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ŠTÚDIE

МАРИЯ КИТАНОВА*
Етнолингвистиката на границата между две столетия
КИТАНОВА, М.: Ethnolinguistics on the verge between two centuries. Slavica Slovaca, 50, 2015, No. 2, pp. 103115 (Bratislava).
The author of the article presents three major centers of the humanitarian discipline ethnolinguistics: Moscow,
Lublin and Soﬁa. The Moscow ethnolinguistic school is called Slavonic ethnolinguistics; The Liublino ethnolinguistic
school – the cognitive ethnolinguistics with its seven key concepts: linguistic worldview, stereotype, cognitive deﬁnition, viewpoint and interpretive perspective, proﬁle, subject, values; And last but not least – the Center for Ethnolinguistic Studies in Sofa, which the article refers to as – ethnolinguistic of the folk terminology. Also, there is a detailed
review of the lexicographic products of those three major centers: Славянские древности. (Ancien Slavic). Słownik
stereotypów i symboli ludowych. Речник на българската народна духовна култура, (Encyclopedia of Bulgarian folk
spiritual culture)Тематичен речник на термините на народния календар (Thematic Dictionary of the Terms of the
folk Calendar), Човешкият живот: Раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната обредност (Topical Dictionary of family rituals: Birth, Wedding, Funeral). Ethnolinguistic Lexicography has evolved as a separate ﬁeld
of Ethnolinguistics, whose task is to collect, interpret and classify the ethno-cultural lexis. The radical meaning of the
folk culture terminology is determined by the fact of its concomitance to the language and culture. The ethnolinguistics
point of view is the only way this science to be explored and presented because only the language expresses each cultural
code adequately and describes it in its entirety. The panel of authors propound a reference book, reﬂecting the spiritual
culture of the Bulgarians in the wholeness of their ethnical and language territory through folk terms, related to the Bulgarian Rituals, Traditions and Believes. The presented encyclopedias are pioneers (ﬁrst of their kind) in the Bulgarian
ethnolinguistic lexicography.
Slavic Ethnolinguistics, Reconstruction, Cognitive ethnolinguistics, Worldview, World-perceiving and World-conceiving, Stereotype, Cognitive deﬁnition, Wiewpoint and Interpretive Perspective, Proﬁling and Proﬁle, Subject, Values,
Ethnolinguistic Lexicography, Encyclopedias, Culture Terminology, Spiritual Culture.

Етнолингвистиката или антропологичната лингвистика „претендира за комплексен подход към традиционната духовна култура, но за разлика от културната антропология придава
главно значение на езика и използва методите и концептуалния апарат на лингвистиката.”1
В бившите социалистически страни съществуват два големи ентолингвистични центъра: Московска етнолингвистична школа и Люблинска етнолингвистична школа. През
последните 20 години в Института за български език при БАН е създадена Секция за
етнолингвистика, която е център за етнолингвистични изследвания и етнолингвистична
лексикография. Разбира се подобни изследвания се правят и на други места в България, но
от отделни учени, а от като колектив, който се занимава само с тази проблематика. Бихме
могли да наречем Софийски център за етнолингвистични изследвания, тъй като речнициДоц. д-р Мария Китанова, Секция за етнолингвистика, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” при
БАН, Бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17, 1113 София, България.
1
Толстая, С. М.: Образ мира в тексте и ритуале. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015, с. 15.
*
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те, които е изработил и изработва нейният колектив притежават своя оригинална концепция. И в трите школи се развива етнолингвистичната лексикография като самостоятелен
клон на етнолингвистиката.
І. Московска етнолингвистична школа. Славянска етнолингвистика
Създадената през 70-те години на миналия век Московската етнолингвистична школа
е неразривно свързано с името на акад. Н. И. Толстой. Н. И. Толстой и С. М. Толстая разработват „комплексно направление за изследване на славянската традиционна духовна култура въз основа на данни от езика, фолклора, вярванията и обредите на всички славянски
народи. Направлението се нарича славянска етнолингвистика.”2 Толстой вижда етнолингвистиката в два аспекта – тесен и широк, като раздел и като направление в езикознанието.3
В последните 30-40 години обаче етнолингвистиката определено прерастна в самостоятелна
хуманитарна дисциплина, която притежава свой предмет и свой инструментариум. И въпреки че стои на границата на няколко науки, тя си служи с редица методи на езикознанието
като типология, теория на реконструкциите, лингвистична прагматика, лингвогеография,
компонентен анализ, концептуален анализ и др., които дават възможност да се проучва
езикът и културата в тяхната органична връзка и по този начин да се реконструират „найстарите представи за света и човека, това, което сега често се нарича картина на света на
славяните.”4 Още на ІХ Международен конгрес на славистите в Киев Н. И. Толстой и С. М.
Толстая представят своя доклад „Принципы, задачи и возможности состовления этнолингвистического словаря славянских древностей”. През 1984 г. е публикуван словника на речника, някои пробни статии и библиография. Последният, пети том на речника „Славянские
древности” е завършен през 2012 г. [т. 1 (А-Г), 1995, т. 2 1999 (Д-К), т. 3 2004 (К-П), т. 4 2009
(П-С), т. 5 2012 (Т-Я)]. Неговото цялостно заглавие е „Славянские древности. Этнолингвистический словарь”. Речникът има общославянски характер. Основен метод в него е сравнително-историческият, т. е. реконструиране на праславянската култура чрез сравнително
изучаване на всички славянски етнокултурни традиции. В книгата си „Образ мира в тексте
и ритуале” С. М. Толстая обяснява, че думата „древности” в заглавието на речника означава
„семантична реконструкция стари смисли” на определено явление.5 Речникът изучава културата „през призмата на езика”, и за това е наречен „етнолингвистичен”. Лексикографската
форма на представянето на този огромен материал е избрана, за да се обърне внимание на
„културните знаци (символи, понятия), които са в основата на всички културни текстове
(обредни, фолклорни, изобразителни, музикални).”6 На пръв поглед „Славянские древности” е енциклопедичен речник на традиционната духовна култура на всички славяни. В него
обаче се тълкуват определени единици на езика на културата, чрез които човекът опознава
света около себе си, а не самите елементи от този свят. За да се преодолеят недостатъците на лексикографския му характер, в речника са изработени общи речникови статии като:
„Народна астрономия”, „Време”, „Пространство”, „Число”, „Народна медицина”, „Народен
календар” и др. Материалът в речника е организиран азбучно, но в него откриваме статии
по следните теми: Народна космология: „Представления о сотворении мира”, „Иной свет”
„Страшний суд и др. Срещаме статии „Солнце”, „Луна”, „Лунные пятна”, „Млечный путь”,
Пак там.
Толстой, Н. И.: Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике, Москва, 1995, с. 27.
4
Толстая, С. М.: Образ мира в тексте и ритуале..., с. 24.
5
Пак там, с. 29.
6
Пак там, с. 29.
2
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„Орион”, „Плеяди”, а също и статии за различни обекти, които имат митологично значение
или ритуална функция: „Болото”, „Брод”, „Путь”, „Лес”, „Поле”. Пространствени представи: „Вверх”, „Низ”, „Левый”, „Правый”, „Восток”, „Запад” и др. Категорията време: „Полночь”, „Начало”, „Конец”, „Первый”, „Последний” и т.н. Народен календар: „Песьи дни”,
„Великий пост”, „Святки” и т.н. Природни явления: „Гром”, „Молния”, „Радуга”, „Роса”,
„Эхо” и др. Народна ботаника: растения, „Травы”, „Обрядовое деревце”, „Верба”, „Калина”,
„Дуб” и др. Митология и народна демонология, Народна медицина Народна антропология
– телесен човек, духовен човек, социален човек; Жизнен пьт на човека – раждане, свадба,
погребение, трудова дейност; Обреди и обичаи, ритуални действия, фолклорни жанрове.
Абстрактни понятия: категории, признаци и опозиции.7 Този речник е не само справочник.
Той интерпретира важни смислови категории на културата, „реконструира ,речника’ и ,граматиката’ на тази култура и показва културните механизми, които действат в продължение
на цялата история на славянската духовна култура.”8
II. Люблинска етнолингвистична школа. Когнитивна етнолингвистика
Когнитивната етнолингвистика се очертава като относително самостоятелно течение
в славянската етнолингвистика през 90-те години на XX век по отношение на американската етнолингвистика на Сапир и Уорф, която от своя страна продължава немските традиции, чието начало е положено с трудовете на Хердер и Хумболт; по отношение на руската
етимологична етнолингвистика на Владимир Топоров, на диалектоложката лингвистика
на Никита Толстой, както и по отношение на трудовете на полски автори, по-конкретно
на Бронислав Малиновски и Анна Вежбицка. За етнолингвистичните трудове, създавани
в люблинската школа, особено значение имат обаче постиженията на полската диалектология, фолклористика и етнография, за които етнолингвистиката, според Войчех Хлебда, става в определен период своеобразно „свързващо звено“, място на синтез. Най-зрялата форма
на този синтез е замисленият в няколко тома „Słownik stereotypów i symboli ludowych.”9
Названието когнитивна етнолингвистика за пръв път е употребено от Йорг Цинкен
в статия за трудовете, създавани в люблинските среди,10 а след това от Лидия Непоп-Айдачич в издадената в Киев през 2007 г. книга, озаглавена „Polska etnolingwistyka kognitywna.”11
Мнение за тясната връзка на люблинската етнолингвистика с когнитивизма обаче формулират още по-рано Хенрик Кардела,12 Рената Гжегорчикова,13 Светлана М. Толстая,14 Хенрик Дуда.15 Терминът е утвърден от Йорг Цинкен,16 издател на трудове на Йежи БартминсПак там, с. 36-43.
Пак там, с. 44.
9
Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнлингвистика. В: Български фолклор, № 4, 2014,
с. 399-400.
10
Zinken, J.: Metaphors, Stereotypes, and the Linguistic Picture of the World: Impulses from the Etnolinguistic School
of Lublin. In METAPHORIC.DE, 7, 115-136 (http://www.metaphorik.de/de/journal/07/metaphors-stereotypes-andlinguistic-picture-world-impulses-ethnolinguistic-school-lublin.html).
11
Nepop-Ajdaczyć, L.: Polska etnolingwistyka kognitywna. Pomoc dydaktyczna. Kijów: Centrum wydawniczopoligraﬁczne „Uniwersytet Kijowski,” 2007.
12
Kardela, N.: Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereotypu. In Etnolingwistyka, 1988, №1, s. 35-46.
13
Grzegorczykowа, R.: Die Lubliner anthropologisch-kulturelle und kognitive Sprachwissenschaft der letzten Jahrzehnte.
In Convivium. Germanisches Jahrbuch, Polen. Bonn: Deutscher Akademischer Austauschdienst, s. 153-179
14
Толстая, С.: Этнолингвистика Ежего Бартминьского. В: Ежи Бартминьский (ed.). Языковой образ мира: очерки
по этнолингвистике. Москва: Индрик, 2005, с. 9-20.
15
Duda, H.: Ethnolinguistic School of Lublin. On the Research of the So-called Linguistic Image of the World in Poland.
In: Area and Culture Studies. Tokyo, vol. 71, s. 197-213.
16
Zinken J.: The Ethnolinguistic School of Lublin and Anglo-American cognitive linguistics. In Bartmiński Jerzy (ed):
Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, London, 2009, s. 1-5.
7
8
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ки на английски език, събрани в тома „Aspects of Cognitive Ethnolinguistics”, в предговора
му към тази книга.17
Когнитивната етнолингвистика е тясно свързана с идеите на Хумболт, Юрий Апресян,
Владимир Топоров, Никита Толстой, Бронислав Малиновски и Aнна Вежбицка, а също
в известна степен и американските когнитивисти. Преди всичко обаче тя кореспондира
с полската диалектология, фолклористика и етнография, стремейки се да реконструира
езиково-културния образ на света, утвърден в полската традиционна (фолклорна) култура
и в общонародния разговорен език.18
Не случайно тяхната работа започва със създаването на етнолингвистичен архив, същоящ се от фолклорни материали и диалектни текстове. Самият характер на архива насочва към изследвания на полската традиционна култура.
Най-мащабното дело на люблинските етнолингвисти безпорно е Słownik stereotypów
i symboli ludowych” (SsiSL, Т. 1, ч. 1-4, 1996-2012). Речникът е планиран в седем тома, подредени тематично: Космос, Растения, Животни, Човек, Общество, Религия и демонология,
Време, Пространство, мерки и цветове. Автор на концепцията и редактор на речника е Йежи
Бартмински, „който подчертава, че това е опит за реконструкция на традиционната картина
на света и човека, утвърдена в езика, фолклора и обредите.”19 До края на 2012 г. са излезли
от печат четири части на том І – Космос. Това са: „Небе, небесни тела, огън, камъни” 1996;
„Земя, вода, земни недра” 1999, „Метеорология”, 2012; „Свят, светлина, метали” 2012.20
„Основна единица са не думите (както в езиковия речник) и не съответстващия им реален предмет (както в енциклопедиите), а семантичният корелат, който стои между думата
и съответстващия й обект от действителността.”21
Концепцията на този речник се опира на седем ключови понятия, съставляващи инструментариума на люблинската етнолингвистика: езиков образ на света, стереотип, когнитивна дефиниция, гледна точка и интерпретативна перспектива, профилиране и профил,
субект, ценности.22
Тези теоретични и методологични решения днес са представени и при работата на
участниците в проекта EUROJOS, в който се разработва семантиката на наименованията
на определени ценности въз основа на богат материал от славянски и европейски езици.
Седемте опорни точки са обект на дългогодишни дискусии, срещи и конференции.23
Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнлингвистика..., c. 399.
Нежбеговска-Бартминска, С.: Люблинската конгнитивна лингвистика: от диалектологията и фолклористиката
до междукултурната семантика. В: Български фолклор, № 4, 2014, с. 413-436.
19
Нежбеговска-Бартминска, С.: Люблинската конгнитивна лингвистика..., с. 416.
20
Пак там.
21
Пак там.
22
Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнoлингвистика..., c. 399-400.
23
Те са представени в редица трудове на т. нар. „Червена серия“ на Института по полска филология на Университета „Мария Кюри-Склодовска” и на „Бялата серия“ на вроцлавската поредица; Bartmiński, J.(ed.) „Język
a Kultura“: Językowy obraz świata. Lublin: 1990, 1999, 2004; Anusiewicz, J. – Bartmiński, J. (eds.): Stereotyp jako
przedmiot lingwistyki. Wrocław: Seria „Język a Kultura“, t. 12, 1998; Bartmiński, J. (ed.): Konotacja. Lublin: 1988;
Bartmiński, J. – Tokarski, R.: O deﬁnicjach i deﬁniowaniu. Lublin: 1993; Bartmiński, J. – Niebrzegowska-Bartmińska, S.
– Nycz, R. (eds.): Punkt widzenia w języku i w kulturze. Lublin: 2004; Bartmiński, J. – Tokarski, R. (eds.): Proﬁlowanie
w języku i w tekście. Lublin: 1993; Bartmiński, J. – Pajdzińska, A. (eds.): Podmiot w języku i w kulturze. Lublin: 2008;
Bartmiński, J. – Mazurkiewicz-Brzozowska, M. (eds.): Nazwy wartości: studia leksykalno-semantyczne. Lublin: 1993;
Bartmiński, J. (ed.): Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: 1993; Bartmiński, J. (ed.):
Język w kręgu wartości. Lublin: 2004; Bartmiński, J. (ed.): Język, wartości, polityka. Lublin: 2006; Abramowicz, M.
– Bartmiński, J. – Bielińska-Gardziel, I. (eds.): Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Lublin:
2012. – Вж. Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнлингвистика..., c. 401.
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1. Според публикацията на Й. Бартмински в сп. „Български фолклор” водещето понятие
на полската етнолингвистиката е езиков образ на света (ЕОС). То е аналог на нем. Weltansicht
/ Weltanschauung, англ. worldview, world-perceiving и world-conceiving, рус. языковая картина
мира, бълг. езикова картина на света (ЕКС). Терминът (езиков образ на света) люблинските етнолингвисти отнасят до трите върха на семиотичния триъгълник (semantic triangle) на
Огден и Ричардс – този термин отразява всичките три съставни елемента на семиотичната
триада: мисъл (понятие, значение, концепт, идея) > символ (знак) > означаемо (десигнат).24
В полската научна литература понятието ЕОС е въведено в обръщение от Адам Шаф.25
Според схващането на Й. Бармински ЕОС е „съдържаща се в езика, различно вербализирана интерпретация на действителността, позволяваща да се предаде под формата на набор
от съждения за света. Това могат да бъдат „утвърдени“ съждения, т.е. имащи опора в самата
материя на езика, следователно в граматиката, лексиката, в клишираните текстове (напр.
в пословиците), но също така съждения-пресупозиции, т.е. имплицирани чрез езиковите
форми, утвърдени на равнището на социалното знание убеждения, митове и ритуали.“26
Предлаганата формула, дефинираща ЕОС (ЕКС), като „набор от съждения“, откроява:
неговата познавателна (интерпретативна) природа и подчертано субектения му характер.
До него се стига от наименованието (лексемата) до предмета (предмета, денотата). При
това може да се избере семасиологичен подход(от названието до предмета и/или неговия
образ) или ономасиологичен подход (от предмета до неговото название и/или образ). Тези
два подхода не си противоречат и се допълват взаимно.
2. Според представителите на люблинската когнитивна лингвистика съставните елементи
на ЕОС са стереотипите. Те са „детерминирани субективни представи за предмети и събития, които обхващат както техни описателни, така и оценъчни черти и представляват резултат от интерпретация на действителността в рамките на социалните познавателни модели.”27
Така описанието за значението включва и културните конотации.28 Няма да е излишно тук
да добавим, че използваният в люблинските трудове термин стереотип има свой аналог
в използвания в източнославянската етнолингвистика и лингвокултурология термин концепт. Стереотипът (концептът) се опира на индивидуалния и социалния опит на хората.
Стереотипите/концептите се отнасят към т. нар. „ментален корелат, стоящ между езиковия израз (лексемата) и неговия аналог (означаваното), ситуиран в реалния свят.”29
3. Когнитивна дефиниция. За реконструирането на езиковите стереотипи се налага
създаването на нов тип дефиниция, „дефиниция чрез постулати“, или контекстова, „аксиоматична“ дефиниция, която е наречена „когнитивна дефиниция“30 която е приложена в пробния том на „Słownik ludowych stereotypów językowych” (SLSJ 1980) и след това в „Słownik
stereotypów i symboli ludowych” (SsiSL, Т. 1, ч. 1-4, 1996-2012). Тя възпроизвежда „културноезиков портрет на описвания обект и показва как този обект е видян от типичен представител на дадената култура.”31 Дефиниция отчита съвкупността от всички релевантни признаци
при функционирането на предмета и неговото назоваване в културата и в езика.
Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнолингвистика..., c. 401.
Schaff, A.: Język a poznanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1964.
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Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнолингвистика..., c. 401; Bartmiński, J.: Językowe
podstawy obrazu świata, Lublin: 2006, с.12.
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Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнолингвистика..., c. 403.
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Bartmiński, J. (ed.): Konotacja...
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Бартмински, Й.: Седем ключови понятия на когнитивната етнолингвистика..., c. 403.
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Пак там.
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Бартминьский Е.: Языковой образ мира: Очерки по этнолингвистике. Москва: Изд. „Индрик”, 2005, c. 407.
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Пример:
Слънце – най-яркото дневно светило на небето, което осветява и загрява земята, което е източник
и условие за живота на земята, чието движение и положение в небето определя времето – денонощието, годината.32

Тази дефиниция е „текст на културата, своеобразна „нарация” на предмета.”33 Речниковата статия е от две части: експликация и документация, както и библиография. Експликацията се структурира във т. нар. „фасети”, устойчиви (стереотипни) съждения. Тези
фасети „произтичат от материала и пресъздават съзнанието на носителите на полския език
и на полската традиционна култура.”34 Документалната част съдържа текстове от фолклора, вярвания и практики, а също и писана селска поезия. Тя е отделена от експлицитната.
Задачата на етнолингвистиката според Бартмински е „субектна реконструкция на културата и изучаване на манталитете на нейните носители.”35
Самият Бартмински отбелязва, че „когнитивната дефиниция, прилагана в „Słownik
stereotypów i symboli ludowych”, е изградена въз основа на многобройни контексти, които
потвърждават използването на думата. В експликацията дефиниращите изречения са подредени според семантичните категории, а в документационната част цитатите са групирани според видовете на речта и мотивите.36
4. Гледна точка и интерпретативна перспектива. Гледната точка е категория, добре
позната на литературните теоретици, които от години изследват начините на разказване
от позицията на всезнаещия разказвач или прекия свидетел. В лингвистичното разбиране
гледната точка е „субектно-културен фактор, който решава за начина на говорене за предмета, в т.ч. между другото за категоризацията на предмета, за избора на ономасиологична
основа при създаването на неговото название, за избора на чертите, които се посочват за
предмета в конкретни изказвания и са утвърдени в значението му.“37
5. Профил и профилиране. В работите на Й. Бартмински се употребява и понятието
профил. Профилът всъщност е „разновидност на един стереотип,”38 като всеки стереотип
може да бъде представен в няколко профила. Така се отбелязват различни негови аспекти
и могат да се степенуват определени негови утвърдени черти.
Й. Бартмински и С. Небжеговска дефинират профилирането като „субектна (имаща
свой субект) езиково-понятийна операция, изразяваща се в своеобразно формиране образа
на предмета чрез обособяването му в определени аспекти (подкатегории, фасети) като
произход, черти, външен вид, функции, събития, преживявания и др., в рамките на определен тип знание и съобразно изискванията на определената гледна точка.39 Те смятат, че
профилирането е особено полезно в сферата на сравнителните изследвания, разглеждащи
различни варианти на езика, различни дискурси и различни езици.
6. Субект и субектност. Езиковият образ на света според работите на Бартминскси
има субектен характер. Субектът възприема света и говорейки го концептуализира.
7. Ценностите „представляват същността на всяка култура и в същото време са неотделими от езика.”40 Самият национален език с неговите диалекти е ценност. В момента
Пак там, с. 49.
Нежбеговска-Бартминска, С.: Люблинската конгнитивна лингвистика..., с. 417.
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Толстая, С. М.: Образ мира в тексте и ритуале, с. 48.
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в Люблин под ръководството на проф. Й. Бартмински в Института по Славистика при Полската академия на науките се осъществява голям международен проект, наречен EUROJOS
(Европейски езиков образ на света), който в определен смисъл има аксиологичен характер. Неговата „цел е реконструирането на ценностната система в народните традиции на
славяните.”41 В неговата концепция ЕOС е утвърден в лексикографското представяне на
концепта, което включва и етимологията, и значенията на дериватите, колокациите, фразеологизмите и метафорите. Открива се в съдържанието на текстовете и пословиците. За
пълната му характеристика се изработват различни типове анкети (затворени, с избираем
отговор) и асоциативни тестове.
III. Софийски център за етнолингвистични изследвания.
Етнолингвистика на народната терминология
Началото на българската етнолингвистика беше поставено при създаването на Секция
за етнолингвистика към Института за български език при БАН. Още при създаването на
Секцията за етнолингвистика към Института за български език през 1995 г. възниква идеята за създаване на Речник на българската народната духовна култура. Тази идея се
базира на разбирането, че изследването на народните термини е възможно едновременно
както от езиковедска, така и от културологична гледна точка. Тогава започва изработването на концепцията, събирането на материал и обосноваването на необходимостта от
такъв труд. В началото беше изработен архив на речника, който в последствие прерастна
в Електронен архив на Секцията за етнолингвистика, състоящ се от две части: Духовна народна култура и Материална народна култура.
В процеса на работа авторският колектив на речника стига до извода, че е най-полезно
огромният лексикален материал да бъде оформен като корпус (справочник) на българската
духовна култура в цялата етническа и езикова територия със заглавие Речник на българската народна духовна култура, представляващ опит да се реконструира картината на
света на традиционния българин.
Целта на авторите на речника е да представят духовната народната културна традиция
чрез терминологията 9 в синхронен аспект.
Корпусът (енциклопедичният речник) е адресиран към всички, които се интересуват от
българския език и българската народна култура.
Посоченият речник се отличава като замисъл и структура и от „Славянские древности”, и от „Słownik stereotypów i simboli ludowych.” Речникът представя българската народна терминология синхронно. Това, разбира се, е условно, тъй като тази терминология е
ексцерпирана от източници и архиви, създадени в един сравнително дълъг период – ХІХ
и първата половина на ХХ в.
Със започване на работата върху словника вниманието на сътрудниците се насочва
към обмислянето на въпроса за речниковата дефиниция. Тя създава редица трудности, тъй
като народната традиция е базирана на стереотипи и символи. Ето защо основният въпрос,
на който трябва да си отговори авторският колектив е следният – може ли да се създаде
речник, обхващащ толкова разнородни единици? Съмнения възникват и при определянето
на съществените признаци, при избора на критерии за класификация на явленията, а също
и от съществуващата лексикографска традиция, свързана с общото описание на езика,
с отношението между речник и граматика, с уточняване на самия обект на тълкуване.
Главният недостатък на традиционните дефиниции от гледна точка на нашата работа
41
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е тяхното ориентиране към научното обективно знание. Доколкото задачата ни при създаването на етнолингвистичен речник е един вид реконструкция на отразената в езика
картина на света, която свързва езика с културата, то лексикографът трябва да разбере
какви свойства на предмета са закрепени в езика и какви културни фактори влияят на създаването именно на определен образ на този предмет. Трудностите се появяват от факта,
че „в етнолингвистичния речник на традиционната духовна култура обект на описание
е не самата дума и не езиковият знак, а менталният знак – културен символ, репрезентанти,
на който могат да бъдат и езикови единици (думи, словосъчетания, езикови клишета), но
и реалии от екстралингвистичната действителност – предмети, действия, свойства, лица
и т.н., които имат символно значение. Оттук и енциклопедичните тълкувания, ориентирани към научно знание се оказват неприемливи.”42
В един етнолингвистичен речник таксономическата характеристика на предмета не
може да обясни символиката и обредните функции на съответните реалии. Културната
роля на реалията много често не съответства на практическото значение. Тя е по своему
избирателна. Културният модел е ориентиран не към обективните знания, а предимно към
митологичното обяснение на света. В речник от този вид се тълкуват само тези елементи
и свойства на обкръжаващия ни свят, които получават в народното съзнание символно
значение и само от гледна точка на това символно значение.43
Например:
вятър – Персонифицирано природно явление, което в народното съзнание има демонични свойства.
бухал – Нощна птица, свързана с хтоничния свят.

Приемането на този тип дефиниция дава отговор на въпроса, защо в речниковата статия
липсват: граматична характеристика, стилистична характеристика, а също и илюстративен
материал. Причината е основната цел на етнолингвистичния речник – да бъдат представени
„само тези елементи и свойства на обкръжаващия ни свят, които получават в народното
съзнание символно значение и само от гледна точка на това символно значение.”44
1. Сруктура на речника.45 Основна единица в речника е диалектната дума или словосъчетание, народен термин, свързан с духовната културна традиция. Народните термини
са подредени по азбучен ред, а не на тематичен принцип, тъй като тематичният принцип
изисква знание за йерархията на самите елементи на културния фрагмент. Представена
е и общоупотребима лексика, при която се наблюдава терминологизация, т.е. в обикновената си употреба думата запазва своята многозначност, но като название на определен
културен компонент, тя е по своему еднозначна и лишена от експресивност. В този смисъл
лексиката е отбелязана само със своята етнокултурна семантика.
2. Словник и подбор на думите. Основни единици са не самите думи като в езиковите
речници и не съответстващите им реални предмети като в енциклопедиите, а семантичните корелати, колективните образи на предметите в народната памет.
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Bartmiński, J. – Tokarski, R. (eds.): O deﬁnicjah I deﬁnowaniu Lublin: 1993; Толстая 1995: Толстая, С. М.: Дефиниция в этнолингвистическом словаре. В: Словарь и культура. Материалы международной научной конференции.
Москва: 1995, c. 84.
43
Толстая, С. М.: Дефиниция в этнолингвистическом словаре..., c. 85.
44
Пак там, с. 84-85.
45
За концепцията на речника вж. Китанова, М.: Език. Етнос. Култура. В: Български език, 2010, № 4, c. 58-62.
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Подборът на лексиката е извършен по следните теми: календарна обредност, семейна
обредност (раждане, сватба, погребение), роднинска терминология, народно право,
демони, митоними. Растения и животни са включени само ако имат отношение към определена обредност. Това включва обредни предмети, обредни лица, обредни действия,
обредни места, митологични същества, евфемизми. В речника само за растенията са отбелязани и латински названия, защото в различните райони на страната различни растения могат да се назовават с едно и също име и да участват в една и съща обредност. При
птиците и животните латинското название не се отбелязва. Роднинската терминология
е представена подробно. Тя е пряко свързана със семейната обредност и е съществена част
от българската културна традиция.
3. Структура на речниковата статия. Думата заглавка е диалектна дума или словосъчетание, народен термин в регистрирана форма.
Структурата на самото тълкуване не се ограничава само до класическия модел на дефиниция, а характеризира термините в тяхното формално и семантичното отношение към
съответния фрагмент на народната култура.
Речниковата статия има следната структура: заглавка ~ тълкуване ~ /разпространение
или източник/, фонетични варианти с тяхното разпространение [фонетичен вариант /разпространение/]. Семантични еквиваленти, които са отбелязани само при основната дума.
Когато думата е характерна и за книжовния език, и за голяма част от българските диалекти
вместо разпространение се отбелязва – общобългарско /общоб./. Акцентните варианти са
представени заедно с фонетичните. Представяме фонетични и акцентни варианти с разпространение, защото в съответния район терминът съществува само с определен фонетичен
облик. По тези причини те са отбелязани при основната дума. Семантичните еквиваленти
са поставени след знак „<” без разпространение. В азбучната структура те фигурират като
отделна заглавка с разпространение, чрез вече изтълкувания семантичен еквивалент. Семантичните еквиваленти се отбелязват само при основната дума. Етноложката информация
е отделена, дадена на нов ред след знак „*”. При етноложката информация няма източници,
а разпространение се отбелязва само при специфични локални различия.
Там, където ударение не е регистрирано, то също не е посочено. Различните термини, които
са регистрирани с една и съща лексикална единица са отграничени с индекс1 и2, например:
пеперỳда1 – Обред за предизвикване на дъжд, който се прави по време на суша /Източна и Западна България/; (пеперỳга /Дупница, Панагюрище, Струга, Хасковско/; пемперỳга /Западна България/, пеперлю̀га
/Ивайловградско/, пяпярỳда /Преславско/).
< вàй гỳгу, вàй дудỳла, ой люле, росомàнка.
*Обредът няма фиксирана дата. Изпълнява се по време на суша през пролетта и лятото.
пеперỳда2 – Главно действащо лице в обреда пеперуда /ИБ/; [пемперỳга /Западна България/; пеперлю̀га /Ивайловградско/; пяпярỳда /Преславско/].
< дòдола, додоля̀ рка, кукаля, росомàнка, цѝ ганка.
*Главното обредно лице е момиче, обикновено сираче. В някои краища на българската езикова територия може да бъде първо или последно дете в семейството. Задължително условие е да бъде полово чисто.
Такова е условието и когато главното действащо лице и е възрастна жена. Пеперудата е облечена с риза,
отрупана със зеленина и с разпусната коса. Чрез имитативна магия се цели предизвикване на дъжд.
вàй гỳгу – > пеперуда1 /Одрин., МА/.
дòдола > пеперуда2 /Свищовско/.
Празници:
Петкòвден Празник, на 14. Х., посветен на Света Петка /Борисово, Поп.; Драганово, Г. Орях./.
< Пèйчинден, Светà Пèтка, Турня̀ ска.
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*Според народния календар този ден бележи края на стопанската година и прибирането на реколтата.
Поставя се началото на периода на сгледите, годежите и сватбите. Започват и родово-фамилните тържества.
На някои места Петковден се счита за женски празник, поради което жените правят намазани с мед
питки, наречени света Петка. Коли се черен петел или черна кокошка извън селото. Докато кокошката се
вари, свещеникът прави кръст на земята, а жените – бразда. До нея се слага паница с храна, за да не влизат
болести в селото.
Дните между Петковден и Димитровден в някои райони на страната се наричат Вълчи празници и се
смятат за лоши.
При болестите е взето решение евфемистичните названия да не се отбелязват специално:
бàба Шàрка > шарка /общоб./.
шàрка – Женско демонично същество, предизвикващо болест, която се характеризира с температура
и обриви, /общоб./.
< Шарýля, бàба Шàрка, бàба Л0шка, Богинка, Гòска, Добр9на2, Кожовл0нка, бàбичката, л0личка,
либýрка, Мàрчинка, мàслена, м0дена, м0дена и мàслена, м9лата мàйчица, п9санка, редýшка, с9пка,
с9паница, слàдка и м0дена, цв0тенцето, черв0нка1, червенýшя.
*Повечето названия са евфемизми.

По-специален е подреждането на обредните хлябове, които са твърде много в традиционната култура на българите. За да стане по-ясно на читателите е изработена отделна
речникова статия „Обреден хляб”, която дава информация за хляба като основен обреден предмет. След това различните хлябове са разделени на две големи групи, за които
има отделни статии „кравай” и „пита”, което е мотивирано главно от названията, тъй като
в много отношения тези хлябове си приличат. Изработени са освен това отделни статии:
„Великденски хлябове”, „Коледни хлябове”, „Никулденски хлябове”, „Сватбени хлябове”. Към коледните хлябове се отнесени и тези, които се месят за Игнажден.
4. Транскрипция. Не се използва фонетична транскрипция, но се поставя ударение там,
където то е регистрирано в писмените източници. Краесловната мекост се отбелязва с ь.
5. Източници. Източниците, на които се опира речникът са публикувани писмени източници, материали от архиви (диалектни, етнографски, фолклорни), материал, лично събиран от отделни автори на терен.
6. География. Географията на речника обхваща цялата българска етническа и езикова
територия, при което сме се старали да господства принципът на историзма. Авторите на
речника се стремят да отразят историческата обоснованост и спецификата на националната традиция.
7. Библиография. В речниковите статии е отбелязано географското разпространение.
Там, където то липсва, цитираме източника на материала. Цялата библиография и източниците е изнесена в края по азбучен ред. Поради това след етноложката информация няма
специално позоваване.
Както е видно от изложеното по-горе предлаганият справочник е пръв в българското
езикознание. Той е диалектен по своя материал, функционално-тълковен по вид, енциклопедичен – по характера на информацията и етнолингвистичен по своята същност. Речникът е редактиран и предстои издаване.
Тематичен речник на термините на народния календар46
В Института за български език към БАН е разработен езиков модел на термините на
народния календар за български език, основан на идеографски принцип, от авторски колектив П. Легурска и М. Китанова. Сложната жанрова природа на този речник като те46

Тематичен речник на термините на народния календар. София: Академично издателство „М. Дринов”, 2008.
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матично-енциклопедично-тълковен е един вид предизвикателство към традиционната
лексикографска типология. В него термините се разглеждат като част от семиозиса на
определени обреди и вярвания на даден народ, свързани с други елементи на културата
– акционални, предметни, персонажни, локални, времеви и пр. възможни кодове, но всички с еднаква степен обединени от културна семантика.47 Материалът и тук е предимно
диалектен. Хибридният характер на речника определя неговата структура.
Структурно речникът се състои от четири цикъла: есенен (Симеоновден – Андреевден), зимен (Андреевден – Трифонците), пролетен (Трифонците – Гергьовден) и летен
(Гергьовден – Симеоновден). Всеки цикъл има тематична азбучна част.
Отделните народни празници са представени чрез ключовите им названия, дефинирани в цялостната езиково-културна семантика, азбучна част, с лаконично енциклопедично
тълкуване и справочна част, включваща извори, разпространение, библиография и увод,
представящ теоретичната база и лексикографската част на речника.48
В тематичната част отделните народни празници се представят чрез ключовите за тях
народни термини, разпределени по рубриките: регионални названия на празника, обредни
действия, обредни лица, обредни предмети.
Тематичната и азбучната част в своята цялост характеризират смисловото пространство на Българския народен календар.
Игнажден (20.12)
Регионални названия: Игнàжден (ЗБ), Игинàжден (Добруджа), Идинàк (СИБ), Поляз (ЮБ, ЮИБ),
Поòжняк (ЗБ)...
Обредно действие: ‘замесване на тесто и пазенето му цяла нощ’ - вàрдене на квас (Русенско, Разградско), квàсенки (СИБ), пàзене на квас (СИБ).
Обредно лице: ‘човекът, който пръв влезе вкъщи’ - полàзник (ЮИБ), пол0з (ЮЗБ), идинàк (ЮИБ)....
Обреден предмет: ‘горящо дърво’ – кòладник (ЮЗБ); ‘дървен съд, в който сяда полазникът’ – тагàр
(Дряновско);

Човешкият живот - раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната
обредност, Акад. Издателство „Проф. М. Дринов”, София, 2012 г. Автори: Раждане –
П. Легурска, Сватба – Н. Павлова, Погребение - М. Китанова. С азбучен индекс, изработен от К. Мичева-Пейчева и Й. Кирилова.
Предлаганата по-долу ономасиологична картина на тематичните цикли „Раждане.
Сватба. Погребение” е втора част от проекта, посветен на изследването на културната
лексика в идеографски аспект. Този речник е логично продължение на част първа „Тематичен речник на народния календар”. Чрез изработването на отделни тематични речници на
народната терминология върху материал от българската езикова територия съставящите
ги думи - народни термини се групират според близостта на значенията си и според сходството на реалиите, които те обозначават. В последно време са особено популярни опитите
за представяне на етнодиалектен материал не по формален, азбучен ред, а като се използва
принципът на смислово групиране на езиковите данни като специфичен начин за категоризиране на действителността, характерен за даден говор (или група говори.49
Легурска, П. – Китанова, М.: Тематичен речник на термините на народния календар. София: Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, с. 9-15.
48
Божилова, М.: Тематичен речник на термините на народния календар, София: Академично Издателство „Проф.
Марин Дринов”, 2008, с. 7-8.
49
Легурска, П. – Павлова, Н. – Китанова, М.: Човешкият живот – раждане, сватба, погребение. Тематичен речник
на семейната обредност. София: Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 3-5.
47
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Трите антропологични цикъла са резделени на три основни части: преди, по време на
и след съответното събитие, които от своя страна включват следните рубрики: 1. Названия
на обредите и съответните им части. 2. Названия на обредни предмети. 3. Названия на
обредни лица. 4. Названия на обредни действия. 5. Метаезик на фолклора.
Най-общо може да се каже, че при изработването на антропологичните цикли „Раждане. Сватба. Погребение” авторите инвентаризират езиковия материал по три основни
признака – според мястото на народния термин в разглеждания обреден цикъл като ментално пространство, според неговата етническа семантика, изразена в тълкуването и според географското му разпространение.50
Ономасиологичната схема на циклите се базира на определени семантични доминанти,
които се приемат за ключови в рамките на съответния обреден цикъл. Начинът на тяхното
представяне е в посока от обобщеното значение представено в метаезик в знак (”) към
назоваване на това значение от конкретните народни термини с географското им разпространение в рамките на дадена семантична доминанта. Ударенията на народните термини
се поставят, ако са представени в източниците на материала.51
Например:
2. Народни термини за обреди, обредни действия, обредни лица, обредни предмети и обредни
места в периода на самото погребение:
2.1. Названия на погребението: погребèние (общоб.), женазè (Родопите), закупàване (Съчанли, Гюмюрджинско), мрътв9ло (Вакарелски 1990: 96), упòк (Странджа).
2.1.1. Обредни действия:
‘погребвам’ – погрèбвам (общоб.), сктвам (Вакарелски 1990: 140).
‘обредно опалване на гроба веднага след заравянето на трупа’: опàляне, опàяне, пàлене, опàла,
обипàлване, прлене, чарỳване (Видинско); пỳшене (Козирок, Габровско).
2.1.2. Обредни места:
‘място, където погребват всички починали от естествена смърт’: грòбище (общобългарско), грòбе (ЮЗБ),
грòбнина (Геров, І: 297), дỳпка (Геров, І: 379-380), месàре (Вакарелски 1990: 139), трап (Ботевградско).
2.1.3. Обредни предмети:
‘каменна плоча без надпис, която се поставя на гроба’: т9кла (Родопите);
‘каменни плочи, с които обграждат тялото на мъртвия в гроба, когато го погребват без ковчег’: т9кли (ЗБ).
‘няколко каменни плочи, които се поставят на гроба, на мястото на главата и на краката’: т9кли (Ковачевица, Балдево, Гугутка, Родопите);
‘каменна плоча, която при зидан гроб се поставя на мястото, където ще е главата’: т9кла, межн9к
(Пирински край);
‘няколко прави дъски на дъното на гроба, върху които се поставя мъртвеца’: кявỳр, кяỳр (Странджа);
‘няколко прави дъски, с които покриват мъртвеца в гроба’: геремàта (Странджа);

В момента в Секцията за етнолингвистика се изработва „Етнолингвистичен речник на
българската народна медицина.”
Във връзка с представените лексикографски продукти, които са създадени по оригинални концепции през последните няколко години в славистичния свят се говори за Софийска етнолингвистичен център.
Най-важната работа и на трите етнолингвистични центрове е създаването на голям
етнолингвистичен речник. За Московската това е „Славянские древности”, т. I – 1995,
II – 1999, III – 2004, IV – 2008, V – 2012, за Люблинската – „Речник на народните стереоти50
51

Пак там, с. 3-5.
Пак там, с. 3-5.
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пи и символи” под редакцията на Е. Бартмински и за Софийската – „Речник на българската
народна духовна култура.”
Основната обща черта на руската, полската и българската етнолингвистика е ориентацията към изследванията върху народната култура и диалектите. Както беше отбелязано и
в трите случая научните колективи са обединени от идеята за голям речник от нов тип. При
руските учени става въпрос за широка съпоставка на всички славянски културни традиции,
и на тази основа, реконструкция на праславянското състояние на системата от концепти на
традиционната духовна култура. Полските и българските етнолингвисти ориентират своята работа предимно върху собствените традиционни култури. Техните лексикографски
трудове представляват синхронно и подробно описание на картината на света на съответните народи. Материалът е събиран от писмени източници от XIX и първата половина на
XX век. Речниците, създадени в София представят българската народна терминология.
Накратко можем да кажем, че задачата на един етнолингвистичен речник е „реконструкция на закрепената в езика картина на света, свързваща езика и културата.52 В Софийския център за етнолингвистични изследвания тази задача е решена по различен начин,
който прави нейните лексикографски продукти специфични и уникални.
Etnolingvistika na prelome dvoch storočí
Marija Kitanova
Autorka state stručne predstavuje tri európske vedeckovýskumné centrá, v ktorých sa rozvíja etnolingvistika:
moskovskú etnolingvistickú školu (slovanská etnolingvistika), lublinskú etnolingvistickú školu (kognitívna etnolingvistika) a soﬁjské centrum etnolingvistických štúdii (etnolingvistika ľudovej terminológie). V štúdii sa predstavuje
aj podrobný prehľad lexikograﬁckých výstupov spomínaných etnolingvistických centier: Славянские древности.
Етнолингвистичен речник, Słownik stereotypów i symboli ludowych, Речник на българската народна духовна
култура. Тематичен речник на термините на народния календар, Човешкият живот: Раждане, сватба, погребение.
Тематичен речник на семейната обредност.
Slovník Славянские древности skúma a predstavuje kultúru všetkých slovanských národov prostredníctvom jednotlivých národných jazykov. Lexikograﬁcká forma tohto rozsiahleho diela poukazuje na kultúrne znaky (symboly,
pojmy), ktoré vychádzajú z konkrétneho skúmaného materiálu (textu). Slovo „древности” je spojené s úsilím rekonštruovať starší stav jazyka slovanskej kultúry vo všetkých jeho podobách.
V príspevku sa vysvetľuje sedem kľúčových pojmov lublinskej kognitívnej etnolingvistiky: jazykový obraz sveta
(EOC), stereotyp, kognitívna deﬁnícia, hľadisko a interpretačná perspektíva, proﬁlovanie a proﬁl, subjekt, hodnoty.
Pozornosť sa venuje aj vysvetleniu pojmu „kognitívna deﬁnícia,“ ktorá zahŕňa súbor všetkých relevantných príznakov
dotýkajúcich sa fungovania predmetu a jeho pomenovania v kultúre a v jazyku.
Podrobne sa charakterizujú lexikograﬁcké výstupy soﬁjského centra etnolingvistických štúdii: Речник на
българската народна духовна култура, Тематичен речник на термините на народния календар a Човешкият
живот. Раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната обредност. Slovník duchovnej kultúry má
podobu korpusu (príručky) bulharskej duchovnej kultúry na bulharskom etnickom a jazykovom území a predstavuje
pokus o rekonštrukciu obrazu tradičného sveta.
Tematický slovník pojmov súvisiacich s ľudovým kalendárom sa odlišuje tým, že sa v ňom jednotlivé termíny chápu
ako časť sémantizácie rituálov a povier národa, ktoré sú späté s inými prvkami kultúry: predmetnými, personálnymi,
lokálnymi, časovými a ďalšími kódmi združenými rovnakým stupňom kultúrnej sémantiky. Aj ten materiál pochádza
prevažne z nárečových výskumov a možno ho rozdeliť do štyroch kalendárnych okruhov: jesenného (deň sv. Simeona
– deň sv. Andreja), zimného (deň sv. Andreja – dni sv. Trifóna), jarného (dni sv. Trifóna – deň sv. Juraja) a letného (deň
sv. Juraja – deň sv. Simeona). Súčasťou každého cyklu je tematická abecedná časť. Tretí slovník je logickým pokračovaním prvej časti tematického slovníka ľudového kalendára. Je vypracovaný v podobe troch antropologických cyklov:
Narodenie, svadba a pohreb. Materiál každého cyklu je rozdelený do rubrík. Heslové slová tematicky zoskupujú ľudovú
terminológiu podľa významov a na základe zhody reálií, ktoré označujú.
Autorka príspevku v závere porovnáva opísané tri druhy etnolingvistických prístupov.
52

Толстой, Н. И.: Язык и народная культура..., c. 238.
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ĽUBOMÍR GÁBOR*
Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke
GÁBOR, Ľ.: Forms, manifestation and mythological aspects of borders in the folk tale. Slavica Slovaca, 50, 2015,
No. 2, pp. 116-131 (Bratislava).
In the paper the author analyses forms, manifestation and mythological aspects of borders or terminal lines in the
Slovak and Czech folk tales. The author focuses on the metaphorical, magical and mythological value of water surface,
bridge, house and wood like boundaries between life and death.
Folk tale, Indo-European mythology, Slavic mythology, magic, borders, water surface, bridge, house, wood, life,
death, initial process, sovereign cosmological duality.

Netreba obzvlášť zdôrazňovať skutočnosť, že človek je súčasťou prírodného prostredia, ktoré dlhodobo pretvára a prispôsobuje si ho podľa svojich životných potrieb. Medzi človekom ako
sociálnou bytosťou a prírodným prostredím platí gnómický vzťah vzájomného vplyvu, formujúci
sa postupne od prvých životných skúseností ľudstva s konkrétnym prírodným mikrokozmom.
Už v raných fázach vývinu skorých agrárnych civilizácií si ľudia začali uvedomovať svoju závislosť od prírodných živlov, ktoré vzhľadom na ich charakter diferencovali na priaznivé
a nepriaznivé, metaforizovali, personiﬁkovali ich1 a hľadali prostriedky, vďaka ktorým by si zabezpečili nutnú pomoc a podporu životu prospešných prírodných javov alebo by eliminovali
prítomnosť tých menej priaznivých, prípadne minimalizovali ich škodlivé účinky na život homogenizovaných sociálnych komunít.
Mgr. Ľubomír Gábor, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozoﬁckej fakulty Univerzity Mateja Bela,
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica.
1
Proces metaforizácie považuje G. Lakoff (Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2014, s. 39, 47-48) za typický pre
ľudské myslenie, ktoré si v súlade so životnými potrebami priamo vyžaduje stanovenie umelých hraníc javov. Súhlasne
s G. Lakoffom okrem toho dodávame, že naše praktické skúsenosti s fyzickými objektmi poskytujú bázu pre širokú škálu
tzv. ontologických metafor, t. j. spôsobov, ako nazerať na udalosti, činnosti, city a myšlienky ako na entity a substancie,
pričom najlepším príkladom na ontologickú metaforu je podľa neho práve personiﬁkácia. Tento spomenutý kognitívny proces nám umožňuje dávať istý zmysel abstraktným javom okolitého sveta v konkrétnych kategóriách, ktorým
sme schopní porozumieť napríklad na základe našich vlastných činností. Personiﬁkovanie prírodných elementov preto
možno vnímať ako snahu ľudových spoločenstiev pristupovať k nim ako k žijúcim spojencom alebo protivníkom, čoho
prejavom sú konkrétne interakcie sociálnej komunity s prírodným svetom v podobe rituálov. V tejto súvislosti vyslovil
zaujímavú hypotézu aj I. Budil (Kulturní a sociální antropologie Indoevropanů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000,
s. 57), podľa ktorého každé slovo použité metaforicky bez jasného vedomia prechodu medzi pôvodným a preneseným významom môže spôsobiť nebezpečenstvo, že hlavne pojmy antropomorfného charakteru, napríklad „vietor fúka“,
„slnko hreje“, „dážď padá“, sa oddelia od prvotného opisu prírodných síl, vytvoria tak nové špeciﬁcké významy slov,
ktoré vo vedomí nositeľov daného jazyka a kultúry vyvolávajú predstavu autonómnych božských bytostí. Pôvodný opis
prírodných a kozmických javov sa teda podľa neho následne transformuje v zmysle princípu nomen ﬁt numen – meno
sa stáva bohom – na temnú reč mýtu. Daný proces je automatizovaný a podľa v súčasnosti už relatívne prekonaného
názoru M. Millera (In: Budil, I.: Kulturní a sociální antropologie Indoevropanů, c. d., s. 57) značne „degeneratívny“,
vďaka nemu sa rodí mytológia ako „choroba jazyka“. Slová sú podľa M. Millera nabité mýtopoetickými prostriedkami,
dokonca tvrdí, že každý archaický „árijský“ výraz mohol byť v istom zmysle zárodočným mýtom.
*
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Aby si členovia postupne sa rozvíjajúcich agrárnych kultúrnych spoločenstiev zaistili náklonnosť životodarných a tvorivých síl prírody, vyvinuli celý rad rituálnych magických aktivít,
ktoré boli výrazom presvedčenia, že ich činnosť v intenciách agrárnej kultúry je vlastne zásahom
do nezávislého prírodného poriadku, a preto si vyžaduje zvláštne pravidlá správania sa, smerujúce k uzmiereniu si prírody – živiteľky, matky.2
Vo väčšine indoeurópskych kultúr sa za jeden z najúčinnejších magických mechanizmov na
udržiavanie poriadku, plodnosti života a tvorivých síl prírody považoval obrad rozhraničovania
priestoru. Jednotlivé kultúrne komplexy indoeurópskych národov pripisovali zväčša analogický
význam deľbe obývaného mikrokozmu oproti nikomu nepatriacemu makrokozmu.
Hranica alebo rozhraničovanie priestoru ako prejavy kultúrnej semiotiky boli potvrdením bilaterality sveta či stabilizácie života spoločnosti v konkrétne vymedzenej krajine.3 Táto krajina sa
v myslení nositeľov daných kultúrnych axióm projektovala ako imago mundi – metafora či ideálny
obraz sveta, ktorý môže byť vzhľadom na svoju polohu obklopenú neznámymi územiami eventuálne ohrozený, ba až atakovaný neznámymi, t. j. zlými silami, pokúšajúcimi sa narušiť vnútorný
poriadok, preto bolo pre obyvateľov krajiny životne dôležité dbať na magický význam hranice.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hranica rozdeľovala svet na dva protichodné princípy,
ktoré však napriek vzájomnej opozícii alebo istej miere napätia kooperovali, dopĺňali sa, nutne
koexistovali, aby tak spoločne garantovali harmóniu života. Na ploche tohto príspevku sa preto
sústredíme na prejavy, formy, významy a celkový „βίος“ hraníc v ľudových naratívnych prameňoch s dôrazom na ľudové rozprávky slovenskej a českej proveniencie, pričom sa pokúsime
selektívne upozorniť na konkrétne indoeurópske mytologické súvislosti, ktoré nám môžu pomôcť vnímať limen ako významný prejav kozmogónie univerza, ustanovujúci systém a poriadok
života magickým zápasom a spoločnou konklúziou rovnocenných protichodných síl.
Hranice v ľudových naratívoch zväčša nie sú bližšie špeciﬁkované, napriek tomu sú tu tendenčne prítomné, v príbehovom sujete totiž vykazujú funkciu akcelerátora deja. Dej príbehov sa
začína prechodom hrdinu cez limen, t. j. z bezpečného, istého a známeho prostredia na územie
často zakliate, temné, pusté a prázdne. Hrdina sa pritom pokúša vonkajšie nebezpečenstvo odvrátiť a ustanoviť harmonický stav sveta narušením pôvodných hraníc a nezriedka aj vytýčením
nových, čím sa končí epická šírka rámcového rozprávkového sujetu.
Súhlasne s M. Slivkom4 konštatujeme, že všetko, čo pochádzalo ex orbi exterior – mimo
hraníc – bolo zahalené tajomstvom, naháňalo strach a hrôzu, pretože to bolo neznáme a nepreskúmané, práve tým sa posilňovala ľudská fascinácia a aktivizovala sa obrazotvornosť. Hranica
Slavkovský, P.: Slovenský roľník. Bratislava: Veda, 2013, s. 76.
Etymológia lexikálnej jednotky „krajina“ („odrezaný kúsok zeme“) poukazuje na priamu sémantickú súvislosť s lexémou „kraj“ – slovanské krajь, odvodené z praslovanského (psl.) krajati, krájeti – (u)krojiti, s-kroj-ek (krajec chleba);
krajčír (česky krejčí) ako ten, kto „krája“ súkno. Lexéma krajiti (krojiti) nesie význam rezať, odrezať a siaha k indoeurópskemu základu *(s)kerē ‒ rezať, krájať, odlučovať, rozlišovať s významovým posunom ku gréckemu krīnō – súdim,
rozhodujem, rozlišujem, lat. cernō – odlišujem, respektíve decernō – určujem, sēcernō – oddeľujem, utajujem, súvisí
s lat. secretum – tajomstvo s analógiou k staroindickému kart – rezať, litovskému skersas – skrze (cez, prostredníctvom),
nemeckému Schere – nožnice, anglickému shire – kraj, grófstvo, gótskemu hrains – (nem. rein) čistý. Významovo sem
patria aj lexémy kor- kôra, *kēr – čiara, domnievame sa, že aj rómske kher – dom. Lexéma „hranica“ dokazuje metaforickú lexikálno-sémantickú motiváciu. Je odvodená zo slova hrana (psl. granь – ostrý roh, pôvodne pomenovanie ostrého
predmetu, najčastejšie kameňov, na označenie hraníc, z toho rozhranie, hranatý, hranol, v nemčine Grenze – hranica.
Základ slovansky granь (grajь) má však i význam chválospev, ba až krik. Pôvod zrejme siaha k indoeurópskemu *g er
– vzývať, velebiť, litovsky girti – vzdávať chválu, či staroindicky gurtis – chvála, gūrtas – vítaný, latinsky grātus – milý,
vítaný. V češtine hrana označuje zvon pri pohrebe, staroslovensky hraniť – pochovávať. Pohreby a pochovávanie sa
v minulosti vykonávali na izolovanom území vzdialenom od ľudských obydlí, t. j. za „hranicou“ (Bližšie podľa Holub,
J. – Kopečný, F.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952, s. 132, 184-185.)
4
Slivka, M.: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka. In: Archeologia historica, 2004, roč. 29, s. 12.
2
3
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bola nebezpečná, pretože bola v stave permanentnej hrozby, ale zároveň garantovala obyvateľstvu žijúcemu na ňou vymedzenom území bezpečie a istoty.
Limitný priestor tak rozčleňoval svet na dve súvisiace strany, medzi ktorými spočívala bezprostredná interakcia, pohybujúca sa na osi vlastné – cudzie, bezpečné – ohrozujúce, známe – neznáme, usporiadané – chaotické, pokojné – búrlivé, sakrálne – profánne, živé – mŕtve a podobne.
Obyvatelia konkrétneho mikrosociálneho priestoru, ohraničeného od ostatného sveta istým
druhom ochrannej línie, magický význam pripisovali zväčša vodným prekážkam zrejme aj pre
ich prirodzenú funkciu prírodnej bariéry. Za nepriepustnú hranicu dvoch svetov sa tak v mnohých kultúrnych systémoch považovali napríklad jazerá, rieky, močariská, studne, ale aj jaskyne
či mosty, okrem toho však limitnú mágiu v ľudovom myslení stelesňovali tiež lesy, háje (cez
ktoré často pretekala voda) alebo ľudské obydlia. Práve tieto fragmenty ľudovej viery v magickú
moc hranice sa intenzívne vyskytujú v naratívnych prameňoch folklóru.
Vodné plochy a mosty ako hranice od sveta mŕtvych
V indoeurópskej mytológii sa voda a vodné plochy vnímali ako deliaci medzník sveta živých a mŕtvych.5 Podľa archeológa M. Slivku6 voda svojou životodarnou a očisťujúcou mocou
predstavovala osobitný archetyp života – pri vode je smrť znovu smerovaná k životu, umierajúci
hrdina vďaka vode nadobudne zdravie a životnú energiu, pričom práve v tom sa prejavuje jej
duálny magický potenciál. Rozprávkoví hrdinovia neraz hľadajú živú a mŕtvu vodu, ktorá je
schopná život prinavrátiť alebo vziať v záujme zaistenia spoločenského a kozmického poriadku,
prípadne ju použijú, aby sa sami posilnili pred nepriateľmi.7
Vodné plochy ako magický druh hranice sa stali dôležitou súčasťou pomerne rozšírenej rozprávkovej látky, zaradenej do medzinárodného klasiﬁkačného indexu rozprávkových motívov
ATU8 300 – 399 „Supernatural adversaries“ ako typ 313 A – H „The magic Flight“:
5
Ako správne uvádza M. Łuczyński (Kognitywna deﬁnicja Welesa~Wołosa: Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji
fragmentu słowiańskiego tradycyjnego mitologicznego obrazu świata. In: Studia mythologica slavica, 2012, roč. 15,
s. 173), v mytológii indoeurópskych národov sa môžeme stretnúť s predstavou, že pohrebisko – hlbokou vodnou hranicou vyčlenená ríša mŕtvych – má podobu mýtického pastviska, na ktorom sa pasú ľudské duše v podobe býkov, oviec či
koní pod ochranou boha pastiera. V slovanskej tradícii mŕtvy po smrti prechádza cez vodnú plochu do nového sveta, kde
sa tiež stretáva s dušami svojich predkov v zvieracej podobe, neraz vo forme husi či kačky. Považujeme ale za potrebné
podotknúť, že v mytologických systémoch jednotlivých indoeurópskych národov sa rola pastiera duší mŕtvych prisudzuje najmä prvofunkčným bohom – magickým správcom poriadku – podľa koncepcie G. Dumézila, vyčerpávajúco rozpracovanej v trojdielnej syntéze Mýtus a epos, prípadne v jeho ďalších monograﬁách alebo štúdiách. Funkciu správcu sveta
mŕtvych tak v slovanskom prostredí prevzal Veles/ Volos, ktorého priamu analógiu by sme našli u litovského Velinasa,
germánskeho Ódina alebo keltského Lugha.
6
Slivka, M.: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka, c. d., s. 12.
7
„Staří, bezdětní manželé se marně modlí k Bohu o dítě. Konečně jednou přijde k ženě stařeček, radí jí, aby se zítra šla do
kostela modlit, že do roka bude mít syna. Stane se. [...] Rodiče poslechnou, Jan se dobře učí, má být knězem, ale pak se
rozhodne, že jím nebude... Jede do hor, spatří večer svítit korunu. Zdvihne ji, ačkoliv ho kůň napomíná, že si tím způsobí
trampoty, aby jí nechal ležet..., ale Jan korunu vezme. Pak dojede... ke královskému zámku, kde bydlí král Hrdý... Jan
ráno přede dnem jde krmit koně, svítí si korunou. Sluhové se diví, že si svítí, ač nedostal světla... Oznámí to králi, král
obviní Jana, že jeho choť, když šla na procházku, zabil a obral... Král mu nařídí, aby královnu přivedl, sic že bude o krk
kratší... Koník nese Jana k skále... Dostanou se až ke královně... Královna žádá, aby Jan přinesl živou, krásnou a mrtvou
vodu. Kůň pošle Jana na místo, kde pomohl ptákům. Tam sedí tři ptáci, každý má v zobáku skleničku s cedulkou, to jsou
ty tři vody. Královna udělá Jana svým komorníkem, ale po črtnácti dnech ho poručí hodit do vroucího oleje. Když je
usmažen, živou a krásnou vodou ho zkrásní a oživí. Král mu závidí, dá se taky hodit do oleje, ale královna omylem vezme
mrtvou vodu, král zůstane mrtev. Královna pláče, ale pak si vezme Jana...“ (Citované podľa Tille, V.: Soupis českých
pohádek II., zv. 2. Praha: ČAVU, 1937, s. 190-191.)
8
Index ATU je medzinárodný zoznam rozprávkových typov, zoradených podľa tematicko-motivických analógií do skupín, označených číslom, prípadne písmenom. Názov vznikol podľa priezvisk autorov tohto indexu Aarne – Thompson
– Uther. Katalóg ATU vznikol na základe tematických úprav pôvodného látkového indexu ľudových rozprávok AaTh,
ktorý bol vypracovaný na začiatku minulého storočia. Pre potreby tohto článku využívame index ATU dostupný na internetovej stránke: http://www.mftd.org/index.php?action=atu.
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„Bou jedon chudobni pasťjer. Celuo jehovo imaňje záležalo z bjednej starej chalupi a z jednej
roli pod meričku sjaťja. Rola táto ležala v krásnej dolinke medzi visokími starími horami. Starje
hori boli okolo rolí a na prosrjedku na roli jedna krásna studnička vivjerala, do ktorej sa každí
od Boha deň tri peknje paňňički koupať choďjevali. Prišla jar... vibrau sa aj pastjerski sin na
rolu... A jako tak orje, doorje sa až k samej studničke... a tam zhladňe tri panni, jednu krajšú ako
druhá – zhíkňe – krasňje panni hibaj! do hája. Ďívau sa za ňimi, ale ich vjac ňeviďeu. Keď svítlo, zaprjahou volki a šou orať... Jak orau, ustavičňe sa k studňičke obzerajúc. A keď ráz šati pri
studňičke zazreu, zlahka sa k ňim prikradou, najkrajšie zau aj so šnúrou, a zas len orau, jakobi to
ňič... Zrázu viďí tú najmladšú k sebe ísť... A o krátki čas bou sobáš aj svaďba... Ňevesta sa naráz
zamislela, ta kďesi daleko pozerala, a tak jej šlo jak do plaču... Dobre veďeu pasťjerski sin, že ho
o šnúru buďe prosiť, ale ju jej on ňikdá dáť ňechceu... Naostatok ale sa jej už ňemohou sprostiť...,
a ta jej ju dau. Sotva že šňúru dostála, opasala sa s ňou, otvorila oblok..., strepotala krídlami a...
do svojej maťerinho skleňanjeho zámku uljetla, ktorí je ale na samom spodku mora ďalekjeho
a ho ktorí drak ustavičňe vartuje..., ale sa šuhaj ňezlakou... a vibrau sa... svojú ňevestu hladať.
Dlho choďiu po horách, po dolách, až sa naostatok dostau aj k moru; kďe sa len obzreu, šaďe
voda a ňebo, ale o zámku ani chíru... Naráz kďe sa vezme, tu sa vezme, jedon čert..., spitujúc sa
ho, čo bi chceu... ,Jój, s tím mi ňespomuožeš..., ale bi si ma račej mohou k mojej žeňe doprovoďiť
do toho skleňanjeho zámku pod morom...’ Čert zau unavenjeho na pleca, a aňi ňeveďeu, hiba
keď naráz s ňim pred branou do skleňanjeho zámku zastau...
Naráz sa oblok visoko hore na zámku roztvorí, a jehová žena vikukňe... Srďečňe ho uvítala
a bola aj sama rada, že prišou. ,No, ale či vješ teraz čo? Moja mati príďe a zabije ťa, jestli
ňeuhadňeš, ktorá je tvojej žeňina posťel. Vješ, už ťi len vijavím, ukáž na tú červenú, nad ktorou
zlatá gula visí...’ Stará Ježibaba prišla... ,Dám ťi moju céru, ale si ju musíš zaslúžiť, musíš mi
najskuor dáku prácu vikonať...’ Ráz sa Ježibaba zobudí a povje si mužovi: ,Nože, starí, choď
obzrieť, čo ten muoj sluha robí, vari ver zaspau...’ Starí pošou..., paholka ňjeto, sa navrátiu...
Satrí sa vichiťiu a bežau, jako len vládau... Tamto muoj oťec beží za nami, beda nám, jestli nás
dosťihňe. Ja sa spravím na kaplnku a ťeba na starjeho žobráka; a keď muoj oťec k ťebe príďe
a po nás sa buďe zpitovať, povedz, že o ňičom ňič ňevješ... Ježibabin muž pribehol ku kaplnke, žobráka sa zpitovau... a vráťiu sa domou. Keď žeňe rozpovedau, čo viďeu, dala sa doňho,
hrešila, špintala špatňe... ,veď to boli oňi...’ Beží! dobre dušu ňevipuťiu. Ďjevka ho zbadala
a naráz seba na jazero a muža si na starjeho človeka, čo si v jazeru nohi močiu... Prišou domou. Ježibaba ho so strašním krikom privítala. Potom sadla sama na ohreblo, vichiťila sa...
za ňimi... Ďjevka hoďila slinu a naráz sa voda široká, hlboká za ňou rozljala..., tam uš moc
bosorkina ňečjahala...“9
Citované podľa Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok 2. Martin: Matica slovenská, 1924, s. 145-150. Stála prítomnosť motívu „skleného vrchu“ alebo „skleného zámku“ v tomto type rozprávkovej látky nie je podľa nášho názoru
náhodná. Domnievame sa, že univerzálny motív tohto špeciﬁckého priestoru predstavuje osobitný archetyp magickej
hranice dvoch odlišných svetov – sveta života a smrti. V minulosti už J. Grimm poukázal na skutočnosť, že funkcia
skleného vrchu (nemecky Glasberg) v rozprávkach symbolizuje územie smrti. Odvolávajúc sa na etymologický rozbor
slova „Glasberg“ u B. Stamerovej (Quelle/Wasser im Märchen. In: Moltmann-Wendel, E. ‒ Schwelien, M. ‒ Stamer,
B.: Erde, Quelle, Baum. Lebenssymbole in Märchen, Bibel und Kunst. Stuttgart: Kreuz, 1994, s. 179-180), môžeme
upriamiť pozornosť na niekoľko zaujímavých analógií s indoeurópskou mytológiou. Lexéma „Glas“ – sklo – súvisí
so slovami „Glanz“ – lesk, „gleißen, glitzern“ – jagať sa, trblietať, lesknúť, z toho je utvorený derivát Glasberg ako
jagajúci sa, trblietavý vrch, prípadne zámok na takomto vrchu. „Glas“ tvorí koreň slova „Glaesisvellir“ – ríša mŕtvych,
respektíve „Glasislundr“ alebo „Glasir“ – sklený les. Tento les mal stromy so zlatými listami a nachádzal sa pred Valhöll
(Valhallou) – sieňou mŕtvych, v ktorej hodovali boh Ódin, najvyšší strážca magického poriadku a pastier mŕtvych, a jeho bojovníci s dušami zosnulých ľudí, a teda padlých v boji alebo obesených. Mytologickú súvislosť možno odhaliť
i v slove „Glesaria“ – jantárový ostrov (lat. glaesum, glēsum – jantár), pretože funkčne a významovo zodpovedá ostrovu
„Avalon“ v keltských mýtoch, kde symbolizuje ostrov mŕtvych duší.
9
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Z uvedenej rozprávkovej verzie je zrejmé, že vodná plocha predstavuje magický medzník
ríše smrti, za ktorý ujde dievča pred hrdinom príbehu, pretože jej duša10 patrí tam. Hrdina dievčinu musí z toho sveta vyviesť vlastným úsilím, prekročením hranice, ohrozením svojho života
a s jej pomocou použitím rôznych druhov ľsti na oklamanie či spomalenie nepriateľských prenasledovateľov – Ježibaby a otca bosoráka. Opätovný prechod za hranice známeho sveta na konci
deja tak zrejme symbolizuje návrat do bezpečia, z chaosu do systému, kam už moc zla nesiaha.
Väčšina rozprávkových verzií k tohto typu príbehov sa končí analogicky, poslednou a pre
ježibabu najťažšou prekážkou býva práve rieka alebo iný typ vodnej plochy ako kozmickej hranice duálneho sveta, ktorú ježibaba (prípadne iná negatívna postava) nedokáže magicky prekonať, musí sa preto vzdať a vrátiť sa domov alebo od hnevu a zúfalstva umrie: „Keď ich otec po
tretí raz doháňal, zasa ho oklamali. Od hnevu sadol si na strom a rozpustil sa.“ (Citované zo
skrátenej rozprávkovej verzie „Tamborko“, uverejnenej v druhom zväzku Súpisu slovenských
rozprávok 2 v edícii J. Polívku, s. 159).
Kozmologická koncentrácia nadprirodzenej moci vody ako limitného priestoru dvoch svetov
s binárnym charakterom je viditeľná i v rozprávkovom type ATU 461 „Three Hairs of the Devil“, ktorá je v česko-slovenskom priestore katalogizovaná skôr pod názvom „Chránenec osudu“, „Plavčík a Vratko“ alebo „Tri vlasy deda Vševeda“.
V danom príbehu sa závistlivý kráľ dozvie o veštbe pre chudobného chlapca Plavčíka, ktorému sudičky po narodení prorokovali, že si vezme princeznú. Kráľ, ktorý odmietal vydať svoju
vznešenú dcéru za čižmárovho syna, predstierajúc dobré úmysly, ľsťou získal toto dieťa a dal
ho hodiť do vody.11 Dieťa bolo zachránené, vyrástlo u chudobného mlynára, kde sa s ním zlý
kráľ po dlhom čase znovu náhodne stretol a podvodom ho túžil pripraviť o život, čo sa mu opäť
nepodarilo. Plavčík sa vskutku zosobášil s princeznou, ale rozhnevaný kráľ ho poveril zdanlivo
nesplniteľnou úlohou – ziskom troch zlatých vlasov od temnej magickej bytosti v presvedčení,
že cesta za hranice jeho ríše mu privodí smrť:
„,No, dobre’, povedá, ,Plavačík! Ty si mi velikú žalosť spôsobil, choď mi k Barcellymu pre tri
zlaté vlasy, aby som nimi slzy usušil.‘ Plavčík sa vybral... Už bol dosť krajov prešol a nikde sa mu
nič nestalo, až raz prišol k jednej velikej vode, prez kterú nijak prejsť nemohol. Tu zočil jedneho
starého prievozčíka a prosí ho, aby ho previezol. ,Dobre!‘, povedá tento, ,ja ťa preveziem, ale
sa musíš zpýtať u Barcellyho, prečo ja tu toľko prevážam, plačem a sa sužujem a ako sa sprostím tejto tvrdej práce...’ Na druhej strane... prišol do jedneho mesta, kde všetci ludia i s králom
velice plakali. ,... mali sme jednu studňu, ktorá mala vodu liečivú a my pijúce z nej zdraví sme
bývali a teraz nám vyschla. Jakože by sme neplakali?... Nuž, prosíme ťa..., zpýtaj sa, prečo nám
Tento motív je v rozprávkach veľmi častý. Hrdina, ktorý chce získať princeznú, plaviacu sa na vodnej ploche, ukradne
alebo ľstivo nadobudne vzácny či zázračný predmet, patriaci do jej vlastníctva, pretože verí, že mu tak bude patriť celá
jej bytosť. V danom type príbehov však krádežou hrdina získava len „telo – konkrétnu hmotu“ princeznej, ale jej duša
– abstraktná substancia ‒ mu nepatrí. Tú získava len po prechode hranicami do temného sveta a spoločným opätovným
návratom cez hranice do ich známeho priestoru chráneného pred zásahmi zvonku. Korunka podľa nášho názoru v príbehu reprezentuje pars pro toto element ľudovej viery v haptickú mágiu. Súčasný etnologický výskum upozorňuje na
univerzálnu existenciu dvoch základných typov magických úkonov, ktoré sa podľa ich charakteru členia na similárne
(mágia podobnosti) a kontaktové (mágia dotyku). Podľa etnologičky K. Nádaskej (Čary a veštby. Bratislava: Fortuna
Libri, 2014, s. 39-40) dotyková mágia vychádzala z predstavy, že predmety, s ktorými ľudia už boli niekedy v kontakte,
udržiavajú imaginárne spojenie aj v čase, keď spolu nie sú. Vlastnosť jedného objektu možno preniesť na ďalší objekt
buď priamo prostredníctvom dotyku, alebo s pomocou tretieho objektu – média. Napríklad ak si dievča v minulosti
chcelo získať lásku muža, muselo mu vziať niekoľko vlasov, ktoré sa zvykli zastrčiť do osiky a daný muž sa začal chvieť
túžbou po dievčati ako osikové listy. Táto predstava je vybudovaná metonymicky a je založená na viere, že ziskom časti
tela konkrétneho človeka sa ovládne telo ako celok.
11
Plavba novorodenca po rieke (po vode), ktorá až nápadne pripomína „mojžišovský“ motív, je mimoriadne rozšírená vo
verziách spomenutej rozprávkovej látky.
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táto studňa vyschla a ako voda v nej sa zas naplní...’ Konečne dorazil Plavačík k jednej ozrutnej
skale, kde vraj mal Barcelly bývať... Nebola doma len jeho mať... Starena, pohnutá tolkou biedou, rekla: ,Syn môj, chcem ti to vykonať, skry sa tu...’ Sotva že tam pár okamžení učupení ležal,
doletel Barcelly s hrozným hnevom. ,Mama! tu človečina smrdí... daj ju sem, nach ju zkántrim.’
,Nieže tak, syn môj!...Mne sa snívalo, syn môj, že jeden prievozník na vode prevážal a nevie sa nijako tej služby sprostiť.‘ ,Nuž,... nech si hodí veslo druhému do ruky a sprostí sa toho...’ Potom...
mu rozprávala, že sa jej snívalo o tej vyschlej studni... ,Nuž,... nach kopú v studni dalej, najdú
tam žabu, a keď tú vyhodia a zabijú, nuž budú mať vodu...’ Plavačík všetko to počul... a keď mu
stará mať tri vlasy oddala, poďakuval sa a šol nazpet... Povedal jim radu Barcellyho, kterú vykonavše, mali studňu naplnenú vodou uzdravujúcou. I radovali sa všetci... Naposled prišol k tej
velikej vode, kde ten prievozčík prevážal. A tento hned sa zpytoval, čo a akú radu mu nesie...
Keď boli vprostred vode, chcel Plavačíka hodiť do vody, ak mu nepovie, ale tento mu riekol...,
že sa ničoho nedozvie. Keď tedy bol na brehu so svojimi dary, zavolal prievozčíkovi: ,... vtedy sa
sprostíš tvojej služby, keď druhému do ruky veslo podáš.‘ I rozhneval sa prievozčík tak velice,
že temer veslom Plavačíka zabil... Doraziac domov, obveselil sa král, tešila sa jeho dcéra i pani
královná a tak všetkým slzy a žalosti prestaly na vždy.“12
Rieka (voda) predstavovala posledný limitný bod hrdinovho sveta od priestoru ex orbi exterior, do ktorého musel hrdina vojsť, aby ustanovil harmóniu a mier vo svojom okolí. Prechod cez
vodnú hranicu hlavnej postave deja pri návrate zabezpečil šťastné dokončenie jeho „iniciačnej“
skúšky a zabránil ostatným aktérom ublížiť mu.13
Je zaujímavé sledovať, ako vodné plochy v rozprávkach úzko súvisia so zápasom hrdinu
o život, zdravie, pokoj, ale aj životodarnú plodnosť. Podľa B. Stamerovej14 vodné plochy v ľudových naratívoch nesú tendenčný erotický význam, pretože voda, vyskytujúca sa na tajomnom
a zakliatom mieste (teda na mieste za hranicou), je úzko spojená s láskou ženy, o ktorú sa hrdina
uchádza. Voda ako hraničný faktor v rozprávkach však vykazuje ešte niekoľko ďalších špecifík,
ktoré rituálne zasahujú do širších sfér plodnosti či zdravia a života.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok 3. Martin: Matica slovenská, 1927, s. 8-11.
Súhlasili by sme s názorom L. Šutora (Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky. Košice: UPJŠ, 2014, s. 179)
v tom, že cesta hrdinov čarodejných rozprávok nezriedka znázorňuje príbeh duchovnej cesty šamana – čarodejníka.
Hrdina, pociťujúci vnútorný dynamický nepokoj, musí s rôznou motiváciou prekročiť hranice a vydať sa na neznáme
miesto v neznámom svete. Domnievame sa, že táto cesta hlavnej postavy dejového rámca môže odzrkadľovať istý druh
jeho iniciácie. Prekročením hraníc, následnou púťou a opätovným návratom do bezpečného a ohraničeného sveta hrdina
väčšinou nezískava len princeznú, ale vybojuje si aj moc i dôveru ostatných postáv, prípadne nachádza spôsob, ako
odvrátiť nevôľu či túžbu po pomste zo strany jeho nepriateľov. Napokon ustanovuje vlastný „kozmologický“ poriadok,
ktorého strážcom sa stáva práve v tom momente. Rozprávky neraz explicitne naznačujú aj vertikálny pohyb hrdinu v sociálnej sfére hranicami vymedzeného sveta. Ak je na začiatku sujetu hrdina opisovaný ako chudobný, ba až menejcenný
človek – nehodný kráľovej dcéry ‒, na konci deja sa stáva zvrchovaným vládcom, do ktorého sféry vplyvu spadá všetko,
čo sa nachádza na ohraničenom území mikrokozmu. Dovolíme si tvrdiť, že spomenutý proces iniciácie hrdinu výrazne
pripomína šamanské prechodové (iniciačné) rituály, ktoré v rôznych kultúrach skúmal antropológ V. Turner (bližšie
podľa Golema, M.: Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta
UMB, 2006, s. 136). Dospel totiž k presvedčeniu, že priebeh tohto typu rituálnych aktivít sa skladá zväčša z troch identiﬁkovateľných častí – odlúčenie (v rozprávkach sa hrdina pre nespokojnosť s istými javmi v okolí izoluje následkom
vlastného rozhodnutia, no nezriedka je vyháňaný preto, lebo je pre niekoho v jeho blízkosti záťažou, býva teda odnesený
za vodu, hodený do vody či zanechaný v lese), pomedzie – limen – hrdina prechádza hranicou s vnútornou motiváciou
zmeniť svoju alebo cudziu nepriaznivú životnú situáciu. Tretiu fázu predstavuje prijatie – návrat hlavných postáv do bezpečného sveta, t. j. tvorba poriadku a stanovenie nového systému ohraničeného priestoru. Z antropologického hľadiska
teda odlúčenie od každodenného priebehu činností podľa V. Turnera (In: Golema, M.: Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo, c. d., s. 136) znamená prechod prahovým stavom (limenom) do sveta rituálu, oddeleného
od každodenného ponímania času i priestoru, následne aktér dramaticky stvárňuje určitý aspekt krízy, ktorá odlúčenie
vyvolala. Rituál sa končí návratom späť do sveta štruktúrovanej spoločnosti.
14
Stamer, B.: Quelle/Wasser im Märchen, c. d., s. 110.
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„Sedlák se selkou se mají dobře, ale po 15 let nemají děti, marně prosí všechny svaté. Sedlák
jednou chodí kolem rybníka, v duchu prosí hastrmana o radu; z vody vyjde dědeček ve fráčku,
podá mu rybu, aby ji usmažil, půl dal ženě, půl kobyle, pak se ztratí ve tmě. Sedlák poslechne, po
roce má selka syna, kobyla hříbě...“15
„... Krále jednou na honě přepadne medvěd, porazí ho, sluhové medvěda ubijí, ale král je
těžce raněn, rána se nehojí. Poslové hledají po světě lékaře, který by dovedl ránu zahojit... Antonína napadne, že by se mohl pokusit také o hojení... Jede ke králi, namaže a převáže mu ránu;
poručí mu, aby třikrát denně chodil kolem rybníka a ránu vymýval. Král to vykoná. Tu slyší
proklínání. Přiběhne k němu žena a válí se v krvi. Král strachy omdlí. Když se vzbudí, je zdráv,
po ráně není ani památky...“16
Samotný aspekt chôdze okolo určitej plochy môžeme v uvedených kontextových súvislostiach interpretovať ako kultúrnu semému, ktorá z antropologického hľadiska obsahuje celý rad
ďalších významov a funkcií. Rituálnemu chodeniu okolo vopred vymedzeného priestoru sa vo
svojej publikácii Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski
kulturi venovala M. Mencejová,17 správne upozorňujúc na dôležitý preventívny a ochranný charakter vytyčovania a obnovovania hraníc na zabezpečenie priestoru pred zlom a zaistenie jeho
sakrálnosti. Rituál chodenia okolo konkrétneho priestorového výseku, typický pre národy indoeurópskej jazykovej a kultúrnej rodiny, pomenúva slovom cirkumambulácia.18
Odvolávajúc sa na M. Mencejovú19 sa navyše nazdávame, že v obradoch krúženia je možné
badať symboliku komunikácie medzi týmto a oným svetom, čo by v konečnom dôsledku potvrdzovali aj vyššie citované úryvky rôznych ľudových rozprávok, v ktorých je rozhraničovanie
(obchádzanie) územia ako prostriedok komunikácie so svetom za hranicami spojené s tvorivou
dynamikou a životnou energiou.
Posvätená voda alebo krieda posvätená vodou, ktorou rozprávková postava vytýči kruh, t. j.
ohraničí vnútorný sakrálny priestor oproti vonkajšiemu profánnemu svetu, patrí k najsilnejším
prostriedkom cezhraničnej komunikácie a ochrany pred bosorkami, čertmi alebo démonmi, čo
ľudové naratívy neraz jednoznačne verbálne explikujú:
„Ešťe sťe na mňa aňi veselim okom nepohljadli, a druhi roďičovja sa zo svojich ďjetok tak
ťešja. Veť som vám bou naveki poslušni. ,Práve, že si ma, sin muoj, naveki poslúchau, že si statočni a hodni, práve sa preto smúťim... Keď som bou v cesťe, uvjazou mi voz do blata, že som ho
hnúť ňemohou. V tom trápeňú prišou ko mňe jeden pán a ponúkou sa mi, že mi pomuože... Ach,
sin muoj, ja som ťa čertovi zapísau...’ Ňesmuťťe sa, oťec, ja sa toho ňebojím... Smutní roďičovja
sa vibrali a vjedli si drahjeho sinka na ustanovenuo mesto, abi sa s ňím naveki rozlúčili. Vtom
pribehou k ňim jeden mňích... hovorjac: ,Neboj sa ňič, sin muoj... Ňič sa ťi ňestaňe a z čertovej
moci sa vimuožeš.’ Tu mňích jedno velkuo koleso so svaťenou krejdou na zemi urobiu, Jaňíka
Tille, V.: Soupis českých pohádek II., c. d., s. 270.
Tille, V.: Soupis českých pohádek I. Praha: ČAVU, 1929, s. 608.
17
Mencej, M.: Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: Znanstvenora ziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2013, s. 92-93.
18
„Cirkumambulacija, krožno gibanje okoli določenega prostora, je v tradicijski kulturi Indoevropejcev igrala pomembno
vlogo v ritualih simbolne prilastitve ozemlja. Gozd oziroma kakršno koli nenaseljeno območje, ki je po tradicijskih verovanjih veljalo za območje kaosa, nevarnosti, si je bilo potrebno z rituali najprej prisvojiti, ga izločiti iz divjega, kaotičnega
prostora in ga, preden se je bilo mogoče v njem naseliti, kozmizirati, urediti, narediti za – svojega –... Nekateri raziskovalci so krožno gibanje v tem obredu poskušali razložiti s posnemanjem gibanja Sonca, ki zagotavlja obilje, plodnost, regeneracijo, saj so se indoevropski rituali cirkumambulacije praviloma izvajali v smeri gibanja Sonca. Sonce pa je bilo, kot
kažejo ikonografski in literarni viri, tudi samo upodobljeno kot kolo ali preprosto kot krog oziroma krog s točko na sredi.“
(Podľa Mencej, M.: Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi, s. 93, 132.)
19
Podľa Mencej, M.: Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi, s. 133.
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doňho postaviu... Naráz sa šetko jako v noci zatmí, začňe sa na kríž kráž blískať a strašňe hrmeť.
Hromi trjeskali jeden po druhom, zem sa zatrjasla, jako bi už súdní deň mau nastáť, a v ohňivom
oblaku, v hroznej blískavici prileťí mnostvo čertou... Leťja jako besní... Leš čert sa svatej veci
dotknúť ňesmje. Pri svaťenom kolesu naráz, jako bi uťau, zastáli,... pazúre do pesťi pozaťínali...
Kďe sa vezme, tu sa vezme pred chlapcovimi roďičmi čert a kričí na ňich: ,Čo sťe vi za roďičja,
či viďíťe, jaká sa voda na vašho sina valí, choťťe ho skoro osloboďiť, lebo ha zabere.’ Ale sa
roďičja na mňíchovo slovo aňi z mesta ňepohli. Voda, jak bi sa hori lámali, hučala a po skalinách pljaskala, ločkala a jako múr sa na chlapca valila, leš pri kolese sa zrazu prepadla a šetko
uťíchlo. – Čert viďjac, že ňič porjaďiť ňemuože,... zručau, že sa hori lámali, a prepadou sa.“20
Významnú súvislosť s vodnými plochami ako limitnými územiami vykazuje v slovenskom
a českom priestore pomerne rozšírený príbehový typ, klasiﬁkovaný v medzinárodnom indexe
rozprávkových motívov ATU pod číslom 300A „Fighting three dragons on the bridge“, pričom,
ako vyplýva z názvu, hranicu tu bude reprezentovať most ako magický mechanizmus prepojenia
dvoch súperiacich svetov, zastúpených odvážnymi hrdinami na jednej a niekoľkohlavými drakmi na druhej strane.
K boju hrdinov s drakmi tu dochádza viackrát zásadne len na moste. V indoeurópskej mytológii symbolizuje most ponad vodnú plochu univerzálny typ spojenia sveta živých a mŕtvych,
pričom práve na moste sa posudzuje duša človeka po smrti.21
„Starý kráľ poslal svojich troch synov do sveta... Vintalko... na ceste prišiel, keď slnce sadalo za hory, k železnému mostu a k železnej hore. Sišiel pod most, aby si oddýchol... o polnoci
sa strhol hluk nad mostom, letel tu drak na tátošovi... Vintalko vyskočil... Pustili sa do bitky na
budzogáne. Prvým úderom odťal Vintalko drakovi tri hlavy a potom šabľou začal stínať druhé.
Keď bola už len jedna hlava, drak prosil, aby mu daroval život, a sľúbil mu pomoc... Vintalko potom prišiel na lúku,... V blízkom zámku žije kráľ, najmocnejší na svete, hoci je malý ako mravec,
a menuje sa Grošokráľ alebo Čierny Mravec... Vintalko... potom chcel sa dostať do zámku Grošokráľovho... Hodil do neho svoj budzogáň, ale netraﬁl ho... Grošokráľ len švihol korbáčom...
Vintalko bol omdletý... Na druhý deň pozval Grošokráľ Vintalka na zámok. Daroval mu život, ak
ukradne pre neho istú paničku. Na radu starcovu dal si Vintalko Grošokráľovi urobiť koráb...,
dal sa tiež vojskom cez more sprevádzať. Vylákal dievča na loď a ušiel s ním... Nevesta vypytovala sa Groškokráľa, v čom záleží jeho sila... ,Tam a tam, povedá, na tej a na tej lúke... jesto jedna
studňa22... a z tej studni mi vynde v ústrety jeden jeleň, ktorý mi ňesie hoľbu vína a jeden ručník...
Vintalko vydal sa na to miesto... dostal vládu nad svetom...“23
Zaujímavú analógiu možno pozorovať v rozprávke Baláž, uverejnenej v zväzku Prostonárodných slovenských povestí (1966) v edícii P. Dobšinského. Pastier Baláž na svojej púti s kamarátom víťazne bojuje s tromi viachlavými drakmi na lúke pri moste, cez ktorý draci prechádzajú.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok 2, c. d., s. 116-118.
V Aveste sa „most rozlišovateľa – činvató peretu“ stáva dejiskom kozmologického súdneho tribunálu, ktorý vedú
Mithra, Sraoša a Rašnu. Pred týmito božskými sudcami stojí duša smrteľníka – daéná – v podobe dievčaťa, ktoré sa stáva škaredým alebo pekným podľa toho, aká bola kvalita života posudzovaného človeka. Ak smrteľník, stojaci uprostred
mosta uspeje a preukáže čistotu svojej duše, môže pokojne prejsť na druhú stranu (cez hranicu živých – mŕtvych), kde
ho čaká život v blaženosti. Ak ale neuspeje, je démonmi násilím odvedený do Ahrimanovho kráľovstva, t. j. do večnej
záhuby. (Bližšie podľa Puhvel, J.: Srovnávací mythologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 140.)
22
Odvolávajúc sa na B. Stamerovú (Quelle/Wasser im Märchen, c. d., s. 115) vnímame studňu ako rovnocenný prvok
kultúrnej metaforiky hraničných či limitných prechodových mechanizmov. Podľa autorky je studňa vertikálnou magickou hranicou, ktorá spája vysoké s hlbokým a funguje ako brána do podsvetia, teda ako brána do sveta mŕtvych. Skokom
hrdinu do studne sa v niektorých rozprávkach začína jeho iniciačný proces, ktorý má rovnaký význam ako prechod cez
akýkoľvek iný typ magickej hranice.
23
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok 2, s. 111-113.
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Následne hrdinovia ukradnú ježibabe a jej dcére „zázračnú muziku“ a pred jej zlobou sa ukrývajú v dome u starčeka, s pomocou ktorého ježibabu premenia na kobylu a obehnú na nej svet.24
Tým magicky rozhraničia priestor a ustanovia kozmický poriadok, pretože ježibabu – kobylu
‒ rituálnym obiehaním „skrotia“. Z nášho pohľadu je tento „kontaminovaný“ rozprávkový sujet
zaujímavý aj pre vodnú hranicu, odkazujúcej na praslovanský mytologický systém. Baláž a jeho
kamarát totiž počas ďalšej púte natraﬁli na diabolského Laktibradu, ktorý ľsťou získal Balážovho
koňa a vydať mu ho chcel len pod podmienkou, že mu privedú princeznú z ďalekého kráľovstva.
Kráľ toho územia však svoju dcéru prepustil len potom, čo Baláž so svojimi siedmimi zázračnými pomocníkmi, ktorí sa k nemu pridali počas púte, úspešne splnili všetky zadané úlohy:
„Tak už kráľ nemohol ďalej od pravdy, prepustil im princezku. Tá plakala, nariekala, že či sa
ona má za pľuháka Laktibradu vydať? A Baláž ju tešil... Už boli blízko Laktibradu, ktorý sa z toho istého miesta ani nepohol. Ako ich zazrel, že už idú, začal sa trmosiť a tľapkať rukami... Ale
ako to princezka počula, hneď sa spravila na kačku a vyletela z koča. Baláž sa obráti a povie:
,Kdeže si ty, čo si sa nevedel dosť navyzerať? Vyzeraj, kde odletela.‘ ,Aha, tam je’, povedá, ,za
vodou, na jednom strome sedí...’“25
Hrdina, nachádzajúci sa uprostred ohraničeného sakrálneho priestoru, sa väčšinou pred vonkajším zlom štylizuje do defenzívnej pozície, sám zväčša neútočí, ale víťazne sa bráni. V mnohých
rozprávkových verziách tohto sujetového typu hrdina pred nepriateľmi uteká a zachráni ho len
prechod cez magickú hranicu, kde čaká na príchod zlých síl, aby ich mohol v limitnom priestore
magicky „skrotiť“ alebo odohnať, väčšinou nie zabiť. Dovolíme si tvrdiť, že v takto proﬁlovaných
príbehoch môžeme nájsť prvky indoeurópskej mytologickej prvofunkčnej duality podľa koncepcie
G. Dumézila, ktorý poukazuje na synergiu dvoch charakterovo odlišných typov božstiev – vládcov
a strážcov kozmologického poriadku typu Mitru a Varunu. Domnievame sa, že konkrétne typy
spomenutých rozprávkových postáv (myslíme tým aj na postavy Baláža a jeho kamaráta) inkorporovali funkcie a povahové črty pôvodných indoeurópskych prvofunkčných božstiev.26
„Tu ich už tie dve [ježibaba a jej dcéra] mali dolapiť, ale oni chytro vbehli do komory a zapreli za sebou dvere. Ako sa
strigy kľúčovou dierkou dnu pchali, Baláž s kamarátom hodili na ne kantáre, a hneď sa obrátili na koboly. Na to sa starý
ohlásil: ,Posadajte teraz na ne!‘ A keď vysadli, podal im po žúpe slamy a pri tom povedal: ,Kým tieto žúpy zhoria, hľaďte
obehnúť celý svet, lebo len tak budete mať z nich dobré paripy...‘ ‚Ej, veru obehli celý celučičký svet..., dobre už tam dušu
z nás nevytriasli.‘, odpovedal Baláž. ‚Nič to,‘ povie zasa starý... ‚To je už teraz vaše a choďte zbohom!‘“ (Dobšinský, P.:
Prostonárodné slovenské povesti. Bratislava: Tatran, 1966, s. 258.)
25
Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti, s. 263. V slovanskej mytológii sa motív premeny dievčaťa na vtáka
a jej prelet za vodu bezprostredne spája s bohom Velesom/ Volosom, vlčím pastierom a strážcom mŕtvych, ktorého ríša
sa nachádzala za vodou. Č. Zíbrt zaznamenal v tejto súvislosti niekoľko analogických ľudových riekaniek v českej tradícii; na ilustráciu by sme uviedli: „Takž budeš potom to teprva litovati a s takovou neodbytnou koupi sobě poskytovati,
a vinšoval by sobě a ženě své zlé toho přál, aby divokou husi byla a někam k Velesu za moře zaletěla a věčně se domův
nenavrátila.“ (Citované podľa Łuczyński, M.: Kognitywna deﬁnicja Welesa~Wołosa: Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji fragmentu słowiańskiego tradycyjnego mitologicznego obrazu świata, s. 175.)
26
Podľa koncepcie G. Dumézila (Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 130-141) sú božstvá
prvej funkcie poverené výkonom zvrchovanej správy sveta a ľudí. Sú nositeľmi najvyššej moci a princípov sakrálneho
riadenia spoločnosti. Podstata prvofunkčných božských typov tkvie v ich tendenčnom duálnom charaktere. Tieto božské
typy vystupujú, konajú a spravujú makrokozmos zásadne len spoločne – v špeciﬁckom druhu párových vzťahov, ktoré
sú vybudované antagonisticky, ale zároveň sa dopĺňajú, sú v harmonickom súzvuku. G. Dumézil pri rekonštrukcii teorémy o indoeurópskej trojfunkčnosti vychádzal primárne zo staroindických prameňov, pretože tie môžeme oprávnene
považovať za najstaršie zachované zdroje indoeurópskej mytológie. Predovšetkým vo védach sa odzrkadľuje konceptuálny obraz prvofunkčného božského prototypu – duality bohov Mitru a Varunu. Podľa G. Dumézila (Mýty a bohové
Indoevropanů, s. 130-131) sa Mitra zaujíma o to, čo je blízke človeku, Varuna o nesmierny (neohraničený) celok, Mitra
je „tento svet“, Varuna „onen svet“, Mitra vládne dňu a Varuna noci. Varuna je veľký čarodejník, ovláda máju, disponuje
uzlami, ktorými uchváti klamárov a podvodníkov. Mitra je vo vlastnom zmysle „zmluvou“ – vytvára, spravuje a napĺňa
dohody i spojenectvá medzi ľuďmi. Je dobrotivý, mierny, vzbudzujúci dôveru, priateľský, naklonený postupnému riešeniu problémov, Varuna naopak je neľútostný, násilnícky, prudký, démonický a podobne. Prvofunkčné božstvá majú blízky vzťah aj k zvyšným funkčným sféram indoeurópskej mytologickej triády, na ktoré už ony nie sú špecialistami. Mitra
24
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Hrdinovia uvedených rozprávok teda zväčša nekonali s motiváciou zničiť či odstrániť zlý
element, ale ich „varunovská“ rozhodnosť a „mitrovská“ láskavosť dokážu moc nepriateľa eliminovať, „skrotiť“ a vďaka tomu na bližšie nešpeciﬁkovanom, zato však magicky rozhraničenom
území ustanoviť kozmický poriadok, poskytujúci ľuďom v danom priestore bezpečie a mier.
Limitná mágia domu a lesa
Popri vodných plochách sa v ľudových rozprávkach zo slovenského a českého územia limen
intenzívne spája rovnako s motívom domu, ktorý možno tiež interpretovať ako jedinečný symbol
hranice dvoch svetov, kumulujúci profylaktickú moc často nie po celom obvode, ale najmä na
konkrétnych miestach, na ktoré sa sústredili aj rituálne aktivity so sakrálnym významom. Už starí
Slovania rozdeľovali svoj obytný priestor na štyri časti – mužskú, ženskú, pracovnú a reprezentatívnu, pritom však táto deľba domu implicitne súvisela aj s magickým binárnym rozhraničovaním
priestoru, čo pravdepodobne nesie odtlačky pôvodných mytologicko-kozmogonických predstáv.
Ako správne konštatuje M. Slivka,27 dom ako prototypická ukážka imago mundi danej sociálnej komunity sa diagonálne členil na sakrálne územie, v ktorom boli umiestňované idoly
a sošky bôžikov, a na profánne územie reprezentované najmä ohniskom. Ohnisko súhlasne
s M. Mencejovou28 vnímame ako symbol sociálneho jadra vlastného ohraničeného životného
priestoru u indoeurópskych národov. M. Mencejová29 navyše dodáva, že sám obrad cirkumambulácie pôvodne slúžil na uctievanie prvkov kultu ohňa, stojaceho uprostred domu.
Najdôležitejší sakrálny význam v dome sa pripisoval prahu, t. j. vstupnej magickej hranici do
obydlia – na ohraničenú mikrokozmickú plochu. Etnologický výskum v slovenskom prostredí
upozornil na niekoľko analogických rituálnych úkonov, slúžiacich na ochranu prahu, aby cez
tento typ magicko-sakrálnej prekážky do domu nevstúpili zlé sily.30
V tejto súvislosti M. Slivka31 vo svojej štúdii odkazoval na zaujímavý historický prameň,
podľa ktorého istý františkánsky kazateľ Berthold v 13. storočí napísal, že človek umierajúci
v stave smrteľného hriechu nesmie po smrti opustiť dom dverami, ale musí byť vytiahnutý cez
vykopaný tunel pod prahom.
Práve tento magicko-sakrálny charakter dverí (prahu) je veľmi rozšírený i v ľudových naratívoch. Na ilustráciu možno spomenúť rozprávkový typ „Ženích upír“ alebo „Mŕtvy ženích“, ktorý
má blízko k blahobytu, plodnosti, mieru a spravodlivému deleniu majetku (3. funkcia), Varuna k vojne a dobývaniu
(2. funkcia). Mitra je svojím spôsobom „mocou duchovnou“, Varuna „mocou časnou“, Mitra má podľa L. Renoua (podľa
Dumézil, G.: Mýty a bohové Indoevropanů, s. 131) bližšie k brahmanom i k širokým ľudovým masám, Varuna zasa ku
kšatrijom a spoločenskej elite. Iné stanovisko zaujal M. Téra (Perun. Bůh hromovládce. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 159), ktorý mytologicko-komparatívnym prístupom pripisuje aspekty magicko-kozmologického zabezpečovania plodnosti, úrody a života, ale aj smrti božstvám druhej funkcie, t. j. mytologickým typom hromobijcov. Svoje
názory názorne ilustruje v súvislosti s germánskou mytológiou, v ktorej mal boh druhofunkčného typu (Tór) podľa neho
centrálne postavenie a disponoval menovanými funkčnými atribútmi. To len dokazuje, že mytologické transformácie
v jednotlivých národoch indoeurópskej jazykovej skupiny sú nesmierne zložité a nejednoznačné. Nazdávame sa však, že
v ľudovej kultúre existujú konkrétne funkčné fragmenty mytológie, ktoré svojou sémantikou presahujú magické funkcie
druhofunkčných bohov a tendujú ku kozmicko-sakrálnej správe sveta a jeho existenčného poriadku s centrálnym významom pre ľudové spoločenstvá tak, ako to spadá do magických sfér indoeurópskych prvofunkčných božských typov.
27
Slivka, M.: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka, s. 10.
28
Mencej, M.: Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi, s. 131.
29
Tamže, s. 131.
30
Ako príklad možno uviesť, že ľudia pod prah ukladali zuby žriebäťa na ochranu budovy pred zlodejmi. Niekedy sa pod
prah domu pribíjala konská podkova, aby bolo hospodárstvo chránené pred úpadkom aj po smrti gazdu. Kúsok výstelky
rakvy sa pribíjal na stenu, aby sa nebožtík nevrátil domov zo záhrobia. Pár vlasov mŕtveho zakopaných pod prahom malo
zabrániť strigám vojsť do priestoru. Pri stavbe domu sa niekedy pod prah zakopávala konská lebka, pretože tak sa mal
ochrániť dom pred požiarom a i. (Spracované podľa Nádaská, K.: Čary a veštby, s. 44-45.)
31
Slivka, M.: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka, s. 10.
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v česko-slovenskom prostredí obsahuje pomerne veľa variantov, tendenčne však poukazujúcich
na magický význam dverí domu ako nedotknuteľnej hranice pre postavy patriace do ríše smrti.
Takto proﬁlovaný význam prahu, dverí či iných otvorených vstupných hraničných bodov domu
(v rozprávkach ide často aj o komín alebo okno) nesie v ľudovej naratívnej kultúre zreteľné
stopy rituálu slúžiaceho na oklamanie temnej moci – čertov, démonov, mŕtvych snúbencov a podobne – a zaistenie sakrálnosti priestoru.
„Hašteřivé Voršily si na přástkách nikdo nevšímá, dívka žaluje matce... Druhý večer si k ní
sedne na přástce cizí mládenec se zakrytým obličejem. Voršila se chlubí matce, matka se jí ptá,
odkud ten mladík je; dívka ví jen, že je švihák, matku to rmoutí... Kmotr praví, že je to zlý duch
a že její dcera brzy umře, ale lze ji zachránit. Poradí, aby si dívka vyžádala od děvčat, co za večer napředou, svinula to v klubko, navlékla na jehlu. Až se budou rozcházat, má jehlu zapíchnout
mládenci do šosu, klubko zahodit; celý večer nemají děvčata mluvit. Dívky poslechnou, ráno
vidí, že ta nit jde rovnou do rybníka, Voršilka téhož dne zemře. Kmotr radí dívku hned pochovat,
ale nevynášet mrtvolu dveřmi, oknem nebo komínem, ale dát prorazit ve zdi díru a nevézt ji
cestou. Duch se v noci ptá dveří, okna, komína, cesty, ale nedoví se o těle, zmizí...“32
V mnohých zachovaných verziách daného príbehového typu dievčina prežije, zachráni sa
prechodom cez hranicu – dvere domu, do ktorého sa jej mŕtvy snúbenec (v noci) nemôže dostať.
K tomu sa však pridáva motív ďalšieho zosnulého človeka v dome, ktorý môže zvnútra ochrannú funkciu hranice narušiť, no pre kohúta33, oznamujúceho príchod dňa (svetla), to nestihne
a dievčina je slobodná:
„Strhla sa vojna a Martin musel do vojny. A musel zanechať aj Aničku, svoju frajerku. Pritom všetkom pri rozlúčke mu musela sľúbiť, že sa nevydá za druhého a že bude čakať naňho za
sedem rokov, sedem mesiacov a sedem dní. Až sa dovtedy nenavráti, potom sa už môže vydať, to
jej dovolil. Vojna sa skončila..., ale Martin sa nevracal... Tu jej jedna baba poradila, že ak chce
vedieť, či je jej frajer mŕtvy, môže sa to dozvedieť. Dala jej naučenie, žeby tašla na brod načrieť
32
Tille, V.: Soupis českých pohádek II, s. 336. Myslíme si, že postava kmotra a ducha zlého mládenca by mohla byť pozostatkom prvofunkčnej duality božských typov Mitru a Varunu. Kmotor („mitrovský“ pól) vystupuje v pozadí, je rozumným radcom ohrozenej dievčiny, ktorá sa s jeho pomocou pokúsi vyhnúť zatrateniu svojej duše po prechode za hranicu do
mŕtveho sveta, odkiaľ pochádza jej nápadník („varunovský“ pól). Obraz rozporu medzi mládencom a ostatnými postavami vyvrchoľuje podľa nášho názoru v motíve magického súboja kmotra a zlého ducha, ktorý však nesmeruje k vzájomnému zničeniu sa. Postavy sa pokúšajú navzájom sa oklamať, magicky prekonať, využívajúc rôzne zázračné prostriedky
či postupy, aby nakoniec stabilizovali hranicu dvoch svetov. V motívoch klbka a ihly či mlčania dievčat pravdepodobne
spočíva fragmentárny odkaz na praslovanskú a indoeurópsku mytológiu. Bohovia prvej funkcie sa spájali s pradením,
pletením, respektíve uzlami, do ktorých chytali krivoprísažníkov. Varuna bol držiteľom magických uzlov (tenata) a tými
zväzoval podvodníkov alebo klamárov, pretože narušili ním kontrolovaný spoločenský poriadok (rta). Germánsky Ódin
‒ Tíwaz alebo keltský Esus – Lugh(us) vítali ľudské obete v podobe obesenia alebo uškrtenia, v slovanskom prostredí
analogické funkcie stelesňuje zasa boh Veles/Volos, jeho najbližším „príbuzným“ je baltské prvofunkčné božstvo Velinas.
Aspekt mlčania má v ľudovej kultúre v spojení s prvou funkciou tiež dôležité miesto. Vo viacerých rituáloch bolo potrebné mlčať, aby sa nerušili a nevzbudili mŕtvi, ktorí by sa tak mohli pokúsiť preniknúť cez hranice do sveta ľudí. Na ilustráciu by sme spomenuli rituál zbierania húb v lese. Pri zbere hríbov a pri samom pohybe v lese bolo potrebné zachovať
absolútny pokoj a ticho, v opačnom prípade by sa prebudili mŕtvi. Hríby sa totiž považovali za ich pokrm a spadali pod
správu prvofunkčných božstiev. (Bližšie podľa A. Szymańska ‒ Rolniczy Magazyn Elektroniczny (2014): http://rme.cbr.
net.pl/component/content/article/235-kultura-i-tradycje-ludowe/557-grzyby-w-kulturze-ludowej.html) Kmotor v danej
rozprávkovej verzii zjavne ovláda magické postupy na prekonanie, oklamanie a „skrotenie“ nepriateľa – zlého ducha –,
ktorý sa následne vráti späť do záhrobia bez toho, aby si telo dievčaťa vzal so sebou. Ako najdôležitejší prostriedok na
oklamanie ducha mu slúži prenos tela z domu (zo sakrálne ohraničeného prostredia) cez tajné otvory (pod prahom alebo
cez dieru v stene), nie cez otvory viditeľné, kam sa sústreďujú zlé sily a aj prostriedky magickej ochrany pred nimi.
33
Kohút ako symbol božstiev súvisiacich so smrťou má indoeurópsky prvofunkčný mytologický základ. M. Gimbutiene
(Litevský bůh Velnias. In: Slavonie, 2011, s. 2) upozorňuje na analógiu s litovskou tradíciou, v ktorej sa boh Aitvaras,
Velinasov démonický príbuzný, rodí z kohútieho vajca a nadobúda podobu kohúta, čiernej mačky alebo ohnivého hada.
V českej ľudovej tradícií sa vyskytuje ohnivá bytosť plivník alebo plevník podobná zmokovi, má podobu ohnivého kohúta
a prináša obilie a peniaze (Bližšie podľa Váňa, Z.: Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990, s. 121.)
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tekúcej vody do nového hrnka. A tá baba jej dala mŕtvu kosť a kázala jej, žeby zakúrila pec a tú
kosť varila, až bude vrieť... Len zrazu začala voda v hrnku vrieť a kosť volala: ,... No, Anička,
poď so mnou! Zober si so sebou, čo chceš, len skoro, lebo nemám dlhý čas!‘ A ona ho volala
dnu, žeby sa šiel ohriať. On jej odpovedal, že nemá času, a tak sa len musela zrichtovať... No
ako idú, Martin opakuje: ,Idú mŕtvi so živými a mesiačik medzi nimi. Milá moja, či sa ty mňa
bojíš?‘ ‚Prečože by som sa bála, keď som s tebou?‘ A tak došli až na to miesto medzi horami, kde
on bol pochovaný... Len teraz ju veľký strach opanoval!... Beží ona, beží, až sa dostala na cestu.
Neďaleko videla svetlo a dostala sa až tam,... ale tam ležal mŕtvy. Vtom počula kroky a buchot
na dvere. To jej mŕtvy frajer búchal na dvere a volal: ‚Otváraj mŕtvy mŕtvemu! Mŕtvy ide po živého!‘ A takto volal do tretieho razu. Vtom ten mŕtvy, čo ležal, sa pohol a posadil. Ona od strachu
div že neskapala. Vtom ale zakikiríkal kohút v dedine, mŕtvy si ľahol naspäť, kde ležal, a ten pred
dvermi sa rozlial na kolomaž. Takto sa ona zachránila...“34
Z citovaného textu je zrejmé, že pohyb postáv v limitnom priestore, respektíve pokusy hrdinov deja o zasiahnutie do sveta mimo hraníc vyvolávajú dynamické reakcie ostatných postáv
a sú katalyzátorom alebo gradačným mechanizmom deja. Takýto pohyb pokojne môžeme interpretovať ako špeciﬁcký druh cezhraničnej komunikácie, pretože je vždy dôvodom na objavenie
sa postavy, ktorú L. Šutor35 pomenúva „strážca prahu“, s ktorým musí hrdina absolvovať magický (kozmologický) druh zápasu.
Cezhraničná komunikácia, prípadne cezhraničná dynamika konania postáv je podnetom na
príchod ich „magických súperov“, pričom vzájomný súboj protichodných postáv v limitnom
priestore nemusí mať vo všeobecnosti len charakter fyzického zápasu s použitím sily. Sám aspekt zápasu je len metaforou pokusu o kozmogonické ustanovenie alebo stabilizáciu poriadku.
Postavy na svoju záchranu môžu totiž použiť i rôzne iné „magické“ prostriedky či podniknúť
rôzne aktivity, aby ochránili sakrálnosť územia vyčleneného hranicou. Vo verziách daného rozprávkového typu sa postavy často snažia protivníka rôznymi spôsobmi buď verbálne oklamať,
alebo prosia o pomoc externých pomocníkov – mačku, kohúta, prípadne Boha prostredníctvom
vrúcnych modlitieb –, inokedy len pasívne čakajú, aktívne sa snažiac potlačiť svoj strach a neprekročiť hranicu do sveta v sfére vplyvu mŕtvych.
Z ukážky vyplýva, že hranica zachráni nielen dievča pred diabolským zásahom zvonku, ale
zároveň zachráni aj mŕtve telo vnútri domu pred podobným osudom, aký stihol mŕtveho snúbenca pred dverami (pred hranicou), kde ho zastihol prichádzajúci deň (denné svetlo).
Dom ako multidimenzionálne územie, v ktorom spolupôsobia protichodné sily, odčlenené
však prahom alebo dverami ako magickou hranicou poznania, istoty a bezpečia, sa proﬁluje
tiež v príbehovom type o zámku s dvanástimi miestnosťami a trinástou tajnou komnatou.36 Jej
otvorenie je hrdinovi prísne zakázané, pretože práve tam sa kumulujú smrť, temnota a tajomstvo,
ktoré po (ne)úmyselnom vypustení (po otvorení dverí deliacich dva svety) spôsobujú chaos,
neistotu a nebezpečenstvo.
Na ilustráciu uvedieme zaujímavú rozprávkovú verziu k analyzovanému príbehovému typu,
kumulujúcu hneď viacero obrazov hraníc s ochranným významom:
„Chudobní rodičia mali syna Janka a nemali ho čím zaodievať... Zapáčil sa panej i vzala si
ho za kočiša... a vzala si ho za muža... V tom kaštieli bolo dvanásť izieb, do dvanástej nesmel
Janko vkročiť. Raz v nedeľu urobil sa chorým; pani šla sama do kostola a na nešťastie zabudla
Gašparíková, V. (ed.): Slovenské ľudové rozprávky I. Bratislava: Veda, 2002, s. 519-520.
Šutor, L. (et al.): Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky, c. d., s. 188.
36
Počet je v tomto prípade irelevantný, pretože mnohé rozprávkové verzie spomínajú zámok (dom) s menším počtom izieb,
pritom je ale tendenčne zachované pravidlo, že posledná miestnosť je tajná a vstup do nej sa trestá smrťou postavy.
34
35
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kľúče od dvanástej izby. Janko neodolal, otvoril izbu a uvidel tam v jednej vani draka, troma
obručami pribitého. Chcel utiecť, ale drak zareval: ‚Stoj, Janko, ak ti je milý život, odbi jednu
obruč so mňa.‘ Janko odbil... zaprel izbu, položil kľúče na miesto a čakal paniu. Keď sa dlho
nevracala, hľadal ju a od kostolníka sa dozvedel, ako prišla na kostolný prah, že sa voľakde
podela... Tu ako keby hrom do Janka rafnú, hneď si pomysleu, že to iste ten drák jeho paňú vzau,
a išiel ju hľadať... Prišiel k svojej panej, ktorá prala, uchytil ju a utekal. Vtom začal drakov tátoš
v maštali búchať, a keď šarkan k nemu prišiel, hovoril mu, že mu ukradli paniu... Šarkan Janka
dohonil, keď už mal do dvora skočiť, a vzal mu paniu. Janko sa nahňevá, obrátí sa za ňím, vytrhňe hu drákovi a mik do dvora; drak tu ňemau prístupu, hneď sa na kolomaž rozljau...“37
Ľudský život je permanentne konfrontovaný s aspektmi prírodného sveta, ktorý je jeho prirodzeným domovom. Podľa prejavov stredovekej imaginácie, podrobne skúmanej J. Le Goffom,38
bol pre našich dávnych predkov jedným z dominantných hraničných miest – limitných bodov
neistoty a neporiadku oproti kultivovanej krajine s istým spoločenským systémom – práve les,
ktorý G. Bachelrad39 nazýva „svetom bez hraníc“.
Vychádzajúc z takejto symbolickej interpretácie zalesnených území v ľudovej viere, nie je
preto prekvapujúce, že les v rozprávkach bude par excellence metaforou miesta strachu, temnoty
a permanentnej hrozby, spôsobujúcej bolesť alebo smrť komukoľvek, kto sa v tomto ohraničenom priestore, t. j. domove ježibáb, čertov alebo zbojníkov, bude správať nerozvážne. Les
v rozprávke funguje ako samostatný limitný organizmus s vlastnými pravidlami bytia. Hrdina
(alebo skupina hrdinov), ktorý sa rozhodne prejsť cez les, zväčša zablúdi, unaví sa a musí v ňom
prenocovať, pričom je okamžite atakovaný bytosťou, ktorej lesné územie patrí.
Pri čítaní textového pramenného materiálu zo slovenského a českého prostredia sme našli
rozprávkovú verziu obsahujúcu celkom špeciﬁcké analogické motívy a obrazy duálnej kozmogónie sveta v súvislosti s hraničnou líniou lesa, na interpretáciu ktorých je potrebné siahnuť do
oblasti indoeurópskej mytológie ešte výraznejšie, ako to bolo pri niektorých predchádzajúcich
rozprávkach, pretože sa nazdávame, že využité motívy v tomto príbehu by mohli byť komplexnejším odtlačkom indoeurópskej prvofunkčnej mytologickej sféry.
V príbehu „Dva bratři – lesní zvířata“, nachádzajúcom sa v prvom zväzku Soupisu českých
pohádek (1929) v edícii V. Tilleho, sú hlavnými aktérmi dvojčatá Jaromír a Jaroslav, putujúci do
sveta, pričom v noci prekročia hranice lesa. Neskôr si získajú zázračných pomocníkov, s ktorými
pokračujú v ceste do krajiny k zámku, kde sa princezná pripravuje na obeť pre hrozivého draka,
čo výrazne implikuje motív z legendy o drakobijcovi sv. Jurajovi.40 Pred drakom zachránená
princezná si z dvojice bratov vyberie Jaroslava a s osudom zmierený Jaromír pokračuje v púti
sám, no keď pochopí, že jeho brat po prekročení hraníc lesa – neznámeho sveta – umrel, pokúsi
sa ho vyslobodiť a navrátiť svetu narušený kozmologický poriadok.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok 2, c. d., s. 39-41.
Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha: Argo, 1998. 330 s.
39
Podľa Slivka, M.: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka, c. d., s. 12.
40
„W pobliżu tego miasta bylo jezioro na kształt morza, w którym miał siedzibę okropny smok... Miesczkańcy zatem musieli mu codziennic dawać dwie owce, aby uspokoić jego wściekłość, bo w przeciwnym razie tak bardzo zbliżał się pod
mury miejskie i zarażał powietrze, że wielu ludzi ginęło. Kiedy wreszcie zabrakło już niemal owiec..., zaczęto mu dawać
na pożarcie jedną owcę i jednego człowieka... Razu pewnego los padł na jedyną córkę króla.. to król zaczął płakać..., ze
łzami dał jej swe błogosławieństwo, pozsła ku jezioru. Święty Jerzy, który właśnie przechodził tamtędy..., rzekł: Nie bój
się, dziewczyno, bo ja w imię Chrystusa cię obronię... Tymczasem Jerzy wsiadł na konia i przeżegnawszy się, odważnie
uderzył na zbliżającego się doň smoka,... zranił go ciężko, obalił o ziemię i rzekł do panny: Zarzuć bez obawy twój pasek
na szyję smoka, dziewcyno. A gdy to uczyniła, smok poszedł za nią jak najłagodniejszy pies...“ (Citované podľa Voragine,
J. de: Legenda aurea. Varšava: Pax, 1983, s. 207-208.)
37
38
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„Dojdou k lesu. Jaromír navrhne, aby do dubu zatkli své tesáky; čí tesák zrezaví, ten je buď
nemocen, nebo mrtev. Jaroslav se jednou dívá oknem k lesu. Vidí jelena a chce ho dostat. Žena
ho prosí, aby nechodil, že ten les je pověstný, mnohý že se už z něho nevrátil. Jaroslav se však již
chystá. Žena pláče, že jí nemiluje. Jaroslav jí vytýká, proč mu dřív o lese nepověděla. Princezna
se omlouvá strachem o něho. Jaroslav praví, že jako král musí dbát o pořádek a bezpečnost,
a jede do lesa. Spatří jelena, jelen ho zavede do houštiny...41 V půlnoci skuhrá na dubě baba, že
jí je zima... Zvířata se však na babu vrhnou. Jaroslav je okříkne. Baba se jich bojí; prosí, aby je
mohla šlehnout proutkem. Šlehne i Jaroslava; všechny je zkamení. Jaromír chodí světem dobývaje cti a lásky... Jde do města. Všichni ho vítají; mají ho za Jaroslava, i princezna. Neprozradí
se; vymluví se, že hledal bratra. Princezna mu vyčítá, že jí nic neřekl a nechal jí... trápit se, že
v tom lese přišel o život... Časně jede Jaromír do lesa, octne se v houštině... O půlnoci slyší na
dubě babu skuhrat, že je zima. Postřehne však její pekelný pohled, křikne na zvířata. Baba skuhrá,... Jaromír však hrozí, že jí roztrhají, neřekne-li, kde je jeho bratr... Jaromír zahlédne, že skrýva zelený proutek; uskočí a káže zvířatům babu roztrhat. Pak namaže mastí kameny, a kameny
oživnou. Jaroslav... pozná bratra, jdou domů. Jaromír vypravuje, kudy chodil, jak byl považován
za bratra a musil s jeho ženou jít do ložnice. Jaroslav rozhněván bratra probodne a ujíždí domů.
Žena mu vyběhne naproti, on jí vyčte nevěrnic. Ona mu připomene, že jí včera nechtěl políbit,
dokud nepomstí bratra a že zatkl dokonce mezi postele tesák. Jaroslav se hrozí své vraždy, vzpomene na mast; jede k lesu..., potře Jaromírovi spánky a oživí ho. Žijí v bratské svornosti. Po
králově smrti se dělí o vládu...“42
Vychádzajúc z konkrétnych povahových čŕt oboch hrdinov príbehu sa domnievame, že Jaromír a Jaroslav môžu byť funkčnými transformáciami mitrovsko-varunovskej duality. Obozretný
(ľstivý), mierumilovný, rozumný a poctivý Jaromír („mitrovský“ pól), ktorý počas svojej púte
po svete šíril lásku a získal si úctu, stojí v opozícii voči svojmu nerozumnému, prchkému, zúrivému, ale veľmi odvážnemu bratovi Jaroslavovi („varunovský“ pól).43 O ich implicitne daných
charakterových kvalitách sa však dozvedáme len potom, čo obaja hrdinovia prejdú cez limen
Motív zvieraťa, ktoré vedie hrdinu (skupinu hrdinov) na neznáme územie, podrobne analyzoval M. Eliade (Dejiny
náboženských predstáv a ideí II. Bratislava: Agora, 1997, s. 119-121) v súvislosti s mytológiou počiatku. Všimol si, že
mnohé národy sveta (nielen indoeurópskej rodiny) začiatok svojich dejín odvodzujú od nasledovania zvieraťa (býka, vlka,
jeleňa a i.) skupinou bojovníkov. Zviera ich bezpečne prevedie cez hranice svetov a usadí ich na mieste, kde si majú založiť nové sídlo: „...zjevení, pronásledování a případně i usmrcení divokého či domácího zvířete mohou souviset se zrodem
národa, založením kolonie či města i s návštěvou zakladatele první evropské říše ve věštírně. Ve všech těchto mýtech,
legendách a literárních klišé jako by byla skryta jedna myšlenka: zvíře určuje směr na neznámém území nebo zachraňuje
skupinu lidí ve spletité situaci; tento akt je nejen „zázračný“, ale navíc označuje nebo umožňuje počátek nové historické
skutečnosti: sídla, národa, státu, říše...“ (Podľa Eliade, M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí II, c. d., s. 121.)
42
Tille, V.: Soupis českých pohádek II, zv. 1, c. d., s. 335-336.
43
Dovolíme si tvrdiť, že mená oboch postáv funkčne odkazujú na mytologické aspekty mitrovsko-varunovskej duality.
Zaujímavú hypotézu o koreňoch -mirъ, -pъlkъ, svęt- a jar- rozpracoval M. Golema (Slavic Mitra. Benevolent and Legal
Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic. In: Studia mythologica slavica, 2013,
roč. 16, s. 88-89), podľa ktorého protikladnosť slovanského -pъlkъ (významovo podobné -vojь s pravdepodobným významom „ľud v zbrani“) a -mirъ (s významom zhromaždenie ľudu) by mohli významovo a funkčne zodpovedať gréckym
príponám -laos/-damos v menách kráľov. V menách slovanských kniežat sa nápadne často vyskytovali deriváty z koreňov
*svęt a *jar, ktoré sú súčasťou aj slovanských pohanských teoným, a môžu mať vzťah k indoeurópskemu konceptu náboženskej suverenity. V slovanskom menoslove sú veľmi produktívne napríklad Svjatopolk, Jaropolk, Svjatoslav, Jaroslav,
Svjatomír, alebo Jaromír. *Svęt- v teonymách a antroponymách podľa M. Golemu (Slavic Mitra. Benevolent and Legal
Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic, c. d., s. 88) mohol podčiarkovať ideu
narastania, rozkvetu, hojnosti. Meno Svętoslavъ v ruských kniežacích dynastiách označuje toho, koho sláva vzrastá, šíri
sa. Slovanský koreň *jar nesie významy – srditý, horúci, ohnivý, zápalistý, mladý, zelený. Domnievame sa, že menné prípony -slav a -mir hrdinov v zmienenej rozprávkovej verzii by mohli smerovať k potvrdeniu ich sakrálnej duality, ktorá sa
navyše preukazuje aj v ich správaní či konaní. Jaroslav („varunovský“ pól) významovo súvisí s dobrodružstvom, slávou,
vojenstvom, brat Jaromír („mitrovský“ pól) tenduje k zmiereniu, dohode, spolupráci, ústupčivosti.
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dvoch svetov s rôznymi motiváciami, pričom práve vďaka prechodu za hranice sa začína ich
iniciácia a preukazuje sa ich pravá povaha.
Zatiaľ čo Jaroslav prekročí hranice lesa ako kráľ s hrdinským úmyslom vybojovať poriadok
a pokoj v svojej ríši, t. j. vytvoriť nové hranice sakrálneho priestoru, patriaceho do jeho sféry
vplyvu, jeho brat – dvojča – Jaromír vojde do ríše lesa, temnoty a smrti s cieľom zistiť pravdu
a pomstiť brata, pričom sa mu podarí ho zachrániť.
Z príbehu je tiež zrejmé, že kozmologický poriadok limitne vytýčeného sveta po porážke
zlého elementu môže fungovať len po opätovnom zjednotení sa bratov, ktorí na konci príbehu
spolu vládnu a žijú, kooperatívne pri tom dozerajúc na ustanovený magicko-sakrálny systém ich
spoločného kráľovstva.
V súvislosti s motívom lesa ako temnými silami ohraničeného a stráženého priestranstva,
ktoré sa vyskytuje vskutku vo veľkom množstve rozprávkových látok, zapadajúcich najmä
do kategoriálneho rámca čarovných rozprávok podľa indexu ATU 300 – 749, sme zaujímavú
analógiu našli aj v príbehu o pozemskej púti Ježiša Krista so svätým Petrom, zažívajúcich rôzne dobrodružstvá, odmeňujúc poctivých a trestajúc zlých ľudí. V jednej z dochovaných verzií
z rozprávkového typu ATU 750 – 779 „God rewards and punishes“ Kristus a Peter navštívia
kraj, v ktorom sa ľudia boja prechádzať cez les, pretože sa stal domovom smrteľne nebezpečného zbojníka. Prechodom cez lesnú hranicu života a smrti milostivý a múdry Kristus („mitrovský“ pól) s nerozumným sv. Petrom v jeho tieni („varunovský“ pól) v príbehu magicky „skrotia“
zbojníka, privedú ho k pokániu a znovu ustanovia kozmický poriadok (t. j. vytýčia nové sakrálne
hranice mikrokozmu).
„Namířili si to jednou svatí vandrovníci rovnou přes les Vidrholec. Když se vyptávali na cestu, všichni se chytali za hlavu... ,Je-li vám život milý, nechoďte přes Vidrholec!’... Ale Kristuspán
na řeči nedal a šel rovnou... Svatému Petrovi se sice dvakrát nechtělo, jenže co mohl dělat? Šel
taky. Když přišli doprostřed lesa k brodu přes říčku, co tam tekla, uviděli velikánskou hromadu dubových kyjů... A tu najednou na ně vybaﬂo strašlivé chlapisko... Nebyl to nikdo jiný než
loupežník Leciján. A zvolal: ,Jste synové smrti!’ Kristuspán se nezalekl a opáčil klidně: ,To my
dobře víme. Všichni jsme synové smrti... I ty jsi synem smrti.’ ,Smrti se nebojím... V pekle prý už
mají pro mě připravenou postel a já nic.’ Kristuspán se otázal: ,Chtěl bys tu postel vidět?... Tak
se podívej tady do vody!’ Hrozný Leciján se podíval do vody..., vytřeštil oči a zděšeně zasténal.
Svatý Peter se chtěl taky podívat na tu pekelnou postel, ale Kristuspán ho zadržel... ,Nikdy není
pozdě. Ode dnes se tady staneš poustevníkem. Budeš pocestné přenášet přes brod vlastníma
rukama... A dubové kyje... zasázíš na břehu a budeš se u nich modlit, dokud se nezazelenají...’
Loupežník slíbil, že to všecko udělá... A Kristupán se svatým Petrem šli dál. A všude se rozhlásilo, že na Vidrholci už neřádí ukrutný loupežník Leciján, ale že tam přes brod přenáší pocestné
dobrotivý poustevník. Brzy se lidé začali na Vidrholec jenom hrnout a Leciján měl práce, že ji
sotva stačil. Bylo to těžké pokání.“44
Les sa v rozprávkach správa ako domov temnej mágie, v strede lesnej samoty sa nachádza
sídlo zbojníkov, osamelá chalúpka zákernej ježibaby alebo iných diabolských bytostí. Rozšírené
rozprávkové typy k tejto téme patria tiež do kategórie ATU 327A „The children with the witch“,
ktoré sú v slovenskom a českom prostredí pomenované ako „Zabudnutá nevesta“ – téma príbuzná známej rozprávkovej látke „Janko a Marienka“. Hrdinovia jednotlivých príbehov musia
siahnuť na hranicu svojho života (prekročiť hranice lesa), eliminovať zlo a vrátiť spoločnosti
Stanovský, V.: Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005,
s. 37-40.
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mier. Tento iniciačný postup hrdinov v rozprávkovom svete je zväčša úzko spojený s prírodno-psychickým paralelizmom – z temného, pustého a nebezpečného lesa sa ku koncu deja stane
prívetivé a pokojné miesto na život.
Prirodzene, nie je možné v komplexnosti zhrnúť všetky rozšírené slovenské a české rozprávkové verzie, obsahujúce motív hraničného zápasu dobrého a zlého elementu. V tomto príspevku
sme sa preto pokúsili prioritne upozorniť na také motívy hraníc, ktoré sú zaujímavé a špeciﬁcké
vzhľadom na prítomné mytologicko-poetické paralely, odkazujúce na indoeurópsku kozmogonickú dualitu mocenských suverénov.
Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že vodné plochy, obydlia a lesy v rozprávkach
tvoria jedinečnú metaforickú kulisu – hranicu dvoch vzájomne spojených a tendenčne konfrontovaných opozitných svetov. Mágia hraníc má podľa nášho názoru nepopierateľný význam pre
ľudovú mentalitu, pretože umožňuje rituálne vymedziť, konceptualizovať a udržiavať svet ako
známy a bezpečný priestor s vlastnými pravidlami, ktorý ľudí chráni pred zlom a útrapami, trvalo obklopujúcimi ľudský život.
Ak považujeme rozprávky za možný výraz ľudovej mentality, vieme tým vysvetliť, prečo sa
projektovanie hraníc mikrokozmu stáva takou dôležitou súčasťou konania postáv, ktoré by bez
ustanovenia limenu nedokázali inak ukončiť svoju iniciáciu, nevrátili by sa do bezpečného sveta
a ich činnosť by neviedla k šťastnému koncu.
Pramene
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Forms, manifestation and mythological aspects of borders in the folk tale
Ľubomír Gábor
This paper analyses functions and semantics of borders in the Slovak and Czech fairy tales. The study attempts
to verify a hypothesis about the cosmological value of borders and boundaries like water surfaces, bridges, houses or
woods in fairy tales, which are connected with the Indo-European and Slavic mythology based on G. Dumézil’s theory.
These borders include also magical value, because they delimitate the outside world and so they create two opposite, but
perpetually connected faces of the world – inside the borders there are guaranteed stability, safety, health, life and peace
for all characters and heroes of fairy tales, but outside the borders rule instability, fear, death and chaos.
The hero crosses over the border to an unknown place, because he is displeased at the circumstances and wants to
change his position in the society or ﬁnd a princess that is when the process of his initialisation begins. The element of
crossing over the border seems to be a magical ritual of pilgrimage to another world, in which the hero has been attacked
by dark power (witches or forest robbers). The hero takes something from them and then he escapes back to his world
coming through the borders, which cannot be violated by a dark power. His success lets him constitute new order and
demark his world with new rules (cosmological and magical act).
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JURAJ GRADOŠ*
Príspevok k interpretácii postáv a textov na plaketách z Bojnej
GRADOŠ, J.: Contribution to the interpretation of characters and texts on plaques of Bojná. Slavica Slovaca, 50,
2015, No. 2, pp. 132-139 (Bratislava).
Plaques from Bojná are a clear testimony of the Christianization of Moravian Slovens in the ﬁrst half of the 9th century. Their origin and purpose, as well as content, are still a mystery. Karol Pieta and Alexander Ruttkay expressed the
ﬁrst assumptions of plaque content, although without theological research. A new view of the contents of these plaques
right in conjunction with the theological disciplines is possible, based on the comparison and analysis of plaques each
other, as well as on the basis of existing research and the views of different scientiﬁc disciplines.
Bojná, Plaques, Great Moravia, The Christianization of the Slavs, Latin mission.

Pre potvrdenie skoršej christianizácie moravských Slovenov má veľký význam nález sakrálnych predmetov z hradiska pri obci Bojná. Ide najmä o pozlátené medené plakety s ﬁgurálnou
výzdobou. Okrem plakiet sa na nálezisku objavil zvon a dva úlomky z ďalších zvonov.
Plakety rozpútali diskusiu medzi vedcami nielen z hľadiska postáv, ale aj textu, ktorý sa na
dvoch plaketách nachádza. Ide o text napísaný veľkými písmenami. Plakety predbežne analyzovali Karol Pieta a Alexander Ruttkay.1 Tento súbor šiestich plakiet a dvoch kružnicových obrúb
bol pravdepodobne z pôvodného predmetu odstránený,2 čo spolu s okolnosťami nálezu sťažuje
identiﬁkovanie predmetu, ktorý plakety ozdobovali.
Štyri plakety mali pôvodne kruhový tvar a priemer približne 15 cm s 2 cm okrajom. Pri troch
plaketách je okraj ozdobený trojuholníkmi, štvrtá (označená ako č. 3) ho má ozdobený oblúkmi.
Ďalšie dve plakety sú v tvare štvorlístkov, resp. kríža. Tieto plakety sú o niečo menšie (približne
13,3 cm) a ich okraj je skrášlený štvoruholníkovým ornamentom. Kružnicové obruby majú priemer
približne 19,2 cm a hrúbku podobne ako obruby kruhových plakiet. Sú vyzdobené trojuholníkmi.
Nejasná ﬁgurálna výzdoba a text na dvoch plaketách sú základom mnohých interpretácií.
Karol Pieta a Alexander Ruttkay vylúčili byzantský pôvod plakiet a sú pre nich dokladom vplyvu latinského obradu pri christianizácii Moravanov na Slovensku. Predpokladajú, že plakety
tvorili súčasť prenosného oltára z prvej polovice 9. storočia.3 Napriek tomu forma písmen na
ThLic. Juraj Gradoš, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Hlavná 91, 042 03 Košice.
Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa.
Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht. In Pieta, K. – Ruttkay, A.
– Ruttkay, M. (eds.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches
Zentrum nitraer Furstentums. Nitra: Archeologický ústav SAV, Ponitrianske múzeum, 2006, s. 21-70.
2
Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa. Bojná
– Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 31, 35-37.
3
Ivanič, P.: Predcyrilo-metodské misie na území dnešnej Moravy a Slovenska z pohľadu českej a slovenskej historiograﬁe. In: Michalov, J. – Ivanič, P. – Hetényi, M. – Taneski, Z. (eds.): Duchovné, intelektuálne a politické pozadie
cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Ústav
pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 2007, s. 58; Porov. Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské
a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa. Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 51.
*
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plakete č. 1 viedla i K. Pietu a A. Ruttkaya k úvahám o nepriamom byzantskom vplyve.4 Jazykovedec Pavol Žigo zasa pri tejto plakete hovorí o texte písanom v hlaholike,5 čo však vyvrátil
Ľubomír Kralčák.6
Ikonograﬁa plakiet
Všetkých šesť plakiet z Bojnej má náboženský, christianizačný rozmer. Môžeme ich rozdeliť
do skupín na základe týchto kritérií:
1) tvar plakety,
2) existencia krídla u jednotlivých postáv,
3) existencia písmen na plakete,
4) ﬁgurálne zobrazenie postavy.
Ak porovnáme tvar plakiet, máme štyri okrúhle plakety a dve plakety v tvare kríža so zaoblenými ramenami.
Ak porovnáme motív krídel na plaketách, tak na oboch plaketách v tvare kríža so zaoblenými
ramenami sú postavy s krídlami. Na okrúhlych plaketách sú krídla iba pri dvoch postavách: postave Krista a žehnajúcej postave. Písmená sa však nachádzajú práve na týchto dvoch plaketách.
Najčastejšie ﬁgurálne zobrazenie na plakete je orant – rozpažené ruky k modlitbe. Takýto ﬁgurálny motív sa nachádza pri zobrazení troch postáv: 1. postavy s viacerými krídlami na plakete
v tvare kríža so zaoblenými ramenami, 2. postavy s krížom v tvare písmena T v ruke a 3. postavy
bez písmen. Ďalšia postava na plakete v tvare kríža so zaoblenými ramenami nemá zobrazené
ruky. Postavy na plaketách s textom majú ruky zopnuté alebo preložené na hrudi.
Ak sa pozorne pozrieme na postavy na plaketách v tvare kríža (č. 5 a 6) so zaoblenými ramenami, môžeme povedať, že ide o duchovné bytosti anjelov – serafína (plaketa č. 5) a cherubína
(plaketa č. 6).
Postava s viacerými krídlami (ak počítame krídla z plne zachovaného ramena, tak sú tam tri
na každom ramene) predstavuje serafína. Prorok Izaiáš ho opisuje takto: „Každý mal po šesť
krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.“ (Iz 6, 2)
Ďalšou okrídlenou postavou je s najväčšou pravdepodobnosťou so serafínom spájaný cherubín. Na plakete má jasný jeden pár krídel. Za hlavou má však buď druhý pár krídel, alebo ide
o znázornenie plameňov. Ako anjelov, uprostred ktorých horí oheň, ho opisuje prorok Ezechiel:
„A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: ,Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!’“ (Ez 10, 6). Ten istý prorok hovorí, že cherubíni majú štvoro krídel: „Po štyri tváre mal každý
a každý štyri krídla, pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky.“ (Ez 10, 21) Tu možno hľadať vysvetlenie obrazu za tvárou: buď ide o druhý pár krídel, alebo je to oheň, ktorý spája toto zobrazenie
s cherubínom. Teda plakety v tvare kríža so zaoblenými ramenami zobrazujú duchovné bytosti.
Na rozdiel od týchto plakiet máme aj plakety v tvare kruhu, ktoré obsahujú postavy ľudí.
Akýmsi predelom sú postavy, ktoré majú krídla anjelov. Tieto plakety obsahujú aj písmená. Bezpečne identiﬁkovaná je postava Ježiša Krista na základe svätožiary typickej pre túto božskú osobu.
Kristus je tak deﬁnovaný ako telesná i duchovná bytosť. Zároveň ho s telesnými bytosťami spája
trojica pier, ktoré môžu symbolizovať podobne ako kruh ľudskosť. Môže tu ísť o znázornenie
Porov. Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa. Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 52.
5
Žigo, P.: Najstaršie svedectvo o jazyku z konca 9. storočia. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 5, s. 257-260. Porov. tiež:
Žigo, P.: Neznámy text na plakete z Bojnej. In: Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 3-17.
6
Kralčák, Ľ.: K výkladu neznámeho textu na plakete z Bojnej. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 3-9.
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predurčenia človeka smerovať k duchovnej dospelosti rovnako, ako sú perá predurčené stať sa
súčasťou krídel. Postava na tejto plakete je v pozícii prosby. Podľa Martina Vanča ide o pozdravné
gesto.7 Pri nej sa nachádza text, ktorého prvé písmeno je poškodené. Nasledujú písmená VAVM.
Zatiaľ sa nenašlo bezpečné vysvetlenie tohto súboru latinských grafém. K. Pieta a A. Ruttkay
ho čítajú buď spätne ako M(ichael)VS A(rchangel)VS8, alebo SVA(T)V M.9 Toto čítanie textu
je v kontraste s krížovým nimbusom na hlave postavy, ktorý sa používa výhradne v osobe Ježiša
Krista. Navyše plaketa neobsahuje písmená S a chýbajúce písmeno na základe rekonštrukcie
pätky a spodnej čiary nie je S.
J. Kaván vidí na tejto plakete byzantský motív Maiestas Domini, ktorý vznikol prekopírovaním maľby z niektorého mikulčického kostola.10 Toto tvrdenie však posúva datovanie plakiet
na neskoršie obdobie, do obdobia veľkomoravskej misie Konštantína Filozofa a Metoda, a je
v protiklade s použitím latinky na plakete.
Podľa niektorých autorov je nimbus iba sekundárnym dodatkom k pôvodnej postave, ktorá
tvorila súčasť väčšieho celku s viacerými ﬁgurálnymi postavami. Preto Antonín Novák uvažuje
buď o ikonograﬁckom motíve bičovania Krista, alebo o staršom ariánskom motíve troch svätcov.11 Marián Knoll poukazuje na to, že sekundárne zásahy na plaketách sú vylúčené.12 Navyše,
v prípade ariánskeho vplyvu by boli tieto plakety omnoho staršie, s čím je však v protiklade ich
značná zachovalosť.
K. Pieta a A. Ruttkay vidia v postave Krista víťaza nad smrťou. Hovoria o Kristovi ako o anjelovi veľkej rady.13 Toto tvrdenie sa dá oprieť o texty prorokov Izaiáša (Iz 6, 1-4) a Malachiáša
(Mal 3, 1-2).
Pravda, súbor grafém VAVM by mal mať logický súvis s postavou. Ak ide o vzkrieseného Krista, mal by to byť text súvisiaci práve so vzkriesením Krista. Domnievame sa, že ruky
postavy nie sú v pozdravnom geste, ako uvádza Vančo. Zároveň môžeme vylúčiť aj prosebnú
pozíciu, keďže tá sa na ostatných plaketách znázorňuje vo ﬁgurálnom zobrazení oranta. Pozícia
zobrazených rúk skôr svedčí o odovzdaní sa, podvolení sa. Vystrieť ruky znamená priamo podľa
slov Ježiša Krista nechať sa iným odviesť, ako predpovedá sám Ježiš Petrovi: „Vystrieš ruky,
iný ťa opáše a povedie, kam nechceš“ (Jn 21, 18). Apoštol Ján uvádza, že Ježiš „to povedal, aby
naznačil, akou smrťou oslávi Boha“ (Jn 21, 19a). Aj Peter zomrel rovnako na kríži ako Ježiš, čiže
tieto slová sú vlastne aj slová o samom Ježišovi. Aj nohy postavy ukazujú opačný smer ako hlava
a ruky. Hoci môže ísť o náhodnú chybu autora plakety, dovoľujeme si tu vyjadriť presvedčenie,
že ide práve o zvýraznenie aspektu odovzdania sa do vôle iného14.
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Vančo, M.: Plakety z Bojnej a byzantská imperiálna ikonograﬁa. In: Michalov, J. – Ivanič, P. – Hetényi, M. – Taneski, Z.
(eds.): Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Nitra:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 2007, s. 151.
8
Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa. Bojná
– Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 53.
9
Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa.
Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht. In: Pieta, K. – Ruttkay, A.
– Ruttkay, M. (eds.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches
Zentrum nitraer Furstentums. Druhé vydanie. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, s. 15.
10
Kaván, J.: Pokus o rekonstrukci malířske výzdoby jednoho z velkomoravských kostelů v Mikulčicích. In: Pravěk, N. Ř.,
3, 1993, s. 193-209. Citované podľa Vančo, M.: Plakety z Bojnej a byzantská imperiálna ikonograﬁa, c. d., s. 152.
11
Novák, A.: Vědomí středověku – Z kulturních dějin prvního tisíciletí. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 293-294. Citované
podľa Vančo, M.: Plakety z Bojnej a byzantská imperiálna ikonograﬁa, c. d., s. 152.
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Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 38.
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Grafémy VAVM však nedávajú zmysel. Predpokladáme, že ide o prvé písmená latinského
textu z Jánovho evanjelia: „... (kto) je z pravdy, počúva môj hlas“ – „... est ex Veritate, Audit Vocem Meam“ (Jn 18, 37). Dokonca aj prvé písmeno predchádzajúceho slovesa „est“, podobne ako
aj predložky „ex“, môžeme nájsť na plakete pred písmenami VAVM. Z tohto písmena sa však
zachovalo len jeho spodné rameno a pätka horného ramena. Pätky sú v správnej pozícii voči
zvyšku písmena. Predpokladáme, že je málo pravdepodobné, aby tam bolo použité iné písmeno
ako E. Do úvahy však pripadajú aj písmená L a Z, no v prípade L by bolo zvislé rameno veľmi
naklonené a v prípade Z by to, čo vnímame ako hornú pätku, predstavovalo hornú pravú časť
písmena. Je však málo pravdepodobné, aby sa písmeno vyrazené do zlatého plechu takto oddelilo. Naproti tomu písmeno E svojou kompozíciou množstva pätiek a liniek mohlo spôsobiť, že
plech bol práve na tomto mieste značne poškodený jeho vyrazením a vypadol.
Text „Est ex Veritate, Audit Vocem Meam“ je súčasťou Kristovej reči pred Pontským Pilátom: „Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati: omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.“ – „Sám hovoríš, že som
kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý,
kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ (Jn 18, 37)
Tento text obsahuje slovo pravda, veľmi dôležité pre Slovenov. Ide o vyjadrenie zákona
a spôsobu života. Aj moravské knieža Rastislav žiada od rímskeho15 cisára Michala III. vo svojom posolstve práve učiteľa pravdy: „Božou milosťou zdraví sme; i prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách i z Grécka, i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Sloveni sme prostý
ľud, a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda, vladyka,
pošli takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu.“16
Aj odpoveď Michala hovorí o pravde: „Boh, ktorý prikazuje každému, aby prišiel k poznaniu pravdy (1 Tim 2, 4) a aby dosiahol vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a horlivosť,
a preto zjavil písmená pre váš jazyk. To urobil teraz, za našich čias, čo od počiatku nebolo, ale
len v prvých rokoch, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou
rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi
učeného a ﬁlozofa. Nože, prijmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene
a pominuteľné bohatstvo. Pričinil sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal
Boha. A ani neodvrhni spásu pospolitosti, ale všetkých povzbuď, aby bez váhania nastúpili cestu
pravdy, aby si aj ty, privedúc ich svojím úsilím k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu v tomto
i budúcom čase, za všetky tie duše, čo uveria v Krista, nášho Boha, odteraz i naveky, a zanechajúc tak svoju pamiatku ďalším pokoleniam, podobne ako veľký cisár Konštantín.“17
Ide tu o nový zákon, nový spôsob života, novú pravdu, ako hovorili Sloveni. Z tohto slova
vzniklo naše pomenovanie „právo“, teda niečo priame, jasné, zdravé, nie krivé, znetvorené. Aj
pápež Hadrián II. vo svojom liste Gloria in altissimis Deo hovorí: „Ak by sa však niekto z učiteľov
u vás pôsobiacich opovážil inakšie vás zavádzať, lahodiac iba ušiam a odvracajúc sa od pravdy k bludom, pričom by hanil knihy vášho jazyka, nech je vylúčený nielen z prijímania, ale aj z Cirkvi, kým
sa nenapraví. Lebo tí sú vlkmi, nie ovcami, ktorých treba spoznať po ich ovocí a chrániť sa ich.“18
Aj keď v dnešnej dobe je zaužívaný tvar byzantský cisár, Byzantská ríša, ide o novotvar zavedený v roku 1557, teda
po páde ríše, nemeckým historikom Hieronymom Wolfom v jeho diele Corpus Historiae Byzantinae. Toto pomenovanie
je založené na názve gréckej osady Byzantion, ktorá stála na mieste dnešného Konštantínopola. V svojej dobe sa ríša
označovala grécky Βασιλεία Ῥωμαίων, resp. latinsky Imperium Romanum. Historicky správny je teda termín rímsky
cisár, Rímska ríša, resp. Východorímska ríša.
16
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Mefodija. In: Magnae Moraviae fontes historici, vol. II. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 147-150.
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Spájať Krista a pravdu bolo pre prvotných misionárov v moravskom prostredí veľmi dôležité
a jeho vyjadrenie na tejto plakete istotne má svoje pastoračné opodstatnenie.
Pre osobu Krista je v kontexte tejto plakety a deﬁnovania postáv na ďalších plaketách dôležité jednoznačne dedukovať zobrazené symboly krídel a pier. Krídla sú na plaketách zobrazené
štyrikrát, pričom dvakrát ide o cherubína a serafína. V treťom prípade (plaketa č. 1) je to osoba
Krista, ktorý je Bohočlovekom, čiže osobou duchovnou a ľudskou. Práve zobrazenie krídel je
symbolom duchovnosti postavy a perá zasa symbolizujú človečenstvo. Rovnaké symboly nachádzame na plakete č. 4. Aj tu je problém s identiﬁkáciou plakety i výkladu latinských grafém. Vysvetlenie, že písmená NDE sú súčasťou textu CREDO IN DEUS19, ako tvrdia K. Pieta
a A. Ruttkay, neobstojí, lebo na plakete nie je miesto ani na text pred, ani na zvyšok textu za
písmenami NDE. Nie je dôvod si myslieť, že ide o písmená z textu (credo) (i)N (unum) DE(um),
teda základnej formuly kresťanskej viery. Ak by to tak bolo, bolo by logickejšie použiť začiatočné písmená a nie iba písmená vytrhnuté z textu.
Aj táto plaketa obsahuje všetky atribúty, ktoré možno vidieť na plakete č. 1, výnimkou je
nimbus. Zobrazená postava má však iné gesto, ktoré ju však pomáha identiﬁkovať. Ruky postavy nie sú v pozícii oranta, ako to vidno na plaketách č. 2 a 3. Postava má ruky zložené na prsiach,
ľavú ruku pod pravou. Prvá ruka tak ukazuje na ľavú časť hrude. Pravá ruka má vystretý ukazovák, prostredník a vzpriamený palec. Je to typické uloženie prstov používaných pri žehnaní. Tri
vystreté prsty symbolizujú tri božské osoby – Otca, Syna a Svätého Ducha, a dva zložené ľudskú
a božskú prirodzenosť Ježiša Krista. Ak uplatníme na túto postavu predpoklady z plakety č. 1,
ide o božsko-ľudskú osobu (krídla a perá), teda Ježiša Krista, ktorý akoby žehnal. Práve plakety
s vyobrazením krídel a pier obsahujú text, čo poukazuje na slová postavy na plakete. Pre misionárov boli najdôležitejšie slová Ježiša Krista, čo takisto dosvedčuje jeho vyobrazenie na plakete
č. 4. Rovnako tu platí, že postava nie je na rozdiel od postáv na plaketách č. 2 a 3 v pozícii oranta
– modlitby, čo ju priraďuje k plakete č. 1.
Na identiﬁkáciu tejto postavy treba rozlúštiť text ukrytý za písmenami NDE, ktoré môžeme
objasniť ako prvé písmená z textu Noster Dominus Est (alebo Noster Deum Est), čo nápadne
pripomína Tomášovo „Dominus meus et Deus meus“ – „Môj Pán a môj Boh“ (Jn 20, 28). Tieto
slová povedal Kristus po vzkriesení v prvú nedeľu. Túto udalosť pripomína aj zobrazenie Krista.
Iný tvar tuniky a jeho vzor môže symbolizovať pohrebné plachty, do ktorých bol zavinutý, ako je
to napríklad v byzantskej ikonograﬁi pri ikone Narodenia Ježiša Krista. Podobný vzor nachádzame aj na olovenom krížiku zo Sadov pri Uherskom Hradišti. Krížik obsahuje aj písmená v gréčtine IC ΦΩC XC – NH ZΩH X(Ω). Ide o najstaršiu známu paleograﬁckú pamiatku z obdobia
Veľkomoravskej ríše. Text v preklade R. Hoška znamená ΦΩC ZΩH – Svetlo, život, NH X(Ω)
– Víťazstvo (Pánovi), IC XC – Iesus Christos.20
Pravá ruka žehná, čo korešponduje s opisom celej udalosti: „O osem dní boli jeho učeníci zasa
vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal:
,Pokoj vám!’“ (Jn 20, 26) Pravá ruka postavy na plakete ukazuje na ľavú časť hrude, ľavý bok,
ktorý bol v Ježišovom prípade prebodnutý. Ďalší verš v Jánovom evanjeliu poukazuje práve na
túto skutočnosť: „Potom povedal Tomášovi: ,Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!’“ (Jn 20, 27). A práve slová „Dominus meus
Pieta, K. – Ruttkay, A.: Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa.
Bojná – Neues Macht – und christianisierungszentrum des Furstentums von Nitra. Vorbericht, c. d., s. 53.
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et Deus meus“ – „Môj Pán a môj Boh“, ktorých aplikovanie na celú Cirkev – Noster Dominus
Est (alebo Noster Deum Est) – Náš Pán (Náš Boh) – sa môže nachádzať za iniciálami NDE. Tieto
slová sú hneď v nasledujúcom verši: „Tomáš mu odpovedal: ,Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: ,Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.’“ (Jn 20, 28-29)
Práve určenie postáv na plaketách č. 1 a č. 4 na základe náboženskej symboliky ako osoby Ježiša Krista a následné dedukovanie textu nás môže priviesť k určeniu postáv na zvyšných dvoch
plaketách. Ďalšie dve postavy sú v pozícii oranta. Jedna je muž s krížom v tvare písmena T (tau).
Druhá postava je pravdepodobne ženská postava. Nasvedčuje tomu symbolicky vytvarované
poprsie. Obe postavy sú bez krídel, iba s perami. V kontexte predošlého vyjadrenia o použití
symboliky krídel a pier ide o zobrazenie ľudí – telesných bytostí. Kým pri postave s písmenom T
je obruba zhodná s obrubami plakiet symbolizujúcich Ježiša Krista, pri postave s vytvarovaným
poprsím je obruba odlišná. Štýl obruby symbolizuje pohlavie zobrazených osôb.
Postava na plakete č. 2 s písmenom T v rukách je podľa K. Pietu a A. Ruttkaya anjelom so
zloženými krídlami. Podľa nich písmeno T je vlastne antonským krížom a atribútom sv. Antona
Pustovníka, ktorý žil v Egypte v 3.-4. storočí.21 Ale ani jeden neudáva presvedčivý dôvod, prečo
by mal anjel držať tento kríž. Z interpretácie plakety č. 4 možno dedukovať, že ide skôr o postavu apoštola Tomáša, ba i to, čo K. Pieta a A. Ruttkay pokladajú za kríž, je prvé písmeno jeho
mena. Súvis s plaketou č. 4 spočíva aj v postoji postavy (orant) – Tomáš sa modlí. Teda plaketa
č. 2 mohla tvoriť s plaketou č. 4 spoločnú kompozíciu či už na prenosnom oltári, alebo ako súčasť dreveného relikviára v tvare truhlice a kompozícia na jednej z jeho dlhších strán.
V prípade postavy na plakete č. 3 ide o ženskú postavu v pozícii oranty podobne ako u postavy apoštola Tomáša na plakete č. 2. To, že ide o ženskú postavu, vyplýva aj zo zobrazenia
šatky na čele, ktorou si ženy na kresťanskom východe podnes zahaľujú vlasy. Zo žien vhodných
na vyobrazenie vyniká jedna tak svojím poslaním, ako aj životom – Mária, Bohorodička. Predpokladáme, že ide o zobrazenie Bohorodičky. Zvýraznenie obruby tomu zodpovedá. Ak plakety
č. 2 a 4 spolu súvisia, musí existovať súvislosť aj s plaketami č. 1 a 3. Text z plakety skrytý
za písmenami VAVM „... (kto) je z pravdy, počúva môj hlas“ – „est ex Veritate, Audit Vocem
Meam“ (Jn 18, 37) sa naplnil v absolútnej plnosti práve v Márii. A to od okamihu zvestovania,
keď Mária počatá bez dedičného hriechu, teda žijúca v pravde, v Bohu22, počula Boží hlas (porov. Lk 1, 26-38) a žila Boha, čo dosvedčuje sám Ježiš Kristus (porov. Lk 11, 27-28).
To, že na plaketách č. 2 a 3 sa nenachádzajú profánne osoby, je viditeľné aj na náznaku svätožiary v obidvoch prípadoch.
Tvrdenie Martina Vanča (prezentované aj Slovenskou poštou pri príležitosti vydania známky
s platou z Bojnej23), že v prípade všetkých šiestich plakiet ide o zobrazenie rôznych rádov anjelov: cherubínov (plaketa č. 6), serafínov (plaketa č. 5), archanjelov (plaketa č. 2), anjelov (plakety
č. 3 a 4) a anjela veľkej rady (plaketa č. 1)24 v prípade plakiet č. 1 až 4 nie je pravdivé. Ak by chcel
autor znázorniť anjelské rády, isto by volil znázornenie všetkých rádov. Navyše Vančo dostatočne
nezdôvodnil jednotlivé rozdielnosti v obrubách a v tvare plakiet ani pri zobrazovaní jednotlivých
postáv a v súlade so svojím výkladom, že ide o anjelov, nerekonštruoval vhodný biblický text.
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Záver
Alexander Ruttkay a Karol Pieta interpretovali grafémy na plaketách ako latinské písmená,
čo na rozdiel od Pavla Žiga potvrdil aj Ľubomír Kralčák. Význam zobrazení ani text nemohli
dedukovať, lebo neprihliadali na symbolické vyjadrenie zobrazenej situácie. Práve toto nenájdenie súvislostí medzi grafémami a postavami mohlo priviesť Martina Vanča k jeho interpretácii
postáv na plaketách ako anjelov.
Deﬁnovanie a rozdelenie postáv i textu na plaketách z Bojnej: Kristus – plakety č. 1 a 4, Presvätá Bohorodička – plaketa č. 3, apoštol Tomáš – plaketa č. 2, serafín – plaketa č. 5 a cherubín
– plaketa č. 6. Zobrazenia korešpondujú s tvarom plakiet, zobrazením krídel i pier, ako aj dôležitosťou plakety, ktorá je zvýraznená v latinských grafémach zastupujúcich text s jasným misionárskym posolstvom určeným veľkomoravským Slovenom. Ten je podoprený práve postojom
modlitby viditeľnom pri postavách Tomáša a Bohorodičky a zvýraznením nebeskej sféry a večného života zobrazením dvoch rádov anjelov. Z hľadiska života Ježiša Krista a jeho posolstva
sa na súbore plakiet zobrazujú udalosti tesne pred a po najdôležitejších okamihoch pre ľudstvo.
Pilát odsudzuje Ježiša na smrť a vzkriesený Kristus sa ukazuje všetkým jedenástim apoštolom.
Aj výber textu v súvislosti s pravdou, ktorú Sloveni chápali ako veľmi dôležitý aspekt ich bežného života, a potvrdzovaním Krista ako Pána a Boha pre katechumenov i nových veriacich,
znamenal neustále si pripomínanie premeny, ktorá nastala v ich živote – odvrátenie sa od starých
božstiev a práva (pravdy) a priklonenie sa ku kresťanskému Bohu, ktorý sám je Pravdou.
Zvyšné obruby mohli svojou veľkosťou skrášľovať plakety č. 5 a 6 zobrazujúce anjelov, ako
aj plakety č. 1 a 4 zobrazujúce Krista. Mohli však byť vyplnené aj iným, menej trvácnym materiálom, napríklad vyrezávaným drevom, ktorý zhorel pri páde hradiska v Bojnej.
Plakety z Bojnej sú autentickým svedectvo christianizácie moravských Slovenov pred príchodom byzantskej misie vedenej Konštantínom-Cyrilom a Metodom. Pripúšťame, že ani tento náš
pohľad na obsah a skrytý text plakiet nemusí byť jednoznačný, no bez teologického pochopenia
ich nemožno ani správne dedukovať. Práve teologický výklad môže stáť najbližšie k interpretácii
zobrazovaných ﬁgurálnych motívov a latinských grafém na plaketách, s úplným rešpektovaním
poznatkov zhrnutých archeológmi K. Pietom a A. Ruttkayom. Zároveň sa tým potvrdzujú aj argumenty Ľ. Kralčáka o použití latinských grafém ako východiska pre biblický text.
Contribution to the interpretation of characters and texts on plaques of Bojná
Juraj Gradoš
Alexander Ruttkay and Karol Pieta interpreted the graphemes on plaques as the Latin letters, which was conﬁrmed
also by Ľubomír Kralčák, contrary to Paul Žiga. They could deduce neither the importance of image nor text, since they
did not watch the symbolic expression of the imaged situation. Just the connection between graphemes and ﬁgures leads to
the interpretation of ﬁgures and text on a plaques from Bojná: Christ – plaques No. 1 and 4, Blessed Virgin – plaque No. 3,
the Apostle Thomas – plaque No. 2, Seraﬁn – plaque No. 5 and cherub – plaque No. 6. The images correspond to the shape
of the plagues, image of wings and lips, as well as the importance of plaque, which is highlighted in the Latin graphemes
representing the text with a clear missionary message destined for Slavs of Great Moravia. The events just before and after
the most important moments for humanity are imaged on a set of plaques, in terms of the life of Jesus Christ and his message. Pilate condemns Jesus to death and reanimated Christ shows himself to all eleven apostles. This also includes the
graphemes: (E)VAVM – „Est ex Veritate, Audit Vocem Meam“ (Jn 18, 37) and NDE – „Noster Dominus (or Deum) Est“.
The plaques from Bojná are the authentic testimony of Christianisation of the Moravian Slavs before the arrival of
the Byzantine mission led by Constantine-Cyril and Methodius. We admit that even this our view of the content and
hidden text of plaques may not be deﬁnite, but they cannot be even correctly deduced without the theological understanding. Just theological interpretation can stand closest to interpretation of imaged ﬁgural motifs and Latin graphemes on a
plaques, with full respect for knowledge summarized by archaeologists K. Pieta and A. Ruttkay. At the same time thus
the arguments of Ľ. Kralčák about use of Latin graphemes as a basis for the biblical text are conﬁrmed.
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KOCÓJ, E.: Sacrum and tears. The phenomenon of weeping icons in religious representations in Orthodoxy (selected issues). Slavica Slovaca, 50, 2015, No. 2, pp. 140-155 (Bratislava).
This article analyzes selected issues related to the phenomenon of the so-called weeping icons in Orthodoxy from
the perspective of cultural anthropology. In this part it portrays the regions of the Orthodox world that host the weeping
icons, as well as the main themes and motifs associated with the subject of the “weeping persons” on icons (Mother of
God, Christ, saints, monks and politicians), hierotopy and the time of weeping. The research carried out while interpreting the beliefs related to the origin of weeping, presents their historical consistency in the collective memory of Orthodoxy, as well as its contemporary transformation. The study involves qualitative methods of research. Selected examples
of weeping icons in historical and ethnographic sources from various ages and Orthodox countries were subjected to
comparative analysis. Contemporary beliefs referring to weeping icons were also exposed to qualitative research –
I conducted interviews with the Orthodox Church believers as well as residents of the places hosting weeping icons (Romania, Poland, Ukraine, Eastern Slovakia) and engaged in participant observation (Greece and Macedonia). The research
also included internet research – the narration of the new media on weeping icons was analyzed, including blogs and
web portals. The analysis employed the use of interpretivist paradigm facilitating the research of hidden meanings and
cultural codes connected to the representations of Orthodox believers on the weeping icons.
Orthodoxy, icons, imagology, miraculous icons, weeping icons, regions of weeping icons, weeping persons, space,
time, memory, contemporary representations related to the weeping icons.

Wstęp
W kulturze popularnej – w związku z wybuchem w ostatnich latach konﬂiktów zbrojnych
między Rosją a Ukrainą oraz w krajach arabskich (po 2010 roku), na terenie których żyje prawosławna mniejszość religijna – mamy do czynienia z nasileniem informacji o tzw. płaczących
ikonach.1 Zarówno media tradycyjne oraz nowe media, jak i komunikaty ze strony Kościoła
prawosławnego informowały świat o niezwykłym fenomenie, który zaobserwowano na wielu
obszarach, gdzie wyznaje się prawosławie. Zjawisko to nie jest jednak wyłączną domeną czasów współczesnych – analiza źródeł historycznych i etnograﬁcznych prowadzi do wniosku, że
było ono znane już w czasach bizantyńskich, a po podziale Kościoła chrześcijańskiego (schizma
z 1054 roku) topos płaczących ikon występował prawie w każdym regionie prawosławia.
Mimo stosunkowo bogatych źródeł, które mówią o płaczących ikonach, fenomen ów nie był dotychczas przedmiotem głębszej analizy naukowej, a opracowania go dotyczące pojawiają się sporadycznie.2 Wyraźnie da się wskazać różne, często dość odmienne sposoby jego rozumienia, charakteDr.hab. Ewa Kocój, Instytut kultury, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31 007 Kraków.
Fragment większej całości. W części drugiej analizuję przyczyny płaczu ikon w wyobrażeniach prawosławia.
2
Warto zwrócić uwagę na następujące opracowania tematu: Niedźwiedź, A.: Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005; Kruk, P. M.: Ikony-obrazy
w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków: Collegium Columbinum, 2011, s. 183-189.
*
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rystyczne dla poszczególnych dyscyplin – przede wszystkim dla teologii i antropologii kulturowej.
Teologia prawosławna przyjmuje, że płaczące ikony należą do grupy ikon cudownych, czyli
tych, w których w szczególny sposób kumuluje się sacrum. Ikony owe zdaniem badaczy trzeba
rozpatrywać w dwóch wzajemnie powiązanych kontekstach: kultowym, w którym obraz powinien
spełniać pewne określone przez Cerkiew kryteria, aby mógł stać się przedmiotem praktyki religijnej, oraz misteryjnym, opierającym się na ontologicznej i antropologicznej myśli prawosławia.
W tym drugim wymiarze ikonę i relacje, w jakie wchodzi ona z ludźmi, można zrozumieć poprzez
apofatyczne doświadczenie Boga oraz zstępujący porządek budowy świata przejęty z ﬁlozoﬁi
neoplatońskiej. W teologii apofatycznej przyjmuje się, że racjonalne i pozytywne poznanie Boga
nie jest możliwe; ludzkie pojęcia, zaczerpnięte ze świata, nie są zdolne ogarnąć i opisać Boga
– dlatego mówi się o Nim językiem przeczeń. Człowiek może Go jednak doświadczyć poprzez
symbole, w tym poprzez ikonę. Prawosławny Wschód podkreśla, iż obraz religijny przeznaczony
jest dla tych, którzy mają oczy, niezależnie od ich wykształcenia czy warunków, w jakich żyją.
Ikona pobudza, daje wzrokowi ,,moc patrzenia”, dzięki któremu wierzący sięga w głąb albo, mówiąc językiem teologów, do samego jądra, do podstawy istnienia, czyli do Boga. W tym sensie
ikona pozwala na symboliczne doświadczenie Boga, który przemawia do człowieka za pomocą
znaków. Umieszczone w takiej perspektywie ,,żyjące ikony” powodują, że dzięki nim człowiek
i ikona – symbol świata nadprzyrodzonego – wchodzą ze sobą w rozmaite relacje, sięgające poza
zwykłe proskynesis. Możliwy tu jest zarówno płacz postaci z ikon, jak i inne znane w prawosławiu cuda z nimi związane. Ponadto prawosławie podkreśla, że wszystkie ikony są cudowne, jako
że każda z nich stanowi przedstawienie człowieczej natury Boga oraz świętego-człowieka, który
doświadczył przebóstwienia, czyli odnalazł w sobie Bożą część. Ten drugi aspekt okazuje się bardzo ważny w kanonicznym rozumieniu ikony, ponieważ oznacza, że można na nich przedstawiać
tylko postacie zmarłych kanonizowanych przez Cerkiew. Tu warto zauważyć, iż w niekanonicznych ikonach pojawiają się niekiedy postaci osób żyjących – władców, duchownych i polityków,
których obecność zaświadcza o ich nieformalnym kulcie oraz o tym, że kultura popularna rządzi
się własnymi regułami. Cerkiew prawosławna stoi też na stanowisku, że w niektórych ikonach
sacrum kumuluje się w sposób wyjątkowy, co zależy m.in. od osoby malarza ikon i jego duchowości (żarliwa modlitwa, post, asceza), miejsca złożenia ikony oraz tzw. przemodlenia miejsca
i wizerunku przez wiernych.3 Kanoniczna prawosławna teologia zaleca jednak ostrożne podejście
do zjawiska płaczu ikon i ogólnie mirotoczenia. Uznanie ikony za płaczącą odbywa się zgodnie
z procedurami znanymi duchownym. W Kościele prawosławnym obowiązuje specjalna procedura postępowania w razie niezwyczajnego zachowania ikon. Każdy taki przypadek zgłaszany
jest przez duchownych do administracji diecezjalnej, która wysyła do jego rozpatrzenia specjalną komisję – do jej obowiązków należy przeprowadzenie wywiadów ze świadkami wydarzenia
i zbadanie ikony. Jeśli komisja potwierdzi zgłoszony fakt, przysyłana jest nowa komisja teologów
i specjalistów. Ikonę umieszcza się w specjalnym kiwocie (kioto), czyli drewnianej przeszklonej
szafce – jeśli tam dalej wydziela ona łzy, uznana zostaje za ikonę cudowną i płaczącą.4 Łzy traktowane są jako sacrum, a w przypadku gdy ich ilość jest obﬁta, duchowni zazwyczaj zbierają je
do specjalnych naczyń i wykorzystując następnie łzy do posługi wśród wiernych.
W naukach o kulturze, podobnie jak w teologii, płaczące ikony włączane są do kręgu religijności mirakularnej i zaliczane do grupy tzw. cudownych ikon, czyli tych, które w wyobrażeniach
wiernych Kościoła prawosławnego wyróżniają się spośród innych wizerunków sakralnych speKocój, E.: Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 161-168.
4
Соколов, В.: Может ли ложь быть полезной для Церкви? О мироточении, подлинном и мнимом, http://kievorthodox.org/site/spiritual/216/ [13.2.2015].
3
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cyﬁcznym, niezwyczajnym zachowaniem wykraczającym poza prawa nauk ścisłych. Zdaniem
etnografów i antropologów kulturowych fenomen ten należy do świata imago – wyobrażeń religijnych określonych etnosów.5 Analizując uniwersum wyobrażeń prawosławia pochodzących
z różnych okresów historycznych i regionów, dokonać można pewnego usystematyzowania tego
typu przypadków związanych z ikonami. Wyróżnia się zatem ikony, na których postacie na nich
namalowane uśmiechają się do wiernych, mrugają do nich, płaczą lub krwawią. Nierzadko blizny
na twarzach świętych postaci z tych ikon bez pomocy z zewnątrz powiększają się, a zniszczone
przez historię lub czas wizerunki samoistnie się odnawiają. Znane są również ikony, które same
unoszą się w powietrzu, zmieniając miejsce swego położenia, lub też potraﬁą karać wiernych
cieleśnie – podczas zbliżania się do obrazu grzesznik czuje, że został w jakiś niewyjaśniony sposób uderzony przez postać namalowaną na ikonie. Warto podkreślić, że wiara w cuda z udziałem
ikon dotyczy wizerunków wykonywanych w różnej technice i mających różne kultowe przeznaczenie – drewnianych i drukowanych na papierze, znajdujących się w obiektach kultu religijnego i w domach wiernych, rzeźb i mozaik z przestrzeni sakralnych oraz papierowych lub tkanych
płaszczenic umieszczanych w częściach ołtarzowych lub nawach prawosławnych świątyń.
Zgodnie z propozycją Iriny Jazykowej aby pojąć fenomen ikon, należy w trakcie analizy spojrzeć na nie jako na tekst sakralny, wymagający równoległego odczytania na wielu poziomach.
Tym bowiem, co decyduje o umiejętności zrozumienia ikony jest właściwy kontekst – to on sprawia, że możemy uchwycić znaczenia rozmaitych jej treści (znaków i symboli). Badaczka, nawiązując do średniowiecznego rozróżnienia sensów Pisma Świętego,6 wyróżnia cztery poziomy znaczeń ikony – literalny, alegoryczny, moralny i anagogiczny. W kontekście niniejszych rozważań
bardzo ważne wydają się poziomy trzeci i ostatni, czwarty, ponieważ to właśnie na nich człowiek
odkrywa głęboką więź z sacrum – na nich też obraz działa ,,sam w człowieku”, wchodząc z nim
w rozmaite relacje.7 To właśnie na tych poziomach człowiek jest w stanie dostrzec jej specyﬁczne
zachowanie, nawet bez rozpoznania ikonograﬁcznego typu i tematu przedstawienia.
Rozważania te zrodziły kolejne tropy i konstatacji naukowe. Opierając się na hermeneutyce
ikony, znaczenia z nią związane zaczęto postrzegać i próbować zrozumieć przez pryzmat relacji
między przedmiotem sakralnym a człowiekiem, a ściślej – poprzez związki, jakie łączą ludzi
z ikonami. Bierze się tu pod uwagę zarówno symbolikę przestrzeni i czasu, w ramach której ludzie doświadczają kontaktu z ikoną, co w ich widzeniu stanowi indywidualny element twórczy,
wynikający ze specyﬁcznego stanu świadomości i różnic kulturowych. Robin Cornack zwraca
uwagę na konteksty kulturowe, w których ikona funkcjonuje, twierdząc, że to, co na niej widzimy, może zmieniać się w czasie i przestrzeni kulturowej. Analiza ikon jako dzieł związanych z konkretnym społeczeństwem pozwala na badanie świata jego zbiorowych wyobrażeń.8
Dawid Friedberg wiąże z kolei fenomen tego typu obrazów (nie tylko ikon) z indywidualnym
doświadczeniem życiowym człowieka, które powoduje, że na tym samym obrazie ludzie widzą
odmienne rzeczy i inaczej go doświadczają. Badacz nazywa to uobecnieniem namalowanej na
wizerunkach Prawdy, która może tak mocno dotykać ludzkie serca, że człowiek zachowuje się
wobec obrazu w sposób niezwyczajny: płacze przed nim, rani go, pali, całkowicie niszczy.9 Pojawiły się też prace wiążące fenomen cudownych ikon, nazywanych w tym wypadku ikonami
5
Kocój, E.: Ikona – Obraz czy Postać? Kult świętych obrazów na Bukownie rumuńskiej. In Jakimowska, St. –
Wieruszewska, E. (eds.): Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suczawa:
Związek Polaków na Bukowinie, 2006, s. 52-68.
6
Markiewicz, H.: Interpretacja semantyczna dzieł literackich, http://hamlet.edu.pl/markiewicz-interpretacja#p28
[2.9.2015].
7
Jazykowa, I.: Świat ikony. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1998, s. 21-41.
8
Cormac, R.: Malowanie duszy: ikony, maski pośmiertne i całuny, Kraków: Universitas, 1999, passim.
9
Freedberg, D.: Potęga wizerunku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 27.
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przestrzennymi, z czynnikami zewnętrznymi – ze specjalną kreacją sakralnej przestrzeni, która
określana jest terminem hierotopia (z gr. ἰερός – sakralny + z gr. τόπος – miejsce, przestrzeń).10
Zdaniem Alexego Lidova hierofania, czyli objawienie sacrum (np. na ikonie) wywiera wpływ na
człowieka, mobilizując go do specjalnej kreacji przestrzeni sacrum. Zaaranżowana przestrzeń
– hierotopia – oddziałuje ponownie na ludzkie doznania, a tym samym wyobrażenia. Na aranżację miejsca składają się architektura, światło, obraz, religijne ,,gadżety”: barwy, rośliny (kwiaty,
zioła), świece i cienie rzucane dzięki ich światłu, a także śpiew, rytuał, praktyki kultowe – pokłony, żegnanie się, a nawet pożywienie, zwyczajowo w prawosławiu przez wiernych do miejsc
kultur religijnego (cerkwi, kaplic, cmentarzy). Raz ukształtowana hierotopia może być powielana
w innych miejscach i innym czasie. Ciągnąc tę myśl dalej: ikony w tak stworzonej przestrzeni
mogą pełnić rolę pośrednika, mediatora między światem ludzkim a światem niebiańskim, choć
– jak wskazują badania terenowe – lepiej określić je mianem świata sacrum, mającego dualne oblicze. Gdy ,,stworzymy ikonom odpowiednie warunki”, ich obecność w przestrzeni jakby
w symboliczny sposób rozciągała ową przestrzeń, sięgając poza ziemski czas i ramy doczesności.
Wywołuje to dalszy efekt: ikona w zbudowanej zgodnie z pewnymi regułami hierotopii, oddziałuje ponownie w specyﬁczny sposób na człowieka, pomagając mu przełamać granice zwykłego
postrzegania. Człowiek wchodzi z nią w relację, ,,działa wewnątrz obrazu”, staje się współtwórcą
ikon, co oznacza, że może widzieć w nich coś, co wykracza poza zwyczajowe poznanie. Poddany
oddziaływaniu na wiele zmysłów, wpływowi zmieniających się w przestrzeni form, widzi to, co
umyka codziennemu spojrzeniu. W podobnym kierunku idzie Bissera V. Pentcheva, która dla
tego typu wizerunków rezerwuje termin ,,ikony sensualne” lub ,,ikony performatywne”, szukając
ich korzeni w kulturze bizantyńskiej, w której ukształtowały się reguły malowania ikon. Łączy je
z grecką kategorią poikilia, opisującą różnorodność środków używanych w bizantyńskich świątyniach, które to środki mogą wpływać na przeżycie estetyczne lub religijne, przyczyniając się do
powstawania specyﬁcznych doznań u odbiorcy.11 W takiej perspektywie wszystko dokonywałoby
się dzięki specjalnej kreacji przestrzeni i złudzeniu, a nie objawieniu, co oddala nas od sfery religijnych wyobrażeń związanych z cudownością ikony. Polscy badacze – Joanna Tokarska-Bakir
i Anna Niedźwiedź, rozpatrują fenomen owych ikon w kategoriach sensualizmu i nierozróżnialności, stwierdzając, że w wyobrażeniach wiernych dochodzi do stopienia signans i signatum
– obraz staje się emanacją osobowej istoty bóstwa, objawiając człowiekowi swoje przesłanie.12
Aby zaprezentować fenomen płaczących ikon i związane z nimi problemy, posłużyłam
się wielotorową metodologią badań naukowych. Sięgnęłam do źródeł zastanych – informacji
o płaczących ikonach zawartych w materiale etnograﬁcznym pochodzącym z różnych wieków
i krajów prawosławnych. Podjęłam także badania jakościowe nad współczesnymi wierzeniami
dotyczącymi płaczących ikon, wykorzystując tzw. źródła wywołane związane ze współczesnymi
wierzeniami dotyczącymi płaczących ikon. Były to wywiady z wiernymi Kościoła prawosławnego oraz mieszkańcami miejscowości, w których znajdują się płaczące ikony, m.in. w Rumunii
(2010–2014), w Polsce (2014–2015), na Ukrainie (2015) oraz na wschodniej Słowacji (2015).
Prowadziłam je zgodnie z dwoma kluczami – odwiedzałam miejsca znane mi ze źródeł oraz te,
do których kierowali mnie współcześnie badani, twierdząc, że widzieli w nich płaczące ikony.
Lidov, A.: Hierotopy: The Creation of sacred spaces in Byzantium and medieval Russia, Moscow: Indrik, 2006,
s. 32-55; Lidov, A.: New Jerusalems: Hierotopy and iconography of sacred spaces, Moscow: Indrik, 2009; Lidov, A.:
Hierotopy: Spatial Icons and Image-Paradigms in Byzantine Culture, Moscow: Theoria, 2009.
11
Pentcheva, B. V.: The Sensual Icon. Space, Ritual, and the Senses in Byzantium, University Park: Pennsylvania State
University Press, 2009.
12
Tokarska-Bakir, J.: Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograﬁcznych. Wielkie opowieści, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000; Niedźwiedź, A.: Obraza i postać..., op. cit.
10
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W obu przypadkach odbywałam wyprawy ad fontes – czyli, jeśli tylko było to możliwe, odwiedzałam świątynie z płaczącymi ikonami. Wśród moi rozmówców znaleźli się zarówno prawosławni przedstawiciele społeczności większościowych danego kraju, jak i reprezentanci mniejszości etnicznych i religijnych, wyznawcy prawosławia, greko-katolicyzmu i starego obrzędu
(Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Huculi). Dodatkowo przeprowadziłam obserwację uczestniczącą
(jawną i ukrytą) związaną z płaczącymi ikonami na terenie monastyrów i cerkwi w wymienionych krajach, jak również w Grecji i Macedonii (2013–2015). W ramach owej obserwacji
przyglądałam się dokładnie ikonom uchodzącym za płaczące, poszukując na nich śladów ,,łez”,
oraz śledziłam kult religijny, którym są otoczone. W analizie wykorzystałam także badania internetowe – przeanalizowałam narracje dotyczące płaczących ikon w nowych mediach, w tym
w blogach i na portalach internetowych z różnych krajów, ponieważ współcześnie informacje na
ich temat (tak jak wszelkie inne) są natychmiast przekazywane przez te media, co prowadzi do
nasilenia się kultu otaczającego takie ikony. Wykorzystałam ponadto materiały audiowizualne –
ikonograﬁę płaczących wizerunków z różnych regionów prawosławia w źródłach drukowanych
i w Internecie oraz odpowiednie ﬁlmy dokumentalne. W analizie posłużyłam się paradygmatem
interpretatywnym, pozwalającym na badanie ukrytych znaczeń i kodów kulturowych związanych z wyobrażeniami prawosławnych wiernych.13
Warto odnotować, że przedstawione wyżej wstępnie badania łączyły się ze pewnymi trudnościami, i to na wielu poziomach. Istnieje oczywista różnica pomiędzy naukowym spojrzeniem
na płacz ikon a postrzeganiem tego zjawiska w świecie wiary – mamy tu do czynienia z dwiema
odmiennymi perspektywami, które w trakcie badań w terenie nieustannie wchodzą ze sobą w relacje. Powoduje to, że dla antropologów kulturowych studia nad niezwykłym zachowaniem ikon
stanowią ogromne wyzwanie – przede wszystkim dlatego, że podczas ich prowadzenia badacz
ma świadomość, iż według wyobrażeń wiernych ,,dotyka sacrum”, czyli sfery, którą tak trudno
oddać językiem nauki. Sytuacja zetknięcia z płaczącymi ikonami stanowi jedno z tzw. doświadczeń granicznych, które rodzą w badaczu rozdarcie, zazwyczaj bowiem nie widzi on tego, co
widzą zwykli ludzie, lub też widzi to zgoła inaczej. Stojąc przed takimi ikonami, wielokrotnie
dostrzegałam specyﬁczne odbicie światła, jakieś pęknięcie na ikonie, ciemny ślad (kreskę, plamę) w oczach i poniżej oczu postaci namalowanych na deskach. Nie dostrzegałam jednak łez.
Płaczące ikony rodzą też metodologiczne problemy dotyczące przekazywanych badanym
informacji zwrotnych, z którymi nie każdy etnograf potraﬁ się uporać. Jak bowiem pozostać
wiernym zasadzie sine ira et studio w samym środku tłumu, jak udawać, że widzi się łzy, kiedy
ich nie widać, jak przytaknąć rozmówcom, kiedy w otaczającej rzeczywistości nie dostrzega
się śladu obecności sacrum? Kłamać, udawać, zwodzić informatorów? Informacja negatywna
ze strony badacza (,,nie widzę płaczu”) powoduje często u odbiorców zmianę nastawienia do
uczestnictwa w badaniach, a nawet wycofanie z nich. Różnice występują tu nie tylko na poziomie interpretacji zjawiska, ale już w samym sposobie postrzegania różnych elementów rzeczywistości. Antropolog potraﬁ radzić sobie z takimi wyzwaniami, niemniej jednak wielu odczuwa
specyﬁczną niezręczność i niestosowność sytuacji, w której świat ich wyobrażeń nie podąża za
światem wyobrażeń badanych i ich wiary. To rozdarcie między światem swoim a światem obcych, będące nieodłącznym elementem pracy antropologa, w przypadku badań sacrum, religijności mirakularnej i tzw. sytuacji / doświadczeń granicznych (cierpienie, wina, wojny, przemoc),
najsilniej, jak się wydaje, dochodzi do głosu; prowokuje też najbardziej kłopotliwe pytania,
a milczenie, jakie badacz nierzadko napotyka po drugiej stronie, jeszcze owo rozdarcie wzma13
Szerzej na ten temat Geertz, C.: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
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ga. Antropologowie, jak już wspomniałam, radzą sobie w różny sposób z tym doświadczeniem
w terenie, choć rzadko mówi się o tym i pisze. Można by się pokusić o wskazanie pewnych
typów reakcji badaczy na płacz ikon. Jedni oswajają problem śmiechem czy żartem, inni podchodzą do tematu bardzo poważnie: oglądają, badają, rozmawiają, notują, a na koniec tworzą
uczone rozprawy dowodzące, że zachowali dystans i zbadali wszystko zgodnie ze standardami
nauki. Są również tacy, którzy ulegają „zaczarowaniu” i przechodzą na stronę badanych; od tego
momentu płacząca ikona stanowi dla nic okazję do stawiania egzystencjalnych i metaﬁzycznych
pytań: Dlaczego nie widzę łez? Co oznacza to dla uprawiania przeze mnie nauki, a co dla mojej
wiary? Gdzie przebiega granica między naukowym opisem świata a tym, co dotyczy mojej i ich
wiary? Dlaczego doświadczenie płaczu mnie omija?
Badania nad płaczącymi ikonami są też niełatwe z innego powodu. Zdarza się wcale nierzadko,
że informatorzy nie chcą mówić o swoich doświadczeniach sacrum. Objawieniom towarzyszy lęk,
który przekłada się na niezręczność wypowiedzi i obawę przed wyśmianiem. Dla wielu prawosławnych opowiadanie obcym o płaczących ikonach to swoiste świętokradztwo – znieważanie postaci świętych i odarcie sacrum z jego głębokiej tajemnicy. Nie raz dane mi było zetknąć się z taką
postawą w terenie – milczeli, uchylając się od odpowiedzi, wieloletni prawosławni przyjaciele
i informatorzy, którzy nigdy wcześniej nie odmówili rozmowy na wybrany temat. Obcy, uprzednio
chętni do rozmowy, ściszali głos, rozglądali się na boki, żegnali, a niekiedy szybko odchodzili.
Zacznijmy od... początku i tego, co widać
Rozważania o płaczących ikonach rozpocznę od opisu samego fenomenu płaczu. W tej części interesować mnie będzie synteza danych z różnych okresów na temat tego, co widać na
obrazach (jak i czym ikony płaczą), oraz reakcji wiernych na płacz ikony.
Trudno jest dziś ustalić, gdzie w czasie i przestrzeni należy lokować początki płaczu ikon
i która z nich zaczęła płakać pierwsza. Z toposem płaczących ikon można spotkać się już
w okresie Cesarstwa Bizantyńskiego; pozostaje on obecny nadal w czasach pobizantyńskich,
w regionach oraz księstwach i krajach przyjmujących kolejno prawosławie. Informacje o płaczu
ikon nie wychodziły zazwyczaj wówczas poza sferę lokalną – daną miejscowość lub region.
Część z owych informacji została jednak zapisana w źródłach monastycznych lub też była przekazywana przez mnichów drogą tradycji ustnej. Pozwala to sformułować ogólne stwierdzenie,
iż początki fenomenu płaczących ikon sięgają średniowiecznej kultury religijnej Bizancjum,
przede wszystkim Konstantynopola, a później Góry Atos i Rusi. Dodajmy, że ustalenie czasu pojawienia się fenomenu utrudnia fakt, iż wiele przypadków nie doczekało się do dziś naukowych
opracowań, a narracje o nich opowiadające przynależą do kręgu wyobrażeń religijnych, które
nierzadko nie mają nic wspólnego z rzeczywistą historią i rządzą się własnymi regułami.
Analiza porównawcza źródeł z różnych okresów pokazuje, że istnieją pewne prawidłowości dotyczące płaczu ikon przejawiające się w świadectwach z różnych wieków. Ze wszystkich
narracji można wywnioskować, że płacz ikon pojawił się nagle. Zwyczajne dotychczas – co nie
znaczy: niecudowne – obrazy pewnego dnia zaczynają ,,zachowywać się” w sposób niezwykły. Na obliczu namalowanych na nich postaci pojawiają się krople, które utożsamione zostają
z łzami. Z dawnych i współczesnych przekazów wynika, że w pewnych wypadkach jest to tylko
jedna wilgotna kropla w kącie oka świętej postaci, a w innych łzy spływają z obu oczu. Ich ilość
bywa rozmaita: od wspomnianych pojedynczych kropel do ilości tak wielkiej, że zawilgocone są całe policzki, a nawet szyja – po ramę ikony. Czasem ikony płaczą bardzo obﬁcie – łzy
wychodzą wtedy poza obraz zostawiając na ścianach czy na ziemi mokre plamy. Konsystencja
łez jest rozmaita. Pojawiają się informacje, że są zbliżone do naturalnych łez człowieka i słone
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w smaku. Niekiedy ikony płaczą krwawymi łzami, które po zaschnięciu nabierają barwy czarnej.
Często wydzielają też miły dla powonienia zapach – wówczas prawosławni mówią, że ikony
płaczą mirem lub toczą miro, czyli pachnący, wonny olej.14 Może on mieć rozmaitą konsystencję
i kolor – często przypomina gęstą oleistą ciecz zbliżoną wyglądem do żywicy lub lekką rosę;
w tym ostatnim przypadku prawosławni nazywają ikonami rosotoczącymi.15
W potocznej kulturze prawosławia samo toczenie łez, od chwili spostrzeżenia tego faktu,
uznawane jest za cud, czyli wtargnięcie sacrum. Pojawiające się łzy zagarniają optycznie cały
obraz, a i wszystko, co jest na nim namalowane, jakby przestawało istnieć. Z relacji rozmówców
wynika, że częstotliwość płaczu ikon bywa różna. Niekiedy pojawia się on tylko raz w całej
historii ikony, ale mirakularna pamięć o nim trwa przez wieki – ikona bytuje zatem w cieniu jednokrotnego cudu. Zdarza się też, że ikony płaczą wielokrotnie, ponawiając owo zachowanie co
jakiś czas (po paru miesiącach, po roku, po kilku latach lub wiekach) lub też płaczą od wieków
nieprzerwanie. Tak jak powiedziano wyżej, z pojawieniem się pierwszego płaczu dla większości
wiernych otwiera się nowy niezwykły wymiar przestrzeni – zaczynają się liczyć tylko łzy świętej
postaci i związane z tym faktem przesłanie. Znajduje to odbicie w praktykach kultowych. Jedni
przychodzą przed takie obrazy codziennie, inni czynią to raz na jakiś czas. Wiele osób, słysząc
o płaczu ikon, odbywa pielgrzymki z odległych regionów, by choć na chwilę wejść w kontakt
z sacrum i pochylić przed nim głowę, wypowiadając swoje bóle i żale. Generalnie: przestrzeń
wokół płaczącej ikony zaczyna być tworzona na nowo.
Przestrzeń i czas zdarzeń, czyli parę słów o hiereotopii
Nie ulega wątpliwości, że zarówno dawniej, jak i w czasach współczesnych ikony zaczynały płakać w specjalnej przestrzeni. Najważniejszą i najczęściej pojawiającą się w przekazach
źródłowych przestrzenią są rozmaite miejsca kultu religijnego, a wśród nich przede wszystkim
cerkwie i monastyry, uznawane za miejsce szczególnej obecności sacrum, w których pod postacią misterium i symboli obecny jest świat Boży.16 Świątynia prawosławna, tak święte przybytki w innych religiach, to według wierzeń obszar szczególnego otwarcia, które umożliwia
kontakt między światami Bożym a ludzkim. Informacje o płaczu ikon w przestrzeni świątynnej
zanotowano już w średniowiecznej Rusi, gdzie w 1314 roku zapłakać miała ikona Matki Bożej
Tołgskiej nieznanego pochodzenia – jej nazwa pochodzi stąd, że według tradycji monastycznej
w tajemniczy sposób pojawiła się na brzegu rzeki Tołgi. Jej znalezienie odczytano jako ,,znak
z nieba” i wybudowano dla niezwykłego obrazu monastyr, w którym 16 września 1392 roku
ikona zaczęła wydzielać miro i dokonywać cudów.17 Odnajdujemy tu przy okazji motyw repliki,
przeniesienia mirotocza na kolejne postacie – oto w 1392 roku łzy pojawić się miały na tej samej
ikonie na stopie Jezusa trzymanego przez Bogurodzicę.18 Zjawisko płaczu ikon w świątyniach
poświadczano też w Rosji później – w cerkwiach moskiewskich19 i petersburskich, gdzie na

Streza, L.: Sfântul şi Marele Mir, http://www.crestinortodox.ro/credinta/sfantul-marele-mir-69823.html [3.7.2015].
Басов, Д.: Чудо мироточения, https://ru.wikipedia.org/wiki/Мироточение [18.8.2015].
16
Kocój, E.: Świątynie, postacie, ikony..., op. cit., s. 98.
17
Szerzej na temat historii i legendy tej ikony Лазарев, В. Н.: Русская иконопись от истоков до начала XVI века.
Москва: Искусство, 1983, s. 45-46; Орлов, Д.: Ярославский первоклассный Толгский монастырь, Ярославль:
Типо-Литография Н. Х. Николаевой, 1913, s. 158; Масленицын, С. И.: Ярославская иконопись, Москва: Искусство
1983, s. 13-14; Charkiewicz, J.: Tobą raduje się całe stworzenie… Ikony Bogarodzicy w prawosławiu, Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 2009, s. 213.
18
Дмитриева, Н.: О Тебе радуется! Чудотворные иконы Божией Матери. Сретенский монастырь, 2004, s. 432;
Дмитриева, Н.: Икона Божией Матери Толгская, http://www.pravoslavie.ru/put/050821011542.htm [30.2.2015].
19
Kruk, M. P.: Ikony-obrazy..., op. cit., s. 183-189.
14
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przykład w 1720 roku, pod koniec panowania Piotra I, w monastyrze Świętej Trójcy zapłakać
miała ikona Bogurodzicy, do której natychmiast zaczęli przybywać mieszkańcy miasta z modlitwą. Car, obawiając się zamieszek poddanych, nie był rad temu wydarzeniu i nakazał rozprawić
się z ludzkimi przesądami. Przeprowadzone przez niego dochodzenie, wykazało brak objawienia
sacrum i dokonane na obrazie oszustwo - przebicie wizerunku Matki Bożej w kilku miejscach na
wysokości oczu i pokrycie nakłuć większą ilością farby.20
Podobne przypadki płaczu ikon w cerkwiach i monastyrach znane są z innych regionów
prawosławia. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych informacje o płaczu ikon pojawiają się m.in. na Bałkanach i w Rumunii. W serbskim monastyrze Lepavina (obecnie na
terenie Chorwacji) około 1550 roku została umieszczona ikona Matki Bożej nieznanego autora,
która szybko zasłynęła z płaczu i cudów.21 W monastyrze Zaśnięcia Matki Bożej w Nicula w
Siedmiogrodzie w Rumunii zaczęła płakać ikona Bogurodzicy, namalowana w 1681 roku przez
prawosławnego księdza Luca z Iclod. Ikona płakała tylko jeden raz w swojej historii (przez 26
dni), ale cuda dokonujące się za jej sprawą mają miejsce do dziś.22 Również pamięć o jej płaczu
trwa wśród wiernych do czasów współczesnych: „w monastyrze jest ikona Matki Bożej, ona płakała, płakała tylko jeden raz, to było dawno temu, ale od tego czasu ikona jest cudowna. Wiele
jest przy niej uzdrowień, przyjeżdża tu wielu ludzi, wielu, modlą się, robią pomazanie, nocują w
monastyrze, ona leczy z chorób, wygania demony.”23
Najwięcej poświadczonych przypadków płaczu ikon w przybytkach prawosławnych miało miejsce w czasach współczesnych, co wynika zresztą z szerszego i szybszego przepływu
informacji, a także sensacji, jaką wiążą media z tym fenomenem. W 1992 roku na przykład,
w niedzielę, w święto Chrztu Pańskiego, po raz pierwszy zapłakała ikona Matki Bożej w starym
XVII-wiecznym monastyrze Hadâmbu koło Jassów, fundacji hospodara Georghe Ghica. Ikona
została namalowana w 1938 roku przez księdza Octaviana Zmău z Roman. Łzy zaczęły spływać
z prawego oka. W tym samym roku w wigilię św. Paraskiewy zaczęło wypływać miro. Zjawisko
powtórzyło się 22 lutego 1995 roku, a jesienią 1998 roku miro popłynęło z oczu Jezusa na tej
samej ikonie. W 1999 roku w tym samym monastyrze zaczęła wydzielać miro inna ikona – św.
Jana Chrzciciela.24 Podobne zjawiska odnotowano na wyspach greckich. W październiku 2013
roku na Rodos zaczęła płakać ikona św. Michała Archanioła w cerkwi pod jego wezwaniem
znajdującej się na cmentarzu Ialysos, namalowana prawdopodobnie w 1896. Pierwsza ujrzała
ten cud kobieta opiekująca się cerkwią, która przekazała natychmiast wiadomość proboszczowi,
a ten metropolicie Kirillosowi z Rodos. Po stwierdzeniu prawdziwości wydarzenia metropolita nakazał przenieść ikonę do cerkwi Zaśnięcia Theothokos by ułatwić oddawanie jej publicznej czci.25 Fenomen płaczu ikon pojawia się także w świątyniach w krajach Europy zachodniej
i Ameryki. W marcu 1995 roku w rosyjskiej cerkwi Aleksandra Newskiego w Kopenhadze zaczęła płakać ikona Matki Bożej Jerozolimskiej. Jej kopia została namalowana w 1912 roku przez
nieznanego z imienia i nazwiska rosyjskiego mnicha z Góry Athos i przekazana w 1928 roku
20
Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные
по годам, Москва 1789, ч. VII, s. 93-97; В Украине и России одновременно заплакали иконы, http://www.obobrali.
ru/2014/03/v-ukraine-i-rossii-odnovremenno-zaplakali-ikonyi/ [30.2.2015].
21
Дамјановић, Т.: Poklonjenje čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Lepavinske... i čudotvornoj ikoni Presvete
Bogorodice Iverske u manastiru Lepavini, http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/weblog/2007/
06/ [16.07.2014]; Mirotočive ikone u Srbji, 2007 godine, http://www.manastir-lepavina.org/arhiva/novosti/index.php/
weblog/detaljnije/proba/ [16.07.2015].
22
Scurt istoric al Mânăstirii, http://www.manastireanicula.ro/index.php?id=1&category=istoric&lang=ro [18.07.2015].
23
Badania terenowe, monastyr Nicula, kwiecień 2011, kobieta, lat 67, Rumunka, prawosławna.
24
Danalache, T.: Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu [18.7.2015].
25
Sanidopoulos, J.: A wonderworking icon of the Archangel Michael weeps in Rhodes, http://www.johnsanidopoulos.
com/2013/10/miracle-in-rhodes-icon-of-archangel.html [18.7.2015].
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carskiej rodzinie Marii Fedorowej, matki ostatniego rosyjskiego cara Mikołaja II. Cud płaczu
powtarzał się przez 8 miesięcy.26
Do przestrzeni świątyni dołącza się często w przekazach specyﬁczny czas, w którym ma
miejsce płacz wizerunków. Najczęściej jest to szczególny moment doby – Liturgia Święta, będąca najświętszym czasem chrześcijaństwa, przypomnieniem ostatnich chwil z życia Jezusa.
Podczas liturgii wierni znajdują się jakby poza codziennością i dzięki rytuałom przenoszą się
w mityczny czas początku (in illo tempore), kiedy żyli i dokonywali wielkich czynów chrześcijańscy przodkowie. Jeśli idzie o przykłady: w 1670 roku w Klokočovie (dawna eparchia
Mukaczewa, obecnie wschodnia Słowacja) podczas liturgii w cerkwi pociemniał obraz Matki
Bożej, a z jej oczu popłynęły łzy.27 Ikona owa, pędzla nieznanego malarza, w związku z trudną
historią regionu, wojnami i walkami religijnymi na tym terenie, wielokrotnie zmieniała miejsce
pobytu – w XVII wieku znajdowała się początkowo w skarbcu gminy w Preszowie, następnie została przeniesiona do dóbr rodziny Batorów, do kaplicy Rakoczego na zamku Zoﬁi Bator
w Mukaczewie, potem stała się własnością Ilony Zriniová, w 1692 roku znalazła się w Nikodemii
(Izmit) w Turcji, w 1705 roku ponownie traﬁła do Mukaczewa, a po 1711 roku do Wiednia, gdzie
wykonano jej kopię, którą w 1769 roku przeniesiono do Preszowa.28 Podczas całej tej wędrówki
w opowieściach o ikonie pojawiał się topos płaczu, uznawana też była za cudowną, co skutkowało ogromną ilością wotów jej oﬁarowywanych.
Kolejne informacje o płaczu ikon w cerkwi podczas liturgii pochodzą z listopada 1696 roku,
kiedy kilkakrotnie płakała ikona Matki Bożej w greko-katolickim kościele Pócs (obecnie Máriapócs) na Węgrzech, tuż przy ukraińskiej granicy. Została namalowana w 1696 roku przez Stefana (Istvana) Pappa, brata księdza opiekującego się paraﬁą. Wraz z płaczem rozpoczęła się jej
cudowna moc trwająca według wierzeń do dziś.29 W lutym 1854 roku podczas liturgii w cerkwi
zaczęła też płakać ikona Matki Bożej z monastyru Przemieniania Pańskiego Socola w Jassach
w Rumunii. Niezwykłe zachowanie obrazu zauważył jeden z hieromnichów monastyru (Izajasz), który przekazał wiadomość o tym biskupowi Filaretowi. Po zamknięciu cerkwi zebrała się
komisja złożona duchownych i naukowców, którzy potwierdzili cud.30
Świadectwa mówiące o płaczących ikonach dotyczą też innych nabożeństw w cerkwi: procesji z ikonami odbywającej się w czasie wielkich świąt lub w ich okolicy, całonocnego czuwania
czy nabożeństw cyklu dobowego prawosławia (zazwyczaj wieczerni). Każdy z tych obrządków
oznacza dla wiernych sytuację szczególną – jest to moment doświadczenia najświętszego czasu,
gdy wykracza się poza codzienność, a wedle wierzeń wielu prawosławnych nierzadko otwiera się
też rodzaj przejścia między światami. W czasie sacrum dochodzi do symbolicznej reaktualizacji
wydarzeń dokonujących się in illo tempore – Bóg za pośrednictwem Jezusa, Maryi i świętych objawia swoją wolę, przemawia poprzez znaki, przekazuje swoje przesłanie wiernym. 8 maja 2013
Zob.: http://www.dagmaria.dk/Jerusalem_icon_En.html [18.07.2015].
Žeňuch, P.: Svedectvo historických prameňov o klokočovskej ikone ako duchovné dedičstvo našich predkov, http://
www.zoe.sk/?citaren&id=66 [10. 4.2015]; Žeňuch, P.: Medzi východom a západom. Byzantsko-slovanská tradícia,
kultúra a jazyk na východnom Slovensku. Bratislava: Veda, 2002, s. 135-155; Hospodár, M. – Žeňuch, P.: Ochrankyňa
Zemplína. Košice: Gréckokatolícky apoštolský exarchát, 2007; Žeňuch, P. – Zubko, P. (eds.): Bohorodička v kultúrnych
dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014.
28
The weeping icon of Klokochovo, „Byzantine Leaﬂet Series”, 1993, No. 59, http://www.carpatho-rusyn.org/spirit/
kloko.htm [13.7.2015].
29
Fridrich, A.: Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 4, Kraków: Wydaw. Tow. Jez.,
1911 (reprint, t. 1-4 współopr., Kraków: Wydaw. WAM, 2008; Hungary’s Weeping Icon of Máriapócs, http://www.
pontiﬁcalmission-jerusalem.org/default.aspx?ID=770&pagetypeID=4&sitecode=JER&pageno=1 [odczyt: 18.7.2015]; The
Shrine of Máriapócs, http://www.tccweb.org/ourchurches.htm#The_Shrine_of_M%C3%A1riap%C3%B3cs [18.7.2015].
30
Icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Socola, http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maiciidomnului-de-la-manastirea-socola [24.8.2015].
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roku na Cyprze łzy pojawić miały się na ikonie św. Grzegorza w Kambi w Farmaka, namalowanej
w 1624 roku. Ikona zaczęła płakać w czasie szczególnym – w dzień św. Jerzego i zarazem tzw.
Świetlany Poniedziałek,31 czyli drugi dzień po Wielkiejnocy, uchodzący w prawosławiu za jeden
z tzw. dni otwierających niebo. Jej płacz połączył się z innym niezwykłym charakterystycznym
dla cudownych ikon zjawiskiem, które dało o sobie znać w trakcie procesji – ikona stała się tak
ciężka, że nie mogło unieść jej kilku mężczyzn. W trakcie modlitw z tuniki św. Jerzego miała też
wypłynąć gęsta oleista ciecz. Podczas wieczerni zaczęła płakać ikona Matki Bożej Bojańskiej
(Bojanskaja) na Ukrainie, w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we wsi Bojany
(obwód czerniowiecki). Ikona ta reprezentuje typ Hodegetria, została namalowana w 1991 roku
i umieszczona w cerkwi, w minionych już wtedy czasach komunizmu zamienionej na magazyny.
Sam płacz się dostrzeżono po raz pierwszy 18 grudnia 1993 roku, podczas nabożeństwa całonocnego czuwania przed dniem św. Mikołaja (stary styl), a po tygodniu łzy zaczęły też spływać
z oczu Jezusa znajdującego się na tej samej ikonie. Łzy zmoczyły całą twarz Matki Bożej i sięgnęły dolnej krawędzi ikony. Ich obecność połączyła się z cudownymi uzdrowieniami chłopca
i prawosławnego duchownego z Polski. W 1994 roku, po zbadaniu całości wydarzeń, ikona
została uznana za cudowną przez Święty Synod Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego, pod przewodnictwem metropolity Włodzimierza.32 Od momentu
pierwszego płaczu za sprawą ikon wydarzają się wciąż kolejne cuda, w tym liczne uzdrowienia
z chorób oraz z opętania przez złe duchy.33 W Bułgarii w marcu 2013 roku w katedrze Cyryla
i Metodego w Burgas zaczęła płakać XVI-wieczna ikona Matki Bożej, tzw. Panagia Kasperofskagia. Pierwsze łzy pojawiły się w sobotę w tygodniu przed Wielkim Postem, kiedy podczas
procesji towarzyszącej Świętej Liturgii ikona została wyniesiona na zewnątrz cerkwi.34
Częstą okolicznością związaną z płaczem ikon, a dotyczącą przestrzeni jest zmiana tej ostatniej i przenoszenie wizerunku z miejsca na miejsce – w tym z cerkwi czy monastyru jakiegoś
kraju lub regionu do świątyni w innym kraju lub regionie. Płacz ikon jakby miał tu uświęcić
nowe miejsce ,,zamieszkania”, ukazać ,,żywe oblicze świata sacrum”. Sytuacja taka zdarzyła się
w 2010 roku w monastyrze Sihastria Rarău w Rumunii, w którym zaczęła płakać i toczyć miro
ikona św. Efrema. Płacz rozpoczął się, gdy ojciec Onufrie Căruntu odwiedzający monastyr św.
Efraima w Nea Makri w Grecji, zakupił w nim ikonę tego świętego. Po przewiezieniu do Rumunii ikona zaczęła wydzielać miro w szczególnym czasie – na Wielkanoc.35
Ciekawym wątkiem jest też, coraz częściej powtarzający się w czasach współczesnych, płacz
ikon w codziennej przestrzeni i codziennym czasie – w domach zwykłych wiernych. Zdarza się
to zazwyczaj również, gdy następuje jakaś zmiana przestrzenna. Oﬁarowanie ikony przez księży wiernym czy jej zakup w miejscach kultu religijnego powodują, że ikona-sacrum, traﬁając
do domu wiernego, wkracza do nowej przestrzeni i ustanawia jakby na nowo jej symbolikę,
tak że odtąd występujące w owej przestrzeni relacje zaczynają być podporządkowane regułom
ustanowionym przez sacrum. Płacz lub mirotocze pojawić się może zaraz po wprowadzeniu
wizerunku do domu lub później. W 1982 roku na przykład w niewyjaśniony sposób zaczęła
wydzielać olej przywieziona do Montrealu ikona-kopia Matki Bożej Iwierskiej. Twórcą ikony
był mnich Chryzostom z Góry Athos, który oﬁarował ją w 1982 troku José Muñoz-Cortesowi
An Icon of St, George is gushing mirrh in Cyprus, http://www.johnsanidopoulos.com/2013/05/an-icon-of-st-georgeis-gushing-myrrh.html [3.9.2015].
32
История, http://bayany-mon.church.ua/istoriya/ [14.7.2015]; Charkiewicz, J.: Tobą raduje się całe stworzenie...,
op. cit, s. 26-27; Ucraina. Mănăstirea Boian, http://www.youtube.com/watch?v=2_B9PcowUw8 [14.7.2015].
33
Zob.: http://preasfantafecioaramaria.wordpress.com/2014/04/01/icoana-maicii-domnului-plangatoare-de-la-boian/ [18.7.2015].
34
A weeping icon of the Theotokos in Burgas, http://www.johnsanidopoulos.com/2013/03/a-weeping-icon-of-theotokosin-burgas.html [25.3.2015].
35
Zob.: http://www.sfantulefremcelnou.ro/icoana-izvoratoare-de-mir/.
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– Chilijczykowi zamieszkałemu w Kanadzie, przybyłemu w pielgrzymce na Athos. Po powrocie
do Kanady, José umieścił ikonę w domu, gdzie zaczęła wydzielać miro o przyjemnym słodkim
zapachu. W jej historii odnajdujemy też specyﬁczny rodzaj czynu świętokradczego połączonego z utratą życia ,,strażnika ikony” – zaginęła ona podczas morderstwa dokonanego na José
w październiku 1997 roku w Atenach.36 Inna taka sytuacja miała miejsce w 2006 roku we Francji, w podparyskim Garges-lès-Gonesse, kiedy w domu tureckich imigrantów (muzułmanów)
pojawiły się łzy na ikonie Panagii. W historii tej ikony odnajdujemy połączenie wielu znanych
z dawnych opowieści wątków i motywów związanych z płaczem wizerunków: oﬁarowanie ikony
przez prawosławnego mnicha rodzinie imigrantów, płacz ikony w domu innowiercy, kult, jakim
ikonę otoczyli wyznający islam Turcy i chrześcijanie.37 W domu jednego z wiernych, po zmianie miejsca pobytu, zaczęła też płakać w 2005 roku przywieziona z Ukrainy ikona Matki Bożej
Skoroposłusznicy, obecnie znajdująca się w cerkwi w Terespolu w Polsce.38 „stało się to chyba
trzy lata temu, no chyba trzy lata temu, dostałem informację, że coś dziwnego tam się dzieje
w Terespolu… Łukasz się wychował, już jest pełnoletni, wtedy miał jakieś szesnaście, piętnaście
lat, nagle w domu, prywatnym domu, zaczęło pojawiać się coś dziwnego. Z początku on przestał
chodzić do szkoły, on był bardzo wierzący, znam go, ogólnie taki bardzo religijny, a zarazem taki
skryty, tak trochę dziwny, ale w sensie pozytywnym oczywiście. I co się stało, on na początku
nie wiedział co się stało, bo zaczyna się toczyć miro, przejdzie, może przestanie, okazało się, że
zbiera się tego coraz więcej, najpierw poszła fama do księdza, do batiuszki. Faktycznie batiuszka
przyszedł, co najciekawsze była to ikona, którą ten batiuszka mu przywiózł z jakiegoś wyjazdu,
nie wiem czy nie na Ukrainę, nie wiem czy nie do Poczajowa. Łukasz chciał właśnie tą ikonę,
jest to Skoroposłusznica, czyli Ta, jak to nazywają Matka Boża Szybko Spełniająca Prośby, tak
to by na polski wychodziła nazwa tej ikony. Była to ikona z Athosu, znaczy nie ta, która on przywiózł, oczywiście, tylko oryginał, jeśli w ogóle, na Athosie była jakaś tam ta ikona i jakiś mnich
i on miał pretensje do Matki Bożej, i przed tą ikoną i odebrało mu wzrok, po czym jak długo,
długo siadł w nocy się modlił, następnego dnia mu ten wzrok przywróciło... Gdzieś ten Łukasz
poczytał o tej ikonie, rodziny zaprzyjaźnione, bardzo zaprzyjaźnione z rodziną batiuszki, on mu
ją przywiózł z Ukrainy. Zwykła, najzwyklejsza jakąś tam ikona, jakaś tam naklejanka, drewna,
to nie była ikona napisana nie na drewnie cedrowym, na zwykłej desce sosnowej, zaczęło toczyć
się miro, ksiądz bardzo zdziwiony, no bo jak to tak z takiej plastikowej ikony. Najdziwniejsze
było to, że stało się to u Łukasza, który jest uważany za takiego bardzo uduchowionego chłopaka, nawet na tych pielgrzymkach on taki bardziej z boku, taki typ bardziej uduchowionego
człowieka. Ponadto on nam mówił, że może by poszedł po szkole na te kursy pisania ikon do
Supraśla, tak w ogóle w tym kierunku, bardzo dużo się modlił i ta ikona była u niego w takiej
mówiąc po katolicku, w takiej jakby kapliczce, on miał w domu taki kącik modlitwy, kilka ikon,
jakiś tam krzyżyk do modlitwy, no i tak to się stało, że tam się to pojawiło, nie wiadomo co
zrobić, zaczęli przychodzić najpierw ludzie z cerkwi, później katolicy, nawet tam nie było jakiś
niesnasek, ale zaczęło się to robić jakoś nie bardzo, bo pielgrzymki jakby się tam odbywały, nie
bardzo było wiadomo co to jest i dlaczego. Zawezwano Abla, Abel przyjechał jako, tak można
powiedzieć, zwierzchnik na tę część świata, też nie umiał tego wytłumaczyć, pomodlił się, no
The Iveron Mother of God, and the Myrrh-Streaming Icons of Hawaii, http://www.pravoslavie.ru/english/
49458.htm [18.7.2015]; L. Domańska, Płacząca ikona, http://media.wp.pl/kat,1022957,page,2,title,Placzacaikona,wid,12971976,wiadomosc.html?ticaid=113138#czytajdalej [14.07.2015].
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Chiladakis, N.: A Miracle of the Panagia in the Home of a Turk, http://www.johnsanidopoulos.com/2015/03/a-miracleof-virgin-mary-in-turkish.html [15.4.2015].
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Ikona Matki Bożej ,,Szybko spełniającej prośby” (Skoroposłusznicy), http://www.vismaya-maitreya.pl/wielcy_ludzie_
ikona_matki_bozej_szybko_spelniajacej_prosby_skoroposlusznicy.html [15.7.2015].
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co z tym począć, no jest to jakiś znak, nie wiadomo jak to dalej z tym działać, w katolicyzmie
zaraz by to okrzyknięto cudem, prawosławni są bardziej wstrzemięźliwi, to nie jest tak, że to jest
od razu cud, nie wiadomo co sie dzieje, to jest po prostu nieznane zjawisko, o tak to określili,
toczy miro ikona. Łukasz i matka poprosili, czy jest możliwość przeniesienia do cerkwi, bo
w takiej sytuacji wszyscy chcieli to zobaczyć, wszyscy chcieli się pomodlić, ale jak to zrobić, bo
do domu prywatnego nijak. Więc przenieśli to oczywiście z honorami do cerkwi w Terespolu,
jak się wchodzi do cerkwi to widać anałoj, na którym stoi ikona.”39
Interesującym wątkiem przestrzennym, związanym z powyższym, choć rzadko spotykanym
w źródłach, jest płacz ikony w domach malarzy ikon. Taka sytuacja wydarzyła się między innymi
w roku 2012 w Rumunii. W 26. niedzielę po święcie Zesłania Ducha Świętego, zapłakać miały
dwie ikony – Chrystusa i Matki Bożej – w domu Magdaleny Sandu, malarki ikon z Schei z okolic
Braszowa. Zachowanie kobiety świadczy o tym, że wydarzenie to wywarło na nią głęboki wpływ;
potraktowała je jako objawienie sacrum i skierowała w stronę jednej z ikon pytanie: „Matko
Boża czy chcesz nam coś powiedzieć”. W wypowiedziach malarki pojawiły się informacje, że
postać Matki Bożej weszła w relację z kobietą i w reakcji na jej pytanie zapłakała jeszcze mocniej.40 Dotykamy tu w istocie jednego z ważnych aspektów wierzeń związanych z prawosławnym kultem ikon – płacz ikon w domach malarzy nie tylko łączy się z walorem przestrzeni, ale
wynika ze szczególnej roli malarza, którego praca postrzegana jest wciąż w kategoriach sacrum.
W prawosławiu pisanie ikon taktowane było jako paralela do aktu stwarzania świata i człowieka,
a sam malarz, powtarzający akt kreacji, był naśladowcą i zarazem przekazicielem Bożych gestów
i woli. Nic zatem dziwnego, że ikonopisatiela postrzega się jako ,,wybrańca Boga”, człowieka,
który żyje między światami, który ma kontakt z mądrością Bożą i przekazuje ją śmiertelnikom.41
To w jego bliskości, w jego przestrzeni może dochodzić do niezwykłych wydarzeń.
We wszystkich tych przekazach mamy do czynienia z ważną kwestią – spotęgowaniem się
znaków sacrum w jednej przestrzeni. Symboliczne miejsce, jakim jest prawosławna świątynia,
nabiera dodatkowej mocy poprzez niezwykłe zachowanie ikony, co z kolei wpływa na nową
kreację jej przestrzeni, oddziałującą w odmienny niż dotąd sposób na ludzkie wyobrażenia. Doświadczenie to wiąże się z nową aranżacją przestrzenną – hierotopią: ikona stawiana jest na
honorowym miejscu, obudowywana ołtarzami, kratami, umieszczana za szybami, na podwyższeniu, nakrywana baldachimem. Wiadomość o płaczącej ikonie zaczyna ,,żyć swoim własnym
życiem” – jest przekazywana przez duchownych, wiernych, media i nowe media. Wizerunek
zaczyna też być dodatkowo ozdabiany, obdarowywany prezentami (kwiaty, rośliny lecznicze,
świece, pieniądze, pożywienia) – staje się swoistym centrum świata, wokół którego toczy się
życie wiernych, przybywających coraz liczniej na wieść o cudzie, aby zobaczyć go na własne
oczy. Przestrzeń, powtórzmy, zostaje jakby ponownie uświęcona nie tylko dzięki obecności płaczącej ikony, ale i poprzez ascezę oraz żarliwą modlitwę tych, w których kręgu/bliskości zaczęła
płakać oraz zjawiających się przed nią wiernych. W owej przestrzeni obowiązuje też specjalny
rodzaj zachowań kultowych – cisza, szept, rozmodlenie, gesty wotywne (kłanianie się ikonom,
całowanie ich, pocieranie przedmiotów o ikony, przykładanie dzieci, chorych i bolących miejsc
do ikony). Niekiedy, jak twierdziła jedna z informatorek, pojawia się też specyﬁczny lęk, wynikający z przekonania, że przestrzeń, w której znajduje się płacząca ikona, to miejsce wyłączenia
i przecięcia różnych światów – Bożego, ludzkiego, ale i szatańskiego: „uważaj, tam przy płaczących ikonach i relikwiach są różne moce, złe siły. Ktoś cię obserwuje, ktoś może rzucić na
Badania terenowe, 2014, Sobibór, Mężczyzna, lat 49, katolik.
Zob.: http://desecretizari.blogspot.com/2013/04/miracolul-din-schei.html [2. 3.2015].
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ciebie urok. Przychodzą tu nie tylko dobrze ludzie, są też tacy, co życzą źle innym, obserwują
cię, zapalają świece, spotka cię potem nieszczęście.”42
Postacie, czyli kto płacze na ikonach?
Analizując problematykę postaci płaczących na ikonach, odkrywamy pewne powtarzające się
prawidłowości. Najczęściej łzy pojawiają się na ikonach Matki Bożej. Dominuje ona, gdy chodzi
o to zjawisko, praktycznie w każdym regionie prawosławia. Widać to szczególnie w starszych
narracjach o płaczących ikonach z terenów Rusi i Rosji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Grecji,
w tym Góry Atos. Wystarczy wymienić choćby kilka z nich, aby zdać sobie sprawę ze skali zjawiskowego fenomenu: ikona Matki Bożej z Tychwina w Rosji, ikona Matki Bożej z monastyru
Iwieron z Góry Atos (Panagia Portaitissa), ikona Matki Bożej Esphagmeni z Góry Atos, ikona
Matki Bożej z Klokočova ze Słowacji, ikona Matki Bożej z Socola z Rumunii, ikona Matki Bożej
w Koronato na wyspie Kefalonia w Grecji, ikona Matki Bożej w cerkwi Narodzenia w Betlejem
w Ziemi Świętej. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że podobnie jak w całym chrześcijaństwie,
również w wyobrażeniach prawosławnych Matka Boża uważana jest za postać szczególną – Bogurodzicę, ale i orędowniczkę ludzi przed Synem. Jej wstawiennicza i opiekuńcza rola, zdolność do ,,wędrowania pomiędzy światami”, wiara w jej realne pojawianie się jako kobiety wśród
mieszkańców ziemi predysponują ją najbardziej do przekazywania znaków również poprzez ikony. Tradycja prawosławia bardzo mocno akcentuje jej szczególną funkcję jako opiekunki wszelkich uciśnionych i tych, którym zagraża niebezpieczeństwo. Jest ona ponadto zdolna wstawiać się
nawet za największymi grzesznikami. To że wśród płaczących ikon przeważają wizerunki Matki
Bożej dostrzegają także sami prawosławni: „słyszałam o płaczących ikonach. Płaczą w Rosji i na
Ukrainie, najwięcej płacze ikon Matki Bożej, ona jest opiekunką ludzi, przez płacz chce ludziom
przekazać swoje przesłanie;”43 „wiele teraz płacze ikon. U nas na Ukrainie są takie ikony. Ludzie
przychodzą do nich i modlą się przed nimi. Najwięcej płacze ikon Matki Bożej;”44 „wiele ikon
płacze na Świętej Górze Athos. Są to najczęściej ikony Mati Bożej, bo ona jest opiekunka ludzi,
wstawia się za nimi, przekazuje im przez płacz swoje przesłanie.”45
Wedle przekazów prawosławnych płaczą też ikony Chrystusa, zdarza się to jednak rzadziej niż
w wypadku ikon Matki Bożej. Ikona Chrystusa zapłakała między innymi w 2012 roku w cerkwi
prawosławnej św. Mikołaja w Columbus w stanie Ohio w USA.46 Odnotowano też w ostatnim czasie podobne przypadki w Rosji. W 2014 roku w Pawłogrodzie Dniepropietrowskim w domu Anny
Deeva, prawosławnej, zaczęła płakać krwawymi łzami stara, namalowana w 1. połowie XIX wieku
ikona Spasa, nieznanego artysty.47 W pierwszym odruchu kobieta wytarła łzy, ale kiedy pojawiły się
ponownie, wezwała sąsiadów i krewnych. Przez kilka dni modlitwom przewodniczył też miejscowy
ksiądz, który ostatecznie poprosił o przekazanie ikony do soboru Świętej Trójcy, sankcjonując tym
samym jej specjalne znaczenie. Płakać miał również Chrystus na ikonie jednego z wiernych – strażników cerkwi w na Ukrainie: „to ikona Zbawiciela (Spasitiela), to był płacz, ona płakała, to było na
początku XVIII wieku, rosą płakała, najpierw poczarniała, ikona Chrystusa Zbawiciela, w naszym
rozumieniu my niepokorni wobec Chrystusa, musimy stać się pokorni, my musimy umrzeć na krzyżu, ale kto z nas chciałby teraz umrzeć na krzyżu, za wszystkich, jak Chrystus, żeby nas zbawić?”48
Badania terenowe, Bukareszt, Rumunia, kwiecień 2014, kobieta, Rumunka, prawosławna.
Badania terenowe, Kraków, Polska, maj 2015, kobieta, Ukrainka, prawosławna.
44
Badania terenowe, Ukraina, lipiec 2015, kobieta, Ukrainka, prawosławna.
45
Badania terenowe, Hajnówka, Polska, maj 2015, mężczyzna, Białorusin, prawosławny.
46
Who is so Great a god as our God!, http://www.snwoca.org/resources/A-Weeping%20Icon.pdf [2.4.2015].
47
Zob.: http://3rm.info/49455-v-pavlograde-spasitel-plachet-krovavymi-slezami.html [15.7.2015].
48
Badania terenowe, Ukraina, sierpień 2015, mężczyzna, lat, opiekun cerkwi. Poza opinią opiekuna cerkwi jak na razie
nie potwierdzono płaczu ikony.
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Łzy pojawiają się także na ikonach przedstawiających różnych świętych. Trudno tu mówić
o jakiejś regule, choć wydaje się, że płaczą zwykle święci obdarzeni szczególnym kultem w
całym prawosławiu albo w danym regionie czy miejscowości. Wśród płaczących odnajdujemy
przede wszystkim ikony św. Mikołaja Cudotwórcy. Od 1970 do 1973 roku na przykład płakała
„kryształowymi kroplami” ikona św. Mikołaja w greckiej prawosławnej katedrze pod jego wezwaniem w Tarpon Springs na Florydzie, gdzie św. Mikołaj uznawany jest za patrona regionu.49
Od grudnia 1996 roku płacze ikona św. Mikołaja w Michigan, namalowana przez mnicha Izaaka
z syryjskiego skitu w Wisconsin, który to mnich oﬁarował ją ojcu Eliasowi z Michigan.50 Płacze
też św. Mikołaj na ikonie w soborze św. Aleksandra Newskiego w Doniecku na Ukrainie.51 Wydaje się, że taka powszechność płaczu ikony z wizerunkiem owego świętego ma, podobnie jak w
przypadku ikon Bogurodzicy, związek ze szczególnym kultem jego postaci w prawosławiu. Według tradycji jest on uznawany za wielkiego orędownika ludzi (szczególnie młodych dziewcząt
i dzieci), a jego kult w religijności ludowej dorównywał niekiedy kultowi samej Matki Bożej.
Stosunkowo często płaczą też namalowani na ikonach święci rycerze-wojownicy: św. Michał
i św. Jerzy, uznawani za obrońców przed wszelkiego rodzaju złem zagrażającym ludziom, patroni
pasterzy, wojowników i żołnierzy. W monastyrze Przemienienia Pańskiego Warłaama Chutyńskiego, w nowogrodzkim obwodzie w Rosji, płacze ikona św. Michała Archanioła,52 otoczonego szczególnym kultem w prawosławiu. Płacze ikona św. Jerzego na Cyprze, namalowana w 1624 roku, znajdująca się w Kambi we Farmaka. Ikona zapłakała w czasie szczególnym – w Świetlany Poniedziałek
8 maja 2013 roku, w dzień św. Jerzego. Według mieszkańców wioski ikona zaczęła zachowywać się
„niezwykle” już w trakcie procesji – stała się tak ciężka, że nie mogło jej unieść kilku mężczyzn.
Podobne zachowanie ikon jest często w tradycji prawosławnej traktowane jako zapowiedź lub wręcz
początek cudowności. W trakcie modlitw podczas procesji z tuniki św. Jerzego wypłynęła gęsta
ciecz. Niezwykłe zachowanie ikony zostało potwierdzone przez metropolitę Izajasza z Tomassos
i wezwanych przez niego ekspertów, którzy nie potraﬁli wyjaśnić zjawiska w sposób naukowy. W
tym samym miesiącu zaczęła też płakać ikona św. Jerzego w Larnaca na Cyprze.53
Często płaczą ikony patrona określonego regionu lub państwa – tzw. ikony palladialne –
a także święte niewiasty walczące z szatanem: św. Kyriaki i św. Marina. W monastyrze Przemienienia w Nauplion na Peloponezie łzami oblewa się ikona św. Kyriaki, czyli św. Niedzieli,
chrześcijańskiej męczennicy żyjącej w III wieku w czasach cesarzy Dioklecjana i Maksymiana,
której kult jest do dziś bardzo popularny w Grecji i na całych Bałkanach,54 o czym świadczą
liczne ikony umieszczone w cerkwiach i monastyrach wielu krajów (Grecja, Macedonia, Serbia, Bułgaria), wezwania fundowanych świątyń oraz wiele specjalnych miejsc kultu poświęconych tej postaci (np. kapliczki przydrożne). Na Peloponezie św. Kyriaki uznawana jest za
opiekunkę półwyspu. Podobnie jest z postacią św. Mariny na Cyprze, gdzie płacze ona na ikonie
w Maistros.55 Marina to wielka męczennica, żyjąca w IV. wieku w Antiochii, słynna z pokonania
szatana.56 Na Cyprze znajdują się miejsca jej kultu – cerkwie, monastery i groty, między innymi
Zob.: http://www.epiphanycity.org/PDF_ﬁles/Weeping%20Icon%20of%20St%20Nicholas14.pdf [15.7.2015].
The Myrrh-Streaming Icon of Michigan, http://www.stnicholascenter.org/pages/weeping-icon-michigan-city/
[15. 7.2015].
51
Zob.: http://www.ortodox.donbass.com/text/goloha_ikona.htm [10. 4.2015].
52
Radziukiewicz, A.: Chutyński święty i ikony mirro toczące, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_
n=1670&id=8 [10. 4.2015].
53
Zob.: http://www.johnsanidopoulos.com/2013/05/another-icon-of-st-george-gushes-myrrh.html [10.4.2015].
54
Weeping icon of St. Kyriaki is in fact deﬁled, http://www.johnsanidopoulos.com/2009/10/weeping-icon-of-st-kyriaki-isin-fact.html [18.7.2015]; http://www.johnsanidopoulos.com/2009/10/icon-of-st-kyriaki-wept-in-nauplion.html [18.7.2015].
55
Zob.: http://www.johnsanidopoulos.com/2012/07/the-wonderworking-icon-of-st-marina-of.html [3.8.2015].
56
Haurani, G.: The Vita of Saints Marina in the Maronite tradition, http://www.academia.edu/2642602/The_Vita_of_
Saint_Marina_in_the_Maronite_Tradition [26.7.2015]; http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks49
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w Agia Marina czy Kotchati. Na Bałkanach wierzy się, że chroni przed demonami i wspomaga
kobiety w trudnych chwilach.57
Bardzo rzadko płaczą ikony świętych mnichów. Taka sytuacja zdarzyła się w Rosji, gdzie
w monastyrze pskowsko-pieczerskim na pograniczu Rosji i Estonii zapłakała ikona Mikołaja
Gurianova (1909–2002), wielkiego starca niosącego swą posługę wiernym w czasach ateizacji
Rosji;58 mnich ten uznawany jest w Rosji za duchowy autorytet – nie wahał się dawać świadectwa wiary prawosławnej w komunizmie. Podobna sytuacja miała miejsce w maju 2015 roku
w Rumunii, kiedy to w miejscowości Puşcaşi (region Vaslui) zapłakała ikona ojca Arsenie Boca,
teologa, malarza ikon i starca monastyrów w Sâmbăta de Sus i Prislop. Mnich ten, skazany
w czasach reżimu Ceauşescu na tortury i więzienie, uważany jest przez Rumunów za męczennika i wielki autorytet duchowy.59 Ikona owa została zakupiona w monastyrze Lainici (Gorj) przez
rodzinę Motău i umieszczona w wybudowanej na ich podwórzu w tzw. trójcy (rodzaj krzyża).60
Od momentu pojawienia się cudownych łez tysiące pielgrzymów przybywa w to miejsce, by
modlić się przed ikoną, składać wota i okrążać trójcę na kolanach.
Interesujący wątkiem jest też płacz ikon przedstawiających władców, m.in. rosyjskich carów, kanonizowanych po upadku komunizmu w Rosji. W 1997 roku w domu jednego z prawosławnych w Moskwie zapłakała mirem mała papierowa ikona cara Mikołaj II (1868–1918),
ostatniego cesarza rosyjskiego, uznanego z męczennika i kanonizowanego w roku 1981 przez
Rosyjską Cerkiew Prawosławną poza granicami Rosji i w 2001 roku przez Rosyjską Cerkiew
Prawosławną. W 1998 roku rozpoczęło się także mirotoczenie drugiej ikony z wyobrażeniem
tego cara w katedrze Wniebowstąpienia Pańskiego w Moskwie. Obraz został przywieziony do
siedziby jednej z kongregacji, gdzie cud się ponowił.61
Warto dodać, że płaczą również ikony współczesnych władców-polityków namalowane poza
kanonem kościelnym. Mimo że kanonicznie Cerkiew prawosławna nie dopuszcza malowania
ikon osób żywych, jednak część prawosławnych nieoﬁcjalnie nie stosuje się do tych postanowień i prezentuje na ikonach zarówno postaci historyczne niemające nic wspólnego z wiarą lub
świętością (m.in. Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina), jak i współczesnych znanych polityków
i przywódców kościołów (m.in. Michaiła Gorbaczowa, Georgha Busha, Jana Pawła II).62 Swego czasu rosyjskie media podały, że od 19 stycznia 2012 roku płacze ikona Władimira Putina,
uznana już przez część mieszkańców Rosji za cudowną, co może wskazywać, iż w Rosji istnieje
nieformalny kult prezydenta. W tym dniu czcicielki Putina ze wsi Bolszaja Jelena, tworzące
grupę „Wskrzeszająca Ruś” pozostającą poza Rosyjska Cerkwią Prawosławną, doniosły o cudzie światu. Jak zauważyła Swietlana Frolova (matka Fotinia) – przywódczyni i jak się wydaje,
inicjatorka kultu prezydenta – z oblicza Putina na jego odnowionej ikonie, namalowanego jak
święty, w złotej aureoli, wytrysnęły obﬁcie łzy. Putin, uznany przez członkinie tej sekty za nopapers/dop53/dp53ch8.pdf [26. 7.2015]; Lalonde, G.: Pagan Cult to Christian Ritual: The case of Agia Marina Theseiou.
In Greek, Roman and Byzantine Studies, 2005, 45, s. 91-125, https://web.duke.edu/classics/grbs/FTexts/45/Lalonde.pdf
[26. 7.2015]; Znorovszky, A.-B.: Marinus Unveiled: a Transvestite Saints in Western Art and Literature, Budapest 2011,
www.etd.ceu.hu/2011/znorovszky_andrea-bianka.pdf. [26.7.2015].
57
Platon, E.: Fraţia de cruce. O formă arhaică de solidaritate umană, Cluj: 2000, s. 65; Fraţia de cruce, http://www.
crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/pravila-bisericeasca/fratia-de-cruce-81950.html [2.3.2015].
58
Zob.: http://www.johnsanidopoulos.com/2009/04/elder-nikolai-gurianov.html [18.7.2015]; Starzec Mikołaj, http://
janpielgrzym.ucoz.com/publ/starzec_mikolaj/5-1-0-88 [18. 7.2015].
59
Lucinescu, D.: Părintele Arsenie Boca – un sfânt al zilelor noastre, Bucureşti: Editura Siaj, 2009.
60
Ghiorghies, F.: Icoana pãrintelui Arsenie Boca salveazã satul Puscasi!, http://www.vremeanoua.ro/icoana-parinteluiarsenie-boca-salveaza-satul-puscasi [1. 7.2015].
61
Любомудров, A. M.: Мироточение и плач икон, http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10699/
%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95 [2. 6.2015].
62
Kocój, E.: The damned of the Last Judgment or what the Romanians paint in the Orthodox icons (historical and
contemporary cultural contexts). In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2013, vol. 12, issue 35, s. 86-108.
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wego apostoła Rosji, wcielenie apostoła Pawła, jest dla niektórych Rosjan największym świętym
prezydentem współczesnego świata, stąd też jego przedstawienia na ikonach. 23 stycznia 2012
roku media rosyjskie doniosły, że ikona Putina toczy nawet miro.63
Fenomen płaczących ikon, sięgający korzeniami – jak stwierdzono wcześniej – czasów bizantyńskich i występujący we wszystkich regionach prawosławia do czasów współczesnych pokazuje, że wiara w osobową moc wizerunku, jak również stare sakralne topograﬁe funkcjonują w swej
„anachroniczności” obok nowych rozchwianych przestrzeni, które badacze nazywają od pewnego
czasu traveling cultures.64 Mimo że wielu badaczy uznaje, iż czasy nowożytne, a przede wszystkim
wiek XX przyniosły upadek symbolicznych religijnych przestrzeni,65 empiryczne doświadczenia
z terenu wydają się przeczyć takim tezom, pokazując, że różne tradycyjne wyobrażenia wciąż
mają się dobrze w niektórych regionach świata i wykazują zaskakującą trwałość, zachowując swe
symboliczne znaczenie. W wielu regionach nie ulegają zmianie święte miejsca, organizacja przestrzeni w nich i wokół nich oraz związane z nimi doświadczenie transcendencji. Zmieniają się
tylko ci, którzy te miejsca odwiedzają, by poddać się specyﬁcznemu doświadczeniu sacrum.
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Rukopisný irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z rokov 1800-1801
PROKIPČÁKOVÁ, M.: Manuscript Irmologion of Ján Juhasevič Skľarskyj from the Years 1800-1801. Slavica
Slovaca, 50, 2015, No. 2, pp. 156-168 (Bratislava).
Presented paper brings new information about hitherto unexplored manuscript of signiﬁcant scribe and cantor Ján
Juhasevič Skľarskyj (1741-1814). The ﬁfth known irmologion of Juhasevič was written (copied) in the village called
Nevické in the years 1800-1801. The paper focuses on the description of its form and repertoire. In the addition to the
basic musical and textual comparison the article puts emphasis on the system of writing tradition and liturgical musical
praxis in the Carpathian region.
Irmologion, Manuscript, Scribe, Carpathian prostopinije, Ján Juhasevič Skľarskyj (1741-1814).

Štúdium cyrilských hudobných rukopisov byzantsko-slovanského obradu v knižnici Gréckokatolíckej vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze sa uskutočnilo na základe plnenia výskumných úloh spojených so spracovaním dizertačnej témy − irmologionov významného prepisovača liturgických kníh, miniaturistu a kantora Jána Juhaseviča Skľarského. Výsledky výskumov dizertačnej práce sú súčasťou realizácie projektu APVV 14-0029 CyrSlav − Cyrilské
písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.
O živote Jána Juhaseviča Skľarského vieme napriek jeho významu veľmi málo. Jediný pôvodný prameň a zdroj jeho biograﬁckých údajov je latinský marginálny zápis na stránkach jeho
irmologionu z roku 1795, vpísaný Andrejom Bukovským, kňazom z farnosti Simirky (dnešná Zakarpatská Ukrajina).1 Doterajšie štúdie všeobecne uznávajú, že Juhasevič sa narodil v obci Príkra
pri Svidníku v roku 1741. Vychádzajú z výpočtu, ktorý berie do úvahy, že zomrel v decembri roku
1814 vo veku 73 rokov.2 Štúdiá absolvoval v Ľvove, pravdepodobne v bratskej škole, po ktorých
sa vrátil do rodnej obce a dlhé roky tam pôsobil ako kantor. Ešte v roku 1789 napísal v Príkrej
svoj Akatistník. Doteraz nevieme prečo, ale Juhasevič opustil rodnú obec a svoju činnosť zasvätil
farnosti Nevické na Zakarpatskej Ukrajine. Tu „dvadsať rokov príkladne slúžil miestnej cerkvi“3
Mgr. Mária Prokipčáková, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
Hic loci ecclesiae servivit exemplariter per 20 annos, obit 73 aetatis suae anno, scripsit 30 Irmologion (sic!) et complures alios libros, gessit complura munia, uti judicis pagensis, cauponis, ecclesiae curatoris et cantoris, fabricator rotarum,
industrius cultor agrorum, magnus typikista, amoenae vocis, erga pauperes elemosinarius, eclesiam primus intravit,
ultimus exivit; sepultus extra ecclesiam penes cantorale crilosz 15 Dec. st. vet. anno 1814. Adnotavit vero - - Андрей
Буковскiй, parochus Szimirkensis. Hunc modum scribendi libros diversos apud certum parochum in Polonia didicit.
Postea, redus ad patriam suam I. C. Sarosiensis, qua jam cantor, iude inchoando usque mortis suae ultimam diem omni
die excepto inﬁrmitatis alicujus intervallo et prima die Paschatis, urgentissimo etiam tempore, libros scriptitavit. Mors
ejus incidit in diem Dominicam, qua matutinum sacrum et vesperas eminenter decautavit, post vesperas Georgio, nepoti
suo, Irmologion praecantabat, coenavit, decubuit, per horam dormivit, surexit, taudem correptus seria antiqua sua tussi
ruptisque internis venis, sanguinem instar jugulati bovis una cum anima exmisit per os absque ulla spirituali dispositione
perprius procrastinata. Петров, A.: Материалы для истории Угорской Руси, II, St. Peterburg, 1906, s. 87- 88.
2
Tamže, s. 88.
3
Tamže, s. 88.
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a ako ďalej dopĺňa latinský zápis na marginálii - „bol činný vo viacerých povolaniach, pôsobil ako
richtár, hostinský, kurátor a kantor v chráme, kolár, roľník a znamenitý pisár.“4
Historické záznamy z 18. storočia hovoria o fenoméne putujúcich kantorov (мандрованих
дяків), ktorí chodili z farnosti do farnosti a priúčali veriacich gramotnosti a liturgickému spevu.5
Hoci sa Štefan Papp pohráva s teóriou, že Juhasevič „працював на кількох закарпатських селах,“
nezachoval sa dôkaz o tom, že by skutočne pôsobil vo viacerých farnostiach a mohli sme jeho činnosť považovať až za takú globálnu.6 Zmena prostredia mohla súvisieť s jeho osobným a rodinným
životom, o ktorom však doterajšie práce mlčia. Nemáme bližšie informácie o jeho manželke či
deťoch, ale Andrej Bukovskij zaznamenáva, že Juhasevič po nedeľnej liturgii „svojmu vnukovi Jurajovi predspieval Irmologion.“7 Práve to nás priviedlo k širšiemu výskumu, ktorý potvrdil, že istý
Juraj Juhasevič, narodený v obci Namitzka (pravdepodobne skomolenina názvu Nevické) študoval
v roku 1825 v Mukačevskom kňazskom seminári a neskôr dokonca v Stadtkonvikte vo Viedni.8 Za
kňaza bol ordinovaný v roku 1831 a stal sa správcom farnosti Gelse. V rokoch 1865-1872 pôsobil ako Archi-Diaconus Szathmáriensis.9 Neskôr ako Vice-archi-Diaconus, v dištrikte Nyirenzis.10
Podľa nekrológu z roku 1878 zomrel Juraj Juhasevič 21. júna 1877 vo veku 73 rokov v 46. roku
kňazstva.11 Z toho usudzujeme, že sa narodil v roku 1804 a práve on mohol byť spomínaným Juhasevičovým vnukom, ktorému už ako desaťročnému starý otec predspevoval irmologion.
S menom Jána Juhaseviča Skľarského sa spája autorstvo 26 zachovaných diel rôzneho žánrového typu, od liturgikonov, kalendárov, cez spevníky a irmologiony až po zbierku prísloví,
typikon či žaltár.12 Jeho dielo sa vyznačuje precíznym rukopisom, kresliarskou zručnosťou a estetickým citom pre poriadok a súlad. Doteraz sa zachovali zmienky o desiatich Juhasevičových
irmologionoch, ale len pri siedmich z nich poznáme miesto uloženia:
1. Irmologion, 1778 − 1779 neznáme miesto uloženia13
2. Irmologion, 1784 − 1785 Historické múzeum, Ľvov, Sig. 209
3. Irmologion, 1795
neznáme miesto uloženia14
Porov. Tamže, s. 88.
Ясиновський, Ю.: Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження. Ін-т українознавства ім. Крип’якевича НАН України, Львів: Місіонер, 1996, s. 74.
6
Porov. Папп, С.: Духовна пісня на Закарпаттi. In: Analecta Ordinis S. Basilii Magni, Romae, 1971, s. 122.
7
Z latinského originálu: “…post vesperas Georgio, nepoti suo, Irmologion praecantabat...“ Porov. Петров, А.:
Материалы..., 1906, s. 88.
8
Porov. Blažejovskyj, D.: Byzantine Kyivan Rite Students in Pontiﬁcal Colleges, and in Seminaries, Universities and
Institutes of Central and Western Europe (1576-1983). In: Analecta Ordinis S. Basilii Magni, Romae, 1984, s. 250.
9
Porov. napríklad Schematismus Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1872, Unghvarini, Typus Viduae Caroli Jager, s. 112.
10
Schematismus Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1876, s. 212.
11
Schematismus Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1878, Unghvarini, Typus Viduae Caroli Jager, s. 374.
12
Do súhrnu Juhasevičových diel zaraďujeme aj v posledných výskumoch skloňovanú poviedku o bičovaní Krista, ktorej
autorstvo prisúdil Juhasevičovi Jozef Šelepec. Poviedka bola nájdená v roku 2014 pri triedení starých papierov v Štátnej
knižnici v Prešove. Viac pozri Šelepec, J.: Невідоме оповідання Івана Югасевича. In: Slovanské reminiscencie. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 2014.
13
Irmologion pokladáme za stratený. Máme o ňom len stručné zmienky. V záhlaví irmologionu sa uvádza, že ho napísal
Ján Juhasevič Skľarskij v obci Príkra pri Chráme sv. Michala Archanjela. V roku 1946 ho v múzeu kláštora redemptoristov v Michalovciach našiel Ivan Paňkevič, ktorý zapísal text jeho marginálnych poznámok. Ten uvádza, že rukopis
v roku 1792 kúpil od Juhaseviča Ján Jakovič, farár z obce Nižná Písaná v svidníckom okrese za 8 zlatých. Viac o tom
Панькевич, І.: Матерiали до исторії мови південно-карпатських українців. In: Vedecký zborník múzea ukrajinskej
kultúry v Svidníku, 4, II. zv., Prešov, 1970, s. 95.
14
Alexander Petrov v roku 1906 uvádza irmologion ako jedno z Juhasevičových diel, ktoré sa vtedy nachádzalo v Nevickom.
Na jeho margináliách sú zapísané jediné biograﬁcké zmienky o Juhasevičovom živote. Viac pozri Петров, А.: Материалы...,
1906, s. 87- 88, Ясиновський, Ю.: Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть..., 1996, s. 472.
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4. Irmologion, 1800
Slovenské národné múzeum, Bratislava, MUS I 80
5. Irmologion, 1800 − 1801 Nyíregyháza, Gréckokatolícky kňazský seminár, MS 20003
6. Irmologion, 1803
Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník
7. Irmologion, 1806
súkromný archív, Užhorod
8. Irmologion, 1809
súkromný archív, Mukačevo
9. Irmologion, 1809
neznáme miesto uloženia15
10. Irmologion, 1811 − 1812 Národná knižnica Praha, XVII, L16
Zachované marginálie a datovanie vzniku Juhasevičových diel svedčia o skutočne aktívnej
práci prepisovača. Bukovskij potvrdzuje, že „neskôr začal písať a aj keď mal mnoho iných povinností, neprestal až do dňa svojej smrti. Písanie prerušil iba kvôli nejakej slabosti a na prvý deň
Paschy.“16 Osobitne produktívne boli roky 1800-1801, kedy prepísal dva irmologiony a typikon.
Práve tak v roku 1807 stihol pripraviť dva kalendáre, triodion a spevník paraliturgických piesní.
Vo všeobecnosti sú medzi vznikom jednotlivých diel len krátke časové prestávky, predovšetkým
v prípade jeho posledných známych titulov. Podľa záznamu Juhasevič dokončil štvrtý spevník
25. júla 1811 a už o mesiac neskôr, teda 31. augusta 1811 začal prepisovať svoj posledný známy irmologion. Autor dokonca pracoval na prepise diel súčasne. Potvrdili to zápisy obidvoch
irmologionov z roku 1809. Prvý z nich Juhasevič dokončil 30. októbra, pričom prácu na druhom
z nich zavŕšil o týždeň neskôr.
Nie je známe, koľko diel Juhasevič v skutočnosti vytvoril. Poznáme najmä jeho mladšie tituly,
no samozrejme, nemôžeme vylúčiť, že podobne aktívnym prepisovačom bol aj v staršom období
svojej tvorby. Mnohé jeho diela mohli byť zničené, alebo ešte len čakajú na svoje objavenie.
Formálna úprava rukopisu
Doteraz nepreskúmaný irmologion Jána Juhaseviča Skľarského z rokov 1800-1801 sa nachádza v knižnici Gréckokatolíckej vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze (Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) pod signatúrou MS 20003. V roku 2010 ho v uvedenej
knižnici našiel a identiﬁkoval profesor Vojtech Boháč z Gréckokatolíckej teologickej fakulty
v Prešove. Chýba preto v zozname irmologionov v rozsiahlom katalógu Juraja Jasinovského
z roku 1996 ako aj iných skorších štúdiách.17 Prvýkrát ho zaraďuje medzi Juhasevičove diela až
Šimon Marinčák v roku 2010.18
Rozmery rukopisu sú 20,2 x 26,3 x 2,9 cm. Väzba je dosková, obtiahnutá hnedou kožou.
V prostriedku prednej dosky je ornament vytvorený slepotlačou. Na vonkajších hranách väzby
sa zachovali kovové zvyšky praciek. Zadná doska je vertikálne prelomená, obe polovice drží
pohromade len kožený poťah. Rukopis obsahuje 122 fólií viazaných do zošitov, pričom jednotlivé zošity sa skladajú zo štyroch hárkov. Riadny hudobno-textový repertoár irmologionu je
fóliovaný cyrilskými literami v pravom hornom rohu záhlavia každého listu. Foliácia pokračuje
priebežne až do listu 120 len s jedinou chybou, s vynechaním číslovania f. 96 (t. zn. f. 96 = f. 97).
Rukopis sa ešte v roku 1934 nachádzal v obci Kamienka na Spiši. Jeho kópiu vytvoril v roku 1841 Peter Kuzmiak,
kantor farnosti Foľvark (dnešné Stráňany) na Spiši.
16
Porov. “…iude inchoando usque mortis suae ultimam diem omni die excepto inﬁrmitatis alicujus intervallo et prima
die Paschatis, urgentissimo etiam tempore, libros scriptitavit. “ Viac pozri Петров, A.: Материалы..., 1906, s. 88.
17
Porov. Ясиновський, Ю.: Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть..., 1996; DeCarlo L.: A Study of Carpatho-Rusyn Chant Tradition In The Late Eighteenth Century: The Manuscript Irmoloji of Ioann Juhasevyč.
1998; Задорожний, I.: Невідомий ірмолой Івана Югасевича. In: Ясиновський, Ю. (ed.): KAΛOΦωNIA,. Наук. зб.
з історії церковної монодії та гимнографії. Львів: Видавництво львівської богословської академії, 2002.
18
Marinčák, Š.: Irmologiony Jána Juhaseviča. In: Veľbacký, J. (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na
Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010.
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Posledné tri listy autor číselne neoznačil, pri ich opise používame dodatočnú foliáciu. Irmologion je kompletný, čiastočne poškodená je len f. 8. Kvôli absencii podstatnej časti listu sa nám
nezachoval úplný záznam 1., 2., 4. a 5. piesne nedeľných irmosov 3. hlasu oktoichu.
Na listoch rukopisu je vodoznak, ktorý tvorí osem pravidelných zvislých liniek (rebier) cez
celú plochu hárku. Medzi jednotlivými rebrami v lome hárku sú pravidelne usporiadané grafémy
REGEST. Na iných listoch je vyobrazená dvojica písmen FR, ktorá indikuje iniciály mena konkrétneho papiernického majstra. Pomenovanie REGEST bolo bežným označením druhu papiera
a používalo sa v mnohých papierňach na území dnešného Slovenska (napr. v Svinici, v Kamenci pod Vtáčnikom, Kokave nad Rimavicou, v Rochovciach, v Rožňave, Nižných Ružbachoch,
Spišskej Novej Vsi, Bardejove)19 a pravdepodobne tiež v iných častiach monarchie, prípadne za
jej hranicami. Podľa všetkého sa však uvedený typ vodoznakov nepoužíval v dielňach na území
terajšej Ukrajiny. Katalóg ﬁligránov zo 146 papierní, ktorý zostavil Orest. J. Macjuk v roku
1974, nepotvrdil výskyt ani len príbuzného typu nami skúmaného vodoznaku.20 Do vydania štúdie sa nepodarilo s určitosťou zistiť, papier ktorej dielne Juhasevič použil. Iniciály mena budú
pri ďalšom výskume smerodajné.
Na vnútornej strane väzby rukopisu sa nachádzajú záznamy o jeho majiteľoch. Zápis
zo 6. apríla 1825 hovorí, že rukopis vlastnil istý Janoš Paste[l]jak, minajský kantor.21 Nevieme
prečo poznámka uvádza aj rok 1845. Rukopis bol neskôr vo vlastníctve Hajdudorožského biskupstva, o čom svedčí pečiatka eparchiálnej kancelárie. Vnútorná strana prednej dosky slúžila
ako priestor na poznámky základných výpočtov, resp. iných formálnych údajov (napr. maďarský
zápis „169 virág vasárnapig“). V dolnej časti strany sa nachádza neúplný text 120. Dávidovho
žalmu помощъ моz от господа сотвориша[го нб7о и землю] (pravdepodobne chýba list s jeho
pokračovaním, na čo poukazuje i samotný stav väzby).
Titulný, nefoliovaný list obsahuje základné údaje o diele: Е$РМОЛОГІW$НЪ. // и4ли2 // КАТАВАсіz,
Съ держа1етъ въ // се1бэ Цр7ковна1z Пэ1ніz на Пра1j//ники ГдOÃ´скіå, и Бг7ороди1чныå, и3 // Про1чійхъ
Нарочи1тыхъ // Ст7ы1хъ. // Писа1лъ Јња1ннъ Ю$гасе1вичъ Пёвецъ // Невёцчåнскіå Цр7кве. // При
Хра1мэ По1кровъ Пр^Sтыå Влdчцы // на1шеå Бц7ы, и3 Прcнw Дв7ы // Мр7іå. // Ро1ку Б9іå, ¤аw7. Мцcа //
Ноемвріå, дн7å, q7. // Pod titulným záznamom na dolnej marginálii je uvedené, že za irmologion
zaplatil už v roku 1800, teda hneď pri začatí prác na prepise, Ján Pasteľak;22 pravdepodobne
ide o vyššie spomínaného minajského kantora. Záznam ďalej uvádza, že cena irmologionu bola
30 zlatých („[...] золотыхъ 30 давъ//за ярмолой Року ¤аw.) Ukazuje sa, že prepis vznikol na
objednávku a čiastka zaň bola zaplatená v predstihu, respektíve na začiatku práce na prepise.
Podľa Juraja Jasinovského sa väčšina irmologionov prepisovala za účelom vlastnej potreby, a to
predovšetkým kantormi, učiteľmi, prípadne ich žiakmi.23 Niektoré zo zachovaných rukopisov však
potvrdzujú, že irmologiony boli vyrábané tiež na objednávku, na výuku spevu budúcich kantorov
i ako dar pre vyšších cirkevných hierarchov alebo kňazov.24 Irmologion z Nyíregyházy zakúpil kantor minajského chrámu pre interné potreby liturgickej praxe. Hoci nevieme, ako dlho slúžil miestnej
cerkvi, podľa zápisu na rube titulnej strany ho už v roku 1835 vlastnil istý Gerzanič (Gerzánics),
Viac pozri Decker, V. : Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1982 s. 81.
Мацюк, О. Я.: Папiр та фiлiгранi на украïнських землях (XVI- початок XIX ст.). Киïв: Наукова думка, 1974.
21
Пастеч(л)åкъ Яношъ Минайский // Церкви Пэвецъ 1825 Апри1лz q7. Obec Minaj je v súčasnosti mestskou časťou
Užhorodu a nachádza sa asi 20 km juhovýchodne od Nevického, kde pôsobil Ján Juhasevič Skľarskij.
22
Іw3аннъ: пастелz[к]ъ.
23
Ясиновський, Ю.: Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2011, s. 303.
24
Tamže, s. 303.
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kantor katedrály (asi v Užhorode).25 V uvedenom roku totiž od neho rukopis kúpil Andrej Šesták
(András Seszták), vtedajší preparandista, pravdepodobne známej užhorodskej školy pre kantorov
a učiteľov.26 Irmologion neskôr slúžil ako učebná pomôcka pri výučbe liturgického spevu.
Na f. 81r je Juhasevičovým rukopisom zaznamenaný dátum27 среда Мая дня л7. a na f. 89r je
uvedené В пåтwÃK Юніå дня з7. Na základe porovnania dátumov s počtom jednotlivých fólií možno usudzovať, že išlo o informáciu, kedy autor danú pasáž prepisoval. Kým prvú časť rukopisu
(do f. 81) prepisoval 7 mesiacov, pri druhej časti irmologionu napredoval výrazne rýchlejšie. Za
jeden deň prepísal priemerne jednu fóliu. Striedmosť práce počas prvých mesiacov môžeme zdôvodniť reálnym predpokladom, že Juhasevič vtedy pracoval na viacerých rukopisoch súčasne.
Juhasevičov rukopis uzatvára doslov na poslednom liste, v ktorom píše: Слава, честь,
поклоненіе и6 вэчное благодареніе, Бг7у е3дино1му, въ нераjдёлной, и3 не и3jрече1нной Тр^Oрци,
славимо1му О$ц7у@, и3 Сн7у, и3 Ст7о1му Дх7у. Да1вшему сію2 кни1гу нарече1нную І#РМОЛОГІWНЪ. То2 е4стъ:
Пёсносло1въ, въ Щасливо1сти нача1ти, и3 въ Блг7оu3ми1лномъ да1рэ БжÕSтве1нномъ до конча1ти. ЗдЁ
списа1сå І#w3а1нномъ Ю#гасеви1чемъ Пёвцемъ Невёцчåнскіå Црк7ве. При хра1мэ ПОКРО~ВЪ ПртÕSыå
ВлDчцы, наше1å Бц7ы, и3 ПрнÕSw дв7ы Мр7іå. Ро1ку Бж7іå аw7а. МцÕSа Ю$ліå дн7å еî7. докончисå.
Na tomto mieste pokladáme za potrebné upozorniť, že Juhasevič vo svojich záverečných slovách písal spravidla zaužívanú, dokonca doslovnú formuláciu, čo následne potvrdila komparácia
s pasážami jeho ďalších prepisov irmologionov z rokov 1809 a 1811-1812.
Údaje zachytené v doslove irmologionu významne pomohli pri úprave datovania jeho vzniku. Šimon Marinčák na základe sprostredkovanej informácie vo svojej štúdii uvádza na tomto
mieste rok 1800, no je potrebné brať do úvahy, že autor začal pracovať na diele až v novembri
spomínaného roku a práce zavŕšil v júli v roku 1801. V súvislosti s uvedeným možno datovanie
rukopisu upraviť do rokov 1800-1801.
Na poslednom liste (r) sa nachádza záznam nápevu 9. irmosu Kvetnej nedele od iného pisára
s nasledovným maďarským textom „Isten az ur és megjelent nékűnk alkossatok űnepet es jertek
vigan imádva magasztaljuk Krisztust virágokkal és viruló ágakkal éneket zengedezvén áldot aki
jön a mi Űdvözitö urunk nevében.“(sic!) Pisár zaznamenal hudobný materiál, ktorý sa zhoduje
s melodicko-rytmickým obsahom Juhasevičovho zápisu na f. 63v-64r, ale zohľadňuje odlišné
usporiadanie prízvukov v maďarskom variante. S tým súvisia posuny v podložení textu a zmeny
v rytmike hudobného zápisu.
Rukopis uzatvára pasáž z Matúšovho evanjelia (21, 9) zapísaná inou rukou v tomto znení:
†сана сыну давыдову, благословен грядый царъ ізраилев, †сана во вышныхъ.
Pred každým titulom, ktorý uvádza kánon sviatku, sa nachádza jednoduchý, väčšinou čiernym atramentom nakreslený ornament. Iniciály sú vo všetkých prípadoch zvýraznené červeným
atramentom bez alebo len s jednoduchým vzorom geometrického či rastlinného charakteru. Ukrajinská historička umenia Odarka Sopková uvažuje v súvislosti s graﬁckou výzdobou Juhasevi„Ezen Irmolajt vettem 1835be // Gerzánics Katedrális Kántortól // mint azon évi preparándista // Seszták András“.
Zápis v maďarčine deﬁnuje, že išlo o Gerzaničovu katedrálu, avšak v logickom významovom kontexte predpokladáme,
že išlo o Gerzaniča, kantora katedrály. V schematizme mukačevskej eparchie z roku 1876 sme zistili, že vtedy pôsobili
ako kantori dvaja z rodu Gerzaničovcov, a to Teodor (Theodorus Gerzánics), ktorý bol kantorom farnosti Zaryčevo,
neďaleko Nevického a Ján (Joannes), ktorý pôsobil ako kantor a učiteľ vo farnosti Kobľary (východne od Užhorodu).
Ktoré z týchto mien možno spájať s užhorodským biskupským chrámom ozrejmí ďalší výskum. Porov. Schematismus
Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1876, Unghvarini, Typus
Maximilian Pollacsek, 1876, s. 248 a 264.
26
Ako sme zistili, Andrej Šesták pôsobil v roku 1876 ako kantor vo farnosti Balsa (pri Nyíregyháze). Porov. Schematismus Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1876, Unghvarini,
Typus Maximilian Pollacsek, 1876, s. 208.
27
Podľa juliánskeho kalendára.
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čových diel o dvoch štýloch.28 Prvý označuje ako tzv. prikranský, v ktorom sa autor približuje
motívom barokovej ornamentiky v bohatých viacfarebných miniatúrach a gravúrach. Irmologion
z Nyíregyházy je ukážkovým príkladom druhého, tzv. nevického obdobia jeho tvorby, ktorý Sopková charakterizuje motívmi národnej ornamentiky a dvojfarebnou, jednoduchšou graﬁkou.29
Strany obsahujú spravidla 11 osnov s notáciou a podloženým textom. V záhlaví paralelne
s úvodmi jednotlivých irmosov sa nachádza číselné označenie piesne, respektíve odkaz na nápev, v ktorom má byť interpretovaná. V nadpisoch veľkých sviatkov autor často neodkazuje na
príslušný hlas kánonu. Znalosť hlasov bola natoľko zaužívaná, že kantori nepotrebovali „nápovedu“. Nápevy jednotlivých kánonov spoľahlivo ovládali z praxe.
Notový text je zapísaný tzv. kyjevskou notáciou, ktorá predstavuje východný variant západoeurópskej menzurálnej notácie. Na začiatku každého riadka je kľúč, ktorý stanovuje charakter použitej
stupnice a jej vnútornú intervalovú organizáciu. V Juhasevičových rukopisoch nachádzame len jednu formu kľúča, tzv. C-kľúč na tretej linajke osnovy. V notovom zázname autor používa znak ﬁty,
ktorý mal kantorovi naznačiť pasáž so slobodným priestorom pre improvizáciu v speve. V irmologione z Nyíregyházy, rovnako ako v ďalších Juhasevičových rukopisoch je ﬁta označená gréckym
písmenom θ a autor ju vždy uvádza bez melodického záznamu jej konkrétneho prevedenia. Možno
ju nájsť v 9. irmose НесуMнисz w3 мнэ мати (f. 43r), ktorý sa spieva v nedeľu pred Bohozjavením,
podobne tiež v 9. irmose Veľkého štvrtku Стра=свÑиz владычнz (f. 67v) ako aj v iných kánonoch.
Cyrilský text irmologionu je napísaný precíznym polounciálnym písmom. Keďže ho Juhasevič prepisoval ako skúsený kantor a zručný pisár vo veku 59 rokov, zmysel pre estetiku
sa odzrkadlil v bezchybnom spôsobe a presnom graﬁckom zobrazení jednotlivých písmen.
V diele sa uplatnilo používanie grafémy spájajúcej т a в, časté zámeny v rozlišovaní grafém
j a z a predovšetkým nerozlišovanie hlások označených grafémami i, і, и, ы, v a э. V rukopise
je rozkolísaný systém označenia a usporiadania titiel, skratiek a horných grafém. Budúca analýza cyrilského textu pravdepodobne preukáže, že v inak liturgickom, kánonickom texte rukopisu sa prejavili prvky redakcií cirkevnej slovančiny, v ktorých sa v menšej či väčšej miere odráža jazykové vedomie ich používateľov.30 Vychádzame pritom zo skutočnosti, že „jednotlivé
texty či súbory textov sa upravovali a dopĺňali v závislosti od potreby miestneho religiózneho
spoločenstva. Tvorba, prepisovanie tlačených i rukopisných predlôh malo vplyv aj na podobu a vývin textov v oblasti, kde takýto odpis (prepis, kompilát) vznikal”.31 Predpokladáme,
že podobne ako v iných liturgických, paraliturgických prameňoch a písomnostiach, cirkevná
slovančina v irmologionových textoch zachovávala svoju podobu, avšak pri interpretácii prijímala znaky miestneho jazyka. Juhasevič uplatňuje v texte prednikonovskú formu liturgických
textov, respektíve ju možno charakterizovať ako prechodové štádium medzi predreformným
textom a jeho novším variantom. Napríklad v prípade bohorodičníka 3. hlasu oktoichu uvádza Беjсэмени † Божіåго духа oproti novšiemu БеZсэмене † божестве=наго дх\а; v 1. irmose
Nedele o porazenom Диве^N въ славаX вÑорå7 чудеса oproti Дивен преславно творzй чудеса; alebo
Сопко, О.: „Прикрянський“ та „невицький“ перiоди у творчостi Iвана Югасевича Склярського. In: Науковий
вiсник Закарпатського художнього нституту, I, Ужгород: Гражда, 2010, s. 144.
29
Tamže, s. 144.
30
Pozri k tomu napr. Žeňuch P.: Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. Bratislava: Veda, 2002, Žeňuch, P.: Tradícia, jazyk, identita a kontexty byzantsko-slovanskej kultúry
pod Karpatmi. In: Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom/ Das Erbe der
geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West/ Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком
и Западом. (ed. Peter Žeňuch), Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013.
Žeňuch, P.: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015.
31
Žeňuch, P.: Tradícia, jazyk, identita a kontexty byzantsko-slovanskej kultúry pod Karpatmi..., s. 13.
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v 1. irmose 1. kánonu na sviatok Nаrodenia Jána Krstiteľa Тристоåще крэпкïй Роˇдейсå oproti
Тристати крэпкіz рождейсz.32
Obsahová charakteristika rukopisu
Juhasevič zostavil svoj irmologion v kalendárovo-minejnom type.33 Charakterizuje ho koncept, v ktorom ako prvé uvádza spevy nedeľného oktoichu a spevy podobnov všetkých ôsmich
hlasov. V samostatnej časti sú radené spevy sviatkov v minejnom poriadku. Autor sa v osnove
neriadi liturgickým kalendárom východnej tradície a irmologion začína až nedeľou pred Narodením Krista. Pokračuje pôstnym triodionom, kde chronologicky radí tiež sviatok Zvestovania
Bohorodičke. Pokračuje spevmi paschálneho obdobia až k Päťdesiatnici a následne uvádza spevy na sviatok sv. Petra a Pavla, Bohozjavenia Krista, Usnutia, Narodenia a Ochrany presvätej
Bohorodičky, Svätého Michala, Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu, na sviatok sv. Mikuláša a na sviatok Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky. Autor ukončuje irmologion
stichirou o zapudení heretikov a stichirou pri vchode biskupa do chrámu.
Juhasevič evidentne koncipoval svoje dielo na základe zaužívaného modelu, ktorý svojou
prehľadnosťou najviac zodpovedal požiadavkám každodennej liturgickej praxe. Vychádzal pritom z prameňov haličskej tradície, pravdepodobne z viacerých ľvovských predlôh, rukopisov,
respektíve notovaných prvotlačí. Pri základnom porovnaní s jedným z prvých ľvovských tlačených irmologionov z roku 1709 sme zistili, že zápisy prameňov sú v mnohých prípadoch identické, zatiaľ čo na iných miestach zahŕňajú melodické, rytmické a textové diferencie, spôsobené
pravdepodobne vplyvom regionálnych tradícií, prízvukovými pomermi v nárečiach alebo osobitou skúsenosťou prepisovača.
V súvislosti so skutočnosťou, že Juhasevič v jednom roku svojej tvorby prepísal dva irmologiony a oba sa nám zachovali v takmer kompletnej podobe, pokladáme za dôležité ilustrovať
na ich príklade prístup pisára k predlohe, forme a repertoáru diela. Ako sme zistili, irmologion
z Nyíregyházy je mladšou variantou irmologionu MUS I 80, ktorý je v súčasnosti uložený v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Hoci nevieme, kedy začal autor prepisovať bratislavský
irmologion, keďže sa nezachoval titulný list rukopisu, z údajov na poslednom liste diela Juhasevič skončil s jeho prepisom 11. septembra 1800. Ako sme uviedli vyššie, Irmologion z Nyíregyházy začal Juhasevič prepisovať už 6. novembra v tom istom roku a dielo dokončil o deväť
mesiacov neskôr, konkrétne 15. júla 1801.
Na základe komparácie graﬁckej podoby, repertoáru, textového a hudobného zápisu možno
tvrdiť, že irmologiony sú takmer totožné. Autor v obidvoch rukopisoch používa graﬁcky zhodné
motívy a ornamentálnu výzdobu na rozlíšenie žánrových celkov a iniciál. Parafrázuje textový
zápis, no s častou nejednotnosťou vo využití grafém з а j (napr. Праjdнующе/ ПраZднующе), ï а i
(БожииM/БожіиM; любовию/любовію atď.), pri usporiadaní horných skratiek a titiel.
Z hudobnej stránky sa rozdiely prejavili predovšetkým v povahe rytmického zadelenia
notového textu. Irmologion MUS I 80 disponuje na mnohých miestach kratšími rytmickými
hodnotami a v porovnaní s neskorším irmologionom v ňom pri ﬁnálach nenachádzame takt
(v transkripcii celá nota), ale o polovicu kratší polutakt (v transkripcii polová nota). Rovnako
v melizmatických úsekoch v staršom variante používa osminu, lamanu. Hoci sa v oboch dielach
melizmatické úseky melodicky zhodujú, v mladšom rukopise autor tvorí skupiny z nepárneho
Komparácia s Ľvovským irmologionom z roku 1709 a zbierkou Cerkovnoje prostopinije z roku 1906.
Pri rozlišovaní jednotlivých typov rukopisných irmologionov sa riadime systémom Juraja Jasinovského. Viac pozri Ясиновський, Ю.: Украïнський нотолiнiйний Iрмолой як тип гимнографiчного збiрника: змiст, структура.
Записки НТШ, Працi Музикознавчоï комiсiï, Львiв, 1993.
32
33
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počtu štvrťových nôt, namiesto využitia kombinácie s osminovými hodnotami. Mohlo by sa
zdať, že autor pozabudol upraviť graﬁku príslušných notovaných skupín. V niektorých pasážach
nachádzame rozdiely v melodike hudobného textu. Prinášajú ich stupňové posuny krátkych modelov o úzky interval nahor alebo nadol.
MUS I 80

MS 20003

Rytmické rozdiely jedného z irmosov vo štvrtok Veľkého pôstu, Andreja Krétskeho

Obidva komparované irmologiony spadajú do kalendárovo-minejného typu, pričom sa zhodujú aj v repertoárových špeciﬁkách. Napr. v obidvoch irmologionoch autor uvádza len prvý zo
šiestich nedeľných sedalnov. Irmologion z Nyíregyházy uvádza oproti bratislavskému rukopisu
v časti sviatočných irmosov ako prvé v poradí irmosy nedele pred Narodením Krista. Bratislavský irmologion ich naopak neobsahuje vôbec, podobne ako v prípade záverečnej stichiry pri
vchode biskupa do chrámu. V mladšom variante naopak chýba kánon Nedele sv. Otcov a taktiež
druhý kánon na sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky, ktorý je v MUS I 80 uvedený hneď za
stichirou sviatku. Zmeny nastali aj v súvislosti s koncepciou, čiže repertoárovým usporiadaním
diela. Kánon Nedele pred Bohozjavením Juhasevič v mladšom variante zaraďuje chronologicky
pred sviatok Bohozjavenia, a v staršej verzii sa nachádza až v závere irmologionu. Pri spevoch
k úcte sv. Mikuláša autor zapísal stichiry Кvми Похва^Lными, Чловече Божій и3 вэрны6 a kánon
sviatku oproti irmologionu MUS I 80 v opačnom poradí.
Početné odchýlky pri porovnávaní dvojice irmologionov nás privádzajú k zásadným hypotézam o pisárskej praxi ako takej. Základnou je otázka, prečo sú medzi dvomi irmologionmi,
ktoré boli prepísané v priebehu rovnakého roku, vôbec nejaké rozdiely. V tomto prípade nie je
možné uplatniť teóriu, že zmeny nastali postupným (často dlhoročným) vývinom kantorských
skúseností pisára, ktorý dozrieval, menil zaužívané modely a následne ich uplatňoval v zápise.
Je zrejmé, že v priebehu jedného roka nezmenil svoje predstavy do takej miery, aby sa mohli
prejaviť v základných melodicko-rytmických kontextoch a najmä ortograﬁckých návykoch.
Možno pripustiť, že pri prepise irmologionov použil pisár odlišné predlohy, čo by vysvetľovalo najmä mnohé textové odchýlky. Z toho však vyplýva ďalšia otázka. Ak išlo o dielo „na objednávku“, mohol si objednávateľ stanoviť konkrétne požiadavky a určiť, z akého irmologionu
sa má prepisovať? Tamás Bubnó pri výskume Juhasevičovho rukopisu z roku 1803 predpokladá,
že obsah irmologionu bol prispôsobený požiadavkám objednávateľa, ktorému záležalo viac na
zápise menej častých spevov pre vizuálnu podporu pri interpretácii. Preto napríklad Juhasevič
nezapisoval do irmologionov všeobecne známe spevy liturgie Jána Zlatoústeho.34
Z teórie Tamása Bubnóa vyvstáva tretia hypotéza. Domnievame sa, že kantorom, ktorí často
objednávali odpis diela, záležalo primárne na repertoári, teda na správnej a úplnej koncepcii zaBubnó, T.: A magyarországi ée a Kárpátok-vidéki görög katolikus dallamok eredete és variánsai. DLA dolgozat, Liszt
Ferenc zeneművérzeti Egyetem, 2003, s. 56.
34

163

daného rukopisu, pričom nevnímali graﬁcké a jazykové zámeny v texte či jemné melodicko-rytmické odchýlky. Z pohľadu vedeckej komparácie sa môžu uvedené rozdiely javiť ako zásadné
pri stanovení regionálnych prvkov toho-ktorého rukopisu, ale v každodennej liturgickej praxi sa
podľa nášho názoru výraznejšie neodzrkadľovali. Napokon, irmologionová tvorba predstavovala len jednu z dvoch doplňujúcich sa zložiek hudobnej liturgickej kultúry v karpatskej oblasti:
písanej a ústne tradovanej. Síce zaznamenala nápevy v písanej podobe, avšak prvok ústneho
tradovania liturgického spevu stále tvoril jej najdôležitejšiu súčasť. Ako možno vidieť, výskum
irmologionu z Nyíregyházy je kľúčovým v kontexte poznania pisárskej praxe v regióne Karpát
v období 18. storočia, ale aj v komplexnom výskume karpatského prostopinija ako špeciﬁckej
podoby liturgického spevu byzantsko-slovanskej tradície.
V závere ešte spomenieme, že v knižnici Vysokej gréckokatolíckej školy v Nyíregyháze sa
nachádza ďalšie dielo Jána Juhaseviča Skľarského. Ide o Псaлти4ръ (žaltár) z roku 1805 (v literatúre nesprávne datovaný do roku 1804), ktorý sa donedávna považoval za stratený. Spomína ho
E. Sabov v Chrestomatii: „Псалтырь изъ 1804 г., переписанная дьячкомъ Югасевичемъ въ
Невицкомъ“35 Žaltár sa podarilo nájsť náhodne pri prehľadávaní katalógu knižnice v Nyíregyháze (sig. MS 20001). Zachoval sa bez väzby, obsahuje 167 fólií a okrem samotných žalmových
textov obsahuje aj Apokalypsu a kalendárium.
Hoci uvedený žaltár bude predmetom širšieho výskumu v ďalších štúdiách, je dôkazom toho,
že ešte stále je možné nachádzať nové pramene cyrilskej tradície, a to nielen v prípade rozsiahleho diela Jána Juhaseviča Skľarského. V slovenských a zahraničných knižniciach, archívoch
i múzeách ešte stále existujú mnohé ďalšie neprebádané pramene, ktoré bezpochyby ukážu stále
nedocenené bohatstvo liturgickej kultúry byzantsko-slovanskej tradície pod Karpatmi.
Incipitárium Johasevičovho irmologionu z rokov 1800-1801
Oktoich
1. hlas
f. 1r
f. 1v
f. 2r
f. 2v- 3v
2. hlas
f. 4r
f. 4v
f. 5r
f. 5r- 6v
3. hlas
f. 7r
f. 7v
f. 8r
f. 8r- 9v
4. hlas
f. 10r
f. 10v

Всемирную Славу
Се и3спол8нисå и3сайно Прореченіе
Гробъ вÑой Спасе
Твоå побэдителнаå десница

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Прейде Сэн7
W$ чудо новэе
Благоw3браZны·й Јw3сиф
Во глубинэ потопи

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Како недивиMсå
Беjсэмени † Божіåго духа
Христо^S † МервÑыX воста
И$же воды древле

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

И$же Тебе Ради
ПодажD u3тэшеніе

bohorodičník
bohorodičník

Сабов, Є.: Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ съ прибавленіемъ угро-русскихъ народныхъ сказокъ на подлинныхъ нарчіахъ. Унгваръ, Кнігопечатная Келетъ В. Іфегера 1893, с. 184.
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f. 11r
f. 11v
f. 12r- 13v
5. hlas
f. 14r
f. 14v
f. 15r
f. 15v- 16v
6. hlas
f. 17r
f. 17v
f. 18r
f. 18r- 19v
7. hlas
f. 20r
f. 20v
f. 20v
f. 21r- 22v
8. hlas
f. 23r
f. 23v
f. 24r
f. 24r- 25v
Podobeny
f. 26r
f. 26v
f. 27r
f. 27v-29r
f. 29r
f. 30r-31v
f. 31v
f. 32r- 33v

Воjрэвше на Грóбны· вохоD
T юности моеå
Морå черMнаго пучину

nedeľný sedalen
stupňové antifony (stepenny), 1. antifona
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Во черMнэM мори
Церкви иˉ врата сущи
КреT ГосподеN^ да похвалиM
Конå и всаDника во море

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Кто тебе неблажиÑ
Творец7 и8jбавител8 мо6
Гробу †версту и8 А#ду
Я$ко посуху ходиV^ Їjрайл7

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Мати u2бо поjнасå
ПоD кровъ вÑо6 Владычице
Знаменану гробу живоÑ
МанïеM ти на зеMмли Σ2браZ

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

Царь небесниы6
Беjневэснаå дэво
Воскрcлъ е3си и3j мервÑыX
Во w3ружеN^ на фараw2на

bohorodičník
bohorodičník
nedeľný sedalen
nedeľné irmosy, 1. pieseň

НебесныM чиноM Радованіе – Прехваный Мученици
1. hlas
Е$гда t древа – Доме Е#фраfоVÃ
2. hlas
Велиz креста вÑоего – Красотэ дэвсвÑа вÑоего
3. hlas
Я$ко доблz въ Мученице X– Дал7 е3си знаменіеM, Зва=ныX совы^Íше – ХотэX слеjами, Ќдивисz
ЇњсиF^ – Скоро Предвари
4. hlas
Радуйсz живоносны6 – Преподобне tче Богоносе
5. hlas
А$нгелскіz Преdи3дуÑ силы – Третій дн7ь воскресл7 е3си – Все u3пованіе – Кто ти Спасе Риjу
раjдра – Неначаемаz житіz
6. hlas
Не ктому воjбранzеми
7. hlas
W$ Пресла^Vное чудо – Что ваc наречеM – Господи а4ще и3 на судищи – Мученици Госпоdн – Воjле
на Перси – Повелэиное тайно
8. hlas

ЗДЭ ПОЧИНА~ЮТЪ сz ЇРМО~СЫ Праjдни1чній.
Їрмо1сы въ Недёлю преd Ржdтвомъ Хвcымъ.
f. 34r- 35v
Волною Морскою сокры^Vша

irmosy, 1. pieseň, 6. hlas

Е$ЖЕ по ПЛО~ТИ РжcТВО ГдcА БГ&А, и3 Сп7са2 наше1го Їс7а Хрcта.
f. 36r
Всåческаå денÃSе радости,
namiesto Мл7твъ ра1ди
f. 36r
Слава во вы^ÍниX Богу
stichira, 6. hlas
f. 36v- 40r
Христоc раˇдаеÑсå славэте
irmosy 1. kánona, 1. pieseň [1. hlas]
f. 36v- 40r
Спасе люди чудодэåй
irmosy 2. kánona, 1. pieseň [1. hlas]
f. 38v
Дэваå днеÃS пребогатаго раˇдаеÑ
kondak, po 6. irmose 2. kánonu, 3. hlas
f. 40r
Посэтилны еT свыше
svitilen [1. hlas]
f. 40v
ДенеÃS ХристоÃÃS во вифлее3мэ РадˇаеÑсå
stichira na chvalitech, Сла1ва: И$ нн7э: 2. hlas
ОБРЭЗАНіЕ ГдcНЕ.
f. 41r- 41v
Грzдёте лю1діе пое1мъ пэс=
Въ НЕДЭЛЮ Преd БГ&ОZВЛЕНіеM ГдcНИМЪ.
f. 41v- 43v
Волною морскою сокры^Vшаго

irmosy, odkaz na 1. pieseň, pokračuje odkazmi
na 2. - 4. a 9. pieseň, 5.- 8. irmos notovaný [2. hlas]
irmosy, 1. pieseň
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СТ&ОЕ БГ&ОZВЛЕНіЕ ГдcА БГ&А и3 СП&СА НШ&ЕГО ЇС&А ХрcТА.
f. 43v
Бгъ7 слово я3висå Плотію
stichira po evanjeliu, 6. hlas
f. 44r- 47v
Глубинэ †криL^ е8си дно
irmosy 1. kánona, 1. pieseň [2. hlas]
f. 44r- 47v
Путь морскій волнуzсz
irmosy 2. kánona, 1. pieseň [2. hlas]
f. 47v
ДенеÃS ХристоÃÃS на Їw3рдаÃH ПришеD
stichira na chvalitech, Сла1ва: И$ нн7э: 2. hlas
СТРЭТЕНіЕ ГдcА БГ&А и3 СП&СА на1шего Їс7а Хрcта.
f. 48r- 50r
Сущу глубородителну землю

irmosy, 1. pieseň, 3. hlas

Въ НЕДЭЛЮ w3 МЫТАРИ и3 ФАРИСЕ~Й
f. 50r
МножесвÑо содэåнниX

stichira, 6. hlas

Въ НЕДЭЛЮ W#БЛуДНОМЪ СЫНЭ
f. 50v
Хвали1те и4мz Гдcне
f. 50v- 51v
На рэцэ ВавилоÃHсте6
f. 51v
Земе= кто2 слыша

polyjelej, len textový záznam
verše 136. žalmu
irmosy, 9. pieseň, 2. hlas, odkaz na Mojžišovu
pieseň a ostatné irmosy

ВнdЛЮ МZСОПyСТНуЮ
f. 51v- 53r
Помо^Wни^K и3 Покровите^L

irmosy, 1. pieseň, 6. hlas

ВЪ НЕДЭЛЮ СЫРОПуСТНуЮ
f. 53r
Покаzнію tверjи ми дверэ
f. 53v
На спасе^Nную Стеqю

stichira po evanjeliu, Сла1ва: 8. hlas
stichira, И$ нн7э:

Въ СТ&уЮ м7 цу ПЭВАЕМЫZ въ Недёлэ вече1ръ:
f. 53v
Неtврати Лица вÑоего – Дал е3си достоzніе pôstne prokimeny [8. hlas]
Въ СТ&yЮ м7 цу. ЛІТyРГіZ ПРЕЖДЕ СЩ&Ен=АZ
f. 54r
Да сz и3справиÑ моливÑа моz
f. 54v
Нинэ силы небесныz
f. 55r
Вкусите и3 ўвидите
f. 55v
W$ тебэ радуеÑсz

verše 140. žalmu
cherubínska pieseň, А$лилуйz
kinonik
zadôstojník

Въ НЕДЭЛЮ г7ю СТ&АГО ВЕЛИКАГО ПОСТА
f. 56v- 57v
БожесвÑе^NныM Проњбраjи

irmosy, 1. pieseň, 1. hlas

Въ ЧЕТВЕРТОКЪ е7 НлdИ СТ&АГО ПОСТА, АНДРЕZ КРитскаg
f. 58r
Помо^Wни^K и3 Покровите^L
irmosy, odkaz na 1. pieseň, notované irmosy,
medzi základnými irmosmi vložená trojpieseň, [6./8. hlas]
БЛ&ГОВЭЩЕНіЕ ПрcТЭИ БЦ&И
f. 59r- 61v
Tверjу uÊста моå
Въ СуБОТу Лаjареву
f. 61v- 62r
ПоеM Господеви

irmosy, 1. pieseň, 4. hlas
irmosy, 1. pieseň, 8. hlas, textové
incipity 4.-7. piesne

Въ НЕДЭЛЮ ЦВЭТНуЮ
f. 62r-64r
Я$вишасz и3сточници

irmosy, 1. pieseň, 4. hlas

Въ ПОНЕДЕЛОКЪ ВЕЛИКІЙ
f. 64r
Непроходимо волнующеесz

trojpieseň, 1. pieseň, 2. hlas

ВТОРОКЪ ВЕЛиK^
f. 64v
Веленïå мучителева

dvojpieseň, 8. pieseň, 2. hlas

В СРЕ~Ду Вели^K
f. 65r
На камени мå Вэры ўвÑерди

trojpieseň, 3. pieseň, 2. hlas
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Въ СТ&ЫЙ ВЕЛИКіЙ ЧЕТВЕРЪ
f. 66r- 67v
Сэче=ныM Пресэче=но быT море черMное
f. 67v
Чертог вÑой Спасе мо6

irmosy, 1. pieseň, 6. hlas
svitilen

Въ СТ&ЫЙ ВЕЛИ~КіЙ ПZТО~КЪ
f. 68r
К тебэ uˉтренюю милосердіå ради
f. 68v- 70r
Двэ лукавэ совÑори

trojpieseň, 5. pieseň, 6. hlas
stichiry na chvalitech, 3. hlas

Въ СТ&уЮ ВЕЛИ~КуЮ СуББО~Ту
f. 70v- 72r
Волною морскою сокрыV^шаго
f. 72r
Прійдэте ўблажиM
f. 73v
Да молчиÑ всzка ПлоÑ человэча

irmosy, 1. pieseň, 6. hlas
nadhrobná stichira, Сла1ва: И$ нн7э:
cherubínska pieseň v sobotu

СВЭТИЛЕНЪ ПАСЦЭ
f. 74r
Плотію ўснуV^

[5. hlas]

Въ НЕДЭЛЮ в7ю по ПАСЦЭ FОМИНу
f. 74v- 75v
ПоеM вси2 Людие

irmosy, 1. pieseň, 1. hlas

Въ НлdЮ г7ю. по ПА~СЦЭ, СТ&ЫХЪ МVРОНО~СИЦЪ
f. 76r
Тебе њдэющаго сz свэтоM
f. 77r- 78r
Мо√∞се1йскую ПэсH^ восприеMши

stichira na stichovnach, Сла1ва: И$ нн7э: 5. hlas
irmosy, 1. pieseň, [2. hlas]

Въ НЕДЭЛЮ д7ю. по ПАСЦЭ, w3 РАЗСЛАБЛЕННоM
f. 78v- 79v
Диве^N въ славаX вÑорå7 чудеса

irmosy, 1. pieseň, 3. hlas

Въ СРЕДу ПРЕПОЛОВЛЕНіЮ и7 цы2
f. 80r- 81v
Море њгустэваz

irmosy, 1. pieseň, 8. hlas

Въ НлdЮ е7ю. по ПАСЦЭ САМАРZНИНЭ
f. 81v- 83r
Пораже6 иˉ еˉг√пта

irmosy, 1. pieseň, 4. hlas

Въ НлdЮ ѕ7ю. по ПАСЦЭ СЛЭПОМу
f. 83r- 84v
ЗеMлå на нюже невосіå

irmosy, 1. pieseň, 5. hlas

На ВОЗНЕСЕНіЕ ГдcНЕ
f. 84v- 85v
Спасителю Богу во мори

irmosy, 1. pieseň, 5. hlas

Въ НлdЮ и7ю. на СОШЕ~СТВіЕ СТ&АГО ДХ&А
f. 86r
Прійдэте Людіе
f. 87r- 90r
Во по=тэ покры фарањна
f. 87r- 90r
БожесвÑе=ныM Покрове=
f. 90r
Царю небесны6

stichira na večierni, Сла1ва: И$ нн7э: 8. hlas
irmosy 1. kánonu, 1. pieseň, [7. hlas]
irmosy 2. kánonu, 1. pieseň, [4. hlas]
stichira na chvalitech, Сла1ва: И$ нн7э: 6. hlas

ПРпdБНОМу tЦ&у W#НуФРіЮ
f. 90v- 91v
W$ружіе фараΣˉне иˉ Всю силу е3го

irmosy, 1. pieseň, 4. hlas

РжdТВО СТ&АГО ЇW#А~ННА ПрdТЧИ КрcТЛZ ГдcНZ
f. 91v- 93v
Тристоåще крэпкïй Роˇдейсå
f. 92r- 92v
ЌвÑерˇдай ГроM

irmosy 1. kánonu, 1.pieseň, [4. hlas]
irmosy 2. kánonu, 3. pieseň, [4. hlas]

СТ&ЫМЪ АпcЛОМЪ ПЕТРу и3 ПАВЛу
f. 93v-95r
НэT ти подобеH^ Пресла^Vны& Господи irmosy
f. 94r-94v
Посэче=ныM несэкомаго

1. kánonu, 1. pieseň, 4. hlas
irmosy 2. kánonu, 1. pieseň, [8. hlas]

СТ&О~Е ПРЕW#БРАЖЕ~НіЕ ГдcА БГ&А и3 СП&СА НШ&ЕГО ЇС&А ХрcТА
f. 95r
Проњбраjуz6 воскресеніе
stichira po evanjeliu, 6. hlas
f. 97r-98v
Лици Їjрайл7стий
irmosy 1. kánona, 1. pieseň, [4. hlas]
f. 97v- 98v
И$сплоти вÑоеz луча – Ќстрашисz всz^K слуX
irmosy 2. kánona, po 4. a 9. piesni, [8. hlas]
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ЎСПЕ~НіЕ ПРЕСТ&ЫZ ВлdЧЦЫ НШ&ЕZ БЦ&Ы и3 Прcно дв7ы Мр7іz
f. 99r-100r
W$дивное чудо
stichiry, 1. hlas
f. 100r- 101r
БогоначалныM мановеніеM
stichiry, Сла1ва: И$ нн7э: 1. hlas
f. 101r- 103v
Преукраше=на Божiею славою
irmosy 1. kánona, 1. pieseň, [1. hlas]
f. 102r
Неи3jслэdному Божію – Ќдивишасz всzческаz irmosy 2. kánonu, po 4. a 5. piesni, [4. hlas]
РжdТВО ПрcТЫZ ВлdЧЦЫ НШ&ЕZ БЦ&Ы и3 ПрcНО ДВ&Ы МР&іZ
f. 104r
Сей дн7ь Господе= Радуйтесz
stichira po evanjeliu, 6. hlas
f. 104r- 106r
Грåдэте Людïе поеM Пэс‹H христу
irmosy 1. kánona, 1. pieseň, [4. hlas]
f. 104v, 105v
Сокрушаго Брани – Покрываzй водами irmosy 2. kánona, po 1. a 8. piesni [8. hlas]
f. 106v-107r
W$ ди^Vное чудо
stichiry na chvalitech, 1. hlas
ВОЗДВИЖЕ~НіЕ
f. 107v- 109v
f. 109v
f. 110r

ЧтcНАГО КрcТА ГдcНZ
Креста начерта^V Моv˘сей
Снэди Ради древа
Се днеc Прои3сходиÑ КреT Господе=

irmosy, 1. pieseň, 8. hlas
irmos po 9. piesni
stichira na chvalitech, Сла1ва: И$ нн7э: 6. hlas

ПОКРОВЪ Прcтой Бц7и
СорадуюÑсz с нами РаjуMнаz всz
f. 110v

stichira po evanjeliu, 6. hlas

СОБО~РЪ АРХАГ&ГЛА МіХА~ЙЛА
Пэ1снь воjшлеM Людіе чудовÑорцу
f. 111r- 112r
f. 112r
И$деже њсэнzеÑ благодаÑ вÑоz
f. 112v
БлажиM тz Богородице

irmosy, 1. pieseň, 8. hlas
stichira na chvalitech, Сла1ва: 5. hlas
bohorodičník, И$ нн7э:

ВОВЕДЕНіЕ ПРCТО~Й БЦ&И
f. 113r- 114r
Пэснь Побэдную ВоспоеM
Денеc въ Церко^V воводиÑсz
f. 114v

irmosy, 1. pieseň, 1. hlas
stichira, Сла1ва: И$ нн7э: 6. hlas

СТ&іТЕЛЮ ХВ&у
f. 114v- 115v
f. 116r
f. 116r

НИКОЛАЮ
Кvми Похва^Lными
Чловече Божій и3 вэрны6
Въ глуби1нэ пото1пи дре1вле

ЗАЧАТіЕ ПрcТЭИ БЦ&И
f. 117r
Пэ1снь побэ1дную воспо1емъ

stichiry, 2. hlas
stichira na stichovnách, Сла1ва: 6. hlas
irmosy, odkaz na 1. pieseň, pokračuje
5.-8. notovaný irmos, 2. hlas
irmosy, odkaz na 1. pieseň, 5. a 9. notovaný
irmos, 1. hlas

ЇРМОСЫ МОЛЕ~БНЫ ПрcТЭЙ БЦ&И
f. 117v- 118v
Нетре=ну нењбы^Çну
f. 118v- 119v
Воду Прошеd я3ко Посуху

irmosy, 1. pieseň, 2. hlas
irmosy, 1. pieseň, 8. hlas

НА Проклz1тïе Герети1ковъ
f. 119v
И$же њбраjу вÑоему

stichira, 4. hlas

ВОХО~ДЪ ЃРХіЕРЕ~W#МЪ
f. 120v
Воj3ел7 е3си во церко^V Ґрхіерею

stichira, 1. hlas

О$ГЛАВЛЕ~НіЕ ЇРМОЛОZ СЕ1~ГW
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DANIEL ČERNÝ*
Slovenskí gréckokatolíci v Kanade

Najstaršie písomné záznamy o farnosti sv. Petra a Pavla v Lethbridge, Alberta
ČERNÝ, D.: Slovak Greek Catholics in Canada. The oldest written records about the Sts. Peter and Paul parish in
Lethbridge, Alberta. Slavica Slovaca, 50, 2015, No. 2, pp. 169-179 (Bratislava).
The presented article focuses on the copy of a manuscript book of the meeting minutes of the parish board of the
parish of Sts. Peter and Paul in Lethbridge, Alberta, Canada. This was the ﬁrst Slovak Greek Catholic parish on the
Canadian soil. The article brieﬂy narrates the history of the Slovak settlement in Lethbridge before the creation of the
parish and continues with the years depicted on the pages of the book. Interesting is the fact that the Slovak immigration
to Lethbridge had its origin among the Slovaks, who already settled in the USA. Using the quotations from the copy of
the manuscript book we are able to trace the efforts and life of this Slovak Greek Catholic community from the very start
till the outbreak of the WWII. The article continues with the history of the parish till the creation of the Slovak Eparchy
in 1980, when the parish was not any longer considered to be Slovak.
Lethbridge, Canada, Slovaks, Greek Catholics, Immigration, Manuscript, Ukrainians, Choir music, Bishop M. Rusnak.

Väčšina dnešných ľudí si pod slovným spojením Slováci v Kanade predstaví oblasť Ontária,
Toronta, prípadne Montrealu, Quebec či Vancouveru. Historicky najstaršia farnosť slovenských
gréckokatolíkov v Kanade sa však vôbec nenachádzala v provincii Ontário, ani v ďalších zmieňovaných lokalitách. Nachádzala sa v meste Lethbridge v provincii Alberta, na západe Kanady. Literatúra o kanadskej slovenskej emigrácii, ako napríklad známa práca profesora J. M. Kirschbauma Slováci v Kanade1 i ďalšie publikácie uvádzajú, že o založení farnosti v meste Lethbridge
a o jej prvých rokoch existencie svedčí práve farský dokument napísaný v rokoch 1921-1937 vo
východoslovenskom nárečí. Podrobnejšia informácia o tomto dôležitom písomnom dokumente,
ktorý zaznamenáva formovanie gréckokatolíckeho exilu v Kanade, však chýba.
Spomínaný listinný materiál možno označiť aj za zápisnicu, ktorú začal písať miestny farník
Andrej Mihalik,2 ktorý do nej zachytil udalosti spojené s formovaním farnosti. Michal Lacko SJ3
o A. Mihalikovi zistil, že patril k úspešným podnikateľom v Lethbridge.4
SEODr. Daniel Černý, PhD., Poštová 17, 040 01 Košice.
Por. Kirschbaum, J. M.: Slovaks in Canada, Toronto: Canadian Ethnic Press Association of Ontario, 1967 (ďalej v texte
len Kirschbaum), s. 250.
2
Andrej Mihalik (1890-1981) prišiel podľa dostupných prameňov roku 1912 najprv do USA a rok pracoval v Pennsylvánii v bani. Po roku odišiel do Lethbridge, kde pracoval ako banský predák. V roku 1913 sa zosobášil s Katarínou Hudákovou, ktorá pochádzala z jeho rodnej dediny, ale do Lethbridge prišla už roku 1911. V roku 1928 otvoril pán Mihalik
vlastný obchod, ktorý jeho rodina s krátkou prestávkou vlastnila až do roku 1986. Pochovaný je na cintoríne sv. Patrika
v Lethbridge. Por.: http://www.galtmuseum.com/permalinkA/74102/ 15. 9. 2015 10:00.
3
O. Michal Lacko, SJ (19.01.1920 Krásna nad Hornádom – 21.03.1982 Rím). Jeden z najväčších zástancov slovenských
gréckokatolíkov vo svete a rovnako tak i slovenskej emigrácie vo všeobecnosti. Má značný podiel i na vzniku slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Kanade. Filozoﬁu absolvoval v Záhrebe, vyššie štúdia v Ríme, kde bol roku 1948
vysvätený na kňaza v byzantsko-slovanskom obrade. Roku 1953 obhájil v Ríme doktorát na univerzite La Sapienza
(Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle dokumentov pápežskej kúrie). Po získaní druhého doktorátu (Užhorodská
*
1
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Pri hľadaní najstarších farských záznamov z Lethbridge sa autor tohto príspevku v roku 2011
obrátil na súčasného ukrajinského duchovného danej farnosti o. G. Sedgwicka, ktorý svedčí
o tom, že spomínaný dokument sa vo farnosti nezachoval. Podľa slov o. G. Sedgwicka v roku
2011 žil ešte George Mihalik, syn prvého zapisovateľa, ktorý tiež potvrdil, že vo svojom vlastníctve nemá spomínanú farskú zápisnicu z rokov 1921-1937 a ani žiadne zápisky z prvých rokov
existencie farnosti v Lethbridge.5
Vo vyššie spomínanej knihe profesora J. M. Kirschbauma sa uvádza, že informáciu o existencii najstaršieho zápisu v Lethbridge získal od profesora M. Lacka. Vzniká tak otázka, či
M. Lacko venoval farskej zápisnici nejakú štúdiu, alebo či tento vzácny dokument alebo prípadne jeho časť niekde opísal. Šancu na nájdenie dokumentu však poskytuje knižnica v Pápežskom
východnom inštitúte (Pontiﬁcio Istituto Orientale) v Ríme, kde M. Lacko pôsobil. Po intenzívnom hľadaní sa pod evidenčným číslom 106-4-4 podarilo v knižnici nájsť fotokópiu celého
farského dokumentu z rokov 1921-1937, ktorý je spracovaný formou zápisnice. Fotokópia bola
vyhotovená v roku 1963, o čom svedčí pečiatka vo vnútri knižnej väzby fotokópie. Fotokópia
teda pravdepodobne vznikla počas cesty Michala Lacka SJ po slovenských komunitách v Kanade v rámci cyrilo-metodského jubilea, keď navštívil aj gréckokatolíkov na západe Kanady.6
Okrem fotokópie dokumentu v Pápežskom východnom ústave v Ríme prof. M. Lacko o tejto zaujímavej farskej písomnosti nič iné nenapísal, nepripravil ani štúdiu či opis tejto historickej pamiatky, hoci v kópii možno identiﬁkovať viacero rukopisných poznámok, ktoré buď upresňujú anglické
frázy použité v spise, alebo vyjadrujú Lackove názory k jednotlivým záznamom dokumentu. Na
základe týchto skutočností predpokladáme, že M. Lacko pripravoval štúdiu o tomto dokumente.
1. Zárodky vzniku slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Lethbridge
Z historických prameňov vieme, že slovenskí prisťahovalci prišli do Lethbridge v Kanade už
v roku 1885 na vozoch zo Shelby (Montana, USA).7 Prví Slováci v Kanade tak neboli prvotnou
emigráciou zo Slovenska, ale boli regrútovaní z prisťahovalcov, ktorí sa už usadili na území USA.
Medzi prvými to bola aj rodina Veselenakovcov,8 ktorí pochádzali z Nižných Sloviniek (dnes už
len Slovinky, ktoré vznikli po zlúčení s Vyšnými Slovinkami) na Spiši. Miestni Slováci boli združení v rozličných spolkoch a fraternistických organizáciách, od roku 1946 aj v miestnom 53. zbore
únia karpatských Ruténov s katolíckou cirkvou) začal prednášať na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Prednášal i na Gregorovej univerzite a ako hosť i na univerzitách v Európe aj v Amerike. Keď v Kanade prestal vychádzať
gréckokatolícky časopis Mária, M. Lacko vydával pre gréckokatolíkov Gréckokatolícky obežník (19 čísiel). Redigoval
tiež vedecký časopis o Slovensku Slovak Studies (19 ročníkov). Je autorom kníh: Sv. Cyril a Metod, Užhorodská únia,
Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria, anno 1773 Vindobonae celebrata (Synoda
gréckokatolíckych biskupov z niekdajšieho Uhorska konaná vo Viedni v roku 1773), The Popes and Great Moravia in
the Light of Roman Documents (Pápeži a Veľká Morava vo svetle rímskych dokumentov) a Oriente Cattolico. Cenni
storici e statistiche. Vydal tiež dva zväzky Slovenskej bibliograﬁe v zahraničí. Okrem toho napísal viaceré vedecké práce
a populárne články, encyklopedické heslá a mnohé knižné recenzie. Redakčne pripravil do tlače viaceré knižné publikácie. Stal sa spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Roku 2002 boli jeho telesné ostatky prevezené na Slovensko. Viac o Lackovi: Babjak, J.: P. Michal Lacko, SJ. Informátor a formátor gréckokatolíkov. Trnava:
Dobrá kniha, 1997. Babjak, J.: J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Zborník z medzinárodných konferencií (20. október
2001, 16. marec 2002). Trnava: Dobrá kniha, 2002.
4
Por. Lacko, M.: Slovenskí katolíci byzantského obradu. In: Maria, 1965, č. 5-6, s. 8.
5
Email z farnosti sv. Petra a Pavla v Lethbridge autorovi príspevku z dňa 28.11. 2011: Glory to Jesus Christ! Hi Daniel
I was able to speak with George Mihalik and his wife Sunday morning... Archív autora príspevku.
6
Por. Mária, 1963, č. 7, s. 11.
7
Por. 75 rokov lethbridžskej slov. kolónie. In: Kanadský Slovák, 18. februára 1961, roč. XX, č. 7, s. 2.
8
Michal a Anna prišli najprv do USA do Uniontownu v Pennsylvánii roku 1881, v tom istom roku sa im narodil syn
Michal mladší. Odtiaľ sa odsťahovali do Clevelandu, Ohio, kde spolu so švagrom Štefanom Petrasom mali obchod.
V roku 1887 sa rozišli a odišli do Lethbridge. Por. The Bend: A history of West Lethbridge, West Lethbridge History
Book Society, Lethbridge 1982, s. 218.
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Kanadskej slovenskej ligy. Liga bola vzorom jednoty krajov Slovenska i jeho konfesií; v ústredí
ligy bol za západné Slovensko reprezentant rímskokatolík Andrej Kučera z Radošoviec, za stredné
Slovensko to bol evanjelik Pavel Sabo z Brezna a za východné Slovensko bol gréckokatolík Juraj
Ronďoš z Vinného. Na prelome storočí žilo v Lethbridge už okolo 50 slovenských rodín.9 Správy
miestnej polície z prelomu 19. a 20. storočia uvádzajú, že slovenskí baníci, keď sa stretnú v krčme s maďarskými, tak „ťahajú nože a nemilosrdne sa kolú.“10 Obratnosť a šikovnosť slovenského
obyvateľstva v tom čase dokazujú aj správy od miestnych školských úradov, v ktorých sa uvádza,
že spomedzi najlepších žiakov v meste boli koncom 19. storočia traja Slováci.11
Pred vznikom samotnej farnosti v Lethbridge veriaci založili odbočku fraternistickej gréckokatolíckej organizácie Greek Catholic Union. Gréckokatolícky kňaz z Pittsburghu o. David
Petras spomína, že jeho dedo Matthew Petras,12 ktorý tiež pochádzal zo Sloviniek, patril medzi
zakladajúcich členov tejto organizácie.13 Miestnu farnosť založili roku 1921 baníci, ktorí sem
prišli z východoslovenských spišských dedín Poráč, Závadka a Slovinky. M. Lacko však uvádza,
že väčšina farníkov bola práve zo Sloviniek.14 Banský spolok sa tak stal predchodcom farnosti.
Farnosť založilo 64 imigrantov a v roku 1941 ju tvorilo už 200 rodín s 300 deťmi.15
2. O charaktere dokumentu
Fotokópia originálneho dokumentu je v dobrom stave, zachováva všetky potrebné údaje
i pôvodný názov Paraﬁalna zapisnica Sv. toho Petra i Pavla Greko Katolickoho Viznania.
S týmto názvom sa uvádza aj v katalógu knižnice. Fotokópia písomnosti je formátu A4, zviazaná
je do väzby s tvrdými doskami. Po úvodných dvoch stranách vložených pri viazaní fotokópie, na
ktorých sú poznámky o. M. Lacka, nasleduje titulná strana zápisnice (tento list je nečíslovaný)
s nasledovným textom (všetky citáty z fotokópie dokumentu uvádzame v originálnom znení, ide
o východoslovenské nárečie):
Tota zapisnica kupena bula // Oktobra 1.ho 1921 // Lethbridge Alta (skratka provincie Alberta – pozn.
D.Č.) Canada // Paraﬁalna zapis Nica // Sv.toho Petra i Pavla // Greko Katolickoho Viznania.

Od nasledujúceho listu sú na hornom okraji v rohu napísané čísla strán. Pôvodná farská
zápisnica mala každý list rozdelený ešte na dve strany. Fotokópia je však zhotovená tak, že každá strana je na osobitnom liste. List s označeniami strán 91-92 bol už v čase zhotovenia kópie
stratený, ako o tom svedčí aj poznámka profesora M. Lacka, ktorý ich označuje za vytrhnuté.
Strana 116 bola v origináli prázdna, a tak vo fotokópii chýba. O tejto skutočnosti svedčí rukopisná poznámka M. Lacka vo fotokópii dokumentu. Číslované strany sa končia na strane 200.
Nasleduje fotokópia potvrdenia o inkorporácii farnosti z 11. decembra 1928, ktoré má ďalšie
tri strany, a na konci tohto potvrdenia je podpis generálneho vikára; za farnosť je podpísaný
Michael Britovsky a John Petrunio. Otec Lacko pripisuje k 10. bodu tohto potvrdenia komentár, ktorý hovorí o tom, že farníci majú na schôdzach rešpektovať vyjadrovanie iných členov
farnosti či biskupa i v iných jazykoch:
Zo starej slovenskej Kanady. In: Kanadský Slovák, 31. januára 1959, roč. XVIII, č. 4 (514), s. 5.
O prvých Slovákoch v Kanade. In: Kanadský Slovák, 17. januára 1959, roč. XVIII, č. 2 (512), s. 5.
11
Por. K starým kanadsko – slovenským dejinám. In: Kanadský Slovák, 21. februára 1959, roč. XVIII, č. 7 (517), s. 5.
12
Matthew Petras prišiel najprv do USA roku 1884 a usadil sa v Scottsdale, PA, kde sa oženil s gréckokatolíčkou Annou,
pochádzajúcou tiež zo Spiša. Nasledujúci rok odišiel na Západ Kanady, kde bol na viacerých miestach, ale určite aj
v meste Frank, Alberta, ktoré zasypala zem len pár mesiacov po jeho odchode. Do Lethbridge prišiel niekedy okolo roku
1902. Opustil ho roku 1918. Jeho dcéra sa vydala v Lethbridge za ďalšieho Slováka Štefana Salanského.
13
Osobná komunikácia autora s o. Davidom Petrasom (e-mail: RE: Lethbridge zo dňa 5. novembra 2010). Archív autora práce.
14
Por. Lacko, M.: Slovenskí katolíci byzantského obradu. In: Mária, 1965, č. 5-6, s. 8.
15
Archív eparchie sv. Cyrila a Metoda, Unionville, Kanada (ďalej len AECM): Eparchy of Toronto, Quinquennial report
for Slovaks of the Byzantine rite in Canada, 1973-1978 (November 1st, 1978), s. 2.
9
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The members of the Parish shall always respect the Language and Bishop, who shall be entitled to speak or express themselves in their own language at the meetings.

Otec Lacko však v komentári uvádza, že to malo byť naopak, a že biskup a eparchia mali
rešpektovať jazyk farníkov, najmä ak väčšina farníkov bola slovenská. Skutočnosť, že farnosť
mala okrem slovenskej i iné národnosti, nie je nikde spochybnená. Slovenská národnosť však
bola dominantnou.
3. O založení farnosti
Podľa zápisnice sa prvá schôdza farnosti uskutočnila 30. mája 1921 v katolíckej škole. Na rokovaní sa zúčastnil aj ukrajinský biskup Nikola Budka, vtedajší jediný gréckokatolícky biskup v Kanade. Biskup Budka súhlasil s používaním takého jazyka, ktorý vyhovuje väčšine farníkov: Potim
brat Gangor zapytal slovo i najsami pered zvidal sa pana episkopa, činam bude dovolno v našej
cerkvi vinaučovati fonitiku i pan episkop povil, žemi možeme mati toto čo mi chceme i u cerkvi ma
sa viučovati fonitika. Prijato.16 Biskup chcel vedieť aj to, koľkokrát do mesiaca chcú mať osadníci
liturgiu, aby im poslal kňaza z Calgary. Tí si žiadali, aby kňaz chodil každú nedeľu: Ale mi bi radi
každu nedeľu, lebo Episkop sa nas zvidal, že keľo razi bis sme radi mali...(PIO, 2). Biskup Budka
ich vyzval, aby svoju farnosť zasvätili menu nejakého svätého, a tak sa farníci zhodli na titule farnosti sv. Petra a Pavla;...i stim episkop bul spokojni i s tim schodza bula zaperta (PIO, 2).
Za týmto záznamom sú uvedené mená predstaviteľov z radov farnosti: Stefan Pisko – predeseda, Mike A. Karas – sekretar, Andrew Mihalik – zapisnik, nečitateľné, Joe Pisko – kasir (PIO,
2). Do výboru dozorcov boli zvolení Juraj Gangor, John Zasadni, Frank Smerek, John Slovinski, Stefan Pisko (PIO, 2). Podľa mien prvého výboru i podľa jazyku zápisu možno usudzovať
o slovenskom charaktere vznikajúcej farnosti.
Na druhej schôdzi dňa 23. októbra 1921 sa živo diskutovalo o vhodnom mieste pre stavbu
chrámu. Dozvedáme sa aj to, že brat17 John Lučanski zabezpečil nové biele rúcha za 61,40 dolárov (PIO, 4). Za rúcha, kadidlo a drobnosti pre chrám vyplatila farnosť koncom septembra 1921
kňazovi 120 dolárov. Nádobky na vodu a víno stáli 2,75 dolárov, služebník (liturgikon) stál 23
dolárov, púzdro na odnášanie eucharistie k chorým stálo 5 dolárov, nachádzajú sa tu aj ďalšie
údaje ekonomického charakteru (PIO, 5). Pozemok pre stavbu chrámu mal výbor vyhliadnutý od
spoločnosti Canadian Paciﬁc Railway (CPR), a nachádzal sa pri katolíckej škole, čo bola dobrá
voľba vzhľadom na katechizáciu mládeže: ...tota žem sa na chodit pri katolickej školi itam vibor
dostal tri loti (angl. lot, slov. parcela, pozn. D.Č.) ot CPR. (PIO, 6)
J. M. Kirschbaum uvádza, že keď biskup vystavil dekrét o založení farnosti a dovolil zbierať
peniaze na stavbu chrámu, no ruténskeho, farníci dekrét vrátili so žiadosťou, aby im biskup vystavil nový zakladajúci dekrét, ktorý jasne hovorí o slovenskom charaktere farnosti.18 Tento fakt
sa potvrdzuje aj v zápisnici: abisme mohli do dekreta napisac, jak mi chceme. Že bisme ne mali
na pisano na dekreti Ruthenian Grek Kat ale lem Grek Katolik (PIO, 12).
Vysvetlenia tejto skutočnosti sa núkajú minimálne dve: Je možné, že Slováci už vtedy stotožňovali pojem Rutén s narastajúcim nacionalizmom ukrajinských veriacich, ktorí si tento latinský
termín privlastnili na označenie pôvodu ich cirkvi. Príkladom tejto zmeny vnímania pojmu Rutén je i dnešné ukrajinské kolégium sv. Jozafáta v Ríme na vrchu Gianicolo. Pôvodný nadpis na
kolégiu hovoril o kolégiu ruténskom, kde boli spolu gréckokatolícki študenti viacerých národov
Por. Paraﬁalna zapisnica Sv. toho Petra i Pavla Greko Katolickoho Viznania. PIO, 106-4-4, (ďalej PIO), s. 1.
Oslovenie brat/sestra patrí k slovníku vtedajšej emigrácie a užívalo sa v hojnej miere po niekoľko desaťročí.
18
Por. Kirschbaum, J. M.: c. d., s. 251.
16
17
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i národností. V priebehu 20. storočia kolégium prešlo špeciﬁckým vývinom, ktorý sa zavŕšil
v zmene názvu na ukrajinské kolégium.
Ďalším možným výkladom gréckokatolíkov v Lethbridge by mohla byť aj obava z použitia
pojmu Ruthenian, ktorý sa mohol stotožniť s pojmom Rus a teda implicitne i s ruským pravoslávim, ku ktorému sa mnoho slovenských gréckokatolíkov v tom čase stavalo značne nepriateľsky.
Možné je aj to, že J. M. Kirschbaum získal nejaké svedectvo od ľudí, ktorí boli z Lethbridge a históriu spätú s tvorbou dekrétu si pamätali, hoci pravdepodobnejšie je, že takúto informáciu mohol
mať aj od o. M. Lacka, autora fotokópie zápisnice, ktorý niekoľkokrát priamo navštívil farníkov
v Lethbridge. Z dokumentu utvoreného formou zápisníc sa možno dozvedieť najmä o budovateľskom zápale miestnej komunity, napríklad aj o tom, ako George Gangor informoval farníkov
o vhodnej plaštenici (plátno s vyobrazením umučeného Krista, pozn. D.Č.) pre chrám vo Vancouveri za 78 dolárov a o ženách z farnosti, ktoré okamžite zareagovali tým, že ju kúpili (PIO, 16).
Na vybudovanie chrámu existovalo niekoľko ponúk. Farníci sa dohodli na tom, že chrám
bude dlhý 75 stôp a široký 40 stôp a suterén bude mať rozmery 32 a 20 stôp; múry chrámu majú
mať hrúbku 13 palcov (PIO, 18). M. Dudas vraj daroval peniaze na kúpu zvona, ktorý vtedy stál
75 dolárov.19 O ostatných daroch na chrám sa tiež dozvedáme zo zápisnice; uvádzajú sa tu mená,
kto kúpil rúcha, knihu Apoštolár, Triodion, večné svetlo, svietniky či kadidlo a iné predmety
(PIO, 200). Kým sa nepostavil vlastný chrám, farnosť na bohoslužby a spoločenské aktivity využívala priestory v katolíckej škole sv. Bazila. Budovu chrámu postavil staviteľ Pettiford.20
Podľa zápisnice farnosti prvými farníkmi boli: Joe Pisko; John Zasadni; Frenk Smerek; Mike
Maras; John Chollak; Stefan Pisko; Mike Chollak; Andrew Gyorgy; Joe Sakač; Joe Gyorgy;
John Seman, st.; Katarina Trojan; Miki Kostilnik; John Janošik, John Seman, ml.; Maria Seman;
John Zubač; Maria Dorčak; Georg Kučenin(?); Mike Dudaš, st.; Andrew Mihalik; Georg Gangor; Stefan Mondokuri(?); Sem Zasadni; John Suroviak; Nik Vecko; Stefan Iluk; John Slovinski;
Anna Smerek; Mike A. Maras; John Petrunio; Rudolf Červenski; Jozef Gyorgy; Peter Pisko;
Georg Pinčak; Mike Homuloš; Mike Brutovski (Brutovsky); John Kropiniak; Mitro Slavič; Joe
Petrunio; Matis Krapuniak; Mike Sakač; John Mihalik; Mike Makarenko; Aliaš Gyorgy; Maksim Bojčuk; Elias Duda; Vasil Fargo; John Lučanski; Maria Blaško; S. B. Mihalik; Mike Dudaš,
ml.; John Larko; Joe Hudack; Mike Gerľa; Mike Jurin; Matis Homuloš; Mike Chollak, ml.; Peter
Dučak; Mike Pakura; Matis Veselenak, st.; John Starchuk; Mike Dorčak. (PIO, 197-198).
Farnosť založili a vlastnili laici (trustees) a fungovala až do nedávnej minulosti. Skutočnosť,
že farnosť vlastnili farníci, nie je v cirkevných dejinách Ameriky či Kanady nič mimoriadne.
Systém fungoval podľa prof. M. Stolárika tak, že zvolení zástupcovia (collectors – kolektori) raz
ročne obišli všetkých farníkov a vybrali vopred určený príspevok na farnosť. Z tohto príspevku
bol platený kňaz farnosti. Veriaci preto mali právo kňaza aj odvolať.21 Farské záznamy uvádzajú,
že sa tak stalo, keď kňaz narobil balamutu (PIO, 21). Stal sa prípad, keď kňaz po liturgii na Veľkonočný pondelok odmietol pokrstiť dieťa, lebo už bol vyzlečený z rúcha a poslal rodičov do rímskokatolíckeho chrámu, aby tam dieťa pokrstili. (PIO, 22) Tento incident však bol len vyvrcholením zlého vzťahu s duchovným, pravda, pre objektívnosť treba poznamenať, že nedorozumenia
boli obojstranné. Keď však dobrý farár vyhlásil, že sa chce vrátiť, farnosť mu navrhla zvýšenie
Por. Our History – Ss Peter & Paul Ukrainian Greek Catholic Parish, http://sites.google.com/site/ssppparish/ ourhistory (4. 11. 2011).
20
Por. Our History – Ss Peter & Paul Ukrainian Greek Catholic Parish, http://sites.google.com/site/ssppparish/ ourhistory (4. 11. 2011).
21
Por. Stolarik, M. M.: Slovak Immigrants Come to Terms with religious Diversity in North America. In: The Catholic
Historical Review, Washington, DC: The American Catholic Historical Association, January 2010 (Vol XCVI, No 1), 69.
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platu na 80 dolárov, len aby zostal (PIO, 25). Biskup poradil farníkom, že ak chcú mať stáleho
kňaza, tak mu musia dať plat 100 dolárov a bývanie, a potom už bude kňaz u nich a nie v Calgary
a ak tí budú chcieť kňaza, budú sa musieť pýtať ich. Biskup sa prispôsobil potrebám farníkov aj
pri posviacke chrámu, keď bolo treba určiť termín buď 9. alebo 16. júla (PIO, 29). Pred posviackou bolo treba kúpiť 90 stoličiek. Farníci sa zhodli aj na tom, že kúpia drahší model oltára za
200 dolárov. Diskutovali aj o tom, čo napísať na základný kameň farnosti: Bula reč že jak dame
narohovi kameň meno cerkvi napisati, či uhroruska cerkov, lebo Karpatoruska, alebo lem Greko
Katolicka cerkov. Bul naverh dani i podporovani abi bulo tam vipisano v anglickej reči Grecko
Katolicka Cerkov naverh a nas put poruski tak samo Greko Katolicka Ruska Cerkov i biskupovo
meno. Prijato. (PIO, 30). Posviacka chrámu sa uskutočnila 16. júla. Biskup farníkom odkázal, že
ak chcú veľkú posviacku, majú zavolať aj kňaza z Edmontonu (PIO, 32). Zástupcovia farnosti
Pesko a Moras išli s pozvaním aj pre talianske a maďarské spolky. Pred posviackou sa kurátori
s biskupom dohodli, že im dá stáleho kňaza, ktorému budú platiť 100 dolárov a k dispozícii bude
mať na bývanie dve izby: i paraﬁa to prijala…svasčenikovi platit 100 i dva rumi.22 Prijato. (PIO,
36). Veľkou pomocou pri výdavkoch farnosti bol miestny ženský oltárny spolok, ktorý napríklad
z bazáru v roku 1923 dal farnosti 700 dolárov (PIO, 76), teda 7 mesačných platov farára.
Veľká hospodárska kríza neobišla ani túto farnosť. V roku 1934 sa dohodlo, že cerkovník
(kostolník) bude mať plat 10 dolárov, a kňaz mal dostávať už len 90 dolárov mesačne a od februára 1934 si mal platiť sám za uhlie, vodu a svetlo (PIO, 172). Tak ako kedysi vybrali drahší a krajší
oltár, tak počas krízy kúpili namiesto čaše za 85 dolárov len čašu za 50 dolárov (PIO, 173).
4. Chrámový zbor a výuka cirkevného spevu
Zo záznamov vyplýva, že vo farnosti mali od samého začiatku chrámový zbor, ktorý nacvičoval liturgický spev. Je pravdepodobné, že zakladatelia farnosti sa inšpirovali už existujúcimi
ukrajinskými farnosťami a chceli s nimi držať krok, čo sa týka krásy liturgického spevu. Do
zboru chodili spievať nielen dievčatá a ženy, ale aj chlapci a muži (PIO, 126). Dirigentom bol
Gangor, ktorému za nedeľu platili 2 doláre (PIO, 25; 62) Ani on však nedostával peniaze vždy
načas, rovnako ako aj kantor, ktorému sa však výbor farnosti zaviazal dať aj z krstu štvrtinu
z toho, čo šlo farárovi (PIO, 41). Gangor pôsobil aj ako kantor a od roku 1931 dostával mesačný
plat 25 dolárov (PIO, 159). V roku 1936 bol kantorom A. Sirochman (PIO, 188) a v tom čase
začal aj problém so zborom, keďže deti veľmi na skúšky nechodili. Farnosti však na mládeži
záležalo, a tak schválili, aby kantor učil deti noty, a prípadne aj knihy kúpil (PIO, 191). Keďže
s prácou kantora nebola farnosť v roku 1937 spokojná, farníci písali do Winnipegu, aby im poslali niekoho iného (PIO, 193). Na farskej schôdzi v júli 1935 sa schválilo, že sa deti môžu učiť
v škole po slovanski. Nevieme, či mali na mysli cirkevnoslovanský jazyk používaný v liturgii,
slovenčinu, alebo nejaký iný slovanský jazyk (PIO, 182).
5. Dušpastieri v Lethbridge
Podľa dostupných informácií boli duchovnými v Lethbridge v prvých rokoch fungovania
farnosti títo kňazi:23
1920 – 1921
1921 – 1922

Štefan Danylovič;
Hryhorij Vaselevych (zomrel vo farnosti);

Rozhodne sa v zápise nepíše o rume ako alkoholickom nápoji, ale ide zápis anglického slova room – izba, miestnosť.
Por. Our History – Ss Peter & Paul Ukrainian Greek Catholic Parish, http://sites.google.com/site/ssppparish/ ourhistory (8. 11. 2011).
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1922
1922
1923
1923
1923 – 1925
1925 – 1928
1928 – 1930
1930 – 1931
1931
1931 – 1934
1934 – 1936
1936 – 1937
1937 – 1939
1939 – 1940
1940 – 1943
1943 – 1945
1945 – 1949
1949 – 1953

Michael Ircha;
Apolinarij Kaluznycki;
Nestor Drohomyrecky;
B. Musrychuk;
Michael Olenchuk - farníci s ním boli veľmi spokojní; na jednej schôdzi sa istý farník vyjadril, že duchovný za rok vykonal viac práce, než všetci čo boli pred ním dohromady. Dokonca
ani nechcel, aby farníci kupovali víno pre neho na liturgiu. (PIO, 111).
Ivan Kolcun;
Ambrose Redkevych;
E. Dychdala;
George Zydan, OSBM;
Joseph Fylyma;
Michael Olenchuk;
Michael Ircha - Na schôdzi 4. júla 1937 sa farníci vyjadrili, že nechcú tohto kňaza, lebo zle
vykonáva svoje pastoračné povinnosti, preto požiadali biskupa o pridelenie nového kňaza.
(PIO, 199).
Joseph Bala;
Bessarion Andreychuk, OSBM;
Iwan Holowka;
Peter Pasichnyk;
Andrew Choronzy;
Nicholas Silady. Do Kanady prišiel o. Silady (či inde písaný ako Szilagy) zo Slovenska ako
kňaz Prešovskej eparchie. Za zmienku stojí komentár Kanadského Slováka, v ktorom sa
o ňom píše, že „účinkuje ako misionár, a podľa informácií, ktoré po jeho príchode do Kanady
sme dostali, má zastupovať misijné miesto, ktoré úmrtím rev. Floriána ostalo uprázdnené.“24
Dotyčný reverend Florián, ktorý bol misionárom pre Slovákov a vari aj pre gréckokatolíkov
na Západe, bol rímskokatolícky duchovný o. Albert Florian SVD. Otec Florián bol jedným
z prvých slovenských misionárov v Kanade. V Kanade sa s jeho pôsobením možno stretnúť
už v roku 1931. Staral sa o duchovné potreby Slovákov až do svojej smrti 20. marca 1950.

Ako zo zoznamu vyplýva, kňazov sa vo farnosti prestriedalo dosť. Časté striedanie však bolo
zapríčinené aj tým, že o kňazovi nerozhodoval len biskup, ale aj farníci, ktorí farnosť založili
a de facto i de iure vlastnili. V roku 1923 sa vo farnosti spomína aj o. Kuzmak, o ktorom však
vieme len to, že farníci s ním boli nespokojní (PIO, 69).
6. Dve farnosti v meste – budovanie slovenského ducha
V rokoch 1948 a 1949 prišlo do Lethbridge mnoho ukrajinských utečencov. Roku 1949 tak
v Lethbridge vzniká druhá gréckokatolícka farnosť – ukrajinská, ktorá bola zasvätená sv. Vladimírovi a Oľge.25 V tomto roku koncom júna alebo začiatkom júla navštívil Lethbridge aj biskup
Nyl Savaryn, ktorý vo svojom liste adresovanom farnosti sv. Petra a Pavla napísal, že má pokračovať ako „gréckokatolícka farnosť pre všetkých slovenských katolíkov, karpatských katolíkov
i maďarských katolíkov, tak ako bola aj pre nich založená a písomne potvrdená“ (MOTIUK).
Ďalej sa spomína, že farnosť už slávila sviatky podľa gregoriánskeho kalendára. Údaj o Maďaroch a karpatských veriacich sa neskôr stal argumentom pre Ukrajincov, aby ju nevydali slovenskému biskupstvu (MOTIUK).
Svoj vlastný chrám si ukrajinská farnosť postavila v roku 1953.26 Obrovskou udalosťou pre
slovenskú farnosť však v rovnakom roku bola vysviacka a primície jej rodáka o. Richarda ZuBiskup Savaryn ďakuje za pozdrav Kan. Slov. Lige. In: Kanadský Slovák, 28. septembra 1950, roč. 9, č. 30 (445), s. 2.
Farnosti mali chrámy blízko pri sebe a znova sa zjednotili do pôvodnej farnosti sv. Petra a Pavla až v roku 2010.
26
Por. Our History – Ss Peter & Paul Ukrainian Greek Catholic Parish, http://sites.google.com/site/ssppparish/ ourhistory (8. 11. 2011).
24
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backa. O udalosti informoval aj Kanadský Slovák.27 Rodičia o. Zubacka sa volali Mikuláš a Mária a dali život dvom synom a dcére.28 V roku 1955 bol duchovným práve o. Richard Zuback,29
v krajanskej tlači bol označovaný ako prvý v Kanade narodený slovenský gréckokatolícky
kňaz.30 Otec Zuback pracoval vo viacerých farnostiach ukrajinskej eparchie a na penziu sa vrátil
do svojho rodného Lethbridge. Pri našom terénnom výskume v Kanade v roku 2011 bol ešte
medzi živými a prekypoval optimizmom.
V roku 1958 farnosť vybudovala novú halu pre sociálne aktivity farnosti, o ktorej sa samotný
ukrajinský biskup Nil Savaryn vyjadril, že je najkrajšou v celej západnej Kanade. Pri dverách
chrámu biskupa privítal Štefan Elluk chlebom. Prítomných vraj bolo okolo 300 veriacich. Pri
liturgii spievali striedavo zbor pod vedením Štefana Smereka a diak31 Elik Sirohman. Po liturgii
bola posviacka haly, kde na prítomných čakala bohatá hostina, ktorú „pripravili naše slovenské
ženičky z Lethbridge....“32 Pán Mihalik sa poďakoval všetkým za spoluprácu pri vybudovaní haly.
Autor správy o udalosti píše i nasledovné riadky: „Najväčšiu pomoc poskytli Slováci – farmeri.
Darovali po $ 100.00 i $200.00. Br. Mihalik daroval $ 500.00. Naši farmeri pomáhajú nám i pri
organizovaní zábav a iných podujatí. Ich štedrosť je veľká. (Často darujú na nasýtenie prítomných celého vola alebo dve prasatá, čo je isto veľká pomoc a veľkodušný dar).“33 Stavbu haly vo
väčšine vykonal murár, miestny člen KSL, rodák z východného Slovenska Michal Haschak.34
V októbri roku 1962 mali byť v Lethbridge voľby do školského výboru. Slovákov v ňom
zastupoval dovtedy gréckokatolík pán Mihalik, ktorý však abdikoval. O jeho miesto sa po ňom
uchádzal pán Mikuláš Zubách (Zuback), ktorý vychoval vo svojej rodine prvého slovenského gréckokatolíckeho kňaza v Kanade. V Kanadskom Slovákovi bola publikovaná výzva, aby
miestni Slováci bez rozdielu vierovyznania podporili práve tohto kandidáta.35 Mená farníkov sa
nachádzajú aj v zoznamoch darcov na časopis Mária.36
7. Lethbridge a prvá návšteva biskupa Michala Rusnáka, CSsR
Pri biskupskej vysviacke prvého slovenského gréckokatolíckeho biskupa v Kanade Mons.
Michala Rusnáka mu farnosť darovala 100 kanadských dolárov.37 Prvá návšteva biskupa ako
vizitátora slovenských gréckokatolíkov v Kanade sa vo farnosti uskutočnila 27. júna 1965. Pre
farnosť zasvätenú apoštolským kniežatám Petrovi a Pavlovi to bol odpustový deň. Svedok akcie
napísal: „Taká krásna a dojímavá slávnosť nevybledne tak ľahko z pamäti. Účastníci vo svojich
spomienkach sa radi vracajú k nej. Prečo? Lebo už pri spomienkach na ňu sa cítia oviati vánkom onoho dňa a majú pocit, že sú vytrhnutí zo všednosti každodenných trudných dní.“38 Hoci
osada počítala 12 národností, bola ešte aj v tomto roku väčšinovo slovenská. Svedčia o tom aj
nasledovné riadky: „Úradne zápisnice boli písané v našom slovenskom nárečí a skutočnosť, že
Prvé slov. gr. katol primície v Lethbridge, Alta. In: Kanadský Slovák, 20. jún 1953, s. 2. Za informáciu vďačím pánovi
profesorovi Stolárikovi z Ottawy.
28
Por. Mindek, A.: I naši Slováci pridali ruku k dielu. In: Kanadský Slovák, roč. XVII, č. 33 (793), 23. augusta 1958, s. 2.
29
Por. Zprávy. In: Mária, 1955, č. 5, (júl), s. 10.
30
Por. Zprávy z domova a z katolíckeho sveta. In: Mária, 1958, č. 1- 2, s. 22.
31
Slovo diak označuje funkciu speváka v chráme, teda znamená to, čo v spisovnej slovenčine kantor a používa sa už prakticky hneď za hranicami Slovenska, na bývalej Podkarpatskej Rusi. Na území Slovenska je zabudnutým pojmom.
32
Mindek, A.: I naši Slováci pridali ruku k dielu. In: Kanadský Slovák, 23. augusta 1958, roč. 17, č. 33 (793), s. 2.
33
Tamže, s. 2.
34
Tamže, s. 2.
35
Por. Výzva na Slovákov v Lethbridge. In: Kanadský Slovák, 13. október 1962, 1962, roč. 21, č. 39, s. 1.
36
A. Mihalik. In: Mária, 1964, č. 6-7, tretia strana obálky; uvedený aj ako A. Mihalek. In: Mária, 1966, č. 12, tretia
strana obálky.
37
Por. Verejné poďakovanie. In: Mária, 1965, č. 1-2, s. 12.
38
Cestujeme s p. biskupom. In: Mária, 1965, č. 9-10, s. 7.
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členstvo tak túžobne očakávalo a vítalo svojho Vladyku jasne dokazuje, že v osade, ako v každej
inej, hoci sú aj veriaci cudzích národností, tu aj dnes prevláda slovenská väčšina veriacich.“39
Biskup prišiel do Lethbridge v sobotu a už večer navštívil viacerých krajanov. V samotný deň
liturgie, v nedeľu fúkal silný vietor, čo možno viacerých od účasti odradilo. Biskupa vítali deti
farníkov. Pri bráne biskupa privítal Andrej Pisko a ďalší zástupcovia cirkevného výboru Herald
Deal a Eugen Chollak. V sprievode miništrantov prišiel biskup Michal k bráne chrámu, kde ho
privítal aj duchovný Diadio, v mene svojom v mene farníkov, i v mene biskupa Nyla Savaryna,
ukrajinského vladyku, a symbolicky odovzdal kľúč od chrámu. Z chóru zaznelo Budi imja Hospodne a biskup Michal kropiac prítomných svätenou vodou prešiel k prestolu.
Na archijerejskej liturgii, ktorú slúžil biskup Michal, bol prítomný miestny duchovný
o. N. Diadio ako diakon, pri oltári koncelebroval o. R. Zuback, slovenský gréckokatolícky kňaz
a rodák z farnosti, a o. Syvenkey, duchovný ukrajinskej osady v Lethbridge. Z fotograﬁí zo slávnosti vyplýva nielen, že to bola skutočná archijerejská liturgia, aj s požehnaniami liturgickým
dvojsvietnikom a trojsvietnikom, s ktorými žehná byzantský hierarcha pri slávnostných bohoslužbách. Je tiež zaujímavé, že miništranti boli prepásaní orármi ako poddiakoni, tak ako to
ukazujú aj staré fotograﬁe zo Slovenska. Otec Diadio ako duchovný farnosti pred slávnosťou
žiadal aj duchovných v rímskokatolíckej diecéze Calgary, v ktorých boli Slováci, aby oznámili
návštevu biskupa Michala Rusnáka. Na oslavu prišli ľudia naozaj z ďaleka, dokonca až z Britskej Kolumbie (Field). Biskup Michal mal kázeň po anglicky i po slovensky. Povedal aj toto:
„Neopravujte dielo Božie. Ak Vás Pán Boh stvoril gréckokatolíkmi, stojte, zotrvajte a pracujte
na tom mieste. Neutekajte zo svojho miesta. Nezanechávajte svoju cerkev a obrad.“40 Po liturgii
nasledoval banket vo farskej hale. Obradníkom bol Ron Makarenko, známy z miestneho rádia
a televízie. Medzi poprednými hosťami bol aj pán Andrej Mihalik. Po viacerých príhovoroch
sa ujal slova biskup Michal a v reči bohatej na humor i vážne myšlienky sa poďakoval za vrelé
prijatie. Modlitbou sa zakončil banket, nie však program biskupa, ktorý v doprovode farára ponavštevoval krátkymi návštevami všetkých, ktorí o to prejavili záujem.41 Pri tejto návšteve mu
farnosť v Lethbridge podarovala 150 dolárov.42
8. Snaha o. Zemana, OSB
Veľmi pozoruhodná korešpondencia vznikla v 60. rokoch 20. storočia medzi biskupom Michalom Rusnákom CSsR a otcom Jánom (Johnom) Zemanom OSB. Otec Zeman pochádzal z rodiny
Zemanovcov, ktorí boli pioniermi slovenského osídlenia v Saskatchewane. On sám sa narodil ešte
na Slovensku v Kravanoch na Spiši roku 1905, ale už o rok neskoršie odišiel s rodičmi do Kanady.
Už po nominácii o. Rusnáka na biskupa, ale ešte pred jeho vysviackou napísal o. Zeman
biskupovi list, v ktorom ho informuje o svojej nedávnej návšteve v Lethbridge, kde bol sobášiť krajanov. V liste píše, že miestni Slováci sú zväčša gréckokatolíci a že sa ho pýtali, či by
im u ich ukrajinského biskupa nemohol vybaviť, aby dostali slovenského kňaza. Ukrajinský
totiž nedbá o slovenskú vec a mladí sa hanbia a radšej vravia, že sú Ukrajinci alebo Česi, ale
nie Slováci. Vzhľadom na svoje priateľstvo so Štefanom Romanom,43 ktorého kedysi sobášil,
Tamže.
Tamže, s. 8.
Tamže, s. 6-8.
42
Por. Pán biskup ďakuje. In: Mária, 1965, č. 9-10, s. 16.
43
Štefan Boleslav Roman (17. 4. 1921 – 23. 3. 1988). Narodil sa na Zemplíne v dnešnom Novom Ruskove pri Trebišove.
V roku 1937 emigroval do Kanady. Po vojne rozvinul svoje podnikateľské schopnosti. Zorganizoval banskú spoločnosť
a úspešne podnikal. Založil spoločnosť Denison Mines Limited, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete, vďaka čomu získal prezývku Uránový kráľ. Založl aj Romandale Farms Ltd., ktoré v pestovaní
39
40
41
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o. Zeman záležitosť spomenul pánovi Romanovi, a on odporúčal obrátiť sa priamo na biskupa
Michala Rusnáka.44
Vo svojom liste z júla 1966 sa o. Zeman opätovne zaujíma o to, ako dopadli rozhovory s biskupom v Edmontone. Sám sa ponúkol, že si vie predstaviť svoje vystúpenie z rehole benediktínov, ba prejavil záujem o pôsobenie vo farnosti Lethbridge. Priznal síce, že by sa musel naučiť
liturgiu a tiež aj cyriliku, ale ak by používal anglický preklad, tak by nemali byť problémy naučiť
sa obrad.45 K inštalácii slovenského duchovného však už v Lethbridge nedošlo.
9. Farnosť v neskoršom období a jej prerod na ukrajinskú farnosť
Vizitácia biskupa Michala v roku 1966 bola opäť plánovaná z príležitosti sviatku svätých
Petra a Pavla už 19. júna.46 V roku 1967 sa v korešpondencii biskupa Michala objavuje úmysel
poslať tam o. Zorvana ako stáleho slovenského duchovného, ktorý mal prísť z Európy.47 Sám
mal farnosť podľa svojho kalendára navštíviť 30. júla 1967. V roku 1969 mal do nej na základe
poznámky v kalendári prísť 7. septembra. O rok neskoršie v roku 1970 mal Lethbridge biskup
Michal navštíviť dvakrát – 28. júna a 30. septembra. Či tam aj naozaj dvakrát bol, nevieme.
V roku 1971 mal biskup Michal pre Lethbridge v kalendári zaznačený 26. september. V roku
1973 plánoval Lethbridge navštíviť medzi 10. a 11. augustom aj o. Michal Lacko z Ríma.48 Táto
vizitácia sa uskutočnila na základe prosby biskupa Michala Rusnáka.49
Na to, aby sa Lethbridge udržala ako slovenská farnosť, nestačia iba návštevy slovenského
duchovného dvakrát v roku. Problémom je práve vedenie farnosti, ktoré sa až na pár výnimiek
nezaujímalo o povzbudenie slovenského ducha farnosti tak, aby sa stalo rovnocenným partnerom ostatným národnostiam v multikultúrnej Kanade. Navyše farnosť bola veľmi ďaleko od
všetkých ostatných slovenských gréckokatolíckych farností, a preto tým trpela, nemohla sa aktívne zapájať do spoločných akcií, alebo do akcií druhých farností. Veľmi pekným príkladom
sú do dnešných dní oslavy patrónov jednotlivých chrámov, na ktoré prichádzajú nielen veriaci
z iných gréckokatolíckych farností, ale i Slováci iných vierovyznaní v Kanade. Pre svoju polohu nebolo ľahké navštíviť farnosť ani ostatným slovenským gréckokatolíckym kňazom. Predsa
však ešte koncom sedemdesiatych rokov v nej žilo veľa uvedomelých gréckokatolíckych Slovákov. Dokazuje to fakt, že v roku 1978 v rebríčku odberateľov slovenského časopisu Mária bola
na šiestom mieste spomedzi farností, dokonca i pred farnosťou vo Windsore, ktorá bola v tých
rokoch rozhodne značne početnou.50
holsteinského rožného dobytku získali medzinárodný ohlas. Tradícia východného kresťanstva, v ktorom vyrastal, a ktoré
miloval ho sprevádzala po celý život. Spolu s Eugenom Löblom (1907-1987) vydal knihu The Responsible Society (Zodpovedná spoločnosť). S manželkou mali 7 detí. Poznal sa s prezidentom USA Nixonom (istý čas bol aj jeho právnym
poradcom), tiež s Chruščovom, či O. von Habsburgom. Roku 1963 ho pápež vyznamenal veliteľom Rádu rytierov sv.
Gregora Veľkého. Poctili ho kanadským najvyšším štátnym vyznamenaním - Order of Canada a v roku 1995 dostal aj
najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža 1. stupňa In memoriam. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Ako jediný kanadský laický pozorovateľ sa zúčastnil na Druhom vatikánskom koncile. Slovensko navštívil v rokoch 1954, 1966 a 1968. Založil Svetový kongres Slovákov (SKS) a stal sa jeho
predsedom (1970-1988). Bol tak kľúčovou osobnosťou Slovákov v exile. Na svojom pozemku nechal vystavať katedrálu
Premenenia Pána, postavenú podľa vzoru gréckokatolíckeho chrámu v rodnej dedine. Viac o osobe Š. B. Romana in:
Litva, F.: Štefan B. Roman – človek v rozdvojenom svete (Man in divided world), Dobrá kniha: Toronto, 1981.
44
Por. AECM, Zložka: Bishop Rusnak Correspondence, List o. Jána Zemana, OSB, bez dátumu (pravdepodobne Vianoce 1964).
45
Por. AECM, Zložka: Slovak Priests, List o. Johna Zemana, odoslaný 22. VII. 1966.
46
Por. Plánované vizitačné cesty p. biskupa, Mária, 4-5/1966, 16.
47
Por. AECM, škatuľa: Ascension Parish Ofﬁce (Church correspondence), Zložka: J. Exc. M. Rusnak, List biskupa
Michala z 15. mája 1967.
48
Por. AECM, Zložka: Fr. Lacko, Pohľadnica Srdečný pozdrav od Tichého oceánu. odoslaná zo San Francisca, 20. VII. 1973.
49
Por. Archív Centra Spirituality Východ - Západ Michala Lacka, SJ, Spis: M. Lacko SJ, Korešpondencia zahraničie II,
R-Z, Rusnák, List biskupa Michala o. Lackovi, 28. mája 1973.
50
Por. Redakčné poznámky (Nový rok a naša tlač). In: Mária, 1979, č. 1, s. 8.
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Pri vzniku eparchie sa síce farnosť objavila na propagačnej pohľadnici ako farnosť eparchie, ale
v skutočnosti mal kvôli tomu biskup Michal Rusnák zjavné nezhody s biskupom Savarynom a miestnymi ukrajinskými duchovnými. Tí nechceli dovoliť, aby farnosť prešla pod slovenskú eparchiu
argumentujúc tým, že nie je slovenskou. Keď otec Richard Boyle, farár slovenskej gréckokatolíckej
farnosti v Toronte, pri vzniku samostatného slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Kanade
organizoval intronizáciu biskupa Michala Rusnáka, napísal všetkým slovenským gréckokatolíckym
farnostiam v Kanade list, aby prispeli na slávnosť, a aby tak pomohli s výdavkami na slávnosť. List
tohto znenia prišiel aj do Lethbridge, odkiaľ však miestny duchovný o. Lysak 3. februára 1981 napísal, že jeho farnosť neprispeje, nakoľko je v nej len 19 slovenských rodín, čo je menej ako jedna
pätina farnosti (MOTIUK). Táto informácia sa však zjavne nezakladala na pravde, lebo v liste z roku
1982 biskup Rusnák informoval nuncia, že od svojej vysviacky (1965) bol vo farnosti mnohokrát,
a tvrdil, že má zoznam 45 rodín, ktoré sa hlásia za Slovákov. Navyše pripomínal, že ak v meste už
existuje farnosť ukrajinská, znamená to, že farnosť Petra a Pavla nie je ukrajinskou.51
Dnes je však už farnosť úplne ukrajinskou, no jej prínos pre počiatky organizovaného farského
života slovenských gréckokatolíkov v Kanade v prvej polovici 20. storočia bol veľmi významný.
10. Záver
I napriek našej snahe lokalizovať originál dokumentu Paraﬁalna zapisnica Sv. toho Petra
i Pavla Greko Katolickoho Viznania, musíme, žiaľ, skonštatovať, že sa nezachoval. Zachovala
sa však fotokópia dokumentu, ktorú vyhotovil o. Michal Lacko, za čo mu jednoznačne patrí
poďakovanie, lebo ide o jednu z mála písomných pamiatok organizovaného života slovenských
gréckokatolíkov v Kanade. Z daného obdobia sa totiž v Kanade zo slovanských dokumentov
zachovalo príliš málo prameňov.
Skutočnosť, že kópiu dal vyhotoviť o. Lacko počas svojej cesty do Kanady počas cyrilometodského roka 1963, sme vyššie opísali. No fotokópia uložená v knižnici Pápežského východného ústavu v Ríme má však ešte jedno prekvapenie. Začína sa totiž vlastnoručným zápisom
svedectva prvého zapisovateľa Andreja Mihalika z 20. augusta 1963. Na osobitnom kúsku papiera opatrenom farskou pečiatkou je k fotokópii priložený originálny rukopisný text. A. Mihalik
vysvetľuje, že slovo fonitika, ktoré sa spomína v úvode zápisnice ako požiadavka, ktorú dali
osadníci biskupovi Budkovi pri zakladaní farnosti, znamená jazyk, ktorý sa musí v chráme používať a vzťahuje sa na reč slovenskú:
Janiže podpisani Andrej Mihalik tu podavam visvetlenie že slovo (FONITIKA) znamena
naša Reč Slovenska. Tak to zme to vtedy Rozumeli i v takom smisle som to vtedi zapisal do
Lethbridge paroﬁalnej zapisnici v roku 1921. Ja som bol to pervi zapisnik paraﬁji St. Petra i Pavla i šecka sprava je tak napisana jaka bola v tej i jaka bola v tej zapisnici. Dano
v Lethbridge Aug 20/1963 (PIO, nečíslovaný list pred číslovanou stranou 1).

Fotokópia dokumentu tak ostáva pamiatkou o živote prvých slovenských gréckokatolíkov
v Kanade, o ich radostiach i starostiach.

51

Por. AECM, Zložka: Bishop Rusnak Correspondence, List biskupa Michala pronunciovi, odoslaný 28. X. 1982.
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SPRÁVY A RECENZIE
Za profesorom Ivanom Bujuklievom
Koncom roka 2014 slovenskú jazykovednú obec zastihla smutná správa, že 27. októbra vo veku osemdesiat
rokov zomrel významný bulharský slavista a slovakista,
profesor PhDr. Ivan Bujukliev, DrSc.
Ivan Bujukliev sa narodil 14. mája 1934 v dedine
Samovodene neďaleko Veľkého Trnova, kde ukončil
gymnaziálne štúdiá. Po maturite začal študovať bulharskú
ﬁlológiu na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Soﬁi.
V roku 1960 ako najúspešnejší a perspektívny absolvent
odboru získal štipendium akademika A. T. Balana. Najprv
si prehlboval vedomosti zo starej bulharčiny a slovanskej paleograﬁe, no jeho vedecké smerovanie ovplyvnila
najmä dvojročná prax v oddelení starých a zriedkavých
tlačí a rukopisov v Národnej knižnici sv. Cyrila a Metoda v Soﬁi. V roku 1966 vycestoval na vlastné náklady
na šesťmesačný študijný pobyt na Karlovu univerzitu do
Prahy a na Univerzitu Komenského v Bratislave. Práve
tvorivé prostredie bratislavskej ﬁlozoﬁckej fakulty a žičlivý prístup profesorov Jána Stanislava, Eugena Paulinyho,
Šimona Ondruša či docenta Vincenta Blanára mu otvorili
cestu k naplneniu jeho vedeckých ambícií. Po uplynutí
študijného pobytu sa do Bratislavy opäť vracia. Na odporúčanie bratislavských kolegov-slavistov prichádza na
Katedru slavistiky a indoeuropeistiky Filozoﬁckej fakulty
Univerzity Komenského, kde v rokoch 1967 – 1971 pôsobil ako lektor bulharského jazyka a literatúry. Tu pod
vedením profesora J. Stanislava obhájil dizertačnú prácu
Štruktúra vzťažných viet v Supraslienskom kódexe (1970)
a v roku 1971 obhajobou súboru šiestich štúdií so starobulharskou, resp. staroslovienskou tematikou získal doktorát ﬁlozoﬁe.
Ivan Bujukliev po návrate do Bulharska od roku 1972
účinkoval na Katedre slovanskej jazykovedy Filologickej
fakulty Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Soﬁi najprv ako asistent, od roku 1977 ako docent pre slovanskú
porovnávaciu gramatiku a v roku 1991 získal vedeckú
hodnosť doktora ﬁlologických vied. Na pôde tejto univerzity v roku 1991 inicioval vznik samostatného študijného
odboru slovakistiky, ktorá sa dovtedy v Bulharsku vyučovala iba vo forme lektorátu. Porovnávaciu gramatiku
slovanských jazykov a starú bulharčinu dlhé roky prednášal aj na Vysokej škole pedagogickej v Šumene. Ako
lektor bulharského jazyka a literatúry okrem Bratislavy
pracoval aj v Sankt-Peterburgu a v Neapole. Na pozvanie
Univerzity v Terste od roku 1995 pôsobil ako profesor na
tamojšej Fakulte literatúry a ﬁlozoﬁe.
Podstatnú časť vedeckovýskumnej orientácie profesora Bujuklieva tvoria práce z oblasti skladby i lexiky starej
bulharčiny (Лексеми от корен *брод- в старобългарски
език, 1964; Към характеристиката на локативното
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пояснение в старобългарски език, 1967; Антецедентна позиция и атракция на относителното местоимение в старобългарски език, 1968 a i.) a analýza starých
slovanských rukopisov, ako aj otázky spojené s ich prekladom do súčasnej bulharčiny (Шопов псалтир. Текст
и коментар, 1963; K charakteristike niektorých hapax
legomena v Sinajskom euchológiu, 1970; Манасиевата
хроника и проблемите на българския книжовен език
през Средновековието, 1979 a i.). Veľkú pozornosť
venoval takisto porovnávacej gramatike slovanských
jazykov, pričom dôsledne uplatňoval diachronické interpretačné kritérium, ako napríklad v štúdiách Квантитетната компенсация в словашкия език с оглед
на някои праславянски процеси (1979), Към съпоставителната характеристика на старобелоруския
и cpeднобългарския език (1979), Кирилло-Мефодиевская традиция и возникновение древних западнославянских литературных языков (1981) a pod.
Podnetnú syntézu lingvistických a kultúrno-sociálnych predstáv o jazykovej kultúre bulharského stredoveku predstavuje Bujuklievova monograﬁa Езиковата
култура на българското средновeковие (1992), v ktorej
sleduje stopy vplyvu antickej, helenistickej a byzantskej
literatúry a kultúry na stredovekú bulharskú jazykovú
kultúru. Retrospektívnu analýzu tohto procesu nepodáva iba prostredníctvom charakteristiky gramatických javov, ale literárnu činnosť – najmä stredovekú bulharskú
prekladovú literatúru – vníma komplexne ako súčasť
vtedajšieho myslenia a spôsobu života. Je tiež spoluautorom akademických publikácií Увод в изучаването
на южнославянските езици (1986), Граматика нa
старобългарския език (1991) a autorom jednej z nemnohých inojazyčných gramatík slovenského jazyka Кратка
словашка граматика (1989, 1993, 1995).
Profesor Bujukliev sa venoval aj literárnym a translatologickým témam, napríklad v štúdiách Образът
на старобългарския писател според приписките
(1962), Le strutture isocoliche antico bulgare e il verso
quantitativo ceco e slovaco (1990), Поетическият език
на Дора Габе (2005). Zaujímala ho nielen teoretická, ale
aj praktická stránka prekladovej literatúry. Z jeho iniciatívy bol do štruktúry slavistických študijných odborov
na Soﬁjskej univerzite zaradený predmet teória a prax
prekladu. Do súčasnej bulharčiny preložil veršovaný text
Manasiho kroniky zo 14. storočia, ktorý publikoval pod
názvom Хрониката на Константин Mанаси. Зората
на българската епика (1992). V čase jeho lektorského
pôsobenia na Slovensku boli dramaturgie slovenských
divadiel a herecké obsadenia jednotlivých titulov na
mimoriadne vysokej úrovni, I. Bujukliev sa preto svoje
umelecké zážitky rozhodol sprostredkovať aj bulharským divákom. Jeho prvým prekladom bola veselohra
J. G. Tajovského Ženský zákon, ktorú naštudovalo Dobričské štátne divadlo. Psychologická dráma O. Zahradníka Sólo pre bicie (hodiny) sa s veľkým úspechom hrala

päť sezón v Divadle 199 v Soﬁi. Do bulharčiny preložil
aj ďalšie divadelné hry I. Bukovčana, Š. Králika i O. Zahradníka a tiež prózy A. Bednára a Ľ. Zelienku.
I. Bujukliev bol v roku 1994 ocenený Zlatou medailou Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vedecké, pedagogické a prekladateľské zásluhy
v oblasti slovensko-bulharských jazykových a kultúrnych
vzťahov a za osobný prínos pri konštituovaní univerzitnej
slovakistiky v Bulharsku.
V profesorovi Ivanovi Bujuklievovi stratila bulharská
slavistika a paleoslavistika lingvistu a vysokoškolského
učiteľa, ktorého mnohostranné dielo a pedagogické pôsobenie významnou mierou obohatilo európsky slavistický
priestor. Slovenskí slavisti a slovakisti v ňom strácajú
neúnavného propagátora slovenského jazyka, literatúry
a kultúry, erudovaného kolegu a vzácneho priateľa.
Поклон пред паметта му!
Mária Dobríková

Konferencia na MGU v Moskve
venovaná 200. výročiu narodenia
Ľudovíta Štúra
22. mája 2015 sa na pôde Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova (MGU) v rámci Dňa slovanskej
písomnosti a pri príležitosti 200. výročia narodenia najvýznamnejšej osobnosti slovenského národného obrodenia
uskutočnila konferencia pod názvom Ľudovít Štúr – vynikajúci dejateľ slovenskej kultúry. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia a študenti z Katedry slovanskej ﬁlológie
Filologickej fakulty MGU, výskumní pracovníci Ústavu
slavistiky Ruskej akadémie vied a slovenskí bádatelia.
V úvodnom prejave riaditeľ Slovenského inštitútu
v Moskve PhDr. Ján Šmihula privítal účastníkov, podrobne oboznámil prítomných so životným osudom Ľ. Štúra, podčiarkol význam jeho osobnosti v jazykovede i v
oblasti spoločensko-politického života, ako aj posolstva
jeho diela, ktoré je v mnohom aktuálne a inšpirujúce pre
Slovákov podnes.
Kľúčovým udalostiam zo života Ľudovíta Štúra bol
venovaný aj príspevok ašpirantky Katedry slovanskej ﬁlológie Marie Gorinovej. Referovala o udalostiach, ktoré
najviac vplývali na Štúrovu osobnosť a na jeho vedeckú
i politickú činnosť. V referáte autorka predstavila ﬁlozoﬁcké základy Štúrovej kodiﬁkácie a jeho postoj k idei
slovanskej vzájomnosti v kontexte spoločensko-politickej
situácie v Rakúsku a Uhorsku v 19. storočí.
Úlohu prác nemeckých ﬁlozofov a ruských slovanoﬁlských myšlienok o veľkých cieľoch Slovanov
v dielach Štúra zdôraznil Martin Braxatoris vo svojom
referáte Národná ﬁlozoﬁa Ľudovíta Štúra na osi Západ
– Slovensko – Východ. Referát mapoval Štúrove ﬁlozoﬁcké názory na problémy, ktoré sa týkajú národa a jeho
dejín, politickej existencie, jazyka a umenia. Do popredia
vystupovali tri roviny: tematická, geokultúrna a chronologická. Presnejšie povedané, autor si všímal geokultúrnu
provenienciu a orientáciu Štúrových myšlienok a názorov na tematicky vymedzené okruhy problémov, a to so

zreteľom na vývin Štúrovho svetonázoru na časovej osi.
V oblasti problematiky geokultúrnej proveniencie preskúmal najmä pôvod myšlienkových impulzov a zdrojov
Štúrovej tvorby (ﬁlozoﬁa G. W. F. Hegela, J. G. Herdera
a pod. na jednej strane, slavianoﬁlstvo na druhej strane).
Venoval sa predovšetkým otázke preferencie geokultúrne príznakových historických, politických, jazykových
a estetických javov (konkrétnych národov, štátov, foriem
spoločenského zriadenia, spisovných jazykov, národných
poetických tvorieb) pri riešení otázok národnej ﬁlozoﬁe.
V závere referátu vymedzil východiská a riešenia, ktoré
predstavujú invariant v rámci celej evolúcie Štúrových
národno-ﬁlozoﬁckých názorov.
Prof. Alla Mašková (MGU) v referáte „Testament“
slovanskému svetu: Traktát Ľudovíta Štúra Slovanstvo
a svet budúcnosti objasnila základné princípy a genézu
tohto traktátu slovenského velikána. Štúr prevzal ideu
slovanskej vzájomnosti od svojich predchodcov – J. Kollára a P. J. Šafárika, ich koncepciu však tvorivo rozvíjal.
Výsledkom jeho výskumov bol nový výklad slovanskej
idey. Naznačil cesty k zjednoteniu Slovanov na čele
s Ruskom, kde dielo vyvolalo veľký záujem, zjavne preto
bolo prvotne publikované v ruštine (1 vyd. Moskva, 1867;
2 vyd. Sankt-Peterburg, 1909). Dodnes je v ruskom literárnom kontexte často skúmané a odborne vysoko cenené
ako presvedčivé svedectvo dobového uvažovania.
Referát prof. Konstantina Lifanova (MGU) Kodiﬁkácia Ľudovíta Štúra v kontexte jazykových procesov bol
venovaný písomným slovenským textom, ktoré svedčia
o zmene jazykovej situácie v evanjelickom prostredí a
bezprostredne korešpondujú s neskoršou kodiﬁkáciou novej spisovnej slovenčiny. Zameral sa najmä na Lutherov
katechizmus vydaný D. Pribišom r. 1634, jazyk ktorého
vznikol v dôsledku vzájomného pôsobenia češtiny výlučne so strednou slovenčinou, a z tohto dôvodu obsahuje
početné množstvo stredoslovenských prvkov. Skúmal
tiež verše básnikov evanjelického vyznania (S. Chalupka,
S.B. Hroboň a iní), odrážajúce totálne vytláčanie češtiny
stredoslovenským folklórnym koiné, ako aj redigovanie
almanachu Zora M. Godrom (1835-36). Napokon doložil
tieto javy príkladmi českých a bernolákovských textov
s výraznými stopami stredoslovenských prvkov.
Prezentácia Hedvigy Kubišovej (Banská Bystrica)
s názvom Korešpondencia Ľudovíta Štúra s ruskými
slavistami bola venovaná vzťahom medzi slovenskými
a ruskými slavistami v 19. storočí. Autorka vychádzala
z archívnych materiálov ALU SNK v Martine a z dôkladne spracovanej epištolárnej edície Listy Ľ. Štúra I – IV.
Poukázala na fakt, že nielen v rovine ﬁlozoﬁckej a teoretickej, ale aj v osobnom živote udržiaval Štúr pravidelné
a srdečné kontakty s I. I. Sreznevským, O. M. Boďanským
a M. F. Rajevským, ako to dokazuje bohatá kolekcia jeho
listov. Ilustratívne priblížila nielen niektoré dojímavé
udalosti zo života Ľ. Štúra, ale aj dramatické objektívne
podmienky v predrevolučných a v porevolučných rokoch,
v ktorých štúrovská generácia zápasila o národnú slobodu.
Štúr sa o týchto udalostiach zmieňoval s entuziazmom,
listy z posledných rokov života odrážajú hlboké rozčarovanie štúrovskej generácie po porážke revolúcie 1848.
Ľudmila Široková (Ústav slavistiky RAN) v referáte Odraz Ľudovíta Štúra v krásnej literatúre: náčrty
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k portrétu venovala pozornosť vizuálnemu obrazu tejto
významnej postavy slovenskej kultúry a tiež doplneniu
jeho politickej, vedeckej a literárnej činnosti. V záujme
splnenia tohto cieľa pokladá autorka za dôležité, aby sa
z nového uhla pohľadu naďalej dôkladne skúmali jeho
diela, texty referátov, článkov, listov, ale aj názory súčasníkov a jeho blízkych spolupracovníkov. Slovenskí spisovatelia neraz stvárňovali postavu Štúra prostredníctvom
umeleckého obrazu. V referáte sa autorka zamerala na tri
zobrazenia postavy Ľ. Štúra v dielach slovenských spisovateľov rôznych epoch, stúpencov rôznych ideologických
konceptov a rozličných umeleckých štýlov. Vďaka týmto
umeleckým dielam sa čitatelia a vedci môžu bližšie zoznámiť nielen s klasickým portrétom verejného činiteľa
a básnika, zásluhou týchto diel pred zrakom čitateľa ožíva
Štúrova osobnosť, pretože jeho portrét je obohatený ľudskými a charakterovými črtami.
Anna Pesková (Ústav slavistiky RAN) vystúpila
s príspevkom Téma Štúra v modernej slovenskej dramaturgii, v dielach a inscenáciách na štúrovskú tému
na Slovensku. Osobnosť Ľudovíta Štúra zaujala už spisovateľov medzivojnového obdobia Vladimíra Hurbana
Vladimírova (VHV) (Ľudovít Štúr, 1926) a Ľuda Zúbeka
(rozhlasová hra Ľudovít Štúr, 1934). V populárnom žánri
rozhlasovej hry boli neskôr napísané aj dramatické diela
Jozefa Šajgalu Ľudovít Štúr (1972), Jozefa Boba Štúrovci
(1992) a Alojza Čobeja Veľké nádeje (2011). Okrem toho
boli inscenované za posledných 20 rokov na Slovensku
ďalšie zaujímavé divadelné hry a dramatické kompozície
o živote Štúra. Sú to drámy Karola Horáka Príď kráľovstvo Tvoje (Život, skutky a smrť proroka Ľudovíta Štúra)
(1996) a Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov
(2015), Juraja Sarvaša Vyslanec zvolenský (2003) a Orol
Tatranský (2015), Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné (1997). Okrem analýzy týchto diel A. Pesková
venovala pozornosť niektorým hudobným inscenáciám
o štúrovcoch: modernému dramaticko-hudobnému dielu
Slovenského komorného divadla v Martine Štúrovci (koncert zrušený) (2006), ktorého autormi boli dramaturg Róbert Mankovecký a režisér Dodo Gombár, ako aj spevohre
bratislavského divadla Ludus Tvoj Ludevít (2012) (autori
inscenácie – Miro Dacho a Kamil Žiška). Početné dramatické diela a inscenácie na štúrovskú tému, ktoré sa stále
objavujú na slovenských divadelných scénach, sú dôkazom veľkého záujmu o osobnosť Ľudovíta Štúra a štúrovcov, aktualizujú jeho dielo a myšlienky. Autori staršej
generácie, ako aj mladí dramaturgovia a režiséri sa snažili
zobraziť kľúčové udalosti slovenských dejín, v ktorých
štúrovci zohrali významnú rolu a podstatne ovplyvnili tok
slovenských dejín.
Záver konferencie spestrili najmladší účastníci, študenti-slovakisti MGU, ktorí predniesli recitačné pásmo
z poézie Ľudovíta Štúra.
Konferencia mala teoreticko-náučný a spomienkový charakter, priniesla však aj celkom reálny výsledok.
V tvorivej diskusii po oﬁciálnom závere sa účastníci pozitívne vyjadrili k návrhu riaditeľa Slovenského inštitútu (SI)
J. Šmihulu za založenie Spoločnosti Ľudovíta Štúra. A slovo sa stalo skutkom – na pôde SI v Moskve boli už o pár
dní neskôr schválené Stanovy spoločnosti, kde majú otvo-
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rené dvere záujemcovia o slovenskú kultúru v Moskve.
Vítaní sú aj všetci záujemcovia o dejiny, kultúru a umenie
zo Slovenska. Členovia plánujú vydávať svoje príspevky
v almanachu s názvom Devín. Činnosť spoločnosti sa
bude prezentovať na stránke http://stur.ucoz.org, ktorú
založil lektor slovenského jazyka na MGU Martin Braxatoris. Zreálnili sa tak slová Ľ. Štúra: ,,... skutky o vás
vydávajú svedectvo...“.
Maria Gorina

Konferencia zástupcov slovenských
samospráv v Maďarsku v roku 2015
Každoročné stretnutie slovenských samospráv
v Maďarsku sa uskutočnilo v sobotu 18. apríla 2015
v rázovitej zemplínskej obci Rudabányácska (Baňačka),
dnes mestskej časti Sátoraljaujhély (Nového Mesta pod
Šiatrom), bývalého správneho sídla Zemplínskej župy.
Nové Mesto pod Šiatrom je sídlom internátnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským, ktorej zástupcovia
boli tiež prítomní na stretnutí. Obec Baňačka je rázovitou nielen tým, že je obcou zemplínskych Slovákov
v Maďarsku, ale i tým, že väčšina jej slovenského obyvateľstva sa hlási ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu.
Miestna etnograﬁcká zbierka v slovenskom dome navyše oslavuje 10 rokov svojej expozície.
Na tomto stretnutí, ktoré sa uskutočnilo po pätnástykrát (striedajúc miesta po slovenských domoch v Maďarsku) a ktoré malo celoštátnu úroveň, boli predstavené
aktivity neziskovej organizácie Legatum, ktorá je organizáciou krajanskej – celoštátnej slovenskej samosprávy
v Maďarsku, ako aj aktivity jednotlivých slovenských domov. Bolo potešením, že do Rudabányácsky traﬁli všetci
zúčastnení, hoci v minulosti si túto dedinku viacerí poplietli s mestom Rudabánya v inej časti Maďarska.
Treba zdôrazniť, že celkovo sa v Maďarsku nachádza približne tristopäťdesiat oblastných menšinových
samospráv, z ktorých najväčší počet tvoria nemecké samosprávy. Slovenská menšina je prítomná v jedenástich
župách a spravuje asi 65 oblastných domov. Konferenciu
moderovala Katarína Királyová zo spoločnosti Legatum.
István Páll, predseda Zväzu oblastných domov v Maďarsku, prítomným predstavil zachovanú slovenskú kultúru v dedinskom múzeu v Sósto neďaleko Nyíregyházy.
Prostredníctvom záchrany i vďaka renovácii starých a dobudúvaním historických objektov na základe pôvodných
prameňov sa podarilo zriadiť prímestský skanzen slovenskej kultúry. Katarína Kiralyová vo svojej prednáške
zrhnula históriu a zameranie doterajších každoročných
konferencií a poukázala na nové možnosti v správe etnograﬁckých zbierok. Zdôraznila predovšetkým potrebu
digitalizácie i ďalšie aktivity a poukázala na potrebu užšej spolupráce s maďarskou samosprávou v jednotlivých
mestách. Časť svojej prednášky venovala aj prezentácii
terénneho výskumu v obci, ktorej výsledkom je jej monograﬁa Dedičstvo Baňačky. Alžbeta Hollerová-Račková
predniesla príspevok o aktivitách slovenskej samosprávy
v Maďarsku i o zmenách, ktoré sa chystajú v súvislosti

so vznikom novej kultúrnej ustanovizne našich krajanov.
Neubránila sa ani spomienkam na začiatky miestneho
krajanského domu v Baňačke. Mária Nagyová informovala o živote krajanov v Číve v Piliši, slovenskej dedine
pri Budapešti, ktorá sa na uhorských mapách objavuje už
v rokoch 1763-1765. Aktivity tamojších Slovákov sú plné
sezónnych akcií (kapustový festival, páračky, prípravy na
Veľkú noc, svadba, sv. Barbora i posvätenie vína). Zoltán
Szabó z oblasti Bakoňa predstavil slovenské komunity
v štyroch slovenských osadách – Čerňe, Cáfor, Jašč a Eska. V tejto oblasti nad Balatonom nemajú krajanský dom,
ale majú bohaté etnograﬁcké zbierky. Aj v ostatných prednáškach sa prezentovali nielen aktivity slovenských krajanov v Maďarsku, ale najmä ich húževnatá snaha zachovať
slovenské tradície a slovenské etnograﬁcké bohatstvo.
Po obede sa uskutočnila prehliadka miestneho obecného domu, kde okrem výstavných exponátov čakali
na návštevníkov ukážky domácej kuchyne. Krátke vystúpenie predsedníčky miestnej organizácie slovenskej
samosprávy Anny Bacskaiovej bolo ďalším príspevkom
o živote a zvykoch miestneho obyvateľstva. V krátkom
programe vystúpil miestny ženský spevácky súbor Rozmarín s piesňami v slovenčine i zemplínskom dialekte.
Program sa skončil návštevou miestneho gréckokatolíckeho chrámu, v ktorom zazneli modlitby po slovensky,
maďarsky i po grécky.
Na konferencii, žiaľ, chýbali početnejší zástupcovia
slovenského kultúrneho života priamo zo Slovenska. Aj
preto väčšina prednášok neodznela po slovensky. Priestor
na širšiu spoluprácu s krajanmi, ktorí sú nám geograﬁcky
najbližšie, rozhodne existuje, a navyše ponúka širokú škálu k vzájomnej spolupráci najmä pri prezentácii i zachovávaní dedičstva našich otcov za hranicami Slovenska.
Daniel Černý

KAČALA, J.: State o slovenskej kvantite
a rytmickom zákone.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 140 s.
Ján Kačala sa kvantite v slovenčine a rytmickému
zákonu venuje už niekoľko rokov, či dokonca niekoľko
desaťročí. Preto nie je prekvapujúce, že sa napokon rozhodol pre spracovanie tejto problematiky na stránkach
ucelenej monograﬁe. Ide o vedecké state týkajúce sa
kvantity a rytmického zákona v slovenčine, ktoré vyšli časopisecky alebo vo vedeckých zborníkoch za posledných
dvadsaťpäť rokov. Ako uvádza autor v Úvode publikácie,
dôvodov na tento počin bolo viacero, pričom prioritou
bolo zhromaždiť už publikované štúdie na jednom mieste, a tým ich ešte viac sprístupniť čitateľskej verejnosti.
Ďalším dôvodom bolo predstaviť vedeckej verejnosti súhrn poznatkov aj o iných témach súvisiacich s uvedenou
problematikou v oblasti zvukovej stavby vzhľadom na
príbuzné a nepríbuzné jazyky. A napokon tretím dôvodom
bola snaha vyjadriť postoj k otázke slovenskej kvantity
a rytmického zákona v syntetickej práci a tým zároveň
poukázať na fakt, že táto oblasť bola dôležitým, i keď

nie hlavným, predmetom autorovho vedeckého bádania.
V súvislosti s touto problematikou je dôležité spomenúť,
že ide o tému, ktorá najmä vzhľadom na kodiﬁkáciu (prípony -ár, -áreň; tvary činného prítomného príčastia typu
vládnuci) vyvolávala (a stále vyvoláva) diskusiu v odbornej verejnosti. Preto i texty uverejnené v uvedenej monograﬁi majú niekedy polemický charakter.
1.
State o slovenskej kvantite a rytmickom zákone sú sústredené do jedenástich kapitol, pričom v úvodných troch kapitolách autor dáva do súvisu kvantitu a rytmický zákon so stredoslovenským základom spisovnej
slovenčiny najmä vo vzťahu k paradigmatickým zložkám
systému spisovného jazyka (k hláskosloviu, tvarosloviu
a slovotvorbe), s výskytom dvojhlások v slovenčine a napokon s tvarotvornými a slovotvornými procesmi.
1.1. Prvé dôležité konštatovanie v rámci uvedených kapitol sa týka toho, že stredoslovenské nárečia
ako východisko spisovnej slovenčiny výrazne ovplyvnili kvantitatívne pomery (ako aj iné zákonitosti v oblasti
hláskoslovia) v spisovnom jazyku. Využívanie kvantity
v spisovnom jazyku a v stredoslovenských nárečiach sa
vo veľkej miere zhoduje, pričom rytmický zákon predstavuje oblasť, ktorá spisovný jazyk a väčšinu stredoslovenských nárečí na jednej strane spája, no na druhej strane
ich odlišuje. Autor poukazuje na zaujímavý fakt, a to ten,
že „v tých stredoslovenských nárečiach, kde platí rytmický zákon, je totiž tento zákon zachovaný dôslednejšie ako
v spisovnom jazyku“ (s. 16). Ide o prípady nominatívu
singuláru typu (1) lísťa, kvieťa, tŕňa oproti spisovným
podobám lístie, kvietie, tŕnie, ďalej o tvary 3. osoby pl
v slovesnom vzore robiť s dlhou slabikou v koreni typu
(2) súďa, krúťa, chváľa oproti spisovným tvarom súdia,
krútia, chvália. Ako sa ukazuje, v spisovných formách
dochádza k porušovaniu rytmického zákona. Aj prípady
typu (3) líščí, vtáčí, ktoré v spisovnom jazyku predstavujú
opäť tzv. výnimky z rytmického zákona, korelujú v stredoslovenských nárečiach s podobami lišací, vtáčací, teda
s prídavnými menami s príponou -ací, vďaka ktorej nedochádza k porušeniu rytmického zákona.
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa výrazne prejavuje vplyv
stredoslovenských nárečí na spisovnú slovenčinu, je paradigmatická morfológia. V tejto súvislosti osobitne upozorňuje autor najmä na pôsobenie rytmického zákona v prípade dlhých príponových morfém s dvojhláskami po tzv.
mäkkej spoluhláske, a to tak, že dvojhláska sa nahrádza
krátkym vokálom, napr. v tvaroch dat. a lok. pl. substantív typu (4) prácam, prácach (oproti uliciam, uliciach),
ďalej v tvaroch gen. a dat. sg. adjektív typu (5) rýdzeho,
rýdzemu (oproti cudzieho, cudziemu) či v slovesných
tvaroch typu kráčam (oproti volám). Vo vzťahu nárečí
a spisovného jazyka sa premieta skutočnosť, že „nárečia
sú historickou danosťou, ktoré nebolo možno a nemožno
kodiﬁkačnou činnosťou ovplyvňovať“, zatiaľ čo spisovný
jazyk je „výsledkom vedomého ľudského zásahu“ (s. 20),
ktorý ale musí byť odôvodnený.
1.2. Druhé dôležité konštatovanie sa dotýka usúvzťažnenia dvojhlások a kvantity. Na jednej strane autor
poukazuje na to, že „dlhé príponové slabiky v pozícii bezprostredne po dvojhláskach v koreni ohybného slovného
druhu sa skracujú, uplatňuje sa tu teda v súhlase s platnosťou rytmického zákona neutralizácia fonologickej
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kvantity“ (s. 22). Ide o prípady substantív ženského rodu
typu (6) piesňam, piesňach, adjektíva typu (7) biely/biele
– bieleho, bielemu, (s) bielym, resp. biela – bielu, či o verbá typu (8) bielim – bieliš – bieli – bielime – bielite. Uvedená skutočnosť súvisí s tým, že dvojhlásky ako zložené
útvary sa chápu ako dlhé nositele slabičnosti. Na druhej
strane dochádza používaním dvojhlásky ie v tvarosloví
aj slovotvorbe k porušovaniu rytmického zákona. To sa
týka jednak oblasti vkladných hlások pri tvorení genitívu
pl. substantív ženského a stredného rodu (napr. hlasivka
– hlasiviek, jadro – jadier, žena – žien), a to aj v takých
prípadoch, keď je predchádzajúca koreňová slabika dlhá
(9) kaderníctvo – kaderníctiev, a jednak tvorenia slovies
s významom zmeny stavu typu (10) (z)múdrieť (porušenie rytmického zákona nenastáva v 3. osobe pl.). To podľa
autora poukazuje na „rozširovanie funkčného využívania
dvojhlások v spisovnej slovenčine“ (s. 24), a to najmä diftongu ie (aj v prípadoch prevzatých slov ako pacient či
maniak), ale zároveň sa porušovaním rytmického zákona
využívaním dvojhlások nerozširuje výskyt fonetickej dĺžky, ale iba tzv. funkčnej dĺžky.
Funkčná dĺžka slovenských dvojhlások spočíva
v tom, že dvojhlásky predstavujú „integrálne spojenie
dvoch krátkych samohlások“ (s. 22), a preto v týchto prípadoch nejde o dĺžku podmienenú časovou moduláciou
hlasu. Z toho vyplýva, že dvojhlásky sú fonologicky, nie
foneticky dlhé nositele slabičnosti.
1.3. V tretej kapitole s názvom Zákon o slovnej
kvantite v slovenčine (s. 25) autor vymedzuje niekoľko zásadných pojmov, a to mierny ráz kvantity, slovnú kvantitu
a tri zákonitosti regulujúce výskyt kvantity v slove. Pod
miernym rázom kvantity sa rozumie „jednak jej akustické
vyznenie, jednak mierny či striedmy výskyt kvantity v slove“ (s. 25). V češtine, nemčine a maďarčine je oveľa viac
dlhých slabík ako v slovenčine. Zatiaľ čo slabičná dĺžka je
kvantita viazaná na nositele slabičnosti, pod slovnou kvantitou sa chápe kvantita „ako vlastnosť slabiky v hraniciach
slova ako znakovej jednotky jazyka“ (s. 26). V rámci slova
či slovného tvaru je kvantita stála a môže sa meniť pri tvorení tvarov či slov (napr. dážď – dažďa; plech – pliešok),
v takom prípade ide o kvantitatívnu alternáciu.
Zásadným prínosom uvedenej štúdie, ako aj celej
monograﬁe je vymedzenie troch spôsobov regulovania
kvantity v slove. Okrem rytmického zákona, ktorý bol
doposiaľ pokladaný za jediný regulátor výskytu kvantity
v slove a ktorý je pokladaný za progresívny spôsob, vyčleňuje Ján Kačala ešte jeden progresívny spôsob regulovania slovnej kvantity, a to preﬁxálny, a jeden regresívny
– suﬁxálny. Zatiaľ čo rytmický zákon sa uplatňuje tak, že
po dlhej slabike v koreni slova sa skracuje slabika v tvarotvornej prípone (napr. v datíve a lokáli pl. ženských
substantív vládam – oproti radám, ďalej v pluráli substantív stredného rodu, v niektorých tvaroch adjektív a adjektiválií ženského rodu a v pluráli všetkých rodov, ako
aj v značnej časti slovesných tvarov) či v slovotvornej
prípone (napr. pri tvorení substantív -ník, -ík, -ár atď, pri
tvorení adjektív -ný, -ský a pod., pri tvorení slovies -núť),
suﬁxálny a preﬁxálny spôsob reguluje kvantitu iba pri
tvorení slov a skracuje sa slabika v základe slova.
Progresívny preﬁxálny spôsob regulovania slovnej
kvantity sa realizuje pri tvorení „substantívnych derivá-
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tov z predponových slovies paralelnou predponou s dlhou
samohláskou či dvojhláskou, pri ktorom dlhá predponová
slabika progresívne spôsobuje krátkosť (skrátenie) koreňovej slabiky (11) (typ nakúpiť – nákup)“ (s. 30). Regresívny suﬁxálny spôsob sa uplatňuje pri tvorení „substantívnych derivátov zo slovesných, adjektívnych alebo
substantívnych základov príponou s dlhou samohláskou,
pričom sa skracuje bezprostredne predchádzajúca koreňová slabika (12) (typ písať – pisár)“ (s. 31).
Regulovanie slovnej kvantity je prejavom miernej
povahy kvantity v spisovnej slovenčine. Autor vyslovuje mienku, že „v súčasnej spisovnej slovenčine výskyt
kvantity v slove reguluje osobitný zákon o slovnej kvantite“ (s. 32), tento zákon je viazaný na slovo a nemôže
prekročiť jeho hranice.
2.
V nasledujúcich troch kapitolách (vo 4., 5. a 6.
kapitole) poukazuje J. Kačala na ﬂektívnu podstatu rytmického zákona (RZ), pozornosť venuje charakteru kvantity v slovách typu niečí, viackrát, súčiastka a vysvetľuje
podstatu existencie dvoch krátkych po sebe nasledujúcich
slabík v slovách typu píšuci a skúmava.
2.1. RZ je zviazaný s ohýbaním slov, teda má ﬂektívnu podstatu. Z tohto dôvodu sa gramatická morféma
umiestnená na konci slova môže vyznačovať kvantitatívnou variáciou. Flektívna podstata RZ sa prejavuje aj pri
tvorení slov. Autor v súvislosti s uvedeným upozorňuje
na dôležitú skutočnosť, že niektoré ohýbacie morfémy sú
totožné so slovotvornými. Ide najmä o „základné a najsilnejšie morfémy“ (s. 37) v tvare nominatívu sg. všetkých
troch rodov substantív (t. j. (13) o morfologickú nulu východ-0, morfému -a (fem.) priekop-a, morfému -o (neut.)
východisk-o), pri adjektívach ide o (14) prípony -í/ý
(horský, včelí). Pri týchto slovotvorných morfémach sa
RZ uplatňoval ako pri iných ohýbacích morfémach, teda
podliehali regulácii kvantity, čo sa prenieslo aj na iné slovotvorné prípony nemajúce platnosť ohýbacích morfém
(napr. -ník, -ík, -ár; (15) vrátnik, vrkôčik, véčkar).
Už spomínaná kvantitatívna variácia gramatickej morfémy spočíva v tom, že uplatňovaním rytmického zákona
sa po predchádzajúcej dlhej slabike kvantita v gramatickej morféme neutralizovala. Aj v súčasnej etape vývinu
slovenčiny sa tento model distribúcie kvantity uplatňuje,
o čom svedčia „početné prípady prídavných mien prevzatých z iných jazykov alebo utvorených z cudzojazyčných
základov“ (s. 47), napr. (16) absolútny, akútny, európsky.
Za relevantné pokladáme konštatovanie autora, že v češtine má pri prevzatých adjektívach kvantita iné postavenie,
a to predposledná krátka slabika a posledná dlhá slabika,
napr. absolutní, akutní, evropský. Rozdiel v kvantite uvedených dvoch jazykov sa prejavuje aj v týchto prípadoch
(17) zápasnícky – zápasnický, Šafárik – Šafařík. Autor dospieva k záveru, že v prípade slovenskej a českej kvantity
ide o „divergentný vývin, založený už na konci psl. obdobia“ (s. 48). Slovenčina si teda pri procese zdomácňovania
prevzatých slov počínala „ako samostatný subjekt a vyvíjala sa bez opory o iný, hoci aj príbuzný jazyk“ (s. 49).
2.2. Zásadný postoj vyjadril autor k otázke tzv.
porušovania rytmického zákona v kompozitách. Zložené
slová typu (18) viacnásobný, viackrát, niečí podľa Kačalu
nepredstavujú výnimky z rytmického zákona, pretože ani
„nepatria do sféry pôsobnosti rytmického zákona“ (s. 49).

Týka sa to aj slov typu súčiastka, námietka a pod. Toto
tvrdenie sa zakladá na princípe kvantitatívnej súvzťažnosti príponových gramatických a slovotvorných morfém, ktoré sa zväčša vyznačujú kvantitou, pričom sa táto
kvantita v pozícii po dlhej slabike systémovo neutralizuje.
Z toho vyplýva, že iba tam, kde v opozícii dlhá koreňová
slabika – krátka príponová slabika stojí opozícia krátka
koreňová slabika – dlhá príponová slabika, možno hovoriť o rytmickom zákone. Vo vyššie uvedených prípadoch
nemožno hovoriť o kvantitatívnej súvzťažnosti gramatických a slovotvorných morfém, a teda ani o uplatňovaní či
neuplatňovaní sa rytmického zákona.
2.3. Problematika existencie dvoch po sebe nasledujúcich krátkych slabík na konci činného prítomného
príčastia typu vládnuci a v slovesných tvaroch typu skúmava je predmetom 5. a 6. kapitoly. Autor neprijíma názor
E. W. Brownea, M. Sokolovej a J. Sabola, že ide o tzv. reťazovú neutralizáciu kvantity, pretože „obidve slabiky sú
krátke každá z iných dôvodov“ (s. 54). Slabika nasledujúca tesne po koreňovej dlhej slabike sa skracuje pôsobením
rytmického krátenia (19) vládnuci, čítava, pričom koncová slabika je vždy krátka, v prípade typu skúmava preto,
lebo ide o odvodzovaciu príponu -va-. Krátkosť v koncovej slabike prípony -úci/-iaci je výsledkom kvantitatívnej
disimilácie, ktorá spočíva v odlíšení činného prítomného
príčastia typu vládnuci od vzťahových prídavných mien
so slovotvornou príponou -cí, -ací typu (20) spiaci (oproti
spací), a v prípade typu skúmava ide o odlíšenie uvedených slovesných tvarov od nominatívu prípadných mien
ženského rodu typu skúmavá (prípona -avý, -avá, -avé):
(21) láskava – láskavá, hádava – hádavá. Tento názor je
predmetom kritiky J. Horeckého, pričom J. Kačala v uvedenej stati na jednotlivé body kritiky reaguje presvedčivo
a s využitím fundovaných argumentov.
3.
Kapitoly 7., 8. a 9. sa venujú regulácii kvantity
v rámci slova a tvaru, v skratkových slovách, ako aj smerovaniu rytmického zákona (RZ).
3.1. Pri skúmaní výskytu a regulácie kvantity
v slove sa autor zameriava na tri prípady, a to na neodvodené slovo, odvodené slovo a tvar. Mnohé neodvodené
slová, na rozdiel od odvodených slov, nemajú v celej paradigme kvantitu (napr. maskulína strom, hlad). Naproti tomu odvodené slová ako (22) rodič, ctiteľ, obranca
nadobúdajú kvantitu v nominatíve pl. (rodičia, ctitelia,
obrancovia). Po predchádzajúcej dĺžke dochádza v odvodených slovách k regulácii kvantity, teda ku skracovaniu
príponových slabík, čím vznikajú paralelné variantné odvodzovacie prípony s kvantitou a bez kvantity (substantívne prípony: -ník/-nik, -ár/-iar a -ar a pod.; adjektívne
prípony: -ský/-sky, -í/-ý a -i/-y, verbálna prípona -núť/
-nuť). Odlíšenie regulácie kvantity v slove a v tvare sa
zakladá na tom, že kvantita sa týka len istých tvarov, teda
nie slova ako lexémy, napr. v tvare nom. sg. práca nie je
regulovaná kvantita na rozdiel od tvarov v genitíve, datíve
a lokáli pl. (23) (prác/lások, prácam, prácach). V uvedených príkladoch sa regulácia uskutočňuje pod vplyvom
rytmického zákona. Ďalším prípadom regulácie kvantity
je kvantitatívna alternácia samohlások a dvojhlások pri
tvorení nových slov (napr. (24) víno – vinár), pri ktorej
sa „miesto regulácie kvantity presúva viac do stredu slova, prípadne na jeho začiatok“ (s. 74). Autor konštatuje

pohyb v ustálenej kvantite slova, najmä v hovorenej reči,
pričom na jednej strane ubúda kvantita samohlások, napr.
v slovách [robert, ano], na druhej strane pribúda kvantita
dvojhlások v slovách ako maniak.
3.2. Zaujímavé výsledky prináša porovnávanie
kvantity v iniciálových skratkách typu VPN/(25) vé-pé-en
s kvantitou v slovách, ktoré sú od týchto skratiek odvodené (Vépeenka). Autor ponúka tieto závery: v spojení slabík sú pridané samohlásky dlhé, zatiaľ čo v odvodených
slovách sa niektoré dĺžky skracujú, teda oproti dvom dĺžkam v spojení slabík stojí jedna dĺžka v novom slove, inokedy sa v slovotvornom základe kvantita redukuje a tvorí
sa na prípone (26) (eš-té-bé : eštebák). „(...) pôsobením
zákona o slovnej kvantite sa slabičná dĺžka na druhej slabike neutralizuje a táto slabika sa v novoutvorenom slove
konštituuje ako krátka“ (s. 80), napr. (27) ká-dé-há : kádehák, en-dé-er : Endeerák. Z uvedeného vyplýva potreba
rozlišovať slovnú kvantitu regulovanú zákonom, ktorá sa
vzťahuje aj na skratkové slová, a slabičnú kvantitu, ktorá
je vlastná skratkám a nepodlieha spomínanej regulácii.
3.3. V 9. kapitole si autor všíma postavenie rytmického zákona (nie rytmického krátenia, pretože s týmto
termínom sa autor nestotožňuje) v kodiﬁkačných príručkách, počnúc kodiﬁkáciou v roku 1953, ktorá pre RZ nebola prajná, pokračujúc PSP z roku 1991, 1998 a KSSJ
z roku 1997, ktoré charakterizovala podpora odstraňovania výnimiek z RZ. Odstránila sa aj dĺžka v prípone -ár po
slabike s dvojhláskou (mliekar). Autor vysvetľuje genézu
tejto zmeny, resp. odôvodňuje poradie prijatia tejto zmeny
najprv v KSSJ (1997) a až potom v 2. vyd. PSP (1998).
Podstatnú časť tejto kapitoly predstavuje polemická odpoveď na Dvončove výhrady voči niektorým javom kodiﬁkácie, súvisiacim so zákonom o slovnej kvantite.
4.
Historicky ladené sú záverečné dve kapitoly
uvedenej monograﬁe. V predposlednej kapitole J. Kačala
predstavuje koncepciu kvantity a RZ v Cambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej z roku 1915, t. j. 2. vydanie;
1. vydanie je z roku 1902 a poslednú jedenástu kapitolu
tvorí nová, zatiaľ nepublikovaná štúdia o pôvode a vývine
rytmického zákona v slovenčine.
4.1. Autor poukazuje na to, že Cambelova kodiﬁkácia kládla dôraz na disimiláciu, t. j. na odlíšenie spisovnej slovenčiny od slovenských nárečí, teda nielen na odlíšenie slovenčiny od češtiny, nemčiny, maďarčiny a ruštiny. Rytmický zákon sa podľa neho týka tvorenia slov,
prípadne ohýbania slov a neutralizáciu kvantity pripisuje
slovotvorným a gramatickým príponám. Podľa Kačalu sa
„Cambelov názor na kvantitu a rytmický zákon vyvíjal
a (...) v záverečnej verzii je jeho postoj k RZ pozitívny,
aj keď ako prvý z kodiﬁkátorov sformuloval (...) súbor
výnimiek z neho“ (s. 105). A práve výnimkám je venovaná značná pozornosť v tejto stati. Prínosom Cambelovho
diela je podľa autora nepochybne Abecedný ukazovateľ,
v ktorom uložil „bohatstvo zozbieraného vzácneho jazykového materiálu, ale aj množstvo nových a užitočných
poznatkov o stave spisovnej slovenčiny aj slovenčiny vo
všeobecnosti na prelome 19. a 20. storočia“ (s. 100).
Do tejto kapitoly vstupuje polemická reakcia na
niektoré Ďurovičove tvrdenia o Samuelovi Cambelovi
a jeho práci, napr. na margo toho, že podľa Ďuroviča bol
Cambel „typický reprezentant jazykového vedomia slo-
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venskej (martinskej?) inteligencie“ Kačala dodáva, že sotva ho možno zaň pokladať, keďže bol vysokým štátnym
úradníkom v Pešti a nežil trvalo v Turčianskom Svätom
Martine (s. 104). Ako negatívum Cambelovho kodiﬁkačného spisu (vyplývajúce aj z neustáleného úzu a normy
spisovného jazyka) možno hodnotiť početný výskyt kvantitatívnych variantov slov a tvarov (28) (záhrada - zahrada, sused – súsed, Boh – Bôh a pod.), no i napriek tomu
konštatuje Kačala „stabilizujúci účinok Cambelovej Rukoväti na jazykovú prax a spisovnú slovenčinu“ (s. 110).
4.2. Počiatok RZ sa datuje do obdobia 10. storočia, čo podľa autora súvisí so zmenami sprevádzajúcimi
rozpad praslovanskej jazykovej jednoty a so vznikom jednotlivých slovanských jazykov. Autor sa opiera o konštatovanie E. Paulinyho, že v strednej slovenčine vznikol RZ
preto, lebo najprv bol zánik a vokalizácia jerov a až potom
kontrakcia, na rozdiel od západnej a východnej slovenčiny, kde nevznikol RZ, keďže poradie týchto zmien bolo
opačné (kontrakcia, zánik a vokalizácia jerov a denazalizácia). Ukazuje sa, že významnú úlohu pri konštituovaní
RZ zohral v 30. rokoch 20. storočia aj H. Bartek, ktorý vo
svojej práci z roku 1937 konštatuje, že „rytmické krátenie
druhej dĺžky nejakým spôsobom súvisí so zmenami psl.
prízvukov a dĺžok“ (s. 113). RK pokladá za staršie než
vznik dvojhlások, ďalej než zánik slabých jerov a zánik
mäkkostnej slabičnej korelácie.
Kačala venuje pozornosť dĺžkam, teda dlhým slabikám utvoreným pri kontrakcii, ktoré vznikali v príponách adjektív s adjektiváliami a v príponách slovies (29)
(dobra-ja – dobr-á, vola-je-š – volá-š), a tvrdí, že už pri
kontrakcii sa tieto tvary s dĺžkou „prispôsobili utvorenému
kvantitatívnemu modelu s krátkou príponovou slabikou“
(s. 113), teda už pri kontrakcii šlo o (a stále ide) o „paralelný kvantitatívne variantný súbor príponových morfém,
ktoré sa dosadzovali k zodpovedajúcemu koreňu podľa
toho, či bol s dlhou alebo s krátkou slabikou“ (s. 114). Autor upozorňuje na aktualizáciu deﬁnície RZ v závere state,
v ktorej nepoužíva formuláciu, „že v prípade predchádzajúcej koreňovej dĺžky sa nasledujúca kráti“, ale hovorí
o „nahradení dlhej príponovej slabiky zodpovedajúcou krátkou“ (s. 114). O tomto spôsobe uplatňovania RZ v strednej
slovenčine svedčí aj vznik paralelného kvantitatívne variantného súboru príponových morfém v oblasti tvorenia
slov (-ár/-ar, -ník/-nik, -áč/-ač a pod.). Takže za podstatné
pokladáme vyjadrenie, že „pri pravidelnom ohýbaní slova
v paradigme – tvarotvornej a v istej podobe slovotvornej
– sa v jednotlivých tvaroch vymieňajú práve príponové
slabiky“ (s. 114), teda prípona získava okrem slovotvornej
a tvarotvornej funkcie aj funkciu variantnej kvantity.
Prvé vedecké (fonologicko-morfologické) odôvodnenie platnosti RZ pripisuje Kačala Ľ. Novákovi v štúdii
z roku 1933, ktorý v tejto súvislosti hovorí o morfologických alternáciách. Do morfologickej roviny zaraďuje
RZ aj Eugen Pauliny či Ladislav Dvonč (1955), pričom
Dvončovi autor vyčíta to, že obišiel oblasť slovotvorby. Zmienku o platnosti RZ možno nájsť už v prácach
Ľ. Štúra (Nauka reči slovenskej, 1846), ktorý upozorňuje
na výskyt kvantity v gramatických príponách pri ohýbaní
substantív a slovies.
Dôležitú časť tejto kapitoly predstavuje prehľad
prípadov uplatňovania RZ v dnešnej tvarotvornej a slo-
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votvornej sústave na s. 119-122. V závere uvedenej state sa autor venuje ustaľovaniu kvantity v tzv. sporných
prípadoch v Cambelovej Rukoväti z r. 1902, pod ktorými
rozumie kvantitatívne variantné slová a ktoré sú uvedené
v Abecednom ukazovateli na konci diela (30) (ako napr.
slávny – slavný, služka – slúžka), ako aj v prevzatých
slovách typu (31) konkrétny, atraktívny (oproti českému
konkrétní, formální). Za zmienku stojí ešte podoba slova
legitímny, ktorá sa dlho zachytávala v podobe legitimný. Úprava kvantity sa prejavila v PSP (1991) a v KSSJ
(3. vyd., 1997) po Kačalovom príspevku v Kultúre slova
v roku 1991.
Jedenástu kapitolu uzatvára Kačalova aktualizovaná
deﬁnícia RZ: „ Rytmický zákon je fonologické pravidlo,
podľa ktorého sa v spisovnej slovenčine v príponovej
slabike v slove v polohe po dlhej koreňovej slabike dlhá
samohláska nahrádza zodpovedajúcou krátkou samohláskou. Rytmický zákon má svoje uplatnenie v oblasti
tvorby gramatických tvarov a tvorenia odvodených slov;
prejavom tohto uplatnenia sa stali kvantitatívne variantné gramatické a slovotvorné prípony. Vlastným rámcom
fungovania rytmického zákona je tvaroslovie a tvorenie
slov.“ (s. 126)
5.
Na záver možno konštatovať, že ide o publikáciu, ktorá predstavuje syntetický pohľad na problematiku kvantity a rytmického zákona v slovenčine, a to na
jednej strane v historickom priereze a na druhej strane vo
vzťahu k súčasným tendenciám v smerovaní uvedenej
problematiky. Prínos monograﬁe spočíva predovšetkým
vo vymedzení troch typov regulácie slovnej kvantity
a v predložení relevantných argumentov v súvislosti
s tzv. porušovaním rytmického zákona v kompozitách
a v slovách typu námietka, ako aj v zosumarizovaní vývinových štádií rytmického zákona v slovenčine a v jeho
novom zadeﬁnovaní.
Monika Turočeková

ZAJONC, J. – MÉSZÁROSOVÁ, M. –
KOSTOVSKÁ, I.: Slovenský národopis
1953 – 2002. Bibliograﬁa.
Bratislava: Ústav etnológie SAV 2013, 400 s.
Vedecký časopis Slovenský národopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie SAV v Bratislave, prezentuje výsledky výskumu z oblasti etnológie,
kultúrnej a sociálnej antropológie i príbuzných disciplín.
Zavŕšenie polstoročia jeho vydávania podnietilo nielen bilancovanie doterajšieho fungovania časopisu, ale
i zrod hodnotnej práce. Slovenský národopis 1953 – 2002.
Bibliograﬁa predstavuje kompletný bibliograﬁcký súhrn
príspevkov publikovaných za uplynulých päťdesiat rokov
vydávania rovnomenného vedeckého periodika. Zostavovateľmi publikácie sú Juraj Zajonc a Ingrid Kostovská
(Ústav etnológie SAV v Bratislave) a Marianna Mészárosová (Ústav etnológie Filozoﬁckej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe). Publikáciu, ktorá vznikla v rámci
projektu VEGA č. 2/0086/11 Dejiny etnológie v druhej

polovici 20. storočia: Kontinuity a diskontinuity v bádaní,
podporila aj Národopisná spoločnosť Slovenska na základe Zmluvy o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2012 medzi Ústavom etnológie SAV a Národopisnou
spoločnosťou Slovenska.
V úvodnom slove (s. 7-9) Juraj Zajonc zhodnotil polstoročie vydávania Slovenského národopisu ako udalosť,
vďaka ktorej je možné rekapitulovať uplynulé desaťročia
fungovania tohto vedeckého periodika a priblížiť tak rôznosť tém vedeckého záujmu. Dôležitým podnetom pre
vznik bibliograﬁe bolo priniesť ucelenú pomôcku pre vyhľadávanie konkrétnych príspevkov pre ďalšie bádanie.
Bibliograﬁckému súpisu predchádza štúdia Gabriely
Kiliánovej (Ústav etnológie SAV v Bratislave) s názvom
Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu: bilancia vedeckého časopisu (s. 10-44). Autorka analyzuje päťdesiat
ročníkov časopisu, ktoré vychádzali v rokoch 1953-2002.
Vo svojej analýze sleduje témy príspevkov a ich autorov.
Vysvetľuje význam časopisu v kontexte politických, spoločenských a ekonomických podmienok (Česko)Slovenska v rokoch 1953 až 2002 a kladie si otázku, ako vtedajšie podmienky ovplyvňovali existenciu časopisu i jeho
obsah. Špeciálnu pozornosť venuje dôležitej úlohe vydavateľa časopisu, ktorý tiež prešiel náročným obdobím
vývinu od Národopisného kabinetu SAV, k Národopisnému ústavu SAV (v r. 1955) až k Ústavu etnológie SAV
(od roku 1994). Všíma si formálnu a organizačnú stránku
časopisu. G. Kiliánová v štúdii uplatňuje chronologický
prístup. Organizáciu podkapitol po dekádach zdôvodňuje tým, že nie je možné časopis rozdeľovať mechanicky
podľa rokov. Konkrétne podkapitoly člení nasledovne:
Začiatky časopisu SN, 1953 – 1959: Medzi marxistickou
etnograﬁou a zberom ľudovej kultúry; SN v rokoch 1960
až 1969: Medzi syntetickými národopisnými prácami
a novými odbornými impulzmi; SN v rokoch 1970 – 1979:
Výskum „súčasnosti“, EAS a etnické štúdiá; SN v rokoch
1980 – 1989: Nové ambiciózne projekty; SN po politickej
zmene v rokoch 1990 – 2002: Veda v transformácii. V štúdii sa G. Kiliánová opiera o texty v časopise a o sekundárnu literatúru k dejinám odboru, k dejinám vedy v Československu i v zahraničí. Uvádza aj mená slovenských,
českých i maďarských autorov, ktorí periodicky hodnotili
Slovenský národopis a ktorých práce tak ponúkajú cenné
poznatky o proﬁle časopisu (napr. Podolák 1955, Frolec
1978, Leščák 1992, Šrámková 2003, Voigt 2003, Uherek 2004, Mešša 2005, Marcelli 2012, Pospíšilová 2012,
Uherek 2012). V závere autorka konštatuje, že polstoročie vydávania časopisu preverila skutočnosť, že Slovenský
národopis je centrálnym vedeckým časopisom v odbore
etnológia a poskytuje nielen etnológom, ale aj vedcom
z príbuzných odborov vhodnú platformu v prezentácii
a rozvíjaní výsledkov aktuálnych výskumov.
V časti Hlavní a výkonní redaktori časopisu Slovenský
národopis (Juraj Zajonc, s. 45) je uvedený chronologický
prehľad hlavných a výkonných redaktorov periodika.
Bibliograﬁcký súpis časopisu Slovenský národopis
(1953 – 2002) (Juraj Zajonc – Ingrid Kostovská – Marianna Mészárosová, s. 46-272) obsahuje 5157 položiek.
Všetky záznamy v bibliograﬁckom súpise sú usporiadané
podľa jednotlivých údajov o ich autoroch, čo istotne uľahčí orientáciu. Ako prvé sú v bibliograﬁi zaradené neautori-

zované záznamy. Po nich nasledujú už abecedne zoradené
autorské záznamy podľa skratiek mien a priezvisk. Záznamy konkrétnej sú usporiadané abecedne podľa priezviska
a mena a zostupne podľa rokov. Záznamy o recenziách
a anotáciách sú zaradené za ostatné záznamy o autorských
výstupoch publikovaných v Slovenskom národopise.
Súčasťou bibliograﬁe sú aj štyri registre, ktoré slúžia
ako pomôcka na orientáciu. V Predmetovom registri (Juraj Zajonc – Ingrid Kostovská, s. 273-368) sú abecedne
usporiadané konkrétne výrazy, ktoré odkazujú na bibliograﬁcké údaje. Obsah registra reﬂektuje reálny rozsah
tém i hĺbku jeho spracovania v Slovenskom národopise za
prvých päťdesiat rokov. Za ním nasleduje Geograﬁcký register (Juraj Zajonc – Ingrid Kostovská, s. 369-380), Menný register (Juraj Zajonc – Ingrid Kostovská, s. 381-385)
a Register autorov recenzovaných a anotovaných prác
(Juraj Zajonc – Ingrid Kostovská, s. 386-398).
Špecializovaná bibliograﬁa Slovenského národopisu
za roky 1953 – 2002 z produkcie Ústavu etnológie SAV
predstavuje nepochybne cennú pomôcku vo vedeckom
bádaní a jeho kontinuálnom vývine.
Ľubomíra Wilšinská

Hudobné motívy vo frazeológii
(Ed. DOBRÍKOVÁ, M.: Frazeologické
štúdie IV. Hudobné motívy vo frazeológii.
Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave 2015. 373 s.)
Publikácia Frazeologické štúdie VI., venovaná profesorovi Petrovi Ďurčovi, CSc., obsahuje 33 odborných
príspevkov a referátov, ktoré boli prednesené v dňoch
26.-27. 9. 2014 na medzinárodnej konferencii organizovanej Katedrou slovanských ﬁlológií Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci
s Frazeologickou komisiou pri Slovenskom komitéte
slavistov. Leitmotívom zborníka frazeologicky orientovaných príspevkov je hudba, ktorá je od nepamäti v intenzívnej interakcii s ľudskou rečou. Úzka spätosť medzi
hudobnou a jazykovou výrazovou sústavou sa prejavuje
aj v tom, že hudobný koncept sa premietol do frazeologického obrazu sveta, čo signalizuje podtitul Hudobné
motívy vo frazeológii.
Zborník prináša analýzu viacerých aspektov hudby
(napr. hudobných i nehudobných zvukov, nástrojov, činností spojených s vytváraním hudby a pod.) vo frazeologickom fonde až 15 jazykov, a to slovenčiny, češtiny,
poľštiny, bieloruštiny, ruštiny, lotyštiny, chorvátčiny,
slovinčiny, srbčiny, bulharčiny, kašubčiny, maďarčiny,
angličtiny, nemčiny, španielčiny a taliančiny. Z toho vyplýva, že výskum hudobných motívov vo frazeológii má
v mnohých odborných príspevkoch uverejnených v publikácii prevažne komparatívny charakter vychádzajúci zo
slovanského jazykového materiálu. Porovnávaniu frazeológie minimálne dvoch slovanských jazykov sa venujú
В. Мокuенко, M. Dobríková, V. Đorđević, M. Dudok,
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Ž. Fink, С. Голяк, M. Košková, P. Krejčí, С. Пауновuђ
Poдuђ, M. Svítková, I. Vidović Bolt, W. Wysoczański.
В. Мокuенко vo svojom príspevku Первая скрирка
музыкальной фразеологии dokumentuje na ruskom,
českom, slovenskom, bieloruskom, poľskom materiáli
bohatý výskyt frazém s komponentom „skripka“ (husle)
a v širšom európskom kontexte analyzuje najmä frazémy „hrať prvé husle“ a „hrať druhé husle“, ako aj ďalšie
frazeologizmy s analyzovaným komponentom. Z etnokultúrneho i translatologického hľadiska skúma Mária Dobríková vo svojom príspevku Etnokultúrny status
ľudových aerofóv v bulharskej a slovenskej frazeológii
jednotky slovenského a bulharského frazeologického
fondu, ktoré sa v rôznej miere vzťahujú k lexike z vokálno-inštrumentálnej oblasti. Ide najmä o bulharské frazémy s komponentom „gajdy“, „kaval“ a „píšťala“, ako
aj slovenské frazémy „odišiel s píšťalkou“ a „vrátil sa
s píšťalkou“. Príspevok Vesny Đorđević s názvom Frazeologizmi s komponentom zvono, bubanj i gajde u frazeologiji srpskog jezika i njihovi ekvivalenti u slovačkom
jeziku sa zaoberá srbskými frazémami s komponentmi
„zvono“ (zvon), „bubanj“ (bubon), „gajde“ (gajdy), ku
ktorým autor hľadá adekvátne frazeologické ekvivalenty
v slovenskom jazyku a kultúre. Východiskom autorovho uvažovania je, že frazeológia určitého jazyka reﬂektuje špeciﬁcký jazykový obraz sveta. Výskum, ktorý
Miroslav Dudok publikuje pod názvom Intertextovosť
a hybridizácia vo frazémach s hudobným motívom v slovenčine, chorvátčine a srbčine, ukázal široké možnosti
na aktualizáciu, synonymizáciu a hybridizáciu frazém
s prvkom „gusle“ vo viacerých jazykoch, ale demonštroval aj to, ako sa v nich odráža diskurzná kompetencia
používateľov.
Željka Fink analyzuje v štúdii Hrvatski i ruski frazemi sa sastavnicama ton i тон malú skupinu chorvátskych a ruských idiómov s komponentom ton a тон, ktorých význam zahŕňa harmóniu s pozitívnym ponaučením.
V komparatívnej analýze Музыкальные метафоры
в белорусской и сербской фразеологии Светлана Голяк
skúmaný materiál zo srbského a bieloruského frazeologického i lexikálneho fondu odkryl, že lexémy a frazémy v obidvoch jazykoch reﬂektujú primárne univerzálnu
percepciu hudby človekom. Najvýraznejšie odlišnosti sa
v srbskom a bieloruskom frazeologickom materiáli objavujú vo vzťahu k uplatňovaniu hudobných nástrojov
v ľudovej kultúre. Pod pojmom hudobný motív rozumie
Mária Košková vo svojom príspevku Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii hudobný koncept alebo
hudobný komponent, ktorý sa podieľa na diferencovanosti vnútornej formy frazém sledovaných v slovenskom
a bulharskom jazyku. Ide o také frazémy, v ktorých je
zakódovaná negatívna informácia nekorešpondujúca
s oblasťou hudby. V príspevku s názvom Hudební motvy
s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské
a bulharské frazeologii Pavel Krejčí analyzuje frazémy
„první (druhé, třetí) housle“ a „deveta rupa na svirali“,
„девета дупка на кавала“.
Vo svojom odbornom článku Стеретип песме
и стеретип игре у словачкоj и српскоj фразеологиjи
и паремиологиjи analyzuje Смефана Пауновuђ Poдuђ
stereotyp tanca a piesne v srbskom a slovenskom jazy-

188

kovom obraze sveta prostredníctvom frazeologických
a paremiologických jednotiek, ktoré obsahujú slovenské
komponenty pieseň, spievať, tanec, tancovať a srbské
komponenty: kolo; п(j)есма, п(j)евати, игра, играти,
коло. Milina Svítková v príspevku Motivačné faktory
vzniku slovenských a chorvátskych frazém s komponentom „zvon“ (zvonec) : „zvono“ porovnáva výskyt
frazém v slovenskom a chorvátskom jazyku na základe
spôsobu, akým je ich sémantika ovplyvnená hudobnými, akustickými a tvarovými vlastnosťami zvona. V príspevku Tko pjeva zlo ne misli. Na primjeru hrvatskich
i poljskih zoonimskih frazema analyzuje Ivana Vidović
Bolt poľské a chorvátske idiómy, ktoré opisujú spievanie. Kým jednotky vyjadrujúce pekný (harmonický)
spev obsahujú mená vtákov, protikladný druh spevu je
spojený s domácimi alebo divými zvieratami. Cieľom
príspevku Frazeologizmy związane z muzyką w wybranych językach słowiańkich. Paralelizmy frazeologiczne
Włodzimierza Wysoczańskiego bolo poukázať na paralelizmy vo frazeologickom fonde viacerých slovanských
jazykov (napr. slovenčiny, češtiny, ruštiny, bieloruštiny,
ukrajinčiny, bulharčiny, poľštiny, chorvátčiny, srbčiny)
a na základe toho klasiﬁkovať jednotky spojené s hudbou do troch kategórií.
Zaujímavé zistenia prinášajú aj ďalšie komparatívne ladené príspevky, v ktorých sa popri frazeologických
jednotkách v niektorom zo slovanských jazykov skúmajú aj sémantické ekvivalenty v iných jazykoch, medzi
ktoré možno spomenúť jazyky baltské (Т. Стойкова),
germánske (J. Glovňa, M. Opašić, J. Szerszunowicz,
Н. Шестеркина, И. Зыкова), románske (J. Szerszunowicz, Z. Kováčová), ba dokonca i neindoerópske jazyky z ugrofínskej jazykovej rodiny, do ktorej patrí maďarčina (К. Менхарт). Татьяна Стойкова v štúdii Мuзыкальные мотивы в семантике некоторых русских
и латышских фразеологизмов: к сопотавлеию языков
и языковых картин мира odkrýva interlingválne a intralingválne vzťahy medzi ruskými a litovskými frazémami
s hudobnými motívmi.
Juraj Glovňa v príspevku Názvy hudobných nástrojov v biblickom texte ako motivanty frazeologizmov
v nemčine upriamuje pozornosť na slovenské a nemecké
frazémy obsahujúce názvy hudobných nástrojov, ktoré sú prítomné v prekladoch Starého a Nového zákona.
Predmetom príspevku Maje Opašić Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji sú chorvátske a nemecké
frazémy obsahujúce aspoň jednu lexému z oblasti hudby, ktoré autorka porovnáva na základe ich sémantickej
podobnosti a odlišnosti. Predmetom štúdie Frazeologizmy z komponentami z dziedziny muzyki w ujęciu kontrastywnym Joanny Szerszunowicz sú poľské, talianske
a anglické ekvivalenty frazeologických jednotiek s hudobným prvkom nominálneho charakteru. Na základe
svojho výskumu autorka navrhuje typológiu medzijazykových ekvivalentov. Наталья Шестеркина v štúdii Коды культуры лексем Tanz („танец“) и tanzen
(„танцевать“) в составе немецких фразеологизмов
analyzuje z hľadiska kultúrnej dôležitosti nemecké
frazémy s komponentmi „Tanz“ a „tanzen“, v ktorých
identiﬁkuje prítomnosť mytologických, antropologických, somatických, vojenských kultúrnych kódov.

Ирина Зыкова vo svojom lingvokultúrne zameranom
príspevku Мuзыка как источник фразеологической
концептуализации мира odkrýva fakt, že hudba ako
prameň frazeologickej konceptualizácie determinuje
univerzálne a zároveň špeciﬁcké vlastnosti anglickej
a ruskej frazeológie, ktorá bola materiálovým východiskom výskumu autorky.
Zuzana Kováčová vo svojej kognitívne orientovanej
štúdii Slovesá „spievať“ a „tancovať“ v slovenskej frazeológii vychádza nielen zo slovenského, ale aj španielskeho jazykového materiálu, na ktorom vysvetľuje spojitosť
frazém s archetypmi, symbolmi a kultúrou. V príspevku „Хобя му по гайдата“. Музиката в българските
и унгарските фразеологизми analyzuje Кристина
Менхарт bulharské a maďarské frazémy s komponentom
označujúcim hudobné nástroje, akými sú gajdy, bubon,
ﬂauta a husle.
Okrem komparatívnej metódy uplatnili autori v odborných článkoch uverejnených v zborníku ďalšie prínosné spôsoby odkrývania frazeologického bohatstva
v jednotlivých jazykoch, a to v slovenčine (M. Jankovičová, J. Skladaná), v bulharčine (Д. Константинова,
E. Крейчова,), v chorvátčine (B. Kovčević), v slovinčine (E. Križišnik), v ruštine (Л. Байрамова, М. Ковщова,
Е. Кузьмина, О. Мещерякова, С. Шулежкова), v bieloruštine (A. Moрoзовa – Н. Снигирева), v kašubčine
(K. Wawrzyniak).
Milada Jankovičová sa vo svojom výskume publikovanom pod názvom Hudba ako motivačná báza slovenských frazém zameriava na hudobné frazémy, ktoré
vznikajú frazeologizáciou voľných slovných spojení
tvorených slovesom (označujúcim spôsobom tvorenia
tónov) a konkrétnym podstatným menom (pomenúvajúcim hudobný nástroj, resp. osobu produkujúcu hudbu) či
abstraktným substantívom (označujúcim názov hudobnej
formy, skladby, príp. iného hudobného termínu). V príspevku Názvy hudobných nástrojov vo frazémach z diachrónneho hľadiska skúma Jana Skladaná slovenské frazémy, v ktorých štruktúre sa objavujú mená hudobných
nástrojov (bubon, basa, drumbľa, gajdy, husle, cimbal,
harfa, organ, trúba). Zároveň sleduje ich výskyt od predhistorických čias do súčasnosti.
Даниела Константинова v príspevku Български
иронични фразеологизми, съдържащи музикални
мотиви špeciﬁkuje napr. štylistické osobitosti takých
bulharských ironických frazém, ktoré obsahujú hudobné motívy, akými sú hudobné nástroje a ďalšie elementy
typické pre hudobnú kultúru Bulharov. Eлeна Крейчова
sa vo svojej štúdii Фразеологизми с компоненти тъпан
и барабан в български език zameriava na bulharské idiómy s komponentmi барабан a тъпан, ktoré sa nachádzajú
v slovníkoch bulharského jazyka. Autorka zisťuje, či sú
tieto idiómy nejakým spôsobom transformované do súčasnej bulharčiny.
V príspevku Музукальные мотивы во фразеологизмах и устойчивых цитатах: аксиологический
аспект vychádza Луиза Байрамова z názoru, že frazeologické jednotky a citáty s hudobnými motívmi sú
nositeľmi nielen kultúrnej, ale aj axiologicky závažnej
informácie, v rámci ktorej sa hudba chápe ako duchovná hodnota. Мария Ковщова sa v štúdii Идиомы,

предназначенные для пения zaoberá konceptualizáciou špecifík ruských idiómov piesňového charakteru
s hlavným komponentom „грощ“. Елена Кузьмина
sa v odbornom príspevku Фразеологизмы с компонентом – названием музыкального инструмента
в русских народных говорах venuje ruským frazeologickým jednotkám obsahujúcim konštrukčné prvky,
ktoré označujú hudobné nástroje a poukazujú na spôsob
komunikácie človeka so svetom. Ольга Мещерякова
vo svojom príspevku Философско-культурные источники семантических потенций фразеологизмов
с „музыкальным“ компонентом vysvetľuje na základe vybraných ruských frazém vzťahy medzi hudobnými, ﬁlozoﬁckými a sociologickými témami. Светлана
Шулежкова vo svojom odbornom článku Музукальные
мотивы в фонде русских крылатых выражений poukázala na odlišnú funkciu a dôležitosť ruských okrídlených výrazov v stredoveku a v 20. storočí, keď tieto
výrazy pod vplyvom nových komunikačných technológií boli odsunuté na okraj. Výraznú úlohu má pri formovaní ruských okrídlených výrazov hudba ako univerzálny ľudský jazyk.
V príspevku Barbary Kovčević publikovanom pod
názvom Tko to tamo pjeva i kako? sa stretávame s takými chorvátskymi idiómami, ktoré sa vzťahujú k spevu
a k spôsobu spievania. Ide nielen o zvuky produkované
človekom, ale aj zvieraťom, preto okrem komponentov
„pjevati“ či „pjev“ autorka venuje pozornosť aj jednotkám obsahujúcim zvierací komponent. Erika Križišnik
sa vo vedeckom texte s názvom Glas in glasba v slovenski frazeologiji zaoberá frazeologickými jednotkami
s komponentom „glas“ (hlas), ktorý je v slovinčine základnou lexémou sémantickej oblasti „glasba“ (hudba).
A. Moрoзовa – Н. Снигирева venujú vo svojej štúdii
Идиоматизация музыкальных интенций в творчестве
современных белорусских авторов и его критике
pozornosť idiomatickým výrazom, ktoré sa objavujú
v súčasných bieloruských piesňach a hudobnej kritike.
Autorky tieto výrazy systematizujú a vysvetľujú spôsob
ich sémantickej i štruktúrnej deformácie. Kinga Wawrzyniak vo svojom odbornom príspevku Nazwy instrumentów muzycznych w kaszubskiej frazeologii podáva nielen
základné informácie o kašubskej frazeológii, ale predovšetkým sa zameriava na jednotky obsahujúce hudobné
nástroje, ktoré sú zachytené v B. Sychtasovom slovníku
kašubského jazyka.
Ako vidno, zborník Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii (2014) obsahuje tematicky zjednotené a zároveň metodologicky bohaté výskumy, ktoré
zohľadňujú viaceré lingvistické, ba i nelingvistické (napr.
etnologické, historické, muzikologické, axiologické či ﬁlozoﬁcké) aspekty rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujúce
recepciu frazeologických jednotiek s hudobným motívom
(príp. hudobným komponentom, či konceptom). Takto sa
publikácia stáva hodnotným vkladom nielen do spoznávania frazeologického fondu mnohých slovanských i neslovanských jazykov, ale zároveň odkrýva myšlienkovo-kultúrne bohatstvo kultúr, v ktorých hudba i jazyk majú
svoje nezastupiteľné a kľúčové miesto.
Katarína Dudová
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Aktuálny historiograﬁcký diskurz
o byzantsko-slovanskej konfesii na Slovensku
(CORANIČ, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. České Budějovice: Centrum
cirkevních dějin a dějin teologie Teologické
fakulty Jihočeské univerzity, 2014. 526 s.)
Diachrónny výskum identity religióznych spoločenstiev patrí k výskumným témam, ktoré vzbudzujú veľkú
pozornosť nielen v kontexte dejín cirkvi, ale aj v ďalších
príbuzných vedných oblastiach. Práve interdisciplinárny
výskum religióznych identít môže priniesť presnejší obraz
o nositeľoch skúmanej identity. Aj výskumy cirkevného
historika sa preto nemôžu zaobísť bez uplatnenia poznatkov o kultúrnych procesoch, ktorých reﬂexiu treba hľadať
v jednotlivých historických skutočnostiach a udalostiach,
na ktorých sa Slováci i Rusíni zúčastňovali spoločne. Historický vývin a kultúrne reálie gréckokatolíckej cirkvi
v prostredí východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi
(dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny) tak možno vnímať
nielen ako geograﬁcký priestor, v ktorom sa špeciﬁkoval
súbor takých osobitostí potrebných pre utvorenie takých
kultúrnych hodnôt, ale predovšetkým ako prostredie, ktoré poskytlo špeciﬁcké možnosti pre formovanie vlastnej
kultúrnej a religióznej tradície. Tento aspekt religióznej
identity sa odráža nielen v rozličných prejavoch ľudovej
zbožnosti, v duchovnej či materiálnej kultúre, ale určuje
aj kultúrne povedomie veriacich byzantsko-slovanského
obradu v tomto západnom prostredí karpatského areálu,
lebo okrem byzantsko-slovanskej religiozity je dôležitým
nositeľom a zdrojom kultúrnej a národnej pamäti, je svedectvom o kontinuite kresťanskej tradície, ktorej počiatky
a ich odkaz pre súčasnosť vidí autor recenzovanej práce
v cyrilo-metodskom dedičstve.
Pravda, v rozličných obdobiach vývinu národnej kultúry sa opakovane možno stretať so sprítomňovaním, pripodobňovaním alebo hľadaním analógií historického vývinu v súčasnom stave spoločnosti. S odstupom času však
takéto vnímanie skutočností môže priniesť často rozličné
až relativizujúce reinterpretácie aktuálnych historických
aspektov. V konečnom dôsledku výklady dejín a interpretácie kultúrnych procesov poskytujú možnosť širšej a úplnejšej konfrontácie.
Monograﬁcká práca Jaroslava Coraniča s názvom
Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prezentuje
sumárny prehľad o dejinách tejto cirkvi po súčasnosť.
Takýto široký záber nemôže postihnúť a charakterizovať
všetky historické skutočnosti samostatne, preto sa autor
uchýlil k výberu „toho najdôležitejšieho, čo sa odohralo v dejinách tejto cirkvi, a čo ju najcharakteristickejšie
a najviditeľnejšie reprezentuje“. Zvolený výber tých najdôležitejších udalostí a momentov sa preto pridržiava všeobecne prijatej periodizácie dejín gréckokatolíkov v karpatskom regióne, a tak sumarizuje doteraz známe fakty.
Kriticky sa stavia k predstave o cyrilo-metodskom
pôvode byzantsko-slovanskej liturgie v prostredí gréckokatolíckej cirkvi a prikláňa sa k názoru, že veľkomoravská bohoslužobná tradícia je výsledkom komunikácie
medzi východnou a západnou konfesionálnou tradíciou.
Touto problematikou sa však monograﬁcká práca J. Co-
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raniča zaoberá iba okrajovo a prináša skôr všeobecné
konštatovania alebo už známe argumenty, ktoré prezentovali zástancovia či odporcovia takýchto názorov. Napriek
tomu je spomínaná sumarizácia vhodným úvodom do
problematiky.
Osobitnú časť autor venoval príchodu kolonistov do
severovýchodnej oblasti Uhorska v kontexte valašského
práva, ktorým pripisuje rusínsky etnický charakter. Treba
však k tomu dodať, že valašské právo sa významne dotýka najmä spôsobu hospodárskeho života v dosídlených
oblastiach. Časť obyvateľstva, ktoré sa zúčastňovalo na
dosídľovacom procese podľa valašského práva, tvoril aj
domáci, autochtónny slovenský element, ktorý sa stal významnou zložkou aj pri kreovaní byzantsko-slovanskej
kultúrnej a religióznej tradície v karpatskom prostredí.
Všetky historické a kultúrne reálie, v ktorých sa byzantsko-slovanská cirkev v Uhorsku formovala, utvoril spoločne slovenský i rusínsky element, aj preto vývin v cirkvi
byzantskej tradície v tomto priestore je výsledkom ich
spoločného a prirodzeného záujmu.
Takýto model konfesionálnej identity utvorený
v kontexte interkultúrnej a religióznej komunikácie dokonale vystihuje spolužitie slovenského i rusínskeho obyvateľstva pod Karpatmi, kde sa obidve tieto spoločenstvá
počas dlhých storočí vzájomných kontaktov ovplyvňovali. Neuskutočnil sa ani jeden spoločenský, konfesionálny
či ekonomický pohyb, na ktorom by sa spoločne nezúčastňovali etnické spoločenstvá Slovákov i Rusínov. Aj
z tohto dôvodu dejiny gréckokatolíckej cirkvi v prostredí
východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny
treba vnímať ako jedinečný kultúrno-religiózny proces,
v ktorom nedominuje etnická či jazyková zložka. Túto
skutočnosť si dobre uvedomoval už biskup Andrej Bačinský, ktorý sa snažil miestnu cirkev byzantského obradu
nasmerovať na cestu posilnenia konfesionálnej identity.
Aj preto určujúcim znakom ruskosti v prostredí historickej
Mukačevskej eparchie sa pre Bačinského stalo kritérium,
ktoré bolo od nepamäti späté s používaním cirkevnoslovanského bohoslužobného jazyka a grécko-slovanského
obradu ako identiﬁkačného znaku spoločenstva i jednotlivca. Samu príslušnosť ku konfesionálnej tradícii a používaný liturgický jazyk obradu A. Bačinský nepokladal
za národno-identiﬁkačný znak. Pri svojich aktivitách sa
opieral o skutočnosť, že gréckokatolícku cirkev tvoria veriaci, ktorí svoju príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu
vyjadrujú prostredníctvom takých znakov, ako je liturgický jazyk, bohoslužobné obrady a slávenie liturgie, spev
a prejavy ľudovej zbožnosti.
V tomto kontexte treba preto významne odlišovať
byzantsko-slovanský konfesionalizmus období pred i po
zavedení cirkevnej únie a v tejto súvislosti vysvetľovať
prejavy národnostných otázok o pôvode a pričleňovaní
gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch k východoslovanskému (veľkoruskému či maloruskému) prostrediu a tiež aj maďarizáciu jej významných predstaviteľov
počas celého 19. storočia, ktorá významne ovplyvňovala
život cirkvi ešte aj na začiatku 20. storočia. Jaroslav Coranič tu používa uhladený štýl pri interpretácií momentov
účinkovania vtedajšej gréckokatolíckej hierarchie najmä
vo vzťahu k spoločenskému i kultúrnemu životu gréckokatolíckych Slovákov, čo by si, pravda, istotne zaslúžilo

rigorózny výklad, ktorý aj z hľadiska historiograﬁe by mal
predstavovať predovšetkým nekonformný pohľad. Významnú časť monograﬁckej práce tvoria predovšetkým
historické okolnosti pravoslavizácie veriacich byzantského obradu na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia, následnej obnovy gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968, najmä
však po roku 1990, jej nového hierarchického usporiadania, ktorého výsledkom je súčasná podoba metropolitnej
gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.
Monograﬁcká práca je dôležitým príspevkom, ktorý
v prvom rade sumarizuje aktuálne dianie zamerané na
historiograﬁcký obraz o byzantsko-slovanskej konfesionálnej identite a zároveň je prehľadnou rekapituláciou
diskurzov o stave miestnej cirkvi byzantského obradu na
Slovensku.
Peter Žeňuch

Художнє мовомислення
у лінгвостатистичній візії.
(ЄСИПЕНКО, Н. Г.: Вербальний профіль
і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів: когнітивноквантитативний підхід. Чернівці: Золоті
литаври, 2013. 320 с.)
На сучасному етапі філологія в Україні розвивається під інтенсивним впливом когнітивізму. У мові
й літературі шукають знаки ментального буття людини.
Зростає фаховий інтерес, між іншим, до когнітивної
поетики. Мистецтво слова привертає увагу вчених як
мистецтво думки. Закономірно, що нові завдання скеровують на пошук оптимальних методологічних рішень.
Свого часу Дж. Міллер, один із „батьків” когнітивної науки, підкреслював, що адекватне вивчення людської когніції здатні забезпечити психологія, лінгвістика і комп’ютерологія; другорядними дисциплінами вчений називав нейронауку, антропологію і філософію1.
Такий розподіл пріоритетів між галузями фактично зберігається й нині. Зокрема, когнітивно орієнтована філологія значною мірою оперує фактами і методами лінгвістики.
Варто підкреслити, що чітких критеріїв аналізу ментального лексикону ще не вироблено. Водночас логіка
пізнання ґрунтується, як відомо, на розкритті внутрішньої природи явищ через їх зовнішні прояви. А втім,
фахівці-лінгвокогнітологи не завжди враховують це магістральне правило, коли, маючи на меті реконструкцію
змісту, абстрагуються від форми його вираження.
Монографія Надії Єсипенко вигідно вирізняється
з-поміж інших тематично споріднених досліджень.
Осмислюючи художній текст у когнітивному аспекті,
автор дійшла висновку про необхідність запровадження
„математичної філософії у вивчення ментальної сфери”
(с. 63). Така принципова настанова підтверджує новизну обраної пошукової стратегії. Додамо, що в монографії здійснено когнітивно-квантитативне моделювання

концептів англосаксонської лінгвокультури, інкорпорованих до словесно-художнього текстового континууму. „Використання статистичних методик дозволило
нам відійти від логіко-інтуїтивного опису концепту,
– роз’яснює вчений, – адже аналіз лише словникових
дефініцій чи нерекурентного вживання… здатний висвітлити тільки деякі аспекти того, що складає суть
і специфіку концепту. …необхідно було залучити пошуковий ресурс когнітивної лінгвістики й квантитативної лінгвістики для отримання прозорих відображувальних даних профілювання концепту” (с. 78).
Доречно згадати, що на самому початку минулого століття І. Бодуен де Куртене прогнозував поступ
„кількісного, математичного мислення” в лінгвістичній науці2. Справді, від 1940-х рр. математизація поширюється на мовознавчу сферу, і надалі цей процес
активізується. До сьогодні лінгвостатистика зберігає
позиції надважливої галузі, що пов’язано з інформатизацією сучасного суспільства, а зокрема, з освоєнням
корпусних підходів до вивчення мови. „Аналіз мовної
гармонії алгеброю природничих наук не є шкідливим
для лінгвістики, – запевняють фахівці. – Навпаки, це
може стати… найкоротшим шляхом істинного пізнання внутрішнього світу мови і природи співіснування
людських мов у цілому”3.
Погодьмося, що застосування квантитативних
методів в інтерпретації художнього концепту – завдання й сміливе, і відповідальне. Зрештою, художній концепт не має чітко детермінованих зв’язків із
реальністю, він тяжіє до потенційних образів, підкоряється особливій прагматиці асоціативності, базується на специфічній логіці4. Поділяючи цю думку
С. Аскольдова, Н. Єсипенко зауважує: „…авторський
текст дозволяє побачити матеріал в іншому ракурсі…
Вивчення об’єктивації концептів у тканині прецедентних текстів розкриває зміст не буденної свідомості,
а свідомості авторської, свідомості, що рефлексує. У
світогляді письменників відтворюються різні сторони
життя…, своєрідно заломлюються ключові культурні
цінності й виявляються зв’язки між ними” (с. 64).
Рецензована монографія має 4 розділи. У першому, за назвою „Принципи профілювання концепту”
(с. 14-63), – автор висвітлює теоретико-методологічні
засади дослідження. Наступні розділи (с. 64-267) містять результати експериментальної роботи вченого.
Актуальну проблематику Н. Єсипенко осмислює
в термінах інтегративних галузей: когнітивно-дискурсивної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвостатистики. Доцільно розглянути деякі базові поняття. Одне
з них – „прецедентний текст”. Цей термін гуманітарії
широко використовують нині для назви текстів, що мають надперсональний характер, є загальновідомими,
фактично хрестоматійними, екзистенційно значущими
у межах певної лінгвоетнічної спільноти, до яких мовна
особистість не раз апелює у своїй дискурсивній діяльності та які відображають ціннісні пріоритети соціуму5.
Інше ключове поняття – „культурний концепт”. Ним
означено ядерні, основні концепти англосаксонської
культури, а саме: „home” („домівка”), „gentlemanliness” („джентльменство”) і „freedom” („свобода”). Важливими в роботі Н. Єсипенко є також терміни „домен”
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і „парцела”. Першим (франц. domain, від лат. dominium
– володіння) названо семантико-когнітивне середовище, або „інформаційний вузол у межах концептосфери”, яке виступає фоном (структурою фонових знань)
для виділення концепту6. Другий термін (франц. parcelle, від лат. particula – частка) характеризує вузол у межах домену. А вже концепт за такої ієрархії є лінгвалізованим конституентом парцели (див.: с. 23-28). До речі,
Н. Єсипенко розмежовує способи об’єктивації („реалізації”) концепту: розкриття його змісту вона називає
експлікацією, а його вираження засобами мови – вербалізацією („вербальною об’єктивацією”, „вербальним
портретуванням”). Інакше кажучи, експлікатори виступають одиницями плану змісту концепту (наприклад,
поняттєва ознака, функціональна ознака, символічна
ознака); вербалізатори – одиницями плану вираження
(слова, словосполучення і под.). Між тим зрозуміло,
що зміст і форма невіддільні. Як пише Н. Єсипенко,
„вербалізатори виводять внутрішній зміст концепту назовні”, відбувається „екстеріоризація концепту, а точніше – його озовнішнювання мовними засобами, набуття
ним матеріальної оболонки” (с. 22)7.
Підкреслимо, що для аналізу конкретного фактичного матеріалу Н. Єсипенко обрала єдину схему.
По-перше, з’ясовується поняттєва складова концепту,
інкорпорованого до художнього тексту; по-друге, визначаються домени концепту з урахуванням сполучувальних можливостей його вербалізаторів; по-третє,
моделюється матриця доменів концепту як складна
семантико-когнітивна структура.
Результати проведеного аналізу засвідчили, що
культурний концепт профілюється на тлі різних доменів. Формується їх матриця (domain matrix). Наприклад, у творах американських і британських письменників ХХ ст. концепт „home” реалізується в сукупності
доменів „родина”, „помешкання”, „емоції / відчуття”,
„спогади / роздуми”, „спілкування”, „їжа”, „відпочинок” та ін. (див.: с. 86-97, 106-110, 115-118, 127 та ін.).
Важливо, що домени концепту встановлюють за ймовірнісно-асоціативним принципом; матриця доменів
визначається в мультипараметричний спосіб – на основі кореляційного аналізу парцел і методу кластерування. Обумовлені прийоми схарактеризуємо докладніше.
Імовірнісно-асоціативний експеримент дозволяє
з’ясувати ступінь уживаності імені концепту з одиницями певних лексико-семантичних класів (ЛСК)8.
Слова, що супроводжують ім’я концепту в синтагматичній площині, а саме: частотні іменники, дієслова
і прикметники, називають консоціатами. Немов „спалахи” інформації, вони „уточнюють, характеризують,
ілюструють когнітивний простір реалізації концепту”
(с. 41). Так, субстантив „home” (як вербалізатор однойменного концепту) в англомовній прозі XVIII ст.
зустрівся в оточенні 91 лексеми; у творах ХІХ ст. слівконсоціатів було вже 180; у літературі ХХ ст. широта
сполучуваності сягала 168 одиниць (с. 132).
Варто наголосити, що за реконструкції вербального профілю художніх концептів беруться до уваги
„не окремі лексеми з їх словниковими значеннями,
а ті синергетичні потоки, які вибудовують ієрархію
культурно мотивованих номінацій і співвідносяться
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з доменами” (с. 7). Пор. ще: „Концепт відображається
в авторському художньому мисленні не як окреме слово, а як ситуація, репрезентована в тексті” (с. 205). Зі
словникових дефініцій вимальовується статична сутність концепту. Загальномовні словники відтворюють
стереотипне знання, повсякденний досвід, фіксують
найрозповсюдженіші уявлення про описувані реалії.
Натомість у динаміці, у багатстві асоціативних смислів об’єктивують концепт авторські, головно письменницькі, тексти. Ідеться про деталізацію позначуваного
фрагмента дійсності, варіативність засобів вираження
мовно-ментального конструкту. Завдання дослідника
– простежити „рух від змістового мінімуму” (загального) до значеннєвого максимуму (окремого, індивідуально-авторського); виявити глибинний шар неексплікованої інформації; унаочнити ті смисли, що
„невидимими асоціативними нитками зв’язані в етнокультурній мовній свідомості автора” (с. 79, 133, 73).
Зауважимо, що слова-консоціати для імен концептів Н. Єсипенко добирає з трьох речень (останні
формують мікроконтекст) – центрального (ядерна вибірка, у якій фігурує „домінанта”, тобто ім’я концепту) і двох речень у пре- і постпозиціях до нього (периферійна вибірка)9. Важливо, щоб супровідні слова
відзначалися повторюваністю. Це й буде вказівкою на
актуальність певного домену і тих або інших парцел
у його складі. Водночас окрему увагу варто приділяти
аналізові, по-перше, найближчого оточення імені-домінанти, а по-друге, дистантно розташованих слів.
На етапі ймовірнісно-асоціативного експерименту
обраховують комбінаторну незалежну змінну (P). Якщо
величина P є меншою за 0.05, то це свідчить про високу ймовірність сумісного вживання лексем, про істотний асоціативний зв’язок між ними. У художньому
мовленні такий зв’язок фіксується, наприклад, між
іменем концепту „home” і словом-консоціатом „family”
(P = 0.0007), що є, по суті, очікуваним результатом (с. 52).
Загалом, на підставі ймовірнісно-асоціативного
аналізу дослідник має можливість об’єктивно чітко
підтвердити або спростувати вихідні гіпотези; між
іншим простежити еволюцію чи, навпаки, інволюцію
концептів на певному часовому зрізі (коли матриця
доменів розширюється або звужується відповідно),
унаочнити факти внутрішнього мовлення творчої особистості, окреслити вербально-ментальний профіль
соціолекту (зокрема, на матеріалі „чоловічого” / “жіночого” дискурсу), виявити універсальні й індивідуально-авторські сегменти в художній концептосфері.
Удосконаленню аргументаційної частини когнітивно-поетологічного дослідження здатні сприяти
й інші методи лінгвостатистики, а саме: мультипараметричні. Їх застосовують у роботі з різними текстовими вибірками для холістичного порівняння великої
кількості змінних.
Один із мультипараметричних прийомів – кореляційний аналіз парцел. Н. Єсипенко використала його,
щоб з’ясувати, які лексико-семантичні класи іменників, дієслів і прикметників є взаємозалежними, співвідносними, а отже, творять певну цілісність – домен.
Зрештою, „на основі злиття, зближення, стягнення
спільних парцел доменів, репрезентованих на по-

верхневому рівні тексту словами однієї семантичної
області”, формується більш складна концептуальна
структура – матриця доменів (с. 94).
Підкреслимо, що частоту сумісного вживання
одиниць певних ЛСК у конкретному тексті можна
спрогнозувати (кількість контекстуальних „партнерів”
слова є варіабельною, що залежить від специфіки слова, від особливостей мови). У цьому разі спираються
на величину χ2 („хі-квадрат”). Її критичне значення
дорівнює 3.8410. Якщо розходження частот є меншим
за цей показник, то воно вважається випадковим. Істотним же буде той результат, який перевищить теоретично очікуваний (див.: с. 39, 52-57, 94-95). Цікаво,
що інтенсивність сполучення слів у художньому мовленні може коливатися, наприклад, від 3.85 до 86.81,
від 4.07 до 71.60, від 6.95 до 94.79 (пор.: с. 99, 102,
173). χ2-показники на рівні 328.82 і 181.88 (ЛСК „військо / військова служба”, „війна / зброя” в американського прозаїка Samuel Woodworth) або 115.75 (ЛСК
„складна ситуація” в англійської письменниці Mary
Shelley) очевидно сигналізують про індивідуально-авторські пріоритети в лінгвалізації (ширше – концептуалізації) дійсності (пор.: с. 100, 162, 233, 169). Звернімо увагу на ще один висновок Н. Єсипенко, який
стосується вербальної об’єктивації концепту „home”:
„…найчастотніші парцели супровідних іменників, дієслів, прикметників у творах трьох століть майже збігаються, проте найменш актуальні парцели в різних
століттях різні” (с. 96). Такий результат можна було
очікувати, позаяк домінантна лексика вказує на основні, базові сегменти в мовно-культурній картині світу,
а вже низькочастотні одиниці демонструють багатство
лексикону чи то автора, чи певної епохи11.
Коли визначають співвідносні ЛСК у частиномовних парадигмах, то обраховують коефіцієнт лінійної
кореляції (r). Це величина від -1 до +1. Істотний характер матиме кореляційна залежність, близька до 1 (с. 5860). Наприклад, у групі дієслів-вербалізаторів концепту „home”, актуалізованих у творчості американських
і британських письменників ХХ ст., високий коефіцієнт
кореляції існує між парцелами „спілкування” і „розумова діяльність” (r = 0.970); „буття” і „відчуття / емоції”
(r = 0.937); „рух” і „бажання” (r = 0.928)12. Чим більше
істотних зв’язків демонструє певний ЛСК, тим вагоміша
роль його складників у мовно-поетичній картині світу.
Для опису матриці доменів використовують ще
метод кластерування (від англ. cluster – скупчення).
Це мультипараметрична процедура психолінгвістичного зразка. Визначається семантична відстань між
словами: вони об’єднуються в групи на основі заданих експериментатором кластерів – узагальнених родових понять13. Означений метод дозволяє відтворити ієрархію парцел у межах домену, тобто з’ясувати,
у якій послідовності підпорядковуються групи схожих
(однорідних) об’єктів. Наочним результатом аналізу
є дендрограма (деревоподібна діаграма), на якій кластери розподіляються за рівнями і зрештою, „високорівневий” кластер об’єднує всі парцели (с. 60-63,
118-130, 182-193, 248-264). Як доводить Н. Єсипенко,
такий аналіз забезпечує „незалежну перевірку умовиводів”, об’єктивне „вичитування характерних доменів

із національно-специфічного й культурно зумовленого
прецедентного тексту” (с. 63, 123). Місце „апріорної
гадки” заступають чітко аргументовані висновки.
Поза сумнівом, підхід, апробований Н. Єсипенко
щодо аналізу художнього мовомислення, є цінним
і перспективним для когнітивної поетики. Між тим
сама дослідниця спеціально не актуалізує такий формат своєї роботи. Н. Єсипенко узагальнено визначає
можливі сфери використання здобутих результатів.
Ідеться про когнітивну лінгвістику, викладання іноземних мов і міжкультурну комунікацію (с. 279-281).
Переконуємося, що інструментарій лінгвостатистики є абсолютно прийнятним для концептуального
вивчення словесно-художньої творчості. Однак ступінь надійності тих елементарних обчислень, до яких
нерідко вдаються мовознавці, зокрема й когнітологи,
навряд чи є достатнім. Логічно, що процедура аналізу
складних мовно-ментальних феноменів не може бути
занадто спрощеною. Арсенал квантитативних методів
у лінгвістиці широкий14, відтак і можливості для експерименту значні. Звичайно, ефективність перевірки
„алгеброю гармонії” залежить від того, наскільки
адекватний спосіб пізнання обере вчений. Як видно, на
різних етапах концептуального аналізу спрацьовують
різні лінгвостатистичні прийоми. Водночас інтеграція
оптимальних прийомів дає найвірогідніші результати.
Припускаємо, що когнітивно-квантитативний підхід,
зреалізований на матеріалі не тільки прози, а й поезії,
драматургії, тобто у форматі зіставних студій, міг би
виявитися не менш продуктивним.
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номінації, перифрази, цитати, алюзії тощо. У цьому
разі йдеться про семіотичну, а точніше – лінгвосеміотичну якість прецедентних текстів. В іншій якості
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lliam Somerset Maugham, Iris Murdoch, Virginia Woolf;
Catherine Sedgwick, Samuel Woodworth, Jack London,
Harriet Beecher Stowe, Francis Scott Fitzgerald, Ernest
Hemingway, Gertrude Stein.
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Aktuálne informácie o príprave 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade
I. V dňoch 30. 8. – 2. 9. 2015 sa v Prahe uskutočnilo
zasadnutie Medzinárodného komitétu slavistov (MKS).
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Témou bola príprava 16. medzinárodného zjazdu slavistov (MZS), ktorý sa uskutoční v Belehrade v Srbsku
v dňoch 20. – 27. 8. 2018.
Na rokovaní Medzinárodného komitétu slavistov
v Prahe organizátori zjazdu predstavili internetovú stránku, na ktorej sa priebežne aktualizujú informácie o organizovaní tohto svetového slavistického podujatia. Stránka
je zriadená na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity: http://www.ﬁl.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/.
Organizátori zjazdu predpokladajú účasť referentov
na rokovaniach v pléne, v sekciách, v tematických blokoch a pri okrúhlych stoloch v počte: 650 referátov v sekciách a 150-200 referátov v tematických blokoch. Jeden
autor na zjazde má právo predniesť jeden, maximálne
dva referáty. Pred začiatkom zjazdu je potrebné referáty
národnej delegácie slavistov publikovať v tlačenej alebo
elektronickej podobe tak, aby referáty boli k dispozícii
počas rokovania zjazdu. V prípade, že jeden autor plánuje
predniesť dva referáty, musí ich prezentovať na rozličných
miestach počas zjazdu, napríklad jeden referát prednesie
v rámci sekcie a druhý referát na rokovaní tematického
bloku alebo v rámci okrúhleho stola.
Odporúča sa, aby referáty v rámci sekcií nevznikali
v spoluautorstve, no pripúšťa sa, aby sa na jednom referáte spolupodieľalo najviac 3-5 autorov. Referát však na
rokovaní zjazdu môže predniesť iba jeden autor z celého
autorského kolektívu.
Každý národný komitét slavistov má určenú odporúčanú kvótu referátov, ktorá sa neodlišuje od odporúčaných
kvót na zjazde slavistov v Minsku v Bielorusku v roku
2013. Pre Slovenský komitét slavistov je táto kvóta určená počtom 15 referátov. Národné komitéty však môžu
požiadať o zvýšenie počtu referátov maximálne do výšky 20% odporúčanej kvóty. Dôležitou zmenou je, že toto
zvýšenie kvóty sa vzťahuje najmä na zabezpečenie účasti
mladých slavistov z jednotlivých účastníckych krajín. Organizátori zjazdu v Belehrade uvažujú aj o možnostiach
prezentácie posterových referátov, no na ich realizáciu
treba zabezpečiť vhodné priestory.
Na referáty zahrnuté v tematických blokoch sa nevzťahuje odporúčaná kvóta určená pre jednotlivé národné
komitéty. Pri organizovaní tematických blokov preto platia osobitné pravidlá.
Na zasadnutí MKS v Prahe sa prerokovala tematika
16. MZS v Belehrade. Tematiku zjazdu prítomní členovia
MKS prijali s pripomienkami. Pripomienky komisií na
zasadnutí MKS tlmočil koordinátor komisií pri MKS. Deﬁnitívnu podobu tematiky zjazdu po zapracovaní pripomienok a po redakčnej úprave zašlú organizátori 16. MZS
do konca roka 2015 predsedom národných komitétov
slavistov a koordinátorovi komisií. Koordinátor komisií
tematiku 16. medzinárodného zjazdu slavistov následne
pošle predsedom komisií pri MKS.
Na 16. MZS v Belehrade sa prezentuje obmedzený
počet tematických blokov, najviac 25. Výber tematických
blokov na základe zaslaných prihlášok sa uskutoční na
zasadnutí MKS v Bukurešti v dňoch 22.-25. 9. 2016. Prihlášky na tematické bloky treba posielať vo formáte pre
MS Word alebo *.pdf najneskôr do 1. 5. 2016 na e-mailovú adresu mks@ﬁl.bg.ac.rs
Medzinárodný komitét slavistov prijal zásady organizovania a prihlasovania tematických blokov: 1. Referáty

v rámci tematického bloku sú rovnocenné. 2. V tematickom bloku je odporúčaný počet 3-5 referátov, v rámci
jedného tematického bloku však môže odznieť najviac
8 referátov. 3. V rámci tematického bloku musia vystúpiť
referenti minimálne z 3 rozličných krajín. V tematických
blokoch s vyššou účasťou referátov sa z jednej krajiny
môžu prezentovať najviac dva referáty. 4. Prihláška tematického bloku musí obsahovať: Názov tematického bloku, anotáciu tematického bloku (najviac 1000 znakov),
zoznam referentov s uvedením krajiny referenta, názov
a anotácia každého referátu v prihlasovanom tematickom
bloku (anotácia každého referátu musí obsahovať najviac
1000 znakov). 5. Referáty prednesené v tematických bloku nemusia byť publikované pred začiatkom zjazdu. Počas prezentácie referátov v tematických blokoch môžu referenti poskytnúť auditóriu pracovnú verziu referátu, rozšírenú anotáciu alebo prezentáciu prednesenú na rokovaní
bloku. Referáty prednesené v tematických blokoch môžu
účastníci rokovania publikovať v samostatnom zborníku,
v časopise alebo prostredníctvom internetového portálu.
Na zasadnutí v Prahe bola prerokovaná aj správa
o činnosti 39 komisií zriadených pri MKS. Diskutovalo sa
aj o návrhoch na zlepšenie činnosti menej aktívnych alebo neaktívnych komisií. Medzinárodný komitét slavistov
ocenil vedeckovýskumnú činnosť komisií a ich internetové prezentácie. Zoznam internetových stránok komisií
pri Medzinárodnom komitéte slavistov je k dispozícii na
stránke MKS.
II. V dňoch 4.-6. novembra 2015 sa uskutočnil Druhý
kongres slovenských slavistov, ktorý zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov v rámci riešenia projektu Centra excelentnosti SAV. Cieľom kongresu bolo predstaviť
interdisciplinárny pohľad na dejiny slovenskej slavistiky
aj v kontexte diela Jána Stanislava. Účastníci kongresu si
pripomenuli 20. výročie vzniku Slavistického ústavu Jána
Stanislava SAV a 50. výročie vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca.
Na kongrese sa zúčastnili osobnosti kultúrneho
a spoločenského života, ktoré svojimi pozdravnými príhovormi ocenili vedeckú produkciu ústavu. Na kongrese sa
prezentovali výsledky výskumov slovensko-latinských,
slovensko-nemeckých a slovensko-cirkevnoslovanských
vzťahov staršieho vývinového obdobia slovenských dejín
a kultúry, výskum slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských jazykových a kultúrnych vzťahov.
Z príležitosti 20. výročia založenia slavistického pracoviska v SAV riaditeľ SÚJS SAV P. Žeňuch odovzdal päť
pamätných listov osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o inštitucionalizáciu slavistiky na pôde Slovenskej akadémie vied,
o budovanie jej vedeckovýskumného zázemia a o zabezpečenie kontinuity slavistického vedeckého bádania.
Ocenenými sú prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., zakladateľ
organizácie, prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., predseda SAV
v období, keď vznikalo toto pracovisko, prof. Dr. Hans
Rothe z Nemecka, ktorý spolu s J. Doruľom stál pri vydaní faksimile prekladu Kamaldulskej Biblie do slovenčiny
v roku 2002 v renomovanej edícii Biblia Slavica. Pamätný list prevzal prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan
Filozoﬁckej fakulty UKF v Nitre, za spoluprácu na

utváraní podmienok pre doktorandský študijný program
v odbore slovanské jazyky a literatúry, a PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., za dlhodobú spoluprácu na interdisciplinárnom slavistickom výskume.
Profesor Štefan Luby vo svojom pozdravnom príhovore zdôraznil nevyhnutnosť slavistických výskumov.
Pripomenul, že na plnenie náročného výskumného programu by sa žiadalo zvýšiť počet výskumných pracovníkov
ústavu. Vyjadril uspokojenie nad tým, že dvadsať rokov
slavistickej inštitúcie v SAV obohatilo nielen domáci, ale
aj zahraničný slavistický výskumný priestor. Na kongrese sa zúčastnila veľvyslankyňa Bulharskej republiky na
Slovensku Margarita Ganeva, ktorá vyzdvihla spoluprácu
slovenských a bulharských vedcov pri výskume cyrilo-metodského dedičstva a slovensko-bulharskej lexikograﬁi. Kongres prišiel pozdraviť Mons. František Rábek,
predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, Mons. Peter Rusnák, bratislavský
gréckokatolícky eparcha, prorektor Trnavskej univerzity
Šimon Marinčák, dekanka Filozoﬁckej fakulty UCM
v Trnave Katarína Slobodová-Nováková, pozdravný list
Institutu slavianovednia Ruskej akadémie vied prečítala
Marína Valencová. Na nadväznom zasadnutí Slovenského
komitétu slavistov odovzdal prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., riaditeľovi Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV pozdravný list Archeologického ústavu SAV.
Na zasadnutí SKS sa prítomní členovia SKS pozitívne vyjadrovali o priebehu i celkovej atmosfére na 2. kongrese slovenských slavistov. Zároveň sa prediskutovali
témy súvisiace s prípravou Tretieho kongresu slovenských
slavistov. Nosnou témou ďalšieho kongresu slovenských
slavistov bude slovenská slavistika v kontexte medzinárodných slavistických výskumov s dôrazom sa koncepciu
interdisciplnárnych výskumov slavistiky prezentovaných
na 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave
v roku 1993. Tretí kongres slovenských slavistov sa uskutoční v roku 2021. Na zasadnutí odznel aj návrh, aby bol
kongres venovaný niektorej z významných osobností slovenskej slavistiky. Členovia komitétu živo diskutovali ku
všetkým bodom programu rokovania a tiež k prednesenej
správe o zasadnutí MKS v Prahe, najmä o pripravovanom
16. MZS v Belehrade a o informáciách k organizácii tematických blokov a nutnosti zintenzívnenia činnosti slovenských slavistov v komisiách zriadených pri MKS.
Prítomní členovia SKS súhlasili s návrhom riaditeľa SÚJS SAV a predsedu SKS, aby sa prof. PhDr. Peter
Zubko, PhD., stal členom redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca.
Peter Žeňuch
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