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1. ÚVOD 

Mám ráda jídlo a vzhledem k tomu, že mám velkou rodinu, velká část mého života se 

točí kolem jídla, jeho přípravy a společné konzumace.  Rodinu svého manžela, Brita, jsem 

poznávala zejména na pozadí oslav narozenin, pohřbů a svateb, jež pro mě představovaly 

jedinečnou příležitost poznávat kulturu mé nové rodiny.  

Přijímání potravy je nutností, jež patří k základním zkušenostem člověka. Máme 

možnost jídlo za-kusit na „vlastní kůži“ a konečně i samo slovo zkušenost poukazuje na 

kousání. Jídlo a pojídání je společenská událost a zároveň příjemná smyslová aktivita, jež 

bývá centrem domácího života. Jídlo má schopnost spojovat nutné s příjemným a je nosičem 

významu nejen jako struktura, jež má schopnost poskytnout kategorie jako čisté - nečisté, 

jedlé – nejedlé, vařené – pečené, ale také skrze každodenní praktiky.    

Téma mé bakalářské práce se rodilo postupně v průběhu etnografického výzkumu ve 

slovenské vesnici Sklepná, který jsem absolvovala v rámci předmětu terénní antropologická 

na Slovensku ve vesnici, kterou nazýváme Sklepná.  

Ve Sklepné jsem se chtěla zaměřit na jídlo jako součást nábožensko – svátečních 

rituálů. Při prvním výzkumném pobytu jsem si uvědomila, že je toto téma je pro účely 

bakalářské práce příliš rozsáhlé a musím je zúžit.  Zaměřila jsem se tedy na svatební hostiny, 

na které se dá pohlížet jako na veřejnou, inscenovanou, kolektivní událost, jež má 

společenské, duchovní, etické a kulturní souvislosti a týká se celého společenství. Jde o 

událost sestávající ze sady tělesných praktik a atributů, přijatých v procesu enkulturace, 

tvořící tradici a sociální normu skupiny. Venkovská svatba je událost reflektovaná celou 

vesnicí a jako veřejné jednání s veřejným významem překračuje hranice rodiny a je součástí 

kultury vesnice. Hlavní náplní svatební hostiny je společné hodování, společně prožívaná 

zkušenost pojídání a slavení. Neměla jsem možnost sledovat aktéry při svatební hostině a 

použít metodu zúčastněného pozorování a bylo mi jasné, že dokumenty, jako fotografie a 

DVD, mají jen omezenou výpovědní hodnotu, rozhodla jsem se tedy pracovat s aktérskými 

vzpomínkami a sledovat téma svatebního jídla z hlediska paměti. 

Jsem přesvědčena spolu s Davidem Suttonem že „pokud jsme to, co jíme, tak jsme i 

tím, co jsme jedli“ (Winegarden in Sutton 2001:7). Jídlo a tedy i svatební jídlo má schopnost 

reprezentovat zkušenost času i vývoje a generovat osobní komentář, což jej předurčuje 

k propojení s tématem paměti.  

Ve svém výzkumu jsem se chtěla zaměřit zejména na hlas vzpomínajících jedinců.  

Ve vzpomínkách na svatby jsem sledovala, jak se do vzpomínání na svatby promítají 

aktuální hodnotové rámce vesnice a jak se skrze vzpomínky moji informátoři vztahují 

k současnosti. Rituál je oblastí, ve které se paměť a jídlo setkávají, ale který není oddělen od 

každodenních kontextů paměti, nevnímala jsem jej tedy jako protiklad běžného dne, ale jako 

událost, jež je součástí každodennosti.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 TRADICE 

 

Vesnicí myslím společenskou skupinu lidí, kteří užívají společný prostor vesnice a sdílejí 

hodnotové rámce, znalosti a přesvědčení. Hodnotovými rámci rozumím soubor morálních a 

hodnotových soudů kultury vesnice. Horáková rozlišuje dvě roviny uvažování o pojmu 

kultura; v obecné rovině jde o fenomén, jež je ze všech živočišných druhů vlastní pouze 

člověku a v rovině specifické jako „způsob života různých skupin lidí“ (2012: 70). Já tedy ve 

svém výzkumu nahlížím na kulturu jako na způsob života vesnice, nebo podobně jako 

Murphy, jako na souhrn všech znalostí, přesvědčení a návodů jak přežít, nashromážděných 

určitou společenskou skupinou nebo přijatých v procesu inovace (2010:33). 

Důležitým prostředkem pro distribuci těchto návodů a soudů jsou rituály. Svatba je rituál, 

jehož podoba může být součástí tradice. Tradici uvažuji podobně, jak je definována 

v Národopisné encyklopedii jako „soubor představ o ustáleném chování a názorech 

pravidelně předávaných mezi generacemi v rámci určité skupiny.“ (Bouček, Jeřábek, 2007) 

Tyto představy pomáhají udržovat žádoucí vzorce chování; tradice se v tomto pojetí pojí 

s udržováním zvyků, morálky i kultury. Tradice může představovat očekávaný model pro 

chování a společenství rozhoduje, co je hodno uchování a opakování. Svatební rituál se 

vztahuje k společenské transmisi kultury v rámci skupiny, která sdílí společný prostor 

vesnice. Tradice napomáhá distribuci hodnotových soudů skupiny.  

Antony Giddens (1990) ve své knize Důsledky modernity tvrdí, že tradice jsou 

prostředkem, který každou činnost zasazuje do kontinuity minulosti, současnosti a 

budoucnosti a vznikají tak, že lidé cyklicky opakují své praktiky. Tradice ale není statická, je 

otevřená změnám a každá nová generace si ji přizpůsobuje podmínkám, ve kterých se 

nachází. Sociální praktiky se vždy mění s moderními objevy a novými životními podmínkami. 

Svět se, podle Giddense, vlivem globalizace vyvíjí ke stále větší stejnorodosti, což je 

způsobené jednak oběhem informací a statků kulturní spotřeby, ale také osob, v důsledku 

společenské i zeměpisné mobility. Tvrdí že „ způsoby života vytvořené modernitou nás zcela 

bezprecedentním způsobem odvedly od všech tradičních typů sociálního řádu“. (1990:13)  

 

2.2 GLOBALIZACE 

 

Globalizace zasahuje městskou i venkovskou společnost. Dnešní kolektivní paměť je 

formována z větší míry institucemi a médii. Podle Milana Kreuzziegera „globalizace vystavuje 

jednotlivé kultury soutěži, porovnávání hodnot a norem, přičemž dochází ke kulturní 

relativizaci.“ (2012:33)   

Haldis Haukanes (2004), která se zabývala výzkumem postkomunistického českého 

venkova, se domnívá, že ve vesnicích, které zkoumala, tradice pomáhají udržovat kontinuitu 

s minulostí. Když srovnávala rétoriku tehdejších politických představitelů s představami, jež o 
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transformaci po roce 1989 měli obyvatelé v „jejích“ vesnicích, došla k závěru, že „zatímco 

v rétorice tisku a politiků převažovalo přísné oddělování minulosti a současnosti spolu se 

zdůrazněním toho, že přichází nová doba, dominantním rysem toho, jak se obyčejní lidé 

vyrovnávali s důsledky pádu komunismu, byla jejich schopnost vytvářet – nebo spíše 

konstruovat kontinuitu a snaha ustavit pevné vazby mezi minulostí a současností.“ 

(2004:172) a právě „místní tradice a zvyky pomáhají lidem přizpůsobit se dramatickým 

společenským změnám“. (2004:173)  Haukanes dospěla k závěru, že přestože politický 

diskurz interpretoval společenské změny „v zrcadle komunistické minulosti“ (2004:34), pro 

„její“ venkovany letopočty nehrály roli mezníků. „Pro venkovany byly a stále jsou důležitější 

jejich vlastní srozumitelné a předvídatelné mentální rámce, kterými se včleňují do solidarity 

místního společenství“ (in Vašíček 2008:160). Haukanes (2004) tvrdí, že v důsledku 

Klausovské porevoluční rétoriky o přebírání a projevování zodpovědnosti a utahování opasků 

se věřilo, že trh si poradí s jakýmkoli problémem bez pomoci vlády a ta se snažila přesvědčit 

lidi, že zemědělci by si měli poradit sami bez dotací a vydržet hubenější léta. To vše vedlo 

k větší chudobě a zvýšené migraci za prací. Podle Haukanes právě společné slavnosti, zvyky a 

každodenní morálka napomáhají k tomu, aby se život obyvatel venkova odehrával ve 

srozumitelných rámcích, pomáhají lidem udržet si důstojnost a vyrovnat se s dějinnými 

zvraty.  

 
2.3 PAMĚŤ 

 

Tradice se pojí s pamětí a jsou uchovávány v kolektivní paměti společenské skupiny, na 

kterou se společenské skupiny často odvolávají, jako na zdroj společné identity. Tradice, jako 

jakýsi řetězec paměti, nám může zprostředkovat možnost sledovat komplexnost spojení 

mezi skupinou a její pamětí, analyzovat, jak tradice pomáhá ustavovat skupinu nebo 

sledovat, jak skupina skrze rituál konstruuje svou identitu. Podle Giddense (1990), čím je 

společnost rozvinutější, tím se kolektivní paměť více fragmentuje a funkcionalizuje. 

 Společenskou dimenzí paměti se zabýval Maurice Halbwachs (2009), který kromě 

kolektivní paměti, spjaté s určitou společenskou skupinou, rozlišuje také paměť vnitřní-

individuální, spojenou s jednotlivcem, přičemž obě zanikají spolu se zánikem jejich nositelů. 

Podle Halbwachse se o kolektivní paměť „jedná tehdy, oživujeme-li ze života naší skupiny 

událost nahlíženou právě z pohledu této skupiny, a to i v případě fyzické nepřítomnosti členů 

skupiny.“(2009:63) To, že spolu lidé sdílejí stejný prostor, kulturu a uznávají stejné sociální 

normy, může pozitivně ovlivnit jejich schopnost vzpomínat. „Aby si naše paměť pomohla 

pamětí ostatních, nepostačí nám jejich svědectví. Je nutné, aby se paměti nepřestaly 

vzájemně shodovat a vykazovat dostatek bodů průniku. Jen tak lze vzpomínku kontinuálně 

rekonstruovat pomocí společného základu.“(2009:91) Halbwachs také tvrdí, že neexistuje 

jediná kolektivní paměť. Podle něho je mnoho sociálních skupin a tedy i kolektivních pamětí. 

Kolektivní paměť v jednotném čísle je podle něho souhrnem všech kolektivních pamětí všech 

skupin. 
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Individuální paměť je v Halbwachsově pojetí také sociálně podmíněná, neboť se utváří 

v rámci členství ve společenské skupině, která zabydluje určitý prostor v určitém čase. Tyto 

společenské skupiny, které nazývá „sociální rámce paměti“, umožňují vytváření vzpomínek, 

díky kterým paměť funguje a zároveň se proměňuje tak, jak se mění tyto sociální rámce. 

Rámce paměti nejsou jednou provždy pevně dané, ale neustále se organizují a vyvíjejí. 

Zapomnění může být způsobeno tím, že ztratíme kontakt se skupinou a jejími sociálními 

rámci paměti a tímto způsobem se změna kontextu podílí na tom, že naše vzpomínky 

zvětrávají a mizí. Individuální paměť je, podle Halbwachse, způsobem vidění kolektivní 

paměti a tento způsob se mění podle vztahů, které jedinci navazují a také podle propojení 

s různými prostředími, které tak nastolují. „Pokud kolektivní paměť čerpá svou sílu a trvání 

z toho, že se opírá o určitý soubor lidí, jedná se stále o jedince, kteří vzpomínají a to jako 

členové skupiny.“(2009:91) Individuální paměť se opírá o myšlenky, slova, fotografie, 

artefakty i vzpomínky druhých, tedy o kolektivní paměť, a to, podle Halbwachse, také 

ukazuje na její společenskou povahu. „Kolektivní paměť individuální paměti obklopuje, ale 

nesplývá s nimi.“(2009:94) Naše vzpomínky jsou jenom naše, ale utvářely se v závislosti na 

našem okolí.  

Halbwachs rozlišuje také historickou paměť, kterou chápe jako vnější umělou 

konstrukci, jež funguje jako jakýsi k člověku vnější sociální čas. Připodobňuje ji k hodinám 

měřícím astronomický čas. Jde o uměle vytvořené schéma, zpětně sestavené z dat týkajících 

se významných událostí, krizí a zlomů. Historické události jsou ze své podstaty jako historické 

uznány až dlouho potom, co se staly, zatímco „naše paměť se neopírá o naučenou historii, 

ale o historii prožitou“.(2009:101) Halbwachs historii nechápe jako chronologický sled 

událostí, ale jako něco, co odlišuje jedno období od druhého. Historie přichází ke slovu, když 

s rozpadem a zánikem skupiny zaniká její kolektivní paměť.  

Halbwachs si všímá, že paměť se chová rekonstruktivně; minulost se neuchovává jako 

taková, ale je neustále v přítomnosti rekonstruována, podle toho, jak se proměňují 

referenční rámce, ke kterým se jedinci vztahují. Halbwachs tvrdí, že vzpomínání, na rozdíl od 

myšlení, postupuje konkrétně, mluví o figurách vzpomínání, které vznikají vzájemnou 

souhrou pojmů a zkušeností. Vyznačují se konkrétním vztahem k času a prostoru, 

konkrétním vztahem k určité skupině a je jim vlastní rys rekonstruktivity.  Z minulosti zůstane 

v paměti pouze to, co je možno rekonstruovat příslušným referenčním rámcem a paměť 

zároveň zajišťuje organizaci zakoušení přítomnosti a budoucnosti. Figury vzpomínání jsou 

reprezentací postoje skupiny; minulost se uchovává a tvoří vědomí o vlastní identitě 

v průběhu času. Sociální norma je modelem pro realitu, ke které se každý člen skupiny 

nějakým způsobem vztahuje a která je součástí paměti skupiny.  

Halbwachsovo pojetí paměti bylo podrobeno kritice kvůli tomu, že kladl přílišný důraz 

na kolektivní povahu společenského vědomí a odděloval je od myšlenkových procesů 

jednotlivců. Na druhé straně současné teorie paměti navazují a rozvíjí Halbwachsovu teorii 

fluidnosti paměti, podle které je paměť umístěna do přítomnosti.  

Podle Jana Assmanna (2001) vztah k minulosti zakládá identitu skupiny. Assmann 

pracuje s pojmem kulturní paměť, který podle něho zahrnuje jednak mimetickou paměť - 
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vztahující se k jednání, jež si osvojujeme napodobováním, dále paměť věci – kdy na základě 

výzkumu artefaktů se dozvídáme o jejich tvůrcích a nakonec komunikativní paměť - jež se 

buduje účastí jedince na interakcích ve skupině. Podle Assmanna, je podíl jednotlivců na 

kulturní paměti, na rozdíl od podílu na komunikativní paměti, diferencovaný. Kulturní paměť 

je uchovávána díky specialistům - nositelům tradice. Tato paměť podléhá vyššímu stupni 

zformovanosti, vyznačuje se obřadnou komunikací a je kodifikována, ať již slovem, obrazem 

či tancem. Tato paměť je udržována specifickými nositeli tradice, kněžími, učiteli, šamany, 

nebo umělci a odkazuje k pradávnu. Zatímco u kulturní paměti dochází ke kontrole šíření a 

často se vyžaduje nutnost zasvěcení, nositelé komunikativní paměti jsme my všichni, 

obyčejní lidé, svědkové doby, všichni stejně kompetentní ke vzpomínání.  

Pamětí se také zabývá Zdeněk Vašíček (2008), který tvrdí, že lze uvažovat individuální a 

kolektivní paměť, nejsou ale navzájem redukovatelné, stejně tak jako nejsou navzájem 

redukovatelné biologické, sociální a kulturní předpoklady paměti. Jednotlivec nemůže žít bez 

společnosti, ale kolektivní paměť bez pamětí jednotlivců zaniká. Kolektivní paměť se udržuje 

stálým předáváním, funkční jednání se fixuje a to, co je neakceptovatelné se nepředává. 

Paměť není zrcadlem, ve kterém by se přesně odrážela minulost; individuální paměť je podle 

Vašíčka tvárná, emocionální, neuspořádaná, kaleidoskopická a intencionální. Individuální 

paměť nelze oddělit od procesu vzpomínání, ve kterém je vždy nově organizována. 

Vzpomínky nejsou pouze zdrojem vědění o minulosti, ale mohou sloužit i k osvětlení 

současnosti. Paměť produkuje jedinec, ve společenském kontextu; individuální vzpomínání je 

komplikovaný akt a ani vztah mezi veřejnými a osobními vzpomínkami není jednoduchý. Pro 

společnost i jednotlivce má konstitutivní roli. Kolektivní paměť dodává smysl světu kolem 

nás, přiděluje nám náš status ve společnosti a zároveň formuje pohled na přítomnost. 

Barbara Misztzal (2003) shrnuje různé pohledy na paměť. Podle Praegera dosavadní 

teorie nekladou dostatečný důraz na interpretující self, když tvrdí že: „dynamika perspektivy 

paměti může být obohacena zaměřením se na způsoby, v nich zkušenost jednotlivců je 

strukturována a chápana skrze kulturní narativy.“(Praeger in Misztal 2003:74) Narace je 

podle něho jakýmsi cvičením, které napomáhá paměti uspořádat událost v lidských myslích. 

Individuální vzpomínky se skrze interpersonální komunikaci stávají sociálními. Akt 

vzpomínání je interaktivní, podporovaný kulturními artefakty, návody k jednání a je 

přehrávané společnou činností. (Praeger podle Misztal 2003:81). Vzpomínání je podle 

Pragera „aktivní interpretativní proces vědomé mysli situované ve světě.“(Praeger in 

Misztal:77) Autor kombinuje pojetí paměti vetkané a vtělené do individuálního já a vytváří 

sociologii paměti zahrnující koncepci a)jednajících jedinců schopných odolávat dominantním 

kulturním kódům myšlení, b)zahrnující způsob jakým dostupná schémata chápání a kulturní 

kódy ovlivňují naše vnímání a c) faktor self, kam umisťuje centrum autobiografické paměti, 

bez něhož není možné proces vzpomínání plně uchopit. Paměť je, podle něho, vtělená 

v jedincích a kromě kulturních světů, které jedinci obývají, ji formují také emocionální 

zkušenosti. Vzpomínky jsou vtělené v technikách, gestech a pocitech; tělo má pro uchování 

vzpomínek zásadní význam, neboť funguje jako jakýsi rezervoár vzpomínek. Emoce hrají 

důležitou roli; mluvením o emočně nabitých událostech se zkušenosti překládají do slov. 
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Paměť je v Praegerově pojetí částí procesu neustálého sebeuvědomování a umisťování se ve 

vztahu ke kulturnímu jazyku světa kolem.  

Connerton (1989) rozlišuje tři typy paměti: a)osobní paměť, jejímž předmětem je 

vlastní životní příběh, b)kognitivní paměť spojenou například s pamatováním významu slov, 

básně, či textu písně a nakonec c)habituální paměť, která nám umožňuje uchování 

schopnosti provádět nějakou činnost, například jízdu na kole. Autor tvrdí, že zatímco první 

dva druhy paměti byly různými vědeckými metodami prozkoumávány, posledně zmíněný typ 

byl ignorován. Konstruuje tedy teorii habituálního jednání a habituální paměti, jíž chce 

překlenout mezeru, jež existuje mezi znalostí pravidla (například gramatického) a jeho 

správnou aplikací. Jinými slovy, to, že máme teoretickou znalost nějakého pravidla, ještě 

nezaručuje, že je budeme umět správně uplatnit. K tomu je třeba opakované zkušenosti, 

která je, podle autora, základem habituální paměti. Connerton je přesvědčen, že Halbwachs  

uspokojivě neřeší otázku, jak se kolektivní vzpomínky předávají z generace na generaci. 

Paměť je vždy formovaná skupinou, Connerton však řeší otázku, jak se v rámci skupiny 

předává, a domnívá se, že pod termínem kolektivní paměť je zahrnuta komunikace mezi 

jednotlivci a že společenské skupiny tvoří systém komunikace. Podle Marca Blocha (in 

Connerton 1989:39) se ve starých rurálních společnostech v době, kdy paměť nebyla 

formována veřejnými institucemi, jako jsou školy, knihovny, muzea a masmédia, dávaly děti 

často na starost prarodičům, kteří tak byly tou nejsilněji působící společenskou skupinou 

formující jejich paměť. Prarodiče tedy, v ještě větší míře než rodiče, předávali nejmladší 

generaci tradice a zvyky, což také přispívalo k relativnímu konzervatismu venkova.   

Paul Connerton (1989) si všímá, že důležitou součástí života na vesnici je výměna drbů, 

skrze které vesnice neformálně konstruuje svou vlastní nepřerušenou společnou historii, ve 

které je každý zároveň objektem i subjektem popisu; tento mechanismus má podíl na tom, 

že jednotlivci mají společné vzpomínky. Dále se autor zabývá problémem, jak je paměť 

skupiny udržována a předávána a dochází k závěru, že společenská paměť se odráží ve 

vzpomínkových oslavách a tělesných praktikách, které jsou performativní. Performativnost 

se podle něho pojí s konceptem habitu a ten zase s tělesným automatismem. To nás přivádí 

k rituálu.   

 

2.4 RITUÁL 

 

Výzkum rituálu je ve společenských vědách stálicí. Fiona Bowie (2008) shrnuje různé 

pohledy na toto téma. Alexander (in Bowie 2008:149) tvrdí, že rituál je zakotven v 

každodenním světě a pohlíží na něj jako na kulturní drama, přičemž podle něho„rozdíl mezi 

divadlem a rituálem spočívá v tom, že rituální představení není jen opakování daného 

scénáře, ale že je to způsob jednání skutečných a důvěrně se znajících lidí, který ovlivňuje 

život jiných skutečných a důvěrně se znajících lidí.“(Alexander in Bowie 2008:154).  

Podle Richarda Schechnera (in Bowie 2008:154) mají sport, rituál, hry i divadelní 

představení hodně společného a to, zda jde o rituál nebo divadlo, záleží na kontextu nebo 

funkci. Pokud je cílem pobavit, blíží se představení divadlu, pokud se má spíše docílit 
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schopnosti realizovat změny, jde o rituál. Schechner sestavil schéma, kde různé stránky 

představení přiřazuje k pojmům účinnost na straně jedné a zábava na straně druhé. Aktéry 

nazývá diváky a podle jeho schématu se v případě rituálu diváci vztahují k nepřítomným, 

aktivně se účastní a věří. Jedná se o kolektivní tvůrčí činnost a kritika je nežádoucí. Součástí 

druhého protipólu – zábavy – může být tanec a legrace. Zábavné představení je pouze pro 

přítomné, diváci je jen sledují a oceňují a kritika je vítaná. V tomto případě jde o individuální 

tvůrčí proces. Mezi těmito dvěma póly nejsou pevné hranice a představení se mohou 

posouvat na celé škále mezi rituálem a divadlem.  

Studiem rituálů se zabýval mimo jiné Van Gennep (1996), který chápe život člověka jako 

sled jednotlivých stádií a rituály jako obřady vyznačují přechody z jednoho stádia do 

druhého. Nazývá je přechodovými rituály podle výrazu limen - přechod. Tyto rituály mají tři 

fáze: fázi odloučení (preliminální), fázi pomezí (liminální) a fázi opětovného začlenění (post 

liminální). Klíčovým prvkem všech přechodových rituálů je přechod prahu, který současně 

vyznačuje přechod do nového stádia života. Svatební rituál je veřejným přijetím dvou 

mladých lidí, kteří přestávají být dětmi, do světa dospělých. Vyznačuje směnu statusu 

mladého páru, novomanželé přestávají být dětmi a jsou komunitou přijímáni do světa 

dospělých. Mě zajímalo, zda svatební rituál ve vzpomínkách aktérů vyznačuje přechod či 

nový životní status.   

 

2.5 TĚLESNOST 

 

Connerton se při studiu paměti zaměřuje na akty přenosu, které společné vzpomínání, 

v tradičních i v moderních společnostech umožňují. Je přesvědčen, že je to právě rituál, 

neboť v rituálním představení se klade důraz na určitý typ opakování, jež bývá součástí 

vzpomínkových oslav i tělesných praktik. Autor tvrdí, že právě díky předávání a opakování je 

udržována znalost o minulosti a uchovávána paměť. Connerton (1989) zmiňuje text Norberta 

Eliase, který se zabývá tím, jak bylo tělo a jeho funkce v průběhu dějin pod vlivem 

aristokracie disciplinováno; tělesné funkce, jako vyměšování, plivání, nebo zvracení byly 

postupně asociovány s pocitem studu a staly se intimní záležitostí. (Elias 1978 in Lunton 

1996) Ovládání emocí a těla jsou pro současné pojetí civilizovaného člověka centrální. 

Stravovací návyky a názory na jídlo jsou předávány z generace na generaci a podle 

Connertona právě tělo je tím článkem, který si pamatuje a reprodukuje výsledky disciplinace, 

ke kterým dochází jednak prostřednictvím sociální kontroly ale také sebeovládáním, které je 

znakem civilizovaného člověka. 

Podle Langera (1989, in Strathern 1996) má tělo svou paměť a mysl je vtělená. Tělo je 

sociální; je kulturně modelované a disciplinované během samotných praktik spojených 

s pojídáním, které je neoddělitelně svázáno s členstvím ve skupině. Člověk je vždy součástí 

světa, který vnímá intersubjektivně a je si vědom své dočasnosti. Součástí pobytu člověka ve 

světě je jeho tělesnost a součástí starostí o tělo je také výživa. Sdílením jídla se lidé stávají 

členy společné kultury jídla.  
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Jan Sokol (2008) je také přesvědčen, že tradice společného jídla byla nedílnou součástí 

oslav archaických společností a i dnes se oslavy pojí se společnou hostinou. Náplní 

svatebního rituálu je také především jídlo. 

 

 

 

 

 

2.6 JÍDLO 

 

 Jídlo je od dětství asociováno s těmi, kdo je poskytují, zejména s matkou a její blízkostí 

a každá součást jídla se v průběhu života propojuje se silnou vrstvou významů. Jídlo je 

fyzické, má vůni a chuť, můžeme se jej dotýkat, můžeme slyšet, jak křupe, a cítit, jak klade 

odpor. Podle Deborah Lunton (1996) je jídlo liminální substance, jež tvoří most mezi 

přírodou a kulturou. Při požití jídlo vstupuje do liminální fáze kde prochází proměnou, během 

které se stává součástí Self. (1996:17) „Sdílení a přijetí jídla při rituálu znamená také přijetí 

účastníka do skupiny a zároveň určujíce jeho/její zvláštní místo v ní. Jedinec aktem pojídání 

činí obé, požívá do svého těla a zároveň je pozřen do skupiny “ (Falk 1994 in Lunton 1996: 20) 

Podle Falka (in Lunton) se v moderní společnosti význam společných rituálních oslav snižuje a 

jsou to hlavně naše jednotlivá těla, jež rozhodují, čím se naplní a to na základě lékařských, 

nutričních, módních nebo morálních vzorů, rad a osobních preferencí. Falk (in Lunton)mluví 

o ústech jako o liminální zóně - symbolické bráně mezi vnějškem a vnitřkem. Biasin (in 

Lunton) tvrdí, že „ústa jsou dvojznačné symbolické místo dvou oralit: jedna artikuluje hlas a 

jazyk, druhá uspokojuje potřebu, přijímání potravy prvotně kvůli přežití, ale též potěšení, jež 

je s výživou spojeno“ (1993 in Lunton 1996:18) Chuť je podle něho úzce propojena s řečí a 

naopak. Jídlo je základní a nejranější zkušenost člověka, jde o základní potřebu, jež člověka 

propojuje s pečujícím druhým a jeho kulturou. Jídlo jednak tradičně vymezuje přechodové 

rituály, ale funguje i jako identifikační faktor a národy se identifikují a jsou identifikováni na 

základě příslušnosti k určité kultuře jídla. Jídlo má moc definovat hranice mezi „námi“ a 

„jimi“.  

Podle Jana Sokola „společné jídlo, k němuž úspěšní lovci zvou i ostatní, je základem 

skupinového altruismu, vytváří vzájemné vztahy a závazky a zakládá také patrně první 

zásadní nerovnost, totiž prestiž a moc.“ (2008) Svatební hostina se neobejde bez masa, což 

může mít, podle W. Robertsona Smithse, počátek v dávné tradici obětních hostin, které 

autor považuje za univerzální praktiku lokálních společenstvích-malých zemědělských 

komunit, ze kterých vyrostly všechny společnosti starých civilizací. (1927c) Robertson tvrdí, 

že společná hostina byla svátkem, kdy se lidé setkávali s bohy, které považovali za nedílnou 

součást komunity a společně s nimi v družné jednotě oslavovali to, co by se dalo nazvat bien 

etré - dobré bytí. Nešlo o jednotlivce, vždy to bylo společenství, které mohlo očekávat 

pomoc božstva. Společné pojídání a pití bylo výrazem skutečnosti, že všichni, kdo se hostiny 

účastnili, byli součástí jednoho celku, který byl zároveň propojen také s božstvem. Podle 
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Robertsona bylo poražení domácího zvířete dovoleno pouze za zvláštních okolností právě za 

účelem veřejné oslavy k uctění bohů. „Posvátný život kmene byl distribuován mezi boha a 

jeho vyznavače v posvátném mase a krvi zvířete z posvátného stáda kmene“ (1927c:169).  

 

 

 

 

2.7 JÍDLO A PAMĚŤ 

 

Jedním z mála antropologů, který se zabývá tématem jídla a paměti zároveň a do určité míry 

navazuje na Halbwachsovy teorie společenského rozměru paměti a mentálních orientačních 

bodů skupiny, míst paměti je David Sutton (2001), který tvrdí, že jídlo u některých 

společenství může představovat právě takový objekt nebo místo paměti. Classen (in Sutton, 

1997:401) tvrdí, že západní svět přisuzoval smyslům hierarchii a „nižší smysly“ jako čich a 

chuť připisoval „nižším rasám“. Dnešní antropologové tuto hierarchii zpochybňují, přesto se 

pouze málo z nich čichem a chutí zabývá. Sutton ve své práci uvažuje jídlo ve vztahu 

k fungování paměti a na druhé straně používá paměť ke studiu minulosti jídla. Pohlíží na jídlo 

z hlediska rituálu, každodennosti, historií a identit. Jídlo a paměť, podle něho, „představují 

jednak prostor k použití současných teoretických přístupů v nových etnografických 

kontextech a k aktivnímu vytváření nových teoretických nástrojů a kombinací.“ (2001:16) 

Spojení jídla a paměti je podle Suttona v antropologii poměrně neprozkoumané. Sutton 

zkoumá propojení rituálu a každodenního kontextu a to, jak se navzájem posilují. Dále 

sleduje téma paměti v kontextu výměny, kdy výměnu považuje za „pokus vytvořit potenciální 

budoucí vzpomínky skrze zničení materiálních předmětů“ tedy skrze snědení pokrmu. Akt 

výměny je podle něho posílen narativem o projevené nebo upřené štědrosti. Štědrost, 

spojená s jídlem, je podle Suttona nástrojem, jež má moc konstruovat úctyhodnou reputaci, 

ale je také klíčovým prostředkem ke konstruování moderní skupinové identity v kontrastu se 

štědrostí ztracené minulosti. Sutton pracuje s antropologickými konstantami rituálem a 

výměnou, ale znovu je promýšlí skrze koncept jídla a paměti. Jídlo Sutton (2001: 19)považuje 

za místo paměti a sleduje pojídání jako vtělenou praktiku. Pracuje s pojmem synestezie - 

propojením zážitků z různých smyslových domén. Tento pojem je podle něho klíčovým 

aspektem praktik spojených s jídlem na řeckém ostrově Kalymnos, ostrově, kde svůj 

etnografický výzkum realizoval. Jídlo má také podle něho moc uchovávat identitu migrantů 

v cizím prostředí nové země, také „návrat k celistvosti“z důvodu, že je, podle něho, mocným 

nástrojem k uchování vzpomínek, ale na druhé straně oddělení od své kultury jídla může vést 

k pocitům osamělosti a zmaru, které Sutton označuje řeckým výrazem xenítia. Do určité míry 

navazuje na Tonniese (1996) a mluví o výzkumu vzpomínek komunity-gemeinschaft, neboli 

pospolitosti, kterou charakterizuje jako sociální skupinu, jejíž statky jsou vzájemně sdíleny, 

neboť jednotlivé členy takové skupiny spojuje pocit vzájemnosti, z něhož plyne ochota k 

vzájemné pomoci. Výchozím typem pospolitosti je rodina a domácnost.  
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2.8 VÝZKUMNÝ PROBLÉM, VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

Stanovila jsem výzkumný problém jako snahu reflektovat hodnotové rámce kultury vesnice 

a napětí mezi minulostí a současností skrze aktérské vzpomínání na svatební hostiny.  

Základní výzkumné otázky jsem seřadila do několika oblastí zájmu: sledovala jsem téma 

paměti a to, jak se sociální norma odráží v kolektivní paměti. Dále jsem sledovala, jak je 

kolektivní paměť vytvářena a distribuována. Zabývala jsem se tzv. vzpomínkami na 

gemeinschaft a sledovala, jak se v nich odráží napětí mezi minulostí a současností a jak tyto 

narativy indikují separaci současnosti od minulosti. Sledovala jsem, jak je konstruována nová 

identita skupiny v době modernity a globalizace. Zároveň jsem si všímala, že s těmito 

vzpomínkami se pojí hodnoty celé skupiny: štědrost při výměně darů, důraz na preference 

domácí stravy z lokálních zdrojů, kontinuita v užívání artefaktů spojených s produkcí jídla, 

důraz na tradice spojené s jídlem a na místní, po předcích zděděné znalosti uplatňované ať již 

při produkci jídla nebo alkoholu. Nahlížela jsem na jídlo jako na fenomén, který je ze své 

podstaty synestetický, jídlo je tedy, jak při přípravě, tak i při pojídání, vnímáno všemi smysly. 

Při produkci pokrmů se užívá kolektivní paměť nebo, lépe řečeno, jídlo může představovat 

jakési místo paměti sdílené celou skupinou, kdy určujícím kritériem je chuť. Během procesu 

habitace se schopnosti postupně předávají od rodičů a prarodičů a tělo má v případě 

reprodukce receptů zásadní roli. Na sváteční jídlo spojené se svatbou jsem nahlížela jako na 

fenomén, který představuje hodnotu pro celou skupinu a zároveň je nástrojem budování 

kontinuity mezi minulostí a současností.    

V průběhu analýzy dat jsem se zabývala tím, jak se ve vzpomínkách projevuje kolektivní 

paměť a jak jsou vzpomínky formovány emocionální zkušeností. Sledovala jsem také téma 

habituální paměti a význam těla pro uchování vzpomínek. Také jsem zkoumala individuální 

paměť a to, jakým způsobem se opírá o kolektivní paměť, tedy o vzpomínky ostatních 

příslušníků skupiny a dokumenty. Zajímalo mě, jestli se individuální paměť opírá o kolektivní 

paměť nebo o historii. Zajímalo mě také, zda vzpomínky prostředkují vědomí o identitě. 

Sledovala jsem, jak je ve vzpomínkách tematizováno tělo a zda se objevují ztělesněné 

vzpomínky. Na rituál jsem pohlížela jako na jednání zakotvené v každodennosti, neoddělené 

od každodenních rámců paměti, ale ovlivňující život důvěrně se znajících lidí. Sledovala jsem 

jednak aktérskou tematizaci rituálu, ale také aktérskou reflexi synestesii propojení více 

smyslů a pocitu propojení s celkem při účasti na rituálu. Během narace jsem sledovala, jak 

mé informátorky konstruují svůj osobní příběh a co tím říkají. Zaměřila jsem se také na rys 

rekonstruktivity paměti, tedy na to, jak je minulost v přítomnosti konstruována a jak 

současnost ovlivňuje vzpomínky.  Na tématu jídla jsem sledovala jakým způsobem je jídlo 

tematizováno, co vše je s ním spojováno. Zaměřila jsem se na chuť a to, jak je verbalizována 

a také na to, zda se jídlo nějakým způsobem pojí s řečí. Zajímalo mě, jestli se identity formují 

na základě příslušnosti k určité kultuře jídla a zda jídlo vyznačuje hranici mezi mými 

informátorkami „těmi druhými“. Také mě zajímalo, jestli svatební jídlo a jeho výměna 

zakládá prestiž a jak je jídlo důležité pro úctyhodnou reputaci. Sledovala jsem vztah mezi 
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jídlem a pamětí, jídlo jako objekt paměti, přípravu jídla a pojídání jako vtělenou praktiku, 

upevněnou v procesu habituace. 

Má výzkumná otázka zněla: Jak obyvatelé vesnice Sklepná vzpomínají na svou svatbu a 

co jejich vzpomínky vypovídají o hodnotových rámcích kultury vesnice? Zajímají mě tedy 

přesvědčení, hodnoty a postoje a jedinců i celé skupiny. Obyvatelé Sklepné jsou skupinou 

důvěrně se znajících lidí, která dlouhodobě sdílí stejný prostor vesnice a sdílí společnou 

paměť a mě zajímalo, jak se svatba jako kolektivní událost bude odrážet v kolektivní paměti 

skupiny. Mé informátorky vzpomínaly na dobu, pro kterou byla charakteristická vzájemná 

pomoc a solidarita, zejména mezi příbuznými, kmotry a sousedy. Podle výpovědí se pomoc 

se očekávala i v případě svatby. Kooperace širšího společenství byla nezbytná; dala se díky ní 

překonat aktuálně zhoršená situace člena komunity a zároveň měla vliv na přenášení tradic 

prostřednictvím širšího společenství, než je rodina.  Svatby mých informátorek probíhaly 

v době, kdy spolupráce rodiny, kmotrů i sousedů byla samozřejmostí a já se ptám, jak aktéři 

hodnotí současnost, jak se vztahují k minulosti a jak se ve vzpomínkách aktérů odráží napětí 

mezi minulostí a současností.  

 

3. REFLEXE VÝZKUMU 

3.1 VÝZKUMNÁ STRATEGIE    

Mým záměrem bylo ve vzpomínkách aktérek a jejich reflexe praktik spojených se svatbami 

sledovat hodnotové rámce vesnice Sklepná. Zajímaly mě názory, pocity a postoje zdejších 

obyvatel; chtěla jsem odkrýt jejich osobní porozumění světu kolem nich, to jak tento svět 

prožívají a dosáhnout porozumění sociálním kontextům, vztahům a významům, tak jak je 

subjektivně vnímají. Rozhodla jsem se proto použít kvalitativní strategii výzkumu. Nešlo mi o 

zobecnění závěrů na populaci jako v kvantitativním výzkumu, ale o zachycení pohledu aktérů 

z emické perspektivy a zároveň o prozkoumání problému v celé jeho šíři. Postupovala 

induktivní metodou poznávání, od jednotlivého k obecnému. Nešlo mi o potvrzování teorie a 

ani jsem z žádné teorie nevycházela. 

Prováděla jsem tedy etnografický výzkum ve vesnici Sklepné na Slovensku. Můj výzkum byl 

z metodologického hlediska realizován v rámci dvou terénních výzkumných pobytů - první 

terénní pobyt se uskutečnil v rámci předmětu Terénní antropologická praxe na jaře v roce 

2013 a druhý ve vlastní režii na jaře v roce 2014, přičemž oba pobyty trvaly týden.  

3.2 TECHNIKY SBĚRU DAT 

Během prvního pobytu jsem provedla osm polostrukturovaných a množství neformálních a 

nestrukturovaných rozhovorů, které jsem buď nahrávala na diktafon, nebo přepisovala do 

terénních poznámek. Při druhém výzkumném pobytu jsem se rozhodla pozměnit svoji 

strategii. Snažila jsem se rozhovory vést co nejvolněji a sledovat témata, která otevírali moji 

informátoři; chtěla jsem se vyhnout tomu, abych do rozhovorů vnášela své názory a 

ovlivňovala tak svého informátora. Rozhodla jsem se začít rozhovor narativním úvodem a 
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umožnit mým informátorkám co nejotevřenější možnost vyjádření. Rozhovory jsem tedy 

začínala narativní vybídkou: vyprávějte mi o své svatbě. Podle Schützeho se narativní 

rozhovor vede tak, že „během první fáze vyprávění podporuje výzkumník vyprávěcí aktivitu, 

která je až do konce této vstupní fáze komunikačně monologická, ne však monologická v 

komunikační práci: výzkumník podporuje informanta „pouze“ tím, že pozorně a zúčastněně 

sleduje vyprávění. Není tedy ani v této fázi vyprávění v žádném případě 

nečinný.“(1999:36)Tímto způsobem jsem provedla osm rozhovorů a získala tak více 

překvapivých dat a objevovala nové, zajímavé souvislosti, na které bych nepřišla, kdybych 

vedla rozhovor více strukturovaně. Poté jsem již pokračovala polostrukturovaným 

rozhovorem, během kterého jsem se držela svého připraveného seznamu otázek, ale otázky 

jsem přizpůsobovala podle toho, jak se rozhovor vyvíjel, takže připomínal neformální 

konverzaci. Díky narativnímu úvodu jsem mohla sledovat témata, která do rozhovoru vnesli 

sami moji informátoři. Když informátor sám svou výpověď ukončil, začala jsem se doptávat 

na zmíněná témata, i na své připravené tematické okruhy.  

Netlačila jsem své informátorky do témat, o kterých sami nechtěly mluvit.  Chtěla 

poskytnout prostor k vlastnímu vyjádření; nepřerušovala jsem je, i když se odchýlily od 

tématu jídla a často jsem tak získala povědomí o kontextu a hodnotových rámcích skupiny.  

Při rozhovorech jsem používala sadu připravených tematických okruhů jako interview guide. 

To mi umožňovalo ptát se na připravené tematické okruhy, měnit pořadí širších otázek a 

informátorky mohly reagovat volně.  

Na základě četby a předporozumění výzkumnému tématu jsem před odjezdem do terénu 

formulovala základní tematické okruhy zájmu. Tyto okruhy jsem brala jako orientační, neboť 

interaktivní charakter výzkumu vyžadoval, abych byla schopná se přizpůsobit, nezasahovat 

násilně do vzpomínání aktérů a nevnášet do rozhovorů své názory.  V průběhu rozhovorů 

jsem sledovala, zda a do jaké šíře se informátor k těmto okruhům věnuje, abych se potom 

v popisné a argumentativní části rozhovoru doptávala na skutečnosti, které mě zajímaly. 

Formulovala jsem množství otázek, na které jsem se chtěla při rozhovorech zaměřit, ale 

zároveň pro mě jejich formulace představovala jakousi myšlenkovou přípravu před 

samotným výzkumem v terénu, jež mi pomohla promyslit si téma a připravit se na 

rozhovory. Tyto otázky byly pro mne jakousi orientační mapou, která mi umožnila pružně a 

rychle reagovat a doptávat se při samotných rozhovorech. Interaktivní charakter výzkumu 

vyžadoval, abych se rozhovory nesnažila příliš strukturovat a snažila jsem se ponechávat 

informátorům prostor k výpovědi, i když se odchýlili od tématu. Rozhovory byly velmi 

interaktivní a často se při nich vynořovaly nové otázky. 

 Připravila jsem si jednostránkový formulář s těmito tematickými okruhy a při rozhovorech 

jsem jej vždy měla před sebou a sledovala, o kterých tématech aktéři vypovídali, která 

nezmínili, kterých se dotkli pouze letmo, a po skončení narativního úvodu jsem se na ně 

doptávala.  

Při výzkumu jsem se zajímala o účastníky, jejich praktiky a prostředí, ve kterém se svatby 

odehrávaly, ale i vyjednávání, která svatbu a její přípravu provázela a předměty, které jsou se 

svatbami spojené. K základním tematickým okruhům, kterými byly: prostor, čas, svatební 
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jídlo, aktéři, ekonomika, artefakty a změna jsem formulovala množství otázek, (z nichž 

některé jsem nemusela položit, protože se k nim aktéři spontánně vyjadřovali) a také 

v průběhu rozhovorů se vynořovaly další otázky, takže mé rozhovory byly v neustálém 

procesu reorganizace.  

Před rozhovory jsem vždy prováděla pasportizaci a zaznamenávala si pasportizační údaje o 

aktérech, z důvodů sledování sociodemografického profilu informátora. V praxi to 

znamenalo, že jsem se zajímala o náboženské vyznání svých informátorů, věk, zaměstnání, 

vzdělání, informaci o tom, ze kterého města pocházejí a k jaké národnosti se hlásí (slovenské 

nebo maďarské), zda jsou v manželském stavu či rozvedení a jestli mají děti, dále jsem si 

zaznamenávala, kdy a kde rozhovor proběhl, kdo další byl přítomen, zda došlo k vyrušením, 

jak rozhovor probíhal, jak byl informátor naladěn, jak reagoval a podobně.  

Při rozhovorech jde o vzájemnou interakci mezi dvěma partnery - aktérem a 

výzkumníkem. Každý rozhovor byl tedy specifický. Snažila jsem se k aktérům přistupovat 

individuálně a citlivě. Rozhovor je výsledkem vyjednávání mezi výzkumníkem a aktérem a na 

tom, zda je výzkumník schopen získat důvěru aktéra a jeho ochotu k vyprávění záleží 

výsledek celého výzkumu. Přistupovala jsem ke svým informátorkám s respektem, snažila 

jsem se o chápající rozhovor, ponechávala jsem aktérům prostor a snažila jsem se je se 

k tématu vracet citlivě. Při rozhovoru jsem si někdy pomáhala fotografiemi.  Vybízela 

informátorky, aby mi ukázaly své svatební fotografie, a těch jsem potom používala jako 

pobídek k rozhovoru. 

Často se stalo, že po ukončení rozhovoru se aktéři rozpovídali a plynule jsme přešli 

k úplně neformálnímu, nestrukturovanému rozhovoru. Tato data jsem později večer 

zapisovala do terénních poznámek. K neformálním rozhovorům docházelo také při běžných 

setkáních v obchodě, hospodě nebo při společných aktivitách. Tyto nestrukturované 

neformální rozhovory jsem nahrávala, pouze pokud to situace umožnila a všichni zúčastnění 

byli s nahráváním srozuměni, ale častěji jsem si je zapisovala do terénních poznámek a byly 

pro mě důležitým metodologickým nástrojem k zajišťování celkového kontextu problému.  

Rozhovor má také své nevýhody a já jsem si uvědomovala, že mám přístup k tomu, co si 

aktér pamatuje, k jeho prožitku a porozumění, ale nedovím se to, co mi aktér nebude chtít 

sdělit, či informace, které si aktér neuvědomuje, nebo si je nepamatuje. Stěžejní techniky 

sběru dat jsem doplnila o techniku zúčastněného i nezúčastněného pozorování a několikrát 

jsem se také účastnila se příprav svátečního jídla. Terén taky skýtal obrazový materiál - měla 

jsem také možnost shlédnout záznamy dvou svateb na DVD. Na prvním jsem sledovala 

svatbu, jež se uskutečnila v srpnu 2013 ve Sklepné a které jsem se neměla možnost zúčastnit 

a druhé DVD bylo ze svatby z nedalekého města. Při sledování DVD jsem měla možnost si 

zapisovat komentář informátorky ze Sklepné a sledovat tak její osobní reflexi současných 

svateb.  
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3.3 ANALITICKÉ POSTUPY 

 

Součástí mého výzkumu byla souběžná práce s odbornou literaturou, kterou jsem si 

k danému tématu vyhledala. Rozhovory jsem přepisovala z nahrávek zaznamenaných na 

diktafon doslovnou transkripcí, tak abych zachovala co největší autenticitu projevu. Když 

aktér nesouhlasil se záznamem rozhovoru na diktafon, rozhovor jsem zaznamenávala do 

poznámkového bloku a později přepisovala na notebooku v MS Word. 

 Přepsané rozhovory a terénní poznámky jsem průběžně analyzovala a tímto způsobem 

třídila významové struktury. Během analýzy jsem prováděla segmentaci a kódování. 

Kódování mi pomáhalo redukovat data a nacházet pravidelnosti a vzorce.  Při segmentaci a 

kódování jsem označovala části rozhovorů vypovídající o tématech tak, že jsem si označila 

pasáž v textu, který pro mě měl nějakou vypovídající hodnotu, a k takto vytvořenému 

segmentu jsem přiřadila kód. Používala jsem tzv. otevřené kódování; kódy jsem si 

nepřipravovala dopředu, ale vytvářela průběžně během analýzy. To znamená, že jsem 

sledovala, jak segment vypovídá o zkoumaném tématu a tvořila kódy, které mi pomáhaly 

téma organizovat. Snažila jsem se vytvořit takové kódy, které by byly aplikovatelné na další 

segmenty. Všímala jsem si pravidelností jevů a kódy mi pomohly identifikovat jevy relevantní 

k mému tématu. Používala jsem induktivní metodu výzkumu a vycházela jsem od 

konkrétních dat k abstraktním závěrům, bez stanovení teorie na začátku výzkumu. Pracovala 

jsem s popisnými, interpretativními a strukturními kódy, které mi pomohly zobecnit mé 

téma, sledovat vztahy mezi jednotlivými kódy a tyto vztahy mezi kódy také zaznamenávat. 

Psala jsem si k tématům poznámky, jež mi pomáhaly nacházet souvislosti a interpretovat 

data.  

Kvalitativní analýza probíhala již v průběhu sběru dat, kdy jsem o problému přemýšlela a 

pracovala s literaturou.  To mi umožňovalo pružněji reagovat, vyvarovat se případných chyb 

při sběru dat, nebo doplnit tématické okruhy polostrukturovaných  rozhovorů a navázat na 

významy, které se při výzkumu ukážou. Analýza mi umožňovala redukovat data, rozlišit mezi 

významnými a nevýznamnými daty, hledat pravidelnosti, vzorce a odchylky a vztáhnout 

vlastní zjištění k relevantní odborné literatuře. Výzkum jsem završila závěrečnou analýzou a 

interpretací dat. 

3.4 TERÉN   

 
Yasar Abu Ghosh a Tereza Stöckelová (2013)se zamýšlejí nad mnohovrstevnatostí 

terénu a citují Guptu a Fergusona, kteří tuto „záhadnost“ terénu reflektují: „terén je mýtina, 

jejíž klamná jasnost zakrývá komplexní procesy nutné pro její rekonstrukci.“(2013:13) Autoři 

dochází k názoru, že „místo“ etnografického výzkumu je proto lepší chápat jako topografii 

míst, zvýznamněných jejich propojením.“(2013:16) Naopak Geertz tvrdí, že„místo zkoumání 

není předmětem zkoumání. Antropologové nezkoumají vesnice (kmeny, městské čtvrti ….); 

zkoumají ve vesnicích“ (2000:33). Já jsem si uvědomovala, že terén nelze zredukovat na 

místo; jsou to zejména lidi, kteří v tomto místě žijí; z jejich výpovědí se za pomocí použitých 

metod, poznámek a svých vzpomínek skládám obraz Sklepné, kde se můj výzkum odehrával.  
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Sklepná leží na jihovýchodním Slovensku, nedaleko maďarských hranic. Slovensko, jak 

tvrdí Petr Gajdoš (2007), je charakteristické hustým osídlením vesnického charakteru, kde 

žije téměř polovina obyvatel Slovenska; je tedy třeba zohledňovat skutečnost, že „ tato 

oblasť proštorových štruktúr je značne rezistentná proti rýchlym zmenám.“(2007:35) 

Zemědělské společnosti byly dlouho poměrně konzervativní a podle Petera Slavkovského 

generačně předávané „hodnoty agrárnej kultúry petrifikované tradíciou odovzdávané a 

kontrolované z generácie na generáciu, tvorily v geografickom prostore základ kultúrnej 

rôznorodosti, akýsi protipól procesu, ktorý v súčasnosti nazývame globalizáciou.“ (2002:159) 

Soňa Švecová tvrdí, že výchova bývala věcí celé vesnice „napomenúť či potrestať dieťa mohol 

kedysi na dedine každý dospelí a rodičia to akceptovali.“ (1999:54) Díky spolupráci docházelo 

k osvojování praktik a dovedností od zkušenějších členů komunity v procesu enkulturace. 

(Škovierová in Slavkovský 2002:128) 

 

 

Obec Sklepná spadá, ze správního hlediska, pod okres Lučenec a kraj Bánská Bystrica. 

Dnes v obci žije pouze kolem 250 obyvatel, ve srovnání s rokem 1828, kdy jich měla obec 

téměř 600. Většina obyvatel praktikuje katolické náboženství, které má v této oblasti 

dlouhou tradici; katolická farnost zde sídlila již v roce 1335. Kostel, postavený na starých 

základech původního svatostánku, je dominantou vesnice a tvoří důležité centrum místního 

společenského života. Je vybavený elektronickou tabulí oznamující aktuální místo ve 

zpěvníku a radiátory, které příjemně zahřívají kolena. Jedná se o důležité místo, o které se 

obec dobře stará. Dalším místem setkávání je obchůdek, kde se dá nakoupit základní zboží. 

Je podporovaný místním obecním úřadem, v jehož budově také sídlí. Obchod má omezenou 

otvírací dobu, ale na pár hodin otvírá i v sobotu dopoledne. Je zde také hospoda s venkovním 

posezením a poetickým názvem Laguna, jež otvírá až v odpoledních hodinách a zavírá v deset 

večer. Ve vesnici není škola ani školka, lékárna ani zdravotnické středisko, chybí zde pošta i 

banka, i bankomat; za nimi se musí dojíždět do blízkého Lučence. Vsí prochází silnice, hlavní 

spojnice s Košicemi. Podle úřadu práce je v okrese Lučenec asi 22% nezaměstnaných; lidé 

často dojíždějí za prací do zahraničí;  společnost se začíná dělit na chudší a bohatší. 

Při psaní bakalářské práce jsem si uvědomila, nakolik mé poznámky, více než co jiného, 

hrají spíše roli jakýchsi pomocníků paměti, jak o nich uvažuje George Bond (in Stöckelová, 

Abu Ghosh 2013). „Většina etnografů a etnografek zaznamenává s touto intencí, což se 

samozřejmě podepisuje i na následné práci s poznámkami. Nepřistupují k nim jako k hotovým 

textům, ale jako k‚ aide- memoires, které napomáhají znovu-vytvoření a obnovení minulých 

událostí‘“.(2013:17) Když vzpomínám na svůj příjezd do Sklepné vybavuji si, jak mé první 

dojmy, negativně ovlivněné rušnou silnicí, napravil oběd, který překvapivě vařil muž, zatímco 

jeho manželka byla v zahraničí, kde pracuje. Do terénních poznámek jsem si zapsala:  

 
G. měl již od předešlého dne připravený slavnostní nedělný oběd: slepičí polévku, kterou servíroval s vložkou (nudle, zelenina, 

kuřecí maso) zvlášť, pečené kuře a kousky srnčí pečeně, k tomu čerstvě uvařil rýži. K druhému chodu, pečenému masu, 

podával také domácí hruškový a třešňový kompot, pro mě nezvyklá, ale výborná kombinace sladké a slané chuti a došlo i na 

desert- zmrzlinu a puding s domácí zavařeninou.   
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                                                                                                         (Terénní poznámky 2013) 

 

Mnoho věcí jsem ale do poznámek nezapsala a vybavily se mi z paměti právě až při 

jejich pročítání. Vybavuji si například své překvapení, že vaří pán domu, zatímco manželka je 

v zahraničí, kde pracuje. Překvapila mě zejména výborná polévka: horký silný slepičí vývar, 

plný malých mastných oček, ve spojení s chutí celerové natě a kořenové zeleniny vařené 

s pár zrnky pepře a nového koření a k tomu domácí nudle. Chuť domova. Právě slepičí 

polévka je nedílnou součástí svatební hostiny, a přestože jsem se osobně žádné svatby 

nezúčastnila, měla jsem vícekrát možnost „svatební jídla“ ochutnat, neboť stejně jako od 

sebe nejsou odděleny sváteční a všední rámce paměti, také jídlo, které se podává na svatbě 

je součástí běžných i nedělních obědů.  

Tato rodina, nepůsobila jako typický představitel kultury vesnice, jak jsem si ji 

představovala a vůbec nesplňovala představu oněch rázovitých venkovanů, o kterých jsem se 

dočetla v Kandertovi (2004). Geertz tvrdí, že „porozumět kultuře jiných lidí znamená odhalit 

jejich normálnost, aniž bychom umenšovali jejich jedinečnost“ (2000:24), ale „normálnost“ 

mých informátorů se mi zdála být na první pohled zřejmá. Chtěla jsem zjistit, zda se vůbec 

nějak kulturně liší od obyvatel měst. 

Výzkum v mém případě trval poměrně dlouho a tak důležitou roli hrála temporalita a 

proměnlivost zkušenosti v průběhu celého etnografického výzkumu a mohu jen souhlasit 

s Stöckelovou a Ghoshem, že „etnografické zkoumání tak probíhalo ještě dlouho po terénním 

výzkumu, který potřeboval čas a sociální rámce pro to, aby vydal své vzpomínky v podobě 

hmatatelných poznatků“.(2013:17) Výzkum potřeboval čas, který jsem věnovala čtení 

literatury a přemýšlení o tématu. Terén se mi odkrýval postupně, třeba i díky tomu, že mě u 

nás v Holešovicích navštívil syn jedné mé informátorky, se kterým jsme se při mém druhém 

výzkumném pobytu na Slovensku domluvili, že spolu zajedeme v Praze na pivo, protože tam 

v současné době pracuje. Nakonec se návštěva hospody tak protáhla, že jsme jej nechali 

přespat u nás. Tehdy jsem byla podrobena drtivé kritice coby hostitelka; zásoby jídla byly po 

mém týdenním pobytu na Slovensku poměrně prořídlé, přesto jsem se nabídla, že uvařím 

večeři, neboť jsem měla na paměti pohostinnost jeho rodiny a chtěla jsem ji oplatit. Když 

jsem začala připravovat suroviny, G., zřejmě ve snaze urychlit celý proces, se mnou začal 

spolu prohledávat spíž a proces průběžně komentoval:  

 
G:„Ty kokso, v celej domácnosti nie je ani kúsčik mäsa, jaternice, hurka, nič“!    

 

Užasle se přebíral sáčky s různými obilovinami:  

 
G:„ To snáď nie je pravda, iba zrno!  

 

Nevěřil, že bych z toho, co jsem našla, mohla dát dohromady nějaký pokrm. Jako první chod 

jsem připravila čerstvý listový salát  s  žampióny opékanými na olivovém oleji, který G. 

odmítl.  Spolu s tím, jak rostl jeho hlad, rostla i jeho nespokojenost a G. začal naříkat: 
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 G: „Na čo som sem prišiel!“   

 

Když došel chléb, který jsme přikusovali k salátu G. to okomentoval: 

 
G:„ Vieš, keby u nás žena nemala doma  chlieb, tak to už by bol koniec sveta“!  

      (terénní poznámky 2014 – setkání s Gustavem – 25 let, 8.4.2014) 

 

Sutton v této souvislosti mluví o fenoménu xenítia (2001:77). Jde o pojem s dlouhou historií 

v řecké orální tradici užívaný k popisu situace, kdy je člověk v cizí zemi a prožívá absenci 

fyzického pohodlí domova. Podle Suttona jde o analogii strasti a smrti; a skutečně, nad 

naříkajícím G. by se ustrnul i kámen. Postupně jsem podávala pečené brambory 

s rozmarýnem a mozzarelou a kuskus s omáčkou z čerstvých rajčat a cizrny. Dětem i 

manželovi chutnalo, host ale spokojen nebyl. Moje jídlo jej sice nakonec dokázalo zasytit, ale 

evidentně nemělo tu moc jej uspokojit – neměla jsem kečup a ani tu správnou hořčici 

(kremžskou), kuskus byl prý moc suchý a chyběla čalamáda, kyselé okurky, nebo aspoň 

kompot, přílohy, které doma ve Sklepné tvoří součást tabule. Nebylo to zkrátka jako od 

maminky. Ženy ve Sklepné prý mají zásoby zavařených a naložených pochutin vlastní výroby. 

Potvrdila to má informátorka: 

 
E: No my to akože my tu... túto ženy zavárajú v lete, čiže, čo máme ovocie, to, čo sa urodí, tak zavárame/.../ 

        

(Rozhovor 2014 s Elenou – 50 let, 2.4.2014) 

  

Díky této návštěvě jsem si uvědomila, že preference a očekávání spojená s jídlem 

napomáhají kontinuitě podoby svatební hostiny. Obava z nesplnění očekávání je zřejmě tím 

co způsobuje, že na svatební hostině je právě jídlo tím, co se za posledních třicet let změnilo 

nejméně. Aktéři na základě minulé zkušenosti plánují v současnosti svatbu tak, aby si tuto 

událost zapamatovali v budoucnosti. Splnit toto zadání je možné nejlépe právě s použitím 

tradičních svatebních jídel.  

  

           3.5 VZOREK 

 

Zvolila jsem kvalitativní výzkumnou strategii, a proto jsem vzorek vybírala účelově, aby 

zastupoval výzkumný problém. Vzorek nezastupoval populaci jednotlivců a nešlo mi o 

zobecnění na celou populaci, ale o to, získat vyčerpávající data k danému problému. 

Informátory jsem tedy vybírala s ohledem na výzkumné téma. Měla jsem k dispozici seznam 

obyvatel obce a jejich adresy a mapu s popisnými čísly, což mi v mnohém ulehčilo práci. V 

některých případech paní starostka Sklepné plnila úlohu dveřníka, byla ochotná zavolat 

ženám a domluvit mi rozhovor.  Aktéry jsem oslovovala v místním obchodě, v kostele, při 

náhodném setkání nebo jsem se snažila dozvonit u branky. 

Při svém prvním výzkumném pobytu jsem mluvila s aktéry obou pohlaví, ale mužští 

informátoři mě často odkazovali na své manželky, jako například v tomto rozhovoru:  
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G: „to už neviem ako, to už sa nepamätám, to bude možno A. vedieť“  

/…./ „Takže toto viem, že sa robí, ale potom ešte sú možno nejaké tie,  ale možno, že A. to bude viacej.... A. si viacej 

pamätá“.    
        (Rozhovor s Gregorem 52 let, 2013 6.5. 2013) 

Absolvovala jsem také množství neformálních nestrukturovaných rozhovorů. Na základě 

těchto rozhovorů jsem se přesvědčila, že i muži si nakonec vybavili překvapivé množství 

informací o svatebním jídle a data vypovídala o tom, že jídlo zdrojem vzpomínek jak pro 

ženy, tak i pro muže. Nahrála jsem rozhovory se třemi muži a pěti ženami.  

Při druhém pobytu jsem se rozhodla oslovit pouze ženy, které splňovaly následující kriteria: 

trvale žijí ve Sklepné, jsou vdané nebo rozvedené, to znamená, že absolvovaly vlastní svatbu 

v průběhu sedmdesátých až devadesátých let a je jim v rozmezí mezi čtyřiceti až 

pětašedesáti lety a zajistit tak co nejsevřenější vzorek. Do vzorku jsem tedy zařadila osm žen, 

přičemž se třemi jsem prováděla a nahrávala rozhovor také při prvním výjezdu do terénu. 

Všechny ženy se hlásily ke katolickému vyznání, čtyři z nich absolvovaly středoškolské 

vzdělání s maturitou, tři mají úplné střední odborné vzdělání, jedna z nich je vyučená 

kuchařka a jedna má vysokoškolské vzdělání. Tři informátorky se hlásí ke slovenské 

národnosti, čtyři k maďarské a jedna informátorka se nemohla rozhodnout, tak prohlásila, že 

je mixem obou národností. Můj vzorek byl homogenní z hlediska genderu, společně 

sdíleného prostoru a vyznání.  

Nahrávala jsem také neformální, nestrukturované rozhovory s informátorkou, která mi 

poskytla svůj osobní komentář k DVD nahrávce dvou svateb. Tato informátorka sice Sklepné 

nebydlí, ale do svatby zde žila, pracuje zde, nikdy neztratila kontakt se skupinou a je velmi 

komunikativní, což z ní činí skvělou informátorku.  

 

3.6 ETICKÉ ASPEKTY 

 

Své informátorky a informátory jsem vždy seznámila s tématem svého výzkumu i se svým 

záměrem nahrávat s nimi rozhovor a všechny se mnou spolupracovaly dobrovolně. Nebylo 

nutné, abych vyžadovala písemný informovaný souhlas, ten již dříve vyjednal zástupci 

vesnice Sklepné a naší fakulty, ale pouze tzv. souhlas neodporováním neboli pasivní 

informovaný souhlas. 

Při druhém výjezdu do terénu jsem už věděla, že chci téma zpracovat jako bakalářskou 

práci. Ujistila jsem své informátory, že v práci dodržím jejich anonymitu. Vážím si toho, že 

téměř všechny mé informátorky souhlasily s nahráváním rozhovorů, když uvážím, že pro 

většinu je slovenština „druhým“ jazykem a za svůj mateřský jazyk pokládají maďarštinu. Na 

tomto rozhovoru ilustruji, že pro některé z mých informátorek to opravdu nebylo lehké: 

 
A: Ale neviem po slovensky, tak niečo nebudem vedieť, to nebude vadiť ? 

P: Ne, to ne, to nevadí, když, tak se zeptám jinak.... 

A: To ani nepustíte niekomu, lebo ja to, viete, neviem tak vysloviť alebo čo... 

P: No, já sem dělala jeden rozhovor tak, že jsem si zapisovala, ale nestíhala jsem, no a pak se musím ptát a trvá to strašně 

dlouho...  

A: Áno, áno 

P: A ta nahrávka, ta je jenom pro mně, a po tom... 
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A: ... že by ste to vymazali, nie, že to niekto bude počúvať, no nechcela by som... 

P: No, já vlastně s tím budu potom pracovat a odevzdám vlastně jenom ten text, vlastně ta bakalářská práce, to je jenom to, 

co z toho potom já napíšu   

A: Ať potom nepovia, že neviem dobre aj po Slovensky, abych z toho nemala nejaké nepríjemnosti, lebo ja som mala 

maďarskú školu aj strednú  školu, no a trošku je to ťažší ako viete a rozprávame aj doma po maďarsky, tak mne je to ťažšie 

P: Je to...  

A: Aj predtým štyri roky /.../ tiež po maďarsky sme rozprávali, tak teraz už osem rokou stále IBA po maďarsky 

P: Hm, hm a hodně lidí tady vlastně jenom po maďarsky... 

A: Veľa a ťažko je to už zvyknúť. 

P: A vy jste chodila tedy do maďarské školy? 

A: Do maďarské, základná aj stredná škola maďarská, no tak, tak je to ťažšie... 

P: Mhm 

A: Aj národnosť, aj materinský jazyk mám maďarský, tak ťažšie je trošku  

P: Ale já to ani nepoznám, jestli je to správně.  

A: ja tu češtinu neviem ani tak, ako slovenčinu, ťažšie niektoré slová ani nerozumiem, neviem, že čo to znamená 

P: A já zase neznám po maďarsky, tak s tím je problém... smích... eh ne, po slovensky! 

A: po slovensky  

P: jo po maďarsky už vúbec... igen! smích 

A: no igen smích 

       (Rozhovor s Anjelou – 51 let, 3.5 2014) 

 

 Své informátorky jsem ujistila, že budu respektovat jejich přání a data nevydám dalším 

osobám. Při svém výzkumu jsem měla na mysli čtyři principy etiky: princip dobrovolné 

participace, důvěryhodnosti, neubližování a přesnosti, správnosti a integrity.  

Nic mě nepřipravilo na to, že se při přepisování rozhovorů budu znovu smát vtipům, které 

v rozhovorech padly, že budu ke svým informátorkám cítit náklonnost a pocity vděku. Svou 

vděčnost jsem aspoň symbolicky vyjádřila pohlednicemi, které jsem svým informátorkám a 

informátorům posílala a posílám k výročím vánoc a velikonoc. Samozřejmě si uvědomuji si, 

že vztah mezi mými informátorkami a mnou je nevyrovnaný - na mé straně je „výhoda“ toho, 

že jsem měla k dispozici vzpomínky zachycené na diktafon a jakýmsi způsobem zmrazené 

v té podobě, jak jsem je nahrála. Když už jsou mi aktérské vzpomínky vydané všanc a mé 

informátorky mi daly důvěru, chci jim dát hlas.  
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4. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4.1. KONTEXT 

 

Sváteční a každodenní jídlo je vzájemně propletené do systému významů. Paměť je 

produkována jedinci v kontextu kultury vesnice. Vzpomínky neprostředkují pouze minulost, 

ale mohou ukázat, jak lidé vnímají současnost. Paměť je nerozdělená a běžné rámce paměti 

jsou propojené se vzpomínkami na slavnostní jídlo a podobně rámce paměti spojené 

s rituálem nejsou oddělené od každodennosti. Rituál jsem tedy nebrala jako něco 

vyděleného z běžného života; v paměti také není ostrá hranice mezi posvátným a profánním. 

Pokrmy, které se podávají jako součást svatební hostiny, také nejsou určeny pouze k tomuto 

účelu, ale jsou zároveň pravidelnou součástí ročního cyklu. Například slepičí polévka 

s nudlemi, první jídlo, kterým nás uvítal pan domácí, bývá často podávána k běžnému 

nedělnímu obědu a zároveň je aktéry označována za nezbytnou součást svatební hostiny. 

Zde informátorka vysvětluje, že „svatební“ koláčky se podávají i při jiných příležitostech: 

P: A já jsem se chtěla zeptat, jestli ty koláčiky svadobné, ty se dělají ještě při jiné příležitosti nebo jenom čistě na svatbu, 

tento druh 

A:Nie čisto na svadbu, aj príležitostne sa robia 

 P: I při jiných? takové sváteční? 

A: Pravdaže, všelijaké také slané, také drobné koláčiky sa robia aj hocikedy ako 

     
     (Rozhovor s Anjelou – 51let. 10.5.  2013) 

   

Mým hlavním zájmem bylo jídlo jako součást svatebního rituálu. Ukázalo se, že jídlo je 

spojeno s mnoha dalšími faktory a během vzpomínání na svatební hostiny vyplouvaly na 

povrch další motivy. Současné použití metod nezúčastněného i zúčastněného pozorování, 

strukturovaných, nebo nestrukturovaných či úplně neformálních rozhovorů mi umožňovalo 

nahlédnout kontext, ve kterém se vzpomínání odehrávalo. 

 

4.2. TRADICE 

 

Aktérská tematizace tradice zní jednoduše. Představuje soubor praktik a představ a zvyklostí, 

které v lidech zůstanou. Představuje tedy prvek stálosti:  

 
V:  No proste to sú tie tradície, že... že to ostane v tých ľuďoch...  
        (Neformální rozhovor s Václavem 6.5 2013) 

 

Tradice je emicky nazývaná různými jmény; někdy ji aktéři nazývají tradicí, někdy jde o zvyk, 

módu a někdo mluví o systému, jako v následujícím příspěvku, kde informátorka mluví o 

tom, že výhodou minulého „systému“ byla blízkost a svatbu „si ľudia riešili, ako vedeli“. 

Podle této interpretace je tradice soubor praktických řešení ve stávajících podmínkách:  
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 V: Že voľakedy dávno nebolo, nebol systém ako teraz, že všetko je objednané/.../ výhoda toho, že doma keď to bolo urobené 

a  tam sa to aj varilo, aj nosilo, aj všetko, predsa tá blízkosť, že si to ľudia riešili tak, ako vedeli....popožičiavané stoličky, 

lavice urobené a takéto veci, to bolo bežné na tých STARÝCH svadbách, čo si ešte aj ako decko pamätám.../.../ 

 

(Rozhovor s Věrou – 53 let 4.4. 2014). 

 

 

Tradice ve skutečnosti není statická, pevně daná, ale je otevřena změnám a podoba 

svatebního rituálu je vyjednávána na základě mnoha faktorů, jež jsou součástí každodenního 

života. Ke změnám dochází různými způsoby; pravidla jsou „měkká“ a umožňují varianty jako 

například v následujícím úryvku, kdy moje informátorka alternoval roli kmotry:  

 

B: Vyberanie peňazí pri tom tanci nevesty je úlohou krstnej mamy, ale ona sa ostýchala, tak som to robila ja.   

        (Terénní zápisky s Barborou 51 let 4.4 2014 )  

Ke změně dochází také tak, že se někdo odhodlá dělat věci jinak. Kandert tento druh změny 

popisuje jako „proces změny, v němž jsou nahrazovány dosavadní kulturní jevy, jinými 

‚modernějšími kulturními jevy‘, přičemž oba kulturní jevy zařazují vesničané ke stejnému 

typu.“ (2004:229). Takový proces změn je vnímán jako součást života. Kandert takové změny 

označuje za kulturní změny prosazované jednotlivci, které mohou prosadit pouze jedinci, 

kteří jsou významnými členy společenství. V opačném případě by se prý změna prosazovala 

jen těžko. Tyto změny se potom stávají součástí vyprávění těch, kdo se o ně zasloužili 

(2004:230). 

Manželé v následujícím úryvku vypovídají o situaci, kdy se rozhodli změnit zaběhlou praxi a 

posunuli dobu focení novomanželů před svatební hostinu. Popisují důvody, které je vedli 

k tomu, že se rozhodli jít na společné focení před svatebním obřadem v kostele a změnit tak 

zaběhlou praxi focení po sobáši. Tehdy za to sklidili kritiku: 

/.../ 

A: Dcéra chcela tak, áno... lebo ona vlastne vyšla z kozmetiky, vyšla z kaderníctva, boli upravený obidvaja, nezapotení, eh 

nezlikvidovaní od všetkých naháňačiek a vlastne tie fotky sú naozaj, sú vyslovene veľmi krásne... 

P: Mhm 

A: Akože ona je ...iné je to keď sa už človek dopotí, keď tie vlasy kade ako stoja a čo...a ona išla rovnou vyšla rovno z tej 

kozmetiky... 

G: A to bolo potom, že ešte  ľudia mali potom, mí, naši ľudia majú čakať pred tými dverami, do toho, do tej miestnosti, kde 

bola svadba... 

A: Ano... 

G: Lebo, lebo prevádzka vás nepúšťa, keď tam neni nevesta 

A: len keď neprišla nevesta, takže 

G: aby to, ta celá ozdoba bola ešte taká aká...hezky aby bolo... 

A: Hej aby nevesta videla, že čo  

G: Nie aby nevesta prišla do rozhodeného 

A: No a za to nám nadávali potom hej, že to sa tak nesmie, to sa tak nemá, to sa tak nezvykne...   
      

       (Rozhovor s Gregorem a Amáliou  50 let, 8.5. 2013) 
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Tehdy tato změna sice tehdy vyvolala kritiku, ale o pár let později se již fotografování před 

svatbou tato praxe bere jako standard: 

 
B: Teraz už nie je pravda, že ženích nesmie vidieť nevestu pred svadbou, lebo sa chodí fotiť vo svadobných šatoch už v piatok. 

        (Terénní poznámky s Barborou 4.4.2014.) 

V další výpovědi jiná informátorka označuje tuto změnu postupu při focení za velkou změnu: 

E: No, toto je ešte veľká zmena.. zmena...oproti našej svadbe, že teraz už je tak napríklad, že boli sa fotiť v piatok  

P:mhm... Takže oni sa vlastne už videli, jak budou vypadat v tom oblečení... 

E: takže áno, áno, áno, predtým sa tak, tieto akože nerobilo. 

P: Jsou moc krásný... 

E: Predtým ženích eh mohol videť vlastne nevestu len v kostole... 

        (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

 

Při přípravě svatby se hostitelé snaží tradici přizpůsobit. Příprava svatební hostiny je tedy 

vyjednáváním mezi tradicí, módou či stylem a financemi a ve hře jsou očekávání spojená se 

svatbou, jež na základě minulých zkušeností jsou vcelku konzervativní. Příliš velká odchylka 

od normy by mohla být negativně hodnocena.: 

E: /.../ale chceme tak, aby sa aj nejaké tie zvyky zachovali, takže nechceme nič extra, lebo hovorilo sa aj o tom,  aj teraz 

vetšinou akože reštaurácie ponúkajú... akože urobia sa švédske stoly, proste sa naservíruje nejaké jedlo- polievka, druhé 

jedlo a už potom po večery sú tie švédske stoly a každý si ide a berie si niečo, to je teraz v móde, ale toto sme už preberali 

eh... so svatkou a ona vravela, že, že boli už na takých miestach a u nás ešte ľudia nie sú na to zvyknutý, takže ako keby sa 

báli ísť potom tam si zobrať, že  každý iba sedí a čaká že…eh sa im to naservíruje, takže zvolíme ten tradičný zpuosob, nech 

im každému donesú na taniere a ….tak /....../akože no toto sme už preberali, tak neviem či zvolíme ten tradičný zpuosob 

alebo tie švédske stoly./.../  

        (Rozhovor s Elenou 50 let 8.5. 2013) 

Pokud se někdo při přípravě a servírování svatebního jídla odchýlí od tradice příliš, riskuje, že 

budou očekávání zklamána a v hostech se nepodaří zanechat ten správný dojem a nedojde 

ke kýženému výsledku - vytvoření dobré pověsti - bez ohledu na výši vložených peněz. 

Petráňovy tvrdí, že dobrá pověst byla velmi důležitým faktorem v životě archaických 

společností a dokládají to na úryvku z Dalimilovy kroniky: „zboží a rozkoš přestane, jedině 

dobré jméno ostane“ (2000:115). Také dnes je pověst pohostinného člověka ve skupině 

důležitá. V následujícím úryvku informátorka popisuje situaci, kdy se nezdařilo dosáhnout 

kýženého výsledku: 

A:Krstný syn mal svadbu, a sami si všetko organizovali, ale bolo to tak exotické jedlo, ináč veľmi dobré, také zvláštne 

príchute – napríklad rybí nátierka, 3cm v priemere, ozdobená zázvorovými tenunkými nitkami a pár kvapiek niečoho na 

ozdoby, no bol to plný tanier, ale pre ľudí bol plný niečoho, čo sa nedá jesť, oni to nevedeli, že to dá tu chuť až dohromady. 

Oni nechceli jest tie zvláštne prílohy, malé porcie to boli, takže ľudia boli hladoví a bufet bol až od dvoch ráno, takže také to 

opravdu svadobné jedlo, ktoré na bufetu zbolo ...a to už ľudia byli unavený. 

        (Rozhovor Amáliou 50 let 6.4. 2014) 
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4.3 ŠTEDROST 

Díky tomu, že se mé výzkumné téma týkalo jídla, měla jsem často možnost sama na sobě 

pocítit, jak je těžké se náporu štědrosti ubránit. Jedinou obranou bylo hladit si břicho a 

opakovat, že jsem úplně plná. Na panáka alkoholu byla ale vždy vhodná chvíle. Tento 

rozhovor se odehrál v dopoledních hodinách:  

Š: Ešte vám nalejem jeden... 

P: Nie, nie nie 

Š: Lebo veľmi vďačne, keď mám...ešte vypite 

P: stačí stačí 

Š: tak povedia, že trikrát pije Maďar! 

P: trikrát 

Š: trikrát, trikrát... ešte vám...budete obedovať, keď vám chutí, to je to je borovička, to je neni plané/.../  

 
  ( Rozhovor se Šantal  7.5. 2013) 

 

Zážitek štědrosti v člověku zůstává ve formě vzpomínky. V následujícím úryvku informátorka 

shrnuje své dojmy z oslavy zásnub: 

P: No, a měli vy ste z toho radost, že se rozhodli mít zásnuby? 

E: No, no mala som radosť neviem …smích skôr som nemala s tým starosti, eh ale som v podstate už potom bola rada, 

pretože bolo to pekné, no... 

P: Ta oslava 

E: že mali sme z toho zážitok./.../ 

 

Pro mě byla výpověď zajímavá zejména proto, že podle aktérské interpretace byl výsledkem 

zásnubního rituálu právě zážitek. Zážitek projevené štědrosti. Narativy o štědrosti a 

schopnosti pohostit jsou předávány dál. Nejlepší hodnocením je vyjádření hosta, že byl úplně 

naplněn: 

 
P: /.../… a ještě jsem se chtěla zeptat, jestli taky ty vaši mladý měli zásnuby? 

E: No! 

P: Protože v Čechách vlastně už zásnuby skoro neexistujou, dneska, neslaví se ,ani se nedostává zásnubní prstýnek 

E: smích mali, mali, mali to sme…zásnuby sa robia vždy u u nevesty, takže my sme prišli ku nim no to bola riadna hostina oni 

sa tak postarali o nás že …smích... naznačuje velké břicho…takto sme prišli domou, ledva sme vládali akože riadne nás 

nachovali…no no tam tiež podávali polievku/.../  

 

Manžel dodává: 

 
T: Len viem, že toľko sme sa najedli, že sme nevládali prísť domou. 

       (Rozhovor s Elenou – 50 let a Tomášem  8.5. 2013)

      

Podle Mary Douglas, (in Sutton 2001:20) je, v oblasti jídla, běžné a slavností propleteno do 

vzájemného systému významů. Sutton tvrdí, že výměna je posílena narativem štědrosti. 

(2001:16)Tento narativ se podle něho stává místem paměti – lieu de memoire, kolem 

kterého se konstruuje jméno a identita jednotlivce i skupiny. Narativ štědrosti přispívá k 
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propojení rituálu s každodenností, ve kterém má tento narativ význam. Pohostinnost je 

interpretována jako součást identity jednotlivců i celé vesnice.  

Antropologie se výměnou zabývá a soustředí se na aspekt daru a závazku. Darem jídla vzniká 

nárok na potenciální náhradu v budoucnosti. V případě pohostinnosti projevené cizinci se 

však neočekává adekvátní náhrada v podobě pohoštění; náhrada v takovém případě není 

fyzická ve formě jídla; je jí pouze získaná prestiž. 

Byla jsem svědkem, jak kolegové studenti, kteří byli ubytovaní u jedné mé informátorky, byli 

v mé přítomnosti povzbuzováni, aby mi vyprávěli, co u ní jedli předtím.  Narace spojená 

s projevenou pohostinností v minulosti může, ve spojení s pociťovanou pohostinností 

v současnosti, napomáhat konstrukci dobrého jména a případní další hosté se stávají svědky 

narace o dříve projevené štědrosti a zároveň zakouší současnou pohostinnost.  

Narativ štědrosti se u svatebních hostin nevztahuje pouze na štědrost spojenou 

s jídlem, ale také na pozornost ženicha a nevěsty věnovanou svatebním hostům. Moje 

informátorky v neformálních rozhovorech často zdůrazňovali, že se hostům maximálně 

věnovali.  

 
A: /.../zabávali sa dobre, my sme sa snažili tým našim svadobčanom venovať maximum, chodili sme od stola ku stolu vlastne 

my sme na svojom mieste neboli,  ani sme tam veľa nesedeli... 

 

Narativ štědrosti má svůj protipól v narativu upřené štědrosti; informátorka pokračuje: 

 
A:/.../...ani nebolo pri čom, lebo sme nedostali...predo mnou bola kytica s kvetmi celú noc a moje jedna svadobná torta od 

mojej mami a tým sme skončili./.../ Nikto sa ma nesnažil tak nejak extra obsluhovať smích takže...keď som si chcela naliať 

víno, keď už som bola totálne do.. dojedovaná, tak som ukradla z vedľajšieho ...nie! ukradla, ukradla! na vlastnej svadbe!/.../ 

(Rozhovor s Amaliou – 50 let 6.4.2014) 

 

Dalším zmiňovaným motivem štědrosti bývala štědrost, kterou prokázaly příbuzné – 

ženy, které pomoc poskytnuly bez nároku na finanční odměnu. Tyto narativy Sutton nazývá 

vzpomínkami na gemeinschaft. V těchto vzpomínkách je výpověď konstruována tak, že je 

zdůrazněn kontrast mezi tehdy a nyní. Kromě přípravy pokrmů příbuzné ženy pomáhaly při 

servírování a obsluze hostů mladí muži měli na starosti nalévání alkoholu. Většinou šlo o 

ženy, které již byly vdané a nemohly tedy očekávat adekvátní náhradu. Mohlo by se zdát, že 

náhradou za ochotu strávit mnoho hodin těžkou prací je v tomto případě právě prestiž, 

kterou s sebou taková role nese, ale druhý úryvek vypovídá o tom, že tato služba vyžadovala 

rovněž protislužbu:   

 
P: A taky se třeba pozvou nějaký kuchařky na tu, na tu přípravu? 

R: Vieš čo? Nie, no už teraz sa pozívajú, ale keď ja som ešte mala svadbu pred 36 rokmi, tak sa nepozívali, rodina varila 

P: tety varili, tak ešte mladé boli, vieš 40, 50 ročné, ty ešte stíhali/.../ 
        (Rozhovor s Renátou 55 let, 5.4.2014) 

 
A: To boli tak zavolaný ľudia, že prísť, prísť pomôcť…ako vzdialenejšia rodina sa na toto pozívala 

G: Smích – iste je to tak 
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A: Vzdialenejšia rodina sa na to pozívala, ako staršie ženy ktoré prišli, dokonca sa pozívali aj ľudia, aj ženy ktoré prišli na 

svadbu LEN riad umývať 

P: Mhm 

A: Akože vyslovene boli v kuchyni len riad umývať 

P: Mhm a byly jakoby součástí tý rodiny? 

A: Á to už bola taká vzdialenejšia alebo to boli staršie ženy ktoré už už akože na tej svadbe sa nechceli tancovať sa nechceli 

sa zabávať alebo vlastne vracali pomoc z ich svadby... 

 

        (Rozhovor s Amaliou – 50 let, 8.5  2013) 

 

Nejviditelnější demonstraci štědrosti představuje zvyk placení za tanec nevěsty, který je i 

dnes neoddělitelnou součástí svatby. Aby byl narativ štědrosti účinný, je nutné, aby měla 

projevená štědrost svědky. Vzpomínky na projevenou štědrost jsou poněkud jiným druhem 

paměti, jsou dialogické a společenské; k vytvoření takových vzpomínek je potřeba partnery, 

na jedné straně hostitele a na druhé straně toho, kdo pohostinnost zakouší. Kolektivní 

vzpomínka na štědrost, které jsou lidé svědky, formuje kolektivní paměť skupiny a 

konstruuje naraci o kolektivní štědrosti.  

Během zúčastněného pozorování přípravy oslavy jsem byla konfrontována s odlišnými 

hodnotovými rámci týkajícími se štědrosti prostřednictvím vnučky hostitelky. Naši hostitelé 

byli tak laskaví, že nás pozvali na oslavu narozenin paní domácí. Já jsem dostala za úkol balit 

brambory do staniolu. Vnučka paní domácí mi pomáhala a na můj vkus se chovala nešetrně. 

Když jsem ji řekla, že podle mě příliš plýtvá, když používá arch staniolu na jednu bramboru, 

zadívala se na mě a překvapeně prohlásila: „ty si sporivá!“ poté rozhodila rukama, jakoby 

naznačovala, ať se rozhlédnu kolem, kde se ve velkém vařilo a peklo a dodala „nám netreba 

šporiť“. Když se mi protrhl staniolu, který jsem ve snaze šetřit utrhla příliš malý, nakreslila do 

mého poznámkového bloku obrázek - mé ruce, snažící se kouskem staniolu zakrýt napůl 

obnaženou bramboru. Snad se mi následující úryvkem z terénních poznámek podaří přiblížit 

atmosféru oslavy.  

 
Vedle starého zakrytého auta, je improvizovaný pult, opřený o dvě proti sobě stojící židle, na kterém je CD přehrávač, 

s dvěma reproduktory a zní Bonny M. Ve vzduchu je cítit vůně pečeného masa. Uprostřed dvora je ohniště ohraničené z do 

půlkruhu vyskládaných cihel. Nad ohništěm je umístěna trojnožka, na které je zavěšený kotlík ve kterém pobublává 

kapustnica – recept!. Kousek od ohniště je gril, který G. udělal z vyskládaných cihel. Je asi 80 cm vysoký, 35 cm široký a 50 cm 

dlouhý s obdélníkovým půdorysem, udělaný tak, že uprostřed je dno grilu snížené o jednu cihlu na ležato, takže vznikl menší 

obdélníkový prostor, do kterého se nasype dřevěné uhlí, na kterém se griluje. G. odmítl mou nabídku pomoci, měli s A. vše 

připravené a G. žene od krbu každého, i V.. V kuchyni je G. velký šéf, griluje maso a nechce nikoho k vaření pustit; průběžně 

dolévá vývar do bublajícího kapustnice, která se vaří v kotli nad půlkruhovým ohništěm také vyskládaným z cihel. 

 
        (Terénní poznámky 10.5. 2013) 

 

Tato hostina byla opravdu velkorysá. Podávalo se několik druhů grilovaného masa a 

kapustnica; stůl byl obložen různými slanými i sladkými pochutinami, mimo jiné několika 

druhy domácích, čerstvě upečených závinů. Do poznámek jsem si zapsala: 

 
Množství masa, které G. připravuje, mi připadá neúměrné počtu pozvaných, je zde vidět snaha pozvané opravdu dobře 

pohostit. Nic nesmí chybět. Začíná hrát cikánská hudba, děti si hrají na „geniálnu reštauráciu“.  
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       (Terénní poznámky 10.5.2013) 

      

Byly pozvány také naše „paní profesorky“ a pár studentů, kteří se přišli podívat. Taková 

pohostinnost nezůstane nepovšimnutá ostatními. Tímto způsobem se tvoří konstrukce 

dobrého jména a identity štědrého souseda, neboť sousedé pohostinnost reflektují, všímají 

si, kdo je mezi pozvanými. Hostitelé ale od nás nemohou očekávat adekvátní náhradu 

projevené pohostinnosti, jedinou náhradou je potenciální prestiž.  Výzkumník může posloužit 

jako nepředpojatý svědek, cizinec, který si nese zážitek pohostinnosti s sebou domů a pověst 

tak dosáhne dál: 

 
P: A jak se to potom řeší finančně, když vlastně, ta svatba takhle se dělá, teď jestli se počítá, že eh ty náklady? 

E: Na osobu, no na osobu sme vypočítali, že koľko vychádza na osobu a koľký sme boli my, tak sme si to rozdelili, takže s tým 

nebol problém...Ináč aj vaši profesori sa dobre zabávali, neviem či ste si...smích 

P: Viděla smích 

E: Pre nich to bol tiež zážitok, neviem v Čechách sa nerobia takéto svadby veľké, či? 

 
 

        (Rozhovor s Elenou – 50 let, 2.4. 2014)  

 

/.../ 

A:  No, D. urobil  pre vašich spolužiačkou, neviem či vám to niekto  spomínal, zabíjačku raz 

P: Aha 

A: Celú áno zabíjačku pre, pre vašich, akože pre študentov.../.../ 

 

       (Rozhovor s Amaliou  6.4. 2014) 

 

4. 4 VÝMĚNA  

 

Výměna, podle Suttona vytváří závazek v budoucnosti zničením daru, tedy tím, že jej 

zkonzumujeme. Podle mých informátorek bylo dříve zvykem, aby příbuzní přinesli suroviny, 

z nichž se vařilo jídlo. Takovým způsobem mohli lidé finanční náklady na svatbu unést. Bylo 

zvykem nosit slepice, kachny a podobně a očekávalo se, že taková výpomoc bude 

v budoucnu oplacena:  

 
A: No to bolo onoho času dosť dôležité, dokonca moja mama to má všetko, mala všetko napísané 

G: To sa vracia potom 

A: Áno, to sú také, také to sú... 

G: Pôžičky 

A: To je to, čo sa môjmu chlapovi totálne nepáči! Lebo treba si to zapamätať lebo treba to vrátiť: 

G:Na čo mi donesú, keď to treba vrátiť... 

        (Rozhovor s Gregorem a Amáliou  10.5.2013) 

 
Požádala jsem o fotoalbum, abych jej mohla použít jako pomůcku a pokaždé, když jsem narazila na svatební fotku, nebo 

svatební oznámení, jsem vracela hovor k jídlu. V jeden moment jsem uviděla papír vytržený ze sešitu, na kterém byl 

v maďarštině nějaký seznam, po obou stranách, požádala jsme V., aby mi k němu něco řekl. Byl to seznam darů od 

příbuzných, který psala jeho žena E.Ta později přišla z práce a potvrdila, že je to její rukou psaný seznam, ale že prý si to co 

donesli, ještě všechno pamatuje. 

        (Terénní poznámky 9.5. 2013) 
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Překvapilo mě, že si A. pamatuje vše, co kdo na svatbu přinesl, jako dar. Bylo zvykem nosit např. slepice, koláče atd.  Vše, co 

příbuzní darují na svatbě, se stává závazkem, který je třeba splatit. Maminka A. prý dokonce měla i psaný seznam všech 

darů, podobný seznam jsem viděla zasunutý ve fotoalbu u E. 

 

        (Terénní poznámky 8.5. 2013) 

 

V následujícím úryvku vypovídá informátorka o situaci, kdy předem upozorňovala příbuzné, 

ať nic nenosí, že má vše obstarané; rodina ji nevzala za slovo, riskovat získání pověsti 

lakomce se nikomu nechtělo: 

 
V: /.../No áno, áno áno..napríklad u nás bolo tak, že my sme im vraveli, že nemusíte si robiť starosti, no to bolo tým, že my 

sme už boli taký dospelí...veľmi dospelí smích, tak sme si povedali, že zabezpečíme aj koláče aj torty aj všetko, ale napriek 

tomu akože môj brat, manželovi súrodenci každý prišiel s minimálne teda s tou tortou a bolo tak, že naozaj my sme si priali, 

že nenoste.../.../ 

        (Rozhovor s Věrou 54 let, 9.5.2013) 

 
G:  ironicky: Však to sa patrí, darmo, že to nezješ, to sa patrí, to musí byť, lebo potom by človeka ohovorili/.../ 

        (Rozhovor s Gregorem 7.5.2013) 

 

4.5  PRESTIŽ 

 

Pohostinnost je i dnes spojena se zajištěním sociální prestiže, jídlo je prostředkem 

reprezentace rodiny, potažmo celé vesnice. Také rozdávání koláčů a zákusků má dlouhou 

tradici. Předvádění hojnosti má snad původ v představě, že hojnost na počátku předjímá 

hojnost v životě.  

Kromě pověsti pohostinného člověka budí prestiž také kuchařské schopnosti. Ženy kuchařky 

byly velmi pozitivně hodnoceny; mé informátorky často přidávaly další chválu na specifické 

schopnosti: jednu ženu označovaly jako nejlepší pekařku z vesnice, jinou jako výbornou 

kuchařku. Posílali mě za ženami, které měly pověst schopných kuchařek a těšily se úctě 

sousedů, právě protože kdysi pomáhaly na svatbách:  

 
Na svatbu se zvala kuchařka a často přicházeli i příbuzní vypomáhat. Kuchařka musela mít dobrou pověst, být známá svým 

kuchařským uměním. 

        (Terénní poznámky 8.5.2013) 

 

A: bolo tam kuchárka zavolaná, o ktorej sa vedelo, jedna kuchárka a ona ako varila tú hostinu/.../ 

        (Rozhovor s Amaliou , 6.5.2014) 

E:/.../len už teraz mladé ženy to veľmi nerobia, lebo to kysnuté cesto treba vedieť, ale strašne fajn pečie tejto mojej neveste 

starká ,ona je... ešte žije, to ona to zvykne robiť no, fantastické vie urobiť! 

        (Rozhovor Elenou, 2.4.  2013) 

B: to vetšinou robí ženy, ktoré sa tým ako zaobírajú,, to nie sú ako profesionálne, ale to ony to znajú/.../ 

        (Terénní poznámky s Barbarou 3.4. 2014) 
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. 

Hodnotící slova určená ženě kuchařce s dobrou pověstí byla šikovná, dobrá, zvládá to, 

nejlepší a podobně. Ubytování studentů tedy skýtalo možnost budovat svou dobrou pověst. 

Většina mých informátorek jezdí za prací do Lučence, kde i nakupují, protože místní obchod 

poskytuje jen základní sortiment. Často tak samy zvládají práci, starost o jídlo a někdy i péči o 

zahradu, jejíž produkce obohacuje jídelníček. Mnohokrát jsem měla možnost pozorovat 

kuchařky během vaření. Jednou jsem během návštěvy naměřila 40 minut od příchodu domů 

s nákupem do chvíle, kdy měla hotovou večeři o dvou chodech: zeleninovou polévku a 

čevapčiči s bramborem a tatarskou omáčkou. Ani v jednom případě při vaření nepracoval 

podle receptu, pouze spoléhali na paměť. Po kuchyni se pohybovaly s jistotou, pohyby měli 

úsporné. V kuchyni měli možnost ukázat své schopnosti a ochotně mi dávaly ochutnat jak 

sváteční tak i úplně všední jídla, která byla stejným zdrojem hrdosti, jako ta, jež vyžadují 

komplikovanou přípravu a nákladné suroviny. 

V následujícím rozhovoru se mě informátorka ptá na sousedku, u které jsem předtím 

nahrávala rozhovor:    

Š: A koľko študentov je u P.?  

P: Štyria 

Š: štyria? mhm, šikovná je ona! 

P: Je, a hodně im varí a aj svačinu majú, zabalenú, pytlíčky každý, tak ona velmi sa o ne stará... 

Š: Šikovná je ona....      
(Rozhovor se Šantal 7.5. 2013) 

 

Tato prestiž se ukazovala také ve chvílích, kdy mi aktéři doporučovali další informátorky. 

Jmenovali ženy, které získaly proslulost na základě svých kuchařských dovedností: 

 
 /.../ 

A:Dneska už ľudia toľko času nemajú, aby si vedeli tie veci podomácky pripraviť, tak ako sa pripravovali vtedy, lebo 

starosť..no T. sestra, ona bývala tuto trošku dole nižšie, asi tak 30 kilometrov od nás a ona pripravovala tie svadby ona to 

znala/.../ na tej svadbe bola ako hlavná gazdiná aj s nejakou jednou pomocnou silou ona si vetšinou brala tú najmladšiu 

sestru a oni dve vlastne tam cez zabitie svine, cez na druhý deň spracovanie už pripravovanie a začať variť a robiť veci 

prípravy, aby v sobotu ráno už všetko fičalo a všetko bolo pre tých 150, 200 hostí uvarené a pripravené, hurky klobásy 

všetko, to si ona sama robila!/.../ 

        (Rozhovor s Ameliou 6.4.2013) 

Péče o jídlo vyžaduje komplexní schopnosti – schopnost dobře a levně pořídit potraviny, 

schopnost potraviny vypěstovat a uchovat zavařováním, uspořádat zabijačku a maso 

zpracovat a uchovat. V malé vesnici jakou je Sklepná starost o jídlo vyžaduje více 

strategického plánování a organizačních schopností než například v Praze, kde je přístup 

k potravinám možný non-stop. Vyžaduje kreativitu, dovednost, znalost a ochotu obětovat 

svůj čas, jak při pěstování tak při zavařování vyprodukované úrody. Během rozhovorů se 

ukazovaly všeobecně sdílené preference domácích potravin i masa; mnohé z mých 

informátorek mají zahradu, kde tráví část svého volného času a jež je zdrojem kvalitních 

„bio“ potravin, užívaných v kuchyni. 
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E: No, aj tak je to, proste veľa sa špekuluje s jedlom a vždy počujete niečo takže človek sa snaží eh no takže urobiť pre seba 

že abychom vedeli, že keď toto keď si dám, tak smích tam není nič také, čo by… 

T: ironicky Najlepšie je, že ľudia nevedia čo jedia, to v tých veľkovýrobňách, to je katastrofa! 

E: Aj aj kurence treba raz nekúpim v hypermarkete, ale kúpim na dedine, čo predávajú takto, že chovajú. 

P: Tak od lidí? 

E: Áno 

 

    (Rozhovor s Elenou 8.5. 2013) 

 
 A: Nie, domáce, doma ako robíme tie rezance , ako spravíme to cesto, ako múka, vajce, trošku soli a spravíme cesto a máme 

taký stroj na vaľkanie už nevaľme takým tým váľkom, ale mame stroj a také menšie guľky spravíme a dáme do stroja a to 

vyvaľká najprv takéto hrubé/.../  

         

 
A:/.../ako z tých kupeckých, lepšia je, lebo v tom je viac múky alebo čo ja viem, to neni až také dobré chuťové ako tie 

domáce/.../   
  (Rozhovor s Anjelou 10.5. 2013) 

/.../G: čerstvo sa to robí, čerstvo sa robí ale dávajú sa do vody, to sa uvarí 

A: Ale z čerstvého mäsa a nekorení sa to sa potom, hneď aj zje akože na to, na konzum hneď/.../ 

G: to domáca výroba šunky, dá sa povedať/.../ 

 

 (Rozhovor  Amálíí a Gregorem 8.5.2013) 

  

Schopnost vařit vyžaduje určitou osobní sílu. Má domácí, paní A., mi vyprávěla, že její manžel 

G., se chopil role kuchaře poté, co skončil v invalidním důchodu. Zpočátku nedokázal uvařit 

dobré jídlo i děti si stěžovaly, že se to nedá jíst. Teprve když se dostal do stavu psychické 

a fyzické pohody dokázal vařit dobré, chutné jídlo.  

V průběhu výzkumu jsem došla k názoru, že můj „pan domácí“ je spíše výjimkou z pravidla a 

starost o jídlo je záležitostí spíše žen než mužů. Většina mých informátorek vypovídala, že 

jejich muži se do vaření nezapojují. Pokud ale manželé nemohou plnit některé z „mužských“ 

prací, starost o jídlo v takových případech může představovat přispět do společného 

rodinného hospodaření. Dvě ženy, jejich manželé nechodí do práce z důvodů invalidity, 

vypovídaly, že jejich manželé přispívají do domácnosti právě podílem na starosti o jídlo. 

V následujícím úryvku pan G. popisuje pracovní postup při přípravě kapustnice: 

 
/.../G: to bude masť, cibuľa, paprika paprika, to sa všetko oné, potom tam dám mäso, trošku to tam niečiom poonačím, a 

potom to za čas sa začne v tej vlastnej štiave, lebo to niečím podlejem a to sa bude dusiť nejakú, čo ja viem aj hodinu/.../ 

        (Rozhovor s Gregorem 8.5. 2013)  

 

A: zvykol  aj manžel robiť, rezance, on je doma, invalidný dôchodca/.../ 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4. 2014) 

Zajímavé bylo, že když jsem chválila kuchařské umění G., aktérky reagovaly často smíchem, 

nebo, právě jako v následujícím rozhovoru, jedna zdůrazňovala, že zase „velmi neporobí 

okolo toho domu“.  Podle mé informátorky, to, zda muž vaří nebo ne, je otázkou osobních 

preferencí spíše než zvyku či tradice: 
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P: A tady není tolik zvyk, aby muži vařili? 

E: No, tak niektorí, to záleží od povahy... či to chce robiť či nie, tak môj muž, napríklad, vôbec nevarí, ale podaktorí 

navaria….práve G. 

P: Hm no právě jsem byla tak překvapená 

E: On zase eh vonka takto veľmi neporobí okolo toho domu, môj muž on vždy toto a auta opravuje a všetko možné opraví, čo 

sa týka okolo domácnosti, ale on zas neuvarí... takže to je asi typ človeka, že koho čo baví, to není o zvykoch, že aké sú 

zvyky.... 

P: Jasně…a ten G. je docela dobrý kuchár 

E: Áno? 

P: Bola som prekvapená... no 

E: Smích 
        (Rozhovor s Elenou 2.5. 2014) 

 

 

4.6 SOCIÁLNÍ KONTROLA 

 

S některými informátory a informátorkami jsem se více sblížila. Byli to právě ti, se kterými 

jsem absolvovala „seznamovací rituál“, většinou spojený s pitím alkoholu. To, že je takový 

rituál velmi účinný, jsem mohla pozorovat sama na sobě; s těmi, se kterými jsem se takto 

seznámila, jsme si začali tykat a cítila jsem k nim bližší vztah. Z rozhovorů je vidět, že naopak 

to funguje podobně. Účinnost tohoto rituálu se projevila také tak, že se změnil přístup 

informátorů a informátorek k mé osobě. Najednou jsem už nebyla úplný cizinec a dokonce 

jsem se stala objektem disciplinace a měla jsem možnost zažít na vlastní kůži účinnost 

sociální kontroly v praxi.  Díky přesvědčivosti argumentů namířených proti mému zlozvyku – 

kouření, jsem brzy po návratu do Prahy kouřit přestala. Zde předkládám úryvek z rozhovoru 

s manželem jedné mé informátorky, který mě nabádal, ať s kouřením přestanu:  

 
V - obrací se na mne, protože si balím cigaretu ....ale ty fajčíš! pozri sa, asi sa ti to nepáči, ale to nie je na zdravie... že 

nechutí? Nič sa nestane, ak môžeš do popolníka už ich dať, alebo vrátiť naspäť, ale keď  ti to nie je na úžitok, na zdravie, tak 

to je bez významu... 

        ( Terénní poznámky 3.4. 2014) 

Zde jde o výpověď informátorky, která když zjistila, že kouřím, použila jako příklad mou 

kolegyni studentku. Vyprávěla mi, co jí řekla a jak argumentovala, že kouření je škodlivé. 

Neobracela se tak přímo ke mně, ale byla jsem to já, komu byla její výpověď adresována: 

Š: /.../Aha, aha, tak som veľmi povedala, lebo som povedala, že viete čo, Karolína, videla som, že aj tie chlapci, tie no 

cigaretle no každý jeden mal v ústě, vravím „to, to nie je dobré, že ty nefajčíš... že áno“... a vravím:“ Karolínka, to nerob, lebo 

to na zdravie škodí, veď to... to, to keď môžeš, tak nefajči“...no môžem povedať, syn ten nefajčí, zať nefajčí, nevesta ani 

Šarlota, Šarlota a syn ani kávu nevypijú, nie, teraz už také 3 v 1 to také slabšie, ale, ale ani jeden no a manžel jój ...on veľmi 

veľa, veľmi veľa fajčil, ale potom som už povedala, že choď do pivnici, kde mali sme kotolňu, takže tam, už som potom 

nenechala ani v kuchyni ani v obývačke, lebo predtým sme tam mali televízor no a chvála bohu ani jeden ( z detí) no...to neni 

dobre na zdravie/.../    

   (Rozhovor se Šantal 7.5. 2013) 
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Hodnotové soudy jsem měla možnost sledovat také na tom, na co se mě mé informátorky 

ptaly a jak na mé odpovědi reagovaly. Nejčastěji jsem dostávala otázky týkající se mého 

stavu, důvodů proč jsem se ve svém věku rozhodla studovat, zda mám děti, zda jsem věřící, 

to byly záležitosti, jež mé informátorky považovaly za významné. Často se skrývaly ve formě 

neformálních podotknutí: 

 
E: A potom ešte aj birmovanie, to už sú starší, to keď prvýkrát prijímanie, keď si dá prvýkrát tu…neviem vy nechodíte asi do 

kostola? 

P: ....Hostii… tělo páně… 

E : Či chodíte do kostola či nie? 

P: Já jsem nepraktikujúca, nechodím do kostela, ale jsem pokřtěná katolička/.../ 

 

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

Údiv nad tím, že jsem vdaná a studuji, ale i má obranná reakce, mají svou výpovědní 

hodnotu: 

 
P: Tak keď prídem domou, toto chcem uvařit mému muži….aby vedel ako sme sa mali 

E: Smích…vy ste vydatá a študujete na vysokej škole?! 

P: Ale já už mám velký děti! 

E: Nechcela som vás uraziť, ale mi pripadá, že akože už nie ste v tom veku... 

P: No, já sem spíš v tom veku, že bych mohla dělat tu pani profesorku ale…. 

E: a to čo vás teraz napadlo? Doštudovať či? Baví vás to? 

P: Baví mě to hodně, ale asi jsem v sobě cítila takovej nejakej handicap, že sem, protože jsem měla děti hodně brzo, když 

jsem byla na střední škole a když jsem končila školu, tak jsem vlastně už končila s miminkem 

E: Áno, áno 

P: a tak asi jsem si to chtěla splnit, takovej prostě sen, že si vystuduju vysokou školu 

E: Jasné, jasné…krásne…. Smích….aj manžel keď vás v tom ešte podporí, tak to je tiež dobré 

        

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

Hodnotové soudy měly také formu jakýchsi bezděčných výroků: 

 
T: To už nie, nie 

E: To už iné časy sú 

T: asi sú iné zábavy teraz 

          (Rozhovor Elenou a Tomášem 8.5.2013) 

 

Sociální kontrola je tedy mechanismem, kterým se skupina snaží zajistit přijetí hodnotových 

soudů celou skupinou. Pro distribuci těchto hodnotových soudů je zásadním právě společná 

práce a oslavy. 

  

 

4.7 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

Rituály a oslavy jsou důležitou součástí společenského života. Taková setkávání umožňují 

distribuci hodnotových rámců skupiny. Pro tuto distribuci hodnotových soudů je nezbytná 

kolektivní paměť. Která je distribuována komunikací během vzájemných setkáních při 

kooperačních aktivitách a rituálech také díky drbům. Connerton tvrdí, že drby jsou tím, co 
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drží skupinu pohromadě. Podle něho se vesnické drby skládají jednak z každodenních shrnutí 

obsahu dne a jednak ze sdílení společných celoživotních názorů na svět. „Těmito prostředky 

vesnice neformálně konstruuje nerušený proud své společné historie: historii, ve které každý 

popisuje a je popisován a ve které se popisování nikdy nezastav.“ (1989:17). Většinou taková 

informace začínala slovy viete nebo vieš, podle toho, jestli mi informátorka tykala nebo 

vykala: 

Š:… a viete, že nedávno prišla domou, ona bola preč  /.../ lebo ja neviem, či... no, ako manželovi starý otec, alebo kto, starý 

otec ... ja neviem, oni nezhodli, takže/..../ 

        (Rozhovor se Šantal 7.5.2013) 

  

Drby jsou nezbytnou součástí života skupiny, která tímto způsobem tvoří vlastní společnou 

historii.  

 
A: /…/Mhm…vieš ona s tím má veľké problémy, ona to ťažko zvláda:/.../ale  vieš, keď  niekto je  lakomý, tak dáva napiť iba 

svojim/.../ 

 

        (Rozhovor s Amaliou  8.5.2013) 

 

 Hodnotové soudy vlastností, schopností nebo vzorců chování se díky drbům předávají dál. 

Při výzkumu jsem si nemohla nevšimnout, že mé informátorky spojoval zájem a starost o své 

sousedy. Při návštěvách se mě ptaly na mé ostatní informátorky a často mi také o svých 

sousedech a přátelích sdělovaly nějaké zajímavosti a vyjadřovaly nějaké hodnocení. 

Vyjadřovali také uspokojení nad tím, že přítomnost nás - studentů jim přináší větší možnost 

nahlédnout do životů i pod pokličku svých sousedů a často k informacím získaným od nás 

vyjadřovali nějaký svůj hodnotový postoj. Soubor hodnotových rámců je neustále znovu 

vyjednáván, kolektivní paměť umožňuje jakousi fixaci do sociální normy a skrze sociální 

kontrolu se v procesu enkulturace předává dál. Celá skupina tak ví, jaké vzorce chování jsou 

žádoucí. Sociální kontrola je snahou přimět ostatní, aby dělali to, co je správné přičemž o 

tom, co je správné a co tvoří soubor žádoucího chování a jednání, rozhoduje společenství.  

 Jakubíková (1997:162) tvrdí, že se dříve na disciplinaci dětí podílela celá vesnice. 

Rodiny na Slovensku byly prý ještě do nedávna otevřené a při vstupu se nemuselo klepat. 

Autorka popisují tehdejší slovenskou vesnickou společnost jako společnost uzavřenou vůči 

vlivům zvnějšku ale s otevřenými rodinami. To se však v dnešní době mění; během výzkumu 

jsem nacházela branky jednotlivých domů a stavení zamčené. Později jsem také zjistila, proč 

zvonky u vrat často nefungují. Když jsem se jednou snažila dozvonit u branky, za kterou jsem 

doufala oslovit potencionální informátorku, soused mi vysvětlil, že mnozí na svých domech 

zvonky odpojili. Není prý dnes třeba je mít zapojené, protože, když za nimi jde někdo známý 

nebo někdo z rodiny, zavolá jim na mobil a oni mu dojdou otevřít. To, a fakt, že se aktéři 

méně pohybují ve veřejném prostoru, do určité míry také znesnadňovalo možnost 

kontaktovat potencionální informátory. Lidé nemají dnes tolik času na společná setkání a 

právě společné společenské aktivity poskytují mimo jiné příležitost prostřednictvím sociální 

kontroly ovlivňovat a disciplinovat dorůstající generaci. Lidé v současné době netráví svůj 
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tolik času ve veřejném prostoru společnými aktivitami. Aktérka v následujícím úryvku 

tematizuje kritiku úbytku lidí ve veřejném prostoru, ale i úbytek kultury. 

B:…./Ale teraz už toľko ľudí vonku nie je. Kedysi bývala pred každým domom lavička, ľudia sedeli preď domom a rozprávali 

sa. Teraz už nevidíš lavičky pred domom. Dakedy nebola televízia, teraz si každý sadne doma pred televízor, ešte aj chlapci 

tak do krčmy a to je celá kultúra.  

        (Rozhovor s Barbarou 2.4. 2014) 

 

V současné době mladí lidé ze Sklepné v důsledku nedostatku pracovních příležitostí odjíždí 

za prací do zahraničí. Následující úryvek je z neformálního skupinového rozhovoru; aktér 

tematizuje odlišné metody disciplinace dětí v zahraničí: 

 
V.....tak a dneska je už aj trýznenie detí všetko, lebo normálne boli zo Slovenska v Anglicku, že len tak nemôže na zadok 

udierať decku, lebo že v momente zoberú to decko, z tej rodiny/.../ 

        (Rozhovor s Věrou 54 let 9.5. 2013) 

 

V následujícím úryvku rozhovoru informátorka pozitivně reflektuje změny, ke kterým došlo 

v podobě svatební hostiny, ale zároveň připouští, že spolu s těmito změnami se možnost 

enkulturace zmenšila: 

 
P: A když porovnáte dnešní svatby s těmi staršími? 

E: Teraz je to oveľa lepšie, tí hostia, ktorý to museli pripravovať, ta zábava nebola taká, lebo mali povinnosti, nemohli sa 

odviazať ....pauza.... Možno aj bolo niečo dobré na tom, ale teraz už si to neviem predstaviť… ale lepší sa zbližovali ľudia, že 

si pomáhali a požiadali, a tak sa viacej poznali./../ 

        (Rozhovor s Evou 4.4. 2014) 

 

Globalizace ale přináší konfrontaci s jinými hodnotami a normami a tak dochází ke kulturní 

relativizaci; aktéři si tyto změny uvědomují a cítí, že nad těmito změnami nemají kontrolu. 

Jejich výpovědi se liší, stejně jako strategie a postoje, jaké zaujímají vůči těmto změnám. 

Zatímco jedna informátorka vyjadřuje obavy z toho, že mladí odcházejí ze vsi a také, že její 

synové nemají znalosti a schopnosti starších:  

  
P: Hm ale taky už tolik lidí nemají ty zvířátka doma, že jo? 

R: Ale komu?! Keď každý ide do reštaurácii a mladý idú preč, komu! No hm len vieš aj T. naša aj títo aj tuto oproti susedia, 

keď oni zomrú, tak čo bude s mladými, oni nevedia nič! S mojimi chlapcami, čo bude! Ak ja nebudem vládať? Veď ten starší 

nič nerobí na svete! 

        (Rozhovor s Renátou-55 let, 5.4. 2014) 

 

Naopak informátorka v následujícím úryvku se o současné situaci vyjadřuje pozitivně, jejich 

mladí žijí v blízkém Lučenci, milují Sklepnou a svátky tráví spolu s rodiči: 

  
E:Syn je zaľúbený do Sklepnej aj do Lučenca, preto nepracuje v oboru, to by musel byť v Bratislave lebo v Košiciach a tuná 

není šanca na takú robotu aj veľmi ho to ani nebavilo, takže pracuje u otca vo firme a žije v Lučenci s nevestou, v Sklepné 

trávi víkendy a sviatky.       (Rozhovor s Elenou 8.5.2014) 
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….hlásí se k tradici náboženské praxe a aktivně se podílí na církevním životě, což pozitivně 

hodnotila jiná informátorka během neformálního rozhovoru v rámci předávání drbů:   

Š: A veľmi zlatá je, viete, ako chodí do kostola pomáhať, hej vázy a kvety dávať, všetko, no ale teraz už tak nemôže, bo učí 

však ešte, no ale veľmi zlatá, veľmi.../.../   

   (Rozhovor se Šantal 9.5. 2013) 

Jsou také mladí, kteří do kostela chodit nechtějí. „Povedali, že sme ich nútili do kostola“, 

popisuje informátorka postoj svých dcer, které nepřejaly zvyk svých rodičů chodit pravidelně 

do kostela, jak k tomu byly vedeny; informátorka v následujícím úryvku mluví o vztahu 

k náboženství a disciplinaci od svých rodičů.  Opakovaná zkušenost usazuje paměť v těle a 

zvyk „keď je nedeľa ide sa do kostola“ se stává součástí identity - „ostalo to v nás“:   

P: A vaše dcera se taky vdávala v kostele? 

Z: Mm, vrtí hlavou 

P: Na radnici? 

Z: Iba, iba 

P: To se ona rozhodla sama, že to tak chce 

Z: Mhm, no 

/.../ 
P: A vaše dcery chodí dál do kostela, kotolickýho? 

Z: Nechodia moc smutný úsměv ...pauza.... kým bola akože školáčka, mladšia, chodili, obi dve, teraz že nie, povedali, že sme 

ich nútili do kostola.... ale to je tiež eh zvyk na dedine, no, že keď je nedeľa, no, tak sa ide do kostola. 

P: Však sme i my byli, no? 

Z: A my sme takisto boli, či sa nám chcelo, či nechcelo, ako keď ešte za slobodna, museli, nedeľa -tak do kostola no lebo 

nedeľa nemohla byť bez kostola to, to by nám rodičia nedovolili, viete, že ostať doma/.../ už pravda, to ostalo v nás, že keď 

nedeľa -tak do kostola, ja ešte ak cez týždeň ak som doma cez týždeň chodím, keď môžem, no ale ona už, no málokedy/.../ 

(Rozhovor se Zdenkou 56 let 6.5. 2014) 

Přestože svateb ubývá, stále se preferuje, když se mladí vezmou, než když žijí ve volném 

svazku. Během rozhovoru s B. v místním obchodě, ve chvíli kdy vešla mladá maminka, zapojil 

se do konverzace asi šedesátiletý muž, ptal se mladé ženy, kdy měla svatbu a povzbuzoval ji, 

ať mi o ní vypráví. Ta rychle nakoupila a beze slova odešla. Informátorka mi vysvětlila, že 

svazek stvrzený svatbou je stále sociální normou a sociální kontrola se projevuje třeba 

i takovým rýpnutím: 

B:„ To on do nej iba šprtá, lebo on vie, že svadbu nemali!“        
        (Terénní poznámky  4.4. 2014) 

Tato informátorka také vyjadřovala přesvědčení, že kontinuita tradice byla narušena a 

viditelně pookřála, když mluvila o tom, že v místním kostele bude svatba: 

B:... ale to už nemá s tým nič spoločné... akože dakedy boli svadby ...teraz sa všetci chytia a idú do reštaurácie...ale akože 

bude TU v kostolíku sobáš, bude tu v kostolíku!/..../  

        (Rozhovor s Barbarou – 51 let, 6.5.2013) 

Informátorka v následujícím úryvku vyjadřuje přesvědčení, že v jejich režii si svatební rituál i 

dnes uchoval „tie podstatné věci“ a to, kde se odehrává, není důležité: 
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E: No akože...všetko sa mení, takže jednoducho to sa už nemôže čakať, že to ostane tak, ale ja si myslím, že to popri tom sa 

určité veci aj zachovali, čiže nezanecháva sa všetko, že tie dobré veci zo..., sa zobrali, ale... ale ta tradícia tých nosenie 

koláčov, takisto však no, že idú vypýtať tu nevestu a tak také tie... tie podstatné veci, čo aj dakedy bolo zaužívaný ten, 

nevestin tanec, potom to prezlečenie všetko to, to ostalo takže to už v tom nevidím taký veľký problém, že kde sa to celé 

odohráva, proste no tak...to jednoducho musí ísť s dobou, to už... smích  

   
        (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

 

  

 4. 8 MODERNIZACE A GLOBALIZACE 

Přestože tradice se mění pouze pomalu, podléhá změnám a je závislá na vnějších 

vlivech.  Kromě kulturních změn, které přicházejí s rozhodnutími jednotlivců, musí reagovat 

na další druh změn. Jedná se o změny, které přináší proces globalizace a modernizace. Moji 

informátoři a informátorky vyjadřovali obavy právě ze změn, u kterých měli pocit, že na ně 

nemají žádný vliv. Globalizace či modernizace je komplexním jevem ovlivňujícím současný 

život. Toto téma přesto, že nebylo takto explicitně pojmenováno, je ve vzpomínkách 

přítomné.  Mí informátoři a informátorky během rozhovorů neustále porovnávali tehdejší 

situaci se současností, někteří vyjadřovali obavy o budoucnost dětí.  

 

 

4.8.1  TECHNOLOGIE 

 

K uspokojení zájmu o sousedy se dnes využívají i moderní technologie. Jedna z mých 

informátorek, například komentovala množství času, který soused tráví na facebooku. 

Internet se stal běžnou součástí života většiny aktérů; v následujícím úryvku mi manželé 

vysvětlují, kdo to je starejší: 

G: Ale to už vymysleli tí starý profesionáli 

A: To vetšinou ide tak, že každý si pozbiera tie staré veci od tých starých starejších… 

P: A to se asi na internetě nenajde, že? 

G: To i možno  

A: Môže, môže byť, ja si myslím, že áno, ja si myslím, že áno  

G: Nepozeral som to ešte ale… 

A: Ale ujo Googel vie veľa vecí 

P: Smích 

G: a čo, dnes je všetko možné…prečo by sa tie texty starejšího nemohli nájsť na internete, síce možno po maďarsky, tomu 

nebudete rozumieť... 

 (Rozhovor s Tomášem a Amáliou 50 let 10.5. 2013) 

Při jedné návštěvě jedna informátorka přerušila rozhovor, aby vedla dlouhý rozhovor přes 

mobilní telefon. Také moje „paní domácí“ si často se svými dětmi vyměňovala informace 

skrze mobilní telefon. Ty jsou naprosto běžnou součástí života a jsou často využívány na 

dlouhé přátelské rozhovory i pro distribuci drbů.  

Technologie DVD je hojně využívána při dokumentaci svatebních hostin, umožňuje těm, kdo 

nebyli pozváni na svatbu, aby se jí aspoň takto přeneseně účastnili. Většina aktérů 

komentovala DVD ze svatby, která ve Sklepné proběhla letos v srpnu. Jedna účastnice svatby 
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mi navrhla, že mi DVD vypálí, jako by šlo o veřejný majetek. Na DVD byl natočen nejen celý 

průběh svatby, ale i svatební dorty, které se tradičně předávají jako dar. 

 
A: Nefotili sme jedlo, tam je len ten jeden stôl, tam je nahratý, nahraté tie torty sú len nahraté, nie? 

 

   (Rozhovor Amaliou 10.5. 2013) 

 

Dorty si dnes lidé mohou objednat v místním obchodě, kde mají k dispozici obrázkový 

katalog, ze kterého si mohou vybrat.  Výrobna je v Lučenci, kde se dají koupit laciněji a lidé 

tomu dávají přednost: 

B: no my sme prestali u tých zákuskov, tak ja tu mám napríklad takýto, takúto pomôcku... Mám tu vyobrazené zákusky 

a potom si z toho ľudia vyberajú, alebo jak poznajú napríklad v Lučenci cukráreň, ona má takýto sortiment, ale majú lacnejší 

ukazuje obrázky dortů/…/ No, tak také kedysi doma robili zákusky vypekávali a teraz už ideme s dobou, takže si 

objednávame/.../ 

   (Rozhovor s Barbarou 6.5. 013) 

Podle informátorky je z hlediska chuti nejlépe hodnocen dort zhotovený z domácích surovin. 

Podle mých informátorek dorty z cukrárny nejsou tak kvalitní jako domácí – z domácích 

vajíček a másla.  Lidé si proto často nechávají dělat dorty od nějaké amatérské „odbornice“ 

na zakázku.  

Dorty z cukrárny ale nejsou tak kvalitní jako domácí – z domácích vajíček a másla, často si nechávají dělat dorty od 

„odbornice“ – domácí – na zakázku, někdo má nějaký nápad, přinese návrh a tyto odbornice to umí udělat – B. ukazuje na 

dort s ježky a nápisem „ ježkovi oči, oni sa berú“, růžičky, labutě, prstýnky… 

        (Terénní poznámky 2014) 

B:Vieš tieto osobné torty, to vetšinou robí ženy, ktoré sa tým ako zaoberajú, to nie sú ako profesionálne, ale to ony to znajú. 

Aj tá torta na K. svadbu bola od mojej švagrovej. 

        (Terénní poznámky 2014) 

P: /.../a vy ste sama pekla? 

E: Nie to mi, akože sestra mi pečie, takto zvykne aj na objednávku 

P: A ona je tedy profesionální...? 

E: Nie je profesionál, ale má to ako hobby, ale ona mi to napiekla, aj takú dobšovú... Takú... len takú kocku, nebolo tam nič 

extra... 

        (Rozhovor s Elenou 8.5.2013) 

 

Z výpovědí vyplývá, že technologie DVD se v současné době stává běžnou metodou záznamu 

svateb: 

P: Mhm, aj ta tabula, ta tabula s tým jedlom, to jedlo to se nefotilo? Jídlo? Smích ...já fur to jídlo 

A: Nefotili sme jedlo, tam je len ten jeden stôl, tam je nahratý, nahraté tie torty sú len nahraté, nie? Na tej kazete, hej  a keď 

chutnám tu onú domácu pálenku... hej tá grimasa, no ta je svetová tiež, to si potom možte pozrieť ak máme, máme tú, tú 

kazetu? 

G: Neviem, to neni kazeta, to je DVDčko, to môžem pozrieť... 
        (Rozhovor Amáliou a Gregorem10.5.2013) 
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Technologie DVD dnes umožňuje uchovat záznam a dorty se v současné době také fotí a 

vystavují ve svatebních albech. Možná má technologie vliv na zvyšující se nároky na vzhled 

dortů:  

A:pekla som, dokavaď neboli také nároky, teraz už často chcú niečo extra s výzdobou a objednajú.“¨ 

 
         (Terénní poznámky 2014) 

 

Dort, kromě toho, že je pochutinou, je také vizitkou svého dárce, což jsem si uvědomila při 

prohlížení DVD ze svateb a má informátorka jednotlivé dorty při jejich prohlížení hodnotila; 

technologie DVD tak zde přebírá roli paměti a umožňuje uchovat informaci o vkusu a 

štědrosti dárce; výměna dortů začíná hypertrofovat a připomínat potlač.  

Technologie DVD dnes také umožňuje sledovat svatby známých a inspirovat se při organizaci 

vlastní svatby. Zde informátorka popisuje inspirační zdroje současných svateb:  

P: A vlastně ta inspirácia, inspirace na tu na tu změnu, jak to udělat, vlastně to jste třeba koukali na nějaký svatby nebo 

nějaký nabídky různý nebo.. nebo i třeba z filmu nebo z nějakých časopisů? 

E: No tak oni, oni popozerali aj DVDčka takisto, majú čo aj od druhých a ... no ja napríklad nemala som z kade brať, lebo ja 

som strašne dávno nebola na svadbe, ale oni eh čas...syn s K. aj predtým boli už  viackrát, takže odkukali aj z tade čo boli 

akože hostia, pozvaný oni dvaja, lebo už oni chodili spolu už tuším sedem rokou predtým, takže už absolvovali zopár 

takýchto, takže aj odkukali aj tak. 

P: Takže vlastne jakoby takový osobní doporučení 

E: Áno, áno       (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

         

 4.8.2 ČAS 

 

Jedním z témat, které se v rozhovorech často objevovalo, byl čas, nebo spíš jeho nedostatek. 

V následujícím úryvku informátorka tematizuje nedostatek času provázející současný život 

jako jeden z faktorů ovlivňujících podobu současných svateb: 

E: A ľudia sú strašne zaneprázdnení dneska...Čiže nemôžete teraz zavolať rodinu na dva tri dni, aby vám tu pomáhali, ako 

napríklad eh moja sestra s bratom mali tu...postavený stan obrovský/.../ Eh, eh lavičky urobili, stolíky sa urobili, no ale na 

tom bolo treba makať. Tam prišli ľudia, rodina celá sa zišla a na tom sa robilo. Takisto sa navarilo v kotlíkoch a...no ale všetci 

na tom robili, no ale teraz kde... keď každý len beží, uteká, kde na to majú ľudia čas... 

E: Dobre, že stihnú prísť na svadbu, podaktorí aj, alebo aj koľko rodín je tak, že v Anglicku a Rakúsku, tu robí, tam robí, takže 

neviete to ani zorganizovať. 

P: Hm ... a  to je takový zvláštní, že je tak málo času, když přeci den má pořád 24 hodin, pracovní doba je tak 8 hodin, jak to 

že, vlastně...já si toho taky všímám, že vlastně mi přijde, že jakoby mám míň času, než jsem měla, když mi bylo... 

E: No, ja to vidím tak, že v dnešnej dobe, aby ste sa uživili, potrebujete oveľa viac makať na tom aby ste nejaký štandard 

vedeli udržať. 

E: Pred tým, čo, odrobili tých osem hodín v továrni... ehm... nemuseli nad tým rozmýšľať, keď išli domou, ako že čo ako ďalej, 

vedeli, že nastúpim tam zajtra ráno, tu výplatu vtedy a vtedy eh dostanem a a hasla fajka. Lenže tu napríklad keď aj 

podnikáte, tak nemáte 8 hodín, dakedy sa vám podarí, že prídete skôr dakedy keď je večer alebo čo ja viem, alebo aj 

v sobotu aj... 

P: No, jasne hm 

E: Takže chce byť finančne zabezpečený, tak jednoducho ináč to nejde 

/…/ 

 

Brzy ta samá informátorka provede rychlou sebereflexi a přidává další důvody nedostatku 

času: 
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E: No a také veci že...eh napríklad telku, veď telku sme ani nepozerali 

P: Hm to je taky požerák... 

E: Teraz, teraz už vždy máte pocit, že dačo vám ujde, keď neuvidím správy tak už mi to chýba, tak viete aj to veľa času 

zaberie..../.../ Celkovo sa ináč žije...  

P: No jasné 

E: ...ale prečo? ako to už...smích... neviem, neviem 

   

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

  

 

 4.8.3 KONZUMNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU 

Neochota udělat si čas, ale také neochota přinášet nějaké oběti a pracovat na vztazích byly 

dalším motivem, tematizovaným v rozhovorech. V následujícím úryvku rozhovoru 

informátorka metaforicky používá motivu jídla, když tematizuje konzumní způsob života 

dnešní mládeže, která neposkytuje milostným a manželským vztahům čas k tomu, aby 

uzrály:  

Š. tematizovala to, že dnešní mladí spěchávají do naplnění vztahu, hned spolu chtějí bydlet, ale když přijdou první problémy, 

jdou od sebe, doslova řekla: „napred už zjedia lásku a potom už nie je“ .      
(Terénní poznámky 2013)  

Ochotu udělat si čas vyžaduje i příprava jídla a této ochoty také ubývá:  

Kolegyně M.: Mhm ... a co myslíte, že se jako změnilo, jako že v čem je ta doba jiná, nebo tak jako, že dneska už tolik 

nepečou? ... Nemajú čas? 

B: Nemajú čas, nevedia to tak, no už, darmo je tu haniť, mladé mamičky, že sa im nechce!...no ....smích ....skrátka, nemajú 

čas!  
        (Rozhovor s Barbarou 50 let 6.5. 2013) 

Také tradice společného vaření guláše v lese dnes upadla, protože mladí jsou pohodlní: 

 
E: tak už mladý sú dneska na to pohodlný, aby šiel do hor, tak si potrebuje nabaliť a čo ja viem sa postarať a jednoduchšie je 

sa doma sa najesť ako vtedy to bol ešte zážitok dneska to už… 

T: Aj na tri dni sme išli 

P: Takže se tam spalo, pod stanem? 

T: Áno, áno dokonca aj dve party boli boli aj starší chlapci a mladší 

P: A každej měl svojí vatru? 

T: Áno, áno 

P: Ale tak je to hodně práce s tím spojené, protože připravit dřevo, nařezat... 

E: No za to vravím, že dneska sú už pohodlný, mladý ľudia už…internet, televízor a také veci to už/.../ 

 

         (Rozhovor a Tomášem a Elenou 2.5.2013)

   

  

Vztahy také vyžadují práci, ochotu ke kompromisu a trpělivost, kterou jim mladí nedávají, 

naopak snadno vztah ukončí, aby hledali štěstí jinde: 
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Š: No, no jeden má tie svoje chyby, druhý má, ale nikdy.....ako bolo, tak bolo, môj manžel veľmi fajčil, aj na kartu chodil, lebo 

boli tie ktorí no...kamaráti ale, ale nikdy... ako bolo, tak bolo, nikdy sme tak nešli, že by sme hnevali, nikdy, nikdy a to viete to 

musí človek... ináč sa nadá žiť ....a teraz mladý voľačo sa nepáči, už odíde ani nejdú sa sobášiť... nič! Pár mesiace spolu 

a potom fjú...myslí, že to bude lepšie s iným, ale neni, nebude lepšie...  

        (Rozhovor se Šantal 7.5. 2013) 

Konzumní přístup k manželství vede ke zvyšující se rozvodovosti. Informátor během 

nestrukturovaného skupinového rozhovoru porovnává současnost se vzpomínkou na 

informaci, kterou zaslechl kdysi v rádiu:   

V:... /a to nebolo veľmi dobré, keď oni, keď nenormálne veľké svadby, drahé, sa  robili a potom po určitom čase, že sa 

rozviedli  

B:... sa rozišli 

V: ....to vtedy bolo tak, že ak dobre pamätám z rádia z detstva, sme mali rádio už kúpené, že vtedy bolo 10, 15% 

(rozvedených)a to bolo veľké haló..... a dneska to už je, prakticky by sa to mohlo povedať, že je to fifty fifty, že to je napoľ.... 

alebo chodia spolu tri mesiace a po pol roka sa rozídu.. 

B: ...ale dakedy neboli tak tie rozvody ako teraz... 

V: fjú, to nie, áno, určite, určite 

B: ...to sa brali na celý život! 

V: ....proste že, že proste viacej ako tretina alebo tak...  

 
        (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6.5. 2013) 

V následujícím úryvku informátorka komentuje změnu vztahu k práci i půdě. Motiv času se 

odráží v motivu čekání - mladí volí pasivitu:  

Ve vesnici jsou prý mladí chlapci často nezaměstnaní ale podle Š.: “Mladí nechcú pracovať na záhrade, radšej  čakajú“ 

        (Terénní poznámky 2013) 

 

4.8.4 FINANCE 

    

Počet manželství prý na Slovensku klesá. Informátorka v následujícím úryvku vyjadřuje skepsi 

do budoucna: 

A:Hádam, že táto téma bude skoro dosť vzácna, pretože ľudia sa v budúcnosti už nebudú brať. Dcéra sa nechce vydávať, 

pretože ako to kolem seba vidí, tak do také situácie sa nechce dostať.  

  

        (Rozhovor s Amálií 6.5.2014) 

 
B: Teraz už je svadieb stále menej, ľudia iba spolu žijú, to je vetšinou kvôli financiám, ale mohli by sa zoskromniť a urobiť 

malú svadbu... však aj my sme mali, ale to oni asi nechcú./.../ 

 

        (Terénní poznámky 2014) 

 

To, že se mladí dnes často rozvádějí, činí z nákladů na svatbu značně nejistou investici: 

 
G. potom také mluvil o tom, že není dobré, když se investuje do svatební hostiny a manželství se potom rozpadne. 

 
        (Terénní poznámky 2013) 
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Vypravit svatební hostinu v dnešní době, kdy se svatby pořádají v restauraci, může pro 

někoho představovat přílišnou finanční zátěž. V současné době se prý mladé páry 

z finančních důvodů rozhodují svatbu vynechat a žít spolu ve volném svazku. Rozvedená žena 

nebo svobodná matka prý mají nárok na různé sociální příspěvky a i z toho důvodu se prý ve 

Sklepné mladé páry často rozhodují do manželství nevstoupit.  

 
P: A co myslíte, jak bude ona chtít tu svatbu nebo bude jí vůbec chtít? Zrovna včera jsem se dívala na televizi a říkali tam, že 

na Slovensku je, já jsem si to zapsala, 42,3% lidí svobodných, to je docela hodně, že jo? 

Z: Áno, to je veľa no, alebo už aj robia tak, že kvôli dotá...no dotáciám od štátu...lebo kto je slobodný tak viac dostane ako 

keby boli zosobášený 

P: Jo, jo státní příspěvek nějaký  

Z: No, nejaké príspevky, práve aj po dieťati, v hmotnej núdzi, môže byť dieťa, viete ak to je slobodná mamička 

P: No vidíte 

Z: Od štátu viac dostanú, kadejaké zľavy, pravda, tak v tom to možno... 

P: Takže vlastne ta svatba, to je takový rozhodnutí... 

Z: Finanční  

/.../ 

 
        (Rozhovor se Zdenkou 56 let, 6.4. 2014) 

 
Z: Jaj...hej to som neodpovedala hej...no a teraz iba do reštaurácii a kto koľko peňazí má, tak spraví vetšiu svadbu, my sme 

mali no dcére sme iba tak blízka rodina bola do reštaurácie sme išli, no večeru sme mali a bez hudby lebo už potom bola 

tehotná, bola tehotná 

P: A kde ste mali? 

Z: V Lučenci sme mali tak takú skromnejšiu svadbu sme mali/.../ 

 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

Další informátorka se vyjadřuje k nákladům na tradiční svatbu: 

 
/.../ 

Z: No vtedy sa to mohlo, ja neviem no vypestovalo sa, sviňa sa zabíjala a už z tej svini sa spravila jedna svadba... 

P: Hm, hm 

Z: No sliepky sa dochovali, viete no a ten alkohol buď domáce bolo alebo ta malinovka, pár halierov stálo, vtedy to mohli aj, 

no nás bolo päť a nám mama vystavila takúto veľkú svadbu./.../ 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4. 2014) 

 

Informátorka v následujícím úryvku zkouší vypočítat náklady na svatbu a ty v průběhu 

narůstají do obřích rozměrů: 
/.../ 

R: A vieš koľko je to peňazí? Tie peniaze, čo dali tam do reštaurácie, to mohli im niečo kúpiť! 

P: No snad to jídlo, že stálo 30 E na osobu ... 

 

Informátorka se dala do počítání a po chvíli výpočtů, které jsem nedokázala moc sledovat, 

přišla výsledná, ohromující suma: 

 
 R: No vidíš, teraz ti vravím 220 tisíc korún českých, to je štvrť  milióna skoro/.../ 
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        (Rozhovor s Renátou 5.4. 2014) 

 

Když jsem si náklady přepočítávala, přičemž jsem počítala se celkem se 120 hosty a náklady 

nakonec rozdělila na dvě části, vyšla mi částka 36.000 korun. 

 

V následujícím úryvku vyjadřuje informátorka přesvědčení, že finanční situace donutí lidi 

vrátit se ke starým způsobům organizace svatební hostiny v domácím prostředí: 

 
R: A tuto každý vraví vyzdobené... ja sa ti môžem na výzdobu...Aj ja viem pekne vyzdobiť, ale na čo je to? Neboj sa ešte 

prídeme aj do oného, do domáceho. Ako plyn išiel hore, každý už má drevo... tak teraz bude aj toto isté, domáce bude. 

P: Hm 

R: Lebo tu ľudia nebudú vládať. No, tak u nás aspoň nie...  
        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

 

Dříve byla podle výpovědí možnost uspořádat svatbu pro každého podobně finančně 

dostupná, jak o tom vypovídá následující úryvek; v dnešní době jsou finanční možnosti více 

diferencovány; informátorky, které byly dobře finančně zajištěné, byly ve výpovědích 

o finanční situaci mnohem pozitivnější než informátorky, jejichž příjem byl relativně nižší: 

/.../Z: sviňa sa zabíjala a už z tej svini sa spravila jedna svadba/.../ Z: No sliepky sa dochovali, viete no a ten alkohol buď 

domáce bolo alebo ta malinovka, pár halierov stálo, vtedy to mohli aj, no nás bolo päť a nám mama vystavila takúto veľkú 

svadbu/.../ 

    (Rozhovor se Zdenkou 5.4.2014) 

P: No a když by se vás zeptala, vy teda vlastně ty změny, ke kterým došlo, vnímáte pozitivně, že teď je to takový? 

A: Lepšie, lepšie, pravdaže lepšie, no finančne trošku viac asi stojí, ale lepšie 

P: Těžko říct, protože se těžko počítají ty náklady, na těch starých svatbách, protože ta ty zvířátka byly vaše… 

A: No, ale to každý choval, každý mal 

P: Ale kdyby se započítali ty náklady, tak by to možná vyšlo 

A: tak by to asi vyšlo 

P: Vlastne človek musí hostiť ty pomocníky 

A: Áno, áno, aj čas všetko, tak že to možno, že rovnako by vyšlo, tak to je lepšie aj pohodlnejšie, ako vtedy dávno bolo/.../ 

 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4. 2014) 

 

E: ako sa začalo podnikať, začali sa tie služby lepšie ponúkať v podstate aj v tých reštýkov a koniec koncov ľudia vypočítavali, 

že takisto vás to vyjde, keď to urobíte doma ako keď urobíte v reštýku, no o niečo viac.. 

 

        (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

 

P: Kdyby, kdyby se teď syn chtěl ženit, jak byste to dělali, to byste už udělali v restauraci nebo taky doma, na dvoře jak se to 

dříve dělávalo? 

M: Podľa mňa v reštaurácii. 

P: V restauraci hm 

M: Najbližších, bratrancov, súrodencov mojich 

P: On by asi taky chtěl aby to bylo v restauraci, že jo? 

M: Myslím si, že hej, neviem síce o tom sme sa nebavili smích...... ale už iste by nebolo 120 ľudí, aj keď my by sme mali toľko 

z mojej strany ľudí, všetkých nemožno pozvať... 

P: Proč? 

M: No, tak to je už teraz drahé, nie tak ako vtedy... (Rozhovor s Magdalenou3.4. 2014)  
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4.9  TRADIČNÍ SVATBA – SOCIÁLNÍ NORMA 

Podle Kornelie Jakubíkové „svadba bola najvýznamnejšou udalosťou a sviatkom v živote 
rodiny. Na začiatku storočia tradičná svadba trvala 3-5 dní, k čomu treba priradiť aj 
predsvadobné obdobie, zahŕňajúce pytačky, zásnuby, ohlášky, pozývanie hostí a vlastnú 
prípravu svadby. Bol to bohatý, zložitý komplex obradov a zvykov, ktoré boli prejavmi 
obyčajového práva, kultu predkov, mágie, morálky, etiky, liturgie, ľudového umenia 
i zábavy.“  (1999:173)  

Z výpovědí jsem oddělovala úryvky vztahující se k tradičním svatbám mých 

informátorek, popisující sociální normu, neboli model pro realitu, tak jak o něm uvažuje 

Geertz (2000:161), jako jakýsi ideální obraz svatby. 

V předsvatebním období probíhali ohlášky, zásnuby, zvaní hostů na svatbu, zabíjačka, 

příprava pokrmů a oslava spojená s pohoštěním hostů, kteří přinášeli koláče a dorty. 

Samotná svatba se skládala ze svatebního obřadu, po němž následovala veřejná oslava před 

kostelem spojená s rozdáváním koláčů a rozlévání alkoholu všem zúčastněným. Poté 

následovalo společné focení a samotná svatební hostina, jež byla o půl noci završena tancem 

nevěsty.  

Příprava na svatbu však u dívek probíhala již od mládí, kdy jim rodiče, prarodiče, 

kmotry a krstná mama střádaly výbavu: 

Z: No príprava je taká, že ešte no ako za slobodna sa…výbava…výbava ako uteráky, paplón, také veci sa dievkam zbieralo, bo 

voľakedy nebolo toho veľa však v obchodoch, tak dievky výbavu si pripravovali: uterákov froté potom, utierky... 

P: Babička mi taky skládala... 

Z: Utierky a teraz je to také zbytočné smích a voľakedy bola taká, taká... taká móda, no takto sa potom zbieralo a pred 

svadbou týždeň sa to donieslo eh k ženíchovi no a išlo sa, že krstný rodičia, rodičia alebo no ženy, ženy išli s tou výbavou, 

všetko na povaly alebo postupne však tie veci, tam doniesol, také nebolo veľké auto, iba sa to donieslo...no takto a to sa 

ukladalo pekne do skrine/.../ 

        (Rozhovor se Zdenkou 6.4. 2014) 

 

A: Ale akože dievčaťu sa patrilo mať, som mala okolo 200 utierok a okolo vyše sto uterákov a takéto veci/.../ 

        (Rozhovor s Amáliou 8.5. 2013) 

 

Aktéři v souvislosti se svatbou zmiňovali osobu tzv. starejšího, člověka který provází hosty 

celým svatebním rituálem a doprovází jej veršovanými průpovídkami. Jan Assmann by jej 

označil za držitele kulturní paměti. Starejší představoval jakéhosi zástupce ženicha při 

předsvatebních úkonech a zároveň byl průvodcem celého svatebního rituálu. Jeho úlohou 

bylo provést hosty strukturou svatební hostiny, kterou vyznačovaly jednotlivé chody přičemž 

starejší tyto chody formou komentoval verši, které nasbíral od starších starejších:ˇ 

 
A: tie texty ani nevymyslí človek lebo to už potom viac menej také… 

G: staré 

A: také, také 

G: možno prispôsobené svojej dobe... 

A: hej, také také 

G: Ale to už vymysleli tý starý profesionáli. 

A: To vetšinou ide tak, že každý si pozbiera tie staré veci od tých starých starejších… 

         (Rozhovor 2013) 
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V: /.../starejší je to....starejší, starejší ten je taký starší pán, čo má tu onú, (valašku) tie mašličky všetko a pozná tie spevy, 

všetko čo.../.../ 

B : akože z kultúrneho hľadiska, keď ti donesú polievku, tak on vždycky po...prišiel, povedal, polievka že z čoho je uvarená 

a tak všetko a to všetko v takej veršovanej forme 

V: Vo veršoch, vo veršoch, musel vedieť no 

        (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6.5. 2013) 

Z: Áno, áno a ešte starejší , starejší, kto uvádza celú svadbu, privíta hostí alebo privíta nevestu, on ešte reční, že kedy sa 

donieslo polievka a taký veršík povie k tomu, alebo ďalší chod zase taký do rýmu veršík, starejší. 

        (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

Informátorky vypovídaly, že dříve býval starejší někdo z rodiny:  
 

P: Takže vy jste neměli takovýho nejakýho starejšího nebo tak? 

R: MM! nemali no, na čo...no čo taká hlúposť aj na starejšího, to taký zvyk, to bol u nás, ja viem, čo je to starejší, taký zvyk 

bol u nás, že to bol z rodiny, nie cudzí... 

 

        (Rozhovor Renátou 5.4.2014) 

  

 

P: A vy jste měli takového starejšího? 

Z: Mali sme určite, buď krstný rodič to je, alebo kto vie rečniť...alebo už teraz, teraz sú už aj akože profesionáli starejší, už kto 

to... 

P: Mhm, ale tehdy to byl někdo třeba z rodiny? 

Z: Iba z rodiny, mhm, iba z rodiny, hej....buď mohol aj čítať z papiera, keď to nevedel nazpameť ale, ale no tak bolo, že vedeli 

to povedať.../.../ 

    
        (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2013) 

 

Když mladý pár začal uvažovat o svatbě, bylo třeba získat souhlas v domě rodičů dívky a ten 

dostával mládenec poté, co absolvoval pytačky. Jednalo se o ritualizovaný úkon, který spolu 

s mládencem absolvoval také zástupce. Role zástupce někdy připadla tzv. starejšímu nebo 

krstnému otci. Ten rituálně přednesl žádost o nevěstu. Informátoři mluvili o tom, že pokud si 

formule nepamatoval nazpaměť, mohl je i číst.  

Můj informátor v následujícím příspěvku popisuje, jak probíhaly pytačky v jeho případě. Jeho 

nevěsta byla z blízké vesnice a její rodina jej překvapila zvykem, který ze Sklepné neznal. 

Zvyky se lišily vesnice od vesnice a tvořily barevnou mozaiku variací:  
 

V: .../.../ tak išli do toho domu a vypýtať si a doniesli kyticu a tak, že proste a tam povedali verše všetko, niekde sa to konalo 

tak, že schovali tu... nakoľko aj to mne sa stalo 

B: napríklad bolo aj tak, že postavili dievčence, zahaliť a vyberte si, že ktorá je vaša nevesta... 

P:a to taky vám urobili toto? 

V: Bolo to tak, že ja som na toto nebol pripravený, ale ale ale 

B,M,P: Smích 

V: ... jej teta trošku ako bosorka oblečená 

B: Alebo sa chlapci napríklad obliekli do dievčenských šiat dali závoj 

V: a ona, ona bola oblečená a oni, oni mi ju podstrčili ...no a a to. 

/.../ 

        (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6. 5.2013) 
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Ohlášky jsou církevním úkonem veřejného ohlášení úmyslu uzavřít manželství, který 

vyhlašuje pan farář. Tento úkon je nepovinný a některé páry je vynechávají, stejně tak jako 

zásnuby. Pytačky se často pojí také se zásnubami: 

 V: áno, áno a to bola to pytačky aj toto všetko sa dialo na zásnubách/.../ 

        (Rozhovor s Václavem 6.5. 2013) 

Zvaní na svatbu bylo úkolem mladého páru, který to dělal osobně nebo jej zastupoval krstný 

otec: 

Z: Áno, krstných rodičov, áno, áno bratrancov, tety, ujov...áno áno pozívali sme hej hej a to sme tak, že ja som chodila 

s manželom ich pozívať 

P: Mhm 

Z: A vtedy sa dávali aj pozvánky, pozvánky aj 

P: Takže ste 

Z: K svadobnému stolu hej tak  

P: Osobne? 

Z:...osobne áno, áno, áno a už potom hádam kto býval ďalej, trošku ďalej však tam, to sme už nestihli, tam sme asi posielali, 

pozvánky  .....  

     (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

Přípravy na svatební hostinu podle některých informátorek začala týden před svatbou:   

 
E:/.../no, no ešte predtým sa aj to robilo akože sa...  

P: Protože ta slepičí polívka... 

E: Áno, áno, áno ženy sa zišli predtým, týždeň alebo dva a robia sa ty nudle tak, teraz to už našťastie nie smích 

        
(Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

 

R: No, pravdaže, no...to sa už robilo týždeň predtým, tie rezance, domáce zo žĺtkov, z desaťi vajec sa zvyklo robiť... 

        (Rozhovor s Renátou 3.4. 2014) 

Zabíjačka probíhala ve čtvrtek nebo pátek: 

A:svatby vetšinou, tu čo boli, tak vetšinou sa začínali štvrtkom alebo piatkom, zabíjačkou… 

P:Mhm 

G: Toto som ani nepovedal… 

A:Čtvrtok zabíjačka vlastne, každý si akože, spravili sa výrobky… 

G: Ja som povedal, že sa začínali piatkom, kedy doniesla sa koláče 

A: Nie, štvrtkom, keď boli doma svadby, predtým boli svadby... vlastne sa robili doma…/.../ 

 

        (Rozhovor Amáliou a Gregorem 10.5.2013) 

 

R: No tak oni, pravdaže, oni prišli, celá rodina už v piatok sa zišla rodina celá, zabíjalo sa v piatok a celá rodina pomáhala, 

pravda/.../ 

P: Svini ste zabíjali 

R: No pravda 

P: Mhm 

R: sliepky na polievku a takéto... 

/.../ 

(Rozhovor s Renátou 3.4.2014) 
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/.../ 

E: Príprava už sa začínalo vo štvrtok zapichla sa sviňa – v piatok pred svadbou priniesli hostia koláče a dary a už vtedy sa 

počalo zabíjať a do nedele do rána sa oslavovalo... 

/.../ 

         (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

 

 

Někdy během těchto příprav proběhla prohlídka nového bytu, do kterého se mladí mají 

stěhovat, jak popisuje informátorka v následujícím příspěvku: 

V:/.../Vetšinou ak sa doma robili svadby, tak ta rodina urobila zabíjačku a vlastne mala všetky tie dobroty typu: klobása, 

jaternička a tieto záležitosti mali prichystané a tým pohostili vlastne tých ktorí prišli doniesť tie dary, koláče, posadili okolo 

stola, ponúkli samozrejme aj vypiť aj najesť sa a tak už akože porozprávali sa o tom, že zajtra teda ako na tu svadbu, na 

kolku, ako majú všetko prísť, tak si takéto veci dohodli a dokonca vtedy sa už dalo aj pozrieť tie pripravené ak sa ten mladý 

pár sťahoval do nejakého takého nového, nazvime to bytu, hej 

P: Mhm 

V: tak už vtedy tam sa dalo ísť pozrieť ako budú mať mladý zariadené napríklad, sa to dalo už popozerať, že takto majú 

prichystanú spálňu, takto majú obývačku a...to si ako decko pamätám, že ukázali nám...Tu oproti čo S. čo bývajú, tak mama, 

keď mali mať svadbu, lebo ona bola s trinásti detí a moja starká krstila dvanástich, trinástich, takže na každú svadbu akože 

naša rodina bola pozvaná no a to si pamätám, že sem, keď sme išli tak nám ten dom už zariadený pekne ukázali./.../ 

 

        (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

 

Nošení koláčů bylo důležitou součástí předsvatebních příprav a zůstává jí i dnes. Podle 

tradice v pátek hosté přinášeli dary, koláče a dorty a bylo již třeba je pohostit: 

 
A: V piatok sa nosili koláče a tieto prví hostia sa už mohli pohostiť prvými výrobky zo zabíjačky a nebo koláči a zároveň 

robievali prípravy na svadobnú hostinu: svadba vlastne ona začínala sa štvrtok, tým, že rodina spravila zabíjačku, mali 

nejaké už kuchárka bola tam, ktorá varila celú zabí…celú svadbu, ona si to mäso tak pripravila, naporciovala, spravila si 

výrobky… 

P:A pomáhal jí někdo z tý rodiny? 

A: Celá rodina  

P: Cela rodina         (Rozhovor s Amáliou 6.4.2014) 

 

A:V piatok sa niesli koláče a dary sa nosili, to už vlastne sa začalo, že už tam, už tam boli hostia už sa na tú, na to, na ten 

piatok sa už vlastne prvé výrobky, tlačenka, klobása, hurka... to sa všetko...dávalo/.../ 

 
        (Rozhovor s Amáliou 6.4.2014) 

 

Sobota je tradičně dnem samotné svatby. Tehdy šel ženich a jeho zástupce znovu žádat o 

nevěstu a předat jí svatební kytici; s touto kyticí nevěsta absolvovala svatební obřad: 

V: Áno /.../ale toto bol taký najmladší, brat...proste mladší ako je ženích a ten išiel s kyticou  a čo on mal prvú družku s nej išli 

vypýtať 

B: nevestu 

/.../ 
V: /.../a vtedy jej donesú tú svadobnú kyticu, jej odovzdajú, lebo ona potom už s tým príde do kostola/.../ 

        (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6.5.2013) 
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Ženicha vede tradičně k oltáři mladší, svobodná, příbuzná - sestra nebo sestřenice a nevěstu 

zase bratr nebo bratranec. 

  
P: A to je takový zvyk, že sestřenice vede k oltáři? Kluka? 

M: Sestra alebo sesternica 
        (Rozhovor s Magdalénou 3.4. 2014) 

 

Slovenština umožňuje jazykové rozlišení sobáš a svatba, já budu používat výrazy svatební 

obřad a svatební hostina. Svatební obřad se tradičně odehrával v kostele vesnice, ze které 

pocházela nevěsta: 

 
A: to je taký zvyk, že z kadiaľ pochádza nevesta v tej obci ako je sobáš, v kostole/.../ 

 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4. 2014) 

 

Svatebního obřadu se kromě rodin novomanželů účastnila i veřejnost. Svatební obřad 

představuje prvek, který zůstává dlouhodobě neměnný. Součástí je svaté přijímání zrcadlící 

motiv společné hostiny. Lámání chleba symbolizuje společnou hostinu. Chléb se láme a 

podává všem, kteří tvoří základní společenství stolu. Svatý Pavel se o eucharistii vyjadřuje 

takto: „a není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my 

mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.“ (1K 10,16n). Snědené se 

stává součástí každého účastníka, každý účastník se stává součástí jedno těla církve.  Ježíš 

vyzval učedníky, aby to činili na jeho památku; v eucharistii se tedy spojuje téma jídla i 

paměti. 

 V následujícím příspěvku se informátorka vyjadřuje právě k tomuto aspektu 

eucharistie -lámání hostie a dělení ji mezi věřící obec:  

V: /…/ lebo to tiež na princípe, že je to oblátka hej ale takejto veľkosti, pán farár má tu veľkú, ktorú počas omši ... no, boli ste 

už niekedy na omši? 

P: No tak bola som, ale každý dostal takú malú 

V: áno tú maličkú, tú dávajú na prijímaniu ľuďom a pán farár on má takú veľkú, zo ktorou akože celá ta omša prebieha si to 

rozlomí, no a keď  má viacero... akože celé to nezvykne zjesť... polovicu zvykne tak rozlámať, že ju ešte pri prijímaní niekomu 

akože odlomí taký kúsok, celú tu veľkú on nezvykne sám akože... alebo sú viacerý kňazi tak si to rozdelia  a tak/.../ 

        
(Rozhovor s Věrou 9.5. 2013) 

 

Jako naprosto nezbytnou součást svatebního rituálu byl zmiňován alkohol. Většina rituálů je 

spojena se změnou vědomí; na slovenské svatbě tuto úlohu plní alkohol. Svatební rituál by 

bez alkoholu nebyl myslitelný, některé informátorky dokonce na základě preferencí 

spojených s alkoholem konstruovaly společnou identitu:  

P:/.../a na svatbě teda alkohol musí bejt, že jo? 

R: Phuhú, to hej Maďari kdeže, u nás to, tu bo, no u nás boli zo 40 či koľkí, no celá rodina, a tu boli asi 25 alebo koľko, čo vieš 

čo u nás už v štvrtok začali piť, ešte aj v nedeľu pili po obede, ešte v pondelok!/.../ 

        (Rozhovor s Renátou 3.4. 2014) 
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E: Tu zas si myslím, že viac ten alkohol u nás, táto hruška alebo také niečo, pálenka.../.../ 

        (Rozhovor s Elenou 8.5.2013) 

P: A asi bez alkoholu by ta svadba....asi nešla 

Z: MM, nesouhlas...to bolo hlavné! To bolo hlavné alkohol, pravda, na privítanie a ešte ešte chodili eh, eh ako baltáž sa to 

volá, ale ako z dediny buď priatelia, lebo takto, ak by som to povedala, chodili...kto bol pozvaný tak prišli povedzme okolo 

polnoci na svadbu pozrieť a tých takisto pohostili 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

V následujícím úryvku aktér vypráví o tom, že musel vyplatit nevěstu, alkohol se používal 

jako náhradní platidlo: 
 

V: lebo som za Mučín hrával futbal, takže mal som to také že sme všetci boli kamaráti, lebo to nie je jedno keď zaplatíte sto 

korún alebo  povedzme 500 korún... 

M: hezký 

B: a oni si za to kúpili pálenku a dobre sa opili smích 

M,P: smích 

V: povedali 300 sto korún, tak 300 korún 

P: Potom to snížili, keďže hrál fotbal za Mučenec… 

V: za Mučín 

B: a nevesta išla do druhej dediny a tým chlapcom bolo treba akože zaplatiť... 

V: aby mali za čo piť no... 

B: No...veď som povedala, že za tý peniaze si kúpili alkohol a to zapili/.../ 

 

        (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6.5. 2013) 

 

Po svatebním obřadu se na veřejném prostranství před kostelem se nabízí pálenka a koláče 

všem přítomným:  

/.../E: Tie koláče eh pri kostole vlastne sa zoberú len tým, ktorý prídu tam a pozerať tu svadbu... takže potom tí zvyknú 

ponúkať aj sa naleje a chlapi idú s fľašou a ženy v krabici koláče a ponúkajú tým ktorý tam...aby sa aj dačo aj im ušlo, čo 

budú len pozerať smích/.../ 

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

 

Ženy nabízí příchozím koláče, muži nalívají alkohol každému kdo přijde. B: Tam môžu aj nepozvaný... 

        (Terénní poznámky 2014) 

 

V době, na kterou vzpomínaly mé informátorky, nejvíce změn zaznamenal prostor, ve 

kterém se hostiny pořádaly. Svatební hostiny se dělávaly ve stodole nebo ve stanu; původně 

rodina nevěsty i ženicha slavily každá zvlášť: 

 
A: A vetšinou boli akože, tak ako my tu máme tu…eh…hospodársku budovu, keď sa pozriete dozadu/.../ a vetšinou tie svadby 

boli tam a nanosili sa tam stoly, stoličky 

G: Alebo ten sa natiahol, ten veľký stan sa natiahol... 

A:alebo, eh áno ale vetšinou vetšinou to bolo pod pajtou to boli tie svadby… 
        (Rozhovor s Amáliou a Gregorem 10.5. 2013) 

      

Z: alebo ešte voľakedy stan, vo dvore postavili stany, také obrovské ako jeden dvor.../.../ 
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     (Rozhovor se Zdenkou 6.4. 2014) 

 
G: Každý si pozval svojich hostí, svoje si varil, svoje sa pilo, svoje tancovalo… no a hovorím to som bol ešte malý, to sa už 

nepamätám… 

 

        (Rozhovor s Gregorem 6.5. 2013) 

   

 

V průběhu osmdesátých let již vznikala poptávka po prostoru, který by vyhovoval měnícím se 

standardům a zvyšujícím se nárokům, informátorka mluvila o tom, že aktéři místnost potáhli 

plátnem „aby nebylo vidět, že je to v pajte“ :  

V: /.../ ja sama som bola na takých svadbách, dokonca kamoška v nejakom osemdesiatom neviem, ja neviem prvom alebo 

druhom, keď sa vydávala 1981 alebo 2,... tak oni mali tak vzadu pajtu a viem, že z vnútra si to takým plátnom...proste aby 

nebolo vidno, že je to v pajte, tak kvazi urobili z toho takú miestnosť eh oplachtovanú by som povedala, no a tam tam 

prichystali tie stoly a všetko a boli svadby aj na takých miestach.      
        (Rozhovor s Věrou 2.4. 2014) 

 

V průběhu osmdesátých let se přesouvalo konání svatby do kulturních domů, které v té době 

již tvořily běžnou součást téměř každé vesnice:  

 
Z:...to každý mal veľkú svadbu v kultúrnom dome, na dedine to tak bolo, veľkú svadbu, to bolo normálne vtedy.../.../ 

        (Rozhovor se Zdenkou 6.4. 2014) 

 

V následujícím úryvku informátorka mluví o tom, že zatímco její bratr ještě slavil ve stanu (od 

Rusů), protože kulturní dům ještě v té době nebyl postavený, její svatební hostina o pět let 

později již probíhala dohromady s rodinou ženicha v kulturním domě: 

 
M: Naša nebola oddelene, v jednej miestnosti to bolo všetko, ale keď sa brat ženil, oni (rodina nevesty) mali tiež doma aj my 

sme mali doma.../.../ Ja som už mala spoločné, síce ja som päť rokou pozdejšie/.../ ako brat sa ženil... 

P: A brat sa ženil v kolikátým? 

M: No, päť rokou predo mnou... 

P. Takže vy jste měla 81, takže bratr to je bez pěti 76, jestli dobře počítám 

M: 75 lebo v šiestom už mali syna 

P: Takže tady se to nějak začalo lámat mezi 75 a 81 se začaly ty svatby už dělat dohromady? 

M: Síce, no, vtedy ešte  na dedine nebol ani postavený ten kultúrny dom, kde sme my mali svadbu, takže kvôli tomu asi 

nebola taká sála, prišli Rusi postavili ten stan, vojenský... 

 

 (Rozhovor s Magdalenou 3.4. 2014) 

 

Podle mých informátorek tradice oddělených hostin přestal vyhovovat proto, že po odchodu 

nevěsty již vázla zábava:  

Z: /.../...no mama cez tu svadbu plakala, a jedna jej vraví veď neplačte, veď ide na dobré miesto, mame bolo ľúto, že odídem 

od nej 

P: Hm 

Z: No, že neplačte, veď ide na dobré miesto... 
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     (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

Postupně se svatební hostiny začaly pořádat dohromady na neutrální půdě kulturního domu:  

 
 P:  A tak je to .... 

A: ...lepšie, lebo tam je aj nevesta aj ten ženích a lepšie je to tak, lebo naozaj chýba potom z rodiny ta nevesta aj ženích, aj 

z jednej strany, keď ako je to aj na druhej strane chýba, potom .... 

P: Je to trošku...  

A: Smutné, smutné, nechceli nás vtedy... aaj... nechceli nás o desiatej pustiť, že aby sme nešli a tí tam už sa hnevali, že 

nevesta prečo nepríde,  jáááj...no ani tak, ani tak... 

P: Hm 

A: Tak najlepšie je takto spoločne a spoločne sa zabávajú potom ľudia, tak 

P: Jasne, hm 

A: Už teraz takto robia spoločne aj tie svadby.../.../ 

 

     (Rozhovor Anjelou 3.4. 2014) 

 

Svatební hostina má svou strukturu. Strukturování jídla během svatební hostiny je jednou 

z příčin, že si mé informátorky dokázaly svatební jídlo vybavit z paměti. Začínalo se vždy 

slepičí polévkou a končilo se plněnou kapustou, tato dvě jídla tvořila jakýsi úvod a konec 

každé svatby; jedna informátorka dokonce plněnou kapustu označuje za symbol svatby. 

Mezitím se podávaly masité chody, které strukturovaly celou oslavu: 

V: /.../tie svadby ja neviem, pred tými 20,30 rokmi sa skladali z XY chodou 

P: áno 

V: Čiže ja neviem, prišiel chod, že polievka, potom prišiel chod, že /.../bolo varené kuracie mäso, alebo kurací, že tam bolo, 

kurací, niečo proste kura, /.../ také ako pečené kura s ryžou ako druhý chod s nejakým kompotikom, potom mohol byť další 

chod ja neviem vepřo knedlo zelo mohol byť chod.. 

P: Veľa ľudí povedalo, že vepřo bolo typické 

V: Áno potom rezeň zo šalátom ako bol a úplne na záver bola, po pol noci bol klasický záver tak, tých svadieb akože plnená 

nejaká kapusta alebo proste taká kapustová polievka, tým to akože zvykli ukončievať tie klasické svadby ktoré mali, ja 

nevime päť šesť chodou/.../  

 

        (Rozhovor s Věrou 9.5. 2013) 

 

G: Potom bola... keď sa spraví... však sa spraví polievka s tých veľa sliepok 

P: Mhm 

G: Z toho je potom varené mäso... 

A: Varené mäso, to s paradajkovým pretlakom sa podávala 

G: a potom sa plnka spraví  

A: Plnka, hej 

G: a keď už tieto dve veci človek zje, už je dosť a ešte potom, ešte stále... 

A: Potom bolo grilované kura lebo pečené kura 

G: a potom samozrejme vepřo-knedlo-zelo... 

A: vepřo-knedlo, vyprážané mäso, zemiakový šalát... 

G: Ale to naraz? to nie naraz... 

A: Nie to celú noc sa jedlo, to boli tak akože dvoj hodinové alebo hodinové odstupy, aby vlastne..po pol noci sa podávala 

kapustnica, to bolo to posledné/.../ 

 

        (Rozhovor s Amáliou a Gregorem 10.5. 2013) 
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Když jsem sbírala informace o svatebním jídle, zaujaly mě dva texty, jejichž kopie mi daroval 

informátor se zájmem o historii. Jedná se o veršované texty se sbírky starejšího. Jeden text 

propojuje rituál svatební hostiny s biblickými časy a odkazuje na příběh Ježíšovo nakrmení 

zástupů na břehu Galilejského jezera. Svatební hostina se tak propojuje s biblickými časy.  

 Druhý je veršovaná óda na slepičí polévku s jasnými odkazy na plodnost a sexualitu.  

Podle Jakubíkové se na svatbě tradičně podávala „kurovitá hydina“ (kohút, sliepka) ako 

prostriedky plodnostnej mágie“ (199:162).   

Také mé informátorky zmiňovaly právě slepičí polévku jako jeden z pilířů svatební hostiny, 

bez kterého se svatba neobejde.  

 

Přestože některé informátorky často vypovídaly, že na jídlo během svatby nemyslely, nebo 

že si svou svatbu již nepamatují, s jistotou vyjmenovaly chody, které se na svatbě tradičně 

podávaly. Podoba svatební hostiny je uchovávána v kolektivní paměti a ve vzpomínkách se 

propojují zážitky ze všech svatebních hostin, kterých se informátorky zúčastnily.  Mnohé 

informátorky zažily svatby jako děti, později zažily svatby svých sourozenců a přátel a 

vypomáhaly na svatbách ostatních. Struktura svatební hostiny byla zafixována v ustálené 

formě, se kterou měly informátorky opakovanou zkušenost, což upevnilo vzpomínku 

v paměti. Informátorka vypovídá, že nevěsta na jídlo nemyslí: 

 
E: No a svadobná hostina – nevesta má pekné šaty a na jedlo nevesta ani nemyslí, to je iba potrebné ku tomu aby člověk 

pohostil tých pozvaných hostí, uctí ich, je to prejav úcty aby sa dobre cítili….   

 

ale vzápětí pokračuje: 

 
E: už si nepamätám... ale určite polievka  slepačia bola a po pol noci kapustnica, tiež bravčové mäso s knedlíkom a kapustou, 

rezeň bol so šalátom bramborovým, také veci sa varili./.../ 

 

        (Rozhovor Evou 4.4.2014) 

 

 

Plněná kapusta vždy zakončovala svatební hostinu a podávala se kolem půlnoci až po tanci 

nevěsty, zde informátorka popisuje, proč oni tento chod vynechaly, je vidět, že kapustový 

chod přichází až po půlnoci:  

 
V:...sme nemali už ani tu kapustu ani tie kapustové veci... 

P: Nebolo 

V: Lebo my sme to mali nejak, iba  nejak po polnoci a potom sme sa tak, akože rozišli sme sa domou všetci/.../ 

  
        (Rozhovor s Věrou 4.4.2014) 

 

Genepp pokládá svatební rituál za rituál přechodový. Svatby mých informátorek vyznačovaly 

změnu statusu a pro mé informátorky znamenaly opravdový přechod – po svatbě se již 

domů nevrátily a začal pro ně nový život. Motiv přechodu byl ještě zdůrazněn rituálem, který 

se prováděl, pokud nevěsta odcházela za ženichem do jiné vesnice. Mladíci natáhli provaz 



55 

 

přes cestu a žádali od ženicha výkupné, jako náhradu za to, že vesnice přichází o děvče. Po 

zaplacení mohla nevěsta jít. Provaz, natažený přes cestu může být nahlížen jako symbol 

prahu; když ženich vyplatil výkupné, byl nevěstě umožněn volný průchod:  

 
E: Po sobáši nevesta ide k ženíchovi a keď my sme odchádzali, mladý zapália oheň a pýtajú výkupné po ženíchovi, pálenku 

alebo peniaze, musí vyplatiť, čo žiadajú/.../ 

     (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

 
Z: Ale tak, že to chlapci z dediny, z mojej dediny, taký takú šnúru vytiahli cez most, akože za... už ak končí dedina, povedzme, 

my sme posledný dom tak, tak no a neviem, peniaze a fľašu, museli tým... 

P: Musel vyplatit 

Z: Vyplatiť, hej, za mňa, že ja odchádzam z dediny.... 

 
     (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

V: takisto keď už ako, ako keď nevestu brali napríklad konkrétne, konkrétne, keď ja som bral z Mučína, tak zapália oheň na 

ceste pred mostom, zapália oheň, slamu a vytiahnu ten no proste... 

B: lano 

V: lano, to konopné ono je to hasičské, vytiahnu na cestu a musíte odkúpiť, lebo že možno u ceduli z tej dediny, takže že oni 

vypustia nevestu 

B: a ženích musí zaplatiť za nevestu, nevesta ide do druhej dediny za manželom... 

V: áno, áno, áno a zase ja som platil 300 korún a 2 litre pálenky 

b: ale to boli dakedy veľké peniaze... 

V: No obrovské peniaze, ale za čo som platil toľko málo... 

B: Tým mládencom, ktorý to lano vytiahli až potom uvoľnili cestu vytiahli lano a môže sa ísť, ale musíte zaplatiť 

 

        (Rozhovor s Václavem  Barbarou 6.5. 2013) 

Po hostině kolem půlnoci nevěsta absolvovala tanec nevěsty, po kterém se převlékla do 

červených šatů, jejichž symboliku osvětluje informátorka v následujícím úryvku:  

 
Z: či vlastne nie nevesta hej ale ako už vydatá žena v červenom, v červenom, šatka ešte vtedy, červené šaty, to znamenalo, že 

už nie som slobodná... už vydatá/.../ 

(Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 
A: Áno, tak tu som mala v Pincinej,  tu bola aj hudba, my sme tam hudbu nemali v Bolkovciach, tam sme nemali hudbu, ale 

tu sme mali takú hudbu, že cigáni vtedy ešte tak hrali cigáni, tak tu sme mali nevestin ako tanec okolo, o pol noci to bolo, no 

a potom som prezliekala do červené šaty/.../ 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

Po svatbě již žena zůstala u svého manžela: 

 
 R: A potom po obede sa vracalo, ku ženíchovi na Sklepnú... a to sa potom zabávalo do rána. Pauza 

P: Takže to  jste byli od oběda  už celou dobu? 

R: Už celu dobu tu, no. 

 

    (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

   

A: Dve hostiny boli áno a tak do 11 či do 10 večer sme boli v Boľkovciach a potom sme prišli už sem do Sklepnej, a potom 

som už ako nevrátila naspäť lebo už som ostala tu, tak...pauza/.../ 
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     (Rozhovor Anjelou 10.5.2013) 

A: potom už okolo desiatej večer tak sme už priši sem do Sklepnej a ja som už tu ostala, takže naša rodina už zase zostala 

bez nevesty, vtedy ešte taký zvyk bol, tak sme ako boli no/.../  

 

Odcházejícím hostům se dává výslužka - vzorek koláčů a dortů, které si odnesou s sebou; 

pověst pohostinnosti se může šířit dál: 

A: Nie, blízka rodina tá, tý najviac...a je potom ješte jedna žena, ktorá sa vlastne a to stará, že keď hostia odchádzajú domou, 

tak aby každý dostal eh teda akože 

G: Tu výslužku 

A: Tu výslužku, alebo to ochutnanie z toho z tých koláčov, nejakú hej/.../ 

 

    (Rozhovor Amáliou a Gregorem 10.5. 2013) 

 

V: samozrejme že na tej svadbe človek sa rozpráva s rodinou, má tam toho jedla a to všetko je tam na stole tak až toľko toho 

nezje ale je ten zvyk samozrejme že po tej svadbe každého vybaliť, volajú to po slovensky akože výslužka ale tak krabice 

prichystané a dať do toho z každého druhu sa človek snaží, že ako aby aby doma, keď už mu to bude chutiť, tak otvorí 

krabicu a.../.../ 

 

    (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

 

 
E: vetšinou po týchto svadbách v nedeľu sa dojedlo, takže ešte v nedeľu každý prišiel, dobré to bolo, aj to sa dávali zákusky 

každému, to sa doma nič nenechalo, pre farára, pre fotografa, tak bolo. /.../ 

        (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

 

Některé mé informátorky vzpomínaly na to, že na závěr svatební hostiny mladí zapálili 

slámu, přeskakovali oheň a nabízeli alkohol kolemjdoucím: 

A: Aj to sa zvyklo, keď svadby boli a končila sa svadba tým, že sa zapálila vatra a to sa preskakovalo/…/ 

    (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

 
Z: /.../... a ešte keď nad ránom ešte sa zvyklo slama zapáliť, povedzme uprostred dediny a svadobníci okolo toho ohňa ešte 

tancovali, spievali... nad ránom viete  

P: Ahá, nad ránom 

Z: no, viete, keď už sa mala končiť ta svadba, tak zapálili a chlapi preskakovali, tú horiacu slamu, to bol taký zvyk 

ešte/.../...to bola móda, alebo taký zvyk, no bolo vtedy, že už okolo štvrtej, piatej, alebo šiestej, kto ako vydržal, no 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4. 2014) 

/.../ 

E: Tak bola som aj rada určite no pauza bolo to pekné, dobre sa zabávali takže...aj my....vlastne sme boli do rána smích čo 

mladý ani veľmi nezvyknú, až do konca... 

P: Takže úplne do svítání 

E: Áno,áno, áno, tak ako sa patrí na tej dedinskej svadbe, no smích 

P: A to potom se nedělal žádnej oheň, oni říkali, že ještě dříve, dříve se dělávalo... 

E: My sme to už asi vtedy nie, nie nie...nie ale tu napríklad v Pincinej, keď kamoška mala, tak eh mala aj takto, že ešte oheň 

sa robil, že sme tancovali okolo ohňa, takže ja som ešte aj také zažila smích 

P: Hm 

E: Se..slamu a zapáli sa a tancuje no... 

/.../ 
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        (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

/.../ 

A: A potom sa no áno, potom ta svadba vlastne končila tým, že oni to vlastne sa tancovalo, sa zabávalo dokedy tí ľudia okolo 

tej tretej štvrtej sa začali pomaličky rozchádzať, potom sa ešte mladý sa  zvykli potom sa chodilo, že potom, potom, keď sa to 

rozišlo, tak sa potom išli nejako mladý na koči alebo na vozíku nejakom takom veľkom, slama a chodili po dedine spievali 

a robil sa taký seba menší bordel, potom sa ten oheň zapálil, ten oheň sa preskakoval.../.../ 

 

        (Rozhovor s Amáliou 8.5. 2013) 

 
A: /.../takže už tak a potom už do rána čo ja viem do šiestej tam boli ešte aj rodina tam sme zabávali, potom taký zvyk bolo, 

že pred domom ráno, taký takú vatru spravili, že slamu vyniesli, takto zapálili slamu a okolo slamy tancovali, čo ešte tam 

boli, tak do šiestej sme tam ešte tancovali a no to už zhasli potom a potom každý išiel domou/.../ 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

Některé informátorky mluvily o tom, že ony nemohly svou svatbu takto završit, protože to 

nedovolila nová rodina: 

 
R: /.../No napríklad už potom keď sa sesternica vydávala v Nových Honoch tam bolo super, to išli sme na cestu ešte o pol 

piatej slama sa zapálila, okolo toho sa tancovali, išli auta, sme ich zastavovali, ponúkali koláčmi a pálenkou... 

P: A na tej tvojí ne? 

R: Ne, lebo nedovolili 

P: Nedovolil kdo? 

R: starkých 

P: Aha, aha 

R: starký nedovolili 
        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

 
P: Dělali jste také oheň k ránu?  

E: My sme nemali oheň, svokrovci to nechceli, tak sme sa museli prizposobiť/.../ 

 

        (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

 
P: A vy když jste plánovali tu svojí svatbu, spíš to organizovali rodiče nebo? 

Z: Rodičia, rodičia a to už potom vtedy nebolo, nebolo v móde, že iba sa zosobášili a dosť! /.../ 

 

    (Rozhovor s Zdenkou 6.4.2014) 

 

Z:/.../alebo alebo ešte tak zvyknú, že keď už mladý pár ide si ľahnúť a vankúš dakto ukradne z pod nich 

P: Polštář smích 

Z: Mhm,ukradnú, aj nám sa to stalo, že nám ukradli smích /.../ 

 
    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

 Informátorky také mluvily o civilním sňatku, který tehdy musely absolvovat. Podle nich tento 

civilní sňatek nebyl důležitý, často představoval pouze komplikace navíc: 

A: No tak bolo, že aj v kostole sme mali sobáš aj na mestskom národnom výbore v Lučenci sme mali, lebo predtým ako 

v kostole to nebolo ako právoplatné ako teraz, že v kostole, keď je iba sobáš  kostole, tak aj z tadia ako dostať taký papier, že 

sobášný list potom vystavia 

P: Teď už...hm 
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A: Tie podklady dajú z kostola a potom na mestskom úrade na matrike vystavia sobášný list vtedy sa ešte nemohlo, najprv 

sme museli na mestskom úrade v Lučenci, keď ako matrika neni v obci, tak najbližší ako mesto je Lučenec, tak tam sme mali 

najprv na mestskom úradě a potom sme išli do kostola, kto chcel, tak ešte aj v kostole a kto nechcel, tak iba taký na 

mestskom úrade/.../ 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

P: A v Mučíne to bylo v kostele? 

A: to bolo aj v kostole aj v Rapovciach na MNV… Lebo tak to bolo vlastne pre každého bez poplatkov. Lebo, keby sme sa tu 

boli sobášili, tak vlastne to by sa bolo celé strašne natiahlo…Keby tu sme sa boli sobášili, tak všetci ostatný vlastne platia 

poplatok za to, že sa sobášia tiež tu a s tým by asi sotva bol niekto z tam toho druhého konca súhlasil, že vlastne kvôli trom, 

eh kvôli …eh traja ľudia by sa mali kvôli mne premiestňovať  sem na sobáš. Takže Sklepná padla hneď na začiatku, Lučenec, 

tam by sme všeci a …tam by oni traja tiž platili, lebo oni mali svoje MNV v Rapovciach, národný výbor 

 

    (Rozhovor s Amáliou 6.5.2014) 

 

V tomto úryvku je jedna z mála zmínek o politickém systému - „ten socializmus“: 
 

V: no ale predtým bolo tak, že skorej muselo byť akože doklad z národného  výboru, že majú civilný sobáš a keď už mali tieto 

doklady, to sa odviezlo farárovi a len na základe toho, proste... 

P: bola svadba 

B: ten socializmus len tak, ten miestny národní výbor, tam sa sobášilo... 

M: Mhm, mhm 

A: akože neuznávali sobáše v kostole, teraz je to už už obi dva... 

V: každý ide tam, kam chce/.../ 

     (Rozhovor Václavem  a Barbarou 6.5.2013) 

 

R: /.../alebo za komunistou, ako sa to volalo... sobáš...civilný!/.../ 

        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

Tato výpovědi se týkají historické paměti; informátorky opírají svou výpověď o prožitou 

historii. Informátorky většinou neoznačovaly žádné předěly, pokud někdo vnesl do hovoru 

nějaký historický předěl, byla jsem to já:  

 
P: A jak vlastně, nebo kdy začala přicházet ta změna, že lidi začali dělat ty svatby v těch restauracích? Nebo vlastně, proč to 

skončilo, že se to přestalo dělat na těch národních výborech, respektive v kulturních domech? 

E: Hm, No ja si myslím, že...dlouhá pauza 

P: asi po revoluci? 

E: Asi hej, asi hej lebo pred tím u nás aj tie reštaurácie tak neboli na takej úrovni, viete to, to sa nedalo a a a ako sa začalo 

podnikať, začali sa tie služby lepšie ponúkať v postate aj v tých reštýkov/.../ 

 
        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

 
E: Sobáš to je toho začiatok. To muselo byť na úrade... nepokladám to za podstatné ten úrad, ten cirkevný je podstatný. Ten 

civilný sme mali 3 týždne pred cirkevným, v kostole boli 3x ohlášky…na ten civilný v Rapovciach prišli len svedkovia a 

rodičia./.../ 

         (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

 

P: Protože tomu nepřikládaly... 

A: Nie vôbec žiaden absolútne, to ani sa ani... zrejme, že možno sa nejaký obed dal, to sa vetšinou išlo jedným autom, išli 

dvaja ľudia, prípadne buď rodičia, alebo len svedkovia a stačí, to to nemalo žiaden význam... 

 

        (Rozhovor s Amáliou 8.5.2013) 
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Sami informátorky spíše mluvily o době minulé jako o před tím, nebo tehdy a nezařazovaly ji 

do historického kontextu; neužívaly žádné historické schéma a minulost neoddělovaly od 

současnosti jako svět před revolucí a po revoluci, v jejich výpovědích nebylo žádné výrazné 

oddělování se od minulosti.  

Svatba bývala kolektivním dílem. To je ještě zdůrazněno systémem, kdy starejší, 

krstný otec, krstná mama nebo svobodný mladší člen rodiny zastupuje novomanžele 

při ritualizovaných úkonech. Domov novomanželů byl otevřen členům bližší i vzdálenější 

rodiny, kteří si mohli prohlédnout budoucí příbytek novomanželů; veřejsnost měla dokonce 

přístup do ložnice o svatební noci! Na starších svatebních fotografiích je možné vidět celou 

rodinu. Rodina během svatby pomáhala se zdroji, ze kterých se připravovala svatební hostina 

a byla hlavní pracovní silou při přípravě. Rodiče byli hlavními organizátory svatby a často 

uplatňovali svou autoritu.  

V období, na které vzpomínaly mé informátorky, podoba svatební hostiny nebyla úplně 

ustálena. Svatební hostiny probíhaly buď postaru - rodina ženicha i rodina nevěsty zvlášť 

nebo obě rodiny dohromady v neutrálním prostoru kulturního domu. Ať již se svatební 

hostina odehrávala ve stodole, stanu nebo v kulturním domě, vzpomínky na svatební jídlo 

jsou zejména vzpomínkami na členy a členky společenství, které se podíleli na přípravě. 

 

 

4.10 VZPOMÍNKY NA GEMEINSHAFT 

 

Mé informátorky často ve vzpomínkách dávaly do kontrastu minulost a současnost. 

Zdůrazňovaly, že pomoc tehdy nemohla být koupena, ale byla zadarmo. Vypovídaly o 

námaze, se kterou byla taková výpomoc spojena, a zároveň zdůrazňovaly nezištnost této 

pomoci.  Tyto vzpomínky ale vůbec nepůsobily jako sentimentální vzpomínání opěvující 

minulé časy, byly to vzpomínky na námahu spojenou s přípravou svatební hostiny. Mají 

původ ve vlastní zkušenosti, kdy informátorky již jako vdané ženy vypomáhaly na oplátku své 

rodině, tak jak to bylo tehdy na vesnici zvykem. Lze vidět, že vzpomínání neprobíhá lineárně - 

pozdější zkušenost zabarvila vzpomínky na vlastní svatbu. Vzpomínání je tedy proces 

neustálé rekonstrukce na základě měnících se referenčních rámců, ke kterým se skupina 

vztahuje. Tyto narativy vyjadřují potřebu separace od minulosti a pomocí těchto narativů 

skupina uchovává vědomí o vlastní identitě a v případě tohoto typů vzpomínek zároveň 

konstruuje vědomí o nové moderní identitě skupiny: 

 
A: hostina ...popripravovala ona všetko, no a k nej z tých rodín tie ženy pomáhali aj pri pri varení aj pri obsluhovaní. To bolo 

zlé, že to nebola ako zábava, pre tých rodín, pre tých žien, ale práca! potvrdí bouchnutím do stolu... viete no a ešte tu 

kuchárku, že ať zavolali cudziu alebo takú, že už nebola taká blízka rodina, že nebola prizvaná, ale ona pracovala ona a to 

peniaze nedostala iba tak, že ako rodina bola ale už trošku ďalej ako a potom tí ostatný z rodín, tie ženy pomáhali pri varení, 

pri obsluhovaní umývaní  riadu a nebola to ako zábava pre nich ale práca a už teraz teraz za to nerobia ani doma že aby 

ľudia z tých rodín ako z blízkych aby zabávali, nie, že aby pracovali, tak radšej idú do Lučenca do reštaurácie, zaplatia, za 

vysluhovaní aj za všetko aj za jedlo, vtedy sa ešte aj zabíjalo...  

 

Následující část výpovědi zachycuje osobní zkušenost informátorky: 
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A:... u nás neviem či sme zabíjali už to nepamätám alebo či sme kúpili mäso už neviem, možno, že štvrtok sme zabíjali, že 

sme mali zabíjačku, neviem, sviňu zabíjali aby sme mali mäso, klobásu, hurky všetko a tak popripravovať...už týždeň sme 

pripravovali, aby sme to mali už vo bolo všetko...tak to je lepšie už keď ideme do reštaurácie a tam vyplatíme tie, čo treba a 

na výsluhu 

P: A je to zábava 

A: Zábava... každý zabáva! nie, že ako otroci robili však... 

no aj my sme boli raz u jednej tu v Picinej, že sme museli ako ísť pomáhať vysluhovať celú noc, roznášať taniere, všetko, to 

bolo veľa no a plný kultúrny dom... bouchnutí do stolu... však, keď to bolo v kultúrnom dome, tak sme boli už unavené ako 

P: No jasne 

A: A my sme nezabávali nič ani sme netancovali nič lebo sme nemali sme na to čas 

P: Jasné 

A: Stále sme museli robiť 

P: Vlastně i obsluhovat… 

A: a obsluhovať VŠETKO, VŠETKO! VŠETKO! 

P: Až do rána 

A: Až do rána od obeda, obedovali, potom pozdejšie dačo, zase v noci stále dačo dávať stále, umývať riad to bola drina...a 

teraz je to lepšie oveľa ako vtedy dávno bolo/.../ 
        (Rozhovor  Anjelou 3.4.2014)  

Z: Tak zvykli, že ...tak to boli, ženy alebo jedna a pomocníčky, že ktorá chodila po svadbách variť 

P: Mhm a o té se to jako vědělo... 

Z: Hm, hej, hej a tu osobu potom pozvali, že teda príde ku nám odvariť  

P: a byla i na tý svatbě potom? 

Z: Áno, áno, no ale v kuchyni ona mala robotu, alebo ona no kuchárka, v kuchyni no a potom vysluhovať, rodina pomáhala, 

už kto, koho, takých mladších však vysluhovať no, z rodiny potom 

P: Nalévat 

Z: Áno a nosiť jedlá, taniere vymieňať, zákusky a také, to už potom z tých hostí 

P: Takže to byla pořádná robota 

Z: Mhm, to bola riadna fuška no ale to bolo vtedy v každej, no v každej rodine, to bol taký priebeh, že nechodili do 

reštaurácie, vtedy ešte to nebolo v móde....iba v kultúrnom, alebo ešte voľakedy stan, vo dvore postavili stany, také obrovské 

ako jeden dvor alebo... 

 
        (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 
P: Hm no a vy jste říkala, že jste objednala takovou kuchárku...tyto kuchařky to byly jako příbuzné nebo? 

A: Príbuzný, príbuzný príbuzný, pre nich sme neplatili vtedy... to bola príbuzná, jedna pani, čo vedela dobre variť alebo mala 

ako to zamestnanie že kuchárka, tak ona robila no a pri nej zo čtyry ženy pomáhali ešte... 

  

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

 

E: Áno, no, no no a ehmm to bola ešte taká tradičná dedinská svadba, že tam akože ženy varili v tom kultúrnom dome, aj pri 

dome sa niečo varilo, tak doniesli a tak, čiže nie tak ako teraz, že v reštaurácii a celá rodina akože tam ich pomáhala aj 

s varením aj potom aj s prípravami, prestretím stola aj obsluha, čiže ženy z rodiny v podstate nezabávali sa, ale makali! 

Dakedy to bolo tak, no. Smích 

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

V: Že voľakedy dávno nebolo, nebol systém ako teraz, že všetko je objednané v reštaurácii a nie je s tým problém, tam boli 

tie...deň predtým, zabíjačka, všetko si to prichystali na to, prichystali to varenie aj tieto záležitosti a eh z kostola išli vlastne 

do toho domu a tam sa ta celá svadba odohrala. 

        (Rozhovor s Věrou 9.5. 2013) 

 



61 

 

Z: No, hej, to bola riadna fuška, ale to vtedy bolo tak zaužívané, že ľudia to tak praktizovali... 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

 

 4.11 SVATBA - SOUČASNÁ SOCIÁLNÍ NORMA  

Výbava se v současné době nezařizuje.  

 
G: Nuž aj áno, lebo lebo boli sme akože čistý, skoro nič sme nemali 

P: No jasne 

G: No ale napríklad teraz už zase ta ten ta svadba čo bude u B. tí už bývajú spolu aj tri roky... 

P: Jasne, spolu v bytě no... 

G: tak už si musia niečo kúpiť, aby mohli bývať 

A: Už majú všetko/.../ 

        (Rozhovor s Amáliou a Gregorem 10.5. 2013) 

Informátorky svými komentáři budují pocit odstupu od tehdejší zastaralé praxe: 

 
Z: Utierky a teraz je to také zbytočné smích a voľakedy bola taká, taká taká móda/.../ 

 

        (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 
A: To ešte doteraz tam leží na pôde, moja bedna tých vecí smích 

 

        (Rozhovor s Amáliou 8.5.2013) 

  

 

Podle aktérské tematizace současná norma přestavuje tie dobré, podstatné veci, které se 

zachovaly: 
 

E: že tie dobré veci zo, sa zobrali, ale ale ta tradícia tých nosenie koláčov, takisto však no, že idú vypýtať tu nevestu a tak 

také tie tie podstatné veci, čo aj dakedy bolo zaužívaný ten, nevestin tanec, potom to prezlečenie všetko to... 

     (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

Páteční nošení dortů a koláčů se tedy stále dodržuje. V pátek je tedy třeba přistavit 

chladírenský vůz, do kterého se ukládají donesené dorty; ten se stává nezbytnou součástí 

současné svatby: 

 
A: No už teraz teraz my sme mali taký veľký voz a do toho sme dávali, mraziarenský voz, lebo by sa nám nezmestili torty 

velikánske 

P: Objednaný 

A: Objednaný pravdaže, to bolo pristavené na dvore a zapnuté a do toho sme dávali koláče, torty všetko lebo u nás by sa to  

nezmestilo/.../ 

 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

DVD ze současné svatby zachycuje pytačky, kdy profesionální starejší žádá rodiče o nevěstu, 

o které mluví, v souladu s tradicí, jako o kvítku, který přišel mládenec se svým doprovodem 
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utrhnout. Ta obřadně děkuje rodičům za to, že ji vychovali. V tomto případě jde o formální 

úkon vyžadovaný sociální normou; ze záznamu je zřejmé, že nevěsta má již větší dítě, žije se 

svým nastávajícím ve společné domácnosti a pytačky v tomto případě nevyznačují odchod 

z domu rodičů. V tomto směru se rituál na Schechnerově škále (in Bowie 2008: 154) 

posunuje směrem divadlu, dům rodičů funguje jako kulisa divadelního představení.  

 

Součástí současné normy je také svatba v kostele. Když jsem se zeptala informátorky na to, 

zda děti měly tradiční svatbu, takto mi odpověděla: 

P:A ty vaše děti ty měli taky takovou tradiční svatbu? 

A: No, v kostole mali svadbu/.../ 

     (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

 

Informátorka, která komentovala DVD ze současné svatby, vypověděla, že: 

  
B: to je nepísaný zákon, ženíchova partia už tam musí byť skôr ; nevestu vede k oltári brat alebo bratranec, ženícha slobodná 

sestrenica (kdyby měl sestru, tak sestra)./…/ 

     (Rozhovor s Barbarou 2.4.2014) 

Některé páry se ale v současnosti rozhodnou obřad v kostele vynechat. Během rozhovoru 

bylo vidět, že informátorka není spokojená s volbou své dcery vynechat svatební obřad 

v kostele, ten je stále pokládán za normu: 

 
P: A vaše dcera se taky vdávala v kostele? 

Z: Mm, vrtí hlavou 

P: Na radnici? 

Z: Iba, iba 

P: To se ona rozhodla sama, že to tak chce? 

Z: Mhm, no 

P: Hm a vy jste to respektovali 

Z: Hm smutně se usměje a krčí rameny 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

V následujícím úryvku informátorka vysvětluje, proč dříve nebylo možné uspořádat oslavu 

v restauraci:  

E: lebo predtým u nás aj tie reštaurácie tak neboli na takej úrovni, viete to, to sa nedalo a a a ako sa začalo podnikať, začali 

sa tie služby lepšie ponúkať v postate aj v tých reštýkov... 

   (Rozhovor 2.4.2014) 

 

Ve výpovědích byla současná norma často v kontrastu s minulostí. V následujícím úryvku 

informátorka používá kontrast k vyjádření podoby současné sociální normy – svatba se dnes 

běžně dělá v restauraci: 
V: Ja keď som sa pred desiatimi rokmi no tak to bolo tak, že vybrali sme si reštauráciu a objednali sme si a a nebolo treba ani 

zabíjačku robiť, ani nosiť tam nič ani...všetko bolo proste objednané. To čo sme si...my sme nemali tú klasickú takú od večera 

do rána... 
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   (Rozhovor 9.5.2013) 

 
G: Teraz teraz, ako sme minule šli sme do tej reštaurácie, povedali nám menu a a to bolo všetko, no a pred tím zrejme kým 

vedeli že ako je svadba, tak na tu svadbu chystali, chovali tu tu sviňu, tie sliepky a kadečo... 

     (Rozhovor Gregorem 6.5.2013) 

 Na rozdíl od tradičních svateb, kdy to byli rodiče, kteří vykrmili prase a odchovali drůbež 

nutné k uspořádání svatby, v současnosti jsou to nejčastěji sami mladí novomanželé, kdo své 

svatby zařizují, zatímco rodiče je pouze financují, neboť podle informátorky jsou už dospělí:  

A: Oni sami mladý ako aj vybavovali reštauráciu aj tie jedlá akože čo by chceli mať to oni vybavili, no platiť, som platila ja, 

ale oni to ako, chodili... 

P: Aj dcérinu aj synovu 

A: No dcérinu, dcéra so zaťom oni boli vybaviť a s tým zase oni to vybaviť sami...už sú dospelí, tak oni to ako vedeli čo chcú 

P: No 23 

A: 23, 27 rokou tak už to je, to neni také čo sme mali my že ešte že doma sme mali ako zarezali sme sviňu, kurence alebo 

kačka a také a z toho sa varilo doma, doma, keď sme mali my ako svadbu, tak doma sme ako varili, plnenú kapustu , doma 

sme pripravili... 

  
    (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

Současné svatby nejsou tak časově náročné: 

 
/.../A: no teraz už to až týždeň netrvá lebo no už aj koláče je tak že v piatok donesú tie koláče a dary alebo peniaze tej 

neveste a v piatok tiež musíme nejak im ako ponúknuť...guláš sme varili a klobásu sme piekli a také niečo, že s tým sme ich 

ako... 

P: Pro ty kdo přijdou? 

A: ten kto príde, áno, na tu svadbu a donese koláče a torty, tak už tých ako pohostíme a do večera tak do deviatej boli u nás 

tak po obede okolo šiestej prídu a donesú dary, koláče, trošku sa porozprávajú a tak. Takže aj to je už tá pred oslava lebo 

ako to povedať/.../ 

 

  (Rozhovor s Anjelou 10.5. 2013) 

  

Svatební hostiny se účastní obě rodiny dohromady a podle informátorky v následujícím 

úryvku se dělají menší svatby:  

A : Už teraz takto robia spoločne aj tie svadby ... no, ale už také velikánske svadby až tak nerobia...a tak sme boli v 35, tak už 

viac sme už nezavolali, lebo to by bola veľká rodina, lebo manžel oni sú šiesti súrodenci, tak to je veľa veľa   

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

Informátorka v následujícím úryvku porovnává svatby svých dětí se svatbou, která se 

odehrála ve Sklepné v srpnu 2014: 

A: to bola asi výnimka, to veľká bola táto, veľká bola, naša nebola až tak veľká/.../ 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014). 

Do terénních poznámek jsem si během sledování DVD zapsala: 

Ženich přenese nevěstu přes práh do místnosti, kde je hostina – vyzdobené stoly, květiny, dorty… 

 (terénní poznámky 2014) 
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Také tento aspekt představuje posun směrem divadlu, nejedná se opravdový přechod a 

přenesení nevěsty do nového bytu, ale představuje spíše jakousi formu folklorismu. 

Při vstupu do sálu svatebčany přivítá pracovník restaurace, rozbije talíř a mladý pár jej 

společně zametá; informátorka tematizuje symboliku tohoto úkonu: 

A: To niekto víta v sále stále tých mladých, ale no 

G: Hej? Aj G. mala? 

A: No, a im to robila potom vlastne tá vedúca 

G: Ta prevádzka 

A: Ta prevádzka ako už potom/.../príde nevesta do sáli a rozbije sa tanier a ...eh akože symbol súdržnosti ich dvoch, že 

vlastne zametajú a zbierajú  

P: Mhm, mhm 

A: ...tie črepiny spolu 

 

 (Rozhovor s gregorem a Amáliou 6.5.2013) 

 

Svatební menu se domlouvá s novým aktérem současných svateb – se zástupcem restaurace: 

G: To sme mali tiež v podniku a tam nám tiež...oni s tým mali....robili také veci, takže vedeli, že ako to  chodí...takže sa 

prizposobili, a všetko ..mohli sme si strážiť alkohol a všetko tak, mali sme miestnosť kam sme si nanosili alkohol a vetšinou sa 

to darilo, že alkohol a koláče a také veci sa nanosia a sa vlastne platí za sálu, za jedenie a za obsluhu. A to jedenie sa tiež 

konzultuje s vedúcou tej prevádzky a ponúkne niečo a prípadne iné veci... a keďže nebola naša svadba ich prvá svadba, takže 

už vedeli, čo a ako majú ponúkať/.../ 

        (Rozhovor s Gregorem 6.5.2013) 

Alkohol a dorty a koláče si lidé nosí vlastní, restaurace poskytuje prostor pro jejich 

uskladnění. Menu se ustálilo a liší se pouze v detailech, jednotlivé současné svatební hostiny 

se sobě navzájem podobají: 

A: no dcéra mala predjedlo, taká slepačia polievka s rezancami, potom taká ryža, kôpka ryže, hranolky, taký rezeň a taký 

vyprážaný rezeň, alebo kuracie prsia a ešte vyzdobené taký veľký tanier, že sme to ledva vedeli zjesť, no a potom ešte 

grilovaná kura s ryžou ešte a pozdejšie zasa vyprážaný rezeň, zemiakový šalát a ešte celkom nakoniec  kapustnica ako 

kapustová polievka s mäsom, nie ako plnená kapusta ale tá kapustnica, kapustnica s chlebom/.../ 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

A: No a synovo to pf...vybavovali mladý, to menu, že čo by chceli ako mať, takže najprv bolo také predjedlo, taká šunka, taká 

zatočená šunka a nejaký šalát k tomu alebo také paradajky a uhorky a také niečo, no a potom nejaká polievka, polievka 

s rezancami, rezancová polievka, potom pf eh, nejaké nejaké čo bolo ešte, eh po polievke bolo také kuracie grilované, 

kuracie mäso ako grilované s ryžou, no a trošku tak oddych bolo akože potom tancovali a tak a potom už pozdejšie bolo zase 

pff eh počkajte nejaké váhavě...mäso s knedlíkom.... Dva hlavné chody a potom ešte bola ako...kapustová polievka! To už 

tiež je zvykom/.../ 

 (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

Menu tvoří předkrm - nový hit současné svatební hostiny – plněná šunková rolka: 

B: Predjedlo - teraz je v móde šunková rolka/.../    (Rozhovor s Barbarou 2.4.2014) 
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 …později následuje nudlová slepičí polévka - nezbytná součást jak tradičních tak současných 

svateb, někdy se ženich a nevěsta krmí navzájem. Po té se na veliký talíř dá několik druhů 

masa a oblohy, informátorka používá metaforu – talíř velký jako svět: 

V... vtedy to bolo tak, že v tých časoch sa nerobili tie taniere tie veľké, čo sme teraz zvyknutý, že teraz sa urobí veľký tanier, 

na ktorom je... tanier ako svet na ktorom je niekoľko druhou, minimálne dve a môže byť aj viac druhou mäsa, rôzne 

pripravených a s rôznou oblohou, že tam kúsok ryže, že tam kúsok, ja neviem amerických zemiakov alebo hranolček..ešte 

niečo tam môže byť ešte k tomu zeleninová obloha a momentálne je taký trend/.../ 

    (Rozhovor  s Věrou 9.5.2013) 

Okolo půlnoci probíhá tanec nevěsty a vybírají se peníze do mísy nebo talíře, jedná se o další 

tradiční prvek, který se stále dodržuje:  

G: A potom je už tam len ten taniec/.../čia je nevesta? 

A: Čia je nevesta hej, niekde sa tancuje ako ešte neprezlečená tancuje nevesta ešte ako mladá nevesta a potom, alebo už 

potom sa prezlečie a akože s mladou ženou prvýkrát... 

 

    (Rozhovor s Gregorem a Amáliou 6.5.2013) 

 

Podoba tohoto zvyku také může představovat prvek, na základě, kterého se konstruuje 

identita. V Rimavskej Sobotě tancuje novomanželka již převlečená v červeném, jako 

mladucha: 

 
A: /.../ Mladá no taká, po maďarsky menečke, menečke /.../No, no, lebo nevedela som... lebo my sme mali nevestin tanec 

no, keď sme my mali svadbu a tam už ona povedala, že oni nie že nevestin, ale keď už sa prezliekla, tak vtedy bude mať 

tanec a vtedy mala.... ten tanec 

    (Rozhovor s Anjelou 3.4. 2014) 

   

Po tanci nevěsty se tradičně podával plněný zelný list, který je v současné době nahrazený 

kapustnicou, zelnou polévkou, jež je jednodušší variací tohoto jídla; určující je chuť, která je 

podobná. Kapustnica je i dnes součástí svatebních hostin a je spojená právě s půlnocí a 

tancem nevěsty: 

 
V: /.../a úplne na záver bola, po pol noci bol klasický záver tak, tých svadieb akože plnená nejaká kapusta alebo proste taká 

kapustová polievka, tým to akože zvykli ukončievať tie klasické svadby/.../  

        (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

E: a kapusta tá plnená kapusta a tuná už už bola iba taká ta kapustnica vlastne akože polievka, ale tak to na tých dedinských 

tak sa robí ta plnená do tých kapustných listou, sa plní to mäso a v tej kyslej kapuste sa uvarí, to sa podáva ešte potom 

o polnoci a ešte aj pozdejšie/.../ 

        (Rozhovor s Elenou 2.4. 2014) 

 
Z: Áno, áno, áno, plnenú kapustu áno to sa, to bola tiež tradícia áno, áno svadbe, hej už po polnoci alebo tak, hej nejako hej, 

hej, alebo aj teraz... 

 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 
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Informátorka, která měla svatbu až v roce 2004, vypovídá, že na její svatbě kapustnica 

nebyla, protože svatba končila poměrně brzy po půlnoci: 

 
V: už ani tu kapustu ani tie kapustové veci... 

P: Nebolo 

V: Lebo my sme to mali nejak, do nejakej jednej po polnoci a potom sme sa tak, akože rozišli sme sa domou všetci, lebo my 

sme nemali také veľké svadby, lebo veľká svadba to bývalo, že ja neviem sto ľudí alebo koľko niekedy, aj si ako decko 

pamätám veľké...  

 

    (Rozhovor s Věrou 9.5. 2013) 

 

Po tanci nevěsty se krájí dort, informátorka tento zvyk popisuje: 

 
B:Těraz krájajú spoločne tortu a všetkým dávajú, to je symbol toho, že už sú domáci a že pohostí hostí/…/ 

 

    (Rozhovor s Barbarou 2.4.2014)   

 

V současné době se, u příležitosti svatby, je nutné dopředu určit čas předpokládaného 

závěru hostiny a podle toho domluvit sál a hudbu, což do určité míry ovlivňuje spontaneitu:  

 
Potom spolu nevěsta a ženich rozkrojí dort a tancuje se – dříve až do rána, tato svatba do 2 nebo 3 hodin (muselo se připlatit 

za kapelu, byla objednaná do 2h)/../ 

    (Terénní poznámky 2014) 

 

Protože se hostina koná na neutrální půdě, tradiční závěr svatby, zapalování slámy, 

přeskakování ohně a nabízení alkoholu kolemjdoucím se v současné době nedělají. Svatba 

přišla o určitý prvek divokosti, který měla dříve. Jak je ale vidět z následujícího úryvku, 

informátorka ve své výpovědi o svatbě, která proběhla v roce 2014, konstruuje propojení 

mezi tradiční dědinskou a současnou svatbou - hosté se dokážou bavit stejně jako dřív, jak se 

na vesnické svatbě patří: 

 
E: Tak bola som aj rada určite no pauza bolo to pekné, dobre sa zabávali takže...aj my....vlastne sme boli do rána smích čo 

mladý ani veľmi nezvyknú, až do konca... 

P: Takže úplne do svítání 

E: Áno, áno, áno, tak ako sa patrí na tej dedinskej svadbe, no smích 

P: A to potom se nedělal žádnej oheň, oni říkali, že ještě dříve, dříve se dělávalo... 

E: My sme to už asi vtedy nie, nie nie/.../ 

 

    (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

 

Součástí současné svatby je stále výslužka, stejně jako u tradičních svateb, která napomáhá 

konstrukci pohostinné pověsti:  

 
B: keďže prinesú hostia tortu alebo koláče zabalí sa potom robí pre nich výslužka/…/ 

     (Rozhovor s Barbarou 2.4.2014) 
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Současné svatby vykazují posun od rituálu směrem k divadelnímu představení. Rituál dnes 

nevyznačuje přechod, neboť mladí spolu již bydlí. Jednotlivé prvky svatebního rituálu jsou 

tedy spíše snahou o dodržení etické a společenské normy než opravdovým přechodovým 

rituálem. Stejně jako divadlo jsou zapotřebí pěkné kulisy a velká péče se věnuje výzdobě 

a doplňkům. Na DVD ze současné svatby jsem si všimla, že ženich a nevěsta mají speciálně 

vyrobené vyšívané bryndáky, pořízené kvůli vzájemnému krmení polévkou:  

 
B:„Kostol sa už tiež v piatok vyzdobí, to robí profesionálna firma aj auta aj niekedy kyticu pre ženícha vybaví, aj ta Reduta 

bola od nich vyzdobená. No možno že aj tie bryndáky! Na krk im tam na zákazku urobili, lebo to je ručne vyšívané“.  

 
 (Terénní poznámky 2014) 

 

V následujícím úryvku informátorka popisuje krabice, jaké si dala její krstná dcéra vyrobit 

právě pro tuto příležitost: 

 
A: Do krabic do krabic...no teraz ako teraz na tu krstnú dcéru vravím  zase oni mali pripravené, neviem kde to objednali ale 

bolo to už vypísané, že, no meno, priezvisko a dátum sobáša a takú krabicu, malú aj vetšiu krabicu a dalo sa to tak, že, čo ja 

viem zložiť tu krabicu, tak ako taška a odniesť... do toho sme balili tie koláče už ráno, keď už išli preč, tie eh čo tam boli na tej 

svadbe, tak ja som bola ako krstná mama tej krstnej dcére, tak ja som pomáhala torty, koláčov dať na ten...to bolo 

z papiera, z papiera spodok a na to sme dávali... 

P: A takhle se to nejak... 

A: Potom nejak sme to dávali spolu a tak ako taška odniesli tak...tam bolo pekne vypísaná Melinda a to druhé meno 

a dátum a všetko, že kedy mali svadbu a to je pekné tak/.../ 

 

 (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

 

 

Přestože je svatba v restauraci normou, jedna informátorka to kritizovala: 

 
R: ale už teraz /.../ vetšinou v reštaurácii, už doma robia svadbu máálo kto robí doma svadbu, keď aj tu táto K., tá sa 

sobášila a išla do Lučenca. Což nemohla v kultúrnom dome mať!? Domáce by to bolo!  

 
  (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

  

Na DVD ze současné svatby jsem sledovala, že profesionální starejší během svatební hostiny 

organizoval a moderoval různé soutěže. V jedné soutěži musely ženy provléci vajíčko svému 

manželovi z jedné nohavice přes rozkrok do druhé, což budilo veselí přihlížejících. Má 

informátorka tyto novoty striktně odmítla, když tvrdila, že takové soutěže na svatbu nepatří - 

na svatbě se baví a jí! Jde o prožitek celku, který nepotřebuje k dokonalosti nic dodávat, 

neboť je již dokonalý, tak jak je:  

R: No tak oni si, rozumíš...a oné zábavy sú na svadbe, ako som raz bola oni tam vari to ti... hrajú si zo stoličkami a tak...To na 

čo je to!? To nepatrí ku zábave, to na ples patrí... oný patrí... nie na svadbu. Na svadbe sa zabáva a je! 

        (Rozhovor Renátou 5.4.2014) 
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Také další informátorka také jasně vyjádřila své preference tradiční svatby, slovy, to je viac, 

to je paráda!: 

 
P: A jak se vám to líbí, která ta svatba vám přijde... 

Z: No, to to je vetšia zábava, viete ako no, veľká hudba tam, cigáni vyhrávali, to je veselšie a hostia sa zabávajú 

P: Tančí sa až do rána 

Z: No, no, no no, to je viac, to je paráda!/.../ 

 
 (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

 

Vzpomínky na současné svatby nebyly zdaleka tak košaté jako vzpomínky na tradiční 

svatební hostinu: 

 
A: Áno, áno, aj čas... všetko../.../, tak to je lepšie aj pohodlnejšie ako vtedy dávno bolo 

P: A ty restaurace vychází v tomto směru vstříc, že jako jsou schopný nabídnout jako flexibilně menu 

A: Pravdaže, tak ako prajeme tak spravia podľa toho. 

  
 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

 
E:Ale mne sa páčilo, keď sme robili deťom, že to bolo bez starostí. Aj pri jednom, aj pri druhom.  

P: Takže jak vnímáte ty změny? 

E: Tie zmeny vnímam pozitívne, každý nech robí, čo rozume, zverme sa tomu, kto to urobí profesionálne, páči sa mi to, je to 

praktické.  

        (Rozhovor s Evou 4.4. 2014) 

 

Tyto narativy demonstrují, že mé informátorky jsou spokojené s novým stylem svateb, které 

jsou provedené profesionálně a ony mají zajištěné pohodlí. Na základě těchto změn 

konstruují moderní identitu skupiny. Jde o heroický úkol: konstrukci nové identity propojené 

s tradičními hodnotami. 

To, že se na současné svatební hostině jídlo téměř nezměnilo, je důkazem, že tradiční 

hodnoty stále hrají velkou roli v kultuře vesnice. Přibyl sice módní předkrm - šunková rolka, 

ale stále se podává tradiční slepičí polévka, několik druhů masa a končí se kapustnicou. 

Důraz na domácí zdroje potravin, tradiční recepty a „tu správnou chuť“ polévky ukazuje 

hodnoty, které skupina vyznává. Chuť je kritériem kvality; za kvalitnější se pokládá polévka 

z domácích slepic s domácími nudlemi. Jídlo je tedy prvkem, propojujícím minulost se 

současností. Nový aktér, který vstoupil do procesu příprav a organizace svatby – restaurace, 

se snaží vyhovět těmto požadavků, aby si udržel zákazníky.  Restaurace umožňují donést si 

na svatební hostinu své nudle a své slepice a také, což je zásadní, svůj alkohol. Aktéři 

preferují alkohol z lokálních zdrojů a restaurace se tomuto trendu přizpůsobily: 

 
V: No, možno, že niektorý aj na takéto príležitosti, že dodajú aj zo dvora kvazi akože sliepku, aby to bolo vyslovene, že nie 

niečo chované nejakou múčkou a kúpené neviem kde, tak je taký zvyk, že niekedy môžu si dodať kože vlastné akože kuriatko, 

sliepku na tu polievku a potom obyčajne v týchto reštauráciách už to nie je tak...niekedy...môj brat keď sa ženil on sa ženil 

v 81 to bolo a v tom čase tiež to bolo ako ta svadba tiež to bolo akože v reštaurácii, ale bolo tam povolené, tak ako hovorím 
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treba ta sliepka na tu polievočku, alebo rezance, že donesú narobené, sme mohli tam akože priniesť no a zbytok už robili 

v tej kuchyni reštauračnej./.../ 

         (Rozhovor s Věrou 4.4.2014) 

 
A: Áno, áno...a asi sme to odniesli tam, tie naše, lebo lepšia je polievka z tých domácich rezancou ako z tých kupeckých, 

lepšia je, lebo v tom je viac múky alebo čo ja viem, to neni až také dobré chuťové ako tie domáce/.../ 

  (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 A:alkohol a také občerstvenie, to sme doniesli my aj od ženícha aj od nevesty a my sme mali, pf no ja som mala ako keď 

mala dcéra svadbu, syna som mala ako, on bol zodpovedný za to, že koľko vynesie, lebo to sme ako založili do pivnice ako 

zatvorená bola tá pivnica, tam boli tie alkoholy, všetko a on vedel, že aké my máme a zase od ženícha tiež bol jeden taký, kto 

bol zodpovedný za ten alkohol a nápoje lebo tak bolo, že rozdelené: na jednej strane sedeli nevestine rodiny  a na druhej tie 

ženíchove a tie alkoholy a všetko, čo sme mali my, tak ten môj syn roznášal, dal na stôl a zase od ženícha ten druhý, aby to 

bolo spravodlivé/.../ 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

Na případu nudlí neboli rezancov, se ukazuje, že na základě příslušnosti k určité kultuře jídla 

je konstruována identita. Zde informátorka porovnává místní rezance, s jiným druhem 

těstovin, jež se dělají o pár desítek kilometrů dál, v Rimavské Sobotě. Cizí těstoviny jsou 

poněkud podezřelé, informátorce připomínají slimáky: 

A: No a tam v Rimavskej Sobote zase ináč bolo, tam tiež bolo predjedlo ale tam nie rezancová polievka ale tam je také ako sa 

to volá, tak ako, ako slimáky, také také cestoviny sú to, také hrubšie, je tam tradícia tie, neviem ako sa to volá/.../ 

     (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

Na výrobu nudlí, typických pro Sklepnou, se používá speciální strojek. Artefakty spojené 

s tradičními způsoby přípravy jídla se nikdy nepřestaly používat a ve výpovědích 

informátorky často vzpomínaly na zhotovitele. Tyto artefakty tvoří součást kolektivní identity 

a jejich nepřerušeným používáním se neustále reprodukují znalosti, schopnosti a hodnoty, 

jež propojují minulost se současností. Snaha po dosažení té správné chuti napomáhá 

kontinuitě tradic; preference domácího stále přetrvává, jako prvek spojující minulost se 

současností: 

A: Nie, domáce, doma ako robíme tie rezance , ako spravíme to cesto, ako múka, vajce, trošku soli a spravíme cesto a máme 

taký stroj na vaľkanie, už nevaľme takým tým váľkom, ale mame stroj a také menšie guľky spravíme a dáme do stroja a to 

vyvaľká najprv takéto hrubé  

P: Máte ten stroj doma? 

A: No máme taký stroj, potom menšie, tak je potom dáme a tenšie a čím viac, tak sedem ako častí, alebo sedem stupňou je, 

takže ta siedma je najtenšia a také dlhé pásiky spravíme to necháme uschnúť, pokrájame a máme taký, na rezance taký 

stroj, čo krútime... 

P: To sem viděla u B., ukazoval takhle se točí, a má tenounký… 

A: No on robí, áno na rezance on aj vyrába 

   (Rozhovor s Anjelou 10.5.2013) 

Lidé v jednotlivých okresech si stále uchovávají své stravovací preference - tradice spojené 

s jídlem nejsou jednotné a stejné, ale liší se region od regionu, což napomáhá udržování 

identity obyvatel Sklepné jako skupiny s vlastní svébytnou tradicí: 

 



70 

 

 A: Také ako halušky, také hrubšie také také vetšie, nie ako rezance tie tenké ako tu v Lučenci alebo v Sklepnej, ale tam 

v Rimavskej Sobote to je už ďalej iný okres, tam je iná tradícia/.../ 

 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4. 2014)  

 

A: Každý, to kotol to mali každý doma, kotol...alebo ak bolo, že potrebovali sme viac, tak sme požičiali od susedou alebo 

tak... 

P: Mhm, a pořád to každý ještě doma má? 

A: Pravdaže aj my máme, pri zabíjačke používame 

P: takže se to...pořád… 

A: Pravdaže áno, áno aj teraz, keď guláš sme varili, no vtedy sme varili ten guláš, tak v kotly sme to varili, no menej to bolo, 

iba do polovici, sme neboli toľko ľudí, ale v kotly sme varili guláš/.../ 

 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

Preferuje se maso z domácích zdrojů a čerstvé: 

 
A: Nekúpite také čerstvé mäso a to, čo sa vtedy navarí, to varené mäso, lebo to zvykneme robiť  tú polievku/.../ 

a potom že akože kvazi druhý chod, tak sa je to varené mäso z tej polievky, ale to má úplne inú chuť, to mäso, ako akékoľvek 

ďalšie varené mäso už… 

P: Hm, no jasne, to čerstvý 

A: To nemá…neporovnateľná chuť aj keď sa kúpi čerstvé mäso z mäsiarne, lebo tie mäsa sú... už tiež už stoja určitý, určitý 

čas 

P: No jasne 

A: A tieto sú úplne také, že ešte to ráno kvičí, behá a na obed už z toho je... 

     (Rozhovor s Amáliou 6.4.2014) 

    

V: bolo tam povolené, tak ako hovorím trebas ta sliepka na tu polievočku, alebo rezance, že donesú narobené, sme mohli 

tam akože priniesť no a zbytok už robili v tej kuchyni reštauračnej. 

 

        (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

R: to je to je tradícia, to je u nás tradícia, slepačia polievka, vyprážané mäso, zemiakový šalát, potom, táto chrenová 

omáčka, knedle, varené mäso a hurky, klobásy, to je super...no a plnená kapusta, proste to nemôže chýbať 

P: Mhm 

R: to je, to je... symbol! 

        (Rozhovor s Renátou 5.4. 2014) 

 

 4.12 SVATEBNÍ RITUÁL – SYNESTHETICKÁ ZKUŠENOST  

 

Rituál, kromě toho, že může být součástí tradice, je také smyslově emocionální zkušeností. 

Sutton pracuje s termínem synestezie (z řeckého syn- = spojení a aesthesis = cítění, vjem). 

Jedná se o sloučení vjemů ze dvou nebo více smyslových domén. Svatební rituál je právě 

takovou příležitostí, kdy již během církevního obřadu jsou stimulovány všechny smysly 

zároveň. Účastníci vykonávají různá gesta, vnímají okolí zrakem, účastní se zpěvu a zároveň 

je stimulován sluch, církevní obřad je spojen s vůní kadidla, je tedy stimulován i čich.  

Po svatebním obřadu se rozlévá alkohol – pálenka, který může navodit změněný stav 

vědomí, jež napomáhá takovému propojení. Aby aktéři mohli rituál provést, musí být na 

tento rituál zvyklí; zvyk se usazuje v těle a zajišťuje kontinuitu skrze preference a návyky 

spojené s praktikami.  
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Jídlo je ze své podstaty synestetické, již při přípravě slyšíme audio složku: jídlo chrupe a 

vydává zvuky při vaření, kuchařka sleduje změny barvy a cítí vůně. Chuť je propojena se 

všemi dalšími smysly a je experimentálně dokázáno, že bez součinnosti ostatních smyslů je 

těžké různé chutě rozlišit. Rozpoznání chuti jídla napomáhá zrak, při kousání a žvýkání je 

zapojen sluch i hmat. Během žvýkání a polykání se uvolňuje aroma jídla; chuť se propojí 

s čichem skrze záklopku oddělující měkké patro, kdy se dutina úst propojí s nosem, uvolní se 

aroma a člověk cítí chuť. Podle těchto všech vjemů se orientuje i při vaření. Informátorka 

popisuje synestetický zážitek z přípravy slepičí polévky:  

 
R:A to sa nedá ona Peťka eh... oný ...to porovnať... to jedlo vtedy a terajšie jedlo...to...domáce, len domáce...a sliepky sa ti 

tak uviazali... nohy im viazali, vieš? na taký motúz a v tých 50litrových kotloch sa na dvore varilo a  do toho sa ti to dalo 

a vybrali to všetko von, naráz/.../ 

        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

 

Jídlo na tradiční svatbě je spojeno se vzpomínkami na zdroje, ze kterých bylo uvařeno, 

vzpomínky jsou tedy plné výpovědí o kačkách, slepicích, sviních a podobně, zatímco u nových 

svateb informátorky jmenovaly spíše druhy masa.   

Kromě synestetických kvalit jídla celá svatební hostina představuje příležitost k prožití 

zážitku celku. Během svatebního rituálu se jí a tancuje a aktéři vzájemně synchronizují své 

pohyby v rytmu tance. Rytmicky se střídá tanec a jídlo a všichni aktéři se podřizují stejnému 

rytmu. V paměti takový zážitek zanechává mocný dojem. Zážitek celku vyžaduje vzájemné 

naladění všech účastníků rituálu, založené na sdílené smyslové zkušenosti. Skupina společně 

zažívá stav spříznění a družného veselí (Fernandez by Sutton 2001: 75). Skrze opakování se 

v rituálu zaměřuje pozornost členů stejným směrem, lidé jsou stejně naladěni a mohou 

zažívat pocit návratu k celku. Sutton s konceptem celku pracuje a staví tak na Fernandezově 

práci (1982) o návratu k celku. Podle Suttona „Fernandez poskytuje analýzu některých 

způsobů, které ti, jejichž světy se rozpadají, tvořivě užívají k jejich rekonstrukci.“ (2001:75) a 

jeho práce je aplikovatelná na různé druhy odcizení, včetně situace aktérů, kteří se octli 

uprostřed velkých politických změn, jakou byl pád sovětského socialismu, a snaží se 

vybudovat novou skupinovou identitu.     

Synestezie je nápomocná paměti. Čich potažmo chuť jsou podle Sperbera (by Sutton 

1975:89) spojeny spíše s epizodickými než sémantickými vzpomínkami, během čichového 

nebo chuťového zážitku, se vybavují se vzpomínky na lidi a situace. Vůně a chutě vyvolávají 

vzpomínky, které jsou většinou emocionálně zabarvené. Právě synestetická zkušenost 

navozuje zážitek celku. Jednota smyslů může přestavovat metaforu celku skupiny. Vůně 

evokují to, co je v paměti obklopuje. Vyvolávají vzpomínky na blízké, rodiče nebo prarodiče. 

Pojídání a praktiky spojené s přípravou jídla nás tak přímo propojují ve vzpomínkách 

s ostatními členy skupiny. Jídlo může symbolizovat stávající společenské svazky a zároveň, ve 

svatebním rituálu, napomáhat vytváření svazků nových. Jídlo představuje mocný nástroj ke 

konstruování kontinuity s minulostí a předky, ale představuje i zdroj k vytváření nových 

identit, přičemž opakovaná zkušenost umožňuje usazování vzpomínek v těle.  
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4.13 HABITUACE A RECEPTY  

 

 Coonerton (1989) tvrdí, že, součástí rituálu je opakování, tedy replikování určitých praktik 

s co největší přesností. Mé informátorky si byly schopné i po tolika letech vybavit, co se na 

svatbě podávalo za jídlo, právě proto, že svatební rituál absolvovaly opakovaně a opakování 

umožňuje, aby se vzpomínky usadily vzpomínky v těle. Opakování v kontextu rituálu 

napomáhá distribuci kolektivní paměti. Zvyk, že svatba je spojena s určitými pokrmy může 

zajišťovat kontinuitu tradice. Aktéři vypovídali, že si zvyky nesou v sobě, staly se jejich 

součástí; tělo je během samotných praktik kulturně tvarováno.  

Podle Connertona, očekávání rituálu budí prospektivní vzpomínky, tedy očekávání 

budoucnosti, vzniklé opakovanou minulou zkušeností. Díky těmto vzpomínkám a také díky 

tomu, že svatební hostina má jasnou strukturu, kdy určité jídlo je spojeno s určitou dobou 

a vyznačováno určitými praktikami, je svatební jídlo obzvláště dobře zapamatovatelné. 

Connerton tvrdí, že tyto návyky se učíme během společného života s lidmi, kteří si zvykli 

chovat se určitým způsobem. (1989:30)  

 
P: A vlastne ty půsty eh je to spíš jako že zvyk nebo tradice nebo to má pro vás ještě nějaký jiný význam? 

E: Tak pre nás je to zvyk tradícia akože a neuškodí nám keď trošku…. Smích…. z toho mäsá vynecháme…tak sme už akože od 

detstva to naučený a už by mi to aj pripadalo blbé, že to teraz budeme robiť ináč, no zvyknutý sme na to /.../ 

      (Rozhovor s Elenou 8.5.2013) 

 

John Forrest (in Sutton 2001) tvrdí, že jídlo, které aktéři společně pojídají během rituálu, má 

schopnost vytvořit smyslové propojení mezi všemi přítomnými. Toto propojení se neomezuje 

na současnost, ale protože se jedná o stále stejné pokrmy, jaké se tradičně podávaly 

i v minulosti, které se aktéři naučili produkovat od předků tak, aby chuť byla stejná, každé 

snědené sousto aktéry propojuje nejen spolu navzájem, ale i se všemi, kteří se rituálu 

účastnili v minulosti. V následujícím úryvku informátorka na základě preferencí spojených 

s jídlem konstruuje národní maďarskou identitu: 

 
P: Hm a pak to maso vařený sej ešte podávalo... 

R: No, však to sa ešte podávalo s knedlíkom, chrenovou, omáčka bola vtedy, varené mäsko, to slepačie...ale túto chrenovú 

omáčku, tu Maďari obľubujú /.../ 

   
        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

Když jsem se aktérek ptala na zdroj jejich kuchařského umění a žádala je o recept, aktérky 

shodně vypovídaly, že zdroje vědění a znalostí jsou rodiče nebo prarodiče. Informátorka 

v následujícím příspěvku mi zpaměti bez podpory ve psané formě nadiktovala recept a 

potom dodala:  

Š: to mi ešte starká písala... 

        (Terénní poznámky 2013) 
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Další informátorka, když jsem se zeptala na recepty, reagovala: 

P: A když bych se zeptala na ty recepty, odkud...? 

R: Aké recepty? 

P: Jak jste dělali, ty si třeba říkala ten plněnej kapustovej list a tak... to jsou prostě nějaký recepty, co jsou, co máš od rodičů, 

nebo prostě to umíš? 

R: To ja viem to robiť, to to je...každý to vie, no...maďarská plnená kapusta, to je asi najlepšie čo môže existovať. 

P: A to se prostě učíš od doma, od rodičů? 

R: No pravdaže! 

P: Hm, takže nemáš ani nikde třeba zapísaný? 

R: No, tak ja viem naspamäť všetko čo viem, čo treba...všetko viem, čo treba/.../ 

 

        (Rozhovor Renátou 5.4.2014) 

Další informátorka se sama označuje za nezkušenou kuchařku a to přesto, že mi nadiktovala 

spoustu receptů, které znala z praxe: 

 
V:... Na začiatok chcem povedať, že ja nie som nejaký extra veľký kuchár, lebo tak povediac celý život som vlastne žila 

s mojimi rodičmi, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale tým pádom, že som akože bývala doma, tak tým pádom moji 

rodičia veľmi dlho varili... Tým pádom som akože, aj počas štúdia aj či ako som pracovala aj všetko ...ehm,...možno, že také 

pomocné práce...no a nakoniec u našich, respektíve už tie posledné roky, už keď už boli až taký slabší, tak vlastne som sa 

začala plne venovať tomu, že no treba variť/.../ 

(Rozhovor s Věrou 4.4.2014)  

   

Informátorka v předchozím úryvku byla jediná, která nevzpomínala, že by někdy pomáhala 

na svatbě, zřejmě proto, že byla do roku 2004 svobodná. Za zkušené kuchařky jsou 

pokládány ženy, které jsou vdané – tety - a mají za sebou praktickou každodenní zkušenost 

s přípravou jídel:  

 
R: tety varili, tak ešte mladé boli, vieš 40, 50 ročné, ty ešte stíhali/... / 

(Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

  

V následujícím úryvku informátorka mluví o manželově salátu a popis zakončuje slovy: „ale 

robí to vždy on, takže tento recept neodkážem povedať“. Recepty opravdu vycházejí z praxe: 
 

V: a manžel zasa on robí nejaký špeciálny šalát, to je jeho nejaký recept, že ja neviem či tam on uvarí, uvarí hm, nejakú 

zeleninu uvarí a vlastne aj  tú šťavu využije na to miešanie mhm, ale robí to vždy on, takže tento recept nedokážem povedať 

smích 

 (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

Další informátorka mi vypráví o slavnostním koláči a do mého poznámkového bloku mi píše 

maďarský název - túrós lepény a dodává: 

 R:„to ja všetko z oka, nie po pamäti, z oka!“  

        (Terénní poznámky 2013) 

Zdá se, že tělo je pro schopnost vařit zásadní. Přípravě jídel se učíme od rodičů a prarodičů, 

jde o fyzické učení skrze dělání.  Schopnost vařit se nepředává výkladem a pamatováním si 
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pravidel, ale skrze zkušenosti, obrazy, vůně a chutě. Pozorování a napodobování je pro učení 

se vařit klíčové, takové učení má společenskou povahu, neboť se učí od členů rodiny; jídlo 

tak představuje fenomén, který má moc ze své podstaty konstruovat kontinuitu s minulostí. 

Během zúčastněného pozorování jsem měla možnost zúčastnit se vaření guláše v kotli. Žena, 

která akci organizovala, nakonec neměla čas se tomu věnovat a guláš nakonec bez problémů 

uvařily děti ve věku mezi 12 a 15 lety, které to prý odkoukaly od rodičů. Zde je recept, jak 

jsem si jej na základě informací od dětí zapsala do poznámkového bloku. Všechny děti 

přispěly ke konečné podobě guláše, a konečná chuť byla konsensem všech kuchařů – tedy 

kolektivním dílem.  

Cibuli nakrájíme nadrobno, osmažíme na sádle, přidáme papriku, pepř a maso, smažíme. P. pozoruje maso a tvrdí, že ještě 

není hotové, že musí být tmavší. Když maso ztmavne, zalijeme je vodou a poté, co je voda vřelá, přidáme nadrobno 

nakrájené brambory na zahuštění. Můžeme přilít pivo, nebo víno a přidat rajský protlak nebo kečup. (My jsme použili pivo). 

Později přidáme větší kousky brambor a vaříme. Podle potřeby můžeme přilít vodu. Když jsou brambory tak měkké, že se 

rozpadají, guláš je hotový.  

        (Terénní poznámky 2013) 

Je vidět, že recept vychází ze zkušenosti: maso musí mít určitou barvu, brambory určitou 

konzistenci. Nasbírala jsem během rozhovorů množství takových receptů, které mi 

informátorky diktovaly a které vypovídají právě o tom, že vychází z praxe. V následující 

výpovědi se dozvídáme, že artefakty se dají dosledovat až k výrobci, ale také vidíme, že 

vaření je synestetická činnost, na které se podílí celé tělo, zrak sleduje zabarvení, čich 

kontroluje, jestli se oplatky nepálí; informátorka vzpomíná, jak ji bolely špičky prstů při 

výrobě: 

V:Vždycky sme si doma piekli oblátky, mali sme ten strojček aj ho asi mám doma, len nestihla som ho hľadať či ho mám, je 

to také kovové niečo, robil to ešte brat môj, mojej starkej to bol taký kovársky majster, taký esermeste, že všetko vedel 

urobiť sám, no a on to vyrobil, elektrické to bolo, to malo niekoľko stupienkov a keď sa to dobre zahrialo, tak sa otvorilo, 

teraz sa to pretrelo trošku aby sa nelepilo a na to bolo veľmi dobré včelí vosk také voskové... 

P: Jako plástve? 

V: plástev, áno takým plástom akože rýchlo pretrieť akože aby sa nelepila ta oblátka, keď niekto používal slaninu, že tak 

rýchlo prejet zo slaninou, ale tento včelí plást akože dať do gázy a gázou to trošku tak pretrieť, no a keď sme si vymiešali to 

cesto, tak v takej nejakej fľaštičke cvrkli sme tam zatlačili to tak pekne sa rozlialo a to nebolo treba dlho čakať roztvorilo sa 

a mali sme takú paličku, na tu paličku to bolo najprv treba ako nožíkom nabrať rýchlo to tam presunuť lebo to je horúce, na 

to treba veľkú výdrž aby to tie prsty vydržali, pri 1.2.3. 10. To ešte nevadí...ani 50. Ale keď z toho litra sa urobí nejakých 150 

tých trubičiek alebo, keď je dobrá výdatnosť, možná aj 200 tých trubičiek tak už veru tie končeky prstou sú pomáli necitlivé 

od toho horúceho..smích 
        (Rozhovor s Věrou 9.5.2013) 

Od jedné informátorky jsem dostala recept na pokrm, který dostal své jméno na základě 

zvukového efektu vytvářeného při přípravě: 

 
Fučka: Bramborová kaše se povaří s moukou, která se k ní postupně přimíchává, až to dělá fuč, fuč…podává se se smetanou, 

tvarohem a smaženou cibulkou. 

 

        (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 
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Další recept mi nadiktovali manželé, u kterých jsem bydlela. Uvádím zde část ilustrující, že 

recept vychází čistě z praxe. Jde o variaci na tradiční pokrm, který je častou součástí sváteční 

tabule i nedělních obědů. Jedna informátorka jej popsala: 

 
 R: maďarská plnená kapusta, to je asi najlepšie čo môže existovať! 

        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

G: Hovorím, čo budem robiť, medzitým, kým začne, kým to začne ehm sa dusiť to mäso tak ja tie, to mäso oberiem  z tých 

kostí...aby v kapustnici už nebola kosť no a potom, keď to už bude hotové tak potom pridám aj to a potom pridám aj kapustu 

a potom je to vlastne hotové/…/ 

A: Zabíjačková kapustnica sa začína tak variť, že vlastne spravíme základ aj pre polievku rovnaké aj pre kapustu…uvaria sa 

kosti na ktorých je trošku nechané mäso 

G: A ešte sa uvaria klobásová zmes 

A: To je na konci…potom sa spraví perkelt, vlastne ten perkelt hustý sa vleje do tejto predvarenej štiavy lenže nakoľko my 

máme len jeden kotol, musíme ten proces varenia prerušiť a  šťavu sliať do neboho, do nejakej nádoby, povyberáme kosti, 

lebo sa nám to všetko, čo tam ešte chceme dostať nezmestí... 

G: Lebo sú veľké kosti… 

A: lebo sú veľké kosti, takže kosti pôjdu preč a pôjde tam perkelt, pôjde tam kapusta a vlastne sa vráti ta šťava. Tým 

bujónovým vývarom sa vlastne ta celá kapusta podleje 

G: Ak bude treba podlievať tak, keď budem podlievať, tak vlastne budem podlievať tým vývarom, čo teraz dáme dole z tade, 

čo sa to mäso tam varí/…/ 

         (Rozhovor s Gregorem a Amáliou 6.5. 2013) 

 
 

4.14 KONTINUITA 

 

 

Následující úryvky ilustrují, že informátorky téměř jednohlasně vypovídají o dřině, fušce, o 

tom že museli pracovat jako otroci a zdůrazňují, že teď je to lepší Tyto narativy indikují 

oddělenost současnosti od minulosti, který informátorky vyjadřují výrazy „dakedy tak bolo“ a 

zároveň jsou prostředkem ke konstruování moderní skupinové identity:  

E:/.../zverme sa tomu, kto to urobí profesionálne, páči sa mi to, je to praktické.  

        (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

 

A: tak to je lepšie už keď ideme do reštaurácie a tam vyplatíme tie, čo treba ale na výsluhu 

P: A je to zábava 

A: Zábava... každý zabáva! nie, že ako otroci robili však/.../ 

 

         (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

 

Moderní identita je v kontrastu s minulostí, která je spojována s námahou při participací 

rodiny na přípravě svatby. Pozitiva dnešních svateb jsou, z emické perspektivy, pohodlí a 

profesionalita. Přesto, že informátorky vyjadřují oddělenost od minulosti, ve vzpomínkách na 

jídlo se projevuje kontinuita s minulostí. Obsahují témata, která představují hodnoty skupiny: 

klade se důraz na čerstvost potravin, preferují se potraviny z místních zdrojů. Zdůrazňuje se 

význam místních znalostí a schopností; stále se preferuje doma vyrobený alkohol z místních 

surovin. Tradiční recepty propojují strávníky s minulostí, neboť zdroji receptů jsou rodiče a 
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prarodiče. Kontinuita se projevuje také v tom, že artefakty spojené s tradičními praktikami 

nikdy nepřestaly být používány ke svému účelu. Právě chuť je tou silou, která podmiňuje 

kontinuitu praktik. Přetrvává také tendence konstruovat svou identitu na základě štědrosti a 

to i kolektivní Sklepanské štědrosti, o čemž vypovídá nový rituál, který se ve Sklepné začal 

pořádat u příležitosti příjezdu studentů – antropologů. V rámci slavnosti nazvané Športový 

deň se z obecních prostředků vaří guláš v obrovském kotli. Tradice jídla z jednoho kotle je 

spojena s tradičním životem pospolitosti a představuje prvek sdílení jídla, kdy každý jí ze 

stejného kotle. Během této akce se jednak reprodukuje tradiční způsob vaření ale také 

štědrost. Tento nový rituál nabízí možnost konstrukce kolektivní pohostinné pověsti.  

V následujícím úryvku informátorka a její manžel popisují recepty, které představují 

rodinnou tradici. Tento úryvek vypovídá jak o kontinuitě tradice - při přípravě těchto receptů 

stále využívají čtyřicet let starý zavařovací stroj, ale zároveň kontinuitě v narativu štědrosti – 

„potom sme chodili konzervovať celému, všetkým naším známym a celému okoliu“ a také 

o preferencích domácího a čerstvého masa z vlastních zdrojů: 

A:samozrejme ale pred X rokmi, keď ľudia mali na zabíjačku čerstvé mäso, tak samozrejme, že to bolo pre nich akože...neboli 

mrazničky 

P: Hm, no jasne 

A: Všetko sa len údilo, vlastne to čerstvé mäso, to bola, to bola skôr naozaj rarita 

P: Hm, takže to jako zavařovalo/…/ do 

G: Do konzervy 

A: Áno lenže hej vtedy ani to nebolo 

G: Ty konzervy vy máte odkedy, ten konzervovací stroj, ja som to, ja to viem, že tridsať rokou som tu, odvtedy tu je to 

a predtým? 

A: Eh kedy sme ho my kúpili...40 rokou iste a predtým sme, predtým sme ho nosili, predtým nám chodili od Stredovej, otcovo 

mamina sestra nám chodili konzervovať... 

G: Takže tradícia toho konzervovania bude hádam u K. 50. ročná... 

A: No 

P: Hm 

G: To je dosť, takže už je to dneska všetko odskúšané smích 

A: a celého potom  sme chodili konzervovať celému, všetkým naším známym a celému okoliu, akože to sme, chodili sme  

P: Hm 

G: A ten recept je už roku, roku, roku ten istý 

A: Ten recept ten na tu paštiku, ten je minimálne 50ročný, to je pravda, to sme, to teta potom keď si kúpili vlastne, mami 

sestra, ten konzervovací stroj, tak oni si k tomu zháňali aj recepty a oni aj to, čo šunky, čo vy ste mali zrejme včera ,nie? Na 

raňajky, tak oni tu aj, oni tu, oni to mäso ináč akože do tých do tej konzervy robia, oni to tak robia ako my keď sme zrobili 

predtým, to že nasekané to mäso vieš v tlakovom hrnci, čo sme dobre.. 

P:Jakože na... 

A: Nareže sa na pásiky, zapácuje sa a potom sa vlastne založí 

G: Je taký stroj na výrobu... 

P: Zapácuje? 

G: Dá sa dooo.. 

A: marinády, za marináduje 

P: Aha, aha 

A: Vlastne tam sa tie koreniny, on teta na to má tiež špeciálny recept, my to len zasolíme rýchlo soľou a ona si to rýchlo soľou 

a koreninami, neviem akými ešte... 

G: mame to niekde, ukážeme, ak nájdeme, niekde to máme odložené 

A: A my máme na výrobu tejto, takejto šunky máme taký stroj, ktorý z čoho sa robí akože čerstvo sa ta šunka robí/.../ 

Ale z čerstvého mäsa a nekorení sa to sa potom, hneď aj zje akože na to, na konzum hneď 
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       (Rozhovor s Gregorem a Amáliou 10.5.2013) 

        

 4.15 KOLEKTIVNÍ PAMĚŤ 

Ve vzpomínkách mých informátorek se neustále projevovala kolektivní paměť. Podle 

Halbwachse se kolektivní paměť se opírá o minulost prožitou ve skupině. V předchozí ukázce 

je vidět, že vzpomínka na konzervovací stroj je součástí kolektivní paměti jedné rodiny. 

Kolektivní paměť se reprodukuje ve společenských rámcích, které aktéři kolektivně vytvářejí. 

Souhrn všech kolektivních pamětí všech skupin v rámci vesnice tvoří kolektivní paměť celé 

skupiny. Tradice a sociální norma podoby svatby zanechává otisk v kolektivní paměti skupiny, 

neboť kolektivní paměť, jako souvislý proud myšlení, uchovává to, co má význam pro 

současnou existenci skupiny. Mé informátorky jsou členkami různých sociálních skupin, 

právě například rodin a tyto skupiny si nesou svou kolektivní paměť. Aktéři nemusí být 

fyzicky přítomni nějakému dění, přesto si nesou sdílené prožitky a názory ostatních členů 

skupiny. Kolektivní paměť také může zakládat představu odlišnosti vůči okolí skupiny a při 

vzpomínání se opírá se také o paměť ostatních členů skupiny, pokud jsou přítomni. Mé 

informátorky sdílely kolektivní vzpomínku na civilní sňatek - nutnost, kterou musely 

absolvovat, vzpomínaly na pálení slámy a přeskakování ohně, přesto, že některé je sami 

nezažily.   

A:/.../potom taký zvyk bolo, že pred domom ráno, taký takú vatru spravili, že slamu vyniesli, takto zapálili slamu a okolo 

slamy tancovali, čo ešte tam boli, tak do šiestej tam ešte tancovali a no to už zhasli potom a potom každý išiel domou/.../ 

        (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému přepracovávání vzpomínek ve skupině, je obraz 

minulosti neustále přepracováván tak, aby vyhovoval přítomnosti. Součástí tohoto procesu 

jsou tzv. vzpomínky na gemeinschaft, ve kterých mé informátorky vyjadřovaly odstup od 

minulosti, na základě kterého konstruují novou identitu moderní společnosti. Součástí 

kolektivní paměti jsou ale také narativy o poskytnuté nebo upřené štědrosti. Kolektivní 

paměť chápe štědrost jako charakteristický rys, jež je součástí identity skupiny. Součástí 

kolektivní paměti skupiny jsou hodnoty, které skupina vyznává a jež ji propojují s minulostí a 

tradicí. Na základě preferencí domácích, lokálních zdrojů a znalostí, místních receptů, 

přejatých od rodičů a prarodičů se buduje kontinuita s minulostí. 

A: Viete to ešte nejako pet,´ šesť ročnému dieťaťu alebo ešte mladšiemu…ehm ma to nezaujalo až natoľko, aby som tieto 

veci…vtedy sa to nosilo na každej svadbe… 

        (Rozhovor Amáliou 8.5.2013) 

Při vzpomínání si informátorky často pomáhaly kolektivní pamětí druhých: 

B: dakedy svadby aj tri dni trvali, nie? 

V: No určite, no začínalo sa zabíjačkou a vždycky v piatok, v sobotu bolo to do svadby a ešte v nedeľu, vždycky v nedeľu 

a v piatok sa to začínalo akože so zabíjačkou, zabíjala sa sviňa, potom ženy tie kurence, lebo to nie je jedno, lebo to bolo 

akože by som povedal, tak to prakticky bol ako prvý, prvé jedlo, že no bola polievka a potom za tým bol martaš 
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B: omáčka aká? V: To, omáčka paradajková a varené mäso, to varené mäso čo som hovorila, ja som hovorila že s uhorkami 

alebo s kapustou, ale tak omáčka paradajková... 

V: To bolo na každé svadbe, s tím začínala... 

       (Rozhovor s Václavem a Barbarou 6.5.2013) 

 

Halbwachs rozlišuje mezi kolektivní a individuální pamětí, ale individuální paměť je podle 

něho vždy sociálně podmíněná a když vzpomínáme, neustále se identifikujeme se ostatními 

členy skupiny. Ve výpovědích mých informátorek byla kolektivní paměť provázána 

s individuální pamětí, navzájem propojené v proudu vyprávění. 

 

4.16 INDIVIDUÁLNÍ VZPOMÍNKY 

Než jsem začala s výzkumem, byla jsem přesvědčená, že vyprávění o svatebních hostinách 

bude plné šťastných vzpomínek. Netušila jsem, jak moc bude vzpomínání formované 

emocionálními zkušenostmi, které mé informátorky v průběhu života prožily. Ve 

vzpomínkách se kolektivní paměť prolínala s individuálními vzpomínkami. Podle Halbwachse 

jsou také individuální vzpomínky vždy sociálně podmíněné. Vašíček naopak tvrdí, že 

individuální a kolektivní paměť nejsou vzájemně redukovatelné a mně se líbí představa, že 

individuální vzpomínky patří jen nám.  

O rozhovor s paní Evou – 61let, jsem usilovala již při svém prvním výzkumném pobytu. 

Dlouho se jí dařilo mi unikat, až se mi podařilo ji zastihnout doma a provést rozhovor. 

Vzpomněla si, jak se loučila s dosavadním životem, který se chystala opustit: 

Myslím, že sa na to nedá zabudnúť  jasne si pamätám, že som sa pozrela do zrkadlá a slzy mi vyšli do očí, cítila som, že dačo 

končí a dačo nové začína, presne tak to bolo, lebo to nikto nevie, čo nás čaká keď vstúpime na tu cestu/…/ 

        (Rozhovor s Evou 4.4.2014) 

Paní Zdenka - 56 let, která se vdávala v roce 1970, vzpomíná na radostnou atmosféru svatby, 

která byla narušena vzpomínkou na bratra, který, nemohl svatby zúčastnit: 

Z: EH...cez tu svadbu, no cez tu omšu áno, áno, ma rozplakal farár, lebo brata som mala vtedy v Líbyi a on nemohol prísť na 

moju svadbu a on (farář) spomenul aj brata, že nemohol prísť a mne to tak ľúto prišlo a potom som sa rozplakala smích...že 

brat a vtedy bolo však ešte za komunitou... dosť také no... v Líbyi, cez vojnu... no ak on skončil už vojnu išiel do Líbye akože 

vojak, vyslúžený vojak...no 

    (Rozhovor se Zdenkou 6.4.2014) 

Tato informátorka také vzpomínala na rodičovskou péči a výchovu k tradicím, které i nadále 

dodržuje. V současné době si zvyká na to, že její dcery se rozhodují žít život jinak, nezávisleji 

a že jedna z nich žije v současné době se svým partnerem ve Velké Británii.  

Paní Renáta – 55 let, se vdávala v roce 1978. Když se mi během vzpomínání svěřila s osobní 

tragédií – úmrtím prvorozeného syna, nevěděla jsem, jak reagovat. Myslím, že na takové 

chvíle se výzkumník nemůže nijak připravit: 
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R: Sú to dobré spomienky, ale sú aj potom...pozdejšie vieš, svadba bola ako super, ale potom pozdejšie tie 

komplikácie/.../vieš/.../ Vieš mňa potom to zničilo, keď som mala toho chorého chlapca...keď sa mi narodil syn v desiatom, 

deviatom, ten chorý chlapec čo mal detskú mozgovú obrnu, päť a pol roka žil/.../ 

        (Rozhovor s Renátou 5.4.2014) 

Rozhovor s paní Magdalénou - 61 let, jež se vdávala v roce 1981, byl asi ten nejtěžší; vybídla 

jsem ji k vyprávění a ... bylo ticho! Ticho také následovalo po každé stručné odpovědi, 

pronesené tichým hlasem. Rozhovor se mi nedařil. Potom jsem se zeptala:  

P: A...a…jak na tu svatbu vzpomínáte? Jak vás to, jak se vám líbila, jakej z toho máte pocit, dojem? 

M: pauza... Ľutujem, že bola! 

 

Paní Magda se vdávat nechtěla: 

 
P: Nechtěla jste? 

M: No, rodičia: to budeš sama, keď zomrieme... takto mám aspoň dve deti... ktorý neboli také, že.... slobodné mamičky. 

 

 (Rozhovor s Magdalenou 3.4. 2014) 

 Příběh paní Magdy byl příběhem zklamané důvěry; po dvaceti pěti letech se s manželem 

rozvedli a podle ní ani děti nespěchají, aby si našly partnera, protože i je rodinná situace 

ovlivnila. Ale právě děti pro ni představují něco pozitivního, co jí ze vztahu zůstalo. 

 

Vyprávění paní Anjely – 51 let, jejíž svatba proběhla v roce 1982, bylo plné vzpomínek na 

dřinu a námahu při práci v zákulisí svatební hostiny u kotlů s jídlem. Hezky ale vzpomínala na 

současné svatby svých dětí, se kterými neměla starosti. Moderní doba umožňuje, že si každý 

může zaplatit služby restaurace a jen se bavit: 

  
A: A my sme nezabávali nič ani sme netancovali nič lebo sme nemali sme na to čas!/.../ tak to je lepšie už keď ideme do 

reštaurácie a tam vyplatíme tie, čo treba ale na výsluhu/.../ 

 (Rozhovor s Anjelou 3.4.2014) 

Už to, jak začal příběh paní Amálie – 50 let, mě mohlo připravit na to, že nepůjde o příjemné 

vzpomínky. Paní Amálie v roce 1984 absolvovala tzv. dvojitou svatbu spolu se švagrovou 

a jejím ženichem:  

 
A:…a otec ten ma nahováral, aby som nechcela žiadnu svadbu..., že mi dá 10.000 korún na ruku, to bol vtedy veľký peniaz no 

ale to asi ta svadba aj zobrala, toľko asi stála… Povzdech …On proste povedal, že je to zbytočné a má tam človek naozaj 

zavolaných tých ľudí ktorých, s ktorými sa vidí raz neviem ako často…. a v podstate mal… neviem, potom som nejak tak, 

akože súhlasila som s ním, po svadbe, pak už./…/ 

 

Na svatbě došlo k nedorozuměním finančního rázu a rozepřím mezi oběma rodinami. Dojmy 

ze svatby paní Amálie shrnuje:  

 
A: ale akože, ja osobne si na svoju svadbu nerada spomínam a nie s nejakým nadšením.... to nie, nejako ten deň nebol môj... 

err  ja som nejako, mala som ten pocit, že v tej rodine nie som vítaná/.../ 

 

Přesto završuje své vyprávění pozitivně: 
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A: čo tvrdím aj doteraz potrebovala som na to skoro celých 20 rokou, kým so ich presvedčila, že som hodná 

úsmešek/.../Hlavné je to, že...teda myslím osobne, že tento náš vzťah je...aj bol celý čas....veľmi dobrý a ja som veľmi rada, 

že som sa vydala, že sme sa teda stretli a že nám osud zaprial, že sme sa mohli dať do kopy a a er myslím, nestretla som 

doteraz muža...er ...s ktorým by som ho menila./.../ 

       (Rozhovor s Amálií 6.4. 2014) 

Vyprávění paní Eleny – 50 let, jež se vdávala v roce 1985, začalo smutně hned od začátku: 

 
E: No... akože ta naša bola trošku taká zvláštna, lebo akože z našej strany eh svadba sa nerobila, my sme boli u ženícha, iba 

moji rodičia a sestra s rodinou a pra rodinou, lebo moja mama bola chorá už vtedy na rakovinu, takže my sme to celé veľmi 

nezorganizovali, to akože boli sme len...sme sa pridružili k môjmu mužovi, ale takže tie prípravy skoro žiadne u nás neboli eh 

eh svadobné šaty som si bola kúpiť v Maďarsku, aj to som si sama bola vybrať lebo mama už nemohla ísť so mnou./../ 

 

 Paní Elena vzpomíná na svatební koláč, který uměla péct její maminka a pro ní výroba 

tohoto koláče skrývá nějaké tajemství. Pro mě tato vzpomínka symbolizuje nenahraditelnou 

ztrátu matky. 

 
E:/.../no moja mama to robila,  ja to robím tiež, ale hoci ako to robím, neviem také dobré spraviť ako keď ona, lebo to 

kysnuté cesto, to má nejaké tajomstvo, čo treba vedieť a neviem to tak asi dobre vypracovať alebo odhadnúť, že to tam 

ide/…/ 

        (Rozhovor s Elenou 2.4.2014) 

Dělat rozhovor s paní Věrou nebylo těžké. Paní Věra 54 let, je rozená vypravěčka a já jsem 

nemusela dělat skoro nic než poslouchat a sledovat tok jejího vyprávění. Její svatba se 

odehrála v roce 2004, kdy ona i její nastávající už byly čtyřicátníci: 

V:/.../keďže sme už boli príliš dospelí, tak sme si to objednávali sami a rodičov sme, proste jednoducho, sme ich ušetrili/.../ 

Jeli s přítelem na prohlídku přírodního parku a přítel ji překvapil žádostí o ruku jako 

v romantickém filmu: 

 
Tak my sme boli to celé akože popozerať a potom to to bolo také spontánne, že na smích na parkovisku zrazu vytiahol prsteň 

a ...to bola taká sranda, no/.../ Naši boli potom úplne vyjukaný, keď sme prišli, lebo išli sme na jednu večeru v Lučenci 

a potom sme prišli domou a on akože, mojím rodičom to tak akože oznámil, že akože, že sme sa zasnúbili smích dosť boli 

z toho taký, bolo to také nie, že nečakané, ale tak ne..neprichystal sa človek na to nejako/.../ 

 

Budoucí ženich si přál svatbu v cizině, kde by je nikdo neznal, ale to má informátorka 

odmítla: 

 
V:ja som povedala, že ako prepáč, ale moji rodičia sú ešte živí a a v podstate ja im to nemôžem urobiť aby som, aby oni 

nemohli tam byť prítomný/... 

 

       (Rozhovor  s Věrou 5.4.2014) 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo na tématu jídla a paměti sledovat hodnotové rámce kultury 

vesnice, napětí mezi minulostí a současností a strategie konstrukce kontinuity tradice. 

Realizovala jsem proto etnografický výzkum, v jehož rámci jsem provedla řadu různých typů 

rozhovorů a zúčastněné pozorování. Téma mého výzkumu se v jeho procesu drobně 

proměňovalo, abych nakonec došla k následujícím stěžejním závěrům. 

  Sociální norma podoby svatby se odráží v kolektivní paměti skupiny. Kolektivní paměť je 

distribuována jazykovou komunikací mezi členy skupiny. Je tolik kolektivních pamětí, jako je 

skupin a jednotlivé skupiny sdílejí společnou kolektivní paměť. Ve vyprávěních se ukazovaly 

vzpomínky na gemeinschaft, jak o nich uvažuje Sutton (2001) a skrze narativy spojenými 

s těmito vzpomínkami aktéři mohou konstruovat moderní identitu skupiny. Preference 

spojené s jídlem, do kterých aktéři v procesu habituace vrostli, v opakování praktik v rituálu 

napomáhají konstruování kontinuity tradice. Součástí této tradice je výměna, spojená s 

narativy štědrosti. Preference spojené s lokálními zdroji a znalostmi i nepřetržitý život 

artefaktů zajišťují reprodukci tradice a konstrukci kontinuity.   

Ukázalo se tedy, že podoba svatby a jejích jednotlivých prvků se významně podílí na 

reprodukci kultury dané sociální skupiny, ovšem nikoli jako neměnná, fixovaná norma, ale 

spíše jako vzor, ve vztahu k němu je konkrétní podoba každé konkrétní svatby vyjednávána. 

Toto vyjednávání se děje nejen v průběhu přípravy konkrétní svatby, ale i v procesu 

vzpomínání na vlastní svatbu resp. na svatby, jichž se aktéři účastnili. Prostřednictvím tohoto 

procesu tak vysvítá na povrch mix individuálního a kolektivního, a to jak na úrovni hodnot 

resp. hodnotových systémů (globální vs. lokální zdroje vědění), tak na úrovni paměti.  
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