
Dva staré zvyky. 

Na sv. Jakuba (25. července) bývalo ještě v první 
polovici našeho století po městech i venkově velmi 
živo a hlučno. Jako Pražané hrnuli se toho dne ku 
věži kostela svato-jakubského nebo také k „Černému 
dvoru" na Pohořelci, tak sbíhali se zástupové v mě-
stech, městečkách i vesnicích k věžím, zvonicím, a 
kde ani té nebylo — k nejvyšší stodole. 

Vše hledělo do výše, kde na prkno z okna vy-
strčené nebo na střechu vyvedli či vlastně vytáhli 
nebohou obět — kozla. 

Chudák ověnčen, opentlen, s vrškem borovice 
růží ozdobeným mezi rohy, s mašlemi po cudrách, 
stál nad hlučícím zástupem, až trhnutí prknem do-
nutilo ho k osudnému skoku či pádu, k němuž mu 
dole hudba hrála a lid křičel. A kdyby snad i po pádu 
tom na živu zůstal, smrti přece neušel. Cekalť na něj 
dole vyšňořený řezník a ten kozla, jak dopadl, ihned 
zapíchl. Jen jednou, vypravuje se, i řezníkovi ušel. 
Bylo to v jednom .městečku na Náchodsku. Kozel 
totiž z okna věžního vyhozen, dopadl divnou ná-
hodou na lípu opodál stojící, se které pak spadl, nic 
sobě neublíživ. 



Ne2 se překvapený řezník a lid vzpamatovali, 
sebralo se vyděšené zvíře a prorazivši zástupem, 
pryč v pentlích i ve věnci uhánělo. Ze slavnosti stal 
se nyní hon na kozla, kterého teprve kus za městeč-
čkem dopadli a zpět přivedli. Noži přece neušel. 

Házení kozla dálo se v podstatě všude stejně; 
jen v jednotlivostech odbývána ta „slavnost" tu a 
tam okázaleji. Tak v Jaroměři cech řeznický kozla, 
jemuž rohy vyzlaceny a ověnčeny, u slavnostním 
průvodu na místo popravy — ku pražské bráně — 
vodil. Řezník, jenž kozla íněl zabiti, vyhledal zvíře 
co možná škaredé, kosmaté, barvy černé a velkých 
rohů. Tu a tam volili kozla šedivého. Na rohy mu 
vložen věnec vždy se stuhou černou. Jinde po těle 
mohl býti ozdoben stuhami barev rozmanitých. 

Když pak ubožák dopadl, a řezník jej zapíchl, 
chytali řinoucí se krev co nejpečlivěji, aby ani kapka 
na zmar nepřišla. Maso zabitého kozla prodal řezník 
hned, šlo na dračku, ale po krvi byla ještě větší po-
ptávka. Mělal „jakubovlská" krev dle obecné pověry 
hojivou, ano kouzelnou moc: čerstvá hojila padouc-
nici a jiné nemoci, usušená a na prášek rozemletá 
sloužila proti „pškaní" či píchání, proti chrlení krve 
a pod. Nebylo tedy divu, že řezník za krev více utržil, 
nežli za „jakubovské" maso z celého kozla. 

Na vesnicích slavili tuto slavnost také velmi 
hlučně. 

Povím, jak se dálo ve Vysoké Srbské na Ná-
chodsku: Na sv. Jakuba odpoledne sešla se všecka 
ves v hospodě a kolem ní. Středem společnosti byla 
kozlova družina, čítající obyčejně šestnáct párů mlá-
denců a družic. Sedmnáctý pár byli „ženich" a „ne-
věsta". Z hospody vypravil se průvod k nejvyšší sto-
dole ve Jvsi. V čele šla, hudba, za ní dva chasníci vedli 
kozla ověnčeného a opentleného, za ním šel vystro-



jený řezník, pak ostatní průvod. družiček, mládenců 
a všeho lidu. V čele družiny ubírala se „nevěsta44 

bíle oblečená, s rozpuštěnými vlasy, kvítím zdobe-
nými. Věnec míti nesměla, za to družičky hlavy 
své jím zdobily. První družička nesla na misce nůž, 
černou mašlí zdobený. 

Když průvod došel stodoly, vynesli dotčení dva 
chasníci kozla na vrchní šár a postavili jej na prkno. 
Nad zvířetem měl v tu chvíli „ženich44 řeč či říkání 
rýmované, kteréhož jsem se však nedopátral. Při-
mlouval se jím za kozla, by mu věku nezkracováino, 
a snažil se jeho nevinu dokázati. Načež „nevěsta4, 

ke kozlu promluvila: 

„Nermuť se, kozle, 

že svůj život dokonáS. 

Vypršela tvoje hodina, 

dnes svůj život skončit máš. 

Po celý tvůj život 

užival jsi kratochvíle, 

teď za své špatné činy 

pfišla tobř smutná chvile. 

Nemeškej, skoč rychle dolů, 

sraz hlavu, udéláš konec všemu.'* 

V tom dole spustila smuteční hudba, kozel 
svržen a řezník v y k o n a l Svou práci — jak už po-
věděno. 

Po té odebral se průvod zase.do hospody. Tam 
postavili se mužští do kola, „nevěsta44 pak brala 
jednoho po druhém k tanci. Nejprve řezníka, a ne 
„ženicha44. Když se všemi odtančila, dovedli ji za 
stůl a častovali ji masem a sklenicí vína. Ostatní jen 
pivo a kořalku popíjeli. Rozumí se, že po hostině na-
stalo taneční veselí. 



Barbarsky tento obyčej, původu zajisté prasta-
rého, byl velmi rozšiřen a oblíben. Lid sobě vykládal, 
že se házení kozla děje na památku sv. Jakuba apo-
štola, kterého s výše chrámové svrhli a zabili. Ale 
původ toho obyčeje zajisté je jiný, snad z časů po-
hanských. Zajímavo je, že v Hostačově u Golčova 
Jeníkova věřili, jako by smrt kozlova smývala všechny 
hříchy, jichž se diváci toho roku dopustili. Připo-
míná to na obřad židovský, kdy velekněz losem vy-
bral ze dvou kozlů jednoho, zlému duchu Azazelovi 
určeného, a hříchy všeho lidu na jeho hlavu zakle-
ním svaliv, do pouště jej zavěsti a vyhnati kázal. 

Házení kozla bylo velmi oblíbeno. Patent minu-
lého století proti tomu vydaný nic neúčinkoval, a 
obyčej ten íudržel sie v jednotlivých místech dlouho 
do našeho století. V Praze na Pohořelci u „Černého 
dvora44 ještě prý v letech třicátých kozla s půdy 
shazovali. Jinde ještě déle zvyk ten se zachoval. 
Když farář s věže nebo ze zvonice kozla shazovat! 
nedovolil, vyvoleno k tomu, hlavně agitací řezní-
kovou, nějaké jiné vysoké stavení v místě, nebo ko-
nečně dům řezníkův. Ale tu se již starý ten zvyk ne-
udržel. 

Jiný, jemu podobný — stínání kohouta — tu a 
tam se zachoval a slavnostně se provozuje. 

Čtenářům je slavnost tato známa z „Vesnického 
románu44 Karoliny Světlé. Podobně děje sel i jinde, 
tak na Náchodsku, pokud mi známo, v Kostelci, na 
Lipím, zvláště pak slavnostně ve Rtyni. Tu vypra-
vují dopoledne té neděle, kdy po nešporách stínání 
se odbývá, veliký průvod do okolí. Na velikém fa-
suňku vezou Vyvoleného, ku smrti určeného kohouta, 
a hudebníky. Kolem vozu jedou na koních jonáci za 
maškary, nejvíce za židy, přestrojení, všeliké žerty 
provozujíce. Před vozem pak kráčí „půlnočník44, jenž 



jest půl bíle, půl černě oblečen. V jedné ruce hořící 
svítilnu drže a ve druhé koště, silnici před vozem 
žertovně zametá a kamínky uklízí, aby vůz přes ně 
nehrkal. Mát velký strach a péči o kohouta. 

Za hřmotné hudby, za bujných žertů a smíchu 
projde průvod sousední vesnicí nebo městečkem, po-
zvávaje tak nepřímo k odpolední slavnosti, ku které 
mnoho hostů z okolí, zvláště mladých se sejde, a 
která slavnou muzikou se skončí. 

1884. 


