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Úvodní poznámky

Percepce prostoru domova a prostoru cesty spolu s reflexí postavení
ruské lidové

kultuře

zkoumání se dotýká

hostů/ cizinců

je velmi zajímavý lingvisticko-sociologický fenomén, jehož
řady vědních oborů

- psychologie, sociologie, folkloristiky,

lingvistiky, etnoligvistiky apod. Prostor domova a prostor cesty spolu s
sférou mezi nimi
základní
těchto

součástí

(~.

v

cizinců/hostů) tvoří páteřní

status

strukturu lidského

přechodnou
světa

a jsou

života každého jednotlivce. Zkoumáním otázek souvisejících s reflexí

životních sfér v ruském folklóru se zatím zabýval jen nevelký

počet

lingvistických, sociolingvistických či lingvofolkoristických prací.

Ve své profesi práce s cizinci a uprchlíky jsem se
přístupu

k osobám

příkladů

jsem si

přicházejícím

uvědomila

do usedlé

důvodu

jsem se rozhodla

setkala s mnoha formami

společnosti "zvenčí".

Na

hluboké rozdíly v tom, jakým způsobem

"své" a "cizí, pocházející odjinud". Je
že jejich odraz lze nalézt v

často

různých

věnovat

zřejmé,

řadě

konkrétních

společnost

vnímá

že tyto sociální jevy nejsou nijak nové a

oblastech života

člověka,

tedy i v jazyce. Z toho

pozornost analýze reflexe obrazu domova a cesty

v ruském jazyce.

Na

počátku

bylo nutné vybrat jazykový materiát který bude pro zkoumání výše

uvedené oblasti

nejvhodnější.

- pohádky, byliny,

zaříkadla,

otázek souvisejících se

Nabídka ruského folkóru je v tomto
pranostiky, hádanky,

způsobem

směru

pověry, přísloví

velmi bohatá

atp. Pro zkoumání

vnímání "svého" x "cizího" se nakonec ukázala být

velmi vhodná ruská přísloví a to z následujících důvodů:
-

Přísloví

(paremia)1 jsou frazeologické jednotky, v nichž jsou zakódovány a

reflektovány kulturní hodnoty, zkušenosti a podmínky
prostředí,

z

něhož

vzešly.

Výpovědi přísloví

společenského

reflektují univerzální témata

I Otázce definice výrazu přísloví věnuje systematickou pozornost řada paremiologů. Několik z možných
definic je uvedeno v části "Základní definicejDefiníce a funkce přísloví".
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lidské existence, životního cyklu

člověka 1

konkrétní kulturní specifika

příslušníků různých národů.

skutečnosti

Paremia odrážejí

lidského života v jejich komplexnosti i

rozpornosti. Ústředním tématem paremií je člověk a projevy jeho povahy,
životní

činnosti

a

různých

okolností jeho života a sama přísloví o

sobě hovoří

v tomto duchu (IIocAo6ul1a nAooyw;a u )/(u6yw;a. IIoCAo6ul1a 6ceM oeAaM

nOMoW;Hul1a. 1i1 Ha m6010 cneCh nocAo6ul1a ecmh).
Přísloví

nikdy

běžné řeči,

nepřestala

být

součástí

živého jazyka. Setkáváme se s nimi v

v publicistice, v literárních dílech

expresivitě,

přesnosti

výstižnosti a

výrazu

či

v médiích, kde

sdělení.

přispívají

k

Krátká forma, trefnost a

snadná zapamatovatelnost napomáhá jejich rychlému osvojování novými
generacemi mluvčích.
přísloví

Výrazným rysem

výpověď "zhuštěnou"

Všechny tyto charakteristiky

Je také jejich "kompaktnost":
přehledného

do krátkého a

činí

z

přísloví

přísloví

obsahují

celku.

velmi vhodný materiál pro analýzu otázek

souvisejících s reflexí prostoru domova a cesty.

Základní definice

Definice "prostoru domova" a "prostoru cesty"
Před

formulací

cílů

této práce je nutné vyjasnit, co máme na mysli

prostoru domova a o prostoru cesty. V tomto textu termín "prostor domova"
1) místo, kde

člověk dlouhodobě

nebo trvale žije,

hospodaří

a

hovoříme-li

o

označuje:

odpočívá;

2) životní prostor rodiny nebo určité sociální skupiny/komunity;
3) konkrétní fyzickou strukturu s hmatatelnými fyzickými hranicemi;
4) duchovní zázemí a
5)

o

označení

něco složitější

prostředí

poskytující člověku útočiště a pocit bezpečí;

známého prostranství rodného

místa/vesnice/města.

je definice prostoru cesty. Prostor cesty je ze své podstaty

nežli prostor domova, jehož
pomoci obrazu domu
přechodu/ přejezdu
přivádějící člověka

či

přibližné

jiného typu

fyzické vymezení je možné

přístřeší.

z místa A do místa B")

amorfnější

představit

si za

Cestu v základním významu slova ("akt

můžeme

považovat jen za prvotní impuls

do prostoru cesty. Z tohoto pohledu je možné vymezit prostor cesty
5
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použitím negativní definice - "prostor cesty je vše, co není prostorem domova".
Představa

jedním z
rysů

přesunu

cesty jako fyzického aktu

aspektů

z jednoho místa do druhého je sice jen

prostoru cesty, pomáhá však

při

konkretizaci

představ

tohoto prostoru (nemožnost nebo omezená možnost výkonu

nutnost

zajišťovat

si

nutnost flexibilního
překážek

opakovaně

přístupu

různých

a v

řešení

k

abstraktních

běžných úkonů,
potřeby,

podmínkách základní životní
nečekaných

nových situací,

komplikací a

atp.).

Geografické a časové určení

Pozorování uvedená v této práci se vztahují k situaci aktuální v evropské
impéria v devatenáctém století; v této
shromažďována

době

části

ruského

a na tomto geografickém prostoru byla

a kategorizována většina materiálu shromážděná ve sborníku V.I.

Dala, který se stal základem této práce.

Definice a funkce příslovÍ

V.I. Dal definuje

přísloví

jako "cY)f(OeHUe, npu2o(Jop, nOY1feHUe, (JblCKa3aHoe 06UHRKOM u

nYUI;eHHoe (J o6opom, noo 1feKaHOM HapooHocmu"2, V.P. Žukov označuje jako přísloví
"KpamKue

HapooHble

U3pe1feHWl,

uMelOUI;ue

oOHo(JpeMeHHo

6YK(JaAbHblU

u

nepeHocHblU

(o6pa3Hblu) nAaH UAU mOAbKO nepeHocHblU nAaH u cocma(JAfllOUI;ue (J 2paMMamU1feCKOM
omHOUleHUU 3aKOH1feHHOe npeOAO)f(eHUe"3 a G. L. Permjakov hovoří o příslovích jako o

zvláštním jazykovém jevu vyjadřujícím určité klišé. 4

Přísloví

jsou jedinečný a okouzlující folklórní žánr. Jejich mistrovství tkví ve schopnosti

nabídnout cílený a naprosto
jejíž podstata
říznost

může

být

přesný

zobecněna

obraz charakterizující
v

přeneseném

formy a výstižnost použitého obrazu je

pevného zakotvení v
načrtnutého

obrazu

prostřednictvím

povědomí

není

mluvčích.

posluchači

smyslu.

určitý

vztah nebo situaci,

Právě přesnost

srovnání,

klíčem úspěchu přísloví

Výsledné

servírován

sdělení,

didaktickým

závěr

či

a jejich
postřeh

způsobem,

ale

vtipné pointy (TIoMa2aem, KOMy oeAamb He1fe2o), metafory (BCflKOMy

2 B.T1. }J;aJIb, ITOCJIOBMlJ;bI pecceoro HapOlJ,a, XyIJ,02KeCTBeHHill! JIl![Teparypa, Moskva, 1989, str. 14.
3 B.IT. )J(YKOB, CJIOBapb pyCCKl1X rrOCJIOBMlJ; l1 rroroBopoK, Moskva, 1009, str. 11.
4 f.JT. ITepM5IKOB, T136paHHble rrOCJIOBl1rrbI l1 rrorOBOpKl1 HapOIJ,OB BOCTOKa, Moskva, Nauka, 1996, str. 15.
6

ÚVOD

oBoW;y cBoe BpeMJl) nebo působením rýmu, rytmu či zvukomalebnosti (např. Kocu, Koca,
nOKa poca; poca OOAOU a mbl OOMOU).

Charakteristickým rysem
dokáže

přísloví

jsou vtip, ironie a sarkasmus. Na malém prostoru

přísloví elegantně načrtnout

a

okamžitě zesměšnit

hlupáka (Y He20 B 20AoBe

peoeHbKo 3aCeJlHo), závistivce (OH 1Jy)f(UM 300poBbeM 60AeH) či pošetilé jednání (nycmafl
601JKa nyw;e 2peMum). Za všechny uveďme v tomto kontextu výstižnou charakteristiku
přísloví

Nikolaje

Vasiljeviče

přísloví

samotném stylu zrcadlí
všechno:
přes

V

výsměch,

úšklebek,

"Kromě

Gogola:

hluboké myšlenky odrážející se už v

také mnoho našich vlastností - a najdeme v nich

výčitku,

popíchnutí. Všechny velké osobnosti, od Petra

Suvorova po Puškina se před příslovími skláněly".5

příslovích

najdeme stopy dávných tradic a

rituálů (PoouAbHaJl AO)f(Ka

nepu;eM u 6a6Ke Ha MaCAO), dějinných událostí (JIomJlHyAu

K

c COAblO u

C

BapBape Ha pacnpaBy. YCAMU

e20 6epe3Ku C1JUmamb. B OOMe-mo y HUX CAoBHO MaMau BoeBM) a nejčastěji pak reflexi
nepříliš proměnlivé

podstaty lidské povahy, jednání a

vztahů

lidí k okolnímu

světu

(OOUH npomopUA mpony, a Bee XOOJlm. 3MelO 06ouoeUlb, a om KAeBembl He yuoeUlb).

Funkce, kterou
rozdělit

přísloví

ve

větě

plní,

můžeme

v souladu s kategorizací G. Sidorkové

do následujících skupin: 6

a)

Přísloví oponující:

používají se v reakci na

vyjádření

druhé

hovořící

cílem devalvovat její prohlášení (XBMUCb, oa He nonepxHucb. 3apa3a

K

osoby s

3apa3e He

npUAunaem) ;

b)

Přísloví uklidňující:

nabádají ke

střízlivému

hodnocení situace a použití

vlastního zdravého rozumu (MH020 6peoumcJl, MMO c6yoemcJl. He Bepb pe1JaM, Bepb
CBOUM 01JaM);

c)

Přísloví varující:

ostražitosti

při

vyzývají k vyhýbání se nemorálnímu jednání a k opatrnosti!

vlastní

činnosti

a jednání s lidmi (Kmo MH020 u;eAyem, peoKo He

Kycaem. 502 OOA20 )f(oem, oa 60AbHO 6em. He 3HaJl 6pooy, He cyUCJl B Booy);

5 H.B. foroJTh, Co6paHMe CO'lMHeHMM, sv. 6, 1953, str. 166.
6 f.,D;. CJ![)J,opOKOBa, I1parMaTI1Ka rrapeMwM: rrOCJIOBMU;bI M rrorOBopKM KaK pe'leBble )J,eMCTBa, Krasnodar,

1999, str. 41-42.
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d)

Přísloví

negativně

kárající:

hodnotí

určitý

typ jednání

(,l1,eulť6a

pbl6Ka Ha 1íy)/(OM

6AlOae. nOCAe Hac xomb mpa6a He pacmu);
e)

Přísloví stěžující

si:

vyjadřují

subjektivní negativní emoce (Kmo CUAeH, mom u

6oAeH. npa6aa ucmoMuAacb, A)l(U nOKopuAacb);
f)

Přísloví ospravedlňující: ospravedlňují

vlastní jednání (Bcex aeA He nepeaeAaeUlb.

He COAcamb, maK He npOaamb. Pbl6a uU5em cae cAy6)/(e, 1íeAo6eK cae Ay1íUle);
g)

Přísloví doporučující:

vyslovující preferenci

určitého

druhu jednání (B aOAc

aa6amb - apy)/(6y mepamb. 06bl1íaU cmapUle 3aKoHa);
h)

Přísloví

povzbuzující: pobízejí k

Všechny zde uvedené aspekty

dobře

určité činnosti

charakterizují funkci

poučení, doporučení, vysvětlení, zdůraznění
předchozích

Výběr
Výběr

(Kyu )/(eAe30, nOKa cOp5l1ío).

přísloví

v jazyce -

předání

obecných hodnot a formulace zkušeností

generací.

materiálu, struktura a cíle práce

materiálu
přísloví

Hlavním zdrojem materiálu použitého v této práci je sborník ruských
vypracovaný významným

představitelem

ruské paremiologie Vladimirem Dalem.7

Jako doplňující zdroje byly použity práce V.P. Žukova a V.P. Anikina8 spolu se
sborníkem V.I. Zimina a AS. Spirina 9 .
paremia, v
doplněk

nebo

některých případech

jsou

při

i další žánry lidové slovesnosti

pověry),

které

jemněji

Přestože

hlavním pracovním materiálem jsou

zkoumání jednotlivých oblastí uvedeny jako

zařazené

ilustrují vnímání

do Dahlova sborníku

určitých pojmů

a

(např.

symbolů

hádanky
v lidové

kultuře.

Struktura práce
První

tři

kapitoly

cesty a statusu

věnují

pozornost charakteristice obrazu prostoru domova, prostoru

hostů/cizinců

tak, jak se s ním setkáváme v ruských

lepší dokreslení kontextu jsou do

těchto

kapitol

zařazena

i

příslovích.

přísloví,

která

Pro

netvoří

7 B.T1. ,D,aJIb, ITOCJIOBl!llJ;bI pyccKoro Hapo,o:a, Xy,o:OlKeCTBeHIIa5l JIJiITeparypa, Moskva, 1989.
8 B.IT. )f(YKOB, CJIOBapb pyCCKMX rrOCJIOBMlJ; M rroroBopoK, Moskva, PyCCKJfl1: 5l3bIK, 1993
B.IT. AHMKMH, PyccKMe rrOCJIOBMIJ;bI M rroroBopKM, Moskva, 1988.
9 B.T1. 3J1MliIH, AC. CrrvrpMH, ITOCJIOBMIJ;bI M rroroBopKM pyccKoro Hapo,o:a, Moskva, Suita, 1996
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součást

závěrečné

přechodnému

charakteru

ruském

prostředí,

přísloví

však

části

analýzy obsažené ve druhé
(např. přísloví hovořící

přinášejí

pouze

nepřímou

svému zvláštnímu

o tradici cyllb6bl a

přiblížit

která mohou pomoci

kvůli

rituálů

odchodu v

percepci odchodu z domova; tato

charakteristiku obrazu prostoru domova/

cesty).

Pro zkoumání rozsáhlého materiálu bylo nutné identifikovat vhodná
umožňující

odpovídající selekci a následnou sémantickou analýzu

slova byla volena na

základě poznatků

a pozorování

kapitolách a jejich seznam je uveden ve
analýzy,

závěrečným

Soubor použitých
tvořícího přílohu

shrnutím a

přísloví

čtvrté

odpovědí

klíčová

slova

přísloví. Klíčová

shromážděných

v prvních

třech

kapitole spolu s výsledky sémantické

na otázky formulované na

počátku

práce.

pak má formu kategorizovaného excelového souboru

k celé práci.

Cíle práce
Cílem práce je zjistit, jakým

způsobem

ruská

přísloví

vnímají a charakterizují prostor

domova, prostor cesty a status osob nacházejících se na pomezí obou

(tj. status
nebo je

cizinců

pozitivně

zkušenosti?

a

hostů). Převažuje

v

příslovích

kladné vnímání prostoru domova

vnímán naopak prostor cesty, který

Můžeme

ruská

přísloví

těchto prostorů

může člověku přinést důležité

charakterizovat spíše jako domocentrická nebo

kosmopolitní? Tato práce by měla přinést odpovědi na následující otázky:
1. Jaké jsou typické charakteristiky prostoru domova a prostoru cesty v ruských
příslovích?

2. Existuje-li mezi obrazem domova a cesty rozdíl, do jaké míry jsou oba
prostory vnímány

odlišně?

3. Existují ve vnímání obou
příslovích

4. Jakým

rozpory nebo je jejich percepce v ruských

jednotná?

způsobem

pomezí (tj.

prostorů

hostů

a

odráží ruská

přísloví

status osob nacházejících se na

cizinců)?

Podívejme se nejprve blíže na

způsob,

jakým

přísloví

vnímají a charakterizují prostor

domova.

9

I PROSTOR DOMOVA (XOpOlUO mOMY, Kmo B cBoeM dOMY)

V souladu s definicí uvedenou v úvodní

částí můžeme
řady

multi-dimenzionální prostor, sjednocení
například

podmnožin prostoru domova je
chránící

člověka před nepříznivými

řídícími výběr

vhodného místa,

vybavením), domov jako

chráněný

domov ve své
různá

domova ukazuje také
lidová kultura

hovoří

doma a analogickému
stěnami

o

podprostorů.

Jednou z

domov jako pevná fyzická struktura/ stavba
prostředí

(s konkrétními pravidly

a materiálu stavby a s charakteristickým vnitřním

prostor nabízející vhodné podmínky pro reprodukci

života, domov jako místo rodinných
hospodářský,

menších

vlivy okolního

času

prostor domova vnímat jako

časové

či

sociálních

rituálů,

domov jako prostor

dimenzi apod. Na specifický status prostoru

váha jednání doma a mimo domov. Staré právní texty i

různé míře

přestupku

závažnosti

přisuzované přestupku

spáchanému

spáchanému mimo domov. 10 Co se odehrávalo za

domova (rodinné problémy, hádky, ale i násilí) bylo záležitostí zcela

soukromou realizovanou na suverénním území (LJy)f(OU yM do nopoca. B c60eM AOMme C60fl 60Afl. B c60ux ycAax He cmapocma yKa31JUK. B c60eM dOMy, xomb 60Afl1JKOU Cfldy, Hem deAa
HUKOMy).

Podívejme se nyní na jednotlivé podmnožiny prostoru domova a jejich reflexi v
prostředí

lidové kultury.

1. PROSTOR DOMOVA JAKO FYZICKÁ STRUKTURA

Proces

výběru

místa a

doprovázela

tradiční

důležitý

například

byl

fyzické stavby,

výběr

času

kultura

stavby domu, tj. "fyzického
řadou úkonů, rituálů

správný

výběr příznivého

a

těla"

obřadů.

prostoru domova,

Jak uvádí D. Zelenin,

okamžiku pro zahájení budování

místa, materiálu atd.

C. Watkins, Studies in Indo-European legallanguage institutions and rnythology. Third Indo-European
conference, Conference proceedings, Philadelphia, 1970, str. 321-354.
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DOMOV

a) Čas zahájení stavby

Vhodným momentem pro zahájení stavby bylo podle D. Zelenina
půst, přelom

velký

starého a nového rokuJI D. Ivanov

hovoří

například

o

sobotě

novoluní,

jako o dni

nevhodném pro zahájení jakékoliv významné činnosti neboť by podle pověry hrozilo, že
dílo bude postupovat
stavbou domu (a
ve

čtvrtek či

vpřed "AUU1b no cy66omaM" .12

vůbec

Podle

s jakoukoliv významnou aktivitou)

přísloví

začínat

v sobotu, vhodnými dny byly naopak úterý nebo

v

nebylo vhodné se
pondělí,

ve

středu,

čtvrtek (noHeaeAHuK -

nOXMeAbe; cpeaa - nocm; nflmHuu;a - He pa6omHuu;a; B nOHeaeAbHuK, cpeay u nflmOK HUKaKOcO
aeAa He Ha1íUHaU. Kmo 8 nflmHuu;y aeAo Ha1íUHaem, y moco 6yaem nflmumbCfl. Ilo nflmHUU;aM
My)f(UKU He namym, 6a6bl He npflaym). Podle Dalova sborníku existuje doporučená doba i
ústřední součásti zařízení

pro stavbu

budoucího domova - pece (Ile1íb KAaCmb Ha

Ho8oAyHue - meruee 6yaem). V případě stavby pece, analogicky jako v případě ostatních

významných

činností,

platilo, že by

měla

být postavena

během

jediného dne, což podle

T. Bernštama souvisí s vnímáním významu celosti a úplnosti 24-hodinového denního

cyklu, cymoK (06blaeHHble 8eU1u,

Kácení

stromů

~. věci

na stavbu domu

novoluní bylo pro takovouto

zhotovené v

nemělo

činnost

podle

průběhu

přísloví

jednoho dne).13

probíhat v

době úplňku,

naopak

vhodné: Cmpoe8ou Aec py6u 8 Ho8oAYHue. Jl,po8a, Aec

py6umb 8 nOAHoAyHue, CcUHem, 1íep8b nom01íum.

b) Místo stavby

Dalším
takové

důležitým

rozhodnutím byl

části vnějšího prostředí,

venkovního

prostředí měla

výběr

vhodného místa pro stavbu domu,

která je pro "ovládnutí"

pro tento

účel různě

umožňujícího

kromě

činila

cesty

(~.

hovoří

nejistou a

nebezpečnou)

Různá

vodě,

o

některých

místa

místech jako

potenciálního nositele

vstup nečisté síly do domu) také místa, kde

okraji nebo i za hranicemi vesnice blízko k

vhodná.

vhodný potenciál - po stránce praktické

i po stránce rituální a symbolické. Odborné výzkumy
zcela nevhodných pro stavbu obydlí -

člověkem

~. výběr

kterou

dříve

právě

stávala 6aHfl

blízkost k

nebezpečí

(stavěná

na

vnějšímu světu

nebo pozemek domu, který jeho obyvatelé opustili (B

11 )l.K. 3erreHMH, OqepKM pyCCKOM MMcporrODrn, 1916.
12 fl. l1BaHoB, HapoAHble 06brqaM, rroBepMI, rrpMMeTbI, rrocrrOBMIIbI M 3araAKM, OTHOC5IIIIMeC5I K
MaJIOpyCCKOM xaTe, Charkov, 1889, str. 37-38.
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He)f(U/lOM oOMe He1íUCmo. B He)f(U/lOM oOMe oOHa He)f(Umb).14 Nevhodným prostorem pro

stavbu domu byla podle A. Bajburina místa nálezu lidských kostí, místa, kde došlo ke
zranění člověka

sekerou nebo nožem, kde se

převrhl vůz

bylo naopak místo, kde si na zem lehl dobytek (tj.
hospodářstvím

apod. Vhodným prostorem

živočich kladně

spojovaný s domem,

a životodárnou silou). 15

c) Stavební materiál
Přírodní prostředí

ruského venkova s bohatstvím
dřevo. Dřevo

stavební materiál

domů

dřevo

se

často

má dostatek

používalo

pryskyřice

nabízelo jako

nejpřirozenější

se snadno opracovávalo, jeho nevýhodou byla ale

omezená životnost a snadná zkáza v
stavbu

lesů

případě

požáru. Jak uvádí V. Golovašin, na hrubou

dřevo jehličnatých stromů

bránící

hádanky vypovídají o oblíbenosti

hnilobě. 16

dřeva

(borovice, smrk), jejichž

Co se vybavení místností

břízy

týče,

lidové

vnímané lidovou kulturou velmi

pozitivně: Ecmb oepe60 - KpUK yHuMaem, c6em Hacma6/lJlem, 60AbHblX UCu;eAJlem. Ecmb oepe60

06 1íemblpe oeAa: nep60e oeAo - MUp oc6eU}aem, opy20e oeAo - KpUK ymuUlaem, mpembe oeAo 60AbHblX UCu;eAJlem, 1íem6epmoe oeAo - 1íucmomy c06AlOoaem. (Eepe3a)

Některé

druhy

dřeva

Bajburin, bylo to
buď

byly naopak pro použití ve stavebnictví nevhodné; jak ukazuje A.

většinou dřevo

tzv. "posvátných"

stromů.

ze zvláštního charakteru stromu jako takového

Sakrálnost stromu vyplývala

(mimořádný růst, stáří či nějaká

pozoruhodná anomálie) nebo z jeho okolí, tj. z místa, na kterém rostl
bývalého kostela
ke

stavbě

(například

či

kaple; v tom

případě

mohlo

dřevo

nového kostela),17 Existovaly také druhy

sloužit k
stromů

opravě

(např.

na

místě

stávajícího nebo

vnímané jako

"nečisté"

osika: OOHO npoK/lJlmoe oepe60 6e3 6empa UlyMum). Podle N. Mazalové nebylo

vhodné používat na stavbu domu
dřevo stromů

dřevo

uschlých

stromů

(považovaných za mrtvé)

ovocných (HeA3Jl py6umb Ca)f(OHH020 oepe6a) nebo

dřevo stromů

18,

rostoucích

T.A. EepHIIITaM, Eyll,Hf1 M rrpa3,rUU1KM: rrOBe,n:eHJ1e B3pOCJIbIX B pyCCKOM KpeCTMIHCKOM cpe,n:e, in
3THMQeCKMe cTepeoTMrrbI rrOBe,n:emrn, Leningrad, Nauka, 1985, str. 123.
14 Kolektiv autorů, EaIDI M rreqb B pyCCKOM HapO,n:HOM TPa,n:IDJ;MM, Indrik, Moskva, 2004, str. 32.
15 A.K. EaM6ypMH, )Kl1ill1IIIe B o6pa,n:ax M rrpe,n:cTaBJIeHIDIX BOCTO~IX CJIaB5.!H, Akademie věd SSSR,
Leningrad, 1983, str. 35-37.
16 B.A. fOJIOBarID1H, OqepKM MCTOpMM pyCCKOM KyJIbrypbr, TGTU, 2004 str. 34.
17 A.K. EaM6YPMH, )KMJIMIIIe B o6pa,n:ax M rrpe,n:CTaBJIemmX BOCTOqHbIX CJIaB5.!H, Akademie věd SSSR,
Leningrad, 1983, str. 28.
18 H.E. Ma3aJIoBa, Hapo,n:Ha5I Me,n:MrrMHa JIOKaJIbHbIX rpyrrrr PyccKoro CeBepa, PyCCKMM CeBep, SanktPeterburg, 1995, str. 77.
13
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na

křižovatkách

(což A. Bajburin považuje za projev vnímaného

které se aktivizují v prostoru cesty,

DOMOV

nebezpečí nečistých

sil,

především křižovatek).1 9

d) Struktura a vybavení domu

Ve

členění

domácího prostoru

nejdůležitější

prvky

zařízení

můžeme

domu se nacházely v centrální
výzkumů

význam jednotlivých prostor klesal. Podle
průměrnému
případů

často čtvercová

obydlí hlavní,

jediným teplým místem v

bez odvodu

kouře

domě.

Jednalo se

na

dvůr

a

směrem

ke kraji

řadě

o tzv.

černou

pec,

~.

pec

která zabírala velkou plochu

metrů. 20 Diagonálně

naproti peci se

místo s ikonami. Z místnosti se vycházelo do chodby, pak

a na ulici. 21

členění

Zajímavé je
prostoru
života,

části

A. Bajburina dominovala

většinou

později),

místnosti a mohla dosahovat do výše až dvou
čestné

principů:

obecných

obytná místnost s pecí, která byla v

(pece nO-6e/lOMy se objevily

nacházel KpacHblu y20/l,

několik

vysledovat

počítá

~.

domácího prostoru na

část

"mužskou" a "ženskou". K ženskému

T. Bernštam místa související s funkcí ženy jako

bytosti

odpovědné

za

péči

dárkyně

a

ochránkyně

o rodinu a vedení domácnosti neboť "X03JlUKOlO aOM

cmoum", mužský prostor pak má odrážet funkci muže jako hlavy domácnosti zajišťující
rodině

obživu a chránící prostor domova. K mužské

části

domu podle něj

patřil KpacHblu

y20/l, část místnosti směrem ke dveřím a dvůr. V těchto prostorách domu muži přes den
(kromě

pracovali
odpočívali

a

jarních a letních dní, kdy se

přijímali

práce (orba, setí, atp.),

intenzívně věnovali

hosty. Za mužské byly považovány
péče

o koně,

příprava dřeva

téměř

polní práci),

všechny

a sena pro skot, lov a

zemědělské

různé řemeslné

práce. Ženy prostor domova často neopouštěly (především v podzimním a zimním
období) a

většinu

dne se pohybovaly v prostoru kolem pece (ne1lHOU y20/l, 6a6blu Kym),

kde se odehrávala velká

část

ženských domácích prací: tkaní a

předení, vaření, péče

o

děti a různé domácí práce. 22 Ženský prostor byl podle Bernštama tedy orientován

v souladu

s vnímanou

příslušností

ženy

k

"vnitřnímu",

domácímu

A.K. EaM6ypl1H, .>KWlliIIl;e B o6pMax l1: rrpegCTaBrreH1iI5IX BOCTO'lHbIX crramIH, Akademie
Leningrad, 1983, str. 31.
20 Kolektiv autorů, EaIDI l1: rre'lb B pyCCKOM HapO,o:IIOM TPagmrl1:l1:, Indrik, Moskva, 2004, str. 76.
21 A.M. IIIl1:HrapeB, COIIT10rrOI'l1'IeCKoe HacrregT1e: BbIMT1paIOIIIa}l gepeBIDI, str. 127.
19

prostoru
věd

SSSR,

22 T.A. EepHIIITaM, EYIJ:HT1 T1 rrpa3,o:HT1Kl1:: rroBegeHT1e B3pOCJIbIX B pyCCKOM KpeCTh}lHCKOM cpege, in
3THT1'IeCKT1e cTepeoTT1IIbI rroBegeHT1}l, Leningrad, Nauka, 1985, str. 132.
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vymezenému hranicemi domu. 23 Potvrzení tohoto názoru najdeme v
takové

rozdělení

prostoru domova na

část

DOMOV

příslovích,

která

mužskou a ženskou reflektují: Om X03JiUHa

1ím06 naXAO 6empoM, om XOXJiUKU OblMOM. Kowxa oa 6a6a 3a6ce2oa 6 u36e, a My)/(UK )/(a c06aKa
3a6ce20a Ha o60pe. Ea6e oop02a - om ne1íU

00 nop02a.

V prostoru domova hrály významnou praktickou i symbolickou úlohu
fyzického vybavení domu - pec a
nepostradatelná

při zajišťování

(příprava pokrmů, zajištění

stůl.

Obě

tato základní

každodenních materiálních
ohřev

tepla,

zařízení

potřeb

dvě součásti

domova byla

rodiny a domácnosti

vody atd.) a hrála i výraznou symbolickou

úlohu.

Pec
jl,06paJi mo pe1íb, 1ímo 6 u36e ecmb ne1íb. Toto přísloví výstižně charakterizuje status pece v
domě.

Peci

patří

v obydlí

ústřední

místo, je zdrojem tepla i místem

odpočinku (Pa60my

c

nAe1í, oa u Ha ne1íb), je metaforou symbolizující bezpečí, jistotu a suverenitu prostoru

domova (ne1íb HaM Mamb pOOHaJijMamymKa. Jl,OM 6e3 ne1íU - He)/(UAOU OOM. Ha ne1íU 6ce
KpacHoe Aemo. Ha c60eu ne1íU caM ce6e 20Ao6a). Mateřská symbolika pece se odráží také v

hádankách,

např.: Mamb mOAcma, 001íb KpaCHa, CblH xpa6ep. Mamb 1íepHa, 001íb KpaCHa, CbLH

20AeHacm, 6bl2U6ambCJi 20pa30. (Pec, oheň a dým)

Spolu s KpaCHblM yCA-OM

tvoří

pec

ústřední část

prostoru domova (viz

frazeologismus !lom ne1íKU" ve smyslu !lod samého
analogicky význam slova
se v

příslovích

I

01ía2 "(ve

začátku,

smyslu ohnisko, zdroj,

objevuje jako symbol nepohostinnosti a

například

od základu") nebo

ústřední

bod). Chladná pec

nepřátelství (npUmeA

6 20cmu,

nocuoeA y XOAOOHOU ne1íu). Podle T. Ščepanskoj bylo místo za pecí (tj. středobod domácího

prostoru) považováno za místo pobytu oOMo6020, domácího ducha, který sledoval a
chránil prostor domova. 24
"narozena pod

Chtěl-li

šťastnou hvězdou",

ukrajinský

mluvčí vyjádřit,

že

určitá

osoba Je

mohl použít frazeologismus "6 ne1íYPl1e pOOUACJi rr .25

Ibid., str. 129.
T.D. merraHCKél5l, KyrrbTYpa ,a,oporVl B pyCCKOtl: MVlcpOpVlT)TaJIbHOtl: 'Ipa,a,VlIJ;VlVl XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 29.
25 A.H. Aq:,aHaCbeB, IT03TI1'IeCKVle B033pemrn crramrn Ha rrpVlpo,a,y, vol. II, Indrik, 1994, str. 38.
23

24
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Se symbolikou pece se v
k

určité skupině

přijímáno,

II

setkáme take ve smyslu
vnějšt

nebo rodinné jednotce ll :

očištěno II

setkáváme v

příslovích

II

DOMOV

přijetí/ sounáležitosti

cizí, nejisté a

nevypočitatelné

je

a stává se vlastním. V takovém smyslu se se slovem II ne1Jb II

příslovích

verbalizujících

přijetí

cizí osoby do domácího kruhu: EyGb 1Jmo

GOMa, nOAe3au Ha ne1Jb. Kmo CUGeA Ha ne1JU, mom Y)Ke He cocmb, a c(30U. 3mo GOMaUmUu (c(3ou,
3ane1JHblu) cocmb.

A. Afanasjev jmenuje celou

řadu

funkcí pece: neobešlo se bez ní

potraviny (chleba), byla místem na spaní a figurovala v rituálech
porodu apod. (viz
IIpečovat,

obřad IInepeneKaHuR pe6eHKa

starat se ll ).26

Označení čela (~. přední

ll

pečení

léčení

základní

nemocí,

během

a význam slovesa oneKamb ve smyslu

strany) pece se v

příslovích

objevuje také

v náboženských souvislostech; sakrální charakteristiku zdůrazňující ústřední úlohu pece
v

prostředí

domova najdeme

například

přísloví

v

II

Ile1Jb (3 GOMy mo )Ke, 1Jmo aAbmapb (3

u;epK(3u II •

Pec byla vnímána jako symbolická hranice mezi
případě

úmrtí obyvatele domu otevírána

nebožtíka k odchodu z tohoto

světa.

dvířka

Po

světy.

Podle A. Korinfského byla v

v peci, aby tak mohla posloužit duši

pohřbu

bylo vhodné dotknout se pece a

obnoviti posílit tak vlastní vitalitu: C noxopoH GOMOU, maK pyKU K ne1Ju. Ilo CAe noxopoH HaGO
3aKAaGbl(3amb (3 ne1Jb, 1Jm06 He 60RmbCR. 27 Skrze troubu bylo podle něj možné působit na

blízké osoby vydávající se na cestu
hospodyně otevřela dvířka

pece a

(~.

dveře

na osoby chystající se opustit "náš"
a teplé vanutí z trouby

mělo

svět):

poutníka cestou

doprovázet a chránit.28

Pec a symbolika
Představa

ohně

síly pece byla

silně

omlazujícím a životodárným

provázána se symbolikou

působením. Oheň

ohně

a s jeho

očistným,

podle N. Mazalové poskytoval nejen

české výrazy "péče, pečovat, opečovávat", stejně jako vzpomínky
z českého prostředí na "dopékání" slabých novorozeňat v peci.
27 A.A. KOpVlHcpCKvrM:, Hapo,I:UIa5I PYCb, KpyrJIbu1: ro,o: CKa3aHvrM:, rrOBepl1J1i:, 06bI'meB 111 rrOCJIOBl1II; pyccKoro
Hapo,o:a, MOCKOBCKvrM: pa6oQl1J1i:, 1995, str. 46.
28 Ibid., str. 48.
26

V tomto kontextu jsou zajímavé

jednotlivců

15

I

teplo a jídlo, ale
hořícího

očišťoval

také domácí prostor od

nečistých

sil.

29

DOMOV

S obrazem

ohně,

plamene a sucha se v ruském folklóru setkáme jako s metaforou lásky,

(například

v

zaříkáních

majících

přivolat či

zapudit ze srdce lásku, tzv. npueyUlKu,

3a20Bopbl Ha npueyxy: "KaK-mo 6epeemo Ha ome 20pum .,. maK 6bl eepo1je rnAeAO u 2opeAo").

zmiňuje

A. Astachová se
z

rodičovského

vyšel

vstříc

o zvyku, kdy

loučila

domu

při

s domácím

svatebním
ohněm

a

obřadu

se

nevěsta před

při příchodu

odchodem

do ženichova domu jí

mládenec s oharkem v ruce a se slovy: "KaK mbl 6epecAa 020Hb y om1ja-Mamepu,

maK 6epe2u u B MyJK1íUHOM oOMe". 30 Podle A. Korinfského si mladí členové rodiny odnášeli

do nového sídla oharky z pece svého

původního

léčebný prostředek. 31

mohl sloužit také jako

domova; popel v rukou hlavy rodiny

Dým z

ohně měl

podle lidových

představ

schopnost zahnat nemoc: J1.blM 3anpem Bee JKUAbl.

A. Korinfský poukazuje na úctu, kterou
ohni vzniklému

třením dřev)

udržován

hořící oheň

neštěstím

a

rodině

získaný

bude

a

kultura projevovala "JKuBoMy 02HJO"

připomíná pověru,

právě

zajištěn

tradiční

tímto

klidný a

že bude-li v domácím ohništi stále

způsobem,

šťastný

bude domácnost

chráněna před

život. Naopak "EOJKUU 020Hb"

zapálený bleskem) byl považován za Boží trest a požár vzniklý takovým
neměl

(~.

(~. oheň

způsobem

být hašen32 (EoJKUU 020Hb 2peUlHo 2aeumb).

Pec a symbolika chleba
Pec byla místem
příslovích

přípravy

jedné ze základních potravin - chleba. S obrazem chleba se v

setkáváme jako se symbolem domácího

prostředí,

jistoty a

bezpečí (foe xAe6Ho

oa menAO, maM u JKUmb oo6po. Ee3 xAe6a eBRm020 Bee npueemeR. Ee3 oeHe2 npoJKuBy, 6e3 xAe6a
He npoJKuBy). Chléb nebyl samozřejmostí (xAe6 HaeYUfHblU ve smyslu "něco zásadního,

nezbytného k životu ") a zacházení s ním

mělo

být uctivé. Jako

hřích

hodnotí Korinfský

odhození kousku chleba na podlahu (XAe6 Ha3eMb ypoHumb 2peUlHo) nebo rozšlápnutí

29 H.E. Ma3aJIoBa, HapoiUIa>r Me,!l,MIJ;I1Ha JIOKaJIhHbIX rpyrrrr PyccKoro CeBepa, PyCCKl1l'1 CeBep, SanktPeterburg, 1995.
30 A.M. ACTaxoBa, Xy,!l,O)KeCTBeHHbn1: o6pa3 I1 Ml1pOB033pe'leCHI1M 3JIeMeHT B 3aroBopax, Nauka, Moskva,
1964, str. 5.
31 A.A. KOpl1mpcKl1l'1, HapOiUIa>I PYCh, KpyrJIbm ro,!l, cKa3aHl1l'1, rrOBepl1M, 06hI'laeB I1 rrOCJIOBI1II pyccKoro
HapO,!l,a, MOCKOBCKI1M pa60'lI1M, 1995, str. 46.
32 Ibid., str. 45.
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drobků chleba na podlaze. 33 Úcta ke chlebu jako k základní životní potravině se zrcadlí

v

řadě přísloví: XAe6 - dap 60)/(uu, 6amlowKa, KOPMuAel1. XAe6 - 6amlOwKa, BOdul1a -

MamywKa. J1.au 502 nOKou da xAe6 cBflmou. 502 Ha cmeHe, xAe6 Ha cmOAe. Vf 602am My)/(UK, da
6e3 xAe6a He KpecmbflHUH. TOAbKO aH2eAbl c He6a He npocflm XAe6a. XAe6 - f3ceMy 20AoBa. XAe6
cepdl1e 1ieAof3eKy yKpenum. VfU1U - KaK xAe6a uU1ym.

Chléb

označoval

nejen potravinu jako takovou, ale v

výrazem pozitivních

vztahů

přeneseném

mezi lidmi, symbolem dobrého

slova smyslu byl také

hospodaření, vstřícnosti

a

pohostinnosti: 3a xAe60M f3ce d06po. npOCUM K HaweMy xAe6y u COAU. 50pOHUCb xAe60M u
COAblO. Dm xAe6a-coAu u l1apb He omKa3blBaemcfl. XAe6-coAb eWb, a npaBdy 20Bopu/pe)/(b. He 3a
xAe60M-coAblO CKa3aHO. XAe6a Kpau, maK u nod eAblO pau. Vf nec neped xAe60M cMupaemcfl. T.

Bernštam se v této souvislosti
rodiny.34 Pověra uvedená v
konci jídla pro
Kyc01ieK xAe6a

zmiňuje

Dalově

štěstí snězen

také o zvyku krájení a rozdávání chleba hlavou

sborníku zase

doporučovala,

aby byl na začátku i na

kousek chleba: B Ha1iaAe u B KOHl1e 06eda, C'beWb dAfl C1iaCmUfl

C COAblO.

Řada pověr se vztahovala také k procesu pečení chleba: zadělávání chleba bylo podle

Dala nutné

vhodně načasovat: 3a y)/(UHOM xAe6 He n01iUHflmb, a cnop 6ydem.

zmiňuje pověru,
věštilo štěstí

podle které

naklonění

vrcholku chleba

A. Afanasjev

při pečení směrem

do pece

a zisk, naklonění směrem z pece bídu, neštěstí, nehodu nebo ztrátu. 35 Dobré

zacházení s chlebem vnímá

přísloví

jako odraz dobré povahy (KaKoB y xAe6a, maKoB y

deAa) a s pecnem chleba se v příslovích setkáme také jako s metaforou jednoty rodiny
(Dmpe3aHHblu AOMomb K xAe6y He npucmaBuU1b).

Symboliku chleba a soli najdeme podle A. Korinfského v rituálech domlouvání
kdy symbolické nabídnutí chleba (tj. sejmutí "cizosti" z

příslušníka

sňatku,

cizí rodiny)

znamenalo souhlas rodiny s nadcházejícím svazkem (XAe6-coAb 6epeM, Bac nupoBamb
30f3eM. XAe6-coAb npuHpMaeM, a Bac nod 06pa3a Ca)I(aeM. Dm d06pblX AlOdeu xAe6-coAb

33

Ibid., str. 23.

T.A. OepIllIITaM, oy)J,HV1 M rrpa3,o:HMKM: rrOBe,o:eHMe B3pOCJ1bIX B pyCCKOM KpeCTb5IHCKOM cpe,o:e, in
3Tffi1LIeCKMe CTepeOTI1IIbI rrOBe,o:eHM5I, Leningrad, Nauka, 1985, str. 127.
35 A.H. AcpaHaCbeB, IT03TI1'IeCKMe B033peHJ!l5I CJ1aB5IH Ha rrpMpo.o:y, sv. I, 1994, str. 13, 33.
34
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npUHUMaeM, a MG./Wal1a Ha npUaatty). Během svatebního obřadu snoubenci líbali (kromě
rodičů

a ikony) také chléb: Hanepea UKOHy l1eAyu, maM oml1a u Mamb, a maM xAe6-cOAb. 36

Stůl

Důležitou součástí

ke

společnému

komunikační

stůl,

vybavení domova byl

něhož

u

důležitá

jídlu a kde se odehrávala
učinila

funkce

se

členové

domácnosti scházeli

komunikace. Stravovací a

z jednoduchého nábytku symbol rodinné jednoty,

soudržnosti a spolupráce. A. Bajburin hovoří o stolu jako o symbolickém zrcadle sociální
členu

hierarchie: každému
(hlava rodiny v

čele,

po

domácnosti

pra~ici

příslušelo

místo podle jeho

věku

a postavení

nejstarší syn, po pravici syn druhorozený atd.)37 a

nabídnutí nejlepšího místa u stolu bylo výrazem úcty k hostovi (L[ecmb u Mecmo.
KpacHoMy 2ocmlO - KpacHblu y20A).

o

stolu se

hovoří

s úctou jako o sakrálním

Podle A. Bajburina je status stolu v
Výjimečné

před

domě

místě ("DO)f(UU aap", "AaaOHb XpucmoBa").

analogický postavení

postavení vyžadovalo také odpovídající chování

jídlem pozvala

hospodyně

všechny

členy

členů

oltáře

v chrámu. 38

domácnosti u stolu:

domácnosti ke stolu (Caaumecb 3a cmOA

6ce KpeUl;eHbte) a následovalo krátké poděkování za dar jídla. Při jídle se měli všichni

strávníci chovat

uctivě

a tiše, jedlo se

mlčky,

beze smíchu (B tteM )f(uBem CMex, B mOM u

2pex).39 Od stolu se podle přísloví nemělo odcházet dřív, než dojedli všichni (He AOMau
cmoAa!).

2. PROSTOR DOMOV A A RODINA
Bezpečný

výchovu

prostor domova poskytoval
dětí

kultury byla

a tedy

příhodné

zajištění pokračování

početná

rodina vnímána

6Aa20aamb 60)f(bJl. JJ,emu -l1Bembl )f(U3HU.

rodu.

podmínky pro reprodukci života,

Přísloví

zároveň

ukazují, že v

prostředí

lidové

jako požehnání i závazek: JJ,emu -

y K020 aemeu MH020,

mom He 3a6blm om 602a. JJ,emKu

paaOcmb, aemKu )f( u 2ope. C aembMu 2ope, a 6e3 HUX BaBoe. JJ,emyweK Bocnumamb - He KypOtteK

36 A.A. KOpl1H<PCKlIIM:, Hapo)J,Hd5l PYCb, KpynIbU1: ro,o: cKa3aIDH1:, rrOBep11l1:, o6bpmeB 11 rrOCJIOBl1I1, pyccKoro
Hapo,o:a, MOCKOBCKlIIM: pa6o~Jii:, 1995, str. 24.
37 A.K. EaJii:6YP11H, Ey,o:HW'IHble rparre3bl, 3THWleCKl1e CTepeOTIflIb1 rrOBe,o:eHIDI, Lerringrad, Nauka, 1985,
str. 1-2.
38 Ibid., str. 1.
39 Ibid., str. 3.
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nepeC1.lUmamb. Práceschopné děti byly schopné přispívat k ekonomické prosperitě

domácnosti; pro

příliš

malé a nebo

příliš

staré rodinné

příslušníky

bylo nutné obživu

zajistit (Pa60mHble demu, oml1Y xAe6bl. llOAOH dOM, nOAOH u pom. Jl,au 602 6cnoumb,
6cKopMumb, Ha KOH.Jl nocadumb/3a np.JlCAUl1Y nocadumb. Jl,au, 602, KOMy demeu podumb, mOMy
ux u 6cKopMumb). O výchově dětí hovoří přísloví často za použití metafory "přípravy na
přípravy dítěte

cestu", lj.

na zvládnutí budoucích

náročných

životních situací (YMeA

podumb, yMeu u 6blpacmumb, Ha nymb ucmuHbl Hanpa6umb. llOM02au dem.JlM 6blumu 6 AlOdu.
Jl,emeu Hado Ha Hom nocma6umb. Jl,au dem.JlM nyme6Ky 6 )/(U3Hb).

V

příslovích

nacházíme

vřelé přivítání

dítěte

narození

bez ohledu na jeho pohlaví (Cbm

da d01.lb - Kpacpble demKu. Cbm da d01.lb - .JlCHO cOAHl1e, c6emeA MeC.Jll1). V některých příslovích

se však setkáváme také s
mohlo být

vyjádřením určitých

vítanější kvůli

genderových preferencí: narození syna

vnímanému posílení stability rodinné jednotky i

jistější

"návratnosti" investice do jeho výchovy (CblHa KOpMU - ce6e npu20dUmc.Jl; d01.lb KOpMU AlOd.JlM cHad06umc.Jl. Jl,01.lb - 1.ly)/(oe cOKp06uU}e. Cbm - dOMaumuu 20cmb, a d01.lb 6 AlOdu noudem.
Jl,01.lepbMU KpacylOmC.Jl, cbm06b.JlMU 6 n01.leme )/(u6ym). 40

3. PROSTOR DOMOVA JAKO HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
Prostor domova plnil
Pro kvalitu
členů

kromě

hospodářské

funkce ubytovací a ochranné také funkci

dimenze domova byla

důležitá

domácnosti; hlavní úlohu v tomto kontextu

Prosperita domu jako
především

hospodářského

efektivní a

hospodářskou.

pečlivá

práce všech

připisují přísloví hospodářovi.

prostoru je dávána do

přímé

souvislosti

s jeho osobností a autoritou: Jl,OM KpaCUmC.Jl X03.JlUHOM. He no dOMy 20cnoduH, a

dOM no 20cnoduHy. BC.JlKUU dOM X03.JlUHOM dep)/(UmC.Jl/KpaCUmC.Jl/CAa6umcfl. X03flUH 6 dOMy, 1.lmo
Med6edb 6 60py. He MecmOM 6edemcfl, a X03.JlUHOM. X03flUH d06p - u dOM xopow; X03.JlUH xyd - u
6 dOMe mo)/(. He uU}u )/(UA.Jl, uU}u X03.JlUHa!).
hospodářství
efektivně

bylo považováno za

náročný

Zajišťování

ekonomické prosperity

úkol, na jehož realizaci musí

využít veškeré své schopnosti. Absenci

hospodáře

hospodář

vnímají paremia jako

Genderové rozdíly v příslovích nenacházíme jen ve vztahu k preferenci pohlaví potomků: řada paremií
považuje ženy za slabší pohlaví ve smyslu menší odolnosti vůči pokušením světa i životním problémům

40

(EoAbUle 6a6 6 ceMbe, 60AbUle 2pexa. Ea6a CAe3aMU 6eoe nOM02aem. Ee3 nAatfy y 6a6u oeAo He cnOpUmbCJl. B tfeM
oeoy cmblo, 6 mOM 6a6e CMex); žena by proto měla být podřízena muži a nechat se jím vést (Kmo )f(eHe 60AlO
oaem, mom CaM ce6Jl o6Kpaobl6aem. He nemb Kype nemyxoM, He 6Aaoemb 6a6e MY)f(UKOM. )KeHe cnycKamb - oo6pa He
6uoamb. BOAJl u 006pylO JK.eHy nopmum).
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hrozbu rozkladu ekonomického prostoru domu (be3 X03flUHa OOM - cupoma. be3 X03flUHa
oBop u Cblp u BooB. be3 X03flikKOZO ZAa3a AOUlaob - He AOUlaob. be3 Koma MblUlaM pa300Abe).

Významná úloha je

přisuzována

také

hospodářově

partnerce (JJ,oMoBamb Ha OOMy -

3aKAaOamb )Ke Hy. X03flUKa BOOMy - 1Jmo oAaoblUleK B Meoy. be3 X03flUKU OOM, 1Jmo MepmBel1
HenoxopOHeHHblU. JJ,06pafl X03flUKa OopO)Ke 30Aoma. JJ,06pafl )KeHa OOM c6epe)Kem, a xyoafl
pyKaBoM pacmpflcem).

Přísloví zdůrazňují především

nutnost existence řádu a

pořádku

ve vedení hospodářství

(nOpflOKOM cmoum OOM. HenopfloKu BOOMy - He ypflOKU. Om nopfloKa He HuU}alOm. rope mOMY,
Kmo HenopfloKOM )KuBem BOOMy) spolu s nutností stálé systematické a efektivní práce (JJ,OM
He 6eAuK, oa Ae)Kamb He BeAum. JJ,oMa - He B zocmflX: nocuoeB, He yuoeUlb. JJ,OMOK Becmu - He
Aanmu nAecmu. JJ,OMOK Becmu - He 3aooM mpflcmu. JJ,OMOM )KUmb -

však

před příliš

pravidel, které

060

intenzívním a neadekvátním prosazováním

může

být

potenciálně

BceM mY)KUmb), varují
pořádku

a vlastních

kontraproduktivní (Om 60AbUlUX nopfloKoB 6blBalOm

60AbUlue 6eCnOp5l0Ku. V13AUUlHble nopfloKu - me)Ke 6ecnopfloKu).

Jako jednu z

nejoceňovanějších

vlastností

hospodáře

reflektují

přísloví

pracovitost (Tpyo

1JeAoBeKa KopMum, AeHb nopmum. T.{eAoBeK mpyoumcfl - 3eMAfl He AeHumCfl; 1JeAoBeK AeHumCfl 3eMAfl He mpyoumc5l. Yp0)Kau 6blBaem He om pOCbl, a om noma. X01JeUlb 60AbUlylO AO)KKY B03bMU 60AbUlylO Aonamy). Někteří příslušníci společnosti mohli mít tendenci vyhnout se

namáhavým a

nepříjemným činnostem nutně

spojeným s

hospodářskou

prací (naxamb -

He 6oyoy uzpamb. OKOAO MyKu - B MyKe, OKOAO HaB03a - B HaB03e); přísloví v této souvislosti
často

s chutí ironizují lenochy vyhýbající se práci (J1,eAo Macmepa 60umcfl, a UHOU Macmep -

OeAa. JJ,100U - naxamb, a OH pyKaMu Maxamb. fleHuBoMy Bcezoa He300poBumcfl. roe 6bl HU
pa60mamb, AUUlb 6bl He pa60mamb. nOMozaem, KOMy oeAamb He1Jezo) a zrcadlí jejich omluvy a

výmluvy (Ha 1Jmo npflcmb, Kozoa zomoBozo cmpacmb. Pa60ma oypaKoB A106um. JJ,eAo He
MeoBeob, B Aec He yuoem).

S pohrdáním se
se

přiživit

přísloví

na cizí

vyslovují také o lidech,

kteří

se do práce nehrnou, ale neváhají

účet (Ha pa60my - cnUHa 60Aum, a ecmb - 3a yUlaMu mpeU}um. Pa60mamb

He MOZY, a eM no nupozy. B eoe 30opoBaK, a B mpyoe KMeKa. Pa60mamb - MMb1JUK, a ecmb My)KU1JOK). Takovým lidem lidová kultura prostřednictvím přísloví vzkazovala: fl106uUlb
KamambCfl - A106u u CaH01JKU B03umb. fl106uUlb menAO - A106u u OblM. nOUleA B nonbl - CAy)KU u
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Podle množství a kvality odvedené práce byla

odstupňována odměna (KaKoGa pa6oma, maKoGafl u nAama. Pa60mHuKY -

stanovována a

nOAmuHa, Macmepy py6Ab. KOMy 1iUH, KOMy 6AUH, a KOMy npocmo wuw. '-lUH no 1iUHy: KOMy
Gem1iUHy, KOMy p)f(aG1iUHy).

4. PROSTOR DOMOVA A ČAS

Jednou ze základních charakteristik prostoru domova je ustálený
činnosti

režim dne a opakující se
předvídatelný

všedních

charakter.

dnů

svátků:

a

Celoroční

řád běhu věcí.

většinou

dávají událostem v prostoru domova

dichotomický

řád

byl

určen

pravidelným

Pevný

střídáním

svátek=odpočinek: llpUMe1iaU 6yaHuK, a

všední den=práce /

npa3aHUKU caMU npuaym. T. Bernštam hovoří o tradičním dělení 24-hodinového denního
část ("cGoe GpeMfl",

cyklu na "dobrou"
"zlou"

část ("1iy)f(oe GpeMfl",

tj. období od

rozednění

do západu slunce) a na

tj. dobu od soumraku do kohoutího zakokrhání).41 Reflexi

takového vnímání denních dob vidíme i v

příslovích: '-lepmu aHeM HU1ieZO He aeAaJom, a

H01iblO He cnflm. ,lJ,o ympeHHeu 3apbl He ZAflaU G OKHO. Podle L. Vinogradovoj byla za
nebezpečná

považována i

kromě půlnoci

přechodná

období na rozhraní základních denních

a soumraku také poledne (v poledne se

chození do lesa, koupání apod. a byly

přerušovány

úseků

-

nedoporučovalo například

polní práce, aby se lidé nesetkali s

nOAyaeHuKoM). V kontextu celého roku byly tyto představy analogicky vztahovány i na

další

"hraniční"

např.

období,

pravděpodobnost

setkání s

na dobu

úplňku/ novoluní

nadpřirozenými

slunovratu (kdy se "pacKpblGalOm He6eca" a do

(kdy se zvyšovala

bytostmi) a dobu letního/zimního

světa

lidí se mohou dostat síly z onoho

světa).42

Náplní všedního dne byla

především

práce vnímaná jako pozitivní aktivita zásadního

významu (Ee3 aeAa )f(Umb - mOAbKO He60 Konmumb. J],eAo y1ium, u My1iUm, u KopMum. CKy1ieH
aeH ao Ge1iepa, KOAU aeAamb He1iezo. He ma 3a6oma, 1imo MHOZO pa6ombl, a ma 3a6oma, KaK ee
Hem). T. Bernštam rozděluje čas standardního pracovního dne na dobu jídla, modliteb a

chvíle

odpočinku

a

přísloví

charakterizují denní režim

obdobně

(C 60Z0M Ha1iUHaU, a

41 T.A. EepHIIITaM, Eywrn: I1 rrpa3)J;HI1KI1: rrOBe)J;eHl1e B3pOCJIbIX B pyCCKOi1: KpeCTMIHcKoi1: cpe)J;e, in
3TlIl1'IeCKl1e CTepeOTl1IIb1 rrOBe)J;emrn, Leningrad, Nauka, 1985, str. 123.
42 n.H. BI1HOrpa)J;OBa, KaneH)J;apHBe rrepeXO)J;bl HeQI1CToi1: Cl1JIbl BO BpeMeHI1 I1 rrpOCTpaHCTBe, in Kmru;eIIT
)J;BVDKemrn B }l3bIKe I1 KyJIbrype, IncÍrik, Moskva, 1996, str. 167.
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DOMOV

pyKaMU npOOO/l)/(au. C MOAum(Jou (J ycmax, c pa60mou (J pyKax. MeUlau oeAO c 6e30eAbeM,
npO)f(ufJewb fJeK c fJeceAbeM). Po brzkém ranním vstávání (Kmo paHo fJcmaem, mOMy 602 oaem.
IIep(Jblu 3(JOH - nponaoau MOU COH; Opy20U 3(JOH - 3eMHOu nOK/WH; mpemuu 3(JOH - U3 OOMy (JOH!
Cnamb OOA20 - )/(Umb c OOA20M. ,ll,OA20 cnamb - OOA2 Hacnamb) se členové domácnosti scházeli
modlitbě

ke krátké
rozdělila

a snídani a potom

plnit pracovní úkoly, které

hlava rodiny. Všichni se pak scházeli

intenzivních polních prací) až u

Sváteční

začali

dny byly

děleny

večerního

buď

ke krátkému

obědu

večer předtím

nebo (v

době

jídla. 43

jednak na pohyblivé (odvozené od data Velikonoc) a

nepohyblivé, jednak na 60Abwue/2Aa(JHble/20oo(Jble (tj. IIacxa, PO)f(oecm(Jo, Tpou14a) a MaAble/
nOAynpa30HuKu. Sváteční den vnímají přísloví jako den výjimečný, vše bylo zcela jiné než

v den všední (B maKOU oeHb y b02a fJce pa(JHbl).

Běžná

pracovní

činnost

byla

přerušena

(Jl,eHb c(Jflm, u oeAa HaUlU cnflm) a volný čas nabízel prostor pro zklidnění a kontemplaci
(IIpa30HuK - ecmb OOA2 b02y. B oeHb c(Jflm cyembl cnflm). T. Bernštam uvádí i zákazy chování

souvisejícího s
dny

měly

bude

reprodukčními

pravidly platné ve

vyhýbat pohlavnímu životu,

buď

postižené nebo

události (svatby,

křtiny)

neboť

sváteční

podle

pověry dítě počaté

nešťastné. Během svátků

a z domu také

neměl

dny: manželské páry se v tyto
ve

sváteční

den

se nekonaly významné rodinné

být vynášen

oheň,

symbol života (B

npa30HuK OCHfl U3 OOMy He oa(Jau, CKomUHa 6yoem ooxHymb). Naopak, člověk, který zemřel

ve sváteční den, se podle

Při

pověry

dostal přímo do nebe. 44

absenci pracovního procesu byl

setkání, bylo připravováno

sváteční

sváteční

den

příležitostí

pro rodinná a

přátelská

jídlo a pití (B npa30HuK u y (JOP06bfl nu(Jo. be3 nu(Ja Hem

npa30HuKa) a na návštěvu přicházeli hosté a známí (více o přijímání návštěv a

pohostinnosti viz Kapitola III).

T.A. EepHIIITaM, Ey,rurn: M IIpa3)J,IU1KM: IIOBe)J,eHMe B3pOCJThIX B pyCCKOM KpeCTb5IHCKOM cpe)J,e, in
3TImQeCKMe CTepeO'TI1IIbI IIOBe)J,eHIDI, Leningrad, Nauka, 1985, str. 136.
44 Ibid., str. 139.
43
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CESTA

II PROSTOR CESTY (EdeUlb 6 nymb - ocmopmKHblM 6ydb)

Pohyb je v
jeho

původním

proměnlivosti,

člověka

prostředí,

v

zprostředkovává

i přeneseném smyslu příznakem života,
stálého a ne zadržitelného

zhmotněním

směřování vpřed.

zdůrazňuje

mu nové poznání a kontakty. T. Civjan ve své publikaci
častým

dráhy, prohlubování lidské duchovní zkušenosti a procesu zrání

člověku

Cesta, tj. pohyb

které není jeho domovem, seznamuje poutníka s okolním světem a

edukativní funkci prostoru cesty, pro kterou se cesta stala

nabyté na

i symbolem

symbolem životní

člověka. 45

Zkušenosti

cestě při překonávání překážek (T-Iy)f(afl cmopoHa npu6a6um yMa)

dozrát a

zmoudřet.

V

literatuře

věcných obrazů

cesty. Cesta jako cíl sám o

zakořeněna

i lingvistice je hluboce

metaforizace fenoménu cesty, výklad abstraktních

pojmů prostřednictvím

sobě,

jako

prostředek

pomáhají

konkrétních

intelektuálního a

emocionálního poznání je symbolem univerzálně používaným. Typické charakteristiky
cesty (pohyb,

překonávání překážek

a hranic, komunikace) slouží jako

diskuzích o abstraktních kategoriích typu

čas,

příměr

v

bytí, život (nymb )f(U3HU, nymb n03HaHUfl,

nymb oo6pa, nymb cnaceHUfl atp.).

Prostor cesty má svou vlastní kulturu, tj. komplex materiálních, duchovních a
sociálních tradic, které cestujícímu pomáhají najít
prostředí.

Cesta nutí

zkušenostem a jednat

člověka

opustit

bezpečný

flexibilně (JI.oMaUlHflfl oyMa

orientační

a známý

svět,

bod v neznámém
otevřít

se novým

6 oopocy He cooumcfl. JI.oMa pyKa u HOca

cnum, 6 oopoce u cOAo6yUlKa He opeMAu). Cestující člověk vstupuje do prostoru, ve kterém

zkušenosti a dovednosti

užitečné

doma ztrácejí na významu.

Způsob

jednání na

cestě

je jiný než ve známém prostředí. Cesta je prostor bez hranic, prostor svobody a volnosti
dávající možnost osvobození se od
mnohem vyšší

stupeň

předchozích závazků,

nesoucí s sebou však

zranitelnosti (B Mupe, 1lmo 6 oMyme: HU oHa, HU nOKpblUlKU. Xooumb

6 Aecy - 6uoemb cMepmb Ha HOCY). Prostor cesty nepatří nikomu a zároveň patří všem. T.
Ščepanskaja hovoří o zanikání původního a vzniku nového sociálního statusu

cestujícího

během

cesty -

důležitá

není jeho

pověst

a postavení v domácím

prostředí:
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poutník musí
může

osvědčit

své schopnosti v cizím prostoru, ve kterém se nachází. 46 Cesta

způsobů

být jedním ze

CESTA

sebepoznání i poznání druhého (B u2pe aa fJ nonymbe

AlOaeu y3HalOm). Cestuje-li společně více osob, klade prostředí cesty nároky na jejich

vzájemnou komunikaci a nutí je k efektivní spolupráci (B aOpo2e u pOaHOU omel1
mofJapuU}. B aOpo2e u omel1 CbLHy mofJapuU}. YMHblU mofJapuU} - nOAofJuHa aOp02U. llAOXOU
mofJapuU} nyU}e OaUH01iKU).

V tomto kontextu
výrazů aOpo2a

materiálním

upozorňuje

E. Guseva na zajímavou lexiko-sémantickou dichotomii

a nymb: podle ní bývá neutrální výraz aOpo2a používán spíše ve vztahu k

objektům,

zatímco s termínem nymb se

častěji

setkáme v souvislosti s

procesem duchovního rozvoje člověka (JJ,opo2a - aAJl fJcex, nymb - aAJl u36paHHblx).47

Prostředí

cizího místa je

domácím prostoru, což u

často výrazně

člověka

jiné než podmínky a zvyklosti panující v

nacházejícího se v prostoru cesty

může

vyvolat pocit

nejistoty a odcizení (LJy)f(OU xAe6 fJ 20pAe AemyxoM noem. LJy)f(ue xAe6bl npUea1iufJbl. CfJou
xAe6 CblmHee. CfJOJl cmopoHa no UlepcmKe 2Aaaum, 1iy)f(aJl HacynpomufJ). Cizinec nacházející

se mimo prostor domova
známého

často pociťuje

smutek a stesk a

nepříznivě

vnímá absenci

prostředí (ll,bIM ome1iecmfJa Ay1iUle OCHJl Ha 1iY)f(6UHe. LJy)f(ue cmeHbl He 2pelOm. Ha

1iy)f(OU cmopoHe u fJecHa He KpacHa).

Odlišnost lidských povah se ovšem odráží i v
někteří

lidé se i na krátkou cestu do nových míst

a bez pocitu ohrožení. Cesta pro
příležitostí něco

nového se

nutnosti - cesta je pro
návrat

domů.

Jelikož

v paremiích oba tyto
výzvu a novou

ně

ně

naučit

způsoby

těší

vnímání prostoru cesty:

a vnímají nové

prostředí

s radostí

je vítaným vytržením ze stereotypu každodennosti,
a poznat. Jiní se vydávají na cestu jen v

obtížná, její

přísloví

rozličném

odráží

nepředvídatelnost stísňující

svět člověka

případě

a nejlepší na ní je

v celé jeho rozmanitosti, najdeme

percepce prostoru cesty - jak pohled vnímající cestu jako

příležitost (JJ,oMa CUaemb, HU1ie20 He fJblcuaemb. IIe1iKa He)f(Um, a aOpO)f(Ka

y1ium. f,136Hb1M menAOM HeaMeKo yeaeUlb. Ha OaHOM Mecme u KaMeH nAeCeHblO o6pacmaem. Ha

46 T.E. IlI.erraHCKa5I, Kyrrb'T)'pa ,o,oporw B pyCCKOM MWcpOpW'T)'aITbHOM 'Ipa,o,w:o;ww XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 15.
47 E.B. fyceBa, Kyrrb'T)'pHél5I e,o,l'lHw:o;a ",o,opora": a'Ipw6yTI1BHO - CeMaHTJlIIIeCKWe CBOMCTBa, dizertační
práce, Státní pedagogická univerzita v Nižním Novgorodu, 2001, str. 11.
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CESTA

cmopOHe 06moAKHym 6oKa), tak pohled považující cestu za přílišné riziko, kterému je

lepší se vyhnout (X(JaAU 3aMOpbe, Ha ne1lU CUOlO1lU. 3a1leM OaAeKO, u 30eCb XopOWo).

Cesta jako absence domova

Definujeme-li prostor cesty jako vše, co není prostorem domova, musíme se zmínit také
o mezní situaci, tj. o

případu

cesty. Takový stav vnímají
zranitelností a bývá jen

y

npUKAOHumb.

absence domova, kdy se domovem stává sám prostor

přísloví většinou negativně neboť

zřídkakdy

svobodnou volbou

HťCO HU KOAa, HU o(Jopa.

se

dotyčné

O lidech bez domova se

vyznačuje

extrémní

osoby: He20e 20AO(Jbl
říkalo,

že )Ku6ym Ha

nmU1lbUX npa(Jax, Me)KoY He60M a 3eMAeU.

V

příslovích

a

očišťující

se však

můžeme

setkat i s jistou glorifikací chudoby vnímanou jako svatý

stav (K020 focnOOb nOA106um - HUU1emolO (J3blU1em. fOAblU - 1lmo c(Jflmou, He

60umCfl 6eObl. Om Hy)KObl yMHelOm, om 602amcm(Ja oypelOm. HUU1ema yM cnacaem. Hy)Koa
)Ky1lum, Hy)KOa U y1lum. Hy)Koa Myopocmu y1lum. fOAb MyopeHa, Hy)KOa (Je)f(J{u(Ja. 5e3 oeHe2
Kpen1le cnumcfl), ale přísloví odrážejí také názor zcela opačný ()1,au 602 nooamb, He oau 602
6pamb. JIy1lwe nooamb 1lepe3 nop02j6 OKHO, 1leM cmOflmb y nop02ajnoo OKHOM). Chování
společnosti

k lidem bez domova nemuselo v tomto ohledu odpovídat ideálu

křesťanské (502am020 npo(Ja)KalOm -1lm06 He ynaA, 6eoH020 -1lm06 He yKpaA. )1,eHb2u ecmb -

[,16aH nempo(Ju1l, oeHe2 Hem - n02aHa C(JOA01lb).

1. ODCHOD
Vydat se na cestu znamenalo opustit
domácího režimu, být
prostředí.
faktorů

Na

některé

připraven

a jistotu každodenního

zvládnout nové problémy a zorientovat se v cizím

okolnosti se cestující mohl

připravit předem, řadu důležitých

však ovlivnit nemohl - poutník se musel vydat do rukou Boha, náhody, osudu.

Okamžik odchodu z domu znamenal
světem

bezpečné prostředí

cesty a doba

před

překročení

hranice mezi domácím

světem

odchodem proto pro odcházejícího znamenala určitou

a

změnu

statusu. T. Ščepanskaja ve své velmi komplexní publikaci o rituálech v prostoru cesty
ukazuje, že

člověk

chystající se na dalekou cestu byl vnímán

jako osoba odcházející z "našeho"

světa

téměř

jako umírající, tj.

do velkého neznáma a nejistoty. To bylo patrné
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například

případě

v

odvodu

rekrutů

na vojnu; týden

před

odchodem byl

CESTA

označován

výstižným výrazem npa3JHoe 6peMfl. 48 Osoba chystající se na cestu nepracovala (nebo
pracovala jen

částečně),

podle libosti. V případě
kromě

chodila ve
rekrutů

svátečním oblečení

mohlo toto

přechodné

osvobození od práce a možnosti nošení

chovat se velmi

bujně

zlíbilo, a domáhat se

a

svévolně (2YAb6a),

pohoštění,

a

navštěvovala přátele

období trvat relativně dlouho a

svátečního oděvu měli

prát se, chodit na

které jim nebylo možné

KpaJeHoe. nbeM, AlOJeu 6beM; KaK He )KUBeM. nbeM

a známé

rekruti právo

návštěvu,

kam se jim

odepřít (EJUM 1-ly)Koe, HOCUM

Ja nocyJy 6beM; a KOMy He MUAO, m020 6

pbl/lO. CAa6a 602y, nO)KUAU Ha cBeme, nocpaMUAU J06pblX AlOJeu). Vzhledem k jejich

zvláštnímu přechodnému statusu jim byly tyto výstřelky promíjeny.49

S přáteli se člověk připravující se na odchod z domova podle Ščepanskoj loučil slovy
podobnými, jakými se

loučí

umírající člověk odcházející na onen svět (EC/lU o6uJeA me6fl

K02Ja 6 1-leM, mo npocmu MeHfl, Xpucma paJu!).50 Odcházející se loučil také se svými
předky

kde se

hřbitově,

na

před

odjezdem

k jednomu stolu (což
událostí

během

rozloučení

navštívil kostel (He nOMOAu6muCb 602y, He e3Jflm 6 JOp02y) a 6aHlO,
očistil. Těsně před

mělo

podle

cesty a zajistit

s nejbližšími,

kteří

pověry

šťastný

odjezdem zasedli všichni

členové

domácnosti

snížit pravděpodobnost výskytu nepříznivých

návrat), pak následovala

společná

modlitba a

poutníkovi přáli šťastnou cestu (CKamepmblO Jopo2a! nymb

me6e 1-lUCmblU. B 1-lac J06pblU!). E. Šubina zmiňuje pověru, podle které se odcházející,
něco zapomnět neměl

který doma

vracet (B036paUj-ambcfl - nAOXafl npUMema, HeyJa1-la

6yJem); byl-li návrat pro zapomenutou věc nevyhnutelný, měla se osoba vydávající se

na cestu podívat do zrcadla UHa1-le nymu He 6yJem. 51 Jiná
se

člověk při

odchodu z domu o

něco

zachytí,

pověra hovoří

může očekávat

o tom, že pokud

že se brzy vrátí (EC/lu,

6blXOJfl U3 JOMY, 3au;enumbcfl - CKOpO onflmb maM 6yJemb).

T. Ščepanskaja popisuje jeden z rituálů reflektujících magické schopnosti připisované
středobodu

domácího prostoru - peci:

aby políbil pec a podíval se do

dvířek

při

odchodu rekruta z domu matka prosila syna,

pece ,,1-lm06bl BepHymbcfl". Aby odcházející necítil

T.D. IIJ;erraHcKéUI, KyJIb'rypa )J.oporM B pyCCKOM MMcpopM'ryarrbHoM 'Ipa)J.MIJ;MM XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 79.
49 Ibid., str. 81-83.
50 Ibid., str. 80.
48
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přílišný

stesk po

domově, měl při loučení sedět

CESTA

nebo stát zády k peci (IIe1.flVl u mOCKa

ocmaHemCR y MaMUH020 LUecmKa). Podobný rituál zmírňující smutek po člověku, který

odcestoval, mohli vykonat i rodinní
pece:

členové

měli

domácnosti se

příslušníci, kteří zůstali

doma, a to

opět

za pomoci

dotknout pece se slovy "BCR ne1.flVlb (J ne1.fb!/1 nebo

hodit do pece smetí ze zametené podhlady se slovy "Cop (J ne1.fb, oa u mOCKa

C

nAe1.f!".

Smutek mohl být smyt vodou nebo mohl zmizet s dýmem: "KaK Ha HO)/(e OblM He
oep)/(UmCR, maK Ha pa6e 60)/(beU He oep)/(UmCR mOCKa". 52

přípravy

Proces

kontemplativní
nadcházející

na cestu je v
přípravy,

náročnou

příslovích

během

reflektován jako skládající se ze dvou
duševně

které se odcházející

částí:

připravoval

na

zkušenost (IIonocmucb, nOMOAUCb, oa u (J nymb c06epucb. IIpu3bl(Jau

602a Ha nOMOutb, a c(J. HUKOAy (J nymb!), a aktivní, praktické části přípravy usnadňující
průběh

cesty.

Součástí

aktivní

přípravy

bylo

zajištění

potravinových zásob a vybavení

(Tonop OOp020U mo(Japuut. Ho)/( (J nymu mo(Japuut. B OOp02y uomu - nRmepbl Aanmu CnAecmu.
XOpOLUUU nocox Ay1.fLUe nAOX020 nonym1.fUKa), plánování trasy cesty atp. V této fázi bylo

nutné zohlednit možné

nepředvídatelné

okolnosti (XAe6 (J nymu He mR20cmb. EoeLUb Ha

oeHb, a xAe6a 6epu Ha HeoeAIO. B oop02e xAe6 He nOMexa) a vzít s sebou odpovídající finanční

rezervu (IIoMHU Mocm oa nepe(J03. JIULUHRR oeHb2a He npooepem KapMaHa. JIULUHRR OeHe)/(Ka
KapMaHy He mR2a. De3 oeHe2 (J 20pOO - caM ce6e (J0P02).

Byla-li cesta vynucená naléhavými okolnostmi,
důkladnou přípravu

doufat v

příznivé

nebylo

příliš času.

proběhl

odchod v rychlosti a na

svěřit

se do rukou vyšší moci a

Bylo nutné

okolnosti (Hy)/(Hblu nymb D02 npa(Jum). Pokud byla cesta

předem

připravená a plánovaná, bylo možné vybrat pro odjezd vhodnou dobu: T. Ščepanskaja
hovoří

o tom, že na cestu se

rodinném kruhu) a také

nemělo odjíždět

například

ve

sváteční

dny (ty

je, zkamení).

osob a

během

Stejně

být tráveny v

na svátek B03o(JU)/(eHUe Kpecma focnoouHR (14jIX) (v

ten den se "3Meu (J HOpbl co(Ju2alOm" a poutník, který by se v tento
spatřil

měly

čas

vydal na cestu a

tak nebylo dobré vydávat se na cestu v úmrtní den blízkých

prvních čtyřiceti dnů po úmrtí blízké osoby. 53

E. IIIy6wHa, PwryaJIbI. 3aIID1cppoBaHHa5l CIDIa TbIC}fqerrenn'1, Ves, 1994, str. 87.
T.E. IIJ:erraHCKa5l, Kyrrbrypa p;oporn B pyCCKOl7r MWcpOpWryaJIbHOl7r -rpap;wII,WW XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 86-87.
53 Ibid., str. 73.
51

52
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odjezdu hrálo roli i

počasí; určovalo samozřejmě
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fyzické podmínky cestování, ale

mohlo být také předzvěstí charakteru či výsledku cesty. T. Ščepanskaja uvádí pověru,
podle které byl

déšť při

odjezdu dobrým znamením (IIpupoda nAa1.fem - ye3)f(aem

xopoumu 1.fe/lOBeK. Ye3)f(amb B dO)f(db - xopomaH npuMema), pro příjezd byl naopak
nejvhodnější

den

západu slunce v

slunečný.
předvečer

Dobrým znamením
odjezdu (viz

zaříkání

před

cestou byla jasná obloha

při

"pro dobrou cestu": Be1.fepOM CO/lHlj-e

UZpa/lO, do6pylO nozody npedBeUf;a/lo, cezodHH 3apH 3aH5l/lHCb, KAl01.fU 6epem, dBepb omMblKaem,
nO/lOZ nodblMaem, CO/lHlj-e omnycKaem, do6pylO dopozy npedBeUf;aem). Za nebezpečnou byla

považována cesta na noc (Kyda mbl Ha H01.fb Z/lHdH edemb?)

podobně

jako cesta na

jaře,

kdy cesty byly rozmoklé a zrádné (BemHblu nymb - He dopoza. II'bHHOZO pe1.fb - He 6eceda,
BemHblu nymb - He dopoza. Ha Hezo Hade)f(da, KaK Ha BemHblU nymb).54

2. NA CESTĚ

Charakter a

účel

cesty byl

různý

- mohlo se jednat o cestu plánovanou, vynucenou,

dlouhou, pracovní atp. Všechny cesty ale

měly

jedno společné - cestující se vstupem do

prostoru cesty ocitali v neznámém světě. Široký a volný prostor působil přitažlivě a
magicky, ale byl

zároveň nebezpečný

a nejistý, což ovšem mohlo jeho atraktivitu do

jisté míry umocňovat. A. Šměljev
upozorňuje na zajímavý rozpor - na touhu mít svůj
....
'

vlastní,

byť

...-/

omezený prostor na jedné straně, a na paralelní touhu po

a širokém prostranství bez hranic55 (viz

svobodě,

volnosti

přísloví PyCCKUU 1.fe/lOBeK npocmop /l106um. Ecmb

zde pa3BepHymbcH pyCCKOU dyUle).

Náročné

fyzické podmínky cestování (B Poccuu dBe 6edbl - dypaKu u dOpozu) a nutnost

flexibilně řešit

problémy kladly nároky na komunikativnost cestujícího, na jeho

schopnost navázat kontakt s okolím, obstarat si potravu a ubytování, najít správnou
cestu atd. Dobrá komunikace byla

důležitým předpokladem úspěšné

cesty (5I3blK do

KueBa doBedem. He uUf;ym dOpozu, a cnpaUluBalOm. IIpunacu nocox Ha nymb, a C/loBo Ha
omBem). V neznámém prostředí cesty bylo podle T. Ščepanskej bylo nutné chovat se
flexibilně,

nacházet odpovídající

komunikačních

54

řešení problémů,

což napomáhalo rozvoji duševních a

schopností (Hy)f(da xumpee Myopelj-a).

Náročnost

pobytu v prostoru cesty

Ibid., str. 76.

55 A.,lJ;. IIIMerreB, PyccKa5l 5l3bIKOBa5l MO)J;eJIh Ml1pa, Moskva, 2002, str. 78.
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reflektují

přísloví

přísloví

podle

prostředí

tím, že

se na

hovoří

cestě

o výjimkách z

obecně přijímaných modelů

mohl poutník chovat

způsobem,

CESTA

jednání.56 I

který by v domácím

nebyl přijatelný (,ll,OPO){(HOMy 602 npocmum. llymHuKy nocmbl pa3peweHbl).

T. Ščepanskaja poukazuje na řadu zvláštních pravidel, doporučení a případně zákazů

platných pro chování v prostoru cesty; tyto normy týkaly oblasti základních životních
potřeb

(spánek,

zajištění

příprava

a komunikace.

křižovatce)

nebylo

jídla, hygienické návyky, sexuální tabu apod.), materiálního

Přímo

například

na

cestě

dovoleno

(a to ani na nepoužívané

cestě

a už

vůbec

ne na

rozdělávat oheň (Ha pacnymbe mpex aOp02 020Hb

He pa3){(U2au), na cestě se nemělo spát, bylo doporučováno nedotýkat se předmětů
cestě

ležících na

a dokonce ani potraviny, které by náhodou upadly na cestu,

neměly

být konzumovány.57

a) Místa strašidelná a místa posvátná

V prostoru cesty se poutník dostával na
typu

prostředí,

různá

místa a jeho chování muselo odpovídat

ve kterém se pohyboval. Jak uvádí M. Vlasova,

vyžadovala různý

způsob

jednání - jiné chování bylo vhodné na místech IcmpawHblx" a

jiné na "C6JlmblX Mecmax". V prvním uvedeném typu míst bylo nutné
nečistých

sil (strašilo tam, lidé i

nebezpečná

zvířata

místa byla považována rozcestí,

styčné/hraniční

body a

různá prostředí

komunikační

očekávat

aktivitu

se tam ztráceli a bloudili). Za taková
křižovatky, převozy

uzly.58 V podobném duchu

a

zatáčky, ~. důležité

hovoří

i

přísloví (Ha

Me){(aX aa Ha pacnymbJlX He1iUCmaJl CU/la. Ha nepeKpecmKe 1iepmu Jlii:4a KamalOm, 6 c6aiiKY
u2palOm. llo/le60u nyw;e Ha Me){(aX npoKa3um). Negativní příznakovost těchto míst

vyplývala podle T. Ščepanskoj jak ze skutečností čistě fyzických (například omezená
viditelnost a tudíž možnost
křižovatky

jako

hraničního

nečekaných

území,

setkání), tak ze symbolického vnímání

styčného

prostoru

několika světů.

Na takových

místech mohl poutník ztratit orientaci a dostat se pod vliv /leWe2O (lesního ducha)
nečisté

síly

způsobující

či

jiné

ztrátu kontroly nad vlastním jednáním. Aby poutníka neovládl

56 T.E. IUerraHCKéUI, KyJIbrypa ,o:oporn: B pyCCKOM MVlcpopwryarrbHoM 'Tpa,o:wu;ww XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 196.
57 Ibid., str. 201.
58 M. BrraCOBa, PyccKwe cyeBepIDI, Azbuka, Sankt-Peterburg, 2001, str. 353-356.
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AeUlUU, bylo nutné nějakým způsobem symbolicky zásadně změnit svou momentální

situaci ('-Imo6 AeUlUU He o6oUleA, Haoo 6bl6epHymb Ha ce6e py6axy Ha3ao).59

Na

křižovatkách

a na rozcestích MaHum, ny2aem, 600um

pohybu 600umb jako termínu
bylo

před příchodem

na

vyjadřujícího

křižovatku

zastavit se, ohlédnout se a

slovy "5Aa2oCAo6u Xpucmoc!".
cest se podle

něj

kteří

obětí uřknutí, měli

se stali

odpuštění

Jako

na

aktivizace

léčivé

čtyřech světových

nadpřirozených

schopnosti

křižovatce

pravidla snižující riziko:

země

na

stran) se

sil na křižovatkách

těchto

místech: lidé,

cest padnout na zem a prosit zemi o

a snětí uřknutí: "IIpocmu, cmopoHa, Mamb-Cblpa-3eMAJl". 60

nebezpečná

brody,

zrcadlí i ve vnímané

určitá

(nejlépe do všech

Očekávaná

si použití slovesa

ohrožení neznámem). Podle A. Korinfského

nutné dodržovat

pokřižovat

(povšimněme

přívozy).

byla vnímána i místa, na kterých cesta
Vodní toky tvořily

přirozenou

překonávala

vodní tok (mosty,

hranici mezi různými územími, z

čehož

podle T. Ščepanskoj pramenila častá mytologizace 3ape1.lH020 npocmpaHcm6a jako místa
"cizího" (kde straší, kde je
pravidla chování jako na
tak

před

hodně hadů

křižovatkách

možným uhranutím) a pak

apod.).

Při překonávání řeky

a rozcestích. Cestující se

přebrodit řeku či přejít

měl

platila obdobná

omýt (a chránit se

most se slovy "C noxooa Ha

noxoo". 61 V případě přenocování u vody bylo nutné chovat se zdvořile a ohleduplně,

aby na sebe cestující

nepřivolal hněv nadpřirozených

sil

(například

trochu jídla a pití pro vodníka nebo hodit do vody drobný peníz).
chování se od pocestného

Za

nebezpečné

cizosti,

očekávalo

u

pramenů

Stejně

řeky

ohleduplné

a studánek. 62

místo byl považován les - temný les je

nevypočitatelnosti

ponechat u

téměř

univerzálním symbolem

a hrozby ('-Iy)f(aJl oyUla - opeMy1.lUU 6op. B Aecy AlOOU AecHelOm).

Podle 1. Podjukova je les "místem, které je úzce svázáno s

představou

intelektuální

59 T.E. IIJ;erraHCKa5I, KyJIbrypa p;oporVI B pyCCKOW MJII<P0pVIryaJIbHOW TPMVIIJ;vH1: XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 245-6.
60 A.A. KOplilH<pCKVIW, Hapo,D,Ha5I PYCb, KpyrJIbIW rop; CKa3aHvrM, rrOBepVIW, 06bJ<IaeB VI rrOCJIOBIDI
pyCCKOro Hapop;a, MOCKOBCKVIW pa6o'IliIw, str. 15-16.
61 T.E. IIJ;erraHCKa5I, KyJIbrypa p;oporVI B pyCCKOW MVI<popvrryaJIbHOW TPMVIIJ;VIVI XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 321.
62 Ibid., str. 249.
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dezorientace a emocionálního zmatku". 63 T. Ščepanskaja hovoří o vnímání lesa jako
archetypu záhadného místa

potenciálně

spojeného s

nečistou

světem

silou a oním

(na

zalesněných kopcích například často vznikaly hřbitovy). Člověk vstupující do lesa měl

pronést formuli pomáhající zahnat strach: "JI.yMa no Aecy xOdum, HUK020 He 6oumcfl, maK u
fl, pa6a 60)/(bfl (UMfl), XO)/(y no Aecy, HUK020 He 6010Cb". 64

Kromě

strašidelných míst se poutník v prostoru cesty setkával i s místy sakrálními.

Taková místa se podle Ščepanskoj nacházela většinou na výrazných místech (například
na kopci, návrší nebo u soutoku

řek),

byla z cesty

projevovali úctu krátkým zastavením, modlitbou a
patřila křesťanská

jako

například

jako výraz

svatá místa

(kříže, kapličky,

Svatá místa byla

a

poděkování

za

viditelná a poutníci jim

pokřižováním.

K sakrálním místům

hroby svatých), ale i

stromy, prameny, kameny apod.

vděčnosti

dobře

splněnou

Kapličky

a

kříže

bývaly

či

ochranu sebe

či

útvary

vztyčovány

prosbu o uzdravení nebo o ochranu.

hojně navštěvována (CBflmo Mecmo He 6blBaem nycmo)

lidmi prosícími o uzdravení

přírodní

a to

především

svých blízkých nebo poutníky plnícími

slib pouti jako poděkování za vyplněnou prosbu. 65

b)

Přírodní

živly

V prostoru cesty byl
než v

chráněném

umět

s nimi

průběh

cesty

člověk

vystaven působení vnějšího

prostoru domova. Poutník musel

vypořádat. Působení přírodních živlů
důležité

počítat

(voda,

v mnohem větší míře

s výkyvy
oheň,

počasí

vítr,

a musel se

země)

bylo pro

a mohlo pomoci dosáhnout cíle cesty nebo jej naopak zhatit.

Podívejme se, jakým způsobem se vnímání
v

prostředí

těchto

základních přírodních živlů odrazilo

příslovích.

Vl.A. I10,lJ;IOKOB, MwcpJIoJIrtf'lecKwM: acrreKT J1l1ptf'leCKOM: cpoPMYJIW, Sborník konference 18.-20. února
1998. str. 264.
64 T.E. ID:erraHCKa5l, KyJIb'rypa ,o:oporw B pyCCKOM: MWcpOpWTYéUThHOM: rpa,o:wIJ;ww XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 251.
65 Ibid., str 264.
63
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Voda/moře

A. Korinfský

hovoří

člověka očistit,

živel

o vodě jako o živlu nadaném zvláštní mocí - voda měla schopnost

uzdravit, chránit

nevypočitatelný,

mohla pro
hluboké

člověka

před nečistou SilOU. 66 Zároveň

byla ale vnímána jako

silný a rychlý (Boaa u 3eMAlO m01.íum u xaMeHb aOA6um), síla vody

znamenat velké ohrožení (Boaa C(30e 603bMem. y 60abl HOC ocmep). O

vodě hovoří přísloví

zase jako o záludném místu skrývajícím nebezpečí (TuxaIl

60aa 6epe2a nOaMbl6aem. MOA1.íaH-Co6axa aa muxuu oMym OnaCHbl.).

Přísloví

a

nabádají k ohleduplnému chování k

zároveň

varují

před

vodě (He Mymu 60aOlO - CAy1.íUmCIl 1.íepnamb)

její mocí (B 60ae 1.íepmu, 63eMAe 1.íep6u, 6 KpblMy mamapbl, 6 Mocx6e

6oIlpe, 6 Aecy cy1.íXU, 6 20pOae XplO1.íXU). V paremiích nacházíme bohatou dokumentaci

ostražitého postoje k vodnímu živlu: rae 6oaa, maM u 6eaa. )Kau 20pIl

C

MOpIl, 6eabl om

60abl. Om 60abl 6ce2aa )f(aU 6eabl. BOabl u l1apb He yUMem. Boaa u MeAbHul1Y AOMaem. Boaa
xaMeHb m01.íum. Ha 60ae 6ce H02U mOHXU. Prošel-li člověk nějakou těžkou životní

zkouškou,

říkalo

se o

něm: OH npoweA CX603 020Hb u 6oay. Ještě větší nebezpečnost

nevypočitatelnost připisuje tradiční

kultura síle

a

moře: Kmo Ha Mope 6bl6aA, mom u

cmpaxy He 6uaaA. Kmo 6 Mope He 6bl6aA, mom 20pIl He 6uaaA. He 6uaa6wu MOpIl, He (JuaaA u
20pIl. Kmo 6 Mope He 6bl6aA, mom aOcblma 602y He MaAu6aACIl. Jl,aAbWe MOpIl - MeHbwe 20pIl.
Mope - 1.ímo 2ope: xpacHo co cmOpOHbl. He 6epb mUWUHe MOpCXOU. Tuxo Mope, nOXOAe Ha
6epe2y cmOUWb. Cestování po vodě vnímají přísloví jako činnost velmi nejistou a

zrádnou: IIymb 60aOlO - npoXOaumb 6eaOlO. BOaOlO nAu6y1.íu, 1.ímo co 6ao6olO )f(u6y1.íu.

M. Mazalova

zdůrazňuje

měla přinášet především

mnohostranné využití vody v lidové

ikony.67

zdraví a sílu

tekoucí voda. Mnohé toky, prameny nebo studánky byly

proto považovány za zdroj
umisťovány

medicíně:

léčivé

síly (l1eAe6HaIl 6oaa, )f(U6aIl 6oaa) a byly u nich

Léčebné účinky připisované vodě

přání úspěchu: Eyab 3aopo6a, xax 6oaa, 602ama,

našly

svůj

často

odraz ve formulích

xax 3eMAIl. Eyab 3aopo6a xax 6oaa,

nAoao6uma xax 3eMAIl. Tradiční lidová kultura vnímala nemoci, fyzické a duševní obtíže

jako cosi materiálního, co je možné z postiženého místa na

těle

nebo z duše odstranit a

A.A. KOpMHCpCKm'1:, Hapo,!J,Ha51 PYCh, KpyrJIhlW rop: cKa3aHMw, rroBepMw, o6hNaeB M rrOCJIOBMII
pyccKoro Hapop:a, MOCKOBCKMW pa60QMW, str. 47.
67 H.E. Ma3aJIOBa, Hapo,!J,Ha51 MeP:MIIMHa JIOKaJIbHbIX rpyrrrr PyccKoro CeBepa, PyCCKm'1: CeBep, SanktPeterburg, 1995, str. 65.
66
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v tomto kontextu hrála voda zásadní úlohu. A. Astachova uvádí formule
zaříkání

CESTA

léčebných
či

používajících obraz vody spolu s fyzickým omýváním, poléváním

postřikováním

(C 2ycfl BODa,

C

me6fl xYD06a, Ha nycmou Aec, Ha 60AbUlyJO BODy. C 2ycfl BODa,

C

Ae6eDfl BODa, a C me6fl, Moe DumflmKo, BCfl xyD06a. CMblmb C ce6fl xyDo)/(ecmBa, liaMblmb
xopoUlecmBa) a zmiňuje také rozšířený obřad "cMblBaliufl mOCKU" v IInpoxoDHOU BODe" (~. v
řece

nebo potoce). 68

Naopak, voda stojatá nebo zkalená (DyAuMliafl BODa, KUCAafl BODa) byla vnímána
negativně,

byla spojována se smutkem a smrtí (B mUXOM oMyme 1Jepmu BoDflmcfl.

CmOfl1Jafl BODa CHuem/Kucliem. fliUA020 60Aoma u 1Jepm 60umcfl) a symbolizovala zlo nebo

nemoc (B 2Aa3ax meMHa BODa pa3AuAacb. TeMliafl BODa noDcmynuAa).

Oheň

5I liť CaM no ce6e, a CUAHee Bcao u cmpaUlHee 6ce20, u 6ce AJ06flm MeHfl u 6ce 2y6flm Melifl. Tato
hádanka

výstižně

moci a síle

charakterizuje

způsob,

ohně hovoří přísloví, podobně

kterým lidová kultura vnímala živel
jako v

případě

ohně.

O

vodního živlu, s respektem (B

OCHe u )/(eAe30 nAaBKo. OCHJO Da BODe 602 BOAJO DM). Životodárná síla ohně je pro člověka

požehnáním, jeho ničivá síla v

případě

nekontrolovaného

působení

je ale

děsivá (020lib

Da BODa - liy)/(Da Da 6eDa. 5epe2ucb 3m020 KaK OCHfl. 5epe2ucb e20, KaK 6epe2ymcfl OCHfl. C liUM,
KaK CaCHeM U2pamb. He Ulymu OCHeM, 060)f()f(eUlbCfl. He monopa 60UCfl, a OCHfl. BOpbl no6yDym,
cmelibl ocmaBflm, a 020lib 6ce nu6epem). Obraz síly ohně a varování před jeho mocí

najdeme v

řadě

lidových

přísloví: OCHJO He 6ePb, u BODe He Bepb. CaCHeM He nocnopUUlb.

020lib - t}apb, BODa t}aput}a. YnycmuUlb 020lib - He nomyUluUlb. 5epeCUCb e20 KaK OCHfl. C liUM
KaK CaCHeM U2pamb. He Ulymu CaCHeM. Oheň se mohl stát také prostředníkem Boží vůle

jako trest za spáchaný hřích: Y cmapt}a B3flmb - 020lib B DaM. HenpaBeDHo Ha)f(Umafl npU6blAb
- 020lib. HenpaBeDHafl DeHb2a - 020lib. Podle A. Mazalové jsou jasná barva, schopnost a

rychlost pohybu a rychlé vznikáníj zanikání
činí

příznaky,

které z

živou bytost svázanou s životním cyklem a životní silou.

pověra

hádání délky života z plamene

ohně

v lidové

Zmiňována

je

kultuře

například

svíčky (KaK cBe1Ja maem, maK u mbl ucmaeUlb).69

A.M. ACTaxoBa, Xy,ll,02KeCTBeHHbIM o6pa3 WMWpoB033pe1JeCHWM 3JIeMeHT B 3aroBopax, Nauka, Moskva,
1964, str. 2.
69 H.E. Ma3aJIoBa, Hapo,ll,Ha5I Me,ll,IDIVIHa JIOKaJIbHblX rpyrrrr PyccKoro CeBepa, PyCCKWM CeBep, SanktPeterburg, 1995, str. 64.
68
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označoval

Naopak, výrazem 3amyUlumbC5l

jazyk

člověka,

který

zemřel, ~.

CESTA

"jehož život

vyhasl".

Připomeňme

v této souvislosti lidové

představy

o dvojím typu

ohně,

o kterých

hovoří

řada autorů (A. Korinfskij, N. Mazalova. T. Ščepanskaja): o ohni "čistém" a "nečistém".

Čistý oheň byl získáván třením dvou dřev ()KuBou, aepeB5lHHblU, /leCHblU, /leKapcm6eHHblu
OZOHb); A. Mazalova uvádí, že s nečistým ohněm bylo možné se setkat v močálech, na
hřbitovech (~.

V

některých

získával

na místech spojovaných s

dnech

oheň

(především

nečistou nadpřirozenou

silou

či

světem).

oním

na den CB. 1i1oaHa a den CB. AzpunnuHbl-Kyna/lbHul1bl)

(i voda) zvláštní životodárnou sílu, kterou bylo možné využít

při léčení

nemocí (viz například rituál přeskakování ohně).7°
Oheň rozdělaný v prostoru cesty pomáhal podle T. Ščepanské poutníkovi osvojit si
dočasně

neznámý prostor, byl zdrojem tepla,

i ochranou
opatrně,

před

nejen

kterého je

divokou

zvěří

kvůli nebezpečí

světla, prostředkem

a bodavým hmyzem.

Oheň

pro

přípravu

bylo nutné

potravy

rozdělávat

požáru, ale také proto, aby se nerozzlobil lesní duch,

před rozděláním ohně

vhodné požádat o svolení: JIecoBou l1apb, /lecoBa5l

l1apul1a, pa3peUlu-Ka MHe o6ozpemc5l! X035lUH u X05llOUlKa, XOU}5lUCKUe Ma/lble aemyUlKu, HaM
He BeK BeKoBamb, oaHy HOli HOlieBamb. 71

Vítr
Mezi
může

přírodními

živly má zvláštní postavení vítr: sám o

vnímat pouze

důsledky

vnějšího světa neočekávaně

knize PyccKMe cyeBepT15I

sobě

je neviditelný a

jeho existence. Vítr mohl podle M. Vlasové

člověk

přinést

z

dobré i zlé (C Bempa npUUl/lO, Ha Bemep u nOUl/lO). Ve své

označuje

za charakteristické rysy tohoto živlu

především

rychlost pohybu, ale také lehkost, nestálost a neuchopitelnost (Bemep - )Kepe6el1,
Komopoco BceMy MUpy He Caep)Kamb).72 Jak ukazují přísloví, vítr byl vnímám jako

potenciální nositel ohrožení -

podobně

jako

oheň

a voda: C omeM He Ulymu,

C

Boaou He

apy)KUCb, Bempy He Bepb. Kvůli své proměnlivosti se vítr v příslovích objevuje jako

symbol nespolehlivosti a nestálosti (3mo

C

Bempy CKa3aHO. EpocambjcoBopumb C/loBa Ha

Ibid., str. 65.
71 T.D. :W;erraHCKél5I, KyJThT)'pa ,a;oporM B pyCCKOW MMcpOpMT)'aJThHOW 'Ipa,a;MI."(MM XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 324.
72 M. BJIaCOBa, PyccKMe cyeBepIDI, Azbuka, Sankt-Peterburg, 2001, str. 75.
70
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6empy 2060pumcJl, ttmo A2amb He 200UmCJl. 3mo Ha 6emep 2060pUmbC5l. OH

C

6empa Jl6UACJl. E20 KaK 6empOM COyAO). Vítr mohl být nositelem neštěstí, různých nemocí,

infekcí, epidemií (viz
Podle lidových

například označení

představ

mohlo být po

duševní i materiální újmu (nopmeJKa
obezřelý

moru jako 'no6empbe' nebo '3Aoe no6empbe)

větru

posláno

uřknutí

nebo zlé slovo

působící

6empa).73 Poutník musel být ve vztahu k větru

C

také proto, že náhle se zvednuvší vítr mohl být

průvodním

jevem zjevení

AeUle20. JIeUluu v podobě silného větru se mohl člověka zmocnit a přenést jej na velkou

vzdálenost?4 Pokud si člověk sundal
pití, hrozilo mu zmizení ze

světa

křížek

lidí.

Při

nebo od lesního ducha

k jídlu či

náhlém silném větru se pocestný mohl bránit

uctivými slovy: "Buxp, me6e 00p02a, MHe opy2aJl" (vítr
aby se nerozzlobil a

přijal něco

neměl

být proklínán nebo urážen,

nezačal ničit),75

Země

Podle pozorování A. Korinfského charakterizuje lidová kultura zemi
adjektivy: CblpaJl a ttepHaJl,76
nekonečnost

a

všudypřítomný

vnímají spíše jako

součást

než ostatní živly (C OCHeM,

Země

dvěma

hlavními

je fyzický živel ambivalentního typu - její

charakter ji

prostoru domova:
C 6000u, C 6empoM

řadí

do prostoru cesty,

země

je

přísloví

ji však

člověku nakloněna výrazně

více

He opyJKUCb, a C 3eMAe1O opyJKUCb. 020Hb CUAeH,

600a CUAHee OCHJl, 3eMAJl CUAHee 600bl, tteA06eK CUAHee 3eMAu). Symbol bohaté, životaplné a
štědré země

najdeme v

přáních úspěchu: EyOb myttHa, KaK 3eMAJl, nAoo06uma, KaK C6UHbJl.

EyOb 300p06a, KaK 600a, nAoo06uma, KaK 3eMAJl. 3eMAJl Mamb - nooaem Mao. Plodnost země je
verbálně vyjadřována mateřskou

synovské lásce k matce,

země

symbolikou a vztah

stojí na

počátku

člověka

k zemi je

i na konci života

přirovnáván

k

člověka (Om 3eMAU

63Jlm, 3eMAeu KOpMAIOCb, 63eMA1O nouoy! Mamb-Cblpa-3eMAJl 6cex KopMum, 6cex noum, 6cex
00e6aem, 6cex C60UM menAOM npu2pe6aem!) a zemi jsou připisovány všechny typické
mateřské

vlastnosti (KOpMU - KaK 3eMAJl KopMum, yttU - KaK 3eMAJl yttum, A106u - KaK 3eMAJl

AI06um).

Ibid., str. 77.
Ibid., str. 292.
75 Ibid., str. 76.
76 A.A. KOpMlHpCKvn'1:, HapoAHa5I PYCb, KpyrJIbIl1: ro,o: CKa3aHJ!Il1:, rrOBepJ!Il'1:, 06bI'laeB J!I rrOCJIOBJ!III
73

74

pyccKoro Hapo,o:a, MOCKOBCKJ!Il1: pa6o"'lJ!Il1:, str. 8.
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c) Setkání na cestě
cestě

Setkání na

bylo

důležitou

událostí,

ať

v pozitivním

či

negativním smyslu. T.

Ščepanskaja dělí bytosti potkávané v prostoru cesty na II lidské II nebo II nadpřirozené II ,
II

živé II nebo "neživé". Byla-li potkaná bytost identifikována jako

člověk,

probíhala

komunikace standardním způsobem. Pokud však byla shledána bytostí nadpřirozenou,
bylo

třeba

jednat jinak a využít

některou

z metod krizové reakce -

zaříkání, křižování,

zaklínací formule atp. Nejlepší bylo se do podobné situace vůbec nedostat,
v co nejvyšší
nekřičet,

míře

písně

nezpívat nahlas
před

chránit se tak
způsobem

60aJlHOZO

tak, aby k setkání s žádnou

nepřišel Aeumu),

uhranutím atd. Status

hierarchizován, od

bytostí nedošlo - na cestě

omývat se u vodních

nadpřirozených

relativně přátelské

si

bytostí byl

bytosti aOMo6ozo až po

zdrojů

a

určitým

nebezpečného

meummCJl, AeUlUU 6oaum, a 60aJlHOU monum). Nečisté bytosti

(}2oMo6ou

považovala

(aby

nadpřirozenou

~. počínat

tradiční

kultura za amorfní síly schopné brát na sebe cizí podobu (y

He)f(UmU c6oezo 06AWiWl Hem, OHa xoaum 6 AU1iUHax),77

V prostoru cesty bylo podle Ščepanské významné především první setkání po odchodu
z domu; v tomto kontextu je
bytostem

různý

uváděna řada pověrr připisujících různým

potkaným

symbolický význam. Protože v prostoru cesty platí jiné zákony než

v prostoru domova, byla

řada symbolů,

považovaných v domácím

prostředí

za

pozitivní, v prostoru cesty vnímána jako špatné znamení. Nebylo dobré potkat jako
první na

cestě

ženu, zejména ženu prostovlasou nebo

případě

prostředí

(výrazná

mateřská

Podobně

je

jiných charakteristických postav: rron - Heao6paJl 6cmpe1ia. }2e6Ka

C

symbolika související s obrazem domova není v
tomu i v

těhotnou

cesty vítána),78

nOAHblMU 6eapaMu, )f(Ua, 60AK, Mea6eab - ao6paJl 6cmpe1ia. rrycmble 6eapa, non, MOHax, Auca,
3aJltt, 6eAKa - K xyay.

T. Ščepanskaja si všímá, že řada pověr o prvním setkání na cestě souvisí s domácími
zvířaty:

potkat

při

odchodu z domu psa bylo dobrým znamením (Co6aKa - ao6poxoa),

potkat prase nebo kočku znamením špatným. Špatnou pověst měla (a má) zejména
černá kočka: přeběhla-li

poutníkovi

přes

cestu, bylo nutné

pokřižovat

se,

třikrát

si

77 T.E. IlI.erraHCKa5I, KyJ1brypa p'OpOTI1 B pyCCKoM MMcpOpMryaJIbHOM T}Jap,ML(MM XIX-XX BB., Indrik,

Moskva, 2003, str. 152.
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přes

odplivnout

udělat něco,

levé rameno,

co symbolicky zcela

poutníka (obrátit kabát naruby apod.) a nejlépe

ještě

II
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promění

situaci

použít formuli

zaříkání "KoUlxe

neHb oa KOAooa, a MHe, pa6e 6o)/(eu (UMJl), nymb oa oopo2a". Špatné bylo pokud se za

odcházejícím vydalo

nějaké

domácí

zvíře

(pes, ovce,

kůň).

Takové

zvíře (připoutávající

poutníka pomyslně k prostoru domova) bylo nutné rychle odehnat. 79

3. NÁVRAT
Šťastný návrat završující úspěšnou cestu byl radostnou chvílí a korunou celé cesty. Ať
či průběh

už byl odjezd

cesty jakýkoliv, cestu

zpět domů

vnímají

radostnější (06pamHblu nymb 6ce2oa KOp01ie Ka)I(emCJl); úspěšný

přísloví

jako

návrat je vrcholem

veškerého úsilí (He 6epb 6ble30y, 6epb npue30y. He X6aAUCb Om'be300M, X6aAUCb npue30oM.
J1p6PblU KOHel1 6ceMy oeAy 6eHel1). Vracející se člověk opouští prostor cesty a musí se začít

připravovat na dodržování pravidel platných v prostoru domova. T. Ščepanskaja

zaznamenává existenci tohoto
pečlivě

různých

všímal

například

nepořádku,

procesu již v

konečné

drobných událostí, ke kterým došlo

které byly vykládány jako
pokud

adaptačního

předzvěst

fázi cesty: poutník si

těsně před

koncem cesty a

jeho budoucího života v prostoru domova -

poutníka zábla pravá noha znamenalo to, že doma je

frkal-li

kůň,

něco

v

bylo to dobré znamení (JIoUlaou cpblpKalOm 6 oopo2e - K

paoocmHOU 6cmpe1ie). Někdy se příchozí před příchodem k domu či k vesnici převlékl

nebo

přezul

člověkem),

(a

přizpůsobil

svůj

tím

vzhled normám platným v prostoru osvojeném

pak se cítil připraven na přijetí prostoru domova. 8D

4. ŽIVOTNÍ POUŤ

Prostor cesty s

různými

metaforou

označující

ohraničují

prostor daný

v

sobě

život

inheretně

momenty jsou v

nástrahami,
životní

překážkami

pouť

člověku,

člověka.

a

nečekanými

událostmi je rozšířenou

Okamžik zrození a moment smrti

aby žil a konal podle svých schopností. Podle

přísloví

obsahuje smrt (l. Imo He pooumcJl, mo u He yMupaem) a oba krajní

člověku, stejně

jako ve všem živém,

nerozluč ně

spojeny (PooumCJl Ha

CMepmb, yMupaem Ha )/(U3Hb. Ha )/(U3Hb, Ha CMepmb nopyKu Hem. He Ha )/(u6om pO)/(OaeMCJl, a

78

Ibid., str. 155.

79 T.E. IIJ;erraHCKa5l, KyJIbrypa Aoporw B pyCCKoM MVlcpOpVlryaJIbHOM rpaAVIl:.:(Vlw XIX-XX BB., Indrik,

Moskva, 2003, str. 158.
Ibid., str. 359.
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lta CMepmb. CMepmb JKUBOmbl KaJKem). Smrt je nejen nutné přijmout, ale není ani příliš

moudré se jí vyhýbat -

příliš

dlouhý nebo nedobrý život se

může

stát utrpením (50ca

npomeBUUlb, u CMepmu He oacm. li1cmoMa xyJKe CMepmu. fly1íUle CMepmb, HeJKeAU 30A )/(uBom.
BeK OOA02 - f3ceM nOAOH).

Narození a život
Přísloví bohatě

odrážejí

zakořeněnou

lidovou

představu

narození a života. Osud (OOAJl, cyob6a, y1íaCmb) je dán Boží

o

vůlí

předurčenosti

a Božími

lidského

záměry (HaUla

OOAJl - 50JKbJl BOAJl. HUKmo om cBoeco pOKy He yuoem. llpomuB npum1íu He nocnopuUlb.
Cyob6a npuoem - no pyKaM cBJl)/(em. 50UCJl He 6oUCJl, a pOKy He MUHoBamb. CyJKeH020 u Ha
KpuBblX 02A06AJlX He 06beOeUlb. T.{eMY 6blmb, mOMy u CmambCJl). Od chvíle narození jde život
vpřed,

žádný okamžik se nevrátí a

člověk

se každým dnem blíží smrti CUeHb K f3e1íepy - K

CMepmu 6AUJKe. T.{ac om 1íacy, a K CMepmu 6AUJKe. )1,eHb oa H01í - cu;mKu np01íb, a f3ce K CMepmu
n06AUJKe) .

Před nově

narozeným

dítětem

se otevírá životní prostor (,UHeu MH020 a f3ce

cesta, která má pro každého má

připravenu řadu

zkoušek a

fl

nepeou),

úkolů (TJlJKeA Kpecm, oa

Haoo Hecmb) s nimiž by se měl člověk se ctí vypořádat ()J(U3Hb oaHa Ha oo6pble oeAa).
Některé

zkoušky jsou lehčí a povzbuzující,

některé

obtížné a

zraňující ()J(U3Hb nepeJKUmb

- He nOAe nepeumu. )J(U3Hb npOJKUmb, 1ímo Mope nepenAblmb). Co člověk udělá, nemůže již

vzít

zpět (llpoJKumoe, 1ímo npoAumoe - He BopomuUlb. 5umoco, npoAumo2o u npOJKUm020 He

BopomuUlb), nedá se dělat nic jiného, než "jít vpřed II

-

návrat ani úkrok stranou není

možný (B1íepa He 0020HUUlb u om 3aBmpa He yuoeUlb. Ha He60 He f3cK01íUUlb u B 3eMAlO He
3aKonaeUlbCJl) .

Pro

označení různých

pohybu a

životních strategií se v jazyce setkáváme s použitím sloves

různých výrazů

z prostoru cesty:

například nAblmb no 6blcmpuHe, uomu

Haf3cmpe1íy f3empaM, xooumb HeXOJKOeHblMu mponaMu, nAblmb npomuB me1íeHUJl, uomu no
0601íUHe oopocu, UCKamb Ae2KUX nymeu, monmamb 3eMAlOjmpaBy. V příslovích pak najdeme

hodnocení

těchto různých

strategií: llo me1íeHUlO AUUJb OOXAaJl Pbl6a nAblf3em. llpJlMUKOM

no KpuBou oopo2e He e30Jlm. llo KpuBou oop02e nouoeUlb - OOMOU He BepHeUlbCJl. llymb 1íepe3
mepHUU K 3f3e30aMlO T1 me6e myoa oopoca He 3aKa3aHa.
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Umírání
Stejně

jako narození, i

příchod

smrti vnímají

přísloví

projev nevyzpytatelného Božího

plánu, který může být těžké pochopit. Život bývá nelehký, ale je to především umírání,
kterého se lidé všech dob obávají nejvíce ()J(umb mfVKKO, da u yMupamb Helle2Ko).
Myšlenka na smrt má u živého vyvolávat touhu po spravedlivém a dobrém

životě

(CMepmb no 2pexaM cmpauLHa. CMepmb )KUBOmbl Ka)f(em u KaK )KUmb nOKa)f(em. Kmo KaK
)KuBem, maK u yMupaem. Kmo 1.iau5ť cMepmb nOMUHaem, mom MeHbwe c02pewaem), protože
hříchy

a špatné

činy

mohou být v okamžiku umírání velkým břemenem (KaK )KUll, maK

u yMep. KaKoBo nO)KuBemcfl, maK020 u ompblCHemcfl. )KUll c06aKou, OKOllell nCOM. C06aKe
C06a1.ibfl cMepmb. Tpex - He cMex, K02da npudem CMepmb). Připomínka smrti je však pro
většinu

života

lidí velmi

nepříjemná

často vytěsňována

Gak

a

stísňující,

a proto je myšlenka na ni z každodenního

naznačuje přísloví YMepemb ce20dHfl - cmpawHo, a K02da-

Hu6yOb - HU1.ie(0).

V

příslovích

nacházíme i reflexi názoru, že smrtelné choroby mohou být

pronásledování
způsobem

nadpřirozenými

bytostmi a mohou se k

přineseny

- mohou být

větrem případně

člověku

způsobeny

důsledkem

dostat

různým

uřknutím

nebo

uhranutím (He 006pblU 21la3 n021lfldell Ha Hac. Ha He20 HaC/laHO, no Bempy HaC/la/lU, OH
u3yp01.ieH/ uCnOp1.ieH/ U321la)f(eH).

Smrt

Smrt jako nevyhnutelný
vnímají

závěr

přísloví intenzivně

lidského života (CMepmHblU 1.iac - HeMuHy1.iUU nymb)

a v mnoha formách. Co nastane po smrti

jistotou nikdo, každý však bude muset jednou překonat hranici, kterou

nemůže říct

před

s

ním přešly

zástupy jeho předků (Kmo podumcfl- KpU1.iUm; Kmo yMupaem - MOIl1.iUm).

Výraznou charakteristikou smrti v

příslovích

je

kromě nevypočitatelnosti (Ce20dHfl

BeH1.ia/lCfl, a 3aBmpa CKOH1.ia/lCfl. Om cMepmu HeKyoa deBambcfl. Om cMepmu Hem 3ellbfl. Om
cMepmu He Cnpfl1.ieWbcfl. Om cMepmu u nod KaMHeM He yKpoewbcfl) také spravedlnost a
skutečnost,
věkové či
C

že

před

smrtí si jsou všichni rovni. Smrt vyrovnává

společenské,

rodové,

stavovské rozdíly (CMepmb Bcex cpaBHflem. Ha Bcex oOHa cMepmb. YMpeM, HU1.ie20

C06010 He B03bMeM. BceM maM 6blmb: KOMy paHbwe, KOMy n03)Ke. OdHa CMepmb npaBduBa.

Y
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CMepmu Ha 2Aa3ax fJce pa(JHbl. Vi nOHOMapb u (JAaOblKa (J 3eMAe pa(JHbl. HUK020 He 601OCb, HU
l1apJl (J MOCKfJe, HU KOpOAJl (J flum(JelO. Uapb U Hapoo - fJce (J 3eMAlO nouoem) a je

nevyhnutelná pro všechny (Bepmu He fJepmu, a Haoo yMepmu. BceM maM 6blmb: KOMy
paHbUle, KOMy n03)/(e). Smrt může přijít nečekaně ()J(U3Hb 1ieAo(JeKa (Jce20a Ha (JOAOCKe (Jucum.
BCJlKUU )/(u(Jom 60umcJl cMepmu. HbLHe Ha H02ax, 3a(Jmpa (J M02UAe. HbLHe nOAKo(JHUK, 3a(Jmpa
nOKOUHUK) a je také neoblomná a neuprositelná (Om CMepmu HU omMOAUUlbCJl, HU
omKpecmUUlbCR.

Om

CMepmu

HU

KpecmOM,

HU

necmOM.

CMepmb

He

c(JOU

6pam -

pa320(Japu(Jamb He cmaHeUlb), pro každého přijde právě jednou (OOUH pa3 Mamb pOOUAa,
OOUH pa3 U yMupamb. IIo O(Ja)I(Obl He yMupalOm. Jl,(Jyx CMepmeu He 6bl(Jamb, a OOHOU He
MUHo(Jamb) a to v pravou dobu (Jl,yUla - He cy1iKa, He (JblUlAeUlb (JOH, K020a 602 He (J03Mem) a
předem předurčeným způsobem (KoMy c20pemb, mom He ymoHem. flo(Jum (JOAK POKO(JylO

O(Jl1Y. Cyob6a npuoem, H02U c(Jeoem, a pyKU c(JJl)/(em. KOMy yMepemb, KaKOIO cMepmblO u K020a
- E02 Ha pooy HanUCM).

Smrt je často vnímána jako bytost rodu ženského, což může podle M. Vlasové

nepřímo

souviset s vnímáním ženy jako dárkyně života. SI Častou metaforou doprovázející obraz
smrti v jazyce je
životodárného

ohně)

představa

"vyhaslých

očí"

(zřejmá

spojitost s

představou

- CfJem U3 o1ieu (JblKamUACJl. IIOMepK cfJem (J 01iax. fAa3a nocoAofJeAU.

5ICHbl 01iU 3aKamUAUCb.

Tradiční představy

smrtí umírají

řádní

podle A. Korinfského rozlišují "dobrou" a "špatnou" smrt: dobrou
a bohabojní

věřící,

špatnou smrtí

hříšníci.

Náhodná a násilná smrt

byla vnímána buď jako Boží vůle "focnoob K ce6e npu3(JM" nebo "Kapa EO)/(bJl". Náhodnou
smrt mohou

způsobit nadpřirozené

síly (viz

například představy

o "cMepmu om

cp03bl").S2 Podle M. Vlasové existuje rozdíl ve vnímání "cmuxuuHoU cMepmu" jako smrti
způsobené nečistou

je

silou a "CAy1iaUHOU cMepmu", tj. smrti seslané Bohem,

neoddělitelnou součástí

neboť

náhoda

Osudu (fle21ie fJcex He1iaJlHHaJl cMepmb. He)/(OaHHaJl cMepmb -

HaxooKa)S3. Na smrt by ovšem člověk měl být připraven (tj. měl by mít možnost
rozloučit

se se svými blízkými, vyzpovídat se) a náhlá smrt byla proto vnímána i

M. BrraCOBa, PycCKJ1e cyeBepVUl, Azbuka, Sankt-Peterburg, 2001, str. 477.
82 A.A. KOpl1HcpCKJ1M, HapoP,Ha5l PYCh, KpyrJThIM ro,o; CKa3aHJ1M, lIoBepJ1i1:, 06hJqaeB J1 1I0CrrOBJ11I
pyCCKorO Hapo,o;a, MOCKOBCKJ1i1: pa60'lJ1M, 1995, 534.
83 M. BrraCOBa, PycCKJ1e cyeBepVUl, Azbuka, Sankt-Peterburg, 2001, str. 478.
81
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negativně: Vf36a6u 60z om HaZ/lOU cMepmu. J1.au 60z yMepemb, oa oau 60z nOKaJímbCJí! CMepmb

6e3 nOKaJíHUJí - C06a1.ibJí cMepmb.

5. OHROŽENÍ

Divoká zvířata

Divoce žijící zvířata obývají prostor člověkem neovládnutého
prostoru "necivilizovaného". Na rozdíl od
člověku nepřizpůsobují

divokých

zvířat

v lidovém folklóru je

sloužila jako

neobyčejně

například

člověka

~.

zvířata

cizím. Symbolika

široká; podrobnou a propracovanou

v komplexním sborníku A Gury.84 Divoká

ztělesnění nejrůznějších

živlů či nadpřirozených

(lesy, pole, hory),

domestikovaných se divoká

a neslouží mu, žijí v prostoru pro

studii této symboliky najdeme
zvířata

zvířat

světa

vlastností, bytostí, nemocí,

bytostí (které na sebe mohou brát

zvířecí

přírodních

podobu). Podívejme

se na reflexi nejvýznamnějších divokých zvířat v ruských příslovích.

Vlk

Vlk je jedním z

ústředních zvířat

divoké, silné (300p06blU KaK 60/lK),

objevujících se v

strach. Vlk je

lidové symbolice. Je to

zvíře

neochočitelné (KaK 60/lKa He KOpMU, OH 6ce 6/lec ZAJíOum)

a aktivní (BO/lKa HOZU KOpMJím); jeho
nahánějí

tradiční

zosobněním

útočnost

a fyzická vybavenost (zuby, drápy)

agrese (cmpozuu KaK 60/lK, Kp0(0)f(aOHblU KaK 60/lK),

dravosti (Vf 60/l1.iuU pom, u /lUCUU x60cm. He 60/l1.iuU 3y6, maK /lUCUU x60cm. JIucuu x60cm,
oa 60/l1.iuU pom. Kmo 6 1.iUH 60Ule/l /lUCOU, mom 6 1.iUHe 6yoem 60/lKOM. IIo)f(Me/l 60/lK K06bl/ly,
nOKuHy/l x60cm oa zpu6y. f/lJíoum /lUCOU, a naXHem 60/lKOM) i schopnosti zmást a podvést
(C1.iacmue, 1.imo 60/lK: 06MaHem oa 6/lec yuoem. Bepb 60/l1.ibUM C/le3aM). Možnost setkání s

vlkem vzbuzovala strach a

překonání

tohoto strachu vyžadovalo odvahu (BO/lKa

60JímbCJí - 6/lec He xooumb).

S obrazem vlka se setkáváme také jako se symbolem

nepřátelství (CMompemb BO/lKOM.

Cblmblu 60/lK cMupHee HeHaCblmHOZO 1.ie/lo6eKa), vlk je hrozba, o které je nutné hovořit
opatrně (Cepozo nOMJíHy/lU, a cepblu 30ecb. IIpo 60/lKa pe1.ib, a OH Ha6cmpe1.ib. CKa3M 6bl

C/l06e1.iKO, oa 60/lK HeOMe1.iKo. He 6bl3bl6au 60/lKa U3 KO/lKa). Namísto pravého pojmenování

84

A.B.

fypa, CMMBoJIJiIKa )KMBOTHbIX B CJIaBIDICKOJ!!: HapO)J;HoJ!!: 1pap:MIIMM,

Indrik,

Moskva,

1997.
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vlka uvádí V. Dal také jeho zástupné pojmenování - Ezop, 38ePb, 6UP1OK, cepblu.85
smečka

je

zosobněním

přizpůsobit

vztahů

drsných

se okolnímu

prostředí

v lidském

i proti své

vůli

společenství,

Vlčí

člověka

které nutí

(C 60AKaMu JKUmb - no 60A'LlbU 6blmb.

fle3em 66oAKU, a x60cm co6a'Lluu).

Zajímavým rysem vlčí symboliky je existence příznaku "cizí, ne k nám přináležející". Ve
sborníku A. Gury se s vlkem setkáme jako

označením příslušníků

přicházejících

-

(pojmenování

do našeho prostoru
zástupců

někdy

domů při

označováni

například

např. "6oAK cepblu",

druhé rodiny,

symboliky vlka a obcházení
vlci byli

zvnějšku

ve svatebních rituálech

bratr ženicha) nebo souvislost

koledování (kdy koledníci

přicházejí zvnějšku)
křesťanské

jako KOAJÚJHUKU. V symbolice

představitelem " vnějších"

sil,

proti ovci jako symbolu

křesťanského věřícího

nečistých

bytostí spojených s
(vlk se

druhé strany

ďáblem

údajně

-

je vlk

stojících v opozici

bojí znamení

kříže

a

zvuku zvonů).86

Ve sborníku A. Gury je uvedena řada
předvídat:

například

podle kterých bylo možné setkání s vlkem

šel-li pocestný lesem, zpíval si a

znamenat, že vlk je nablízku. 87
choval

pověr,

určitým způsobem: při

Střetu

s vlkem se dalo také

vstupu do lesa

uviděl

havrana,

předejít,

měl čtyřicetkrát

mělo

pokud se

to

člověk

zopakovat "Tocnoou

nOMuAyuf". 88 I pro krizovou situaci setkání s vlkem existovaly různé návody jednání-

ustoupit napravo (pak vlk prošel vlevo),
žádné zvuky a
hvízdat,

dělat

předstírat

rámus a házet kamení. Zlatou
půjde

nponycmucb, nOJKMyucma, MHe oopozy".

souvisejících s cestou:
cestě,

se pohybovat, nedýchat, nevydávat

mrtvého. Jindy se naopak

se a nabídnout vlkovi, že každý

na

přestat

přeběhne-li

je to dobré znamení. Vlk

vlk

naopak

křičet, silně

cestou bylo poklonit se, pomodlit

svou cestou: "30pa6cm6yume 6paml1bl,

S obrazem vlka se setkáme také v

přes

může

střední

doporučovalo

pověrách

cestu poutníkovi nebo potká-li poutník vlka

být ale také

předzvěstí

špatných časů,~. války

a hladu. 89

B. )J.aJTh, TOJIKOBbIt1: CJIOBapb 2KMBOrO BeJIMKopyccKoro }{3bIKa, sv. 1, 1980, str. 88.
A.B. fypa, CMMBOJIMKa 2KMBOTHblX B CJIaB5IHCKOM HapO,D,HOM 'IpaAMlI,MM, Indrik, Moskva, 1997, str. 148.
87 Ibid., str. 155.
88 Ibid" str. 150.
85
86
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Medvěd

Silného, chytrého a dlouho žijícího savce charakterizuje sborník A. Gury jako bytost,
které

patří

zvířaty vůdčí

mezi divokými

postavení (X03flUH /leca, /leCHOU 38epb, AlOmblU

38ePb). Podobně jako vlk, i medvěd je živočich silný (cU/leH, CMe/lblU KaK Meo8eob), dravý a

pro

člověka

i ostatní

vlka, považován za
údajně

na

člověka

zvířata nebezpečný.

zvíře "čisté" (Meo8eOb om b02a)

základě přikázání

BoŽího. 90

- umí chodit po dvou, má

mláďata,

Podle A. Gury byl však medvěd, na rozdíl od

rozumí lidské

řeči,

Medvěd

medvěd

tak byl vnímán jako

pět prstů,

má rozum a

a lidi a dobytek

myje se,

hýčká

určitý

napadal

"dvojník"

a rozmazluje svoje

přemýšlí (Meo8eob oyMel1;.

B Meo8eoe OyMbl

MH020, oa 80H Heuoem) a podle pověry se v předvelikonočním období dokonce postí (a

cucá si místo jídla tlapu).
úměrnosti

s

nečistou

s jeho silou. Pohyb
silou,

např.

Medvědí
medvěda

schopnost
ve volné

přemýšlet

přírodě

byla dávána do

přímé

však znamenal, že se zná také

s lesním duchem (odtud podle A. Gury

označení /leUtaK, /leCHOU

1.iepm). Nečistá síla se však medvěda údajně bála. 91 Přese všechny pozitivní konotace

však

přísloví

divoké

zvířete

vnímají

medvěda především

jako dravce (Meo8eob KOp08e He 6pam) a

hájící si své teritorium (J1.8a Meo8eofl 8 OOHOU 6ep/102e He y/lfl2ymcfl. )KuBem

OOUH, KaK Meo8eob 8 6ep/l02e), které bylo nebezpečné na cestě potkat.

T. Ščepanskaja hovoří o medvědoví také jako o symbolu plodnosti, konkrétně mužské

plodné síly, s

čímž

souvisely

některé pověry (J1.e8YUlKe

80 CHe Meo8eOfl y8uoem - K

xopoUleMy){(eHuxy) a zákazy týkající se žen, např. v oblasti pohybu v lese (zákaz chodit

prostovlasá, s odhalenými nohami apod.).92

Některé tradiční

texty pracují s tématem

únosu ženy medvědem, kterému žena posléze porodí potomka (1i18aH MeoBe){(be yUlKO).

Medvědu

byla

připisována

i schopnost uzdravovat, byl symbolem zdraví a životní síly.
medicíně

Jak uvádí A. Mazalova, v lidové

se

medvědích drápů

a

medvědího

sádla

využívalo jako amuletu (proti uhranutí) a jako léku pro zahnání nemocí zvířat i člověka

Ibid., str. 153-157.
Ibid., str. 163.
91 Ibid., str. 168.
92 T.E. IIJ;erraHcKéUI, KyJTh'rypa goporw
Moskva, str. 178.

89
90

B

pyCCKOW MVIq,OpWryaJIbHOW 'Tpagwll,ww XIX-XX

BB.,

Indrik,
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využívajícího

zprostředkovaně medvědí

"z jiného světa", kožní

onemocnění

sílu

(např.

nemoci

CESTA

novorozenců přinesených

apod.).93

Zmije

Dalším

zvířetem,

zvířecí

Sborník
kvůli

se kterým se poutník mohl v prostoru cesty setkat, byl had - zmije.

symboliky A. Gury

hovoří

o zmiji jako o

zvířeti nečistém

a obávaném

své jedovatosti, mrštnosti, schopnosti žít pod zemí, plavat, jakožto i údajné

schopnosti mstít se
mrtvými,

přináleží

v

podsvětí).94

V

příslovích

bytosti,

před

člověku.

Zmije byla být spojována s "oním"

jí černá barva,

~.

třeba

s duchy a

barva tmy a noci (schopnost zmije žít pod zemí,

se zmije objevuje jako symbol
kterou je

světem,

zákeřnosti (3AOU KaK 3MeJl)

a

~.

nevděčnosti,

mít se na pozoru (IIpu2peAu 3MeuKy, a OHa me6e 3a UleuKy.

BblKOpMUA 3MeuKy Ha cBolO UleuKy. IIpocm KaK CBUHJl, a AyKaB KaK 3MeJl. 3Meeu u3BuBaemcJl.
CKOAKO 3MelO HU Oep)f(amb, a 6eobl om Hee )f(Oamb). Sborník A. Gury v této souvislosti
zmiňuje pověru,

podle které mohl

Bůh

za zabití hada prominout

několik hříchů

(3a6eUlb y)f(a - 502 nJlmb 2puxoB npocmum me6e).95 Zmije byla symbolem prolhanosti (Jl3blK
3MeuHblu, Jl3blK KaK 3MeUHOU )f(MO), jedovatosti (5IooBumblu, KaK 3MeJl. Ha1fMU VlaoKo, a
KOH1fUAU 2aoKo), nemocí (3MeuHblu nocmpeA, dobytčí mor), ošklivosti (npomuBHblu KaK
3Meu), vymlouvání se (u3BuBambCJl 3Meeu). Negativní příznakovost zmijí symboliky se

projevuje i v označení opilství: HanuBambCJl 00 3eAeH020 3MeJl. T. Ščepanskaja zase uvádí
pověru,

podle které mohla zmije spícímu pocestnému vlézt do úst, proniknout tak do

jeho těla a ubírat mu životní sílu (3acHeUlb - 3MeJl MO)f(em 3aumu 1fepe3 pom).96

H.E. Ma3mIOBa, Hapo)J,Hél5l Me,o:Mll,MHa JIOKéUThHblX rpyrrrr PyccKoro CeBepa, PyCCKMM CeBep, Sankt
1995, str. 95.
94 A.B. fypa, CMMBoJIMKa 2KMBOTHbIX B CJIaB5IHCKOM HapO)J,HOM TPa,o:Mll,MM, Indrik, Moskva, 1997, str. 286.
95 Ibid., str. 282.
96 H.E. Ma3aJIoBa, Hapo)J,Hél5l Me,o:Mll,MHa JIOKaJIbHbIX rpyIIII PyccKoro CeBepa, PyCCKMM CeBep, Sankt
Petěrburg, 1995, str. 84.
93

Petěrburg,
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III HOSTÉ A CIZINCI (Tocmb B dOM, a 60z B dOMe)

1. HOSTÉ
Pohostinnost k

příchozím

vztahu ke zvaným
méně

byla a je jedním ze základních sociálních

hostům

je povinností

jednotný je však standard v

potulným

poutníkům

apod.

lidem marginalizovaných
velkorysému a

Přísloví

případě

postoji k

v

podstatě téměř

skupin: existuje

těmto

Ve

nevyhnutelnou,
žebrákům,

postoje k cizím osobám,

zrcadlí i tento rozporný

společenských

vstřícnému

vstřícnost

imperativů.

přístup společnosti

řada přísloví

k

vyzývajících k

lidem (Kmo CUpblX Hanumaem, mom 60za

3Haem. Jl,aJoUf;afl pyxa He om60Aum, He ocxyoeem. He meM 60zam, tfmo ecmb, a meM 60zam, tfeM
pao. He y60cuu oOAJKaem, a 60zamblu).

Životu v nejistých podmínkách je připisován

kladný dopad na duchovní život (Kozo Tocnoob nOA106um - HUUf;emolO 63blUf;em. Dozamcm60
zu6Hem, a HUUf;ema 6ce )Ku6em. CUAeH cMupeHueM, 60zam HUUf;emolO. HUUf;ema yM cnacaem).
Tradiční

kultura si vážila

štědrosti

člověku

v nouzi (Cxynou 60zatf 6eoHee HUUf;ezo. Y60cuu 60 MHOZOM Hy)/(OaemCfl, a cxynou 60

a

negativně

O nepohostinném

6ceM. CxynoMy oyUla oeUle6Ae zpoUla).
6UplOX

prostředím

příležitost

učinit

60z

vlastnosti prostoru neobývaného lidmi,
domova. 97 Bohabojný

pohostit svého bližního,

hospodáři

odmítnutí pomoci

se mohlo

říct

xax

~.

ztrácel vlastnosti spojované

člen křesťanské společnosti měl

neboť

tak mohl projevit svou

být

štědrost

a

vděčný

za

otevřenost

a

dobrý skutek (He zocmflM X03flUHa, a X03flUHy zocmeu 6Aazooapumb. Tocmb BOOM, a

6 oOMe. Tocmb ooBOAeH, X03flUH pao). Hostitel

jednáním demonstrovat dobrou
přísloví

se

či

6 HOpy 3a6uAcfl, xax Meo6eob 6 6epAoze, čímž mu podle T. Ščepanskej byly

připisovány

s

vnímala lakomství

řádu

naopak

očekávají

vůli, vstřícnost

neohrožení chodu

věcí

měl

a

svým

vstřícným

otevřenost.

Od

chováním a

příchozích hostů

domácího prostoru,

~. přizpůsobení

domu v souladu s vůlí hostitele (Tocmb 60 6Aacmu X03flUHa. B zocmflX, tfmo 6

He60Ae. Tocmb X03flUHy He yxa3tfUx.

y

ce6fl

xax XOtfeUlb, a 6 zocmflX, xax 6eAflm. L[mo

nocma6flm, mo u xyUlau, a X03flUHa 600Me CAyUlau).

97 T.E. Il(erraHcKéUI, KyJIb'rypa ,o:oporM B pyCCKOM MMcpopwryaJThHOM 1:pa,o:Mll,MM XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 364.
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k chudým pocestným a

a nejsou vítáni

žebrákům:

(E02ambľu nepeo 6020M

2peUleH, a 6eOHJlK - nepeo /llOObMU. Ha K020 602, Ha m020 u o06pble AlOOU). Negativní vztah k
příslušníkům

odepření

marginalizovaných skupin mohl vést až k

pomoci a

pohostinství (viz níže).

Přijetí hostů

přísloví naznačují,

hostitele;
kteří

do domácího prostoru bylo do

svou autoritou

určité

míry odrazem sociální statusu

že vítaní byli zejména hosté významní v hierarchii obce,

nepřímo

posilovali status domácnosti

hostitelů (XOpOUlUU 20cmb

X03fluHy (J nottem). Otevřenost vůči návštěvníkům a hostům, kteří mohli zůstat

v domácnosti i

několik týdnů či

déle, demonstrovala také

prostoru jako místa, které nemá co tajit a skrývat,

neboť

/I

poctivost" domácího
prostředí

dlouhodobý pobyt v

cizí domácnosti dával hostovi možnost pozorovat a nahlédnout tak i pod povrch
fungování rodinných a domácích

vztahů (KaK nepeHOttyeUlb, maK 60AbUle yCAblUlUUlb.

X03flUH CMeKaem, a 20cmb npUMettaem. Tocmb He OOA20 20cmum - oa MH020 (Juoum).

a)

Před příjezdem

Dalův

sborník uvádí

domu:

většinou

řadu

znamení, která mohla být předzvěstí

příchodu

cizí osoby do

se tato znamení projevovala změnami v objektech majících pro prostor

domova zásadní význam,

např.

v peci nebo na stole: Jlpo(Ja (J nettu pa3(JMuAuCb - K

20cmflM. 020Hb (J nettu n02ac - HettaflHHblU 20cmb. y20Ab U3 nettu ynM - 20cmu Ha O(Jop.
JIO)/(Ka 3a6blmafl Ha cmOAe - K 20cmlO. Také domácím zvířatům připisují pověry schopnost
předvídat příchod

cizích osob do domu (C06aKa (Jo CHe Aaem - K 20cmflM. Kyoa (J3AaflAa

c06aKa, ommyoa 20cmu. KOUlKa KOCmbLAb cma(Jum - 20cmu 6yoym. Kypu pa300pMuCb - K
20cmflM) a

hospodář

sám mohl podle drobných událostí usuzovat na

příjezd

hosta:

Kmo nonepXHemcfl, K mOMy cneUlHblU 20cmb. Yc tteUlemcfl - nepeo 20cmUHlteM. T.{uxHeUlb (j
mlmHUlty - K c(JuoaHUlO, (J (JocKpeceHbe - K 20cmflM. HettaflHHo c(Jetty n02acumb - K 20cmflM.

b)

Přijetí

Rituál

do domu

přijetí

hosta do prostoru domu doprovázel viditelné

překonání

hranice

oddělující domov od cizího prostředí. T. Ščepanskaja 98 ve shodě s dalšími autory (např.

98

Ibid., str. 365-382.
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A. Šmeljev, A. Korinfskij99) popisuje průběh přijímání hostů následujícím způsobem:
hosty vítal

hospodář

najevo svou

u vrat do dvora (XAe6-cO/lb 6 60pomax, maK He com60pumb), kde dal

připravenost plně

se postarat o všechny

potřeby

hosta (focmu Ha a6op, maK

u 60poma Ha 3anop. YMeu /llOaeU n020cmumb, u K ce6e 3anpocumb, ao 60pom np0600umb u
OnJlmb 60pomumb. Ha a60p 3a3bl6au, a co a60pa He cnycKau).

bylo

překročení

Dalším symbolickým předělem

prahu (LfecmHo 6e/lU1íamb, maK Ha nop02e 6cmpe1íamb), kde hosty vítala

většinou hospodyně.

Host v

chodbě

odložil

předměty,

které používal

během

cesty -

svrchní oblečení, hůl, zbraň, zavazadla apod. T. Ščepanskaja připomíná pověru, podle
které nebylo dobré vítat se nebo

hovořit přes

práh (Ha nop02e He cmOJlm. He cmou 6

a6epax! LJ.epe3 nop02 He 3aop06ambCJl, He 6ecea06amb),
uváděn
dveří,

host byl proto bez

do hlavní místnosti.1 00 Bajburin a Toporkov
pověry

jelikož podle

do domu dostat

nečistá

v prostoru cesty -

zmiňují

otálení

rituál omývání rukou u

se s nemytými rukami (HeMblmKu) mohla z prostoru cesty

síla.101 O schopnosti vody smýt

uřknutí,

zbytečného

nebezpečné důsledky

uhranutí nebo jinou újmu, která

člověku

v

pobytu

nebezpečném

prostoru cesty stále hrozí - hovoří T. Ščepanskaja.1 02 Host byl následně znovu uvítán a
usazen na

čestné

místo (D,06po nO)f(a/l06amb, aOp02ue 20cmu, MU/lOCmU npocuM! IIpocUM Ha

U36y: KpacHoMy 20cmlO KpacHoe Mecmo. LJ.ecmHo 6e/lU1íamb, maK Ha nop02e 6cmpe1íamb).

hosta

zůstávajícího

v

domě

delší dobu byla po

6aHJl (Hanou/l, HaKOpMU/l u cnamb y/lO)f(U/l u

vypocením a
vnějším

očistou

se

měl příchozí

přijetí

a

pohoštění někdy připravena

6 6aHlO c60au/l). Pobytem v ní,

zbavit reziduí

Pro

nebezpečí

důkladným

spojených s pobytem ve

prostoru.

Pozváním ke stolu (tj. k jednomu z

ústředních bodů

domácího prostoru) byla hostu

projevena úcta (IIpuHuMalOm, 3a 06e pyKU 6epym aa 6 KpacHblu y20/l Ca)f(alOm. CaaUCb, maK
20cmb 6yaemb. IIpocUM K HameMy x/le6y u CO/lU. IIpocuM MU/lOCmU, oKymamb 3e/leHa 6uHa,
om6eaamb x/le6a-co/lu. Caaumecb 3a cKamepmu 6paHble, 3a HanumKU nbJlHble. Eyab, KaK y ce6Jl
aOMa),

na což host reagoval

přáním

všeho dobrého

členům

domácnosti i ostatním

přítomným (BceM 20CmJlM no cmy /lem, X03JlUHy a6ecmu, aa 6ceM 6bl 6Mecme). Čestné místo
99 A)l. llIMeJIeB, PyccKa>r >r3bIKOBa5f MOp,eJIb MJilpa, Moskva, 2002; AA KopwmpcKwM, HapOp,Ha5f PyCh,
KpyrJIbIM rop, cKa3aHwM, rroBepMM, 06brqaeB WrrocnOBWII pyccKoro Hapop,a, MocKoBcKwM pa60'IMM, 1995.
100 T.b. merraHCKa>r, KyJIbrypa p,oporw B pyCCKoM MWcpOpWryaJIhHOM rpap,wIIww XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 376.
101 AK. baM6ypwH, AIT. TorropKoB, y WCTOKOB 3TMKeTa, 3THorpacpwrecKwe O'lepKW, 1990, str. 155.
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z příchozích (llep6oMY 2ocmlO nep60e Mecmo u

KpacHafl AO)/(Ka. LIecmb oa Mecmo, 2ocnoob Hao HaMU, caoucb noo c6flmble). Po usazení na

místo byl host obsluhován a dostal vše, co

potřeboval.

Jak ovšem

upozorňuje

T.

Ščepanskaja, možnost pohybu hosta po domácím prostoru byla výrazně omezena a

vstup do jiných

částí

domu, než kam byl uveden hostitelem, byl

nepřípustný (foe

nocaOflm, maM CUOU, a coe He 6eAflm, maM He CAflOU! B 1.{y)/(eM oOMe He 6yob npuMemAu6, a
6yOb npu6emAu 6. LImo Ha cmOAe - 6ce 6pamcKoe, a 1.{mo B KAemu - mo X03flucKoe).

Pozvání ke stolu hosta podle Ščepanské upozorňovalo, že se nachází v ústřední části
stabilního

prostředí

domova, kde - na rozdíl od prostoru cesty - není

třeba

demonstrovat svou sílu a jednat agresivně (llpOCUM He npomeBamcfl Ha HaweM xAe6e-COAU.
CepOUCb, 6paHUCb, oepUCb, a 3a xAe6oM-COAlO CXOOUCb). Stůl a společné jídlo vnímají přísloví

jako rituál otevírající prostor pro komunikaci a jako prvek

přinášející

smír (XAe6-coAb u

pa360uHuKa cMupflem. l/1 nec nepeo xAe60M cMupflemcfl. XAe6-coAb He 6paHum. Ecmb 6pa2a oa
nUpO)/(KU, maK ecmb u Opy)/(KU) i jako prostředek poznání spolustolovníků (JI,py2a y3Hamb
- nyo COAU BMecme c'beBwu. l/136eoaH opy2, KyAb COAU BMecme c'beBwu).

Zajišťování nápojů

bylo starostí

hospodáře,

jídlo nabízela

hospodyně (X01.{eWb 6blmb

Cblm, caoucb nooAe X03flUKU; X01.{eWb 6blmb nbflH, caoucb nooAe X03flUHa. llUp02 eWb, X03fluKy
meWb; a BUHa He numb, X03flUHa He A106umb). Dobré a bohaté pohoštění bylo známkou
přátelství, vstřícnosti

a

štědrosti (}1;Lfl MUAblX cocmeu nOAOMamb Kocmeu)

a ve své podstatě

také odrazem statusu domácnosti a ekonomické úrovně hospodářství (LImo ecmb B ne1.{u,
Bce Ha cmOA Me1.{U. LIeM 602ambl, meM u paou. Xomb xAe6a KpalOWKa oa nweHa 1.{emBepywKa,
,

-

Dm AaCK020Ba X03flUHa u mo yco1ÁÁ;eHue). Hostitelka opakovaně nabízela připravené

pokrmy a povzbuzovala, a to i velmi

důrazně,

hosty v jejich konzumaci (Ewbme, neume,

X03flUCK020 xAe6a He )/(aAeUme. Kywaume cocmu, He cmbloumecb, pywaume 2yCfl, He cmyoume!

5I He BuoaA, KaK mbl eA, nOKaxu! LImo pywaHo, oa He nOKywaHo - X03flUKe nOKop). Slušelo se,
aby nabídka

pokrmů

a

nápojů

byla co nejbohatší (MHD cO nuBa KpenK020, Meoy CAaOK020,

BUHa 3eAeHo2o, 6ce20 He npueWb, He Bblnbewb); přílišná žádostivost ze strany návštěvníků

byla ovšem považována na nevhodnou (He OAfl m020 20cmu eoym, 1.{mo oOMa He1.{e20

102 T.l>. :W;erraHCKa5I, KyJTbT)'pa
Moskva, 2003, str. 375.

,Il,OpOrM B pyCCKOM MliIcpOplilT)'élJIbHOM 'I'pa,Il,liIr:t;liIliI

XIX-XX

BB.,

Indrik,

48

1

c

III

HOSTÉ A CIZINCI

06eOamb. C 20AOOHblM 6plOXOM 1iy){(020 o6eoa He uU5ym). Naopak, nabídku neadekvátního
pohoštění

samozřejmě

hosté

zaznamenali (Ecmb 1ie20 CAyUlamb, oa He1ie20 KyUlamb.

X03RUH He (JeoaA, 1imo 20cmb He o6eoaA. 3a3(JaA 20cmeu 2Aooamb KocmeU. XopoUla 6eceoKa, oa
nooHocRm peoKo. llOUleA (J 20cmu uooamb Kocmu.

Pa32o(J0pbl 6oAbUlue, a xAe6-coAb

MaAeHbKue), což mohlo mít negativní dopad na pověst hostitelů, neboť" LIy){(ou 1ieAo(JeK (J
OOMe - KOAOKOA".

Materiál

přísloví

poukazuje na zajímavou ambivalenci v postavení hosta: s hostem bylo

zacházeno s demonstrovanou úctou, bylo mu nabídnuto
pokrmy a nápoje.
například volně

Zároveň

však byl host zcela

pohybovat po

domě

a musel

nejčestnější

podřízen vůli

čekat,

místo, nejlepší

hostitele, nemohl se

co mu bude nabídnuto (iocmb y

X03RUHa (J pyKax. Tocmb - He(JoAbHblU 1ieAo(JeK, 20e nocaoRm, mym u cROem). Samo nabízení
pokrmů

nápojů

a

demonstrovalo

nadřízenost

hostitele nad hostem (A (Jbl HaUly-mo pe1ib

nOCAyUlaume: npuHe(JoAbmecb, cKyUlaume. LImo He eUlb? Mb Kpecmumb 3(JaAU?). Přísloví

považují odmítnutí podávaného pokrmu nebo nápoje za neslušné,
pohoštění

bylo podle nich v

podstatě

přijmout připravené

hostovou povinností (llUp02 eUlb, X03RUKy meUlb; a

(JuHa He numb, X03RUHa He A106um. llooHeCAu, maK neu. EUlb, 1imo omom. BaUle oeAo numb, a
HaUle, 1imo 2o(Jopumb. He oonu(JaeUlb, maK HeooA106Au(JaeUlb).

c) Odchod
Stejně

jako bylo

věcí hostů umět

pozvání ve vhodný

čas přijmout (He (Jo(JpeMR 20cmb

xy){(e mamapuHa. llo nep(JoMY 30(Jy (J 20cmu He e30Rm. XOpOUl 20cmb, KOAU peoKo xooum. Pe){(e
(JUOUUlb - 60AbUle A106uUlb. PeoKoe c(JuoaHue - npuRmHblu 2ocmb. Toe A106Rm, mym He
y1iaU5au, a 20e He A106Rm, myoa HU H020U), bylo věcí hosta i rozhodnout, kdy je vhodné
návštěvu ukončit (J1,06PblU 20cmb OOA20 He 3aCU){(u(JaemcR).

hostům

se

daří

I dnes platí, že ne všem

vystihnout vhodnou chvíli k odchodu, jak ukazuje vitalita

přísloví

MUAOMy 2ocmlO OOMOU nopa. LIy){(aR u36a 3aCU01iu(Ja. Ha 1iy){(OU Aa(JKe MR21ie cuoumcR. LIacmo
3a UlanKy 6epemcR, He CKOpO yuoem. llep(JblM npuUleA, a nOCAeoHuM yUleA.

Návštěva
měl

plánovaná

původně

být v takovém

případě

jako krátkodobá se mohla
připraven

nečekaně

prodloužit; hostitel

nabídnout hostovi odpovídající možnost
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nutnosti i na vlastní úkor (IIpo zocmfl xopoUle, a no ce6fl n011AOUle.

Xodu, u36a, xodU, ne1ib, X03fluHy Hezde Ae1ib!).

d) Odmítnutí pohostinství

Odmítnutí pohostinství

či nepřijetí příchozího

do domácího prostoru bylo

tradiční

kulturou vnímáno jako krajní reakce. K takovému kroku se podle T. Ščepanskoj
hospodář

buď

uchyloval

v

případě

vyhroceného konfliktu nebo

výrazně

sociálního statusu cizí osoby (Y60zuu He zocmb. Y60zoBo He 30Bym Ha nup).103
předpokladem uskutečnění návštěvy

nízkého

Důležitým

bylo pozvání vyslovené hostitelem (30B 6eAuKoe

deAo); vydat se na návštěvu bez takového pozvání považují přísloví za hrubost (3BaHblu
- zocmb, a He3BaHblU - nec, 1iepm ezo Hec. Udmu 6bLAO B zocmu, da HUKmo He 30Bem. IDeA 6bl B
nup, da 3Bamozo He do)/(dlOCb. He B 1ieM udmu, u HUKmo He 30Bem. He3BaHble zocmu ZAO)/(ym u
Kocmu). Avšak ani samotný fakt, že příchozí nebyl pozván, sám o sobě většinou podle

Ščepanské nepostačoval k odmítnutí pohostinství (He3BaH zocmb, HenaceHa u 1ieCmb. Ha
He3BaHozo zocmfl He npunaceHa u AO)/(Ka). Teprve kumulativní výskyt výše zmiňovaných
důvodů (nepřátelství,

reakci, tj. odmítnutí

konflikty, nízký sociální status) mohl vést ke

přijetí

krajně

negativní

do prostoru domova (Bom me6e 60z, Bom me6e dBepu! npuUleA

He 3BaH, nOdu)/( He maH. Kmo xodum He3BaHblu, pedKo yxodum HemaHblU. XAe6-coAb ecmb, da
He npo BaUly 1ieCmb. rde mbl 6bLA, maM u 6ydb! OmKyda uCUleA, myda u npOBaAUcb).104

Neznámé cizince

přicházející

do obce vnímají

přísloví rozporuplně: tradiční křesťanská

morálka velela poskytnout na požádání pomoc a pohostinství, možné negativní
zkušenosti a strach z neznámého však radily chovat se

obezřetně (B nodBopomHlO nodau,

da Ha dBop He nycKau! He BcflKOMy BePb, 3anupau Kpen1ie dBepb!). Na jedné straně tedy

existoval morální imperativ nabádající ke

vstřícnosti

a milosrdenství (npu Cblmocmu

nOMHU zOAod, a npu 602amcmBe - y6o)/(ecmBo. EedHocmb - cBflmoe deAo.

y 20AblUla maxe dyUla.

rOAblU - 1imo cBflmou), druhým působícím faktorem však byla obecná společenská

ostrakizace

žebráků

a chudých osob a ostražitost

vůči

neznámému

přicházejícímu

z

prostoru cesty (Ha 6edHflKa u KaduAo 1iadum. Y6o)/(ecmBo He 2pex, da AlOdflM B nOCMex.
E02amcmBo neped 6020M BeAuKuu zpex, a 6edHocmb neped AlOdbMU).
103 T.E. IIJ;erraHCKa5I, KyJThrypa )l,OpOTIi
Moskva, 2003, str. 428-235.
104 Ibid., str. 430-455.
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Kompromisem v takové situaci bylo nabídnutí základní materiální pomoci
osobě

(voda, jídlo), avšak

nevpuštění

vnitřního

do

dotyčné

prostoru domu (He 6cRKUU cocmb K

npedHeMy KPblAbI1Y); žebrákům a prosebníkům často nebylo dovoleno překročit práh

domu a vstoupit tak do svrchovaného prostoru domova (Y60cuu 3a nopocoM cmoum);
či

almužna

jiná pomoc jim byla podávána oknem nebo

přes

práh (B OKHO nooamb - 60cy

nodamb. IIodau B OKHO - 60c B nodBopomHIO nodacm). Odmítnutí milodaru pak mělo formu

jasného odmítnutí komunikace,

případně

mohlo být doprovázeno odkazem na

možnost pomoci jiných (Bom me6e 60c, a Bom me6e nopoc. 3Hau Hac, xoou daAbwe. fl106u
Hac, xodu MUMO! bOc dacm, He npomeBaucR).

2. CIZINCI
Jedním ze základních

rámců tradiční

versus "cizí". Je to jeden z
člověka

předěl,

lidové kultury je vnímání dichotomie "vlastní"

nejdávnějších způsobů dělení prostředí

a najdeme jej ve všech kulturách

světa.

Mezi II námi II a "cizinci" existuje

hranice, rozdílnost. Výraz l 1iy)f(OU" vykládá

negativních charakteristik jako
naší rodiny,

Tradiční

nepříbuzný,

"nepatřící

do naší

obklopujícího

například Dalův

země,

určitý

slovník za pomoci

nepocházející z našeho domu, z

neznámý, podivný",105

kultura vnímala jako

nejpřirozenější

a

nejsprávnější,

se narodil. Takový názor se odráží v mnoha

když

člověk

žil tam, kde

příslovích: rde Kmo podumcR, maM u

npucodumcR. Ha KaKOU 3eMAe pOdUACR - maM u 60cy MOAUCb! rde COCHa B3pOCAa, maM OHa u
KpaCHa. BCRKaR COCHa cBoeMy 60py wyMum. BCRKaR f3eU1b xopowa Ha cBoeM Mecme. MUAa ma
cmopoHa, cde nyneK pe3aH. rAyna ma nmul1a, Komopou me300 cBoe HeMUAO. C pOdHOU 3eMAU yMpU, He cxodu. Ha pOdHOU 3eMAe xomb yMpu, da C Hee He cxodu. Ha pOdHOU cmpaHe da)f(e dblM
CAaooK. Přísloví na druhou stranu reflektují také skutečnost, že zkušenosti získané na
cestě

a v

cizině

jsou pro

prostoru cesty nevydá,

člověka

velmi

může zůstat

užitečné

a že rozhled

člověka,

který se do

omezený (fle)f(a1iuu KaMeHb nAeCeHblO nOKpblBaemcR.

IIe1iKa He)f(Um, a OOpO)f(Ka y1ium. B ucpe da B nonymbe AlOdeu y3HalOm. Hay1ium coplOHa 1iy)f(aR
cmopoHa. EpeMa, EpeMa, cudeA 6bl mbl dOMa oa m01iUA BpemeHa). Respektované je přesídlení

motivované hledáním lepších životních podmínek (Pbl6a uU1em cde cAy6)f(e, 1ieAoBeK cde
Ay1iWe), přestože existence lepších podmínek v jiném místě se může ukázat jako klamné

105

B.li1.

)laJIb, TOJIKOBbU1: CJIOBapb )KMBOrO BeJIMKOpyccKoro 5l3bIKa, sv.

4, 1991, str. 613.
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zdání (Xopomo maM, zoe Hac Hem. roe Hac Hem, maM u cfJem. 3(JOHKU 6y6Hbl 3a ZOpaMU.
U30l1.!lU 6ce KaJKemCJí Kpacu(JbIM).

Člověk, který z jakýchkoliv důvodů opustil místo svého původu, pociťuje na cizím
místě

stesk a touhu po

domově (C(JOR 3eMAR u (J zopcmu MUAa.

C pOOHOU cmopOHbl u (JopOHa

MUAa. U xAe6 no c(Joeu cmopOHe cKy1íaem. U Kocmu no pOOUHe nAa1íym. Ha 1íy)f(6UHe u co6aKa
mocKyem. O mOM u mocKyem KyKymKa, 1ímo c(Joezo me30a Hem). Status cizince v hostitelské

společnosti se podle T. Ščepanskoj částečně odlišoval a částečně podobal statusu hosta.

Jeho výrazným rysem byla odlišnost, jinakost, cizost obsažená již v samotném výrazu
"uHHocmpaHeu;". Cizinec přicházející do nového, jemu neznámého prostředí, se musel ve

svém vlastním zájmu v novém

prostředí

co nejrychleji zorientovat i když B 1íy)f(OM

Mecme 1ímo (J Aecy. qy)f(aR cmopoHa opeMy1íUU 6op.1 06 Kulturní prostředí, ze kterého cizinec
přišel,

a

mohlo být velmi odlišné, což s sebou neslo riziko mezikulturních nedorozumění

konfliktů,

zejména v

případě

neznalosti místního jazyka (rope (J 1íy)f(OU 3eMAe

6e3'bR3bIKoMy). "Jinakost" cizince však mohla být zároveň zdrojem nových informací a
vědomostí,
vstřícností

které byly pro místní
a tolerancí

odpouštějící

společenství

obohacením. Cizinec se mohl setkat s

mu neznalost místních

zvyků

a kultury (U 3a peKOU

AlOOU )f(u(Jym. U 3a zopaMU AlOOU. CBem - He 6aHR, Mecma OAR 6cex x(Jamum. COAHu;e cBemum
Be30e oouHaKo(Jo), ale i s nepřátelstvím a nepochopením (qy)f(6UHKa He no mepcmu zAaoum.
Ha 1íy)f(OU cmopoHe u pe6eHoK (Jopoz. B 1íy)f(OM Mecme 1ímo (J Aecy. PoouMaR cmpaHa - Mamb,
1íy)f(aR - Ma1íexa. Ha 1íy)f(OU cmopoHe u COKOAa 3o(Jym (JOpOHOlO).

Úspěšná integrace v novém prostředí vyžadovala od cizince vnímavost a vstřícnost při
přizpůsobování

se místním podmínkám (B KaKOU Hapoo npuoemb, maKy manKy HaOeHemb.

B KaKOM Hapooe )f(uBemb, mozo u 06b[1-ibR Oep)f(Ucb. Cmo Kpau, mo 06bl1íaU, 1ímo Hapoo, mo u
Bepa. B 1íy)f(OU MOHacmblpb co C(JOUM ycma(JOM He XOOu. roe )f(Umb, meM 60zaM u MOAumbcR).

Proces integrace vyžadoval
přijmout

trpělivost neboť

místní

společenství

bylo

většinou

ochotno

cizince až po delší době (Ha 1íy)f(OU cmopoHe (J mpu zooa 1íepmeM npoCAbl(JeUlb).

106 T.E. merraHCKa5I, KyJThrypa )J,opOD1 B pyCCKOM MJilqlOplilryaJThHOM 'I'pa)J,lilIIlillil XIX-XX BB., Indrik,
Moskva, 2003, str. 454.
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1. SÉMANTICKÁ ANALÝZA

Soubor
třem

přísloví

obsažený v

Příloze č.

1 byl kategorizován do skupin odpovídajících

hlavním oblastem, kterým byla v

předchozích

kapitolách

věnována

pozornost:

prostor domova, prostor cesty a hostél cizinci. Pro každou z uvedených oblastí byla na
základě předchozích

pozorování zvolena vhodná

klíčová

slova a skupina

pak podle hlavního sémantického významu obsaženého

sdělení

přísloví

byla

kategorizována do

specifických skupin.

Domov I Cesta

Pro

výběr přísloví

v této oblasti byla na

vybrána následující

klíčová

základě předchozích

uvedených pozorování

slova: Becmu, 6emep, 60oa, 60AK, 6ble3o, OOM, oop02a, 30ecb,

Mecmo, MUP, Mope, 020Hb, nepeKpecmOK, ne1ib, npocmop, nymb, pOOUHa, cBem, c60u, cmopOHa,
xAe6, 1iy)f(6UHa, 1iy)f(OU. Za pomoci klíčových slov byl identifikován vhodný vzorek

devadesáti

přísloví

s

odpovídající

výpovědní

hodnotou

kategorizovaný

do

následujících skupin:

Domov / Cesta (90

A
B
C

D

E
F

přísloví)

Přísloví

hodnotící prostor domova jako suverénní, bezpečný a
jistý prostor
Přísloví vnímající domov jako místo, kde člověk nemůže
získat velké zkušenosti
Přísloví vnímající prostor cesty jako ohrožení a nebezpečí s
vysokou pravděpodobností výskytu nepředvídatelných a
obtížných okolností
Přísloví vnímající prostor cesty jako užitečnou
zkušenosti příležitost prověřující lidské schopnosti a
charakter a posilujících vývoj člověka
Přísloví vyjadřující preferenci prostoru domova před
prostorem cesty a cizinou
Přísloví, která staví obraz prostoru domova a prostoru cesty
do přímého protikladu

Z uvedených
obsahuje

údajů

výpověď

vyplývá, že

nadpoloviční

vnímající prostor cesty

většina

21,1 %
6,5%

51,1 %

14,4%

14,4%

8,8%

identifikovaných

výrazně negativně

-

~.

přísloví

jako hrozbu a zdroj
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potenciálního

nebezpečí.

Další významná

část přísloví

domácího prostoru jako suverénního a život
vyjadřuje

(8%)

explicitní preferenci prostoru domova

přitom

obsahuje afirmaci vnímání

ochraňujícího
před

staví funkce prostoru domova a cesty do

ZÁVĚR

místa a 14%

prostorem cesty.
přímého

přísloví

Několik přísloví

protikladu. Pouhých 6%

uvedeného materiálu považuje prostor domova za místo nabízející jen omezený
potenciál pro rozvoj

člověka.

Reflexe prostoru domova a cesty v
šestina

přísloví

reflektuje pozitivní

překonávání překážek

význam

příslovích

přínos

však není zcela

jednoznačná

a jednotná:

pobytu v prostoru cesty (14 %) a uznává tak

a zpracovávání nových podnětů pro duchovní rozvoj a

růst člověka.

Hosté - cizinci
Přísloví

na

vypovídající o tom, jak

základě

následujících

tradiční

klíčových

kultura vnímala hosty/cizince byla vybírána

slov: 6eoHflK, 20cmb, oamb, 06ePb, 306, ne1ib, numb,

nop02, npuHuMamb, CAblUlamb, cmo./l, CblpOU, y602UU, x./le6, xooumb, X03flUH.

Materiál byl

rozdělen

na

dvě

podkapitoly (hosté/cizinci) a kategorizován do

následujících skupin:
Hosté (52
A
B

c
D

přísloví)

Přísloví vyjadřující

40,3%

pozitivní vztah k osobám
přicházejícím z prostoru cesty
Přísloví vyjadřující negativní vztah k osobám
přicházejícím z prostoru cesty
Přísloví vyjadřující dominanci hospodáře nad
hostem nebo místního obyvatele nad cizincem
Přísloví vyjadřující dominanci hosta nad

25,0%
25,0%
11,5%

hospodářem

Uvedené údaje ukazují na vysokou

úroveň vstřícnosti

k osobám

přicházejícím

z

prostoru cesty (známým i neznámým), ovšem jen za podmínky, že se jedná o osoby
zvané a s prostorem domova tedy jistým
nemajetným a

především

způsobem

nezvaným osobám se

spojené.

tradiční

Vůči

neznámým,

kultura staví mnohem
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ostražitěji

čtvrtina přísloví

a celá

v takovém

případě

odmítá

přijetí
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takových osob.

Čtvrtina shromážděného materiálu reflektuje již výše zmiňovanou nerovnou pozici

hosta a hostitele; jen 11 % z uvedených

přísloví

naopak

připouští,

že i host má nástroje

jak nepřímo demonstrovat vlastní sílu a postavení.

Cizinci (26 přísloví)
Relevantní

přísloví

v této

části

byla vybrána podle následujících

cae, me300, cOpbl, )/(UO, Hapoo, peKa, cBou, cmopoHa, mamapuH,

klíčových

slov: Bepa,

U;blcaH, 1íepHblU, 1íy)f(ou.

Získaný materiál byl rozdělen do následujících významových skupin:

Přísloví vyjadřující

A

34,6%

preferenci prostoru domova
prostorem cestyI cizinou
Přísloví vyjadřující přirozenost přechodu do
prostoru cesty I ciziny
Přísloví vyjadřující nutnosti obtížnost integrace v
cizím prostředí
Přísloví vyjadřující pozitivní vztah k osobám z
prostoru cesty
Přísloví vyjadřující negativní vztah k osobám z
prostoru cesty
před

B

c
D
E

Z uvedeného je
vybraných

zřejmé jasně preferenční

přísloví

3,8%
38,4%
11,5%
19,2%

hodnocení prostoru domova. Velká

(38%) také reflektuje obtížnost, ale

zároveň

část

nevyhnutelnost úsilí

cizince o místní integraci.

2. SHRNUTÍ
Na

základě předchozích

pozorování je možné zformulovat následující

odpovědi

na

otázky stanovené na počátku této práce:

1. Jaké jsou typické charakteristiky prostoru domova a prostoru cesty v ruských příslovích?
Prostor domova i prostor cesty je v ruských
analýza

přísloví

za pomoci vybraných

příslovích bohatě

klíčových

slov ukazuje na výrazný podíl

jednotek potvrzujících "domocentrický" charakter
charakteristik jistoty,

předvídatelnosti,

reflektován. Sémantická

přísloví,

tj.

spolehlivosti (typických pro

upředňostňování

prostředí

domova)
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v

příslovích

vytváří

a

nevypočitatelností
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(rysy charakteristické pro prostor cesty). Domov je
bezpečné prostředí

vnímán jako symbol života, jistoty, plodnosti, jeho

vhodné podmínky pro reprodukci a prostor cesty, vnímaný jako nejistý,

chaotický a

nevypočitatelný,

vykazuje na okraj svého vnímání světa.

Typickými rysy obrazu prostoru cesty tak, jak se s ním setkáváme v
nespolehlivost,

proměnlivost

nevypočitatelnost.

schopnosti. Cizost a

Prostor cesty je

člověk

zkoušky, ve které musí

jsou

a stálé potenciální ohrožení neznámem. Základní

charakteristikou prostoru cesty Je absence hmatatelných hranic,
nestálost,

příslovích,

pro

nejčastěji

vnímán jako místo

svůj úspěch či přežití

nepřátelskost

proměnlivost,
náročné

zmobilizovat veškeré síly a

cesty se na lexikální úrovni využitím slov

vyjadřujícím právě tyto charakteristiky: Mope, Aec, 6eoa, 1iYť'(;a.
Dům

jako prostor do

značné

míry

protikladné vnímání "mého/našeho

uzavřený
světa"

vůči vnějšímu

oproti

světu

lexikální úrovni se proto setkáváme s vyjádřováním opozice
a

"vnější, nevypočitatelný" právě

"vnější

prostor" jsou vnímány

za pomoci

přírodní

obrazů

prostory

posiluje

"cizímu/vnějšímu".

Na

pojmů "vnitřní, bezpečný"

"domu" a

člověkem

prostředí

"vnějšího

prostoru". Jako

neovládané, necivilizované -

les, pole, voda, hory.107

2. Existuje-li mezi obrazem domova a cesty rozdíl, do jaké míry jsou oba prostory vnímány
rozdílně?

Obraz prostoru domova a prostoru cesty v ruských
v

řadě

případů

relevantních
hrozby a

nemůže

přísloví,

nebezpečí.

jak bylo uvedeno výše, vnímá prostor cesty

negativně

Většina

jako zdroj

Oproti tomu je obraz domova až na výjimky spojen s kladnými

představou

jistoty, tepla a

o prostoru domova jako o
člověku

je velmi rozdílný a

je možné oba obrazy postavit do vzájemné opozice.

charakteristikami a
přísloví

příslovích

přinést

místě,

bezpečí.

Jen v

několika případech hovoří

kde stále se opakující každodenní rutina

zkušenosti nutné pro

prověření

jeho schopností, zrání

osobnosti a nalezení životní vyrovnanosti.

107 T.B. UMBbIDI, ,IJ;OM B cpOJIbKJIOpHOM MO,!J,eJIM MMpa, Tartu, 1978, str. 74.
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3. Existují ve vnímání obou

prostorů

rozpory nebo je jejich percepce v ruských

příslovích

jednotná?
Přes převážně

jasnou charakteristiku

nemůžeme hovořit

prostoru domova a prostoru cesty v ruských
charakterizuje prostor domova jako

příslovích.

myšlenkově nepodnětný

teprve zkoušky a výzvy zvládnuté v prostoru cesty za
Podobně

iv

případě

prostoru cesty

prostoru cesty odráží

vyjádřením

o zcela jednoznačné percepci

určité

Malá

část

přísloví

a ustrnulý a považuje

osvědčení

schopností a síly.

přísloví

pozitivní vnímání

procento

skutečně prověří

názoru, že teprve prostor cesty

charakter

člověka.

Zajímavá je v této souvislosti ambivalence vnímání prostoru: široký prostor plání
(npu6oAbe, pa3aoAbe, aaAb, mupb) je vnímán
volně

pozitivně,

se nadechnout, co mu dává volnost, zbavuje ho

vnitřní

vyrovnanosti.

prostředí

Zároveň

plné hrozeb, chladu,

je však ohromný
větru

vnější

jako

něco,

stísněnosti

umožňuje člověku

co
a

umožňuje

prostor vnímán jako

apod. - pak je ovšem

těsnost

dosažení

nebezpečné

domácího

prostředí

velmi vítána. los

4. Jakým
(tj.

způsobem

hostů

přicházející

"domácí" a "cizí"

z prostoru cesty do prostoru domova
svět

- vstupují z

Příchod

překračují

nebezpečného vnějšího světa

osvojeného prostoru a vystavují tak prostor domova možnému
sil.

prostorů

a cizinců)?

Cizinci a hosté
oddělující

odráží ruská přísloví status osob nacházejících se na pomezí obou

do

působení

hranici

člověkem

venkovních

cizí osoby, tedy moment nejistoty a potenciálního ohrožení (možnost

fyzické agrese,

zavlečení

nemocí,

průniku nadpřirozených

specifickými pravidly a rituály pro
"neutralizace"

nebezpečí

zavlečení

příchozího

i pro hostitele, jejichž úkolem byla

nepříznivých

prostřednictvím těchto rituálů přizpůsobuje

sil) byl proto doprovázen

externích

domácímu

způsobu

prvků.

Příchozí

se

života a

přestává

být

potenciální hrozbou.

Reflexi prostoru domova a cesty v ruských

příslovích

můžeme

tedy

obecně

charakterizovat jako dva obrazy stojící do vysoké míry ve vzájemné opozici. Polarita
108 A)J;. IIIMeJIeB, PyccKa5I 5I3bIKOBa5I MO,l],eJIb Mwpa, Moskva, 2002, str. 78.
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pojmů "svůj"

x "cizí" se projevuje v naprosté

zřejmé pozitivnější
přichází

většině

zkoumaných

přísloví, přičemž

vnímání prostoru domova a velmi ostražitý postoj

z neznámého

světa
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vůči

je

všemu, co

prostoru cesty.
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,1lPM / ,1l;opora
bbl6aAble 6 AIOiJRx z060pJlm, He6bl6aAble OOMa CUOJlm
B oopoze u pOOHOU omel1 m06apuUf;
B oopozy uomu - nJlmepbl Aanmu CnAecmu
B uzpe oa 6 nonymbe AlOoeu y3HalOm
B AIOOJlX 6b16aA, c6emy 6uoaA, monop Ha HOZy 06y6aA,

I. ;:'OUDor pnSIOVI

Klíčové

slovo

,l],opora
rryTh

B Mupe 1Jmo 6 Mope
B Mupe, 1Jmo 6 oMyme: HU OHa, HU nOKpblz,uKU
B He)f(UAOM OOMe He1JUCmO
B He)f(UAOM OOMe OOHa He)f(Umb
B POCCUU 06e 6eObl - oypaKu U OopOZU

MMP, Mope

C

MMP, Mope

1
1
1

,l],OM

1

,l],OM

1

,l],opora

1

CBOM, ,l],OM

1

CBOM, p,OM

1

CBOM

1

rrpOCTOp, BonK

1

Bop,a
BO,l],a
BO,l],a
BO,l],a
BO,l],a
xne6

1

1
1
1
1
1
1

nec

1

1

Mope
rre-rJh, ,l],OM

1

,l],OM

1

O

1
1
1
1

,l],opora

CBeT

B

1

,l],OM

monopuUf;eM nOOnOJlCbll3aACJl

B c60eM OOMY, xomb 60AJl1JKOU CJloy, Hem oeAa HUKOMy
B c60eM AOMme - c60Jl 60AJl
B c60ux yZAax He cmapocma yKa31JUK
B meCHome AIOOU neCHU nOlOm, Ha npocmope 60AKU 6010m
B 1JepHOAecbe He 6e3 36epJl, 6 AlOOJlX He 6e3 Auxa
Booa U MeAbHul1Y AOMaem
Booa KaMeHb m01Jum
BOOOlO nAu6y1Ju, 1Jmo co 6006010 )f(u6y1JU
BOObl U l1apb He yUMem
foe 600a, maM U 6eoa
foe xAe6Ho oa menAo, maM U )f(Umb 006po
[.QaAbz,ue MOpJl - MeHbz,ue ZOpJl
W:ZOM 6e3 ne1JU - He)f(UAOU OOM
rITOM KaK nOAHaJl 1Jaz,ua

A

1

E

F

1

t"'llIona I: ;::'OUDor prrslovl

)JpM / ,ll,opora

Klíčové

fUoMa pyKa u l-1D2a cnum, B oop02e u 20AoBywxa He opeMAu
19oMa cuoemb, HUtte20 He Bblcuoemb

,a;OM, ,a;opora

fUOMaWHJlJl oyMa B OOp02y He 200UmCJl
19op02U K u36e He npucmaBuUJ
j],OP0)f(HOMY 602 npocmum

,a;OM

slovo

C

D

E

1

1
1
1

1
1

,a;opora

)Kou 20pJl C MOpJl, 6eobl om BOObl
3atteM OaAeKO, u 30ecb xopoUJo
Vi Kocmu no poouHe nAattym

Mope, Bo,a;a

Vi cmeHbl OOMa nOM02a1Om
Vi xAe6 no cBoeu cmopoHe cKyttaem

,a;OM

Vi36HblM menAOM HeOaAeKO yeoewb

exaTb

Kmo B Mope He 6blBaA, mom 20pJl He BUOaA
Kmo B Mope He 6blBaA, mom oocblma 602y He MaAuBaACJl

Mope

Kmo Ha Mope 6blBaA, mom u cmpaxy He BUOaA
Mope - ttmo 20pe: KpaCl-lO co cmopOHbl
Ha Booe Bce H02U mOHKU
Ha Me)f(aX oa Ha pacnymbJlX HettUcmaJl cUAa
Ha OOHOM Mecme u KaMeH nAeceHblO 06pacmaem

Mope

Ha
Ha
Ha
Ha

rrepeKpecToK

1
1
1

exaTb
3,a;eCb

1
1

po,a;I1Ha
1

1

CBOM

1

Mope, rope
Bo,a;a
rryTb

1
1

1

rryTb
cTopoHa

1

1

O,a;I1H, MeCTO

rreqb

1
1
1
1
1
1
1

Mope

rreqb

F

1

,a;opora
qy./K6l1Ha

Ha cmopoHe 06moAKHym 60Ka

B

1
1

,a;OM

J1,blM omettecmBa AyttUJe 02HJl Ha ttY)f(6UHe
EoeUJb Ha oeHb, a xAe6a 6epu Ha HeoeAI0

nepeKpecmKe ttepmu Jluu;a Kama1Om, B cBauKy u2pa1Om
nettu Bce KpacHoe Aemo
pacnymbe mpex OOp02 020Hb He pa3)f(U2aU
cBoeu nettu CaM ce6e 20AoBa

A

1

1

1

1

n

IIUrlč:l

I . .;:,uu[)ur prlslovl

AOM/Aopora

Klíčové

Ha 1JyJK6UHe u c06aKa mocKyem
Ha 1JyJKOU cmopoHe u 6eCHa He KpacHa
Hay1Jum 20pl0Ha 1JyJKaIl cmopoHa
He 6epb 6ble3dy, 6epb npue3dy
He 6epb mUWUHe MOpCKOU
He uUI;ym dOp02U, a cnpawu6alOm
He nOMoAu6wuCb 602y, He e3dIlm 6 dOp02y
He ma 3eMAIl dop02a, 2de Med6edb JKu6em, a ma, 2de Kypuu;a
cKpe6em

l1y)K611Ha

HOJK 6 nymu m06apuUI;
Om 60dbl 6ce2da JKdu 6edbl
ne1JKa HeJKUm, a dopOJKKa y1Jum
ne1Jb 6 dOMy mo JKe, 1Jmo aAbmapb 6 u;epK6u
ne1Jb HaM Mamb podHaIljMamywKa
nonocmUCb, nOMOAucb, da u 6 nymb c06epucb
npunacu nocox Ha nymb, a cA060 Ha om6em
nymHuKy nocmbl pa3peweHbl
nymb 60dolO - npoxodumb 6ed01O
C 02HeM He wymu, C 60dou He dpyJKUCb, 6empy He 6epb
C pOdHOU cmopoHbl u 60poHa MUAa
C60u y20AoK - c60u npocmop
C60u xAe6 CblmHee
C60Il 3eMAIl u 6 20pcmu MUAa
C60Il u36ywKa - c60u npocmop
C60Il cmopOHa no wepcmKe 2Aadum, 1JyJKaIl Hacynpomu6

slovo

A

B C

O

E

F

1
1

cTopoHa

1
1
1

cTopoHa
Bble3,n;, rrpl1e3,n;
Mope

1

1

,n;opora

1

,n;opora
,n;oporoM

1

1

1
1

rryTb
Bo,n;a

1

1

,n;opora
rrel1b

1

rrel1b

1

1
1
1
1
1

rryTb
rryTb
rryTb
rryTb,Bo,n;a
oroHb, Bo,n;a, BeTep

1

1
1

1

cTopoHa
CBOM

1

1
1

CBOM, xJ1e6
CBOM
CBOM

1

1

l1y)KOM
-

'----

I""fIIUlIé:\ I. ;:'OUDor prlslovl

AOM/Aopora

Klíčové

CBoJl xamKa - pOa'iaJl MamKa
Tuxo Mope, nOKOAe Ha 6epe2y cmOUUlb

CBOM

YMHbľU moBapuUI; - nOAoBuHa aOp02U

XBaAU 3aMopbe, Ha ne1lU CUalO1lU
XAe6 B nymu He mJl20Cmb
XOaumb B Aecy - BUaemb CMepmb Ha HOCy

slovo

A

rryTb

3mo c Bempy CKa3aHO
5I3blK ao KueBa aoBeaem

BeTep
BeCTl1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
E

F

19 6 46 13 13
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A
----

-------------

F

1

"tly)I(OM, xne6
"tly>KOM
"tly)I<OM, xne6

E

1

rryTb
nec
"tly>KOM
"tly>KOM
"tly)I<OM

O

1

Mope
p;opora

IIy)/wJl cmopoHa npu6aBum yMa
IIyJKU AlOaU - apeMy1lUU Aec
IIyJKue cmeHbl He 2pelOm
IIyJKue xAe6bl npUea1lUBbl
IIyJKOU yM ao nopo2a
IIyJKOU xAe6 B 20pAe AemyxoM noem

CELKEM

B C

B

C

D

I"'rllona I: ;:)ouoor pnslovl

,10CTl1
,B 20emJlX, 1fmo 6 He60Ae
B OKHO nooamb - 602y nooamb
B noo60pommo nooa71, oa Ha o60p He nyeKa71!

Klíčové slovo

A

B

rOCTb
,n;aTb
rH1Tb

Bom me6e 602, a 60m me6e nop02

rropor

Bom me6e 602, 60m me6e ofJepu
foe noeaoJlm, maM euou, a 20e He 6eAJlm, maM He 2AJlOU!
fOAbl71 - 1fmo e6Jlmo71

,n;Bepb

1

foemu Ha o60p, maK u 60poma Ha 3anop
foemb - He60AbHbl711feAofJeK, 20e noeaoJlm, mym u eJloem

rOCTb

foemb 600M, a 6026 oOMe
foemb 60 6Aaemu X03JlUHa

rOCTb

foemb o060AeH, X03JlUH pao
foemb He OOA20 20emum - oa MH020 6uoum

rOCTb

foemb y X03JlUHa 6 pyKax
foemb X03JlUHy He yKa31fUK
J1,a1OUf;aJl pyKa He om60Aum, He oeKyoeem
)1;zJl MUAblX 20eme71 nOAOMamb Koeme71

rOCTb

EUlb, 1fmo omom
3Ha711-tae, xoou OaAbUle
KaK nepeH01fyeUlb, maK 60AbUle yeAblUluUlb
Kmo eupblx Hanumaem, mom 602a 3Haem
Kmo xooum He36aHbl71, peoKo yxooum He2HaHbl71

,n;aTb

1
1
1
1

rroca,n;l1Tb
rOJIbrM

1
1
1

rOCTb

1
1

rOCTb

1
1

rOCTb

1
1

rOCTb
rOCTb
rOCTb

1
1
1
1

XO,n;l1Tb

1

CJIbrrrraTb
CblpOM
30B

D

1

,n;aTb

BaUle oeAo numb, a HaUle, 1fmo 2060pumb

C
1

1
1

rlllUlld

I. 0UUUUI fJll::iIUVI

rOCTJ.1

Klíčové

fl106u Hac, xoau MUMO!

XO)JJ1Tb

Ha 6eaWlKa u KaaUAO ttaaum

6e,a.H5IK

Ha a60p 3a3bl6au, a co a60pa He cnycKau

30B

He 606peMfl 20cmb xy)/(e mamapuHa

rOCTb

He 6CflKUU 20cmb K npeaHeMy KpblAb1{y

rOCTb

He 6CflKoMy 6ePb, 3anupau Kpentte a6epb!
He 20cmflM X03flUHa, a X03flUHy 20cmeu 6Aa20aapumb
He aonu6aeUlb, maK HeaOA106Au6aeUlb

,a.Bepb

noaau 6 OKHO - 602 6 noa60pomHlo noaacm
nOaHecAu, maK neu

,a.aTb

npU/-lUMaJom, 3a 06e pyKU 6epym aa 6 KpacHblu y20A Ca)f(alOm
npo 20cmfl xopoUle, a no ce6fl nOMOUle
npOCUM K HaUleMy xAe6y u COAU

IIpMHMMaTb

npOCUM MUAocmu, oKyUlamb 3eAeHa 6U/-La, om6eaamb xAe6a-coAu

xJ1e6

npOCUM Ha u36y: KpacHoMy 20cmlO KpaCHoe Mecmo
npOCUM He np02He6amCfl Ha HaUleM xAe6e-COAU
y 20AblUla ma)f(e ayUla

rOCTb

slovo

rOCTb

A

B
1
1

1
1
1
1
1
1

IIMTb

1
1

IIMTb
rOCTb
xJ1e6

xJ1e6
rOJ1bIM:

y ce6fl KaK XOtteUlb, a 620cmflx, KaK 6eAflm
y602UU He 20cmb
y602060 He 306ym Ha nup
Y60)/(ecm60 He 2pex, aa AlOaflM 6 nOCMex
yMeu AlOaeu n020cmumb, u K ce6e 3anpocumb, ao 60pom np060aumb

rOCTb

u onflmb 6~pgmumb

rOCTb

C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rOCTb
y6orMM:
y6orT1M:

1

D

t"'Tllonal:

~oUDor

pnslovl

rOCTT1

Klíčové

X03JlUH CMeKaem, a cocmb npUMettaem

rOCTb

XOpOUlUU cocmb X03JlUHy B nottem
l.Jmo ecmb B nettu, Bce Ha cmOA MettU
l.Jmo Ha cmOAe - Bee 6pamcKoe, a ttmo B KAemu - mo X03JlUCKOe

rOCTb

l.Jmo nocmaBJlm, mo u Kymau, a X03JlUHa B GOMe CAymau
l.Jy)/<aJl u36a 3acuGttuBa
l.Jy)/(OU tteAoBeK B GOMe - KOAOKOA

nelIb
CTorr
X035Ili1H

slovo

A
1
1
1

B

C

D
1

1
1

lIy)KOl1
lIy)KOl1

21 13 13

1
1
6

t-'rllona "I:

~oUDor

pnslovl

,I1HOCTP AHII;bI - )J;ryrl1E HAPOUbI

Klíčová

B KaKOU Hapoo npuoeUlb, maKy UlanKy HaoeHeUlb
B KaKOM Hapooe JKU6eUlb, mozo u 06W.f.bJl OepJKUCb
B ttyJKOU MOHacmblpb co CBOUM ycmaBoM He xoou
B ttyJKOM Mecme ttmo B Aecy

Hapop;

Bepy nepeMeHumb - He py6aUlKy nepeooemb
BCJlK no cBoeMy 60za xBaAum

Bepa

BCJlKaJl COCHa cBoeMy 60py UlyMum
foe JKUmb, meM 60zaM u MOAUmbCJl

CBOM

slova

A

Hapop;
-qY)l(OM
-qY)l(OM

1
1

f Ayna ma nmuu;a, Komopou zHe300 cBoe HeMUAO

rHe3p;o

)1,YUla xpucmUaHCKaJl, oa co6ecmb mo U;blZaHCKaJl
3Aee 3AOZO mamapuHa

II;blraH

Vi 3a ZOpaMU AlOOU
Vi 3a peKou AlOOU JKuBym

ropbI

MeHJlmb 6epy - MeHJlmb u co6ecmb
MUAa ma cmopoHa, zoe nyneK pe3aH
Ha 'LlyJKOU cmopoHe {3 mpu zooa ttepmeM npocAbl6eUlb
Ha ttyJKOU cmopoHe u pe6eHoK Bopoz
Ha ttyJKOU cmopoHe u COKOAa 30Bym BOpOHOlO
He MeUlalOmCJl JKUObl C caMapJlJ-taMU, a XOAonbl C OBOpJlHaMU

Bepa

POOUMaJl cmpaHa - Mamb, ttyJKaJl - MatteXa

-qY)KOM

rp;e

b

1

1
1
1
1
1
1

TaTapMH

1
1

peKa
cTopoHa

E

1

rp;e
rp;e

C
1
1
1

1

CBOM

foe Kmo pooumcJl, maM u npuzooumcJl
foe CO CHa B3pOCAa, maM OHa u KpaCHa

B

1
1
1
1
1

cTopoHa
cTopoHa
cTopoHa
)l(MP;

1
1
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