„ručně“, tj. člověk, jenž zvoní, drží v ruce srdce zvonu a tím tluče do pláště. Zvonění má svůj 

zvláštní rytmus a intonaci. Během dne dochází také k posvěcení obětních zvířat, jehňat. Pop 

zvířata posvětí, ta jsou následně poražena a přes noc se v domácnostech vaří jejich maso 

(kurban).  

Před rozedněním vyráží do hor povozy tažené koňmi. Muži odváží živá jehňata, která 

v horách porazí, napíchnou je na rožeň a pak opékají. Kromě zvonění zvonečků na krcích 

zvířat (ovcí i koní) se zde nevyskytují žádné hudební projevy. 

Ráno se vesnicí nese zvuk velkého zvonu, na nějž se zvoní stejným způsobem jako předchozí 

den. Lidé se připravují na cestu do hor. Na návsi se formuje průvod. V čele kráčí muž 

s ikonou svatého Jiří, za ním jdou muži s prapory, pak pop, dva hoši, kteří nesou klepadlo25, 

a další vesničané. Ženy házejí na průvod z ošatek zrní. Rytmus klepadla se mísí se zvukem 

zvonu a zpěvem. Pop se ženami zpívají náboženské písně. Jedná se o vícehlasý zpěv 

se sekundovými střepy. Jakmile cesta začne stoupat do kopců, průvod se rozpadne podle sil 

účastníků do malých skupinek.  

Postupně všichni dorazí do cíle. Obřadní místo je tvořeno šestihranem z rožňů, na kterých 

se opéká maso. Nedaleko je místo, kam ženy odkládají obřadní pečivo. Po té, co si lidé najdou 

svá místa a rozloží deky, nastává čas na asynchronní choro. Starší ženy ozdobené věnci 

a ratolestmi z dubových větviček v půlkruhu vícehlasně zpívají duchovní píseň a zároveň 

v jiném rytmu tancují choro. Následně se hlavně ženy, hospodyně, společně s popem 

přesunou k bochánkům pečiva. Každá žena si do svého vetkne zapálenou svíci. Pop bochánky 

posvětí a následně zhodnotí, kdo jakou částkou přispěl církvi. Během svěcení se zpívají 

duchovní písně o zmrtvýchvstání Krista. Na to se všichni přesunou k ohništi, které pop 

se ženami za zpěvu obejdou. Pop posvětí zelenou myrtovou větvičkou pečené maso a všem 

přeje štěstí a zdraví. 

                                                

25 Klepadlo je složeno z dřevěné tyče, na níž je připevněn kovový plát. Klepe se na něj kladivem. 
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Nastává mezičas, který je vyplněn volnou zábavou. Lidé posedávají na rozprostřených 

dekách, konverzují, konzumují obřadní pokrm (maso a pečivo) a další přinesené jídlo a pití. 

Skupinka bosenských hudebníků hraje na bubínek, píšťalu a akordeon a zpívají. Postupně 

zábava graduje. Lidé hrají, zpívají, tancují choro a baví se. 

Jakmile nastane čas k ukončení slavnosti, dvě ženy s popem zazpívají píseň a tím dají všem 

najevo, že je konec. Chlapci s klepadlem dávají signál k odchodu zpět do vesnice. Formuje 

se průvod a většina lidí za zvuku klepadla a zpěvu duchovních písní odchází. Někteří však 

zůstávají a dál pokračují v zábavě. 

Během cesty dolů do vesnice je zastávka, během níž se opět tancuje asynchronní choro. 

Během tance začíná pršet, což všichni vítají s velkou radostí, neboť to znamená, že bude 

dobrá úroda. Pop s několika muži pak zazpívají píseň a průvod se dá znovu na cestu. 

Když se průvod přiblíží k vesnici, rozezní se zvon, jehož zvuk se opět mísí se zpěvem 

a klepadlem. Na náměstí se průvod zastaví a následuje potřetí asynchronní choro. Tím končí 

obřadní část svátku. Na náměstí začíná volná zábava. Muzikanti hrají na dudy, akordeon, 

gadulku a píšťaly, lidé se baví a tancují choro. Někteří odcházejí domů, někteří dál zůstávají 

a pokračují v neorganizované zábavě. 

Shrnutí hudebně-tanečních projevů 
Již na první pohled můžeme konstatovat, že rituální hudební projevy jsou tvořeny výhradně 

zvukem kovových idiofonů (zvony, zvonečky, klepadlo) a zpěvem duchovních písní. Zvuk 

idiofonů má několik funkcí: svolává obyvatele vesnice, oznamuje pohyb průvodu, může mít 

ochranou funkci před zlými silami (ochraňuje lidi, vesnici i pozemky), udává tempo pochodu 

apod. Rituály jsou organizovány místním popem a probíhají podle tradičních postupů. 

Charakter rituálu se tak dostává ve srovnání s nestinárskými obřady do církevní roviny 

a náboženské podstaty. Nicméně jsou zde velmi zřetelné synkretické prvky splynutí lidových 

a církevních obřadů. V mnoha symbolech můžeme vysledovat evropskou velikonoční tradici 

(konzumace masa mláďat – jehňat, zdobení se zelenými ratolestmi, kontakt člověka 

s přírodou, náboženské písně oslavující zmrtvýchvstání Krista, …). 
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Velmi důležitou roli během obřadu sehrávají starší ženy – hospodyně, které jsou v tomto 

případě hlavními nositelkami tradice26. Právě na těchto ženách závisí zdárný průběh rituálu. 

Kněz představuje prostředníka mezi nadpřirozenem a těmito ženami, které pak přenáší 

požehnání na členy svých rodin, a tudíž na celou vesnici. Ženy totiž přerozdělují posvěcené 

potraviny a předkládají je členům svých rodin. Vdané ženy jsou také hlavními zpěvačkami. 

Během jednotlivých rituálních částí zpívají společně s popem nebo bez něj. Výhradní role jim 

připadá v tanci asynchronního chora. Tento tanec má důležitou rituální funkci. Všechny ženy 

tancují, ale jen některé zpívají. To si vysvětlujeme tím, že je dost obtížné zpívat melodii písně 

a zároveň tancovat v jiném rytmu. Pokud by v tomto případě byl důležitější zpěv, došlo by 

pravděpodobně k tomu, že by všechny ženy zpívaly, ale jen některé tancovaly. Symbolický 

je také počet tohoto chora. Tancuje se třikrát a je jím ukončen celý obřad. 

Celý obřad je podkreslen rituálním šumem, kdy si během důležitých součástí rituálu jeho 

nepřímí účastníci šeptají, komentují jej a povídají si. Nikdo si ovšem nedovolí rituál jakkoli 

narušit. Celá komunita rozumí důležitosti prováděných rituálů a čeká na moment, kdy jí bude 

předložen výsledek v podobě obřadního pokrmu. Šum tvoří také přírodní zvuky – šum listí 

a stromů, zpěv ptáků apod. Člověk je v těsném sepětí s přírodou a svým konáním symbolicky 

žehná vesnici v údolí i okolní krajině. 

Doprovodné nerituální hudební projevy zajišťuje skupina bosenských muzikantů, kteří hrají 

na dudy, akordeony, píšťaly, bubínek a mandolínu, zpívají lidové a pololidové písně. Jejich 

role je vysloveně zábavná. Po jídle rituálních pokrmů se lidé společně baví, tancují oblíbené 

choro a zpívají. Hlavně mladší účastníci se baví při reprodukované hudbě (čalga) 

z přenosného reproduktoru. Hudba vytváří společenskou atmosféru uvolněné radosti 

a zábavy. Rituál byl pro účastníky v horách úspěšně splněn a pro dosažení cíle bylo v tuto 

chvíli uděláno maximum. 

Celý rituál sjednocuje komunitu do jednoho společenství. Jeho hlavní podstatou je zajištění 

dobré úrody a zdraví. Gergeov den je oslavou síly, plnosti a hojnosti. Oběť mladých jehňat 

je symbolickým předáním jejich mladosti, vitality a síly člověku. Posvěcením popem 
                                                

26 Ženy jsou zde jako hlavní nositelky plodnostní magie – hází zrní na procházející průvod, pečou obřadní 

pečivo, nechávají je vysvětit a předkládají je ke konzumaci svým rodinám. A hlavně kontrolují, aby veškeré 

rituální pečivo i maso bylo posvěceno. Svým zpěvem a tancem taktéž napomáhají k propojení s nadpřirozenými 

silami (v tomto případě se svatým Jiřím, Kristem, Bohem). 
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se účinek tohoto pokrmu ještě násobí a dává účastníkům pocit oprávněnosti a správnosti 

tohoto rituálu. 
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Obr. 6. Hornolužičtí muži na koních zpívají lužickosrbské velikonoční písně o zmrtvýchvstání Krista. Areál 
kláštera Mariina Hvězda v obci Pančicy-Kukow. 

3.3. Velikonoční jízdy 

Jutry w Serbach. Křižerjo v Horní Lužici 
Slovanské obyvatelstvo osidlovalo území Lužice (území podél toku řeky Sprévy) od 7. století. 

Teprve ve 12. století došlo k pokřesťanštění Polabských a Pobaltských Slovanů. Dnes se 

Lužičtí Srbové hlásí především ke dvěma vyznáním – katolickému a evangelickému. V Horní 

Lužici žijí především katolíci. Trojúhelník mezi Budyšínem, Kamencem a Wojerecy zahrnuje 

devět farností, v nich je lužická srbština převažujícím jazykem. Evangelické farnosti leží 

zejména ve střední a Dolní Lužici, kde je dolnolužická srbština na silném ústupu (Hrabal: 

2010). Katolictví je důležitou součástí etnického sebeuvědomění Hornolužických Srbů. 

V dobách útlaku a snah o poněmčení slovanského obyvatelstva se jazyk udržoval hlavně 

v kostelech. Spojení srbského jazyka a náboženské víry pomáhá udržovat pospolitost 

hornolužických Srbů a poskytuje jim možnost vyhranit se určitým způsobem vůči 

většinovému německému obyvatelstvu. Identifikace a příslušnost k srbské minoritě je spojena 

právě s katolickou vírou. 
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Křižerjo, nebo též jízdy křižáků, jsou vyvrcholením velikonočních svátků hornolužických 

Srbů. Kromě náboženského smyslu rituálu je zde důležitá také jeho etnická podstata. Jízdy 

slouží jako reprezentace Lužických Srbů a vyhraňují se jimi vůči německému obyvatelstvu. 

Historikové a etnologové považují křižerjo za pozůstatek předkřesťanských objížděk polí, 

během nichž jezdci (nebo chodci) vytvořili magický kruh kolem polí a tím zajistili jejich 

ochranu a bohatou úrodu. V Horní Lužici se tento rituál udržel dodnes. Jezdci na Velikonoční 

boží hod vyjedou do polí, za zpěvu velikonočních duchovních písní jim žehnají a zároveň 

všem v okolí sdělují zprávu o zmrtvýchvstání Krista.  

Příprava na křižerjo začíná několik dní před samotnou jízdou. Do vesnic se přiváží koně, které 

je nutné náležitě přichystat. Během Bílé soboty se koně myjí, připravuje se slavnostní postroj 

a slavnostní oděv jezdců. Po setmění je v kostele sloužena slavnostní mše. Před kostelem 

se od nově zapáleného ohně rozžíhá paškál, který kněz nese ztemnělým kostelem k oltáři jako 

symbol zmrtvýchvstání Krista. Od paškálu se rozžíhají svíce na oltáři i svíce věřících, které 

mají lidé zapáleny po celou dobu bohoslužby. Na konci mše se slavnostně rozezní zvony 

a kostelem zazní „Aleluja“ na oslavu Kristova zmrtvýchvstání. Z kostela vyjde za zpěvu 

průvod a třikrát obejde kostel. Venku všem kněz udělí požehnání. Lužičtí Srbové pak navštíví 

hroby svých blízkých a rozsvítí jim na nich svíčku plamínkem přineseným z kostela. Nový 

oheň si také odnesou do svých domovů. Součástí mše je i vyznamenání jezdců posvěcenými 

myrtovými věnečky a uvádění jezdců nových. Kantor slavnostně uděluje zlatý věneček těm, 

kteří jedou po padesáté, stříbrný věneček těm, kteří jedou po pětadvacáté, a zelený chlapcům, 

již jedou poprvé. 

V neděli ráno se slavnostně odění jezdci shromáždí před kostelem. Jsou oblečeni do bílých 

košilí, černého smokingu s připjatým věnečkem (při první nebo jiné výroční jízdě) 

a jezdeckých bot. Na hlavách mají cylindr a na rukou bílé rukavice. Koně jsou vyzdobeni 

svátečním postrojem pobitým stříbrnými cvočky, hřívy a ocasy mají zapleteny stužkami 

a myrtovými větvičkami. Před kostelem je jezdcům slavnostně předán kříž, soška Krista 

a korouhve se znaky jejich farnosti. Kněz jezdce vyšle na cestu do farnosti sousední, 

aby po cestě šířili zprávu o zmrtvýchvstání Krista. Jezdci seřazení do dvojstupu třikrát 

objedou kostel a vydají se na cestu. Průvod se pohybuje pomalu, muži zpívají z kancionálu 

náboženské velikonoční písně a společně se nahlas modlí. Jde o jednohlasý mužský vokální 
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zpěv s melismaty27. Zpěvy nemají pevný rytmus. Ten je určen zpívaným textem. Melodie 

chorálu se předává v rodinách z generace na generaci, stejně jako se dědí i zpěvníky. 

Po příjezdu do sousední farnosti opět objedou třikrát kostel, zvěstují zprávu o zmrtvýchvstání 

Krista a pak se rozjedou do spřátelených nebo příbuzenských rodin k obědu. Odpoledne 

se pak opět jezdci sjedou před kostelem, znovu jej třikrát objedou a vydají se na zpáteční 

cestu domů. Po cestě opět zpívají a modlí se. Jakmile přijedou zpět do vlastní obce, naposledy 

třikrát objedou kostel a pomodlí se za zemřelé. Odevzdají knězi vypůjčené věci a rozjedou se 

domů. 

                                                

27 melismata – melodické ozdoby jedné slabiky. 
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Obr. 7. „Krojcfotr“ Václav David během lukaveckého rajtování. 
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Velikonoční rajtování v Lukavci (ČR) 
Vesnice Lukavec nedaleko Fulneku na severovýchodní Moravě je asi jediným místem 

v České republice, kde se bez přerušení dodnes konají jízdy po osení, místně zvané 

„rajtování“. Nejznámější jsou průvody jezdců z Horní Lužice v Německu. 

Obřadní jízdy se jezdí na Boží hod velikonoční a jsou součástí náboženských oslav vzkříšení 

Ježíše Krista. Tento rituál byl zaznamenán hlavně u německého obyvatelstva Moravy 

a Slezska. O to více je zajímavé, že se nejdéle udržel v obci, která před 2. světovou válkou 

tvořila český ostrov v německy mluvící oblasti. První psaná zmínka o velikonoční jízdě 

v Lukavci popisuje událost, kdy po skončení třicetileté války Fulnek přepadla skupina 

vyhladovělých vojáků a sedláci, kteří se sjeli k vykonání objížďky, je pomohli odrazit. 

Samotné jízdě předchází poměrně důkladná příprava. Jezdci se kolem poledne shromažďují 

ve dvoře bývalého pivovaru ve středu obce. Zároveň se do vesnice nákladními auty přivážejí 

koně zapůjčené od chovatelů z blízkého okolí. Koně se musí nazdobit. Podle tradice mají 

svobodní muži své koně opentleny bílými stuhami a zelenými věnci, ženatí muži používají 

stuhy barvy červené. Jelikož chov koní v této oblasti přerušilo období kolektivizace 

a znárodňování, mají někteří lukavečtí muži s úpravou a zvládnutím koně značné problémy. 

Sami muži jsou oděni ve svátečním obleku (černé sako a kalhoty, bílá košile a kravata, 

jezdecké boty). Někteří mají na rukou bílé rukavice. V roce 2012 se ve dvoře sešlo 24 koní 

a jezdců. Účast na jízdě má ve srovnání s minulými lety mírně stoupající tendenci. Místní lidé 

vzpomínají, že byly doby, kdy se objížďky účastnilo třeba jen pět jezdců. Maximální počet 

koní je z kapacitních důvodů obce stanoven na 28. 

Lukavecké jízdy dlouhou dobu organizuje a vede pan Václav David, který také zastává úlohu 

tzv. krojcfotra (z něm. Kreuzvater), tedy otce kříže. Jede v čele průvodu a v ruce drží kovový 

kříž, zapůjčený od kněze, který dává k políbení místním lidem. Jezdci vyjíždějí za zpěvu 

z pivovarského dvora na kopec ke kostelu svatého Jana Křtitele. V čele jede krojcfotr, za ním 

kráčí muzikanti a pak ve dvojstupech jedou ostatní jezdci. Hudební doprovod tvoří dechová 

hudba. V roce 2012 byla ve složení trubka, dvě křídlovky, dva klarinety, baskřídlovka a tuba. 

Jejich složení se ale každým rokem mění. Před kostelem dostanou jezdci požehnání a kněz 

jim slavnostně předá křížek. Pak objedou kostel a vydají se na objížďku obce. Muzikanti vždy 

zahrají jednu sloku písně Vstal z mrtvých Vykupitel a pak jezdci zpívají po jedné sloce písně. 

Krojcfotr u každého domu zastavuje a dává místním lidem k políbení křížek. 
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U velkých stavení vjede průvod do dvora a objede jej kolem dokola. Obyvatelé jezdce hostí 

připraveným alkoholem, moštem, chlebíčky, jednohubkami a vdolky. 

 

1. Vstal z mrtvých Vykupitel, 

slavný světa Spasitel, 

jenž za naše hříchy umřel, 

dnes svou mocí hrob otevřel. 

Aleluja, aleluja. 

2.  Jako z velryby Jonáš, 

tak třetí den Ježíš náš, 

sázky smrti již zproštěný 

vyšel z hrobu oslavený. 

Aleluja, aleluja. 

3.  Vstal z mrtvých, radujme se, 

smrt přemohl, těšme se, 

vytrhl skrz své vzkříšení 

těla naše z porušení. 

Aleluja, aleluja. 

4. Po je zmrtvýchvstání, 

máme k očekávání, 

že slavně z hrobu vstaneme, 

když zde s ním trpět budeme. 

Aleluja, aleluja. 

5. Samson brány železné, 

Kristus pak dnes pekelné 

otevřel by Otce svaté, 

potěšil v limbu zajaté. 

Aleluja, aleluja. 

6. Byty své vyvolené, 

krví svou vyčištěné, 

stoupě do nebes výsosti, 

uved do věčné radosti. 

Aleluja, aleluja.  

Obr. 8. Notový zápis a text písně zaznamenaný během obřadní jízdy 15. dubna 2001 v Lukavci E. Večerkovou a 
V. Frolcovou. 
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Průvod musí objet celou vesnici a nesmí zapomenout i na nedaleké samoty z Nových Dvorů. 

„Dům od domu a po krajině tak jezdci zpěvem oznamují a „rozšiřují“ velikonoční zvěst 

o Zmrtvýchvstání Spasitele a vysvětlují jeho smysl pro člověka. Obřadné zpěv má tedy 

především funkci sémantickou, umocněnou zvláště pro věřícího estetickým a emocionálním 

nábojem. Svůj nepsaný řád má také čas (resp. opakované počátky) zpěvu, členící pohyb jízdy 

od domu k domu: obřadní zpěv spoluvytváří kompozici obřadu, tj. plní také funkci 

kompoziční“ (Frolcová, Večerková: 2003).  Po dvou hodinách jízdy se jezdci vrací zpět 

do vesnice. Během objíždění posledních stavení v dolní části obce, se na návsi shromáždí 

místní obyvatelé, aby přihlíželi slavnostnímu ukončení. 

Pod kostelem u pomníku padlých ve světových válkách čeká na jezdce kněz. Za zvuku zvonů 

se jezdci pomalu přibližují k pomníku. Pak hudba zahraje tři sloky písně Bože, chválíme Tebe. 

Ke krojcfortovi postupně přijíždějí všichni jezdci, políbí kříž a následně tryskem vjedou 

na náves. Nakonec kříž políbí i krojcfotr a vrátí křížek knězi. Na návsi jezdci sesednou z koní 

a vrátí je jejich majitelům nebo je odvedou domů do stájí. Celá vesnice se shromáždí 

v kostele, kde je sloužena slavnostní mše oslavující zmrtvýchvstání Krista. Na jejím konci, 

po slavnostním požehnání, všichni věřící v čele s knězem obejdou dokola kostel. 

Ve velikonoční jízdě můžeme nalézt několik významových rovin, a to zvěstování 

obyvatelům, že Kristus vstal z mrtvých, žehnání polím a zajištění jejich úrodnosti, žehnání 

obyvatelům obce a společenskou funkci, kterou slavnost plní. Objížděním vesnice 

se symbolicky uzavírá kruh. To je patrné i při objíždění jednotlivých dvorů a kostela. Původní 

magický význam těchto obřadů se ale pomalu vytrácí a dominuje v něm náboženská 

a společenská funkce. I přes nadšení jezdců udržet tradici, lze vystopovat jistý úpadek. 

Někteří koně jsou špinaví, hudebníci jsou oblečeni ve všedních šatech (i když většina 

vesničanů je oděna svátečně), jezdci neumí text písně a musí zpívat „z papíru“, v místní 

hasičské zbrojnici je otevřen stánek s občerstvením, kde majitelé koní ve větší míře 

konzumují alkoholické nápoje a narušují slavnostní atmosféru. 

Shrnutí hudebních projevů 
Během rituálních velikonočních jízd se v obou zemích výrazně uplatňuje kolektivní mužský 

zpěv à capella28. Muži zpívají ve vyšší intonační poloze. Náboženské písně se vztahují 

                                                

28 A capella označuje zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. 
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k velikonočním tématům ukřižování a následného zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mezi lidmi 

i jezdci k nim panuje velká úcta. To znamená, že lidé těmto písním rozumí a dokážou 

vysvětlit jejich obsah a význam. V Lukavci i v obcích Horní Lužice je obecní život těsně spjat 

s náboženstvím. Tyto skladby jsou symbolické, zpívají se jen v období velikonoc.  

Během obřadu v Lukavci se uplatňují tři duchovní písně, které tvoří jeden myšlenkový celek: 

oznámení velikonoční události, modlitba, poděkování. Oznámení velikonoční události se děje 

skrze píseň Vstal z mrtvých Vykupitel, která sděluje radostnou zprávu o zmrtvýchvstání Krista. 

Symbolicky ukončuje smutek z jeho smrti a ohlašuje naději nového života. „Nápěv obsahuje 

motivy české lidové písně „Ten chlumecký zámek“ a připomíná tak obecnou notu poutních 

písní“ (Frolcová, Večerková 2003: 59). Modlitba je obsažena v písni Aleluja! Zdráv buď náš 

milý Spasiteli. Tato píseň je charakteristická pro velikonoční období a poprvé slavnostně 

zaznívá v katolických kostelech na konci vigilie na Bílou sobotu. Společné poděkování 

probíhá na závěr jízdy před shromážděnou obcí u památníku padlých písní Bože, chválíme 

Tebe. Tato píseň zaznívá pouze v instrumentální variantě za doprovodu vyzvánějících zvonů. 

„Z hlediska obřadu jako komunikace je to znakový projev, srozumitelný beze slov 

ve společenství věřících: v Lukavci podle něj také označují závěr celého obřadu jako Te Deum 

/Te Deum laudamus/ “ (Frolcová, Večerková 2003: 59). 

Jezdci zpěvem symbolicky zajišťují obci ochranu a požehnání na celý následující rok. Důraz 

je kladen na žehnání pozemků (vyjíždění do polí, objíždění dvorů) i lidí (líbání kříže). Během 

obřadu dochází ke  kolektivní identifikaci.  

Jiným zvukovým projevem je zvuk zvonů, když se jezdci blíží do cíle objížďky. Zvony 

slavnostně vítají ty, kteří měli dost odhodlání a vzali na sebe odpovědnost této cesty, zároveň 

svolávají všechny obyvatele vesnice k zakončení rituálu a následné mši. 

V hornolužických obcích se naopak celá obec podílí na přípravě křižáckých jízd. Všichni 

se zapojují do mytí a zdobení koní, do přípravy jezdeckého vybavení. Jezdci neobjíždí 

jednotlivé domy v obci, ale dělají kruh kolem kostela, který je symbolem celé vesnice. Jejich 

zpěv není určen lidem z vlastní obce, nýbrž obyvatelům sousední farnosti. Na rozdíl 

od lukaveckých jezdců zpívají náboženské písně především mimo obec během své cesty 

k sousedům. V tomto případě je požehnání a zpráva o Kristově zmrtvýchvstání věnována 

především krajině. Dnes jistě není nejpodstatnější zajištění její dobré úrodnosti, ale zcela jistě 

jde o její vlastní existenci. Vezmeme-li v potaz zničení krajiny, kterou obývali dolnolužičtí 
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Srbové, jejich následné vykořenění, ztrátu srbského jazyka a identity, dávají hornolužické 

jízdy poměrně hluboký smysl. Jízdami mezi jednotlivými obcemi Horní Lužice se symbolicky 

uzavírá ochranný kruh, který má dnes chránit etnickou identitu a jazyk. Srbové tak dávají 

okolnímu světu najevo, kde je jejich území, na které většinové obyvatelstvo nemá nárok. 

Křižácké jízdy tedy slouží k identifikaci se srbským obyvatelstvem a vzájemnému ujištění 

mezi obcemi o svém přátelství, náklonnosti a vzájemné pomoci. 

3.4. Velikonoce ve Španělsku (Semana Santa) 

Velikonoční bubnování v Calandě 
Calanda je menší město (okolo 4 000 obyvatel) na severovýchodě Španělska. Správně náleží 

do regionu Aragón. Orální tradice zaznamenaná José Repollesem říká, že bubnování 

v Calandě začalo na Velikonoce v roce 1127. Během velikonočních oslav došlo k arabskému 

nájezdu na město. Vojska si však všimli pastevci v horách a bubnováním si předávali varovný 

signál o blížícím se nebezpečí a lidé se stihli schovat do bezpečí. Arabové nakonec odjeli 

bez kořisti. Od té doby si Calanďané každoročně slavili své vítězství nad Araby bubnováním 

a konzumací poražených ovcí a koz. V roce 1550 kněz Pedro Merlo oslavy zakázal kvůli 

jejich nenáboženskému charakteru. Nesmělo se bubnovat do roku 1640, kdy se Calanďané 

30. března účastnili procesí na nedalekou Kalvárii a v téže době byla Calanda obsazena 

vojáky zapojenými do války o nástupnictví. Tato událost vyvolala v lidech pocit, že návrat 

k bubnování jim pomůže odvrátit další případná nebezpečí.  

Ve skutečnosti v roce 1643 vikář José Hererro de Tejada v Calandě vytvořil skupinu 

bubeníků, kteří měli za úkol pochodovat v průvodu Svatého pohřbu. Lidé si bubnování spojili 

se smuteční monotónností a bubeníky začali nazývat pu-tun-tun. V 17. a 18. století se v okolí 

Calandy usazují řády karmelitánů a františkánů29, kteří zvyk bubnování dále podporují. 

Velikonoční bubnování v 19. století upadalo. V 1. polovině 20. století Monsignor Vicente 

Allanegui bubnování opět obnovil a dal mu hlubší náboženský smysl. Stalo se symbolickým 

vyjádřením bolesti a zármutku nad smrtí ukřižovaného Krista, zemětřesením, které postihlo 

Jeruzalém a zároveň oslavou jeho následného vzkříšení. Bubny jsou pro Velikonoce důležité 

také proto, že se nezvoní na zvony, a bubny je stejně jako řehtačky a různá chrastítka 
                                                

29 Od františkánů pochází tercerol – pokrývka hlavy bubeníka s typickým řasením v zadní části 
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nahrazují. Postupně se k bubeníkům - bombos přidávají tamborileros30, kteří používají malý 

buben opatřený strunami (www.semanasantaencalanda.com [online]). 

Antropologové považují buben za jeden z nejstarších nástrojů. Bubny se objevují v pravěkých 

i pozdějších agrárních kulturách. K jejich sestrojení je potřeba jen dřevo (obruč), kůže 

a provázek, kterým se kůže vypne. V severovýchodním Španělsku se bubnování původně 

objevovalo jako součást vojenských pochodů, v nichž organizovalo pohyb vojska a dodávalo 

vojákům kuráž před bitvou. Později se stalo součástí pohřebních průvodů a následně přešlo 

i do náboženských procesí31 (www.semanasantaencalanda.com [online]). Rytmus bubnů 

udává tempo pochodu a pomáhá tak udržet celistvost průvodu. „… každý člověk bývá při 

vnímání hudebních projevů ovládán nepřekonatelnou touhou kolébat se, tleskat nebo 

bubnovat. Za tento fenomén je pravděpodobně zodpovědný motorický prvek člověka. 

Psychologové předpokládají, že naše rytmické projevy je možné odvodit od tepu našeho srdce. 

… Hudba způsobuje změnu rytmu dechu a srdce“ (Oling, Wallisch: 2004). 

Velikonoční rituály v Calandě začínají na Zelený čtvrtek o půlnoci, kdy církevní bratrstva 

pořádají průvod na Kalvárii Via crucis. Jedná se o kostýmovaný průvod, v jehož čele kráčí 

římští vojáci - putuntunes32, za nimi černě oděný muž nesoucí kříž, následují nosítka 

s ozdobenou sochou Krista s křížem, bubeníci ve fialových hábitech a další účastníci průvodu 

ve smutečních šatech (Hebreas i Sibilas). Průvodu se účastní všichni obyvatelé Calandy. 

Procesí vychází z Plaza del Pilar a je doprovázeno stovkami diváků na Kalvárii za městem. 

Jakmile ke kapli na kopci dorazí nosítka s Kristem, zazní třikrát signál na lesní roh. Všichni 

se zastaví a nastane absolutní ticho. Kněz hlásá všem přítomným zprávu o ukřižování Krista, 

doprovázen občasným bubnováním a hrou na trubky, které podkresluje jeho slova. Nabádá 

všechny obyvatele, aby se účastnili velikonočních obřadů a dali bubnováním najevo svou víru 

                                                

30 Tamborilero v překladu znamená hráč na tamburínu nebo malý (plechový) bubínek. Jedná se zde o podobnost, 

neboť malý buben opatřený strunami má drnčivý ostrý zvuk, zatímco „bombo“ – velký buben vydává hluboký 

tón. Všeobecně bývají bubeníci nazýváni tambores, tedy bubeníci. Tento termín nerozlišuje typ bubnu. 

31 Procesí konaná v rámci Velikonoc jsou metaforou k pohřebnímu průvodu Krista. 

32 Putuntunes – do kostýmů římských vojáků nesoucích pochodně se odívají chlapci, kteří daný rok dosáhnou 

osmnácti let. Jedná se o přechodový rituál, kdy jsou tito mladí muži oficiálně představeni na veřejnosti a 

zastávají zodpovědnou roli v průvodu. 
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a příslušnost k obci a komunitě. Kázání je ukončeno zvoněním na zvon v kapličce a po té 

se průvod odebere zpět na náměstí. 

V pátek se Calanďané shromažďují k Romper la hora, ke společnému bubnování na Plaza 

de Espaňa, aby společně vyjádřili smutek a bolest nad smrtí Krista. Bubeníci jsou odění 

ve fialových hábitech a tercerolu. Přesně v 12.00 hodin propuká společné bubnování a trvá 

jednu hodinu. Rytmus bubnování je udáván zkušenými bubeníky s rozměrnými bubny 

(bombos), kolem nichž se shromáždí skupinky ostatních bubeníků. Rytmus je poměrně 

jednoduchý, protože se rituálu účastní všichni Calanďané bez ohledu na věk, hudební sluch 

apod. „Rompida“ je vedena jedním mužem, který z vyvýšeného místa rukou dává signál 

k začátku i konci bubnování.  

Během pátečního odpoledne se konají dvě procesí. V 15.30 vychází z kostela Procesión 

del Pregón (Procesí zvěstování o smrti Krista). Bubeníci pochodují v trojstupech. Po stranách 

jdou bubeníci s malými bubny a uprostřed bubeníci s bubny velkými. Průvod jde městem a 

na určených místech se na zatroubení trubky zastaví. Jáhen zpěvným hlasem oznamuje 

Kristovu smrt: 

„Bratři, věrní a zbožní křesťané vězte: ukřižovali syna nejsvětější Panny Marie, který zemřel, 

aby nám všem daroval život, který stvořil. Proto se bude dnes odpoledne konat Procesión 

de la Soledad za Krista, našeho Boha a pána, který na sebe vzal naše hříchy a spasil nás. 

Je povinností všech křesťanů prosit o smilování a doprovodit svatou Marii, matku Ježíšovu 

a naší paní, v jejím zármutku. A tak vás ve jménu svaté církve vyzývám, abyste přišli a splnili 

tuto svatou, zbožnou a náležitou povinnost“ (Skála 2008 [dokument]).  

V 20.00 vychází z kostela Procesión de la Soledad. První jde muž nesoucí prapor se smrtkou 

(Muerte Seca místně zvaná mortiseca), po něm následují po skupinách jednotlivá církevní 

bratrstva. Každé z nich má své bubeníky, kteří mají svůj vlastní rytmus bubnování, svůj 

typický oděv se znakem bratrstva a vlastní sochu svého svatého patrona. Za nimi v rytmu 

kráčí nosiči se sochami svých patronů. Jako první vychází z kostela bratrstvo Ježíše 

přijíždějícího do Jeruzaléma (Jesús Entrado en Jerusalén), v jehož čele jdou děti s řehtačkami 

ve tvaru kříže33, které také dodržují daný rytmus. Bratrstva se na Velikonoce pečlivě 

                                                

33 Uprostřed řehtaček je ozubené kolo, které je rozezníváno dřevěným plátkem. Točí se klikou vždy o čtvrt kola 

ve stejném rytmu jako bubny.  
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připravují a bubnování vždy nacvičují předem. Je důležité dodržovat správný rytmus, 

jímž určují krok nosičů patronů. 

Po ukončení procesí se bubeníci rozpadnou na malé skupinky, které chodí po městě a bubnují 

celou noc až do rána. 

V sobotu ráno se koná poslední Procesión del Santo Entiero (Svatého hrobu), v němž opět 

kráčí jednotlivá bratrstva. Po poledni se lidé opět schází na náměstí k poslednímu společnému 

bubnování. Těsně před 14 hodinou zazní velkou silou zvuk bubnů, který přesně v 14.00 hodin 

s prvními zvuky zvonů utichá. Od této chvíle už se nebubnuje, velikonoční rituály skončily 

a lidé se vrací do svých domovů k všednímu životu. 

Calanďané užívají dva typy bubnů – velký (turecký) buben a malý buben. Velký buben má 

válcový rám, přes který jsou vypnuty dvě kožené membrány. Objevuje se v různých 

velikostech. V Calandě působí dvě rodiny, jež bubny vyrábí, a jejich snahou je uchovat 

i tradiční postupy při jejich výrobě. Během Velikonoc jsou v ulicích k vidění bubny tradiční 

i moderního rázu. Na bombo se hraje dřevěnou palicí s koženou hlavicí na konci. Buben 

mívají hráči zavěšený popruhem přes rameno tak, že nástroj spočívá ve vodorovné poloze 

ve výšce muzikantova pasu. Buben má hluboký zvuk a jeho ladění je závislé na jeho 

rozměrech a vypnutí kůže.  

Malý buben má dvě membrány. Přes spodní membránu jsou nataženy struny a ty dodávají 

zvuku na ostrosti. Rozměrově je menší než buben velký. Nosí taktéž upevněný popruhem přes 

rameno, aby spočíval vodorovně před hráčem. Hraje se na něj dvěma dřevěnými paličkami 

s kulovitým zakončením. 

Velikonoční procesí v Málaze 
Andalusie je proslulá svými velkolepými velikonočními oslavami. My jsme svou pozornost 

zaměřili především na město Málagu a tamější velikonoční procesí. Obřady konané 

v okolních městech (Sevilla, Granada, Córdoba) jsou téměř identické, ale mají i svá specifika. 

Velikonoční procesí se začala konat po roce 1487, kdy byla Andalusie připojena 

ke Kastilskému království. Po reconquistě nastala doba obnovy křesťanství, která sebou nesla 

novou výstavbu kostelů a klášterů. Lidé se začali sdružovat do náboženských bratrstev kolem 

svatých patronů. Do konce 17. století se bratrstva dělila do dvou skupin – bratrstva krve 

a bratrstva světla. Bratrstva krve byla pro své násilné praktiky církví zakázána. 
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Bratrstva světla existují dodnes. Jejich pojmenování se odvozuje od užívání svící a jiných 

způsobů osvětlení během průvodů. V 17. století začali bratrstva nosit v procesích zmenšeniny 

svatých patronů (sochu neslo 8 – 10 mužů). V roce 1927 se bratrstva sdružila 

do La Agrupación de Cofradías de Málaga, která organizuje svátky, jichž se bratrstva účastní. 

Během frankistické éry, v době národního katolicismu, se do velikonočních průvodů dostávají 

militaristické prvky a v průvodech se objevují vojenské kapely. V té době také bratrstva velmi 

bohatnou a nechávají si dělat obrovské sochy svých patronů, tzv. trůny, a staví si „bratrské 

domy“, ve kterých se schází a slouží také jako úložiště pro sochy. Dnes některé z těchto domů 

slouží i jako muzea. 

Církevní bratrstva se řídí pravidly, která byla schválena církví a také královskou radou. 

V roce 2012 se na pořádání velikonočních průvodů v Málaze podílelo 41 bratrstev 

(http://agrupaciondecofradias.es/ [online]). 

Velikonoční procesí se skládá z los nazarenos (kajícníků) a slavnostně vyzdobeného trůnu, 

na němž je umístěna socha svatého patrona. Los nazarenos jsou oděni do dlouhých tunik 

a na hlavách mají na znamení kajícnosti a anonymity dlouhé špičaté čepce zakrývající obličej. 

Odění se liší podle příslušnosti k bratrstvu barvou, střihem, znaky apod. V rukou nesou 

zapálené svíce a lucerny. V čele průvodu je nesen kříž, dále lze vidět prapory s výjevy 

ze života Ježíše Krista, se znaky bratrstev a jejich dalšími atributy. V průvodu jdou i děti 

se zvonečky, jenž během cesty zvoní. Před samotným trůnem jdou funkcionáři a autority 

bratrstva s kadidelnicemi a svícemi a také „mayordomo“, který řídí muže nesoucí trůn 

zvukem zvonu umístěného v přední části nosítek. Trůn také doprovází civilní nebo vojenská 

kapela s bubny a trubkami. Trůn se skládá z bohatě zdobeného podstavce a na něm umístěné 

sochy. Je umístěn na nosítkách z 6 až 8 dlouhých trámů, které nesou na ramenou muži, jejichž 

počet může dosahovat i 260 osob. Celý trůn váží až 5 tun. Každé procesí má dva trůny – jeden 

s postavou Krista a druhý s Pannou Marií. Výjimečně se objevuje i jiný svatý patron. Procesí 

začíná v domě bratrstva a jde přesně určenou trasou. Některá procesí trvají až 6 hodin, podle 

vzdálenosti, kterou musí procesí urazit. 

Kapely doprovázející procesí jsou civilní a vojenské. Hudebníci jsou oděni do stejnokrojů 

či uniforem. Členové některých kapel mají nacvičené pohyby a všichni hudebníci na určitý 

nástroj hrají stejně a dělají identické pohyby. Opět se zde uplatňuje vizuální stránka průvodu 

a jejich atraktivita pro diváky. Kapely většinou hrají na dechové nástroje a bicí (malé bubny). 

V Andalusii zvláště vynikají cornetas - malé trubky, které vydávají vysoké ječivé tóny. 
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Hudba je pouze instrumentální. Kapela kráčí za trůnem (někdy i před ním) a rytmem hraného 

pochodu udává tempo chůze jeho nosičům. V Andalusii jsou tyto procesí nazývány tronos 

bailandos – tancující trůny. Tento název má zaklad ve vizuální podobě, neboť nosiči trůnů 

jdou v zástupech těsně za sebou a mohou dělat jen menší kroky do stran. Divákům se zdá, 

jako by se socha pohupovala v rytmu hudby. Nosiči navíc podle rytmu zrychlují, zpomalují, 

trůn zvedají nad hlavu nebo jej pokládají. K organizaci množství mužů s nosítky slouží také 

zvon upevněný v čele nosítek, na který majordomo del trono dřevěným kladívkem vydává 

signály. Dva po sobě jdoucí údery znamenají „připravit, pozor změna“, na jeden úder trůn 

pokládají nebo zvedají, tři údery za sebou signalizují zvednutí trůnu nad hlavu. 

Během Svatého týdne se také zpívají saetas. Jsou to vokální náboženské písně vztahující 

se k ukřižování Krista. Zpěvák zpívá saetu v momentě, kdy kolem něj trůn prochází. Trůn 

se na znamení zastaví, neboť píseň je určená soše Krista nebo panny Marie. Zpěv je typický 

táhlou smuteční melodií a množstvím melodických ozdob. Saety vychází z andaluského 

folkloru a jsou blízké stylu flamenca. Ve velikonočních procesích se zpívají od poloviny 

19. století. V Andalusii se mluví o tzv. cantoración, tedy o velebení a chválu Boha skrze píseň 

(http://www.flamenco-world.com/magazine/about/saeta/esaet.htm [online]). 

Shrnutí hudebně-tanečních projevů 
V obou případech oslav Velikonoc ve Španělsku je hudba podstatnou součástí rituálu. 

V Calandě je rituálem samým hudební produkce, která má uctít ukřižovaného Krista a oslavit 

jeho zmrtvýchvstání. Bubnování se účastní všichni lidé bez rozdílu věku. Z toho důvodu 

existuje poměrně málo (5 - 6) rytmických variací, které nejsou složité, a zvládne je téměř 

každý (Buñuel 2004: 23). Hudba v tomto případě má i funkci sociální a komunikační. 

Bubnování spojuje nevelkou městskou komunitu, která se díky němu určitým způsobem 

identifikuje a vyhraňuje vůči svému okolí. Účastnit se bubnování je pro Calanďany nepsaným 

pravidlem. Obyvatelé Calandy jsou zpravidla členy i místních náboženských bratrstev a tak je 

pro ně důležité být součástí velikonočních rituálů. Bratrstva se náležitě prezentují 

na veřejnosti, jsou vzájemně konfrontovány a hodnoceny. 

V Andalusii má rituální funkci konané procesí. Hudba byla doplněna uměle v polovině 

20. století a uplatňuje se jako organizační prvek. Velikonoční procesí se stalo příležitostí jak 

spojit vojenskou přehlídku s organizací množství lidí v průvodu i nosičů rozměrných trůnů. 

Kapela svými pochody udává tempo chůze. Jedná se o umělé skladby vytvořené 

pro příležitosti přehlídek a průvodů. Existuje velké množství skladeb s náboženskou 
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tématikou, které se hrají právě o Velikonocích. Hudební produkce se omezuje 

na profesionální muzikanty. Musí ovšem dojít i k secvičení s ostatními účastníky průvodu, 

z čehož vyplývá důkladná příprava předem, během níž se členové bratrstev učí, jak reagovat 

na jednotlivé skladby hrané během procesí. Seznam maršů je tedy dopředu známý a jejich 

pořadí je pevně stanoveno (dnes zřejmě i tradicí). Funkce velikonočních maršů je i zábavná. 

Kapely vydávají hudební nosiče s těmito skladbami, které jsou značně populární a lidé je tak 

mohou poslouchat i ve volném čase mimo velikonoční období. 

K organizaci množství nosičů trůnu slouží také již výše zmíněný zvon. Ten se stal součástí 

trůnu až po jejich zvětšení. Hmotnost trůnu si vyžádala velký počet nosičů a ti se museli 

nějakým způsobem organizovat. Zvukové signály řídí pohyby nosičů. Muži se standardně 

pohybují kolébavým krokem ze strany na stranu, protože stojí těsně za sebou a to jim 

neumožňuje provádět normální kroky. Procesí proto trvá poměrně dlouhou dobu, než urazí 

určenou trasu. Některá bratrstva chodí i s trůny, které nemají nosné trámy z vnější strany, 

ale jsou schované pod trůnem. Tyto trůny nosí kolem třiceti mužů, kteří se organizují slovně, 

krokem vydávajícím zvuk (šoupáním bot o zem, podupy), podle hudby a taktéž podle signálů 

majordoma, který užívá kovové klepadlo upevněné na boku trůnu. Zvon i klepadlo jsou 

kovové idiofony, jejichž zvuk je silný a jasný a je slyšet i ve značně hlučném prostředí.  

Náboženské písně, saety, zpívané v čase velikonoc, jsou značně složité vokální skladby, 

které předpokládají školeného zpěváka. Od zpěváka se požaduje poměrně značné hlasové 

rozpětí a zvládnutí množství melodických ozdob. Dnes existují školy, kde se lidé mohou 

naučit saety zpívat, správně je interpretovat a prožívat. V těchto skladbách totiž nejde jen 

o zpěv, ale také o spojení člověka s Bohem, stejné jako třeba v případě modlitby či duchovní 

meditace. Saety jsou veřejně prezentovány jako umění, jež známí zpěváci (slavným zpěvákem 

byl Manuel Vallejo, dnes např. Patricia del Río, Diana Navarro) věnují nejen sochám Krista 

a Panny Marie, ale i okolní veřejnosti. Zdá se, že tyto momenty jsou předem plánované 

a zpěváci jsou předem žádáni, aby píseň zazpívali. Zpívají totiž z dobrého umístění, většinou 

na balkoně, pod kterým procesí prochází, a v některých případech je zpěvák i ozvučen, 

aby byl jeho zpěv slyšet. Je zvykem, že během zpěvu všichni ztichnou a poslouchají. Píseň je 

totiž určená Kristu nebo Panně Marii a nikdo ji nesmí rušit. Vyrušení by bylo kolektivně 

sankcionováno. Zpěv se zde propojuje s rituálním tichem. 
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Obr. 9. Práskání bičem během masopustního průvodu v obci Vortová na Hlinecku. 
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3.5. Masopustní obchůzky s mečovými tanci 

Kolečko na Doudlebsku 
Doudlebsko je etnografická oblast rozkládající se v jižních Čechách pod Českými 

Budějovicemi. Pro záznam tamějšího masopustu používáme především materiál z roku 2005 

pořízený M. Kratochvílem, L. Tyllnerem aj. Valterem v obci Dobrkovská Lhotka. 

Etnomuzikologové se soustředili právě na hudební složku obřadu, pořídili kompletní zvukový 

záznam a výsledkem se stala publikace Masopustní koleda na Doudlebsku doplněna o sestřih 

hudebních projevů na CD. Dalším pramenem byla multimediální studie D. Stavělové Červená 

růžičko, proč se nerozvíjíš, která se zaměřuje na doudlebskou koledu jako vzájemně 

propojený celek. V neposlední řadě čerpáme z etnografické literatury, především z textu 

Františka Pospíšila Mečový tanec na slovanské půdě a Magdaleny. Petříkové Mužské mečové 

masopustní tance. 

Masopustní koleda na Doudlebsku je nazývána růžička, pravděpodobně podle vysokých 

klobouků ozdobených 365 papírovými růžemi na hlavách koledníků nebo podle písně 

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Obchůzka začíná ráno, kdy jdou koledníci žádat starostu 

obce o povolení k obchůzce. Po jeho souhlasu se všichni účastníci sejdou v hospodě 

a převlečou se do masek. Můžeme zde zaznamenat dvě skupiny, a to skupinu koledníků (6 –

 9 koledníků: hejtman, rychtář, konšel se žezlem, myslivec s flintou a tancmistři s věnečkem) 

a maškary, které tvoří protipól ke koledníkům. Jejich hlavní postavou je Masopust nebo 

Matka koledy se slaměným cepem, kterým vždy označí místo, kde mají koledníci tancovat. 

Koledníci jsou oblečeni do obleku s kravatou, na klopě mají připnutou myrtovou větvičku 

a kolem boků jsou opásáni červenobílou šerpou. V odění účastníků lze vystopovat 

náboženskou symboliku. „ … šerpa (zvaná též lajntuch) … představuje roucho, v němž bylo 

zabaleno Kristovo tělo, halapartna, na níž nese hejtman kus uzeného masa, je vlastně kopí, 

jímž byl Kristus na kříži probodnut, jalovec na kolednických kloboucích je trnová koruna, pět 

karafiátů v něm je pět ran Kristových. Věneček tancmistra … symbolizuje neposkvrněné 

početí, kohoutí peří na čepicích rybníkářů připomíná apoštola Petra, který Krista zapřel, 

dříve než ráno zakokrhal kohout“ (Kratochvíl, Tylner: 2007) 

Koleda začíná předepsanými rituály. Hejtman žádá o povolení k obchůzce před hospodou: 

„Pane hostinský, páni sousedé, já se vás ptám, zdali můžeme z této poctivé obce vykoledovati 

…“ (Kratochvíl, Tylner: 2007). Koledníci zatancují několik úvodních kol pro obec, 
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pro budoucí koledníky, pro sebe apod. Pak se spolu s hudebníky pohybují po kruhu po vesnici 

dům po domu směrem na východ. Nesmí vynechat žádný dům a zacházejí i k samotám. 

Před každým domem Matka koledy slaměným cepem označí místo, kde mají koledníci 

zatancovat kolečko. Tanec je vždy věnován někomu z domu. Po té následuje písnička, 

na kterou koledníci tancují se ženami a dívkami. Maškary se je snaží povalit a vyválet se 

s nimi ve sněhu. Součástí obchůzky je také setkání se Slaměnou koledou. Tu tvoří starší muži 

opásáni slámou a jejich hejtman nosí dřevěnou halapartnu. Koledy mezi sebou vedou slovní 

souboj ve znalostech symbolických významů. Na konci dochází k usmíření a hejtmani 

si symbolicky šňupnou tabáku a koledy si společně zatancují. V závěru obchůzky se koná 

tzv. vyplácení kop. Členům obchůzky jsou přiřknuta fiktivní obvinění a jsou za ně trestáni. 

Po vyplacení kop (úderů ferulí) se koná soud s Masopustem. „Farář s ministrantkami“ 

vypočítává jeho hříchy, Masopust se dá na útěk a je zastřelen. Pak je nad ním pronesena 

parodická smuteční řeč a je odnesen. Večer se koná taneční zábava, věneček, které se účastní 

celá obec. Koledníky do hospody uvede rybníkář. „Po něm hejtman žádá hostinského 

o svolení ke vstupu a odložení kolednických práv. Průběh zábavy je na začátku opět dán 

tradičními pravidly, určujícími např. pořadí prvních tanců (nejprve ženy: svobodné domácí, 

vdané domácí, svobodné přespolní atd.). Při zábavě koledníci zůstávají ve slavnostním oděvu, 

jen když místní dívky berou do tance přítomné muže (opět ve stejném pořadí jako předtím 

brali koledníci ženy), berou si na hlavu vysoké kolednické klobouky“(Kratochvíl, Tylner: 

2007). 

Hlavní část koledy tvoří kolečka. Kolečko je řazeno mezi mužské mečové tance, jejichž 

původ se přičítá maurským tancům s meči, které se šířily z Pyrenejského ostrova. 

Na Doudlebsku se meče již nepoužívají, ale v dřívějších pramenech jsou zachyceny. 

Koledníci kolečko tancují před každým domem na tři písně (Červená růžičko, proč 

se nerozvíjíš, Mám já obrázek a Kůň vraný, sedlaný), které se střídají. „Jihočeské kolední kolo 

je vždy vedeno vůdcem koledníků a hlavním řečníkem (Hejtman nebo Rychtář), který se jako 

první otočí kolem své osy od východu na západ (podle zákonitostí jarní rovnodennosti), 

zastaví a u něj zastavují ostatní tanečníci. Ti se otáčí po zvednutí šavle stejným způsobem 

a čelem k hospodáři tvoří řadu vpravo od hlavního koledníka“ (Petříková: 2006). Písně jsou 

v třídobém taktu a muzikanti je hrají v poměrně rychlém tempu. Kapela, která koledníky 

doprovází, mívá různé složení. Kratochvíl s Tyllnerem uvádí „dvě eufonia, křídlovka, buben 

a harmonika.“ 
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Součástí doudlebského masopustu je obřadní hluk34. Výskání koledníků je spojeno se změnou 

(např. zahájení kola, přechod k dalšímu domu). Masky na sobě mají připevněny zvonce, 

zvonečky, rolničky, pískají na píšťalky apod. Průvod doprovází také střelba z podomácku 

vyrobeného děla. 

Nesmíme opominout také charakteristickou intonaci hejtmana a jiných účastníků 

při proslovech. 

Prameny uvádějí i tzv. tiché kolečko, a to před domem, v němž v poslední době někdo umřel. 

                                                

34 „Jde pravděpodobně o jeden z pozůstatků pohanských obřadů, při nichž měl zahánět zlé duchy“ (Kratochvíl, 

Tyllner: 2007) 
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Obr. 10. Vortovští Turci tancují rituální kolečko před jedním z domů. 
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Masopustní obchůzka na Hlinecku 
Masopust na Hlinecku si dodnes zachovává svou původní podobu. V roce 2010 byl zapsán 

do seznamu Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Výzkum hudebních projevů během 

tohoto rituálu jsme prováděli v roce 2012 v obci Vortová. Dále se udržuje v obcích Hamry, 

Studnici a Blatně – místní části Hlinska. 

Masopustní průvod, na Hlinecku vostatky, se tradičně konal v úterý před Popeleční středou. 

Na počátku 20. století se průvod z praktických důvodů přesunul na nejbližší víkend 

před Popeleční středou.  

V maškarním průvodu chodí jen muži převlečení do charakteristických masek. Masky se dělí 

do dvou skupin, na červené a černé. Červení jsou zastoupeni Turky (dva modří a dva červení), 

Strakatým (Laufrem) a jeho ženou a kobylami. Černí jsou kominíci, rasové, Židé a slamění. 

Průvod začíná kolem sedmé hodiny ráno, kdy se muži převlečení do masek schází na návsi 

před kulturním domem a společně jdou žádat starostu o povolení k obchůzce. V čele průvodu 

jde kobyla, za ní Strakatý se ženou, Turci, pak maškary černé a na konci průvodu kráčí 

dechovka. Strakatý se ženou organizují celý průběh rituálu. Určují tempo pochodu, jako první 

vstupují do domu a žádají o povolení vstoupit a zároveň se ptají jaké písničky a kolik jich 

chtějí obyvatelé domu zahrát. Od toho se také odvíjí cena, kterou musí obyvatele zaplatit 

v penězích i naturáliích (alkohol, koblihy, chlebíčky, …). Turci musí před každým domem 

zatančit rituální tanec. Dříve se jednalo o tanec se šavlemi, které byly v 70. letech 20. století 

nahrazeny bílými kapesníčky s krajkou (Hrníčko in Petříková 2006 [online]). Turci musí být 

svobodní. Jsou oblečeni do modrých a červených kostýmů zdobených krajkami, na hlavě mají 

vysoké čepice s papírovými růžičkami a mašlemi. Kolem pasu mají připnuté pásy s kovovými 

ozdobami na znamení bohatství, které vnáší do každého domu. 

„Turci tančí v každém domě na vybrané písně tanec, při kterém dochází za běhového kroku 

k výměnám protilehlých tanečníků postavených ve tvaru čtverce (vždy proti sobě stejně 

barevně oblečení). Tanečník vybíhá vpřed a po dvou krocích se uprostřed čtverce otáčí o 

180˚ vpravo kolem svého druha (míjejí se po levé ruce) a dobíhá pozpátku do výchozího tvaru 

pouze na protější stranu. Za každou výměnou se střídají modří a červení. K Turkům se často 

přidávají také Strakatý se ženou a tanec se tak změní z tvaru čtverce na kruh, ale probíhá 

stejně jako při tanci samotných Turků“ (Petříková 2006[online]). 
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Ostatní maškary tancují s obyvateli domu nebo vykonávají svou „práci“. Rasové 

u přihlížejících vykonávají zdravotní prohlídky a ordinují jim medicínu na zjištěné neduhy, 

kominíci mažou lidi sazemi pro štěstí a hospodyňkám vymetají komíny a kamna. Slamění 

jsou nositeli plodnostní magie a každá žena by se s ním měla vyválet ve sněhu. Hospodyně 

si z něj také utrhly stéblo slámy, které dávaly do podestýlky pod husy a slepice, aby dobře 

nesly a měly hodně mladých. Židé nabízejí přihlížejícím různé zboží a služby. Kobyly 

doprovázejí hudbu práskáním biče. 

Po té, co průvod obejde celou vesnici, je zakončen v kulturním domě tzv. stínáním kobyly. 

Kobyla je postavena před soud za domnělé i skutečné hříchy. Ras čte rozsudek, v němž jsou 

vtipně zakomponovány vesnické události uplynulého roku. Následně je kobyla sťata a ostatní 

maškary na znamení smutku odhodí své čepice, utvoří kruh kolem kobyly a za zvuku 

pohřební melodie se pohupují. Po chvíli muzika začne hrát píseň Kobylka malá, kobyla 

je vzkříšena sklenkou alkoholu a masky se dají do rejdivého tance. Večer je uspořádán 

maškarní bál, na němž se dosud traduje, že kdo bude vysoko vyskakovat, tomu poroste 

vysoko oves a bude mít bohatou úrodu (www.vortova.cz [online]).  

Rituálním hudebním projevem během masopustních obchůzek na Hlinecku není hudba, 

ale tanec Turků. I když se již vytratil původní plodnostní smysl, dodnes tancují před každým 

domem. Dnes jde spíše o sociální funkci vesnické komunity. Kdyby maškary záměrně 

vynechali některý dům, znamenalo by to pro jeho obyvatele sociální vyloučení. Plodnostní 

magii vystřídala sociálně integrační funkce rituálu. Vesnice je v rámci vostatků humorným 

a zábavným způsobem spojována dohromady. Upevňují se vazby mezi jednotlivými členy, 

vyjevují se vzájemné sympatie a antipatie. Celá vesnice se pak účastní večerního maškarního 

bálu, kde se společně baví. 

Dechová hudba, která provází celý rituál je tvořena zpravidla klarinetem, trubkami, pozouny 

a bicími. Ve Vortové, kde jsme prováděli výzkum, chyběl klarinet a navíc byly činely. 

Složení muziky se každým rokem mění podle časových aktivit jednotlivých muzikantů. 

Dechovka má v tomto rituálu doprovodnou funkci, na které je však závislý taneční projev. 

Je tedy nezbytnou součástí rituálu, ale složení muziky se může měnit. Dále plní hudba funkci 

sociální - lidé tancují s maškarami a dochází k jejich vzájemné interakci. Neméně důležitá 

je komunikační funkce, kdy rodina dává okolí najevo svou prestiž počtem „objednaných“ 

skladeb před jejich domem. Nesmíme vynechat ani funkci zábavnou a emocionální. 
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Zajímavým zvukovým prvkem je práskání bičem u domů. Práskání biče se v minulosti 

používalo k odehnání negativních vlivů (např. bouřkových mraků, zlých sil apod.), které by 

mohly člověku uškodit. Na práskání během masopustní obchůzky také můžeme pohlížet jako 

na prostředek proti zlým silám. „Čarovnou moc údajně způsoboval jeho zvuk nebo také 

kouzelné byliny ukryté v dutině ručky, popř. tajemné symboly na ní vyryté. Obecní pastýři … 

se v kontraktech, které podepisovali se zástupci obce každou sezonu, museli mj. také 

zavazovat, že těmito prostředky budou vyhánět ze dvorů sedláků škodlivé kouzelné bytosti 

a že před nimi budou pomocí čarovného účinku biče chránit i svěřený dobytek“ (Tempír, 

Kurfürst in Lidová kultura 2007: 52). Bič by se dal považovat za hudební nástroj, avšak nelze 

jej zařadit do žádné nástrojové skupiny35. „Zvuk … vzniká několika způsoby. Buď švihadlo 

prudce udeří o bičiště, nebo švihadlo náhlou změnou směru švihu udeří samo o sebe, či jen 

při prostém švihu zasviští vzduch kolem švihadla nebo při rychlé změně pohybu konce 

švihadla narazí jeho konec na vzduch, který rozkmitá“ (Tempír, Kurfürst in Lidová kultura 

2007: 52).  Dnes se jedná o aktivitu, která je přitažlivá pro přihlížející obecenstvo. Můžeme 

se domnívat, že díky své atraktivitě je práskání bičem součástí masopustního průvodu dodnes. 

Pod šable ve Strání  
Obec Strání leží v jihovýchodním cípu Zlínského kraje na samé hranici se Slovenskem. Jedná 

se o hornatou oblast Bílých Karpat. Krajem v 11. a 12. století vedla tzv. jantarová stezka 

z Nitry k Baltskému moři. Z historických zpráv lze podél této cesty vyčíst nejen čilý obchodní 

ruch, ale i četné vojenské přesuny včetně pohybu tureckých vojsk 

(http://www.strani.cz/content/51/ [online]). 

Masopust – fašanky ve Strání jsou známé mečovým tancem, zvaným Pod šable. Ve 20. století 

obchůzka šablárů postupně upadala. PhDr. Pavel Popelka (ředitel uherskobrodského muzea, 

etnolog) uvádí, že v roce 1986 chodila ve Strání jen jedna skupina mužů a některá léta 

před tím vůbec nikdo. Od roku 1987 proto pořádají o masopustním víkendu Festival 

masopustních tradic, který pomohl obchůzky šablárů oživit. Dnes chodí po vesnici několik 

skupin od dětí po starší muže. 

                                                

35 „V Hornbostel – Sachsově systematice hudebních nástrojů je nesprávně zařazen mezi aerofony, nemůže však 

být zařazen ani mezi idiofony“ (Tempír, Kurfürst in Lidová kultura 2007: 52) 
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Masopustní obchůzka šablárů se koná vždy v neděli před Popeleční středou. Skupiny mužů, 

oblečených do místního kroje a vyzbrojených dřevěnými červenými šavlemi pobitými 

kovovými cvočky, obchází ve vesnici své známé a příbuzné a zvou je na večerní zábavu 

s pochováváním basy. Dnes chodí ve Strání okolo 15 skupin a každá z nich je doprovázena 

muzikanty. Muzika není pevně určená. Platí, že koho si skupina šablárů domluví, ten s nimi 

obchází. Nástrojové obsazení se tedy velmi liší. Velmi častým doprovodem jsou housle, dudy 

(gajdy) či akordeon. Dříve s chlapci chodili gajdoši. Skupina šablárů je většinou tvořena 

věkově blízkými vrstevníky od nejstarších mužů po malé chlapce.  

Každá skupina se dopoledne nejprve dostaví na obecní úřad, kde žádá o povolení k obchůzce 

a předvede starostovi, že náležitě ovládá tanec pod šable. Skupina je vedena gazdou, který 

nosí právo – dřevěnou šavli ozdobenou pentlemi a uzeninami, někdy také lahvemi 

se slivovicí. Po té skupiny obcházejí jednotlivé domácnosti, s nimiž jsou šablári nějakým 

způsobem spřízněni. Gazda vždy vyjedná povolení ke vstupu do domu. V navštíveném domě 

vždy zatancují tanec pod šable a pozvou všechny jeho obyvatele na večerní zábavu. Tanečníci 

i muzikanti jsou také náležitě pohoštěni uzeninami, chlebíčky, koblihami a alkoholem. 

Tanec pod šable je chorovod, který se tančí v uzavřeném kruhu. Je typický chůzí 

s podklesáváním a poskočným krokem. Muži se přes rameno drží za šavle a různě 

je podlézají, přeskakují nebo je proplétají do tvaru růžice. Součástí tance i tzv. vytínání, 

kdy leží jeden z tanečníků uprostřed kruhu, většinou na židli, a ostatní ho postupně 

symbolicky vyplácejí šavlemi. 

Při vstupu do domu muži zpívají: 

Otvíraj šenkérko vrata, vedeme zbojníčka brata, hojaja hojaja hoja, vedeme zbojníčka brata.  

Dva koně v maštali stojá, jedného už pre mňa strojá, hojaja hojaja hoja, jedného pre mňa už stroja.    
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Pod šable se pak tancuje na několik písní jdoucích po sobě: 

 

Obr. 11. Notový zápis ze Strání pořízený F. Pospíšilem podle informací od učitele A. Doufalíka (1839 – 1918). 
In Pospíšil: 1911. 

1. Horenka hora, zelená hora, /: kdosi mňa do tej horenky volá. :/  

2. Volá mňa volá, frajárka moja, /: priď k nám šohajku, sama sem doma. :/  

3. Ej, horenka horuje, ej, děvenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, děvenko nebanuj. 

4. Ej, nebanuj, nebanuj, ej, nemáš co banovat, ej, mosela bys se mňů, ej, po světě vandrovat. 

5. Pod šable, pod šable, aj pod obušky, šecko my bereme aj plané hrušky. 

6. Tute nám nedali, tute nám dajů, zabili komára slaninu majú. 

7. Ej, na straňanskej věži, ej, dva kosárky visá, ej, já jich dostat mosím, ej, keď ma hneď pověsá. 

8. Ej, kebych já byu věděu, ej, že ňa budú věšat, ej, nechodívau bych já, ej, šibeničky kresat. 

9. Ej, šibeničky dvoje, ej, kerá bude moje, ej, či horní či dolní, ej, nebo tá prostrední.  

10.  Dziny, dziny od dzedziny, a já porád dziny dziny. 

11.  Három, fárom, pod kočárom, dalo diefča fašančárom. 

12.  Ej, Javorinka šedá, ej, gdo pod tebú sedá, ej, uherští zbojníci, ej, zabili tam Žida. 

13.  Ej, jak ho zabíjali, ej, tak mu povídali, ej, nepůjdeš Židáčku, ej, z Uher do Moravy. 

14. Ej, dívča nemoje, prehodím ťa pres oje, pres ojíčko, pres osy, hop, dívča, moje si. 

15. Hop, dívča mariáš, z turkyniska boty máš, sochorem sa opasuješ a měchem sa ovíjáš. 

 

Vytínání pak probíhá na píseň: 

1. Na tú svatú Kateřinsků nedělu, zverbovali šohajíčka na vojnu, zverbovali šohajíčka, zverbovali 

šohajíčka na vojnu. 

2. Počkejte vy radní páni za chvílu, prečo ste mňa zverbovali na vojnu. Ze mňa bude, bude mrcha voják, 

já vám budem poskakovat za milů. 

3. Keď ty budeš poskakovat za milů, uděláme porádeček za chvílu. Dajů sa ti dvě stolice, vyprášá sa ti 

nohavice, pre milů. 

4. Keď sa budů nohavičky prášiti, tak sa budů radní páni dívati. Tak sa budů podivovat, jak ty budeš 

poskakovat za milů. 
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Šablári odcházející z domu zpívají: 

1. /: S pánem Bohem temu domu :/ gde sme měli dobrů vůlu. 

2. /: S pánem Bohem tej materi :/ kerá chová dobré céry. 

3. /: Idem, idem a jít mosím :/ chudobnej sem matere syn. 

4. /: Chudobná mňa mamka měla :/ chudobného vychovala. 

 

Večer se ve straňanském zámečku koná masopustní zábava zakončená pochováváním basy. 

V úvodu se představí všechny šablárské skupiny (kromě dětských), které ten den obec 

obcházely. Zatancují stejnou choreografii jako při obchůzce a diváci mají možnost jednotlivé 

koledníky mezi sebou porovnat. Po skončení pásma berou šablári do tance ženy a začíná 

zábava.  
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Obr. 12. Skupina svobodných šablárů v Borském Mikuláši v čele s richtárom držící feruľu. (Foto L. Tyllner, 
2010) 

Masopustní obchůzka v Borském Mikuláši (Slovensko) 
Borský Mikuláš je obec (okolo 4 000 obyvatel) na jihozápadním Slovensku a náleží 

do etnografické oblasti Záhorie. Historie osídlení sahá až do doby bronzové. Obec stejně 

jako Strání ležela v blízkosti Jantarové stezky. Obyvatelé svůj původ odvozují od kmene 

Búrů, který se objevuje v historických pracích (Tacitus, Šafařík, Sasinek, Anonymus). Búrové 

měli strážit hranici Uherského království. Odtud prý také pocházejí jejich šavle a tanec s nimi 

(http://www.borskymikulas.nps.sk/ [online]).  

Masopustní oslavy začínají v neděli před popeleční středou ranní mší svatou v místním 

kostele. Všichni šablári, kteří budou obcházet obec, stojí během mše v prostřední uličce 

ve dvojstupu. Po skončení mše se za doprovodu dechové hudby všichni přesunou na náměstí, 

kde jsou jednotlivým richtárom slavnostně předány ferule (práva). Všechny skupiny šablárů 

zatancují tzv. maxikolo. V Borském Mikuláši používají šavle kovové. Ti, kdo nesehnali 

ocelovou, nosí šavli dřevěnou. Celý den pak probíhá volná zábava doprovázená dechovkou. 

Na náměstí je uspořádána zabijačka doplněná konzumací alkoholu. 
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V pondělí od rána skupinky šablárů obcházejí obec. Každá skupina je doprovázená vlastní 

dechovou hudbou. Šablári kráčí ve dvou řadách a zpívají píseň Koválané, Koválané, máte 

domy poválané. Jako první jde richtar s feruľou. Průvod doprovází také tzv. pokladničiar, 

který vybírá finanční příspěvky a suaninári – muži v maskách se začerněnými tvářemi, kteří 

vždy vstupují do domu a ptají se jeho obyvatel, zda si přejí šable nebo tanec. Když si domácí 

vyberou tanec, odloží šablári šable a tancují se všemi ženami z domu. V případě, že si 

vyberou šable, odkládají šablári své klobouky a skáčú tanec pod šable. Opět se jedná 

o chorovodový tanec, při kterém se tanečníci v kruhu přes rameno drží za šavle, a na melodii 

písně A tam hore tancují. Rytmus písně je dvoučtvrťový. Tanec je typický drobnými 

přízemními poskoky, předkopáváním a podlézáním pod šavlemi. Změnu v tanci určuje richtar 

křičenými povely, které jsou odvozeny od názvů okolních obcí (např. po šaštínsky, 

po búransky …). Taneční figury se tancují na povely: šable, dokola, pochytat sa, hore šable, 

dúle šable, skoč (Popelka 2012: 102). Po chvíli richtar symbolicky přetne kruh ferulí a zavelí 

neporeš sa. Před domem, kde v uplynulém roce někdo zemřel, se tancují tzv. andelské šable, 

tedy šavlový tanec bez doprovodu hudby a bez křičených povelů. Povely richtár jen ukazuje. 

Na to tanečníci přestanou tancovat a postaví se proti sobě se zkříženými šavlemi. Všichni 

muži z domu jsou nakonec zvednuti do vzduchu a symbolicky vyplaceni ferulí. Tento akt měl 

do hospodářství přinést zdraví a zajistit dobrou úrodu. Šablári jsou za tanec pohoštěni 

drobným občerstvením a alkoholem. Tímto způsobem obcházejí šablári obec v pondělí 

a v úterý. V úterý večer se pak v kulturním domě koná zábava, během níž se každou hodinu 

tancuje pod šable až do půlnoci. Během večera se také tancoval tanec adamica na píseň 

Tancovaua Adamica s Adamem, uderiu ju mezi pleca čaganem. Jedná se o tanec konopice, 

během kterého se má co nejvýše vyskakovat, aby vyrostlo vysoké konopí36 či obilí. O půlnoci 

začíná pochovávání basy. Jde o parodické představení a ohlédnutí se za uplynulým rokem 

doprovázené smutečními písněmi. Po symbolickém rozloučení se s basou, zábava končí a lidé 

se rozcházejí domů (Hajdin:2012 [online]). 

Masopustní obchůzka v Šaštíně (Slovensko) 
Obec Šaštín-Stráže se nachází na jihozápadě Slovenska, v blízkosti hranic s Českou 

republikou a Rakouskem a nedaleko Borského Mukuláše. 

                                                

36 Borský Mikuláš je zemědělskou oblastí, jež byla v minulosti velkým producentem konopí, které se vyváželo 

do okolních zemí. 



76 

Také v Šaštíně se udržela varianta mečového tance. Masopustní obchůzka stejně jako 

v Borském Mikuláši trvá dva dny (pondělí a úterý před Popeleční středou). V obci chodí 

menší skupinky Turků. Název Turci se odvozuje od turecké nadvlády v karpatské kotlině. 

Obchůzky se účastní většinou mladí muži (okolo 18 let, rekruti) a děti. Turci jsou oblečeni 

do bílých košil, červených kalhoty, na hlavě mají červené fezy a v ruce drží lahvičku 

s červeným vínem. Skupinku vede kapitán v uniformě a s ocelovou šavlí, za ním jdou ve dvou 

řadách seřazení Turci. Průvod je doprovázen hudbou, zpravidla jen jedním hudebním 

nástrojem (oblíbený je akordeon). Pavel Popelka uvádí, že se průvod pohybuje za doprovodu 

písně Kolíne, Kolíne …, Jan Blaha zase uvádí, že zpívají píseň Už sa fašank kráci. Před 

domem, kde jsou jeho obyvatele doma, skupina zastaví a Turci vytvoří kruh kolem kapitána. 

Kapitán uprostřed vyskakuje a ostatní zpívají: 

Zakád Jožka Šubrín37 žiu, 

ždycky do šenku chodziu, 

a ked došél do šenku, 

zamluvil si šenkéřku, 

šenkéričko má milá, 

nalej mi holbu vína, 

šak já ci ho zapuacim, 

až sa z vojny navrácim. 

Pak se vymění a tancují Turci. Jejich tanec je typický variacemi drobných poskočných kroků 

(tzv. cifry). Tancují čelem do kruhu. Kruh není uzavřený, každý chlapec drží v rukou 

skleničku s vínem, které nesmí během tance vylít. V Šaštíně tanci říkají verbunk. 

Shrnutí hudebně-tanečních projevů 
Zkoumání masopustních tradic v českých zemích sahá do 19. století. My se zde zaměříme na 

specifickou podobu masopustní obchůzky spojenou s provozováním tzv. mečových tanců. 

Tyto obchůzky se dodnes udržely na Doudlebsku, na Hlinecku, na Slovácku, Uherskobrodsku 

a v jihozápadní části Slovenska v oblasti Záhoří. 

                                                

37 Jožka Šubrín byl na Záhorie všeobecně známou postavou (podobně jako Jánošík nebo Ondráš). (Blaha in 

Popelka 2012: 106)  
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Masopustní rituály zřejmě pocházejí z předkřesťanského období. Jsou to synkretické obřady, 

které v sobě nesou odkazy na minulost, ale zároveň dokážou být i dnes aktuální. Toto období 

poskytovalo lidem zábavu před nastávajícím postním obdobím a před zahájením 

zemědělských prací a také dávalo možnost magicky ovlivnit budoucí úrodu. Masopust je 

období od Tří králů do Popeleční středy. Dnes se masopustní rituály většinou koncentrují 

do víkendu předcházejícího Popeleční středě, na Slovensku často pokračují i v pondělí 

a úterý. „Dnešní podobu koledy bude proto třeba vnímat jako složitý komplex, který 

je výsledkem dlouhodobé pohansko-křesťanské tradice. Ta v sobě zahrnuje jak oslavy 

připomínající římské saturnálie v období kalend, tak církevní svátky spojené s oslavou světců 

v období od prosince až do poloviny ledna, a stejně tak středověké svátky bláznů, procházející 

všemi sociálními prostředími a anticipující prvky původně slovanských předkřesťanských 

náboženských představ spojených s oslavou počátku nového vegetačního cyklu“ 

(Stavělová: 2007). Michail Bachtin nazval období masopustu groteskním realismem. 

Karneval byl hrou. „Hra … vyváděla z běžných životních kolejí, osvobozovala od zákonů 

a pravidel života, na místo životní konvenčnosti stavěla jinou konvenčnost, zkoncentrovanější, 

veselejší a vylehčenější“ (Bachtin 2007: 224). Masopust představuje svět vzhůru nohama, je 

to období pouličních výstupů, které se vysmívají všední realitě, aby ji tím potvrdily a znovu 

obnovily její právoplatnost. Masopustní obchůzka je souborem mnoha vyjadřovacích 

prostředků (slovo, píseň, hudba, tanec, masky apod.) (Petříková 2006).  

Tance, které se během koledy tancují, jsou s obchůzkou spjaty od počátku koledování nebo se 

k ní přidružily až s postupným vývojem. Mezi původní tance rituálního charakteru jsou 

řazeny i konopice. Jedná se o chorovodové tance s imitativní funkcí napodobující zemědělské 

práce nebo jejich rytmické pohyby. V českých zemích jsou o těchto tancích dochovány 

zmínky ze 17. a 18. století. Konopice tancovaly ženy samy, někdy i s muži, a během tance 

vyskakovaly co nejvýše, aby se jim urodilo vysoké konopí a obilí. Během 20. století se 

z těchto tanců vytratil jejich magický základ a zůstala především funkce zábavná 

(Petříková 2006). Tento tanec jsme během našeho výzkumu mohli identifikovat pouze 

v případě masopustu v Borském Mikuláši, kde se dodnes tancuje známý jako adamica. 

Mečové tance se k masopustní koledě přiřadily až s postupným vývojem. Existuje několik 

teorií, podle kterých lze původ mečových tanců spatřovat ve starověkých vojenských hrách, 

v rytířské kultuře středověku, v pastýřských tancích, v tancích zobracující boj křesťanů proti 

Saracénům a později Turkům, ve zbojnických tancích nebo ve středověkých tancích cechů 

nožířů a výrobců zbraní. Podle Petříkové nelze původ masopustních mečových tanců 
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připisovat jednomu genetickému základu, ale jeho podoba je výsledkem působení několika 

zdrojů. Předpokládá se, že se tento tanec během masopustu tancoval již v 16. století. „Paul 

Nettl cituje v roce 1921 z „Theatrum Europäum" z roku 1652 větu o tom, že fašanky byly v té 

době obohaceny o všemožné novosti a maškarády a téměř na všech ulicích bylo možné vidět 

nové bojové scény proti Turkům či Maurům“ (Petříková: 2006). Druhým podkladem pro toto 

tvrzení, je, že v 15. a 16. století ve střední a jihovýchodní Evropě, na základě bojů proti 

Turkům a Tatarům, vzniká tanec hajducký. Jako pramen slouží neúplný dopis (pochází 

z rozmezí let 1750 – 1780), který popisuje „že v Bojkovicích na hody (na den Cyrila 

a Metoděje) se taneční zábava zahajuje „mužským tancem pod šavlemi".“ Jisté tedy je, že se 

mečové tance tancovaly v 18. století a jejich přijetí do masopustní tradice nelze přesně určit.  

Masopustní mečové tance jsou typické řetězovým uspořádáním (tzv. chorovody), skočným 

charakterem a 2/4 rytmem38. Jde výhradně o mužský tanec, který je složen z několika 

vázaných figur, které umožňovaly zapamatovat si taneční postup. Tančí se zpravidla 

v uzavřeném kruhu, kdy se tanečníci drží přes rameno za šavle. Mezi typické taneční figury 

patří podlézání pod šavlemi, jejich přeskakování a růžice, kdy tanečníci zkříženými šavlemi 

cinkají o sebe (Petříková 2006). Jednotlivé tance se od sebe regionálně liší. Na Slovensku 

a Doudlebsku (u Němců) se dochovaly kovové šavle, ve Strání se šavle změnily v hudební 

nástroj – idiofon (dřevěná šavle pobitá kovovými cvočky a na volno připevněnými nýtky, 

které vydávají cinkavý zvuk), na Hlinecku šavle vyměnili za bílé kapesníčky a v Šaštíně 

za nádobku s vínem. 

Zdá se, že funkce mečových tanců předváděných během masopustu, byla především zábavná. 

Zpočátku se jednalo o módní záležitost, kterou přijalo tradiční společenství na základě 

prožitých událostí (turecké nájezdy) za své. Mečové tance se po přijetí venkovským 

kolektivem staly součástí masopustních rituálů a následně i jejich hlavní složkou. Hlavní 

funkcí tance stala funkce rituální, která měla společně s dalšími magickými úkony (např. 

pomazáváním tváří, společným tancem, válením se ve sněhu, obřadním slovem) zajistit 

úspěšný zemědělský rok pro celou vesnickou komunitu. Proto bylo důležité navštívit každý 

dům. Navíc se obchůzkou po celé obci uzavíral symbolický magický ochranný kruh. Tento 

kruh neměl jen ochranou funkci, ale také spojoval obyvatele do jednoho společenství 

a názorně ukazoval, kdo do něj patří a kdo ne. Nelze pominou ani funkci kolední (získání 
                                                

38 Růžička na Doudlebsku se tancuje v třídobém taktu 
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odměny za koledu). Zároveň s ostatními funkcemi stála v popředí i funkce zábavná, která je 

dominantní dnes. Mečové tance se staly symboly masopustních obřadů a jejich hlavní 

složkou. Poměrně novou funkcí mečových tanců a nejen jich je funkce zachování tradice, 

kdy jsou tance a obřadní příležitosti vědomě a cíleně pořádány, aby nedošlo k jejich zániku. 

Obec kolektivně přijala odpovědnost za další existenci tradice a lidé svým chováním 

jí umožňují přežít.  

Poněkud jiné postavení v rámci masopustu zastávala hudba. Hudba je podstatnou součástí 

rituální složky obchůzky, avšak jedná se hlavně o repertoár nikoliv o instrumentální uskupení. 

Rituální funkci v sobě nesou jednotlivé písně (Červená růžičko, Ej, hora, hora …), které jsou 

neodlučně spjaty s rituální funkcí tance. Písně jsou zpívané koledníky nebo mají jen 

instrumentální podobu. Jedná se o praktický jev, který napomáhal tanečníkům memorování 

tanečních figur. Obsah písní může být spjat s koledou (Ej, hora, hora) nebo s ní nemusí mít 

nic společného (Červená růžičko). Písně zpívané na Slovensku odkazují k původním 

tanečníkům. Během masopustní obchůzky mečový tanec tancovali rekrúti, tedy chlapci, kteří 

odcházeli v daném roce na vojnu. Obchůzkou si hmotně a finančně přilepšovali a zároveň 

se symbolicky loučili s komunitou. V tomto případě lze hovořit o přechodovém rituálu, 

během kterého obec i chlapci přijímali nové společenské postavení. Instrumentální doprovod 

není přesně stanoven. Hudebníci jsou koledníky najímáni a na konci obchůzky dostanou 

zaplaceno. Nástrojové obsazení se mění podle časových možností muzikantů. V některých 

případech je doprovázet koledníky otázkou prestiže (Strání, Borský Mikuláš). Obchůzka jasně 

určuje repertoár, který muzikanti budou hrát. Jistá míra volnosti se objevuje např. v Borském 

Mikuláši, kde si lidé místo mečového tance mohou vybrat tanec s koledníky. Volba hrané 

skladby tak závisí buď na přání obyvatel domu, nebo na výběru muzikanty. Dnes koledníky 

doprovází většinou dechové hudby, které nahradily původní hudecké a dudácké muziky. 

Jen ve Strání obnovili gajdošskou tradici a dudy jsou stejně jako tanec pod šable symbolem 

tamějšího masopustu. Straňanské fašančáré doprovázejí během obchůzky dudy a housle. 

Při večerní zábavě se pak střídá cimbálová muzika s dechovkou. V Šaštíně tvoří hudební 

doprovod jen jeden hráč na akordeon (není to však pravidlem, hudební doprovod může být 

jakýkoliv). 

Nástrojové obsazení dechových kapel bývá různé a odvíjí se od počtu hudebníků. Uplatňuje 

se především malý buben, trubka, eufonium, klarinet, tuba a činely. Kapely bývají k obchůzce 

přizvány. Vystupují v civilním oblečení a tvoří samostatnou jednotku. Instrumentální 
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doprovod však bývá nedílnou součástí koledy. Jeho hlavní funkce je doprovod k tanci, hudba 

se také podílí na vytváření atmosféry.  

Masopustní průvody bývají doprovázeny i nehudebními zvukovými projevy jako výskání, 

juchání, zvuky píšťaly, výkřiky, práskání, střílení, podupávání, zvuky zvonců, které jsou 

součástí masek, apod. V minulosti se podobných projevů využívalo k zahnání zlých sil, které 

ohrožovaly komunitu a hospodářství. Dnes mají tyto zvuky funkci spíše zábavnou 

a oznamovací. Informují obyvatele obce o pohybu koledníků a oživují jejich výstup. Dříve 

byly tyto zvukové projevy součástí i jiných magických úkonů (např. pálení čarodějnic, hody), 

které dnes ztratily původní význam a jejich konání, pokud se vůbec konají, se omezilo 

na funkci zábavnou. V tomto ohledu by se tedy opět dalo tvrdit, že zvukové projevy 

mimohudebního rázu se staly symbolem masopustu. Vyskytují se jen u příležitosti masopustní 

obchůzky. Na Doudlebsku mají ještě navíc funkci organizační. Výskání koledníků znamená 

změnu (počátek zavádění kola, přesun k dalšímu domu). Ve Strání je chřestění cvočků 

na šavlích součástí tance pod šable. Muži bouchají šavlemi o zem nebo o sebe v rytmu hudby. 

Tyto idiofony se staly netradičním hudebním nástrojem, který doprovází tanec. 

Jinými nehudebními projevy jsou řečnické výstupy během obchůzky (žádání o povolení 

k obchůzce, ke vstupu do domu, setkání dvou koled, soud s Masopustem, vytínání, poprava 

kobyly, pochovávání basy …) a zvláště pak v jejím závěru. Jsou charakteristické ustálenými 

slovními formulemi, obřadní intonací hlasu mluvčího, parodickým obsahem a jsou vázány 

na konkrétní situaci, čas a místo.  

Doprovodnou funkci v rámci masopustu pak mají hudební projevy, které se nevážou přímo 

na rituál, ale jsou součástí obřadu jako celku. Jde například o skladby hrané muzikanty v době 

přesunu koledy mezi domy (Doudlebsko), o tanec s obyvateli domu po provedení obřadního 

tance nebo i během něj, večerní taneční zábavu po dokončení koledy apod. Hudba a zpěv jsou 

neodmyslitelně spjaty s obřadními příležitostmi. Jsou původci slavnostní atmosféry, která 

vytrhuje člověka z všednosti a navozuje pocit výjimečnosti (psychohygienická funkce). 

Hudební projevy vytváří prostor pro navazování nových vztahů a kontaktů a obnovování těch 

existujících, posiluje kolektivní vědomí obecní komunity a identifikaci s ní. 
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4. Hudba v sekularizovaných ceremoniálech 

Victor Turner rozlišoval dvě kategorie rituálů podle toho, jestli je v nich přítomný prvek 

liminality. Vyrovnal se tak s rozdílem mezi rituálem, který liminalitu obsahuje, a mezi 

ceremonií. Ceremonie, jež Turner někdy nazývá „sekulárním rituálem“, se od rituálu liší tím, 

že vyjadřuje společensky sdílené struktury a nedochází při ní ke konfrontaci s antistrukturou. 

Ceremonie oslavuje řád společnosti a odmítá stav communitas, který představuje sociální 

chaos (Turner in Chlup 2005: 185). Podle Radka Chlupa je potřeba rozlišit tři typy obřadů: 

1. Náboženský rituál obsahující liminální prvky 

2. Náboženská ceremonie, která liminální prvky přímo neobsahuje, ale odkazuje 

na nějaký širší rámec, jenž s nimi počítá (např. čtení z Tóry během rituálu bar micva) 

3. Sekulární ceremonie, která v sobě liminální moment nemá, ani k němu neodkazuje 

(Chlup 2005: 185) 

Nahlédneme-li do slovníku, pojem ceremoniál je zde ztotožňován s termíny obřad, rituál 

a slavnostní událost. Vytváří tedy jakousi kategorii, pod níž můžeme zahrnout všechny 

zmíněné jevy. Společnou vlastností uvedených kategorií je jejich závislost na více či méně 

závazných postupech, daných tradicí, společenskými zvyklostmi nebo procesními 

formalitami. 

Termín cerimonia lze najít již u Cicerona. „V křesťanské liturgii znamenal posvátný úkon, 

ve smyslu liturgických úkonů podle předem stanoveného programu. V našich pramenech je 

jím od 14. století také míněn soubor úkonů nebo povinných obřadů“ (Dvořáčková – Malá 

2009: 35). Pravidla ceremoniálu byla spjata s chováním a vystupováním šlechty na veřejnosti. 

V historických pramenech lze dohledat zprávy například o korunovačním ceremoniálu. 

Naše práce soustředí svou pozornost primárně na současnost. S úpadkem a transformací 

tradiční kultury, s moderním pokrokem a technickým vývojem jsou rituály stále méně časté 

a jejich místo zaujímají sekulární ceremoniály. Chlup spojuje rituály s tradičními 

společnostmi, které jedince silně podřizují skupině, zatímco sekulární ceremoniály se naopak 

vyskytují v rozvinuté společnosti, jež klade důraz na autonomii jedince (Chlup 2005: 192). 

Sekulární ceremonie nejsou tak jednoznačně kolektivně sdílené, většinou se zaměřují 

na určitou skupinu osob. I tyto projevy se však řídí svými vnitřními pravidly, která jsou dány 

tradicí. Pravidla stanovují pro jednotlivé účastníky požadované chování, určují jejich roli 

a místo během ceremoniálu, ovlivňují i takové oblasti jako je požadovaný oděv, místo konání, 
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organizaci prostoru apod. Účastníci ceremoniálu se tedy nerozhodují a nekonají podle své 

vůle, ale veškeré jejich vnější projevy jsou determinovány pravidly konkrétní příležitosti.  

Jednotlivé obřady, slavnostní příležitosti a rituály se od sebe liší nejen svým charakterem, 

ale i mírou závaznosti vlastních vnitřních pravidel a dokonce jejich realizace. Zatímco rituál 

představuje pro skupinu lidí nejvyšší možný závazek (tradicí je určen čas, místo konání, 

samotný průběh, složení účastníků …), jiné slavnostní události jsou závislé spíše 

na společenském očekávání. Jedná se zde o společenskou poptávku založenou na tradici. 

Sekulární ceremoniály jsou flexibilnější, proměnlivější a jejich možná absence je společensky 

přípustná. Konkrétně můžeme říct, že ceremoniál se všemi rituálními úkony v rámci 

Gergeova dne v Bulharsku je svou důležitostí a závazností na opačném konci pomyslné 

stupnice než například ceremoniál vyhlášení cen Zlatého slavíka. 

Z pohledu existenciálního můžeme tvrdit, že některé rituály ovlivňují samotnou existenci 

určitého společenství, vlastní přežití a pozitivní působení na jeho budoucnost. Sekulární 

ceremoniály na opačném konci stupnice jsou zcela neduchovního charakteru a jejich vlastním 

smyslem je společenské ocenění jednotlivce za jeho přínos společnosti. Zdánlivě působí tyto 

události mladším dojmem, ale i tyto ceremoniály můžeme nalézt například ve středověkém 

příjímání do cechů či slavností beánií, které vítali nové studenty na univerzitách.  

Z muzikologického hlediska plní hudba v ceremoniálech trošku jiné funkce, než jsme si 

uvedly u rituálů. Ve většině sekulárních ceremonií se setkáme hlavně s doprovodnou funkcí 

hudby, která však mimo jiné navozuje i slavnostní atmosféru a plní i funkci organizační. 

Hudební doprovod bývá u ceremoniálů s delší tradicí často ustálen, ale setkáváme se také 

s různými obměnami a jistou mírou volnosti ve výběru skladeb. Velmi záleží na funkci 

hudebního díla a na jeho závislosti k probíhajícímu ději. Například fanfáry na začátku 

ceremoniálu zpravidla znamenají příchod hlavních či jiných důležitých aktérů. Ve výběru 

skladeb se uplatňují především části klasických děl známých hudebních skladatelů, hudba 

umělá nebo je hudba složena přímo pro danou událost. 

Během produkce některých hudebních děl se také ustálilo požadované chování (např. během 

státní hymny). Můžeme zde hovořit o ritualizovaných projevech chování. Hymna představuje 

symbol státnosti, něčeho, co nás přesahuje a měly by v lidech vyvolávat pocity úcty a hrdosti. 

V tomto tvrzení opět narazíme na konkurenční diskurzy a na problematiku vnitřního prožívání 

jedince, které může být konfrontováno se společenským očekáváním. V případě hymny 
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panuje poměrně velká sociální kontrola a nevhodné vnější projevy by měly být náležitě 

sankcionovány. 

V následujících podkapitolách si uvedeme několik příkladů sekulárních ceremoniálů z praxe 

a opět se detailněji zaměříme na jejich hudební složky.  

4.1. Prezidentská inaugurace 

Počátky formování ceremoniálu skládání prezidentského slibu bývají spojovány s prvním 

prezidentem Československé republiky Tomášem Garriguem Masarykem, jenž stál 

na počátku tradice skládání slibu na slavnostním zasedání parlamentu. Povinnost složit 

prezidentský slib je zakotvena v Ústavě České republiky. Podoba samotného ceremoniálu se 

vyvíjela s každým dalším prezidentem. Prezident Masaryk skládal svůj slib v Rudolfinu, 

kde bylo zřízeno prozatímní sídlo parlamentu. Po složení slibu se přesunul na Hrad a během 

cesty se konala vojenská přehlídka. Skládání prezidentského slibu ve Vladislavském sále 

na Pražském hradě má poměrně krátkou tradici od roku 1989 a je spjato s postavou Václava 

Havla. Právě za jeho mandátu se ustálil protokol, podle nějž se organizuje průběh celého 

ceremoniálu. Jeho dnešní podoba se odvolává na dobu První republiky a na počátky české 

státnosti. Tomu odpovídá i symbolika celého ceremoniálu. 

Ceremoniál začíná přesně o půlnoci, kdy vypršel mandát minulému prezidentu, slavnostním 

stažením standarty na Pražském hradě za účasti jednotek Hradní stráže a symbolickým 

uzamčením Hradu veřejnosti. Tento ceremoniál se odehrává za naprostého ticha, které 

je narušováno pouze povely velitelů jednotek Hradní stráže a jejich jednotným krokem během 

přesunů. Ráno pak přijíždí nový prezident na Hradčanské náměstí a vystupuje před Bránou 

gigantů, která je za zvuku fanfár slavnostně otevřena. Budoucí prezident s manželkou 

prochází špalírem příslušníků Hradní stráže k Matyášově bráně, kde uvítán vedoucím 

prezidentské kanceláře a uveden do prostor Hradu. 

Skládání prezidentského slibu probíhá ve Vladislavském sále na slavnostním společném 

zasedání Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky. Dále jsou v sále přítomni členové 

ústavního soudu, zástupci církví a náboženských sdružení, státních organizací, velvyslanci 

a diplomaté. Inauguraci zahajují slavnostní fanfáry v podání Hudby Hradní stráže a Policie 

ČR, která zajišťuje hudební doprovod slavnostních událostí, jichž se prezident účastní. 

Nejprve do sálu vchází nejvyšší státní činitelé (předsedkyně poslanecké sněmovny, předseda 
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senátu a předseda ústavního soudu), po nich následují bývalý prezident s manželkou, 

manželka zesnulého předminulého prezidenta a manželka nového prezidenta s dcerou. 

Pak jsou opět za hudebního doprovodu přineseny nejvyšší státní vyznamenání (Řád Bílého 

lva a Řád Tomáše Garrigue Masaryka), jejichž nositelem se nový prezident stane, a výtisk 

Ústavy České republiky. Následně zazní instrumentální verze husitského chorálu Ktož jsú 

boží bojovníci, která vždy doprovází pochod praporečníků s historickými prapory 

a standartami. Za zvuku Slavnostní intrády od Valentina Haussmanna přichází také nově 

zvolený prezident a usazuje se na své místo. Nakonec je přinesena vlajka České republiky 

a vlajka prezidenta republiky, které doprovází fanfáry ze 4. věty Symfonie č. 8 od Antonína 

Dvořáka. Předsedkyně parlamentu zahajuje slavnostní schůzi a vyzve prezidenta ke složení 

slavnostního slibu. Prezident slibuje na výtisk ústavy. Svůj slib stvrdí podáním ruky 

předsedovi senátu a svým podpisem. Následuje státní hymna doprovázená 21 ranami 

z vojenských děl umístěných na Petříně a nad Hrad je opět vytažena prezidentská standarta. 

Dělové rány byly v minulosti signálem pro letectvo, které se vzneslo a kroužilo nad Pražským 

hradem. Po inauguračním projevu prezidenta předsedkyně poslanecké sněmovny ukončí 

schůzi parlamentu. Opět zazní husitský chorál a jsou odneseny prapory, standarty, za zvuku 

fanfár odchází i Hradní stráž s oběma vlajkami a za nimi prezident s manželkou. Za ticha pak 

odchází bývalý prezident a program ve Vladislavském sále je ukončen. 

Na inauguraci plynule navazuje slavnostní vojenská přehlídka na 3. nádvoří Pražského hradu, 

během níž se prezident ujme také role nejvyššího vojenského velitele. Přehlídky se účastní 

vojenské útvary, které dosáhly nejlepších úspěchů a představují oporu Armády české 

republiky. Vojenskou přehlídku hudebně doprovází Ústřední hudba Armády České republiky. 

Na začátku dvakrát po sobě zazní Korunovační intráda od Jiřího Ignáce Linka a přicházejí 

čestní hosté a zástupci vlády. Za zvuků Haussmannovy Slavnostní intrády vchází na nádvoří 

prezident v doprovodu předsedy vlády a zdraví se s představiteli armády. Vojáci dostanou 

povel k pozoru a zbraněmi vzdávají poctu prezidentovi. Během této příležitosti hraje státní 

hymna.  Po hymně následuje Fanfára od Miloslava Machka, během níž vystupuje prezident 

na tribunu. Prezident pozdraví vojáky a dává svolení k zahájení slavnostní přehlídky, která je 

zahájena husitským chorálem a pochodem jednotky Hraní stráže s historickými prapory 

a standartami. Prapory i standarty jsou neseny ve sklopené poloze na znamení úcty 

k prezidentovi. Jedinou vlajkou, která se nikdy nesklápí, je vlajka republiky. Nastoupené 

armádní jednotky se před samotnou přehlídkou nejprve musí přeskupit. To opět probíhá 

za doprovodu jednoho ze sokolských pochodů. Armádní hudba se přemisťuje za zvuku bubnu 
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a činelů, jež udávají tempo pochodování. Během samotné přehlídky se hraje Fanfárový 

pochod od Františka Zity, který doprovází zvonění zvonů z katedrály svatého Víta. 

Po přehlídce následuje prezidentský projev a zdravice k přihlížející veřejnosti. Na konci 

projevu trubači Hradní stráže zahrají fanfáry a znovu se rozezní zvony.  

Za zmínku stojí i samotná organizace hudebního doprovodu vojenských přehlídek. Vojenské 

kapely se stejně jako další armádní jednotky řídí přesnými rozkazy a je kladen velký důraz 

na preciznost předvedení jednotlivých skladeb. Během přehlídek, které se obvykle odehrávají 

na rozlehlých prostranstvích, kapelu v podstatě řídí dva dirigenti. Jeden je otočen čelem 

k nastoupeným hráčům diriguje skladby s neměnnou dobou trvání, druhý dirigent stojí 

k prvnímu zády čelem otočen do prostoru a speciální tyčí zakončenou zlatou koulí řídí 

skladby, které mají různou dobu trvání podle potřeby např. během pochodu ostatních 

vojenských jednotek. Tato organizace má své praktické odůvodnění, neboť dirigent, jenž stojí 

čelem do prostoru, má možnost sledovat dění a ve správný okamžik hudební doprovod 

ukončit či zahájit. 

Prezident se po přehlídce přesouvá špalírem příslušníků Hradní stráže z nádvoří Zlatou 

bránou do katedrály k hrobce svatého Václava, aby se oficiálně pozdravil s představiteli 

církve a uctil památku českého patrona. V minulosti se sloužila slavnostní pobožnost 

Te Deum, v roce 2013 šlo jen o krátkou pobožnost, na jejímž konci zazněl svatováclavský 

chorál Svatý Václave, vévodo české země v podání chrámového smíšeného sboru. Prezidentu 

je zde předán jeden z klíčů od komory s uloženými korunovačními klenoty. Během odchodu 

prezidenta z katedrály sbor zpívá nejstarší známou českou duchovní píseň Hospodine, pomiluj 

ny a opět se rozeznívají zvony. 

Posledním aktem celého inauguračního ceremoniálu je uctění památky Tomáše Garrigue 

Masaryka u jeho sochy na Hradčanském náměstí. Prezidenta zde opět hudebně doprovází 

Hudba Hradní stráže, která nastupuje jako první a fanfárami oznamuje příchod prezidenta 

a představitelů vlády. Prezident položí k soše věnec a následně trubač Hradní stráže zatroubí 

večerku, během níž všichni přítomní uctí Masarykovu vzpomínku. Ihned po večerce následuje 

státní hymna v podání smíšeného pěveckého sboru a také Masarykova píseň Ach synku, 

synku. Prezident na Hradčanském náměstí pronese svůj poslední projev a jeho odchodem 

do Hradu za doprovodu hudby končí celý ceremoniál.  
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Shrnutí hudebních projevů 
V inauguračních obřadech můžeme nalézt několik hudebních rovin. Jako nejpodstatnější se 

jeví rovina symbolická. Do ceremoniálu jsou záměrně zařazeny skladby, které odkazují 

na českou státnost, historii a suverenitu. Tuto funkci neplní jen česká státní hymna a husitský 

chorál doprovázející historické české prapory, ale i Svatováclavský chorál a duchovní píseň 

Hospodine pomiluj ny, které zaznívají v katedrále, a v jistém smyslu i píseň Ach synku, synku 

u Masarykova památníku, jež odkazuje na osobnost prvního československého prezidenta. 

Ostatně i sama jeho postava se stala symbolem samostatnosti českého státu. Hudební 

symboly, které jsou součástí ceremoniálu inaugurace, v něm zaujímají důležité místo. Způsob 

jejich provedení je ale volný. Nezáleží, zda jsou skladby jen instrumentální, vokální nebo 

se vyskytují v obou formách. Symbol české státnosti představuje i Hudba Hradní stráže, která 

prezidenta doprovází při všech výstupech na veřejnosti a reprezentuje nejen prezidenta, ale 

i republiku. K české historii a státnosti okazují také další nehudební atributy, jenž obřad 

odprovází. Jedná se především o české státní vlajky, prezidentskou standartu, nejvyšší státní 

vyznamenání a první výtisk ústavy. 

Druhá hudební rovina je čistě doprovodného charakteru a je tvořena instrumentálními 

skladbami v podání dechových uskupení Hudby Hradní stráže a Armádní hudby. V kapelách 

nachází uplatnění především dechové hudební nástroje (žesťové i dřevěné), neboť hra na ně 

nevyžaduje žádnou úpravu prostoru a lze na ně hrát kdekoliv. Dechové nástroje jsou 

doprovázeny perkusními nástroji (malým bubnem, někdy též činely). Malý buben také 

doprovází přesuny kapely a doplňuje rytmus pochodu. Skladby, které doprovází ceremoniál, 

jsou všechny umělé a jejich výběr je podřízen doprovodné funkci. Jedná se tedy především 

o různé fanfáry a části pochodů. Někdy se využívá i částí děl klasické hudby. Například 

Václav Havel si přál během uvítacího ceremoniálu zahraničních návštěv hrát Allegretto 

z Janáčkovy Sinfonietty. Velmi známé jsou také Fanfáry z opery Libuše od Bedřicha 

Smetany, které tradičně zahajují festival klasické hudby Pražské jaro. Samotný výběr skladeb 

má vhodně doplňovat ceremoniál a je součástí předem připraveného scénáře, se kterým jsou 

účastníci a aktéři dopředu seznámeni. Během prezidentské inaugurace jsme mohli vysledovat, 

že některé skladby se záměrně opakují, aby usnadnily orientaci hlavním aktérům během 

celého obřadu. Například prezident vždy přichází za zvuků Haussmannovy Slavnostní 

intrády.  

Poslední kategorii projevů tvoří přidružené zvuky, které již ztratily svůj význam nebo které 

vyplývají z probíhající situace. Zde zařadíme výstřely z vojenských děl, jež byly v minulosti 
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signálem pro letectvo, které vzlétlo nad Hrad a vítalo nového prezidenta přijíždějícího 

na Hradčany. S přesunem ceremoniálu do areálu Hradu a zrušením přehlídky letectva se 

význam střelby ztratil a transformoval se zřejmě díky své nevšednosti a atraktivitě do podoby 

tradice, která doprovází hymnu po složení prezidentského slibu. Rány z děla lze slyšet 

až do vzdálenosti 11 kilometrů a mohou tak představovat i signál pro obyvatele Prahy, 

že prezident právě složil slib a ujal se svého úřadu.  

Další zvuk tvoří zvony na katedrále, které se rozeznívají po vstupu prezidenta na Třetí nádvoří 

před vojenskou přehlídkou, pak doprovází jeho vstup i odchod z Katedrály svatého Víta. 

Zvony jsou znamením, že i církev uznala a vítá nového prezidenta. Svatovítská katedrála má 

celkem sedm zvonů, z nichž je nejznámější zvon Zikmund z roku 1549, na jehož zvonění se 

podílí celkem osm lidí. Prezidentskou inauguraci, jako významnou událost, doprovází 

zvonění všech zvonů, které jinak zaznívá jen o významných církevních svátcích nebo jiných 

důležitých příležitostech. Zvonění obstarává dobrovolný spolek zvoníků Campanaria 

Pragenses Sancti Viti. Zvony se řadí mezi idiofony. Svatovítské zvony se rozeznívají taháním 

za provaz připevněný na konstrukci, na níž je zvon zavěšen. Rozpohybováním konstrukce se 

uvede do pohybu i celý zvon. Zvuk vzniká nárazem srdce zvonu do pláště. Zvonění 

ohraničuje návštěvu prezidenta v katedrále a jeho setkání s církevními hodnostáři. 

4.2. Ceremoniál předávání Nobelových cen 

Ceremoniál předávání Nobelových cen se koná každoročně 10. prosince, v den výročí úmrtí 

Alfreda Nobela39, od roku 1901. Nobelova cena je všeobecně považována za nejvyšší možné 

ocenění úspěchů, vědecké práce a společenského přínosu v oborech fyziky, chemie, 

fyziologie a lékařství, ekonomie, literatury a zvláštní kategorii tvoří Nobelova cena za mír. 

Předávání Nobelových cen se řídí neměnnými pravidly. Ceremoniál organizuje Nadace 

Alfreda Nobela ve švédském Stockholmu a norském Oslu. Ocenění se předávají na třech 

místech. Ceny za fyziku, chemii, fyziologii a lékařství, ekonomii a literaturu probíhají 

                                                

39 Alfred Nobel (1833-1896) byl švédským chemikem, který se zabýval výbušninami. V roce 1867 vynalezl 

dynamit. Mimo svou vědeckou činnost byl také úspěšným podnikatelem. Ve své závěti odkázal všechen svůj 

majetek nadaci, která vznikla po jeho smrti, a peníze jsou věnovány úspěšným vědcům a literátům jako ocenění 

za jejich práci. 
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ve Stockholms Konserthus za účasti královské rodiny. Král předává oceněným laureátům 

diplom, medaili a šek. Ceremoniál má neměnný průběh, který zahajuje bubnování, během 

něhož přichází královská rodina, následuje švédská královská hymna Kungssången. Po té 

přicházejí ocenění laureáti současní i minulý za doprovodu Královského Stockholmského 

filharmonického orchestru. V roce 2012 laureáti přicházeli na hudbu Wolfganga Amadea 

Mozarta March in D Major. Následuje projev předsedy Nobelovy nadace. Po něm je zařazen 

hudební předěl v podobě Čajkovského Polonézy z Evžena Oněgina, po kterém přichází 

na řadu předávání cen. Každý z oceněných vědců je vždy nejprve představen včetně svého 

díla a pak přebírá z rukou krále medaili, diplom a šek. Každá kategorie je oddělena hudebním 

vstupem, který tvořila Předehra č. 1 od Georgie Gershwina, Úvod, Téma a variace pro 

klarinet a orchestr od Gioacchino Rossini a Čínský tanec z Alladinovy suity od Carla 

Nielsena. Předávání Nobelových cen je zakončeno Švédskou státní hymnou Du gamla, 

du fria. Po hymně orchestr zahrál část z baletu Marnotratný syn od Huga Alfvéna, během 

níž odchází královská rodina, členové Nadace Alfreda Nobela gratulují oceněným a také 

odcházejí. Po ceremoniálu následuje slavnostní večeře v Stockholm City Hall, kam se všichni 

včetně královské rodiny přesunují. Pro celý ceremoniál platí přísný dress code. Muži musí být 

oblečeni v černém fraku, bílé košili s bílým motýlkem, ženy mají předepsány dlouhé večerní 

šaty. Toleruje se také národní kroj. 

Stejný ceremoniál probíhá také na radnici v Oslo, kde se uděluje Nobelova cena za mír. Cenu 

předává předseda norského Nobelova výboru za přítomnosti norského krále. 

Diplomy pro oceněné mají jednotný vzhled a tradičně je vyrábí knihařství Fälth & Hassler 

od roku 1986. Jsou tištěny na ručním papíře a text je kaligrafickou technikou psán na 

pergamen. Zároveň je každý diplom originál, neboť jsou vytvořeny různými umělci a vztahují 

se přímo k oceněné osobě. Zlaté medaile se vyhotovují ve třech typech. Na všech je portrét 

Alfreda Nobela, zadní strana nemá určenou přesnou podobu a mění se podle oboru 

oceněného. Jedinou společnou věcí je vyryté jméno laureáta (The Official Web Site 

of the Nobel Prize [online]).  

Shrnutí hudebních projevů 
Hudební doprovod Nobelova ceremoniálu každoročně od roku 1902 zajišťuje Stockholmský 

Královský filharmonický orchestr, který si také vybírá skladby, jež na předávání zazní. 

Seznam děl, kromě úvodní a závěrečné hymny, není pevně stanoven. Orchestr hraje díla 

klasických skladatelů. Výběr děl probíhá ve spolupráci s Nobelovou nadací tak, aby celý 
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ceremoniál tvořil vyvážený harmonický celek. Ceremoniál tak není jen slavnostní událostí 

vědeckého uznání, ale také skvělým koncertem klasické hudby. Hudební složky člení 

ceremoniál na jednotlivé části. Na začátku a na konci se hraje hymna, která ohraničuje celý 

ceremoniál do jednoho celku. Švédsko má hymny dvě: královskou Kungssången od 

Otto Lindblada a státní Du gamla, du fria vycházející z švédské lidové melodie40. Hymny 

jsou symbolem královské rodiny a státnosti. Umocňují atmosféru něčeho výjimečného 

a ojedinělého. Ostatně i další uvedená klasická díla přispívají svým charakterem ke slavnostní 

atmosféře ceremoniálu. Jelikož je Nobelova cena oceněním celosvětovým, bývá snahou 

vybírat díla, která by pocházela z různých kulturních areálů, nebo by alespoň charakter 

skladeb měl odpovídat multikulturnímu společenství.  

4.3. Promoce 

Promoce, slavnostní předávání diplomů absolventům, představuje jeden z nejvýznamnějších 

ceremoniálů univerzit a vysokých škol. Průběh obřadu je odsouhlasen akademickým senátem, 

schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a funguje jako vnitřní předpis 

univerzity nebo vysoké školy. Ceremoniály jednotlivých škol se od sebe mohou lišit, 

ale obřad jako celek vždy zachovává pevnou strukturu. Jako příklad zde použijeme strukturu 

promocí Karlovy univerzity v Praze, která je následující: 

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí: 

a) promovaní absolventi ve společenském oděvu, 

b) učitelé příslušné fakulty v talárech, 

c) promotor v taláru s insignií, 

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií, 

e) děkan v taláru s insignií, 

f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií, 

g) rektor v taláru s insignií. 

2. Státní hymna. 

                                                

40 O slova a úpravu státní hymny Du gamla, du fria se zasloužil etnograf a písničkář Richard Dybeck. 
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3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též 

rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné 

absolvování s vyznamenáním. 

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu. 

5. Promotor přednese formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity). 

6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“. 

7. Promotor předá absolventům diplomy. 

8. Děkovný projev absolventa. 

9. Hudba – Staročeský chorál. 

10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí. 

(převzato z Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze – přílohy č. 2) 

Hudba, která ceremoniál doprovází, obsahuje dvě stálé skladby (státní hymna a studentská 

hymna Gaudeamus Igitur), jež se vyskytují ve všech promočních aktech, a další doprovodné 

skladby, jež jsou součástí nástupů, vyhlášení a odchodů. Doprovodné skladby si instituce 

určují samy. Zpravidla jsou zakotveny v tradici školy a doprovodný repertoár se nemění. Jeho 

znalost napomáhá orientaci účastníků (především těch častých – učitelé, promotor, pedelové, 

děkan a rektor) v průběhu obřadu. Hudební doprovod se však může i měnit. Například 

Masarykova univerzita v Brně změnila hudbu v roce 2009. Nové fanfáry pro příležitost 

promocí složil Miloš Štědroň. Hudba bývá zpravidla živá, v některých případech se 

však můžeme setkat i s reprodukovanou. Využívá se jen instrumentálního doprovodu. 

Hudební doprovod má kromě své organizační vlastnosti i funkci emoční. Navozuje slavnostní 

atmosféru ceremoniálu, která navíc doplněna slavnostním oděvem hostů a promovaných 

a tradičním obřadním oděvem zaměstnanců školy. Důležitost aktu také doplňují insignie, 

které jsou symboly školy a představují její historii, význam a tradici. Jsou také symbolem 

propojení vzdělanců napříč generacemi a mají absolventům připomenout vztah ke své Alma 

Mater. 
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5. Funkce hudby v rituálu a sekulárním ceremoniálu 

Pátráme-li po odpovědi na základní otázku: proč je hudba součástí mnoha rituálů 

a ceremoniálů, snažíme se odhalit jejich vlastní podstatu a smysl. Rituály a ceremoniály se 

skládají z mnoha prvků, které jsou vzájemně propojeny a vytváří síť vztahových zákonitostí. 

Hudba, tanec, zpěv, intonace mluveného slova, rituální ticho a zvuky jsou prvky, 

jež spoluutváří obřad do podoby jednotného celku. Popisujeme-li tedy funkce hudebních 

a tanečních projevů, nesmíme tyto vztahy opominout. 

Již letmým pohledem na jednotlivé rituály a ceremoniály zjistíme, že hudba v nich zaujímá 

poměrně významné postavení. Její role se však případ od případu liší a i v rámci jednoho 

obřadu můžeme rozlišit hned několik funkcí hudby (hudba je polyfunkční). Naše pozornost se 

soustředila na odhalení funkcí hudebních projevů v rámci jednotlivých rituálů a sekulárních 

ceremoniálů ve vztahu člověk a daný hudební projev. Snažili jsme se rozluštit symbolický 

jazyk a vyložit jeho smysl, jenž má v konkrétních obřadech. Držíme se členění funkcí, které 

detailně rozpracoval Ivan Poledňák, a jeho základního rozčlenění na funkce umělecké 

a heteronomní. Heteronomními funkcemi hudby rozumíme ty, jež zapojují hudební projevy 

do mimouměleckých struktur a systémů (Fukač, Poledňák, 1981: 76). 

Základní vlastností hudby, a nejen té vyskytující se v rámci probíraných obřadů, je její 

umělecká hodnota, tedy estetická funkce. Hudební složky si uchovávají vysokou kompaktnost 

a autonomii. Lze je kdykoliv z obřadů vyjmout a samostatně prezentovat k poslechu. Hudba, 

i ta tradiční, je vždy komponována pod vlivem dobového vkusu. Dílo, které by nesplňovalo 

daná estetická kritéria, by nepřežilo. V hodnocení hudebních projevů se pohybujeme na ose 

umění – mimoumění. Jako mimoumění bychom vnímali například intonační stránku řeči. 

Ovšem výsledky tohoto hodnocení mohou být velmi individuální. 

Podstatnou funkcí hudby ve výše zmíněných případech je funkce rituální. Hudební projev 

slouží k určitému osvojování světa. Díky hudbě se propojuje svět transcendentna a s tím 

pozemským a člověk může determinovat budoucí realitu. K samotnému spojení se světem 

nadpřirozena většinou nestačí jen samotný hudební projev, ale podílí se na něm více rituálních 

úkonů. V případě nestinarských obřadů je to spojení instrumentální hudby, tance se svatými 

ikonami na žhavém uhlí, doprovodných výkřiků, křižování se a také postav obřadníků. 

Magický úkon velikonočních křižerských jízd v Horní Lužici zase spočívá ve spojení 
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mužského zpěvu duchovních písní a symbolického uzavření kruhu trojitým objetím každé 

vesnice. V případech ryze náboženského rituálu bychom mohli tuto funkci nazvat 

i náboženskou. Termín rituální však vnímáme jako více univerzální. Navíc dokáže překlenout 

rozpor ve spojení náboženských a tradičních praktik. 

Velmi důležitou roli hraje hudba v oblasti uspokojování základních lidských potřeb jako je 

uspokojování činnosti, potřeby změny, emocionálního a představového dění. Hudba funguje 

jako prostředek specifického lidského vyjádření a sdělení. Nejen v rámci rituálu vzniká 

specifické prostředí, které navozuje pocit bezpečí, zprostředkovává mezilidské kontakty 

(umocněné i tancem). Dochází zde také k psychickým procesům seberealizace, sebeurčení 

a sebepoznání. Člověk se začleňuje do komunity a je jako její člen i vnímán. Posilování 

sounáležitosti komunity zvláště vnímáme u Lužických Srbů, kdy jejich oslava velikonočních 

svátků přispívá k posílení a integraci etnika a jeho vymezení se navenek vůči německému 

obyvatelstvu. Velikonoční zpěvy v hornolužické srbštině pomáhají uchovat jazyk a etnickou 

svébytnost, posilují hrdost a vlastní sebeidentifikaci. 

V rámci uspokojování sociálních potřeb zmíníme potřebu ozvláštňovat některé události, 

přičemž hudba slouží jako velmi vhodný prostředek k navození nevšední atmosféry. Hudba 

vytváří podmínky pro specifické osvojování času a jeho smysluplného plynutí. Hudební 

doprovod během předávání Nobelových cen zprostředkovává účastníkům ceremoniálu 

zajímavý kulturní zážitek. Vyhlašování jednotlivých oceněných osobností je obohaceno 

o výjimečný koncert klasické hudby. V rámci této kategorie se projevuje také potřeba 

excitovat a ovládat davové emoce. Tento fakt opět odkazuje na sociální sdílení hudebních 

projevů, které je kulturně podmíněno. Hudba je účastníky rituálu vnímána stejným nebo 

podobným způsobem, vyvolává v nich podobné emoce a dokáže je aktivizovat 

v požadovaném směru. Názorný příklad poskytují calandští bubeníci, kteří nepřetržitě 

procházejí ulicemi města a bubnováním připomínají velikonoční příběh o ukřižování 

a zmrtvýchvstání Krista. Tento příklad také názorně ukazuje lidskou potřebu předávat 

zkušenosti se světem a bytím mladším generacím, které jsou do rituálu zapojovány, postupně 

si skrze hudební prožitek osvojují společensky sdílené hodnoty a v budoucnu je předávaly dál. 

Důležitou funkcí hudby je také funkce stimulační a organizační. Hudba stimuluje pohyb, 

napomáhá pohybové koordinaci a doprovází ji. V rámci rituálu se zřetelně uplatňuje v rámci 

nestinarských obřadů, kdy se i díky hudbě nestinari dostávají do stavu změněného vědomí 

a v rytmu rituálního chora dosahují spojení s nadpřirozenem. Hudba určuje jejich pohyby. 
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Na opačné straně nacházíme potřebu tempově rytmicky organizovat některé kolektivně 

probíhající děje. Příkladem jsou masopustní obchůzky šablárů, jejichž zpěv a doprovázející 

hudba, určuje tempo chůze a koordinuje přesuny skupiny. Stejnou funkci má i klepadlo 

během přesunu vesničanů do hor na Gergeov den. Nejčastějším příkladem, se kterým se 

běžně setkáme, je tanec. 

Několik rovin má i funkce komunikační. V rámci rituálu se setkáváme s hudbou, která 

zprostředkovává komunikaci ve směru transcendentno – komunita, obřadník – účastníci 

rituálu, účastníci rituálu mezi sebou, organizátor – účastník ceremoniálu a další. Komunikační 

funkce je úzce propojena s ostatními funkcemi a může s nimi do určité míry splývat. 

Například Haussmannova Slavnostní intráda během prezidentské inaugurace oznamuje, 

že přichází prezident. Zároveň má i organizační funkci a je impulsem pro prezidenta, že se má 

přesunout dané místo. Jiným druh komunikace se objevuje ve vztahu hudebníků a tanečníků - 

účastníků rituálu. Taneční hudba je přizpůsobena povaze určitého tanečního typu. Hudební 

skladby často nesou ve svém pojmenování titul tanec, i v případě kdy existují již samostatně 

bez spojení s tancem. Na Balkáně lidé rozeznávají množství typů chora a podle hudby jsou 

schopni rozeznat, jaký tanec mají v danou chvíli tancovat. Jiným jasnějším příkladem je, 

že na skladbu v 3/4 taktu budeme tancovat valčík a ve 2/4 taktu polku.  

Poslední funkcí hudby, kterou si zde podrobněji zmíníme je utilitární funkce. Do této skupiny 

patří všechny hudební projevy, které nemají žádnou jinou funkci než být časovou výplní 

v mezičasech rituálu. Jedná se především o nonartificiální hudbu, která vytváří zvukovou 

kulisu. Je to například čalga, druh populární bulharské hudby, který zaznívá z reproduktoru 

na náměstí před nestinarským rituálem. 

Hudba v rituálu a sekulárním ceremoniálu může plnit ještě spoustu dalších funkcí. 

Vždy záleží na úhlu pohledu na problematiku. Stejné funkce bychom mohli nalézt i v případě 

taneční složky rituálu. 
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6. Závěr 

Člověka v každém momentě obklopuje zvukové prostředí41. Naše pozornost se soustředila 

na specifické zvukové prostředí během vybraných rituálů a sekulárních ceremoniálů, jež 

je tvořeno různými šumy, ruchy, signály a zvuky. Hudba v rámci těchto příležitostí vytváří 

svébytné, strukturované prostředí, ve kterém se člověk cítí jistě a do určité míry mu přináší 

uspokojení. Rituál i ceremoniál jsou audiovizuálními a performančními akcemi, během nichž 

je kladen důraz na prožitek zprostředkovaný našimi smysly. Hudební a zvukové projevy jsou 

jejich podstatnou součástí. 

Z hlediska hodnocení hudebních projevů nám vyplynuly poměrně zásadní rozdíly mezi 

rituálem a sekulárním ceremoniálem, které Victor Turner ve svých dílech podceňoval nebo, 

podle některých kritiků, i záměrně přehlížel. Základním rozdílem je, že se konají každý 

za jiným účelem, sledují odlišný cíl. 

Rituál má smysl pro menší relativně uzavřenou komunitu (např. vesnici) a i když se v průběhu 

let měnil jeho hlavní smysl, zachoval si podobu, která odkazuje na dlouholetou tradici. 

Nalezneme v něm tradiční oděv, hudbu, píseň, tanec, dramatické projevy a obřadní promluvy, 

pokrmy, předměty a další rekvizity v synkretické jednotě, typické pro konkrétní událost. 

V oblasti hudebních projevů je jejich estetická funkce do značné míry potlačena a do popředí 

vystupují funkce jiné. Hudba a píseň vyskytující se během rituálu podléhaly různým změnám 

i módním trendům. V českých zemích například během masopustu vystřídala tradiční 

nástrojová uskupení dechová hudba, na Slovensku se oblibě těší doprovod akordeonu. 

Změnilo se nástrojové obsazení, hudební a písňový repertoár i samotné postavení hudebníků. 

Zachovaly se však rituální hudební prvky, které neztratily svou obřadní funkci. Během 

některých rituálů (např. v Bulharsku) se uplatňují i tradiční hudební nástroje, jejichž funkce je 

výlučně rituální a jsou vázány jen k danému obřadu. Právě naopak je tomu v Andalusii, 

kde byla hudba do velikonočních procesí začleněna poměrně násilně a postupně si své 

postavení a funkce během rituálu získala. 

Výrazné je také mimořádné postavení tance, který je v sekulárních ceremoniálech velmi 

potlačen nebo zcela chybí. Tanec v rámci rituálu není jen součástí samotného obřadu, ale také 

                                                

41 Absolutního ticha lze dosáhnout snad jen v laboratorních podmínkách.  
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důležitou doprovodnou složkou a vyhledávanou zábavou. Opět se můžeme setkat s velkým 

množstvím funkcí, které tanec v rámci rituálu, plní. Jeho důležitost dokazuje fakt, že se 

mnohdy nejedná o tance jednoduché (asynchronní choro, mečové tance), a přesto zůstávají 

součástí obřadů. Pohybová složka dodává rituálům dynamiku a velmi přispívá k jejich 

atraktivitě nejen pro samotné účastníky, ale i pro diváky. 

Hudební projevy v rámci sekulárních ceremoniálů jsou hlavně estetického charakteru 

a na jejich umělecké provedení bývá kladen značný důraz. Hudebníci jsou vždy 

profesionálové. Ceremoniály obsahují velké množství artificiální hudby. Repertoár nemusí 

být přesně stanoven a může se obměňovat. Hudba je určena širokému spektru posluchačů 

a není omezena tradičním kontextem. V některých případech se hudební prvky staly pevnou 

součástí ceremoniálu, ale přesto nejsou závazné. Kromě funkce estetické se uplatňuje hlavně 

funkce organizační, komunikační a také schopnost hudby rozčlenit ceremoniál na jednotlivé 

části a elegantně je tak od sebe oddělit. Důležitou součástí ceremoniálů zpravidla bývá státní 

hymna, která dodává ceremoniálu důležitost, významnost a vážnost. Hymna jako symbol 

státnosti vyvolává pocit oprávněného konání ceremoniálu a jeho společenské závažnosti. 

Tradiční rituály i sekulární ceremoniály zaujímají v životě společnosti důležité místo. V této 

diplomové práci předkládáme materiál, který považujeme za dočasně aktuální a je možné jeho 

využití k další komparaci s materiály staršími i těmi vytvořenými v budoucnu. Existence 

tradičních rituálů často závisí na iniciativě několika málo jedinců a jejich konání jsme si 

zvykli brát automaticky. Starší záznamy a popisy dokazují, že rituály a ceremoniály, i jejich 

jednotlivé složky včetně hudební, podléhají dobovému vkusu a působí na ně nejrůznější vlivy. 

Proto by bylo zajímavé dále sledovat jejich vývoj a hodnoty, které mají pro společnost. 

Z tohoto hlediska je tato práce jedním z příspěvků k dalším studiím a výzkumům. 
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