Máme krála poctivého...
„Máme krála poctivého!“ Volá čelný jezdec ohlašující příjezd
družiny. Věk krále nebyl sice nikdy stanoven, ale, jak je patrno
již z textu vyvolávky, měl to být chlapec, bez sexuální zkušenosti, panic. I tím si vysvětlujeme, že v záznamech národopisců z 1. poloviny 20. století se hovoří o králích sedmnácti
i osmnáctiletých, zatímco dnes se ujímají kralování chlapci
podstatně mladší, mezi devíti až dvanácti lety.Však vzpomeňme na Tomáše Králíčka z Jančovy povídky. Tomu se již
blížily osmnáctiny. Chlapci stejně jako dívky v prostředí konzervativního venkova před stoletím nabývali sexuálních zkušeností mnohem později než dnes, většinou teprve sňatkem.
Předmanželské sexuální styky odsuzovala církev a vesnické
společenství znalo způsoby, jak veřejně znemožnit ty, kteří se
proti zásadám pohlavní zdrženlivosti opakovaně prohřešovali. Tomu vycházela vstříc i výchova dívek, a tak byť chlapcům bylo v tomto ohledu dopřáváno relativně více svobody,
stejně ji neměli kde uplatnit. I oni patrně ve většině případů –
pokud neunikli přísnému dohledu veřejného mínění například
na vojně – přicházeli o panictví až o svatební noci.
Vlčnovský král tedy musí být panic.
Proč právě takovou podmínku uložila historie na jeho
bedra? To je první ze záhad, jíž je královský majestát obestřen.
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Tou další je králův oděv. Král usedá na koně v ženském
kroji; to je dostatečně známo. Avšak dodejme, že nejde o běžný
sváteční kroj. Bílý fěrtoch (sukni) k bílým naškrobeným rukávcům oblékají ženy pouze při těch nejvýznamnějších obřadních
událostech. I tato bílá barva převažující v jeho oblečení je symbolem nevinnosti.
Ale proč je vlastně král přestrojen za ženu? Přestrojování
muže za ženy není v lidovém prostředí neznámé, ale dochází
k němu za zcela jiných okolností, při oněch vzpomínaných
bujarých zábavách a veselicích, kdy se lidé „maškaří“. Dnes se
tak děje o masopustu nebo na „babských hodech“. Se zánikem
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krojových svateb již zmizeli ze slováckých vesnic „koté“,
maškary obveselující svatebčany mj. falešnou nevěstou, za niž
byl převlečen některý z chlapců.Ve všech těchto případech
však jde o karikaturní podobu, která má rozveselit, zesměšnit.
Vážný obřad, rituál, ve kterém by se muž opásal sukní, je však
v lidovém prostředí neznámý. Ženské atributy na muži byly
odjakživa předmětem posměchu, aten, který by jimholdoval,
by se předvesnicí znemožnil.
S ženským přestrojením krále souvisí i pokrývka hlavy –
nazveme ji pro náš případ „královskou korunou“. Z čelenky
ozdobené umělými květy – kdysi šlo jistě o živé květy –,
na temeni překlenutém velikou papírovou růží, splývají
po celém obvodu pentle, takže zcela zakrývají chlapcovu tvář.
Ženský šat, zastřená tvář. Proč se král vydává ze ženu?A
proč nemá nikdo vidět jeho tvář? To jsou otázky, na které
neumíme odpovědět.A další: Než je král posazen na koně,
vloží mu otec, do úst růži. Tu chlapec nesmí z úst po dobu
objížďky vyjmout, protože mu tradice přikazuje mlčet. Růže
v ústech je jakousi pojistkou, symbolickou a skutečnou současně, která brání králi, aby pronesl jediné slovo.Ani kdyby ji
chtěl na okamžik z úst vyjmout, nemůže. Objížďku na koni
absolvuje s rukama v bok; proto je jeho kůňpropojen s koni
pážat a podřizuje se jejich vedení. Zde však musíme říci „měl
by absolvovat“. V současné době, kdy nejen král ale i pážata se
učí jezdit na koni teprve bezprostředně před jízdou králů, je
požadavek jízdy bez držení vpravdě nereálný.
I králův kůň nám něco symbolizuje – tradice předepisuje
koně bílého, broně. Na bělouši jezdili bohové, antičtí hrdinové
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i princové z pohádek a samozřejmě i skuteční císaři a králové.
Bílá je barvou svrchované moci.
Proč nesmí král promluvit? A proč nesmí sám řídit svého
koně? Proč mu tradice předepisuje tak pasivní roli? Opět
otázky bez odpovědi.
Kdo nebo co se tedy skrývá za postavou vlčnovského krále?
A jak máme jeho postavě rozumět?
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„Pane redaktore, jste to vy?“ povědomý hlas mne vytrhl z úvah.
Vysoká štíhlá postava, bystré oči, šedivé, dozadu sčesané vlasy
odhalují vysoké čelo, chůze v rytmu dlouhánů – to je přece pan
doktor Josef Beneš.
„Jsem to já, ale kde vy se tady až z Prahy berete?“
„Jsem u bratra na návštěvě,“ řekl a srdečně mi stiskl ruku
muž, který má Vlčnov se všemi jeho tradicemi v malíčku.
Etnograf Josef Beneš, rodák z Vlčnova, byl také nejdříve
učitelem, jako já, a taky zběhl. Do muzea v Uherském Brodě.
Odtamtud v padesátých letech odešel do Prahy na Ministerstvo kultury, kde byl pověřen budováním jednotné muzejní
sítě. Miloval Vlčnov a lidové prostředí, a tak, pokud zrovna
necestoval po muzeích, byl pohroužen do studia lidových tradic své rodné obce. S Vlčnovem nikdy neztratil kontakt a často
o něm publikoval. Tu mně došlo, že přišel jako na zavolanou.
„Víte, pane doktore, že jsem na vás v poslední době několikrát myslel.Připravuji větší práci o jízdě králů. Viděl jsem ji
tolikrát a nikdy mě nenapadlo, že má tolik bílých míst. Máte
chvíli čas?“
Josef Beneš usedl na lavičku vedle mne: „To víte, jízda králů,
to je veliká záhada. Když ji pozoruje člověk pohlcený atmosférou folklorních slavností, tak mu to ani nedojde. Ale když se
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pak zaměří na jednotlivé detaily, zjistí, že je v ní mnoho zvláštních momentů a napadnou ho otázky, na které těžko hledá
odpověď.“
„Četl jsem, co píší o zvyku národopisci. Ale co jízda králů
znamená, jaký je její původ, na to jsem u nich odpověď nenašel. Napíší, že ten zvyk sahá svým původem do předkřesťanských, pohanských časů a to je všechno. Nakonec odkáží
na mlhu dávných věků.“
„Máte pravdu. Moc se toho o původu jízdy králů neví.
Písemné zprávy jsou až velice pozdní a jsou to zpravidla
jen velice kusé zmínky. Ale v každé tradici se předává něco
z minula. A naopak každá doba si zpravidla do obyčeje něco
také přidala. A tak se i ten zvyk během století vyvíjel. Některé
jeho prvky zmizely, jiné naopak přibyly. Třeba takové předávání vlády králů, které se v posledních letech koná v sobotu
v předvečer vlastní jízdy králů, je prvek novodobý. Koncem minulého století to vymysleli pořadatelé, aby přilákali
návštěvníky do Vlčnova již v sobotu. Oporu v tradici předávání „královské koruny“ nemá, ale lidé po čase z toho součást
tradice udělali. Rozhodně jsou však v jízdě králů i prvky prastaré. Teprve když dobový nános oddělíme od „prazákladu“,
můžeme dojít k nějakým závěrům. Ale samozřejmě hypotetickým. Slůvko pravděpodobně je namístě. Ta pravděpodobnost je
větší, když máme srovnávací materiál, třeba popis obdobných
zvyků pořádaných v jiných regionech, či zvyků, které měly stejnou nebo podobnou funkci. To je vše.“
„A co si tedy myslíte o jízdě králů vy?“
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Já v ní vidím dva významy, dvě funkce. ... Jestli vás to neunavuje… ?“
„Povídejte!“
„Tak jednak – jízda králů je pozůstatkem iniciačního
obřadu. Jako první tu teorii, nazveme ji iniciační, v roce 1957
publikoval Jan Pavelčík, můj někdejší kolega z uherskobrodského muzea, určitě jste ho také znal.“
Přikývl jsem na znamení souhlasu. Léta jsem jezdil s Janem
Pavelčíkem do redakční rady Malovaného kraje a často se
setkávám i s jeho synem Jiřím, archeologem, který se po létech
vědecké práce v Opavě vrátil na důchod do rodného města.
„Iniciace... to je, pokud se nemýlím, něco jako zkouška
dospělosti?
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„Máte pravdu. Česky bychom řekli zasvěcení, nebo uvedení. Kolega Pavelčík tomu říkal vtipně „divošské biřmování“.
Život člověka v pravěku byl prostoupen rituály, obřady a zvyky.
S jejich pomocí si chtěl naklonit přírodní síly nebo svá božstva, aby mu pomohla přežít v jemu neznámém světě, plnému
nástrah a nebezpečí, kterými mohla být nemoc, neúroda,
špatný lov, bouřka a povodeň, velké mrazy a podobně. Jednotlivec v těch dobách více závisel na celku, sám by byl v přírodě
ztracen. Přežít mohl jen jako součást kolektivu. Proto se vyvinuly i obřady, které měly soudržnost kolektivu posílit a vymezit každému jeho místo v pospolitosti. Byl respektován dětský
věk, kdy se děti pozorováním, hrou a napodobováním seznamovaly se světem kolem sebe i s praktickými návyky, aby jednou, až dospějí, byli platnými členy pospolitosti.Až dospějí...
Jenomže, kdy to je? Kdy nastává dospělost?Chlapec projde
pubertou a v určitou chvíli se začne proměňovat v muže.
Dívka v ženu. Každá společnost vymezuje hranici, do kdy je
dítě dítětem a odkdy už je dospělým člověkem, který má plnou
zodpovědnost za své činy. Dnes je tou hranicí den, kdy mladý
člověk dostává občanský průkaz. Takové slavnostní předávání
občanských průkazů na radnici je současným iniciačním obřadem. V primitivních společnostech lidé neměřili čas jako my
a nemůžeme ani předpokládat, že přesně věděli kolik je jim
let. Dospělý byl prostě ten, kdo zvládl to, co jiní dospělí. A tak
se dospělost určovala zkouškou. Při ní se zejména ověřovalo,
jestli je mladík fyzicky dostatečně zdatný a je schopen plnit
povinnosti dospělého muže, zejména lovit a chránit – v boji –
svůj rod či kmen. Takže iniciační obřad je skutečně zkouška
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dospělosti. Zkoušený při ní musel prokázat řadu praktických
dovedností a znalostí, kupříkladu že umí jezdit na koni, zacházet se zbraní, že se neztratí v divočině, ale také, že umí snášet bolest, je nebojácný, odvážný a podobně. Pokud chlapec
ve zkoušce obstál, stal se plnoprávným členem kmene se všemi
právy a ovšem i povinnostmi. Takovými iniciačními procesy
podnes procházejí chlapci tam, kde existuje kmenové zřízení,
třeba v Oceánii či u některých amazonských Indiánů. Mnozí
cestovatelé tyto rituály popsali a občas se s nimi setkávají
i diváci televize v cestopisných dokumentech. Odtud tedy to
„divošské biřmování“ kolegy Pavelčíka.
Ve Vlčnově se iniciace dokládá tím, že za krále jezdí právě
odvedenci, kteří nastoupí vojenskou službu a mohou se plným
právem považovat za dospělé. Jestliže zkouška dospělosti má
prokázat i osobní hrdinství a statečnost, najdeme je v tom, že
musí vydržet několik hodin jezdit na koni v nepohodlném
oblečení, udržet se bez spadnutí a při tom hlasitě vyvolávat
zpaměti přiměřená říkání, popřípadě improvizovaně vymýšlet
nová podle dané situace. Naopak král je podrobován zkoušce
mlčenlivosti; dříve bylo dokonce zvykem, že na něj přihlížející útočili, vykřikovali, aby ho vyprovokovali a on promluvil.
Zvlášť v horkém dni jsou to všechno obdivuhodné výkony,
když vezmeme, že musí absolvovat nejen namáhavou objížďku,
ale potom i královskou hostinu a večer tančit na zábavě, pořádané na počet hrdinů dne – legrútů.
„Jste tedy stejného názoru jako on, že jízda králů je pozůstatkem takového iniciačního procesu?“

74

KH0436_sazba_2.indd 74

24.3.2014 12:52:22

Divošské biřmování

xxxx

„Určitě. Ale nejen iniciaci skrývá jízda králů. Nalezneme
v ní i jiné významy.“
„Pamatuji se, že jsem od vás četl něco o tom, že jízda králů
měla ochrannou funkci.“
„Ano, právě to mám na mysli. Ale ta nesouvisela s legrúty,
ale celkově se zemědělským způsobem života na venkově.“
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