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ÚVOD
Ve své závěrečné práci při studiu historie jsem se rozhodla zabývat analýzou
každodenního i svátečního života obyvatel Moravských Kopanic, tedy oblasti na pomezí
hranic České a Slovenské republiky, jak jej zachytil ve svých dílech katolický kněz Josef
Hofer (1871 – 1948). Dlouho jsem zvažovala, zda se mám věnovat tématu mnohem
známějšímu a takovému, který nebude pojednávat o záležitostech oblasti, která je pro mnohé
vzdálená. Mým cílem je ale přiblížit kraj, který je mi od dětství velmi blízký a to nejen
blízkostí mému domovu, ale také především díky rodovému původu. Domnívám se, že každý
by se měl nejdříve seznámit s historií míst, která jsou mu blízká a až poté se zabývat
obecnými dějinami. Bylo by chybou znát události velkých dějin a vůbec netušit jaká minulost
se odehrávala nedaleko Vás.
Oblast Moravských Kopanic leží na pomezí československých hranic na území Bílých
Karpat. K území, dlouhou dobu odříznutému od okolních obcí díky vysokým horám, patří pět
obcí – Starý Hrozenkov, Žítková, Vápenice, Vyškovec a Lopeník. Právě díky své částečné
izolaci si tyto vesnice a jejich obyvatelé zachovali svéráznou kulturu, odlišnou od jiných
kultur v rámci celého Slovácka. Kopanice jsou známy nejen krásnou krajinou a velkým
přírodním bohatstvím, ale také velmi specifickým nářečím, které je bližší slovenštině, a
folklórem, který zde dodnes ještě udržuje několik folklórních sdružení a sborů. Kopaničáři se
stýkali více s uherskými Slováky než s Moravany. Za účelem obchodu navštěvovali
spíše slovenská města (z důvodu geografické bariéry v podobě hor svažující se směrem na
západ) než města moravská a vědomě se oddělovali od ostatních obyvatel Slovácka.
Důvodů, proč jsem se rozhodla nahlédnout na tuto problematiku právě očima Josefa
Hofera, je několik. Tato výrazná osobnost nám do dnešních časů zachovala autentický a snad
také nezkreslený pohled do všedních i svátečních událostí života Kopaničářů. Dílo pana
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Hofera se stalo velmi ceněným pramenem pro poznání tohoto kraje, pro mnohé neznámého.
Je nutné říci, že o Moravských Kopanicích nebyla sepsána taková řada spisů či knih jako o
jiných oblastech, mnohem přístupnějších. Pokud ale srovnáme díla jiných autorů píšící o
Kopanicích s Josefem Hoferem, troufnu si říci, že právě člověk jako on mohl lépe posoudit a
charakterizovat život na Kopanicích, jelikož zde působil řadu let jako farář. Bylo mu
umožněno nahlédnout do tajů života zde lépe než jakémukoli autorovi, který zdejší oblast jen
párkrát navštívil a poté se snažil referovat o místních poměrech. A právě jeho díla, která
ovšem už sepsal v období, kdy nepůsobil ve Starém Hrozenkově, se mi stala primárním
pramenem, díky nimž se budu snažit co nejlépe poznat tento kraj. Mezi tyto knihy patří
Kopaničářské povídky a Povídky z Kopanic, které nám formou kratších beletristických
příběhů líčí těžký život místních obyvatel. Pan Hofer přispíval i řadu let do časopisů a novin
svými články týkající se právě problematikou Moravských Kopanic. Jako nejvýznamnější
považuji sérii kratších článků s názvem Život na starohrozenkovských Kopanicích, vydané
roku 1940 pro sborník Lidová tvorba. Dalším ceněným dílem je spisek Bohyně na Žítkové.
Jednalo se o ženy, které své veškeré vědomosti a poznatky získávaly od svých matek a
babiček, učením předávaným z generace na generaci i po několik století. Bohyně byly ženy,
které znaly tajemství většiny druhů bylin a jejich léčivých účinků. Dovedly léčit nejrůznější
nemoci a napravovat zlomeniny. Josef Hofer však podal velmi negativní obraz na Žítkovské
bohyně. Vylíčil tyto ženy jako podvodnice, které tahají peníze z důvěřivých lidí. Takže pro
mě bude velmi zajímavé porovnat jeho pohled například s názorem Jiřího Jilíka, dalšího
autora zabývajícího se podobným tématem, který se setkal s poslední bohyní Irmou
Gabrhelovou a poskytl nám náhled právě do jejího života.
Svou práci bych chtěla doplnit dalšími knihami a kronikami pocházejícími z této
oblasti. Nejdůležitějšími místy, odkud budu při své práci vycházet je Archiv a Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, dále Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a také
5

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic nacházející se ve Starém Hrozenkově.
Dále se budu opírat také o písemné prameny a to především: kroniky obcí Starý Hrozenkov a
Žítková uložených v archivu v UH.
Má práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. V první se budu věnovat
historiografii, tedy základnímu přehledu dosud publikované literatury zabývající se
problematikou Moravských Kopanic z několika úhlů pohledu. Je však nutné přiblížit čtenáři i
samotnou oblast, kterou se zabývám, proto se nemohu vyhnout kapitole o historickém vývoji
tohoto území. Další část své práce budu věnovat osobnosti Josefa Hofera, především jeho roli
v odvolání olomouckého biskupa Theodora Kohna z úřadu, dále pak období, kdy opustil a
zřekl se katolické víry. Poslední nejdůležitější část je samotná práce rozebírající pohled na
život moravských Kopaničářů, jak jej vylíčil ve svých dílech Josef Hofer.
Závěrem bych chtěla říci, že dané téma je pro mě nesmírně zajímavé z důvodu mého
osobního zájmu o vývoj slováckých tradic a folkloru. Právě proto se budu snažit prozkoumat
danou problematiku co nejpodrobněji a nejvíce do hloubky. Pokusím se odpovědět na
všechny významné otázky týkající se všech stránek života obyvatel na Moravských
Kopanicích.
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I.

HISTORIOGRAFIE MORAVSKÝCH KOPANIC

1.1. PRAMENY A ODBORNÁ LITERATURA
Oblast Moravských Kopanic po staletí zůstávala velmi izolovanou oblastí, a právě
z tohoto důvodu se ocitla mimo sféru zájmů a zkoumání historiků či etnografů. Situace se
v mnohém zlepšila koncem 19. století, kdy tuto oblast v československém pohraničí začínali
objevovat badatelé, kteří si uvědomovali výjimečnost místního kraje a nutnost zachytit co
nejlépe kopaničářské tradice a obyčeje pro budoucí generace.

Ale bohužel ani dnes

nemůžeme říci, že je možné tuto problematiku studovat velmi podrobně na základě velkého
množství publikované literatury.
Mezi prvními a nejvýznamnějšími autory, kteří se ve svých dílech zabývali oblastí
Kopanic je bezesporu moravský etnograf a národopisec František Bartoš (1937 – 1906).
Hlavní úsilí Františka Bartoše spočívalo v povznesení českého jazyka a udržování tradic
českého národa, v této době stále utlačovaného a tím tedy dát možnost vyniknout české
národní identitě. Své etnografické studie moravské oblasti shrnul v monografii Lid a národ,
který obsahuje dva svazky. A právě ve druhém svazku z roku 1885 se Bartoš věnuje i
Kopaničářům. Bartoš dokázal nastínit téměř všechny důležité stránky života prostého lidu,
ovšem k Moravským Kopanicím chybně ve své době řadil také oblast Horňácka. Mezi
prvními také informuje o fenoménu žítkovských bohyní.
S naším tématem se setkáme také v pracích českého etnologa Lubora Niederleho
(1865 – 1944), který své poznatky zaznamenal v publikaci z roku 1922 Moravské Slovensko.
Lubor Niederle osobně navštívil Kopanice a průvodcem mu byl místní učitel František
Dočkal. A právě učitelé patřili ke generaci buditelů, kteří také psali o Kopanicích a snažili se
pozdvihnout poměrně nízkou kulturní a sociální úroveň místních, velmi často negramotných
7

obyvatel. Významnou osobností je v tomto případě již zmiňovaný František Dočkal,
František Dobiáš nebo Ferdinand Dúbravský (1850 – 1922), slovenský spisovatel a učitel
píšící pod pseudonymem strýčko Ferdinand, který také vyučoval na Kopanicích, a podobně
jako Josef Hofer se zaměřil na lidovou magii na Žítkové. Své poznatky publikoval ve spisku
Bohyně na Žítkovej. Josef Hofer ve své knize, zabývající se stejným tématem, použil právě i
některé příběhy pocházející od Dúbravského.
Další významnou odbornou literaturou pro Moravské Kopanice je kniha Josefa
Klvaňa (1857 – 1919) Kroje lidové na moravském Slovensku. Tento český přírodovědec a
etnograf se zabýval lidovými kroji v jihomoravské etnografické oblasti a nevyhnul se
samozřejmě ani popisu kopaničářského kroje.
Jedna ze základních monografií, z níž se dovídáme mnohé o obyvatelích Kopanic,
pochází od Jozefa Ludovíta Holubyho (1836 – 1923), evangelického kněze, působícího
v Zemianskom Podhradí v Bošácké dolině, což je součást slovenských kopanic. V Bošácké
dolině působil jako kněz velmi dlouho a získal si tedy předpoklady pochopit zdejší obyvatele.
Ve svém díle Národopisné práce se věnuje i Moravským Kopanicím a to především lidové
magii. Ludovít Holuby však nevnímal magii na Kopanicích tak negativně jako Hofer.
Uvědomoval si výjimečnost tohoto fenoménu, a snažil se pochopit tvorbu těchto jevů ve
společnosti. 1
Velmi neocenitelným pramenem pro výzkum oblasti Kopanic jsou písně. Rozbor písní
může přinést užitečné informace do historického bádání. Téměř 2000 kopaničářských písní
sesbíral do své knihy Zpěvy moravských kopaničářů hudební skladatel Josef Černík (1880 –
1969), který dětství prožil poblíž Kopanic, a ty se mu později staly velkou inspirací. K dalším
lidem, kteří prožili své dětství na Kopanicích a rozhodli se sepsat své zážitky, patří katolický
1

JILÍK, Jiří: Žítkovské čarování. Pravdivý příběh žítkovských bohyní. Brno, 2013, s.20.
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kněz František Lučinovský (1922 – 1994). Tento rodák z Pitína byl nucen opustit
Československo v roce 1950 z důvodu pronásledování církevních hodnostářů. Uchýlil se do
Itálie a tady sepisoval své vzpomínky. Roku 1969 vyšla v Brixenu jeho kniha Rodnému kraji.
Věnuje se zde všednímu životu obyvatel Kopanic a částečně svému působení v církvi.
Vzpomínky doplňuje mnoha kopaničářskými písněmi.

Na Kopanice nezapomněl ani po

letech. Roku 1991 nechává na vlastní náklady vystavět Kapličku na Pitínských pasekách (také
součást Kopanic) zasvěcenou Panně Marii Kopanické. Kaplička byla také postavena na počest
a vzpomínku na pitínského rodáka Mons. Dr. Josefa Karla Matochu, který se stal
olomouckým arcibiskupem a zemřel jako mučedník v komunistickém vězení v roce 1961. 2
V poslední řadě nesmíme zapomínat na lidového umělce, vypravěče a tvůrce pohádek
Josefa Lebánka z Vápenic. Vždy s velkým úspěchem u posluchačů, vyprávěl tento rodilý
Kopaničář o dřívějším životě v tomto kraji. V muzeu v Uherském Brodě jsou také uloženy
rukopisné zápisy Josefa Lebánka Život rodiny na Kopanicích z roku 1978. Josef Lebánek je
zachycen také v krátkém dokumentu České televize Syn z Kopanic z roku 1977. V dokumentu
je zaznamenáno jeho nezapomenutelné vypravěčské umění v nářečí, účinkování na
Kopaničařských slavnostech v roce 1977 a vzpomínky na dětství.
V současné době je velmi cenným dílem monografie pana Jiřího Jilíka (*1945)
Žítkovské čarování, která poskytuje velmi komplexní pohled na tento jev již dávno zaniklý,
pocházející z kraje česko-slovenského pomezí. Jilík se zaměřil na shromaždování písemných
pramenů o těchto ženách, provozující čarodějné praktiky, při nichž vycházel i z osobního
setkání s poslední žijící bohyní Irmou Gabrhelovou. Jiří Jilík patří mezi osobnosti, kterým
kraj Moravských Kopanic silně učaroval, stejně jako na něj velmi silně zapůsobilo setkání
s poslední nám známou bohyní. V knize často uvádí ukázky z děl Františka Bartoše, Josefa
Hofer či Ferdinanda Dúbravského, čímž bohužel poněkud ustoupil do pozadí jako autor.
2

In: http://bilekarpaty.cz/vis/ [cit. 10.4.2014]
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Nicméně nám poskytuje i vlastní názor na tyto ženy. Na rozdíl od výše jmenovaných autorů
považuje bohyně za velmi jedinečný případ zástupkyň lidové magie, které přežily běsnění
katolické církve během čarodějnických procesů a je tedy nutné, když už ne pokračovat v této
tradici, tak alespoň uchovat si vzpomínky na tyto v každém případě zajímavé ženy, ať už
věříme jejich údajné moci či nikoli.
Co se týče archivních pramenů a kronik příslušných obcí tak můžeme čerpat ze
Státního okresního archivu a Slováckého muzea v Uherském Hradišti, dále Muzea J. A.
Komenského v Uherském Brodě, skanzen ve Strážnici a také Informační středisko pro rozvoj
Moravských Kopanic nacházející se ve Starém Hrozenkově. Ve své práci se budu opírat o
písemné prameny a to především: kroniky obcí Starý Hrozenkov a Žítková uložených
v archivu v UH. Archivní materiál zbývajících obcí není ani zdaleka tak obsáhlý a zahrnuje
kroniky pouze z období po 2. světové válce. Archiv obce Starý Hrozenkov zahrnuje pamětní
knihy, zápisy obecního zastupitelstva, novinové články a také spoustu zápisů ze schůzí, které
měly za cíl celkové zlepšení zdravotní a sociální úrovně na Kopanicích, která byla v 1.
polovině 20. století alarmující a důsledky se projevovaly i později. Komise nabízela mnohá
řešení a to především obnovení kdysi rozšířeného odvětví obživy, a to ovocnářství. Situace na
Kopanicích a propastný rozdíl ve srovnání s okolními obcemi, se ale začal vyrovnávat až
v průběhu 70. - 80. let 20. století.
Archiv obce Žítková obsahuje obecní kroniku, která se začala psát teprve roku 1919, a
prvním zapisovatelem byl učitel František Macek. A právě učitelé, často jediní zástupci
inteligence, nejčastěji patřili mezi ty, kteří upozorňovali na nízkou úroveň vzdělání na
Kopanicích. V inventáři tedy najdeme i zprávu žítkovských učitelů o zdejších poměrech.
Největší problém spatřovali v tom, že děti navštěvovaly školu jen zřídka. Rodiče zkrátka děti
do škol neposílali, raději je využívali při práci na poli. Nemůžeme ovšem zobecňovat názor
rodičů na školu, liší se případ od případu. Rodiče většinou nevyužívali svých dětí na práci na
10

úkor vzdělání, ovšem velké vzdálenosti mezi školou a domovy dětí často znemožňovaly
pravidelnou docházku, a vše bylo umocněno v zimním období, kdy děti neměly ani potřebné
oblečení a cesty byly neudržovány. Archiv dále zahrnuje několik rukopisných listů od učitele
Karla Dočkala, jedná se o podklady k problematice žítkovských bohyň.
1.1. BELETRIE
Staro-hrozenské Kopanice se staly inspirací některých autorů, kteří své zážitky
převedli do románové podoby. Dle mého názoru nelze krásnou literaturu jako takovou
ignorovat. Tento druh literatury je velkým přínosem pro zpopularizování daného tématu a tím
může přivádět další badatele (i laiky) k prozkoumání daného tématu.
Jako příklad můžeme uvést českou spisovatelku Amálii Kutinovou (1898 – 1965),
která popsala své vlastní zážitky z Kopanic v knize Gabra a Málinka v čarovné zemi (1938).
Příběh podobně jako ostatní díly Gabry a Málinky vypráví o životě dvou malých sester. Je
tedy jasné, že svědectví, které nám Kutinová zanechala, musíme brát poněkud s nadhledem,
jelikož Kopanice vnímala jako dítě. Všímá si pouze krás přírody, tradičních zvyků a krojů.
Ve skutečnosti je její pohled zidealizován a vyhýbá se tématům méně příjemným, tedy
všudypřítomné chudoby a nesmírně těžkého života.
Další spisovatelkou, která strávila část svého života na Kopanicích, byla Květa
Legátová (1919 – 2012) a na Starém Hrozenkově vyučovala češtinu. Tento kraj a jeho
obyvatele si velmi zamilovala a rozhodla se zasadit svůj román Jozova Hanule (2002) do této
svérázné oblasti, i když pozměnila název vesnic. V knize zachytila reálný pohled na tuto
oblast v době protektorátu a jeho vlivu na vesnické obyvatele. Zejména část tohoto díla
zabývající se osvobozením Československa Rudou armádou dodnes považuji poněkud za
kontroverzní. Autorka ve svém díle popisuje agresivní a nepřátelské chování příslušníků Rudé
armády vůči obyvatelstvu. Podle autorky mělo docházet ke znásilňování a dokonce
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k otevřenému boji s místními. Tento názor se samozřejmě nehodil v období, kdy vládla
komunistická strana, která vždy pouze vyzdvihovala hrdinství sovětských vojáků během
osvobozování Československa, a právě toto dílo mohlo být publikováno až v době po
Sametové revoluci. Domnívám se, že v případě zločinů způsobených během osvobozování
musíme posuzovat případ od případu, nikoli zevšeobecňovat.

Jelikož postup Sovětské

armády se lišil. Někteří lidé je oslavovali, jiní proklínali.
A na konec bych ráda zmínila i nejnovější publikaci, která pojednává o Moravských
Kopanicích, přesněji o zdejší lidové magii. Je to v současné době velmi populární kniha od
Kateřiny Tučkové (*1980) s názvem Žítkovské bohyně (2012). Kniha je napsána formou
pamětí a vzpomínek smyšleného potomka jedné z posledních žítkovských bohyní. Velká část
tohoto vzpomínaní je zasazena zejména do období totality, a to jak té komunistické, tak i
předcházející nacistické. Hlavně období komunismu zapříčinilo vymýcení tohoto fenoménu.
Bohyně byly pronásledovány, jelikož se vymykaly teorii komunistického materialismu.
Lidové léčitelky pak často neměly pokračovatelky, jelikož jsou známy i případy, kdy se jich
jejich vlastní dcery zřekly, aby ochránily svou rodinu. Tučková psala svůj román nejen jako
historickou fikci, ale snažila se částečně podložit svůj příběh historickými prameny. Čerpala
tedy z archivu Stb. Zajímavé je, že se zmiňuje i o údajné návštěvě Heinricha Himmlera na
Kopanicích. Nacisté zde údajně měli hledat důkazy o árijském původu kopaničářských
obyvatel. Z čehož se dá usuzovat, že autorka je pravděpodobně zastánkyní teorie o
germánském osídlení Kopanic, či spojitosti bohyň s germánskými kmeny. Ona sama se o
tomto tématu zmiňuje nejen v knize, ale i během svých veřejných čtení, jehož jednoho z nich
jsem se osobně zúčastnila.
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II.

CHARARKTERISTIKA MORAVSKÝCH KOPANIC

2.1. POLOHA
Oblast Moravských Kopanic se nachází při jihovýchodní hranici České republiky se
Slovenskem na svazích pohoří Bílé Karpaty, které už odedávna ohraničovalo území obou
zemí. V současné době náleží k této oblasti 5 vesnic – Starý Hrozenkov, jako centrální obec
Moravských Kopanic; Žítková; Vyškovec; Vápenice a Lopeník, ten je však blíže obci
Březová (např. kroj řadíme ke kroji březovskému nikoli hrozenskému). V minulosti byly ke
Kopanicím chybně řazeny obce Strání a Březová nebo naopak Kopanice patřily k oblasti
Horňácka. Národopisci si však uvědomili celkovou rozdílnost a svéráznost tohoto kraje a
začali jej označovat samostatně.
Starý Hrozenkov se nachází v údolí Krátkovského potoka, kolem nějž se v kopcích
rozkládají přilehlé obce. V okruhu hory Velkého Lopeníka (912 m), Malého Lopeníka (845
m) a Mikulčina vrchu (799 m) jsou pak roztroušeny vesnice Lopeník, Vápenice a Vyškovec
s horou Kykulou. Pátá obec Žítková, s nejpěknější polohou, leží severně od Starého
Hrozenkova. Dole v údolí Žítkové se prodírá šumný potok Lešná, k němuž se naklání ze
slovenské strany hora Chabová. Kolem chalup se rozprostírala chudá pole, ta mohla být pro
svůj značný srázný svah obdělávána pouze ručně, kopáním. Odtud tedy pochází název pro
celou oblast. 3
V minulosti byly Kopanice často nazývány krajem „zapomenutým Bohem i lidmi“.
Jako hlavní důvod této izolovanosti spatřuji v geografické poloze Kopanic, které jsou
odděleny od zbytku celé Moravy vysokým pohořím a jsou tedy jakoby obráceny zády. Prostor
se naopak otvírá směrem na Slovensko do údolí Váhu. Například do slovenského města

3

LUČINOVSKÝ, František: Rodnému kraji. Brixen, 1969, s. 11.
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Trenčín mají Kopaničáři mnohem blíže než do svého vlastního nejbližšího střediska, do
Uherského Brodu. Místní lidé se tedy více považovali za obyvatele Uher, čili Slovenska.
Obyvatele Slovácka vědomě nazývali tzv. „Moravčíky“. Tento silný rozdíl mezi jednotlivými
obyvateli Slovácka a Moravských Kopanic je dodnes patrný v mluvě Kopaničářů.
2.2. HISTORIE
Poloha Moravských Kopanic a jeho snadný přístup do Uher vystavoval po dlouhá
staletí tuto oblast množství útoků přemísťujících se vojsk. Přes Kopanice prý táhla vojska
knížete Břetislava roku 1099 a knížete Svatopluka roku 1180. Hornaté území bylo neutrální,
ale pravděpodobně již od roku 1260 patřilo k Moravě. Oblast připojil k Moravě Přemysl
Otakar II. po vyhrané bitvě s uherským králem Bélou IV.
Na otázku, kdy se začali v oblasti Kopanic usazovat první osadníci či odkud pocházeli,
je velmi těžké odpovědět. Usuzuje se, že první osadníci se zde objevují koncem 11. století a
pocházejí pravděpodobně z oblasti kolem slovenského města Trenčín. V hrozenkovském
údolí vznikla osada Vysoká Lhota, která je písemně doložena roku 1261 ze zakládací listiny,
ve které Smil z Kunštátu ze Střílek daroval území Vysoké Lhoty vizovickému klášteru
(Smilheim). V důsledku opakovaných útoků Uhrů během válek Matyáše Korvína, Vysoká
Lhota v 2. polovině 15. století zcela zpustla. Po vypálení domů nalézali přeživší obyvatelé
záchranu na samotách v okolních lesích. Vesnice je často označována jako pustá, jelikož se
vrchnost vzhledem k odlehlosti ani nesnažila zjistit, kolik zde žije obyvatel. O této lokalitě se
dále dozvídáme z kupní listiny z roku 1480, kdy se území stává součástí světlovského panství,
tedy majetkem pánů z Landštejna, sídlících na hradě Nový Světlov v Bojkovicích. Roku 1517
se majitelem světlovského panství stal Burián z Vlčnova. A v této době se už ve výčtu jeho
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vesnic objevuje i název Hrozníkov (poté i názvy Hrozenko, Hrozné Pusty nebo Vysoká
Lhota). 4
Roku 1563 panství přešlo k novému majiteli Fridrichu Tetourovi z Tetova, v jehož
rodě zůstal až do konce 16. století. A následně roku 1613 se majitelem stal Sereny z Kis
Serenu. V rodě Serenyich se udrželo panství až do roku 1746, kdy se poslední majitelka rodu
Karolina provdala za hraběte de Sant Julien. Roku 1663 trpěly Kopanice útoky turecké jízdy
pod

velením

Köprölyho

Achmeda

paši.

Turci

zpustošily

Uherskobrodsko

a

Uherskohradišťsko. Bylo spáleno 49 vesnic, zničena úroda a zabito 5000 obyvatel. Ze 17.
století pochází také kaplička na Rovňách ve Starém Hrozenkově, která byla zbudována na
památku této události. 5
Velmi zajímavá je podřízenost místních obyvatel vůči panské vrchnosti. Jako ostatní
obyvatelé monarchie byli sice zavázáni povinností robotovat na panských pozemcích, ovšem
tato povinnost oficiálně zanikla roku 1848, nikoli však prokazatelně na Kopanicích.
V důsledku minimální či žádné gramotnosti se vládní výnosy rušící povinnost roboty
nedostala do podvědomí místních, a tak byly Kopanice poslední částí Rakouska Uherska,
která dosud pracovala na panských polích hraběnky Jindřišky Larisch-Mönnichové (1835 –
1884) a poté Jindřicha hraběte Bellegarda (1884 – 1906). Tato hrabata samozřejmě věděla, že
se na Kopaničářích dopouštějí nepráví, ovšem je jasné, že v jejich zájmu nebylo nechat se
připravit o pracovní sílu a nadále využívali tyto bohužel negramotné obyvatele. Naskýtá se
otázka, proč na císařský výnos neupozornil Kopaničáře žádný nejbližší úřad nebo i místním
nejbližší, jejich kněz nebo učitelé. Dle mého názoru určitě část obyvatel musela vědět o tom,
že pracovat už nemusí, ale zkrátka se jednalo o velmi prostý a hluboce věřící lid, který byl

4

KŘÍŽKOVÁ, Eliška: O kopanickej reči. Starý Hrozenkov, 2010, s. 6-7.
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možná smířen se svým osudem a odmítal se jakkoli vzpírat šlechtě. Patrně si nemohli být jisti,
zda pokud odmítnou pracovat, dostane se jim zastání někde jinde. Obyvatelé byli velmi zvyklí
přijímat rozkazy od šlechty a nevěděli, že v tom okamžiku má právo větší moc nad vrchností.
Světlovská šlechta využila situace a postupně nutila obyvatele Kopanic, pod
výhružkou vyhnání z jejich rodné kopanice (domu), podepisovat tzv. pachtovní smlouvy, na
jejichž základě se jim rok od roku zvyšoval nájem (pacht) za pozemek. Kopaničáři tedy raději
nejedli, chodili otrháni a bosky jen aby mohli pacht platit. Věděli, že jejich kopanice je
všechno, co mají a že by jejich rodiny bez vlastnictví půdy zemřely hladem. 6
Pokud tedy přidáme ke geografické izolovanosti kraje i toto robotní zatížení obyvatel
nejen fyzické, ale i finanční, je jasné proč bylo zdejší území značně opožděno vůči okolním
obcím, které o více jak 50 let využívaly relativní svobody, zatím ne sice té politické, ale
alespoň té osobní.
Neutěšená situace na Kopanicích byla vyřešena 9. května 1899, kdy se Kopaničáři
poprvé stali samostatnými hospodáři nikoli panskými nevolníky. Kopanicemi a situací zde, se
začali zabývat poslanec a duchovní dr. Antonín Cyril Stojan (1851 – 1923), advokáti
dr.Koželuha a dr.Kroupa, kteří o Kopanicích informovali v novinách a otázku moderních
nevolníků rozvířili. Původním plánem těchto mužů bylo podat žalobu na světlovskou vrchnost
a tím získat půdu pro Kopaničáře zadarmo, jelikož po celou dobu stejně daně platili. Proti
vyřízení záležitosti soudní cestou se bohužel ohradili samotní Kopaničáři. O soudu nechtěli
ani slyšet. Znovu se ukázala silná nedůvěra místních vůči vládě, soudům i vůči zákonům
samotným. Raději souhlasili s odkoupením svých kopanic, na které si vzali půjčky a úvěr
spláceli Moravské hypoteční bance.

6
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Po vzniku Československé republiky byly vypsány volby 20 kandidátů do obecního
zastupitelstva Starého Hrozenkova. Volby v tomto kraji vyhrála Československá strana
lidová. Obce Vápenice, Vyškovec a Žítková získaly roku 1919 správní samostatnost, jelikož
celou dobu byly pouze osadami pod správou Hrozenkova. V předválečném období se politika
z roku 1938 dotkla Kopanic jen okrajově. Ovšem při následné okupaci Československa
v březnu roku 1939 přijelo do Hrozenkova 45 celníků a pohraničníků Finanční stráže, kteří
uzavřeli hranice s nově vzniklým Slovenským štátem. Německá nařízení začala platit
samozřejmě i na Kopanicích. Hrozenkov byl přejmenován na Alt Traubendorf, bylo omezeno
používání češtiny na veřejnosti a do té doby velmi svobodný život byl direktivně omezován
(zatemňování oken; zákaz zábav; a hlavně odvody mladých mužů na nucené práce do Říše).
Židovské pogromy dosahovaly až do tohoto koutu země, kdy byly roku 1942 odvedeny jediné
tři židovské rodiny (Bustinovi, Taussovi a Weinerovi). Byli odvezeni spolu s brodskými Židy
do koncentračních táborů, nikdo z nich se už po válce nevrátil. V závěru války proběhla
poblíž letecká bitva spojenců s Němci a stále více se blížila fronta, která začala osvobozovat
Moravu. Jako hraniční oblastí byly Kopanice nuceny poskytovat koně nebo vozy prchajícím
Němcům. Osvobození Starého Hrozenkova a nejbližších obcí proběhlo 30. dubna 1945. 7

7
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2.3. TYPICKÁ ARCHITEKTURA
Pro Moravské Kopanice jsou typická horská dvorcová obydlí, rozesetá na samotách po
stráních Bílých Karpat. Domy byly stavěny na samotách, v důsledku nedostatku půdy a málo
sjízdných cest. Lidé si tedy budovali své domy poblíž svých políček.
Obyvatelé Kopanic využívali všech darů přírody a v přírodě si také obstarali téměř
všechen potřebný materiál pro stavbu chalupy. Hrubé balvany, mohutné stromy, bláto a sláma
byly téměř zdarma a staly základním materiálem pro stavbu primitivních obydlí. První domy,
které často zvládal hospodář jen s pomocí rodiny, byly tedy dřevěné s doškovou střechou
(brvenice). Stavby měly také svůj ustálený ráz. Byly stavěny v rovině nebo do úhlu (po
kopanicku „do klúča“). Dům v rovině byl jednodušší a měl pouze dvě místnosti (jizbu, a
pitvor). Pitvór sloužil jako jakási předsíň, ve které se skladovalo nářadí, bečka se zelím, či
v případech nejchudších rodin sloužil také jako chlév pro zvířata. Jizba byla jedinou obytnou
místností, ve které se tísnila celá, mnohdy velmi početná rodina. Jizbě dominovala pec (často
jen otevřené ohniště), na které se vařilo a dětem sloužila jako postel. Jelikož kopaničářská
obydlí neměla klasický komín, byl kouř odváděn trychtýřovitým výstupem nad ohništěm (tzv.
cukem) na půdu. Na půdě byla zhotovena malá pícka, v níž se kouř a jiskry srážely, čímž se
částečně snížilo nebezpečí požáru. 8
Vybavení obytné místnosti bylo velmi prosté. Kromě pece zde byl velký dřevěný stůl,
lavice a postel, nad níž byl zavěšen tzv. kolembáč (plachta), v němž spalo nejmenší dítě, a
žena jej tedy měla velmi blízko. Zdi kryly nejčastěji svaté obrázky.
Na konci 19. století se částečně upustilo od budování klasických dřevěných chalup a
začal se používat nový způsob stavby z nepálených cihel (kotovic, vepřovic) nebo také do

8
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bednění nabíjená hlína (nabíjanice). Uspořádání domů bylo zachováno, v některých případech
byla ale došková střecha zaměňována za šindel nebo plech.
2.4. KOPANIČÁŘSKÝ KROJ
Kroje jsou velmi důležitým projevem lidové kultury, kterou je nutno uchovávat pro
budoucí generace. Kroj byl pro prostý lid jakýmsi prostředkem, jak projevit svou kulturu a
svébytnost odlišnou od ostatních vesnic. Kopaničářský neboli hrozenský kroj patří dodnes
k nejlépe dochovaným krojům Slovácka. Obsahuje jinde dávno zaniklé krojové součásti.
Každý kroj ve své podstatě odrážel životní podmínky, ve kterých každý člověk žil.
Kopaničářský kroj poskytuje doklad, že jejich rodný kraj sice nepatřil mezi ty nejbohatší, ale
jeho obyvatelé si přeci jenom dali na svých krojích záležet, což dokazují nádherné a velmi
složité výšivky. Tento typický oděv nosili obyvatelé Starého Hrozenkova, Žítkové, Vápenic a
Vyškovce.
Ženský kroj se skládá z rubáče (košile z hrubého konopného plátna); rukávce
(jednoduchého střihu); leknice (živůtek bez rukávů spojený se sukní z bílého plátna, trochu
jemnějšího). Sukně je bohatě zvrapená, vyšívaná v pase přes vrapy a ozdobně připojená
k vyšívanému živůtku, šněrovanému vpředu pentlí. Typy vyšívání jsou: na hodziny, na
húsenice či makovičky a mnoho dalších. Na hlavách se nosily červené nebo hnědé šátky tzv.
turčáky nebo také zdobené čelenky. K ženskému kroji se nosil ještě červený pás s třapci na
koncích, který je spleten z obarvené ovčí vlny. Co se týče obuvi, tak v létě se chodilo na boso,
v zimě nosily ženy i muži krpce nebo papuče. Jednalo se o velmi jednoduchou obuv
vyrobenou z kousku kůže a upevněné k noze řemínky či šňůrkami. 9
Mužský kroj se skládá z bílé košele tunikového střihu se 4 tkaničkami. Ženatí muži si
vázali košelu na 2 smyčky, svobodní jen na jednu. U ramen byly rukávy spojeny vyšívanou
9
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černou mřížkou. Přes košelu se nosí lajbrík, vesta ušitá z černého nebo modrého sukna.
Nohavice se nosily z bílého valchovaného sukna s jednoduchým modrým šňůrováním na
stehnech. Později se nohavice vyráběly i z černého nebo modrého sukna. Kolem nohavic byli
opásáni koženým remeňom (opasek) 3x obtočeným do kola. V papučích nosili preplety
(ponožky z ovčí vlny s černě vyplétaným geometrickým vzorem). Hlavu pokrýval širák –
malý černý klobouk s ohnutou stříškou zdobenou pentlí a barevnými vlněnými kuličkami. 10
2.5. KOPANIČÁŘSKÉ NÁŘEČÍ
Místní nářečí řadíme k moravsko-slováckému dialektu, ale od ostatních dialektů se
velmi silně liší. Na celém Slovácku je velmi patrný vliv i jiných jazyků, nejvíce však
slovenštiny, ale nářečí na Kopanicích je slovenštinou ovlivněno nejsilněji. Hlavním důvodem
je samozřejmě historický vývoj a poloha této oblasti, která se vždy stýkala více s obyvateli
Uher. V důsledku nízké gramotnosti a po dlouhou dobu také nízké účasti dětí ve školách, se
místní nářečí nepodařilo naštěstí učitelům zcela vymýtit ani přiblížit spisovné češtině.
Považuji místní svéráznou řeč za cenný doklad kopaničářské kultury, která by měla být nadále
udržována.
Volné boly hory pri Uherském Šjanci,
kedz naši praotci do téj zeme prišli,
hory kučovali, pole dorábjali,
preto sa tak píše Kopanice naše.
Dávno veru dávno, aj šesc pokolení,
přežili tu ludzia obyčajom svojím.
Zákony něznali, v srdci jich nosili,
súsed súsedovi si vypomáhali.
Chalúpky malučké, došky pokrývané,

10
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po hrozenských stráň boly jak rosjaté.
V malučkých chalúpkách početné rodzinky,
tu nás vychovaly chudobné maminky.
Bohatstva něznaly, skromnosti učily,
Bože ím to odměň, čo mohly, nám daly.
Ruky jejich zlaté, šaty nám chystaly,
Hrozenské vyšívky, na ně nám vyšily.
Pekně vyšívaly, v zime nici pradly,
otcovia zas v horách z drevom narábjali.
V práci zestarali, dzcom dobre priali,
bysme na ně vděčno, radzi vzpomínali.11

Pro zajímavost bych ráda uvedla některá pravidla kopaničářského nářečí, která se
velmi podobají slovenské výslovnosti. České ř je vždy nahrazeno písmenem r. Mnoho slov,
která znějí v moravském nářečí krátce, se v kopanickém dialektu vyslovují dlouze (ňéčo,
ňégdo) a naopak slova vyslovovaná dlouze se po kopanicku vyslovují krátce (sadlo, maslo).
Častým jevem je i vypouštění slabik, např. l (žutý, duhý, túc). Slabika ne měkne v ce (celo),
ale také v če (češic); dě i de se přeměňuje v dze (dzeň, dzeci, podzekovac). Bě, pě, vě, mě se
vyslovuje jako be (bež, obed), pe (pekný), ve (vedzec), me (merica). Zajímavá jsou slovesa,
která v infinitivu končí na –c (smjac sa, vedzec, sedzec, ísc).

12

Ovšem i na Kopanicích vliv vzdělanosti převážil a osobité nářečí se v mluvě lidí
vytrácí čím dál více a je nahrazováno slováckým dialektem. Kopaničářské nářečí tak můžeme
slyšet už jen od nejstarších obyvatel. Mladší lidé používají jen některé výrazy typicky
kopaničářské. Alespoň tak zůstává místní nářečí živé v písních a povídkách charakteristické
pro tuto oblast.

11

Ukázka kopaničářského nářečí: LUČINOVSKÝ, František: Rodnému kraji. Brixen, 1969, s. 8-9.

12

KŘÍŽKOVÁ, Eliška: O kopanickej reči. Starý Hrozenkov, 2010, s. 24-25.
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2.6. KOPANICE DNES
Budoucnost pravých Kopanic je velmi nejistá. V průběhu 2. poloviny 20. století začaly
být kopaničářské chalupy opouštěny. V důsledku zvyšující se životní úrovně, obyvatelé
opouštěli svá rodná místa, nejčastěji odcházeli za prací či celkově za lepším a jednodušším
životem, netočící se jen kolem domu a domácích zvířat. V domech na samotách zůstává už
jen velmi málo „domorodců“. Mladí lidé se nejčastěji úplně odstěhují, část z nich alespoň
zůstává v obci Starý Hrozenkov. Opuštěné chalupy začali kupovat lidé z okolních obcí, či
úplně jinde z České Republiky, kteří využívají Kopanic jako chatařské oblasti. Příliv cizích
lidí, chovajících se ke Kopanicím často nešetrně (moderní zástavbou) se místním nezamlouvá,
ovšem ani oni nedokáží zabránit vysídlování obce Žítková, Vyškovec, Vápenice a Lopeník.
Útěchou alespoň zůstává, že místní, nejčastěji ze Starého Hrozenkova, se snaží
uchovat tento mimořádný folklorní region, jeho zvyky a tradice. Ty dodnes udržuje několik
folklorních sdružení (od roku 1947 soubor Kopaničár, který udržuje tance i písně v živé
podobě; dále dětský soubor Kopaničárek; ženský soubor Čečera

13

; Gajdoši z Kopanic,

jehož členové tvoří manželé Bohumil a Lýdie Gabrhelovi a jejich syn; a nakonec Mužský
sbor z Vápenic). Z velkého počtu folklorních sdružení je jasné, že zájem o tradice i nadále
přetrvává a v nejbližší době nezanikne.

13

Soubor Čečera – tento ženský soubor má 17 členek a vznikl roku 1997. Zpočátku se zaměřoval pouze na

interpretaci písní z Kopanic či okolí, ale nyní se věnuje i velmi záslužné činnosti, která vede k udržení tradic
v povědomí lidí. Vytvořily dramaticko – hudební představení O touze a čarování, které pojednává o fenoménu
kopanických bohyň. Další záslužnou činností je sběr výšivek a udržování kopaničářského kroje. Z obrazových
materiálů z konce 19. století dokonce zrekonstruovaly zaniklou krojovou součástku – šatku (pokrývka hlavy).

22

III. OSOBNOST JOSEFA HOFERA
3.1. ŽIVOTOPIS
Osobnost Josefa Hofera není známa mnoha lidem, i přesto jsem usoudila, že se jednalo
o velmi zajímavého člověka, který se pojí s historií episkopátu olomouckého arcibiskupa
Theodora Kohna a o člověka, který se bezesporu zapsal do dějin kopaničářské oblasti. Lidé
z Kopanic panu Hoferovi vděčí za mnoho, i přesto, že prosazoval horlivě některé své
nepopulární ideje (a to především názor na místní pověry, magii či alkoholismus). Vždy se ale
snažil místním pomoci zlepšit jejich velmi bídný život. Kopanice si velmi zamiloval, ale
nezůstal pouze u toho. Působení zde ho silně poznamenalo a rozhodl se sepsat řadu knih a
článků o tomto svérázném národu z pohraničí. Je tedy pravým autorem, který nám zachoval
cenný doklad obrázku života lidí zde. Na následujících stránkách se budu snažit vyložit jeho
obraz na zdejší obyvatele a srovnat je případně i s dalšími autory.
Josef Hofer se narodil 19. listopadu 1871 ve Snovídkách (okres Vyškov) do rodiny
cihlářského dělníka. Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti, ve kterém roku 1893
odmaturoval, a kde byl jeho učitelem etnograf Josef Klvaňa. A právě setkání s tímto mužem,
v něm probudilo zájem o lidovou kulturu, kterou se snažit co nejlépe uchovat. Po gymnáziu
působil několik let jako výpomocný učitel ve Stupavě pod Buchlovem, ale brzy nastoupil na
teologická studia v Olomouci. Mužem, který mu ukázal kněžskou cestu, byl paradoxně
Theodor Kohn, který později Hofera velmi zklame. 14
Josef Hofer byl vysvěcen roku 1900 a ustanoven pomocným kaplanem u sv. Michala
v Olomouci. Už v této době začíná pozorovat nedostatky katolických kněží, které později
popíše ve své knize Římská církev v nedbalkách, vydanou po odchodu z církve. Jeho kritika
14

HOFER, Josef: Kopaničářské povídky. Olomouc, 1923, s. 133.
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některých církevních hodnostářů vyvrcholí v letech 1902-1904, kdy se v časopise Pozor
objevuje článek s názvem Naše arcidiecéze, vydaný Hoferem pod pseudonymem Rectus.
Josef Hofer se rozhodl upozornit na nevhodné chování arcibiskupa Theodora Kohna (1845 –
1915), jeho špatnou komunikaci s věřícími, pýchu a nadřazenost, ale hlavně na svatokupectví,
které bylo podle něj v katolické víře silně zakořeněno. Nesouhlasil s ohromnými majetky
olomoucké diecéze, a bojem proti arcibiskupovi a jeho možnému odstoupení viděl šanci, jak
situaci zlepšit. Když si Kohn přečetl článek podepsaný pseudonymem Rectus, začal jednat
velmi popudlivě. V domnění, že našel pravého viníka, nechal uvrhnout do kněžské internace v
Kroměříži nevinného pátera Františka Ocáska. Josef Hofer nedovolil, aby byl potrestán někdo
jiný a přiznal se tedy k autorství článku. Naštěstí v kritice Kohna nezůstal sám, jelikož
arcibiskup pobuřoval i další vyšší katolické hodnostáře v čele s říšským poslancem a knězem
Antonínem Cyrilem Stojanem. Případ se dostal až k papeži, a arcibiskupovi bylo doporučeno
dobrovolně rezignovat, což v roce 1904 skutečně udělal. 15
Dalším působištěm se Hoferovi stal Zábřeh nad Odrou, Polanka u Opavy, Strážnice a
poté konečně roku 1910 nastoupil jako farář do farnosti Starý Hrozenkov, která zahrnovala
v té době ještě pouze osady Žítková, Vápenice, Vyškovec a Lopeník. Působit jako farář
v tomto zapomenutém kraji by pro mnohé znamenalo degradaci, jelikož vývoj byl zde
zpožděn o 50 let a chybějící komunikace ztěžovaly život jak lidem, tak i knězi. Josef Hofer si
však přeci jenom k místním našel cestu.
Od roku 1918 stál Hofer na jednom z čelních pozic reformního boje československého
duchovenstva s Římem. Pomáhal při vzniku nové československé církve a jako první kněz
v republice společně s uherskobrodským katechetou Oskarem Malým se oženil. Nato se roku
1920 definitivně s katolickou církví rozešel.
15

In: http://www.muspvyskov.estranky.cz/clanky/z-vyskovske-vlastivedy/josef-hofer--rodak-ze-snovidek--a-

afera-kolem-arcibiskupa-kohna.html [cit. 20. 4. 2014]
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Nakrátko se vrátil k původnímu učitelskému povolání a následně žil v Luhačovicích,
kde 8. března 1947 zemřel. V letech nesvobody 1939 – 1945 byl označován jako „persona
non grata“, tj. osoba nežádoucí. Během svého odpočinku v Luhačovicích sepsal své knihy a
neúprosně zúčtoval se svou klerikální minulostí ve dvou svazcích Římská církev
v nedbalkách a Římská noblesa.

3.2. VZTAH JOSEFA HOFERA K OBYVATELŮM KOPANIC
Josef Hofer nepřišel na faru ve Starém Hrozenkově jako neznámý člověk. Jeho velká
popularita z dob sporu s arcibiskupem mu poskytla relativně široké možnosti učinit pro své
chudé farníky mnohem více, než bylo v možnostech jiných, kteří měli také dobrou vůli
pomáhat. Jako farář se dostal do přímého styku s kopaničářským lidem. Za svého desetiletého
působení byl tamějšímu lidu nejen duchovním pastýřem, ale i rádcem a pomocníkem v jejich
každodenním, nesmírnou bídou poznamenaném životě. Celým svým úsilím pracoval i za
nápravu zaostalých poměrů celého kraje. Nelze ovšem říci, že byl oblíben všemi. Snad proto,
že své názory prosazoval příliš horlivě a snažil se změnit Kopaničáře k obrazu svému,
hovořili o něm někteří farníci jako „náš besný farárisko“.
Dílo Josefa Hofera je pro Kopaničáře velmi významné. Ve svých článcích a spisech
upozorňoval na bídu a těžký život zde, a tím také bojoval za jejich lepší budoucnost.
Kopaničáře vychovával a snažil se povznést jejich ušlápnuté a ubité sebevědomí. Bojoval
proti špíně, nepořádku, hluboce zakořeněné pověrčivosti a hlavně proti alkoholismu, které si
vybíralo silnou daň, ale je nutné říci, že nebylo problémem pouze na Kopanicích.
Roku 1912 vychází jeho folkloristický spisek Bohyně na Žítkové, který má svůj
vedlejší osvětový cíl a to snahu potlačit pověry a čáry zde zakořeněné. Setkával se podle jeho
názoru s tak zvláštními pověrami, že se začal zajímat o to, odkud některé pocházejí. Část
25

pověr pocházela přímo od samotných kněží, kteří zde také působili. Narazil totiž na deník
jezuity Karla Kulicha, který vlastnil dva svaté ostatky a využíval je ke klamání věřících. Podle
dochovaných záznamů věšeli ostatky sv. Ignáce kolem krku rodícím ženám a ty hned porodily
zdravé dítě. Je na zhodnocení každého, jak podobným věcem hodná věřit. Je ale jasné, že
pověry a církev sama byly způsobem, jak zastrašit prostý lid. Neuvědomělí věřící se v tu
chvíli stávají pro kněze měkkým voskem, jejž je možno formovat, jak kněz uzná za vhodné.
Tyto názory vyjadřoval Josef Hofer a už v tuto dobu, kdy nastoupil do Starého Hrozenkova,
začal pochybovat o celkovém smyslu či správnosti katolické církve. 16
Názory na nového hrozenkovského faráře nebyly vždy pozitivní. Na počátku svého
působení zde se musel bránit proti řadě fejetonů uveřejněných v červenci, srpnu a září roku
1912 v Lidových novinách, podepsaných neznámým pseudonymem Jožika či Josica, které
neuctivě líčily Kopanice jako zcela zaostalý kraj, který je navíc ovlivňován farářem Hoferem,
na něhož musí Kopaničáři stále robotovat, a který se nesnažil místním pomoci, ale spíše je
nechal stále důvěřivě posluhovat. Kdo se skrýval za tajemnými fejetony, dosud nebylo
zjištěno. Hofer podezíral sběratele písní a učitele Josefa Černíka, ovšem to nebylo prokázáno.
První fejeton ze dne 31. července 1912 byl nejútočnější a zaměřil se na obyvatelky Kopanic,
které neznámý autor popsal jako ženy oddané opilectví, smilstvu a cizoložství.
Hrozenskovského faráře líčil jako fanatického klerika, využívajícího své farníky, dále jako
muže oddávajícího se hazardu nebo obžerství. Reakce Hofera na sebe nenechala dlouho čekat
a proti výrokům se ohradil svými články s názvy Pokrokový lotr a Pokrokové zájmy ze dne 7.
a 31. srpna 1912, uveřejněnými ve Slováckých novinách. Zaměřil se hlavně na obranu
kopaničářských žen, podle něj velmi mravných a věřících, které nebyly schopny toho, co o
nich bylo řečeno. Jako příklad uváděl případ, kdy stará matka přivedla svého syna ke svaté

16

HOFER, Josef: Římská církev v nedbalkách. Praha, 1931, s. 280.
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zpovědi jen kvůli tomu, že její syn políbil dívku.

17

Tak možná podstata vzájemných sporů

mezi dodnes neznámým autorem fejetonů a farářem Hoferem nespočívala ani tak v otázce
způsobu záchrany lidové kultury či povaze obyvatel Kopanic, jakož v souboji ideovém, který
v té době probíhal mezi tzv. klerikály a pokrokáři.
Josef Hofer nepřestával pomáhat obyvatelům Kopanic ani po svém odchodu z církve.
Všemožně využíval své kontakty, aby situaci zde změnil. Na jeho popud poslala Národní
matice olomoucká tehdejšímu zemskému prezidentovi dr. Mezníkovi list, popisující hlubokou
bídu a zaostalost, která zde panovala. Snažili se navrhnout velmi rychlá a radikální řešení,
která by mohla pomoci. Základem bylo vybudovat stabilní školské zázemí, jelikož se kraj
potýkal s nedostatečnými prostory a s nedostatkem školních pomůcek. Problém představovalo
dále malé množství učitelů a také nepochopení řady rodičů, kteří nerozuměli potřebě
vzdělávat své děti. Velmi naléhavě Hofer apeloval na zřízení zdravotnického obvodu se
stálým lékařem, který tolik na Kopanicích scházel, dále pozvednout bytovou kulturu a
vystavět silniční spoje na Kopanicích. Dle mého názoru, se v průběhu 2. poloviny 20. století
propastné rozdíly začali postupně zmenšovat a skutečně se začal někdo Kopanicemi zabývat a
je nutné přiznat i částečný podíl právě Josefu Hoferovi, který jako jeden z prvních upozornil
širokou veřejnost o zdejších problémech a nutnosti zabývat se jimi.
Jak Hofer miloval Kopanice je vidět z jeho dopisu ze dne 7. prosince 1942, který
adresoval známému do Hrozenkova: „Je mi sice úplně lhostejno, kde budu po této pozemské
pouti odpočívat, rovněž je mi naprosto lhostejno, budu-li mít pohřeb jako ten nejnuznější
žebrák, ale jedno bych si přece přál, totiž abych po smrti odpočíval na hřbitově mezi
Hrozenčany a Kopaničáři, jež jsem měl a mám tak rád. Ovšem, že by mě to asi nebylo
dovoleno, ale já bych se spokojil i s načisto zastrčeným místečkem na starém hřbitově za

17

HOFER, Josef: Pokrokový lotr. In: Slovácké noviny. 1912, roč. 29, č. 52, s. 2.
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zídkou, kde bývají pochováni sebevrahové.“

18

Jeho vřelé přání ovšem vyplněno nebylo.

Často toužil být jako Kopaničáři. Líbilo se mu, že se lidé nestrachovali, kde budou nocovat,
co budou jíst. Popisoval je jako šťastné lidi, poněvadž byli spokojeni právě s tím málem a byli
vděčni za každou maličkost.

18

Autor [neuveden]: Josef Hofer (k památce jeho 90 narozenin), In: Hlas Kopanic. 1961, s.[neuvedeno].
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IV.

ŽIVOT KOPANIČÁŘŮ POHLEDEM JOSEFA HOFERA

Jak už bylo uvedeno výše, Josef Hofer sepsal řadu článků a několik knih, zabývající se
mnoha stránkami života obyvatel Moravských Kopanic. Podnětem k sepsání těchto publikací,
mu byla prosba jeho bývalého učitele Josefa Klvani, který prosil Hofera, aby využil možnosti,
že se stal farářem na Kopanicích a co nejefektivněji zaznamenal své poznatky ze života
Kopaničářů, tedy lidu, který si podle něj zaslouží být studován. Klvani dále trval na snaze
udržovat kopaničářský kroj a doufal, že tento kraj bude jedním z posledních, který vymění
svůj lidový kroj za moderní šaty. Hofer se ujal své úlohy velmi vážně a začal sbírat příběhy,
které buď sám zažil, nebo mu je někdo vyprávěl. Proto, když objížděl svou farnost na koni, si
nikdy nezapomněl vzít pero a papír, aby zachytil vše, co uvidí či uslyší. Velký důraz také
kladl na udržení kopaničářského kroje. Nejen, že nabádal své farníky k jeho udržování, ale
sám také často sbíral krojové součástky a výšivky, a při výjimečných příležitostech si kroj
oblékal.
Pokud mohu zhodnotit jeho pohled na obyvatele Kopanic, tak si troufám tvrdit, že
nám zanechal cenný náhled do skutečných životů místních. Nesnaží se totiž ukazovat jen
krásy či svéráznost kraje, ale všímá si i záporných vlastností Kopaničářů, které mnohdy
nejsou moc lichotivé. Jedná se hlavně o otázku role alkoholu ve společnosti. Pokud
uvažujeme o tom, že by mohl být Hofer ovlivněn svým povoláním, tedy katolického kněze,
nebylo tomu tak vždy. Ovšem v případě pověr a lidové magie byl nekompromisní a odmítal
jakkoli přijmout minimální fakt o výjimečném fenoménu místních bohyní. Všemi možnými
prostředky se snažil zbavit kraj těchto žen, které byly pro něj pouhé lhářky a podvodnice.
Myslím, že v případě bohyní je poměrně neobjektivní a zcela odmítá lidovou magii jako
přežitek dob minulých. Cenné jsou alespoň řádky v jeho knize Bohyně na Žítkové, kde
zachytil přesné formule a způsoby, které bohyně využívaly ke své činnosti. I přesto, že své
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příběhy vždy ukončil objasněním, jak daná žena oklamala své zákazníky, tak dle mého názoru
nevědomě dovolil, aby tento společenský jev byl zaznamenán a tedy uchován pro budoucnost.
Stal se jakýmsi kronikářem žítkovských bohyní a dopustil se toho, že bohyně nebudou
zapomenuty a staly se zkoumaným jevem.

4.1. VŠEDNÍ ŽIVOT OBYVATEL KOPANIC
Všední dny místních obyvatel byly po většinu roku naplněny tvrdou prací, nesmírnou
bídou, hladem a také bojem s nepříznivým počasím, které dokázalo zničit i to nejlepší
snažení. Své dny trávili tedy hlavně prací a moc času nezbývalo na oslavy či jiné příjemnější
aktivity. Jelikož obývali samoty na kopcích, byli obklopeni pouze přírodou, které se ovšem
snažili co nejvíce využívat. Kopaničáři žili tedy v souladu s přírodou, která jim poskytovala
nejzákladnější potřeby, a byli velmi často odkázáni právě na ni.
Základním způsobem obživy Kopaničářů bylo zemědělství, ovšem kvůli kopcovitému
povrchu, se země špatně obdělávala, a v případě prudkých dešťů se stávalo, že liják sebou
smetl i veškerou úrodu. Co se týče průmyslu, tak o tom na Kopanicích nemůže být řeč.
Průmyslové podniky se soustřeďovaly v okolí větších měst a do vzdáleného a zanedbaného
území Kopanic se neinvestovalo. Jediným průmyslovým odvětvím byla těžba dřeva, která
ovšem nezaměstnala velkou část lidí. Co se tedy týče pracovních míst, byly na tom Kopanice
velmi špatně a částečně je tomu i dnes. Lidé byli odkázáni na to, co si sami vypěstují,
vychovají nebo vydělají malé obnosy peněz při sezonních pracích. Proto spatřovali veškerý
svůj majetek a jediné štěstí ve své kopanici, poli a zvířatech.
Jelikož tedy horská kamenitá půda nestačila zásobit obyvatelstvo obilím či plodinami,
stalo se hlavním zaměstnáním a tudíž i obživou dobytkářství. Alespoň jedna kráva v chudé
rodině byla nenahraditelná a neocenitelná, a lidé na ní byli závislí. Proto se nelze divit, že
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v případě narození telátka se mu věnovala veškerá pozornost. Také z kazatelny bylo nejčastěji
slyšet, o co mají Kopaničáři největší strach a o co prosí Boha nejvíce. Ve svých modlitbách
prosili: „K svatému Vendelínu za ochranu dobytka.“ Josef Hofer v některých svých článcích
popisuje, jak mu byla velmi nepříjemná přítomnost dobytka či slepic v chalupách, při
zaopatřování nemocných. Často se totiž stávalo, že rodina si brala nově narozená telata či
prasata do domu, přesněji do předsíně, ale existovaly i případy, kdy umístili zvíře přímo do
obytné jizby, kde bylo mnohem tepleji. Zkrátka se plně obětovali, aby jim zvířata neuhynula a
oni nepřišli o příjem cenných surovin. V mnohých chalupách pravidelně nocovaly i slepice.
Lidé naučili slepice spát a snášet vajíčka v jizbě, aby je nezničila kuna. 19
Dobytek jako nejcennější majetek Kopaničářů se stal také hlavním objektem čarování
žítkovských bohyní a podle Hofera tím nejostudnějším čarováním, jelikož chudí lidé věřili
v pověry a pro ochranu svého dobytka využívali všech metod. Je ovšem zajímavé, že
v případě obyvatel Kopanic, využívali místní služeb bohyní ojediněle. Hlavními zákazníky
byli obyvatelé ze vzdálenějšího okolí, kteří bohyním důvěřovali. Ovšem v případě dobytka se
na ně někdy obraceli i sami Kopaničáři. Když kráva onemocněla nebo přestala dojit, jedinou
možnou příčinou bylo, že jí „porobila“ (očarovala) bosorka (zlá čarodějnice). Jakékoli jiné
racionální vysvětlení šlo stranou a i místní, kteří věděli, že čarování bohyní je ve většině
případů podvod, vyhledali jejich pomoc.
Při snaze zvědět, kdo krávě učaroval, bohyně odříkává: „Započínám já své veci, nie
zlú mocú, Božjú mocú, s Krista Pána dopomocú, kdo by bol téj gazděně a jéj kráve príčina,
dálnie nebo blízký, lebo mužský, lebo její priatel nejbližňajšie, aby ho zabil sám kríž, na
kerém umrel Kristus Pán, sám Ježíš. Prečo vy bosorky preškodzice jéjmu domu, jéjmu dvoru,
jéj kráve? Žjádné umelstvo jéj nebudze škodzic ani ve dne ani v noci, budze jéj Bóh něbeský
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na dobrej svjatéj pomoci. Povedz ty mi voščíčku, samú živú pravdzičku, kdo by bol téj
gazděně príčina, dalnie lebo blízký, lebo žena lebo mužský, aby chodzil, aby blúdzil, aby
nikde pokoja němal, až k něj prijdze a za odpuščenie prosic budze. Ktemu mi predně
dopomáhaj sám něbeský a milosrdný Bóh Otec, Bóh Syn Bóh Duch svjatý, šetci Boží svjací,
keri sce na něbeském trůne jací, radzce mňa vyslyšeci a tuto modlitbičku ode mne prijaci a
mně v mých vecách nápomocni býci. Ve jménu Boha, Otaca i Syna i Ducha svjatého.
Amen.“20 Je tedy vidět, že bohyně se často odvolávaly a prosily o pomoc křesťanského Boha.
Ovšem jejich činnosti věštění nebo uzdravování nemocných se vymykala katolické filozofii.
Pravděpodobnější je, že víra samotná byla pro bohyně pouze jakousi rouškou, za níž skrývaly
pohanské praktiky z dob minulých. A je tedy jasné, proč Josef Hofer tolik bojoval, aby
potlačil tento pohanský jev v katolické společnosti.
Dalším způsobem, jak se Kopaničáři živili, byly sezonní práce v jiných oblastech
Rakouska-Uherska. Lidé často za výdělkem cestovali, nejčastěji na Hanou na tzv. majery
(panský dvůr), ale z vyprávění Josefa Hofera je patrné, že se mnozí vydávali i mnohem dále,
třeba do Ameriky. Hofer o této touze cestovat mluví přehnaně jako o „kopaničářské nemoci
do světa a poté ze světa“. Lidé podle něj netoužili po ničem jiném než odcestovat za lepším a
jednodušším životem, ovšem po velmi krátké době se Kopaničářům rychle zastesklo a vraceli
se vždy na svou rodnou kopanici a v tom rozhodnutí je nic nezastavilo. „A stůně-li Kopaničář
nebo Kopaničárka touto nemocí, dávejte jim léky v podobě nejlepších jídel, ustelte jim
v hedvábí, nebo je přikovejte za nohu k nějakému železnému sloupu, všechno marné! Jak ho
ta nemoc popadne, nemá pokoje, chodidla ho pálí, a on musí budˇ do světa nebo ze světa.“21
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4.1.1. Strava na Kopanicích
Stravování na Kopanicích bylo velmi jednotvárné a nebylo mnoho jídel na výběr,
z důvodu nedostatku surovin. Kopaničáři dokonce nepekli ani tradiční domácí chléb a
nahrazovali jej výhradně pagáči neboli osúchy z ječmene nebo pohanky. Jednalo se o placky
z mouky, vody a soli. Tato strava byla tou nejčastější. Kupovaný chléb jedli jen tehdy, pokud
si jej koupili ve městě nebo jej dostali za odvedenou práci. Další celoroční potravou byly
kartofle (brambory) a k tomu kapustnica (polévka z kvašeného zelí); dále pohanková, moučná
nebo prosná (z pšenice) kaše. Základem kopaničářské kuchyně bylo zelí. Téměř v každé
kopanici stály dvě bečky se zelím přikryté prkenným poklopem. Každá hospodyňka hrnkem
nabrala z bečky zelné vody spolu s několika kousky kvašeného zelí. Taková zelná voda se
zasmažila, vařila a to byla kapustnica. Kolik zelné vody žena odebrala, tolik jí znovu ze
studánky do nádoby přilila. Pokud tedy v domě bylo dostatek zelí a brambor, Kopaničáři se
hladu příliš neobávali. Maso se v místní kuchyni vyskytovalo pouze výjimečně, jen
v případech kdy bylo nutno porazit nemocné zvíře a nic je to tedy nestálo. 22
František Bartoš uvádí ve své knize Lid a národ více jídel, která byla ovšem ojedinělá
a podávána při slavnostních příležitostech: krajanec, rovášek, pupák, podlistník. Krajance se
pekly z žitné mouky na placku. Upečená placka se rozlámala, polila horkým mlékem a
zasypala mákem. Rovášek byl vdolek naplněný mákem. Pupáky se chystaly na Štědrý den.
Byly to pečené dlouhé šlíže, které se polily mlékem a zase posypaly mákem. Na podlistník se
zadělalo těsto s podmáslím nebo kysanou smetanou a peklo se na zelném listě. Někdy se
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pekly také preclíky, po kopanicky obrtek. Velmi oblíbenou potravou byly hřiby, již bylo na
horách dostatek. 23
4.2. SVÁTEČNÍ ŽIVOT NA KOPANICÍCH
Mezi nejvýznamnější svátky na Kopanicích patřily Vánoce a masopustní období.
Všechny tyto svátky se pojily s mnoha pověrami pohanského původu i přesto, že byli
Kopaničáři silně věřící.
Vánoce byly velmi svěceny a dokonce se nesmělo pracovat (dies nefasti) od Štědrého
dne do svátku Tří králů. Pracovat mohli začít až celé své obydlí i chlév vykropili svěcenou
vodou. Štědrý den provázelo několik tradic, které se dodnes už bohužel nedochovaly. Pod stůl
byla umístěna prázdná máselnice a stůl byl omotán silným řetězem. Zamčení stolu mělo
několik důvodů: 1.) Aby všichni, kdo za stolem budou sedět, seděli pohromadě a v pevné
lásce po celý rok. 2.) A také aby se od nich neodděloval dobytek a nebyl odcizen. Stůl byl
výjimečně prostřen bílou plachtou. Na každý roh stolu položila hospodyňka krajíc chleba
nebo pagáč, aby jich bylo hojnost po celý rok.

24

Ve středu stolu byl umístěn koláč s dírou

uprostřed, v níž bylo obilí, které bylo po Štědrém dnu rozsypáno slepicím.
První kousky každého svátečního jídla museli dát do máselnice pod stolem. Tyto
omelinky (drobty) se pečlivě uschovaly za účelem různých pověrečných úkonů. Používaly se
při léčbě nemocných v domácnosti nebo i mezi zvířaty. Během Vánoc musel zůstat stůl
prostřen a na něm vždy nějaké jídlo. Věřili, že v posledním dni roku chodila od domu k domu
„dzivá baba“, která v noci vešla do domu a podle prostřeného stolu poznala, zda jsou v domě
lidé pohostinní či nikoli. Najde-li stůl prázdný, bude se v příštím roce rodině mstít, hlavně
úhynem dobytka. Ze všech podobných pověr je patrné, že se nejvíce báli o svá zvířata, aby
23
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neuhynula. Ke Štědrému dni patřily také pověry směřující k získání budoucího manžela pro
dívky v kopaničářské rodině. Na Štěpána upekla dívka koláč a šla pro vodu do devíti studní.
Cestou nesměla s nikým mluvit a při nabírání vody odříkávala: „Já cja berem pjaci prsty
šjestú dlaňú, aby sa obrátili všeci mládenci za mnú.“ Vodou ze studen dívka pokropila celou
chalupu uvnitř i venku a trochu vlila i do páleného, které poté nabízela hostům. Následně
přicházeli chlapci do domu, a ke které dívce přišlo více chlapců, ta se vdala nejdříve. 25 Dívky
také chodily od domu k domu a klepaly na okna. Většinou, ale šly tam, odkud by chtěly
ženicha. Dívka zaklepala, a pokud se ozvalo: „pójdzeš, pójdzeš“, měla naději, že se příští rok
vdá. Zaslechla-li ale „sedz, jak stará pec“, nevdá se jen tak brzy. 26
Jedním ze zaniklých svátků na Kopanicích bylo svěcení Smrtné neděle. Tento zvyk
pohřbívání zimy a vítání jara, byl zaniklý už v době příchodu Josefa Hofera do Starého
Hrozenkova. Na Smrtnou neděli po ranní mši chodila po dědině děvčata se stromečky
(májky), ozdobených skořápkami vajec a zpívala: „Už k nám létko idze, velkú radosc něse.
Radosc je nám radosc a od Boha milosc.“ 27
Dodnes velmi udržovanou tradicí je masopustní období tudíž fašanky. V tomto období
na masopustní úterý chodívala po dědině chasa (fašiankovníci) s muzikou a vybírala
v každém domě vejce, slaninu nebo peníze. Tyto suroviny byly velmi cenné, je tedy zajímavé,
že lidé byli ochotní je rozdávat. Fašiankovníci zpívali a tancovali a každý držel v ruce
červený šátek. V každém domě něco dostali, ovšem mířili hlavně tam, kde byly dívky na
vdávání. Kopaničáři tyto zvyky udržovali a často rádi dali i to poslední, jen aby pohostili
masopustní průvod. Během masopustu se také udržovala tradice, která se v dnešní době zdá
velmi důrazná, ale i přesto se v jemnější formě udržuje na Slovácku dodnes. Každý fašiančář
25
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vyznával svou lásku dívce tím, že ji na masopustní úterý vhodil do potoka. Ženy se cítily
velmi vzácné a považovaly za čest, že je muži do vody hodili. Odměnou jim pak byla řádná
dávka páleného. 28
4.3. NÁMLUVY A SVATBA NA KOPANICÍCH
Svatební oslavy patřily na Kopanicích k nejradostnějším oslavám a veselému
povyražení z trudného života. Svatba se slavila za hojné účasti všech příbuzných i sousedů.
Cílem každé dívky na Kopanicích bylo vdát se, jelikož pouze manželský svazek jim mohl
poskytnout lepší postavení a míru seberealizace. Pro zdejší ženy nebylo větší ostudy, než
když se o ní říkalo, že o ni nemá žádný muž zájem. Ženy se tedy s cílem za každou cenu vdát
a často bez lásky, oddaly mužům různých povah a charakteru, což často vedlo k nešťastným
manželstvím. Nejčastějším problémem bylo násilí páchané na ženě či dětech ze strany
násilnického muže často nezvládajícího svůj alkoholismus. Tyto ženy pak tiše nesly svůj osud
a nemohly si nikomu stěžovat. Bylo pro ně lepší být manželkou a matkou, než aby na vesnici
měly pověst „staré dzievky“ (stará panna), nebo pověst svobodné matky tzv. „prespanky“.
Takové matky, a mnohdy i jejich děti, byly vystaveny veřejnému posměchu, že nechaly u
sebe „prespat“ muže, odtud název prespanka.
Sňatky z lásky byly samozřejmě uzavírány i tady. Ale Josef Hofer nám spíše poskytuje
svědectví, že manželství byla uzavírána po krátké známosti mladého páru, který se zkrátka
často viděl poprvé, a hned se domluvili na tom, že se nechají oddat. Lidé sňatky uzavírali až
příliš bezstarostně a bylo pro mě vedlejší, zda se k sobě hodí či má-li ženich nějaké bohatství,
aby po svatbě svou ženu zaopatřil. I přesto se stávalo, že se lidé snažili navzájem poznat, než
svolili ke svatbě. Kopaničáři během svatebních ohlášek udržovali tzv. výminek. Jednalo se o
to, že se ženich na nějakou dobu nastěhoval k nevěstě či naopak, aby se skutečně přesvědčili,
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zda jim bude v manželství dobře. Pokud, ale přišli na to, že se navzájem nesnesou, svatba se
jednoduše zrušila. Tento zlozvyk byl podle Hofera nepřípustný a odmítal oddat snoubence,
dozvěděl-li se, že už spolu žili ještě v době před uzavřením manželství. 29
Pokud ale mladé dívky neměly žádného muže nebo chtěly k sobě připoutat
milovaného muže, který o ně neměl zájem, vydávaly se tyto zoufalé dívky pro pomoc
k bohyni.

Milostná

lidová

magie

patřila

k těm

nejrozšířenějším.

Bohyně

vyšla

s vdavekchtivou dívkou na pole a společně odříkávaly: Vitaj, svitaj, moje milé, premilé
svítáníčko, a ranná rosičko ty něpadaj, a jasné slunéčko, ty nevychádzaj a neosviacuj hory,
doly a krížové cesty, nemocné ludzi, těhotné a iné zemské úrody. Ale ty padaj a sedaj na toho
krstěného ale nemenovaného odsúdzenca mého, aby bol pred moje oči postavený, do mého
srdca zasčípený. Tak mu roznic a rozehrej jeho srdce, jeho plúce, jeho tri sta údóv a stavóv,
aby ten mój odsúdzenec, který je mně od Boha odsúdzený, aby on němohol ani jezci, ani píci,
ani tabáku kúrici, ani veselým býci a len na mňa menovanú krstěnú myslici a ke mně běžaci.
Aby mu něbola hodzina hodzinú a len ta jeho odsúdzenica s božskú pomocú, ta aby bola pred
jeho oči postavená. Aby on němohlo ani jezci, ani píci, ani spáci, ani tabáku kúrici, ani
veselým býci: len k téj menovanej krstenej bežaci, dokel k něj nedobehne a slovíčko s ňú
nezahovorí, a do stavu manželského s ňú nevstúpí; aby mu ona bola milejší nade šetky inšie:
nade šetky panny, nade šetky vdovy, nade šetky královny, nade šetky prespanky, nad drahý
kameň, nad tekúcí med a nad diamant. Jak je za horami, něch sa prerúbe; jak je za vodami,
něch sa prevedze; jak je za železnými mrežami, něch sa preláme, něch nemešká a k něj
pribehne. Amen. 30
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Dříve než došlo k samotnému svatebnímu obřadu, museli snoubenci projít třemi
povinnými ohláškami v kostele. Kněz ohlašoval zásnuby při nedělních mších a při poslední
ohlášce došlo k samotné svatbě, ovšem na všechny ohlášky byla už žena oblečena ve
svátečním jako nevěsta. Večer před svatbou se v domě nevěsty scházeli mládenci a dívky na
tzv. svárky (oslava při níž se začalo manželství skutečně naplňovat tedy „svařovat“). Chystali
vše potřebné na svatbu (např. výbavu nevěsty 31) a vše doprovázeli hlasitým zpěvem. 32
Zpívá ženich: Povedz mi, má milá,
srdénka pravého,
ráda-li mňa vidziš,
či keho jiného?

Odpověď nevěsty: Kebych ca, šohajku,
ráda něvidzela,
veru bych za tebú
Dvere nězavrela.
Oknom něpozrela,
kebych ca, šohajku,
ráda nevidzela.

Časně z rána začaly družičky připravovat nevěstu. Dívce upravily vlasy v lelík (cop) a
na jeho konec přivázaly širokou stuhu. Kolem hlavy uvázaly čelenku a na hlavu posadily
korunku s květy rozmarýnu, další pestré pentle a tzv. partu (pásek vykládaný skleněnými
zrnky). Oděv nevěsty tvořil samozřejmě kopaničářský kroj a přes ramena si nevěsta přehodila
vyšívanou úvodnici (šátek). Družičky byly oděny podobně, jen na hlavě neměly korunku, ale
věneček.

33

Svatební průvod se následně vydal z chalupy směrem do kostela ve Starém

Hrozenkově. Vpředu kráčela družba tvořená obvykle čtyřmi muži, poté samotní snoubenci a
za nimi družičky, těch bylo nejčastěji osm. Při svatbě bylo také zachováváno několik pověr,
které měly určit budoucnost manželů. Potkal-li průvod cestou do kostela pohřeb, lidé věřili, že
novomanželé brzy onemocní nebo zemřou. Přišel-li jim do cesty řezník, čekala je v životě

31

Výbava kopanické nevěsty bývala velmi chudá, obsahovala povětšinou polštář (peřiny neznaly), dále

oblečení, jeden pár bot a truhlu na uložení věcí. Bohatší rodina dala své dceři také nějaký kus dobytka a tím se
nevěsta stávala žádanější.
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hojnost masa. Do kostela museli snoubenci vstoupit pravou nohou a nevěsta při obřadu
musela ženichovi šlápnout na nohu.

Po obřadu odcházeli svatebčané do hospody, kde se popíjí, zpívá a tancuje. V oblasti
Moravských Kopanic se až do našich let dochoval dynamický točivý tanec zvaný hrozenská.
Všechny tyto točivé tance a jemu podobné se tančily v párech za zpěvu. Chlapci tančívali
palicový tanec, při kterém předváděli svoji obratnost. Ze slovenské strany pronikl na
Kopanice čardáš, který se zde rozvinul do několika regionálních podob a variací ovlivněných
domácími tanci (chodzený, minárský…). Zajímavé je, že verbuňk jako typický slovácký tanec
v tomto regionu chybí.

34

Svatební hostina byla poněkud chudá, ale na kopaničářské poměry

velmi bohatá, jelikož se podávalo i maso, kterého moc nejídali. Čeho bylo dostatek, tak to
byla slivovice, kterou přichystal otec nevěsty.

Z kroniky obce Starý Hrozenkov se navíc dozvídáme o jiných zvycích, které Josef
Hofer nezmiňuje. Pro novomanžele byl připraven velký koláč, velký až půl metru, zdobený
růžičkami a uprostřed koláče promáčknutým otvorem. S tímto koláčem se oba následně
vydali mezi hosty a dožadovali se jakoby noclehu. Všichni přítomní se kolem nich tlačili a
vyžadovali od nich pas, aby prokázali, odkud jsou. Poté koláč položili a každý svatebčan jim
do prohloubeniny v koláči dal nějaký peněžitý obnos. Nad hlavami manželů byl pak koláč
rozpůlen, a ostatní jim přejí, aby je neopouštělo Boží požehnání. Následovalo sundávání
ozdob z hlavy nevěsty a příprava na svatební noc. 35

1. Dolu, dolu, mój vrkoček perlový
už něbudzeš na méj hlave nošený.
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2. Dolu, dolu, mój veneček zelený,
už nebudzeš na méj hlave nošený.
3. Dolu, dolu, má partička perlová,
už něbudzeš na méj hlave nošená.
4. Dolu, dolu, mé pentličky červené,
Nebudzece na méj hlave nošené.

4.4. NAROZENÍ A VÝCHOVA DĚTÍ
Jako ve většině chudých rodin na počátku 20. století, tak i na Kopanicích tvořila jedna
rodina 8 či více členů rodiny, kteří se tísnili často pouze v jedné obytné místnosti. Důvodem
velké početnosti v rodinách byla v prvním případě silná katolická víra místních, která
nedovolovala žádné, v této době primitivní antikoncepční prostředky. Častým důvodem, proč
lidé měli mnoho dětí, ale bylo, že svých odrostlejších dětí používali při pracích v domě či na
poli, jelikož osvěta a nutnost vzdělání v podvědomí rodičů nebyla. Rodiče také doufali, že
čím více budou mít dětí, tím lépe se o ně děti postarají v důchodovém věku, jelikož nemohli
spoléhat na sociální dávky či důchod.
Mluvíme-li na Kopanicích o narození dítěte, neříkalo se, že se dítě narodilo, nýbrž že
se „uláhlo babia“. Místní těhotné ženy nemívaly takový strach z porodu jako ženy ve městech.
V průběhu těhotenství se totiž musely starat o mladší děti, takže své velmi náročné práce
zastávaly i v jiném stavu. Byly zocelené a popravdě řečeno byly nuceny chovat se
bezstarostně a nezodpovědně. Tak si to totiž vyžadovala situace na Kopanicích. V křestní
knize na Starém Hrozenkově je možné se přesvědčit, že porody zvládaly ženy samy spolu se
sousedkami a porodní báby byly zvány k porodům jen výjimečně. Hofer vypráví řadu
příběhů, kdy kopaničářské ženy porodily úplně o samotě a často mimo domov, když šla žena
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například na trh do Uherského Brodu a porodila dítě v příkopu. Zavázala dítě do šátku a
pokračovala v cestě. 36
Ke křtu dítěte bylo nutné vybrat krstného tatka (kmotr) a krstnou mamku (kmotra).
Kmotři se těšili velké vážnosti a stali se úzkou součástí rodiny. Co nejdříve se roznášel tvz.
radostník, jakési poslání o narození dítěte. Někdo z domácích pak obcházel známé a sousedy
a vyřizoval zprávu o dítěti, nabízel pálené a něco k jídlu. Ti, kteří byli poctěni tímto
radostníkem, byli povinni ženě v šestinedělí poslat do kouta. Nejčastěji se jednalo o slepičí
polévku, buchty a bezpodmínečně slivovice. Dítě bylo po narození zaopatřeno při první
koupeli, kdy matka dítě obsypala mákem, ořechovými listy a drobnými penězi, aby měl tolik
peněz, kolik je máku nebo listů na ořechu. Pověrčivý lidé dále věřili, že nejšťastnějším bude
dítě narozené v neděli. Ve všem co v životě podnikne, bude mít úspěch. Začne-li kojenec
hodně křičet a není-li k utišení, má ho matka položit na pec a v téže době v sedmi minutách
vykonat deset různých prací a dítě přestane brečet.
V každém lidském společenství bylo narození dítěte provázeno různými magickými
úkony neboli obyčeji, sledující ve své podstatě ochranu a očistu dítěte, matky, ale i celé
společnosti lidí. Období těhotenství a porodu představovalo časový úsek, během nějž byla
žena i dítě vystaveny působení nečistých sil. Uplatňovali rozšířené představy o trvalém
ohrožení dítěte, rodičky i ostatních členů rodiny ze strany zlých démonů. 37
Období od porodu do tzv. šestinedělí, bylo pro ženu poměrně příjemné, jelikož jí bylo
zakázáno pracovat a byla izolována na lůžku v koutu jizby, ohraničeném plachtou. Kout
nesměla opustit po dobu 6 týdnů a směla se po domě pohybovat jen omezeně. Práce
nevykonávala, jelikož se věřilo, že vše co by vykonala, by přineslo jen škodu. Období
36

HOFER, Josef: Život na starohrozenkovských Kopanicích. In: Lidová tvorba. 1940, roč.1, č. 3-4, s.4-5.

37

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K duchovním a sociálním základům rituálního ukončení šestinedělí. In: Religio.

1997, roč. 5, č.1, s. 47-48.

41

šestinedělí bylo spojeno se spoustou dalších pověr, které se snažili velmi striktně dodržovat.
Na Kopanicích si žena po porodu uvázala pásek a na něj zavěsila nůž. Pod hlavu si uložila tři
svaráky (sopečné kameny, používané při vyváření prádla) a tři kořeny černobýlu, jelikož tyto
věci měly odlákat dzivou babu (divoženku), která kradla podle pověr děti a podstrčila dítě
neduživé. Kameny i nůž byly připraveny na ochranu v případě, že do domu vstoupila tato
dzivá baba. Matka měla být vždy připravená hodit věcmi po divožence a chránit své dítě.

38

Z těchto a jiných pověr je patrné, že tyto starostlivé matky se o své děti velmi bály.
Období šestinedělí spojené se značným omezením v životě ženy, bylo tradičně
ukončeno církevním úvodem v kostele (na Kopanicích vácka). V původní tradici bylo
ukončení šestinedělí spojeno více s rituálním očištěním těla, ovšem v české společnosti
převládl názor křesťanské tradice, který spočíval spíše v duchovní očistě. Do domu se sešly
blízké sousedky či příbuzné, předtím než se společně vydaly do kostela. Šestinedělka
odevzdala nůž, který měla na obranu některé z žen a ta jej zabodla do rámu dveří. Poté vzala
tři kameny schované pod polštářem a zahodila je oknem před chalupu. Dále do hrnku nalily
svěcenou vodu a zakryly ji pokličkou, na níž byl umístěn uhlík, a vše postavily na práh dveří.
Matka vzala své dítě a při odchodu nohou vyvrátila svěcenou vodu, tímto pro Kopaničáře
hříšným úkonem, se žena z kostela nesměla vrátit bez kněžského uvedení a bez svěcené vody,
kterou pak nahradila tu vylitou. Taková „nězúvodzená“ žena za sebou táhla všechny bouřky,
kroupy a čerty. Ženy tedy vešly do kostela zadem do sakristie, jelikož nězúvodzená žena byla
nečistá a vyčkávaly na požehnání a odpuštění. Obřad úvodu spočíval v posvěcení rodičky
knězem a obcházení oltáře s hořící svíčkou. Úvodem musely projít i svobodné matky tedy
prespanky. Tento úvod se lišil tím, že žena nechala své dítě doma a se svící obešla kostel
tajně, jelikož farář by jí úvod neposkytnul. Kostel se v tu dobu stal autoritativní institucí,
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jejímž prostřednictvím byly ženy trestány za nemorální chování.

39

Po vácce došlo na bujaré

oslavy, které se v mnohých případech vyrovnaly svatbě a byly velmi nákladné. Jelikož
ohrožení života ženy během těhotenství bylo stále velmi vysoké, musel se oslavit její návrat
do normálního života a uvedení kojence do společnosti. S ženami tentokrát už mohli slavit i
muži a často se kvůli vácce zadlužili.

4.5. BOHYNĚ A LIDOVÁ MAGIE NA KOPANICÍCH
Na území Moravských Kopanic se donedávna vyskytoval stále živý fenomén bohyní,
představitelek lidové magie. Žítkovské bohyně patřily k druhu dobrých čarodějnic, kterých si
lidé vážili a často k nim směřovali s prosbou o pomoc, jelikož lékařská péče nebyla dostupná.
Nejstarší písemné důkazy o existenci těchto bohyní můžeme najít v Krevní knize městečka
Bojkovic, která se stala velmi důležitým podkladem pro zkoumání hospodářského a kulturního
života obyvatel okresu Uherskohradišťského v 17. století a počátku 18. století. Zahrnuje
soudní procesy, mezi nimiž se objevily dva případy žen, které byly obviněny z čarodějnictví a
zde popisované praktiky byly nápadně podobné s praktikami žítkovských bohyní. V prvním
případě se jednalo o Kateřinu Shánělku z Luhačovic, obviněnou v roce 1630. Útrpným
právem byla donucena přiznat se například k těmto úkonům: „Moč kravský že sbírala a
zacpajíc do džbánu při ohni smažila do třetího dne proto, aby se mohla dovědět, kdo jejím
kravám přeškodil, a když se potom roznemohla kráva Jakubcový z téj příčiny, že na ni o
krávy naříkaly.“
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Na základě přiznání byla Kateřina Shánělka popravena 20. června 1630.

Podobný proces proběhl v roce 1635 s Kateřinou Mrázkou z Pitína, která byla ovšem
osvobozena. Zda se skutečně jednalo o předky bohyní nelze přesvědčivě říci, ovšem lze
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vypozorovat podobnost praktik užívaných podobnými ženami později v 19. a ve 20. století. Je
ovšem pozoruhodné, že tato lidová magie vůbec přetrvala až do 20. století a nebyla zničena
během působení inkvizice. Domnívám se, že bohyně přečkaly řádění inkvizice z několika
příčin. Jako hlavní důvod spatřuji znovu v geografické poloze Moravských Kopanic,
rozkládajících se v horách. Tento zapadlý a zapomenutý kraj byl vhodným místem pro
udržení čarodějných praktik, které by ovšem v jiných koutech země byly nemilosrdně
vymýceny. Další důvod spatřuji v tom, že Kopanice zkrátka patřily k těm nejchudším koutům
země. Inkviziční soudy podle mého názoru nesledovaly ani tak vymýcení nekřesťanských
praktik, jako spíše obohacení církve o majetek popravených, který automaticky přecházel
k majetku církve. Přesto, že nejdříve byli odsuzováni chudí lidé, inkvizice směřovala
k obvinění mnohem zámožnějších lidí. V případě, že odsouzený neměl majetek, tak povinnost
zaplatit za inkviziční jednání měla vrchnost. Je tedy patrné, že světlovská vrchnost neměla
žádný zájem platit za své chudé poddané a ani inkvizitoři nemířili do míst, kde neviděli
případné velké zisky, jelikož zde nebyli zámožní měšťané. Raději směřovali své působení do
oblasti malých či velkých měst.
Žítkovské bohyně získávaly své veškeré vědomosti a poznatky od svých matek a
babiček učením předávaným z generace na generaci i po několik století. Byly to ženy, které
znaly tajemství většiny druhů bylin a jejich léčivých účinků. Dovedly léčit nejrůznější nemoci
a napravovat zlomeniny. Dokázaly prý pomocí litím vosku zjistit lidskou budoucnost,
mladým dívkám pomoci k milovanému muži, najít ukradené a začarované věci, srovnávat
spory. Pomáhaly a poskytovaly rady tehdy, když si obyvatelé z blízkého okolí často pro svou
omezenou zkušenost nevěděli rady.
Názor Josefa Hofera na tento jev jsem již zmiňovala a byl striktně odmítavý.
Domnívám se, že odsuzovat zcela tyto ženy není úplně objektivní. Přece jenom se muselo
jednat o ženy, které se vyznaly ve svém řemesle, a nepochybuji o jejich výjimečné znalosti
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lidového léčitelství, jelikož po staletí byli místní obyvatelé odkázáni pouze na přírodu a
dokázali z ní získávat vše potřebné i léčivé látky. Josef Hofer na bohyních viděl dobré pouze
to, že se snažily dávat cenné rady a měly pro každého vlídné slovo. Jiné činnosti, které
bohyně provozovaly, odsuzoval a považoval za přežitek minulých dob a klamání důvěřivých
lidí, jejichž bezmocnost vědmy zneužívaly.
V době působnosti Josefa Hofera na Kopanicích „bohovalo“ na Žítkové pět žen.
Nejvyhlášenějšími bohyněmi byla stará Pagáčena a stará Belohlavá, které ovšem byly už
mrtvé v době, kdy na Kopanice přišel Hofer. Pagáčena měla čtyří dcery, ale vyučila jen dvě
z nich, jelikož nadání „bohovac“ nemusely zdědit všechny dcery. Belohlavá měla pouze jednu
dceru, takže na Kopanicích byly tři pravé bohyně, které zdědily tajemství svého rodu. Jelikož
se, ale vědělo, že toto řemeslo je velmi výnosné, snažily se bohyně napodobit i dvě další ženy.
Bylo jich tedy pět a navzájem si velmi konkurovaly ve snaze získat co nejvíce klientů. Tou
nejúspěšnější byla jedna z dcer staré Pagáčeny Anča Gabrhelová, zvaná Fuksena. 41
Bohyně skvěle zvládaly umění tzv. duševědy, jak Hofer nazval psycholgii, díky níž
dovedly z tváře vyčíst bolest, nemoc i přetvářku. Proto přišel-li někdo jen vyzvídat, nedala se
bohyně oklamat. Dovedly se skvěle dotazovat a dbaly na to, aby si před klientem zachovávaly
dojem tajemna a vševědoucnosti. Jejich hlavní zbraní totiž bylo umět překvapit klienta věcmi
o jeho osobě, které si myslel, že nikdo neví. A o dotyčném, který byl přesvědčen o její moci,
bohyně doufala, že bude roznášet věhlas o její moci do celého okolí. Každá bohyně měla své
náhončí neboli tzv. andzely, kteří přiváděli cizince právě k ní. Nejčastěji se jednalo o malé
děti, které bohyně také částečně zaučila do svých tajů. Učila je správně se ptát a vyzvědět od
příchozích vše potřebné. Anzdel pak nenápadně opustil návštěvníka, který směřoval k jedné
z bohyní, a spěchal jí všechno říci. Bohyně tak mohla vědět vše dopředu a už při příchodu
41
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hosta jej ohromila větami, které obsahovaly informace již získané od anzdela. Lidé pak
neměli pochyb o její moci. 42
Věcí potřebných k bohyňování nebylo mnoho. Tyto ženy si vystačily pouze s voskem,
hrncem, ve kterém vosk tavily, a s hrotkem s vodou. Nejednalo se o obyčejnou vodu, ale o
takzvanou „ščasnou vodzičku“, kterou bohyně načerpala ze soutoku potoků a nechávala v ní
luhovat různé byliny. Nechala tavit vosk a přežehnala „ščasnú vodzičku“, kterou držel
návštěvník, a bohyně začala odříkávat: „Vitaj voda vodzička, rosa moja, rosička! Odkel že ty
pospiecháš? Od Jordana rieky, od samého Ježišenka Krista? Hojila som jeho svjaté rány.
Abys také tuto, Bohem danú osobu zhojila, jéj rány a svízele obmyla, aby jéj ból sám milý
Bóh vzial, pri dobrej, sviatej pomoci. Z jakéhokolivek dníčka sa ci to stalo, zažehnávám to na
čjerné pusté lesy. Vy tam si na tom len dost majce, vy krivočitelnice a čarodějnice, žiádné
moci tu viac němajce. Vred aby ho pokrúcil, nat´áhnul a polámal, kdo na túto osúbku siahnul.
Od studzena umývám, nerovno poščalas, vrchovato ci vracám. Chojce si, čarodějnice, na
čiernú horu, tam čierné víno pijce, smolu jezce, ale tu žiadnej moci viacej němajce. Amen.“ 43
Následně bohyně vylila roztavený vosk. Když vosk vychladl, vytáhla jej levou rukou a
z úlitku začala vykládat a předepisovat nemocnému léky. Jednalo se o odvary a byliny, které
měly nemocnému pomoci.
Hofer ve svém spisu Bohyně na Žítkové vypráví příběhy o bohyních a všemi těmito
příběhy, kterých se často osobně účastnil, vždy poukázal na podvody, kterých se tyto ženy
dopouštěly. Mezi těmito příběhy vyčnívá jeden s názvem Bohyně jede pomáhat do Vídně,
v němž výjimečně dokázal uznat, že i podle něj podvodnice někdy dokázaly pomoci. Koncem
srpna roku 1912 si na Žítkovou přijela v kočáře žena z Vídně, aby přivedla ke svému
42
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nemocnému synovi bohyni Annu Struhárovou, zvanou Struharka či Chupatá.

44

Struharka

vyprávěla Hoferovi, že jakmile spatřila třesoucího se muže, hned věděla, co mu je a jeho
rodině sdělila, že mu dokáže pomoci i přesto, že místní lékaři mu pomoci nedokázali.
Rozhodla se jej napařovat. Ve velkém hrnci začala vařit vodu se sedmi hrstmi ovesné slámy,
sedmi hrstmi ořechového listí, třemi větvičkami dřeva z devíti stromů a třemi kily soli. Vařící
vodu vlili do necek a nemocný byl usazen na prknech nad vodou a přikryt dekou. Po
napařování muže uložili na postel a bohyně jej začala masírovat pastou z křenu, octa a kafru.
Poté se šli s nemocným projít po zahradě. Po třech dnech této procedury se nemocný muž
zcela vyléčil a Struharka dostala za odměnu stokorunu.
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I Hofer musel uznat, že někdy se

bohyni něco povede, jelikož pak by jejich věhlas zcela uhasl.
V průběhu 2. poloviny 20. století začalo docházet k postupnému mizení žítkovských
bohyní, které se stále více uzavíraly do sebe a byly velmi nedůvěřivé k případným
návštěvníkům. Vlivem rozšíření vzdělanosti a vědeckých poznatků, lidé postupně přestali
důvěřovat jak této i podobným druhům lidové magie, které nebyly racionálně podloženy a
proto ztrácely svůj význam. Významným činitelem při zániku tohoto jevu byla také politická
situace v Československu. Totalitní režimy vždy útočí proti čemukoli, co vybočuje z řady, je
jiné a zvláště těžko ovladatelné. Jelikož bohyně a jim podobná uskupení nebyly kontrolovány
státem a komunistickou stranou, musela být jejich činnost automaticky zaměřena proti státu.
Tyto

ženy mohly být

obviňovány ze sabotáže zdravotnictví,

jelikož prováděly

nekvalifikovanou zdravotnickou péči. Je také pravděpodobné, že komunisté mohli tyto ženy
44
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vnímat jako nástroj katolických kněží, jak ovládat věřící. Jedná se o paradoxní situaci, jelikož
samotní kněží často proti bohyním bojovali, ale komunistická strana mezi nimi neděla rozdíl a
považovala je za součást náboženského bludu.
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ZÁVĚR
Při zpracovávání mé bakalářské práce jsem se rozhodla pochytit své poznatky získané
při zkoumání archivních materiálů k Moravským Kopanicím a podložit je autentickými
zážitky z této oblasti pohledem katolického kněze Josefa Hofera. Považuji mnou zvoleného
autora jako správné rozhodnutí, jehož poznatky mi umožnily lépe pochopit danou
problematiku a ponořit se hlouběji do mnou vytyčeného tématu. Snažila jsem se kriticky
zhodnotit jeho díla jako historického pramenu.
Troufám si říci, že jsem se rozhodla zabývat se téměř všemi důležitými stránkami
těžkého života v této odlehlé oblasti. Jsem si ale vědoma, že jsem některá témata
nerozpracovávala podrobněji či jsem je zcela opomněla. Ovšem při rozsáhlosti dané práce
není vždy možné zabývat se plnohodnotně všemi stránkami lidského života. Při procházení
archivních materiálů či děl Josefa Hofera mě vždy nejvíce zaujaly otázky lidových pověr či
magie, které učinily tento kraj tak výjimečným a dodnes ohromuje jeho návštěvníky.
Má práce pro mě představuje obrovský přínos, jelikož mi pomohla ucelit náhled na
život místních lidí a částečně ho srovnat se současnou situací a současnými obyvateli
Kopanic. Dozvěděla jsem se mnohé o už zaniklých kopaničářských tradicích i o těch, které
přetrvávají dodnes. V budoucnu bych se chtěla zabývat podobnými tématy mapující mě
blízký kraj Moravského Slovácka.

49

PRAMENY A STUDIJNÍ LITERATURA


Prameny:

HOFER, Josef: Bohyně na Žítkové. Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky
bohyňují čili čarují. Holešov, 1913, 136 s.
HOFER, Josef: Kopaničářské povídky. Nákladatelství Pozora. Olomouc, 1923, 307 s.
HOFER, Josef: Povídky z Kopanic. Knížearcibiskupská knihtiskárna Olomouc. Olomouc,
1916, 136 s.
HOFER, Josef: Život na starohrozenkovských Kopanicích. In: Lidová tvorba. 1940, roč. 1, č. 3
- 11.
Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond: Archiv obce Starý Hrozenkov, evč. 226, Starý
Hrozenkov, 1651 – 1945.
Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond: Archiv obce Žítková, evč. 297, Žítková, 1897 –
1945.


Literatura:
a) knihy

BARTOŠ, F.: Lid a národ. Svazek druhý / sebrané rozpravy národopisné a literární Františka
Bartoše. Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín, 2003, 337 s.
DOBIÁŠ, František: Obrázky z Kopanic staro-hrozenkovských. Z literární pozůstalosti Fr.
Dobiáše, nadučitele na St.Hrozenkově. 1956.
HOFER, Josef: Římská církev v nedbalkách. Nakladatelství Volné myšlenky. Praha, 1931,
290s.
HOFER, Josef: Římská noblesa. Nakladatelství Pozora. Olomouc, 1922, 46 s.

50

JILÍK, Jiří: Žítkovské čarování. Pravdivý příběh žítkovských bohyní. Nakladatelství CPress.
Brno, 2013, 242 s.
KŘÍŽKOVÁ, Eliška: O kopanickej reči. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic.
Starý Hrozenkov, 2010, 137 s.
LUČINOVSKÝ, František: Rodnému kraji. Nakladatelství A.Weger. Brixen, 1969, 154 s.
VERBÍK, Antonín: Krevní kniha městečka Bojkovic:1630 - 1721. Vydáno Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, 1971, 179 s.
b) novinové články
Autor [neuveden]: Josef Hofer (k památce jeho 90 narozenin), In: Hlas Kopanic. 1961,
s.[neuvedeno].
BROSTÍK, Rudolf: Kopaničáři a světlovská vrchnost. In: Moravsko-slezský deník. 1936, roč.
[neuvedeno], č. [neuvedeno], 7 s.
HOFER, Josef: Smrtná neděle na Starém Hrozenkově. In: Lidová tvorba. 1942, roč. 3, č. 4, s.
6-7.
HOFER, Josef: Pokrokový lotr. In: Slovácké noviny. 1912, roč. 29, č. 52, s. 2.
HOFER, Josef: Pokrokové Zájmy. In: Slovácké noviny. 1912, roč. 29, č. 63, s. 1-2.
HOFER, Josef: Z kopaničářských obyčejů. In: Lidová tvorba. 1941, roč. 2, č. 1-2, s. 6-7.
HOFER, Josef: Z kopaničářských pověr. In: Lidová tvorba. 1941, roč. 2, č. 6-7, s. 3-5.
HOFER, Josef: Ze života Kopaničářů. In: Lidová tvorba. 1940, roč. 1, č. 1, s. 5-6.
NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K duchovním a sociálním základům rituálního ukončení
šestinedělí. In: Religio. 1997, roč. 5, č.1, s. 48 – 58.

51



Internetové zdroje:

Vzdělávací a informační středisko Bílé karpaty [online]. [cit. 2014-04-10] Dostupné z
<http://bilekarpaty.cz/vis/>

Gajdoši z Kopanic [online]. [cit. 2014-04-12] Dostupné z <http://www.gajdosi.eu/moravskekopanice/>

Muzejní spolek Vyškov online]. [cit. 2014-04-20] Dostupné z
<http://www.muspvyskov.estranky.cz/clanky/z-vyskovske-vlastivedy/josef-hofer--rodak-zesnovidek--a-afera-kolem-arcibiskupa-kohna.html>

52

RESUMÉ

Moravian Kopanice is moravian region near borders of Slovakia. This region have
specific culture because of its separation from others regions by mountians Bílé Karpaty.
Population is living mostly in villages. Most important willages are Starý Hrozenkov,
Vápenice, Vyškovec, Lopeník and Žitková. This place is surrounded by mysterious nature
which was very important for development of local culture. In this paper I analyze how is
region of Moravian Kopanice shown in work of catholic priest Hofer. Very important is to
understand Hofers attitudes to local traditions. I describe his look on everyday life and also i
critically valorize his work as source for historical work.

53

PŘÍLOHY
Obr.č.1 – Pohled na přírodu Moravských Kopanic: pod kopcem Lokov
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Obr.č.2 – Kopaničářská chalupa s doškovou střechou (rekonstrukce Skanzenu ve Strážnici)
MICHALČÍK,

Petr.

Gajdosi.eu

[online].

[cit.

4.5.2014].

Dostupné

z
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Obr.3 – Portrét Josefa Hofera
JILÍK, Jiří: Žítkovské čarování. Pravdivý příběh žítkovských bohyní. Nakladatelství CPress.
Brno, 2013, s. 14.

Obr.č.4 – Kopaničářská rodina 1950
Z osobního fotoalba Josefa Blahy. Autor neznámý.

Obr.č.5 – Kopaničářská rodina vyfotografována roku 1945 s ruským parašutistou.
Z osobního fotoalba Josefa Blahy. Autor neznámý.

Obr.č.6 – Svatební průvod
Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond: Archiv obce Starý Hrozenkov, evč. 226, kart. 1,
inv.č. 1, Kronika obce Starý Hrozenkov, s. 130.

Obr.č.7 – Ženy na Žítkové kolem roku 1920. S dítětem na klíně bohyně Anča Pagáčena.
JILÍK, Jiří: Žítkovské čarování. Pravdivý příběh žítkovských bohyní. Brno, 2013, s. 34.

54

Obr.č.1

Obr.č.2

55

Obr.č.3

Obr.č.4

Obr.č.5
56

Obr.č.6

Obr.č.7

57

