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Lotyšský svátek Jáni 

 
 

Diplomová práce Veroniky Bahenské je věnována jednomu z 
nejvýznamnějších, ne-li vůbec nejvýznamnějšímu lotyšskému národnímu svátku ‒ 
Jāņi (Jánisův či Jánský svátek, letní slunovrat). V současnosti je to několikadenní 
státní svátek, kdy obyvatelé Lotyšska mají volno a mohou si užívat rituálů letního 
slunovratu. Nehledě na to, že průměrný Lotyš je zcela jistě informován o tom, co je 
svátek Jāņi, jaké jsou jeho neoddělitelné atributy, co se při něm dělá a pravděpodobně 
umí zarecitovat i nějaké čtyřverší spojené s touto tematikou, tento svátek v dnešní 
době již do značné míry ztratil svůj původní obsah. Pro většinu Lotyšů je to možnost 
ve dnech volna odjet na venkov a strávit příjemný čas u bohatě prostřeného stolu. 
Jelikož neoddělitelnou součástí oslav Jāņi bylo vždy pití alkoholu (piva), je to také 
doba, kdy dochází k největšímu počtu dopravních nehod.  

V posledních desetiletích při Jánském svátku hrají a zpívají nejen foklorní 
soubory, ale také interpreti módních šlágrů a populární hudby. Je to doba, kdy jsou 
lidé naladěni slavit, veselit se a také utrácet více peněz. Toto přání jim pomáhají plnit 
také výrobci potravin, kteří již několik týdnů předem v mediálních reklamách nabízejí 
speciální jánské sýry a piva. Tento svátek pro své potřeby využil i rižský starosta 
ruského původu Nils Ušakovs, jenž Rižanům, kteří zůstali v hlavním městě, již 
několik let nabízí masovou akci na nábřeží Daugavy za účasti hudebníků ve 
stylizovaných národních krojích, interpretujících populární melodie, mezi nimi i 
nějakou tu jánskou píseň „līgo“. 

Proč toto vše uvádím? Protože podle mého názoru autorka diplomové práce má 
na tento svátek povzneseně romantický pohled. Samozřejmě, že jejím cílem nebylo 
charakterizovat slavení tohto svátku v dnešní době, přesto pro pochopení svátku Jāņi 
ve 20. století (např. tam, kde autorka píše o využití tematiky Jánského svátku v 
lotyšské literatuře nebo o tomto svátku jako o součásti lotyšské identity), fakticky 
chybí informace, byť jenom zmínka o tom, že téměř celé sovětské období bylo slavení 
tohoto svátku zakázáno. Mocenské struktury dělaly vše pro to, aby tento svátek 
vymýtily: o svátečním večeru organizovaly různé akce v práci, aby se lidé nemohli 
připravit na domácí oslavu; 23. červen byl běžný pracovní den a v případě absence v 
práci hrozily vážné potíže; zmiňování slov Jāņi a līgo v kontextu letního slunovratu 
bylo zakázáno; v podstatě byla plně cenzurována i lotyšská literatura. V těchto dnech 
bylo přísně zakázáno rozdělávat ohně a provádět jiné rituální činnosti. Možná že 
právě represe proti tomuto projevu lotyšské identity v národě vyvolaly ještě větší 
vzdor a odholání represím čelit.  

Abychom byli přesní, je třeba připomenout novou tendenci v lotyšské 
společnosti, totiž obnovování pohanských tradic, hnutí „dievturība“ a přání žít v 
souladu s přírodou a jejími rytmy. Tato skupina lidí není velká, každým rokem se 
však rozšiřuje. Jsou to lidé, kteří se chtějí vrátit k oslavám letního slunovratu pokud 
možno autentickým způsobem. Právě oni v posledních letech slaví tyto svátky nikoli 
v době, kdy jsou zapsány v kalendáři, tj. v noci z 23. na 24. června, nýbrž podle 
astronomického kalendáře, tedy 21. června.  

Tímto dlouhým úvodem chci poukázat na to, že Jāņi jsou zcela jistě jedny z 
nejdůležitějších lotyšských svátků, které si na rozdíl od české tradice zachovaly svůj 
pohanský ráz. Právě proto jsem velmi potěšena, že se studentka magisterského oboru 
Veronika Bahenská věnovala tomuto tématu.  
 



Nejprve bych chtěla formou tezí vyjmenovat pozitivní aspekty této práce: 
• v práci byla využita široká a různorodá literaturu o zkoumaném tématu, je 

ukázána rozmanitost diskusí a rozdílné názory autorů; 
• v práci byly využity různé prameny, včetně lotyšských lidových písní (dain), 

jejichž překlad je korektní a pořízen na dobré úrovni; 
• studentka dobře charakterizovala průběh českého i lotyšského svátku; 
• v poznámkách pod čarou jsou vysvětlovány různé pojmy a jevy, což pomáhá 
čtenáři orientovat se v textu; 

• práce je doplněna bohatou obrazovou přílohou, která vhodně doplňuje text; 
• nejzdařilejší je poslední část práce, v níž V. Bahenská porovnává atributy 
českých a lotyšských svátků. 

Bohužel, práce má také četné a podstatné nedostatky.  
Prvním a největším z nich je nevhodná struktura práce, která vyvolává 

chaotický dojem a vede k tomu, že se autorka v textu často opakuje. Úvodní část není 
zdařilá, protože v ní není jasně formulován cíl práce a z něho plynoucí postup. Navíc 
poslední dva odstavce úvodu fakticky již představují závěry práce, což v úvodu být 
nemá. Druhá část „Rozbor a postup práce“ by se spíše hodila k úvodní části nebo jako 
první kapitola hned za ní. Také závěr mohl být zpracován korektněji. Bylo do něj 
zahrnuto několik citátů, což podle mého názoru není vhodné, protože v závěru se od 
autorky práce očekávají shrnující, z předešlého textu vyplývající zjištění. Místy 
zůstaly tiskové chyby (např. na s. 17 Krišjānis Barons je nesprávně s dlouhým ā 
Bārons).  

Zdá se, že roztříštěná struktura práce vedla k dalšímu problému. V některých 
podkapitolách diplomové práce jsou krátké a ne vždy dopracované komentáře a 
interpretace v několika větách. Např. povrchně je vypracována podkapitola 3.2., která 
navíc končí krátkou básní, za níž nenásleduje žádná interpretace. Také v podkapitole 
3.3., v níž je mnoho lidových písní s překlady, které dobře ilustrují průběh svátku, 
chybějí vlastní autorčiny komentáře a hlubší analýza citovaných textů. 

Přesto největší námitky se týkají jiného problému této práce. Autorka zřejmě 
lehkomyslně, povrchně a nekorektně zacházela z odkazy na použitou  literaturu, které 
na mnoha místech textu chybějí. Např. na s. 19‒21 je popisován svátek Jāņi, jsou 
vysvětlovány různé pojmy, ale není uvedeno, odkud byly tyto informace převzaty. 
Podobný problém je na s. 24 a 25, kde u faktografických informací není uveden jejich 
pramen. Oba případy je třeba považovat za hrubou chybu. 

Jako oponentka mám za povinnost upozornit na další pro mě nevysvětlitelný 
fakt. Veronika Bahenská ve své diplomové práci téměř doslova a bez odkazů na zdroj 
převzala několik odstavců z postupové práce Denisy Šelelyové z roku 2001 „Jánský 
svátek v lotyšské literatuře“. Bez odkazů na tuto práci použila také některé překlady 
ukázek z děl lotyšských spisovatelů. V příloze připojuji tabulku se srovnáním textů, 
kde je jejich totožnost zřejmá. Není mi jasné, proč Veronika Bahenská nepovažovala 
za nutné využití práce své předchůdkyně uvést. 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům jsem toho názoru, že práci je třeba 
přepracovat, aby autorka nemohla být obviněna z plagiátorství. V této podobě práci 
nedoporučuji k obhajobě. 
  
Kristīne Ante 
Dr.hist., doc. 
 
V Praze dne 4. září 2017 
 



Denisa Šelelyová Veronika Bahenská 

s. 3-4 
Letní slunovrat je vrcholem severských 
krátkých lét. Neznamená jen změnu 
z astronomického hlediska, neboť od 
tohoto nejdelšího dne v roce se noci 
začínají opět prodlužovat, ale především 
v minulosti přinášel do života lidí i 
změny, týkající se zemědělských prací. 
Již před Jánským svátkem skončily 
oráčské a secí práce, po něm začalo 
sklizňové období, nejprve sklizeň sena, 
poté žita a letních plodin. Jánský večer 
byl posledním okamžikem oddechu a 
radosti lotyšských rolníků před dobou 
intenzivních a těžkých prací. Proto se také 
na jánské oslavy vždy pečlivě 
připravovali:  
 
vyčistili dvory a světnice, vyzdobili 
stavení májkami, dubovými věnci a 
jánskými bylinami. 

s. 19-20 
Letní slunovrat je vrcholem severských 
krátkých let. Neznamená jen změnu  
z astronomického hlediska, neboť od 
tohoto nejdelšího dne v roce se noci 
začínají opět prodlužovat, ale především 
v minulosti přinášel do života lidí i 
změny, týkající se zemědělských prací. 
Již před Jánskými svátky skončily 
oráčské a secí práce, po něm začalo 
sklizňové období, nejprve sklizeň sena, 
poté žita a letních plodin. Jánský večer 
byl posledním okamžikem oddechu a 
radosti lotyšských rolníků před dobou 
intenzivních a těžkých prací. Proto se 
také na oslavy vždy pečlivě 
připravovaly: dívky plely zeleninovou i 
květinovou zahrádku, mládenci museli 
uklidit hnůj a zorat úhor. Vyčistily se 
dvory a světnice, stavení se vyzdobila 
májkami, dubovými věnci a „Jánskými“ 
bylinami. 

s. 4 
V 19. století a na počátku 20. století se 
motiv Jánského svátku objevoval ve 
tvorbě snad všech lotyšských spisovatelů.  
Tato díla, která zobrazují odlišnosti 
slavností podle autorova rodiště, 
zanechala důležitá svědectví i pro 
lotyšské kulturní dějiny.  
 

s. 21 
V 19. a na počátku 20. století se motiv 
Jánského svátku objevoval ve tvorbě 
snad všech lotyšských spisovatelů. (…)  
Tato díla, která zobrazují odlišnosti 
slavností podle autorova rodiště, 
zanechala důležitá svědectví i pro 
lotyšské kulturní dějiny. 
 

s. 5 
(…) 
, ale někteří se k těmto motivům vraceli 
vícekrát – např. právě Kárlis Skalbe.  
 

s. 22 
Někteří lotyšští spisovatelé se k motivům 
Jánských svátků vraceli vícekrát – 
například právě Kārlis Skalbe. 
 

s. 5 
Všechna literární díla, která se zabývají 
tematikou Jánského svátku, jsou plná tzv. 
jánské terminologie, která je známá 
z lidové poezie, z jánských písní.  
Tyto termíny a specifické výrazy se občas 
liší, protože autoři ve svých dílech 
používali slova, která znali právě ze svého 
rodného kraje, z dětství či mládí.  
 

s. 23 
Všechna literární díla, která se zabývají 
tematikou Jánského svátku, jsou plna 
termínů, které jsou známé z lidové 
poezie.  
 
Tyto termíny a specifické výrazy se 
občas liší, protože autoři ve svých dílech 
používali slova, která znali právě ze 
svého rodného kraje, z dětství či mládí.  
 

  



s. 5 
Tak například již samotný název tohoto 
svátečního dne má několik variant. Vedle 
Jánského svátku se také používají názvy 
jánský den, jánský večer, jánská noc, 
svátek Lígo či večer Lígo. Do novějších 
děl pak proniklo pojmenování letní 
slunovrat. 
Různé lokální varianty se objevují i 
u samotných jánských tradic, ačkoliv se 
obvykle jedná jen o drobné odchylky.  

 

s. 23 
Tak například již samotný název tohoto 
svátečního dne má několik variant. Vedle 
Jánského svátku se také používají názvy 
Jánský den, Jánský večer, Jánská noc, 
svátek Lígo či večer Lígo. Do novějších 
děl pak proniklo pojmenování letní 
slunovrat.  
Různé lokální varianty se objevují i  
u samotných jánských tradic, ačkoliv se 
obvykle jedná jen o drobné odchylky. 
 

s. 6 
Všechny květiny jsou si před Jánisem 
rovny, ani květ bez lesklé sukničky se 
nevyhazuje, v hromadě jánských bylin 
jsou si všechny rovnocenné.“   
Přesto se v některých částech Latgale a 
Vidzeme některé druhy květin považují 
pro jánskou noc za nevhodné, či dokonce 
nezpůsobilé (např. pryskyřník).  
V užším slova smyslu se za jánské byliny 
považuje jenom jeden druh, ne ve všech 
částech Lotyšska se však jedná o jeden a 
tentýž:  
v Zemgale a ve Vidzeme je to svízel; 
v Kurzeme a v Latgale se jánskými 
bylinami nazývá černýš; v některých 
částech Latgale a Augšzeme se za 
jánskými bylinami skrývá třezalka 
tečkovaná. 
Nejčastěji se jánskými bylinami, v širším 
slova smyslu, nazývají všechny květy, 
které byly natrhány o jánském večeru, 
obzvláště oblíbené je kapradí, pelyněk, 
jetel, kopretiny a svízel. 

s. 54 
„Všechny květiny jsou si před Jánisem 
rovny, ani květ bez lesklé sukničky se 
nevyhazuje, v hromadě bylin jsou si 
všechny rovnocenné.  
(…) 
Přesto se v některých částech Latgale a 
Vidzeme některé druhy květin 
považovaly za nevhodné (např. 
pryskyřník).  

 
V užším slova smyslu se za jánské byliny 
považoval jenom jeden druh. Nebyl ale 
ve všech částech Lotyšska stejný:  
 
v Zemgale a ve Vidzeme je to svízel;  
v Kurzeme a v Latgale se jánisovými 
bylinami nazývá černýš; v některých 
částech Latgale a Augšzeme se za nimi 
skrývá třezalka tečkovaná. 
Nejčastěji se bylinami v širším slova 
smyslu nazývaly všechny květy, které 
byly o jánském večeru natrhané, 
obzvláště oblíbené bylo kapradí, pelyněk, 
jetel, kopretiny a svízel. 
 

s. 6 

Jednou z pozoruhodných tradic jánské 
noci je hledání kapraďového květu: (…) 

„Květ kapradí se otvírá jen jednou do 
roka o svatojánské noci, na krátkou dobu 
od večerních červánků do ranního úsvitu. 
A kdo ho najde, toho prý potká štěstí.“  

 

s. 59 
Jednou z pozoruhodných tradic Jánisovy 
noci je hledání kapraďového květu:  
 
„Květ kapradí se otvírá jen jednou do 
roka o svatojánské noci, na krátkou dobu 
od večerních červánků do ranního úsvitu. 
A kdo ho najde, toho prý potká štěstí.“  
 
 

  



s. 7 
Způsob rozdělávání ohně je velice 
rozmanitý. Někde zapalují obyčejný oheň 
na zemi, přes který se skáče, jinde se 
jedná o oheň na kůlu: 
 

s. 60 
Způsob rozdělávání ohně je velice 
rozmanitý. Někde zapalují obyčejný 
oheň na zemi, přes který se skáče, jinde 
se jedná o oheň na kůlu.  
 
 



3. JÁNIS JAUNSUDRABIŇŠ: BÍLÁ 
KNIHA – JÁNSKÝ SVÁTEK 

s.12-15 

Byl neobyčejný večer a zcela neobyčejná 
noc. Na všech kopcích zářily ohně, ze 
všech stran zněly písně a bylo slyšet 
hlasité troubení. Našli jsme staré dehtové 
vědro, naplnili ho březovou kůrou, 
přitloukli ke konci dlouhé tyče a pak jsme 
ho vynesli na kopec. Zapálili jsme 
březovou kůru, vztyčili tyč a přivázali ke 
kůlu zatlučenému do země. Hořící kůra 
syčela. Vědro ušpiněné od dehtu se 
rozžhavilo a začalo hořet. Oheň byl stále 
větší a větší. Dehet se roztavil a kapal na 
zem ve velkých kapkách. Kapky hořely 
modrým plamenem a bzučely jako sršni.  
 
 U ohně se sešli všichni domácí a 
bez ustání zpívali jánské písně. Obdivoval 
jsem, jak se do hlavy mé babičky může 
vejít tolik písní; zpívala a zpívala, a písně 
jí nikdy nedošly.  
 O Jánském svátku se vařilo pivo, a 
od úst k ústům koloval velký hliněný 
džbán pokrytý pěnou, plný hořce vonícího 
nápoje. Pili jsme, veselili jsme se, jak se 
patří, a pojídali měkký sýr, který 
hospodyně rozdávala z bílé lněné zástěry. 
  
 
Když jsme stáli a zpívali jánské písně, 
z cesty se ozvaly cizí silné hlasy. Otočili 
jsme se a viděli, jak přichází množství lidí 
ze sousedství s náručí plnou jánských 
bylin. Příchozí zpívali písně, a my také 
nepřestávali, až do doby, co obě strany 
byly tak blízko, že se melodie začaly 
plést. Příchozí pak na pozdrav rozpřáhli 
ruce. Položili své jánské byliny hospodyni 
do klína a věnce dali na hlavu hospodáři. I 
hospodářův Jancis stál jako nějaká 
nevinná váza plná květin. A jaké štěstí! 
Jedna dívka mi také dala na hlavu věnec. 
  
„Jánis po roce zase přišel,“ řekla. 
  
Před očima mi visela stébla bylin, nic 
jsem přes ně neviděl. Ale voněla tak 

 

s. 21-22 

„Byl neobyčejný večer a zcela 
neobyčejná noc. Na všech kopcích zářily 
ohně, ze všech stran zněly písně a bylo 
slyšet hlasité troubení. Našli jsme staré 
dehtové vědro, naplnili ho březovou 
kůrou, přitloukli ke konci dlouhé tyče a 
pak jsme ho vynesli na kopec. Zapálili 
jsme březovou kůru, vztyčili tyč a 
přivázali ke kůlu zatlučenému do země. 
Hořící kůra syčela. Vědro ušpiněné od 
dehtu se rozžhavilo a začalo hořet. Oheň 
byl stále větší a větší. Dehet se roztavil a 
kapal na zem ve velkých kapkách. Kapky 
hořely modrým plamenem a bzučely jako 
sršni.  

– U ohně se sešli všichni domácí a bez 
ustání zpívali jánské písně. Obdivoval 
jsem, jak se do hlavy mé babičky může 
vejít tolik písní; zpívala a zpívala, a písně 
jí nikdy nedošly.  

 O Jánském svátku se vařilo pivo, a od 
úst k ústům koloval velký hliněný džbán 
pokrytý pěnou, plný hořce vonícího 
nápoje. Pili jsme, veselili jsme se, jak se 
patří, a pojídali měkký sýr, který 
hospodyně rozdávala z bílé lněné zástěry. 

 Když jsme stáli a zpívali jánské písně, z 
cesty se ozvaly cizí silné hlasy. Otočili 
jsme se a viděli, jak přichází množství 
lidí ze sousedství s náručí plnou jánských 
bylin. Příchozí zpívali písně, a my také 
nepřestávali, až do doby, co obě strany 
byly tak blízko, že se melodie začaly 
plést. Příchozí pak na pozdrav rozpřáhli 
ruce. Položili své jánské byliny 
hospodyni do klína a věnce dali na hlavu 
hospodáři. I hospodářův Jancis stál jako 
nějaká nevinná váza plná květin. A jaké 
štěstí! Jedna dívka mi také dala na hlavu 
věnec.  

´Jánis po roce zase přišel,´ řekla.  



nádherně, a radost nad tím, že si mně 
někdo všiml, mě přinutila poskakovat a 
zpívat písně. Šaškoval jsem mezi velkými 
jako nějaký blázen.  
 Zpěváci jánských písní šli 
z našeho domu zase dál. Připojili se k nim 
naši chlapci a dívky. Také já 
s hospodářovým Jancisem jsme se 
chystali na cestu, ale nepustili nás. 
Abychom prý celou noc nejančili! 
 „Budeme čekat na ráno, 
nepůjdeme spát, abychom viděli, jak bude 
slunce stoupat po obloze,“ řekl Jancis. 

Před očima mi visela stébla bylin, nic 
jsem přes ně neviděl. Ale voněla tak 
nádherně, a radost nad tím, že si mně 
někdo všiml, mě přinutila poskakovat a 
zpívat písně. Šaškoval jsem mezi 
velkými jako nějaký blázen.  Zpěváci 
jánských písní šli z našeho domu zase 
dál. Připojili se k nim naši chlapci a 
dívky. Také já s hospodářovým Jancisem 
jsme se chystali na cestu, ale nepustili 
nás. Abychom prý celou noc nejančili! 
´Budeme čekat na ráno, nepůjdeme spát, 
abychom viděli, jak bude slunce stoupat 
po obloze,´ řekl Jancis.“ 

s. 10 

Den bylin přišel do Rigy v podobě staré 
ženy. Stála zde a držela svazek zelených 
kosatců jako vlajku nad prachem a 
ulicemi plnými spěchu. Vedle ní stála 
malá bosá dívka a podávala mi bílé a 
červené lesní růže, kopretiny a chrpy. 
Byly zde také bílé akátové větvičky, které 
stařena natrhala v nějaké zahradě.  

 „Vezměte si tyhle, krásně voní,“ 
řekla stařenka jako dobrá znalkyně 
tajemství jánské noci, protože k této 
opojné noci, k tomuto zamlženému 
soumraku voňavé květy patří. 

 Tyto staré ženy z předměstských 
chatrčí a sklepů přinášejí Den bylin 
z mezí a luk do Rigy. Tyto staré víly jsou 
jediné, které uchovávají tajemství jánské 
noci. Pouze ony mají tady ve městě to 
pravé nadšení pro Den bylin. Podívejte se 
na trh na břehu Daugavy: sedí zde mezi 
svými květinami a bylinami, tyto kněžky, 
na pouliční dlažbě, pletou věnce, kolébají 
se a zamyšleně zpívají, jako by 
vzpomínaly na staré jánské písně. Zdá se 
mi, že všechny malé, po kamenech 
roztroušené, uvadající květinky dnes 
získaly hlas a taky tiše zpívají. Nevadí, že 
tyto ženy vypadají tak politováníhodně, 
přesto se stávají na okamžik vestálkami, 

s. 22-23 

„Den bylin přišel do Rigy v podobě staré 
ženy. Stála zde a držela svazek zelených 
kosatců jako vlajku nad prachem a 
ulicemi plnými spěchu. Vedle ní stála 
malá bosá dívka a podávala mi bílé a 
červené lesní růže, kopretiny a chrpy. 
Byly zde také bílé akátové větvičky, 
které stařena natrhala v nějaké zahradě. 
„Vezměte si tyhle, krásně voní,“ řekla 
stařenka jako dobrá znalkyně tajemství 
jánské noci, protože k této opojné noci, k 
tomuto zamlženému soumraku voňavé 
květy patří. Tyto staré ženy z 
předměstských chatrčí a sklepů přinášejí 
Den bylin z mezí a luk do Rigy. Tyto 
staré víly jsou jediné, které uchovávají 
tajemství jánské noci. Pouze ony mají 
tady ve městě to pravé nadšení pro Den 
bylin. Podívejte se na trh na břehu 
Daugavy: sedí zde mezi svými květinami 
a bylinami, tyto kněžky, na pouliční 
dlažbě, pletou věnce, kolébají se a 
zamyšleně zpívají, jako by vzpomínaly 
na staré jánské písně. Zdá se mi, že 
všechny malé, po kamenech roztroušené, 
uvadající květinky dnes získaly hlas a 
taky tiše zpívají. Nevadí, že tyto ženy 
vypadají tak politováníhodně, přesto se 
stávají na okamžik vestálkami, neboť se 
musí vzdát života, aby se dostaly blíže k 



neboť se musí vzdát života, aby se dostaly 
blíže k bohům… 

bohům.“ 

 

 

s. 7 

„Muži právě upevnili na konec tyče 
loukotě plné smolného dříví.*“ 

(* Takové loukotě se smolným dřívím 
nazývají se půčky.)“  

„Našli jsme staré dehtové vědro, naplnili 
ho březovou kůrou, přitloukli ke konci 
dlouhé tyče a pak jsme ho vytáhli na 
kopec. Zapálili jsme březovou kůru, 
vztyčili tyč a přivázali ke kůlu 
zatlučenému do země. Hořící kůra syčela. 
Vědro ušpiněné od dehtu se rozžhavilo a 
začalo hořet.“       
 

 

s. 61 

 „Muži právě upevnili na konec tyče 
loukotě plné smolného dříví. *“  

(*Takové loukotě se smolným dřívím 
nazývají se půčky.)“ 

„Našli jsme staré dehtové vědro, naplnili 
ho březovou kůrou, přitloukli ke konci 
dlouhé tyče a pak jsme ho vynesli na 
kopec. Zapálili jsme březovou kůru, 
vztyčili tyč a přivázali ke kůlu 
zatlučenému do země. Hořící kůra 
syčela. Vědro ušpiněné od dehtu se 
rozžhavilo a začalo hořet.“  

 

 

 

 


