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Tato práce má za úkol přiblížit celkový ráz slavení svátků 

v dnešní Makedonii, zmínit se o lidových obyčejích, o slavení 

kalendářních svátků, rodinných obřadů - narození, svatbě, úmrtí. 

Naznačit vztah lidových zvyků a obyčejů a křesťanských obřadů 

během křesťanského roku. Všímá si toho, jakým způsobem lidé svátky 

opravdu slaví, ohlíží se za tím, jak je slavily dříve. 

Celou problematiku uvádí v širších souvislostech. Na počátku 

pojednává o historii křesťanství na území dnešní Republiky 

Makedonie, o procesu kristianizace makedonských slovanských 

kmenů, o významu Ochridské archiepiskopie a událostech vzniku 

Makedonské pravoslavné církve. 

Naznačuje velmi složitou cestu k národnímu uvědomění 

makedonského národa. Právě folklór se měl stát lllocným prostředkem 

k dokázání národní příslušnosti makedonských Slovanů v období 

konce 19. století. Na území dnešní Makedonie intenzivně působily 

zahraniční propagandy, které se snažily zformovat ještě nerozvyté 

národní vědomí makedonských Slovanů ve směru svých zájmů, a 

využívaly přitom zápasu makedonské inteligence s řeckou duchovní 

nadvládou a jejího obracení se ke slovanství. 

Základní časovou orientační mapou Je pro ni pravoslavný 

kalendář. Uvádí základní rozdělení pravoslavných svátků. Hovoří o 

duchovní kultuře a lidové moudrosti, některých obyčejích dnešních 

Makedonců, které jsou stále ještě praktikovány, i když ve velmi 

omezené míře v porovnání celkem nedávnou minulostí. Všímá si 

vzájemného vztahu těchto dvou tradic, které jsou obě svým způsobem 

velmi živé v životě dnešních Makedonců. 

V Makedonii vychází časopis Makedonski folklor 

od r. 1968. Vydává jej Institut za folklor" Marko Cepenkov" 
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ve Skopje, vychází dvakrát ročně, do nyní vyšlo celkem 

60 čísel. Jednotlivá vydání jsou tematicky zaměřená, otiskují vědecké 

práce (zprávy a referáty) z vědeckých sympozií, zvláště 

z Meditnarodiot simpozium za balkanski folklor, který se koná každý 

druhý rok v Ochridu od r. 1969. Jarním obyčejúm, písním a hrám 

balkánských národú (Proletni običai, pesni i igri kaj balkonskite 

narodi) bylo věnováno č. MF.g.VI., br. 12/1973 

(M<D.r.VI.6p.12/1973). Zimním obyčejún1 Č. MF.g.VIII., 

br. 15-16/1975. LetnÍln obyčejúm č. MF.g.X.br.19-20/1977. 

Dále v Makedonii vychází časopis Etnolog. To je časopis 

Sdružení makedonských etnologú (3{)py.J/ceHuemo Ha emHOJl03Ume Ha 

MaKe{)olluja). První číslo vyšlo v r. 1992 a do nyní bylo vydáno 6 

čísel. 

Dalším etnologickým časopisem je Etnoantripozum, ten vydává 

Zavodot za etnologija pri Prirodnomatematički fakultet ve Skopje. 

Zatím vyšly dvě čísla. 

Dalším periodikem je Zbornik Etnologija, Nova se rija , vydalo 

Muzej na Makedonija ve Skopje 1992. Pokračováním je Zbomik 

Etnologija 2, vydaný tÍln samýmmuzeeln ve Skopje r. 2002. 

Dále vyšel Glasnik na Etnolo§kiot muzej, Skopje 1960. 

Odbornou literaturu si lze opatřit v Makedonské univerzitní 

knihově ve Skopje, v Institutu pro makedonskou literaturu ve Skopje 

(Institut za makedonska literatura) nebo v knihovně při lnstit za 

etnologija na Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet "Sv. Kiril i 

Metodij". Pokud byste se rádi dozvěděli něco o místních 

charakteristikách, je pravděpodobné, že na místním obecním úřadu 

naleznete kronikáře, který vám poskytne cenné podněty. V českých 

knihovnách jsou dostupná díla českých autorů např. Emanuela Faita, 

Jožky Šaršeové, Vlad. Titelbacha, Ludvíka Kuby atd. 
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Co se týká literatury pro studium pravoslavné křesťanské 

bohoslužby a sloužení liturgie u přIležitosti svátků, největším jejím 

přístupným zdrojem je knihovna při Pravoslavné bohoslovecké fakultě 

"Sv. Kliment Ochridský". 

Ke studiu pravoslavné liturgické bohoslužby jsou potřebné 

například tyto knihy: Veliki Tipik, který sestavil Vasilije Nikolajevié, 

dále Žitija svetich, jejichž autorem je Dimitlij Rostovski, Ochridski 

prolog od episkopa Nikolaje, Mesečna mineja, Trebnik, Posen triod, 

Cveten triod a Oktoich. 

Moje práce čerpá také z mých vlastních zkušeností z pobytu ve 

vesnici Ilinden, kde od dubna r. 2002 často pobývám. Zde jsem se 

právě setkala s místním kronikářem panem Draganem Angelovským, 

který mi poskytl některé cenné rady a své zápisy z rozhovorů 

s pamětníky. 

U jednotlivých svátků uvádím dvě data, první je datum podle 

gregoriánského kalendáře, druhé je podle kalendáře juliánského. 
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1. OBECNÉ POJEDNÁNÍ OSLA VENÍ SVÁTKŮ V DNEŠNÍ MAKEDONII 

V životě makedonského člověka mají zvláštní významné místo 

svátky a nejrůznější oslavy, které jsou přítomné v průběhu celého 

roku. Při sledování slavení svátků v dnešní Makedonii u 

pravoslavných Makedonců se setkáváme s více vrstvami národní 

kultury, kde lná křesťanství dominantní postavení. Základní schéma 

roku určuje křesfanský pravoslavný kalendář. Makedonská 

pravoslavná církev se stále řídí kalendářem juliánským. Prakticky 

každý den kalendářního roku je zasvěcen nějaké význmnné křesfanské 

události. Existuje velký počet svátků spojených se jmény různých 

svatých, apoštolů, mučedníků, proroků, andělů, divotvůrců apod. 

V tomto smyslu jsou svátky rozděleny na hospodské, bohorodiční, 

svatých, apoštolské, andělské, prorocké, rovnoapoštolské apod. Se 

zvláštním nadšením a s mnohými obyčeji je oslavováno narození 

nového člena rodiny, pak jeho pokřtění, slaveny jsou i další významné 

momenty lidského života: narozeniny, jmeniny, obyčeji i písněmi se 

oslavuje uzavření manželství, oslavují se nejrůznější církevní svátky, 

národní, státní, školní atd., s lokálním, i s širším významem.Tyto 

všechny j sou provázeny obyčeji, požehnáními a písněmi. Tímto je 

svátek povýšen nad všední den, je přitažlivou a s radostí očekávanou 

událostí. 

V dnešní době, kdy věda a technika jsou již nenávratně přítomné 

ve všedním každodennÍ1n životě, způsobily jeho zn1ěny, a to nejenom 

ve městech, ale i v nejvzdálenějších vesnicích. Lidový folklór je 

postaven do zcela jiné situace. Od té doby, co každý vlastní radio, 

televizor a jiná media, pohádky se již nevypráví, písně se nezpívají, 

konání obyčejů je v porovnání s minulostí velmi redukováno. 

Obyvatelé vesnic se v hojné míře přestěhovali do měst. Tradiční 

vesnice následkem elektrifikace zanikla. Proto některé písně patří již 



jen minulosti (epické písně), zatímco s jinými (obřadními, milostnými, 

pracovními) je možné se stále ještě setkat, rozumí se, že velmi zřídka 

a jen při určitých příležitostech. Navíc v období komunismu nebylo 

slavení různých tradičních lidových veselic žádoucí, hromadné a 

hlučné obyčeje byli veřejnou mocí zakazovány. Navštěvování církve 

bylo zesměšňováno. Byla vytvořena atmosféra napětí a nejistoty, což 

přispělo ke ztrátě kontinuity v udržování tradic. Mnoho obyčejú bylo 

zapomenuto a zcela vymizelo. Po pádu komunismu v devadesátých 

letech lidé opět začali masově navštěvovat oslavy hlavních církevních 

svátkť1. Těchto velkých masových oslav využívají někteří lidé za 

účelem výdělku, což je celkem pochopitelné, a není dúvodu je 

odsuzovat, jen z dúvodu neznalosti dochází k jistým chybám, 

například velkému davu očekávajícímu o Velké sobotě večer Kristovo 

vzkříšení, jsou ve stáncích ještě před púlnocí nabízeny různé 

pochoutky, zatímco ten se má naopak jídla až do púlnoci zříci. 

I dnes je možné setkat se s obdařenými vypravěči, znalci 

pohádek, kteří je umí mistrovsky podat, zpěváky, kteří ovládají bohatý 

repertoár národních písní, a kteří je s entuziasmem zpívají, lidmi se 

zvláštním vztahem k obyčejúm, co nic nenechávají náhodě, ale vše 

konají podle přísně stanoveného řádu. Tito lidé jsou však již zpravidla 

pokročilého věku a společně s nimi nenávratně mizí i lidová tvorba 

vytvořená národním geniem. 

Přesto i v životě dnešního člověka má slavení svátkú významné 

místo. Dochází k obnovování tradičního slavení svátkú, vynalézají se i 

nové příležitosti vhodné pro oslavování. Zvláště v posledních letech je 

moderní masově a pompézně slavit svátky opomíjené a zapomenuté, 

přestože jen lnalý počet lidí si je vědom původního smyslu slavení 

těchto svátkú. 

Kdysy se dbalo, aby slavení probíhalo podle přísně stanovených 

norem, dnes v době civilizačních výdobytků, dochází k přenášení 
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nových prvků ze světa, řekněme mechanicky, vznikají 

nověkomponované obyčeje, čímž se však původní význam slavení 

ruší. 

V minulosti makedonští Slované prováděli bohaté obyčeje u 

přHežitosti odchodu do ciziny (za prací), nástupu na vojnu a zvlášť po 

návratu z ní, dále při stavbě domu a při jejím dokončení, při 

nastěhování se do něj, nebo když se někdo stal popem. Takové 

momenty byly vždy doprovázeny mnoha obyčeji, or/, písněmi, 

požehnáními, ruznými magickými ochrannými úkony a pod. Bohaté 

hostiny měli za úkol zavděčit se bohu ochránci a získat jeho 

náklonnost. Při těchto oslavách tehdy nešlo o prestiž, jako je tomu 

v případě dneška. 

Lidový způsob slavení většiny svátků pochází z dávných dob a 

je založen na zemědělském kalendáři. Významnými událostmi byly 

počátek orání, počátek setí, začátek žní i jejich ukončení (6paoa Ha 

HU6ama), příchod jara, piílet stěhovavých ptáků z teplých krajů. Tyto 

dny byly spojeny s různými ochrannými aktivitami proti nemoceln a 

pod. Důležité místo v životě zdejších lidí luěly i obyčeje při narození 

dítěte. Mnoha obyčeji, požehnáními, písnělni a magickými úkony, 

které měly především za cíl zabezpečit dlouhý a šťastný život 

novomanželů a zdraví jejich dětí, bylo doprovázeno i celé svatební 

veselí. 

Dnes Je mnoho z těchto obyčejů poplatných době. Rozdíly 

nastaly v cenách darů. Ty musí odpovídat stupni přfbuzenského 

vztahu nebo přátelství. Kmotr (on je též prvním svědkem při 

pravoslavném svatebním obřadu) dává televizor, pračku nebo 

elektrický sporák. Vzdálenějším příbuzným projde levnější dar, ale 

jeho cena nesmí být nižší než cena pohoštění v restauraci. Rodiče 

dávají byt, nebo luxusní automobil, což vše spíše hraje na prestiž, než 

1 kmhové tance 
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aby šlo o výraz tradičního významu obyčeje. Jde o jakousi soutěž o to, 

kdo vystrojí bohatší svatbu, o které se bude v budoucnosti dlouho 

vyprávět. 

Jakoby lidé vyhledávaly každou možnou přI1ežitost k tomu, aby 

mohly pozvat příbuzné, ·přátele a známé. Jde o honostné oslavy 

magistratur, doktorátů. Pozoruhodné jsou i nové absolvenstské i 

maturitní, ale též i polOlnaturitní oslavy. Dříve oslava dokončené 

maturity probíhala skromně, při společné večeři, a s fotem na 

památku. Dnes kromě bohatých darů oslavenci, bohatých hostin doma 

či v hotelu, jsou patrné i jiné novosti. Například před odchodem 

z domu, musí mít každá dívka partnera, který ji vyzvedne z domu, 

samozřejmě automobilem vlastním, půjčeným nebo s taxi. To vytváří 

těžkosti méně situovaným rodinám. Dnes je v Makedonii rovněž 

lnoderní, aby si děti na narozeniny pozvaly do nějaké dětské herny 

spoustu kamarádů a spolužáků, takže rodiče jsou nuceni financovat 

dárky pro tyto časté narozeninové party kamarádů jejich dětí. 

Vznikají tak nové obyčeje, které vytěsňují staré společně s jejich 

základním cI1em skrze požehnání a lůzné magické ochranné úkony 

zabezpečit štěstí a zdraví jednotlivce, ale i širšího společenství. 2 

Makedonský národ oslavuje mnoho svátků. Jiným způsobem se 

oslavují církevní svátky jako Narození Kristovo (EO.JlCUK) , Zjevení 

Páně (Eo2ojaeIlellue-BodulfU), Kristovo vzkříšení (BocKpecellue 

Xpucmoeo-BeJ7u2dell), Malá i Velká Bohorodice (MaIla u rOIle.Ma 

E02opodulfa), jinak svátek sv. Jiří (fypfoedell) , svt. Basila Velikého 

(BacuIlUl/a), a ještě jinak den svátku proroka Jeremiáše 14.5./1.5. (ce. 

npopOK Epe./VlLY), či svátek Ct.mč. Eudokie 14.3./1.3. (ce. npenodo6Ha 

.iW-/-lfa EedoKllja-J]emlluK). Při oslavě svátku sv. Jiří (fypfoedell) nebo 

sv. Basila Velikého (BaCUJlUl/a) , přestože jsou svátky spojeny se 

2 KJilTEBCKH, MapKO. <l>OJllmOpOT orne,llaJIO Ha HapO,llmlOT 1K11BOT. HOBOKOMflOHllpaHll aJlenl CO 
rOJIeř.m MaCTPaqm. CKonje, 2002, s. 154. 
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jmény křesťanských světců, a církev je v vždy tradičně oslavuje 

konáním liturgie, národ v minulosti hojně prováděl následující 

obyčeje: sbírání bylin, krmení dobytka, houpání se na houpačkách atd. 

na den sv. Jiří (typfoedeH), nebo aktivity Vasiličárů (Ea6apu, 

!J:JICa./lU1JlapU, EUlKapu) , dále prorokování štěstí a další obyčeje v den 

pravoslavného Nového roku (BacuJlUlla). Obyčeje vykazují množství 

předkřesťanských prvků, nebo vedle křesťanských přijaly i větší počet 

stylových znaků kolorujících způsob života. Přestože církev 14.5./1.5. 

slaví památku proroka Starého zákona, Jeremiáše, v tento den se 

vykonávají čistě pohanské obyčeje jako je chytání hadů, ještěrů a 

jiných plazů. I když je den 14.3./1.3. zasvěcen ct.mč. Eudokii (ce. 

npenod06ua -tlll-lla EedoKuja-JIemuuK), obyčeje jsou nasměrovány na 

očekávání příletu tažných ptáků, vlaštovek, čápů, kukaček, dudků i 

dalších. Jiným způsobem se pak oslavují státní svátky, školní svátky 

(každá škola má svého patrona), jmeniny, narozeniny a další.3 

Dnes se slaví velkými masovými slavnostmi velké hospodské 

svátky, dále svátky Matky Boží přesvaté Bohorodice. Makedonský 

národ přijal za své a proslavuje památku více křesťanských světců, 

velkým svátkem je právě svátek sv. Jiří (tpyfoedeH), sv. Diluitrije 

(MumpoedeH) , dále mč. Trifon (Ce. jUallellUK Tpu,pyu) , sv. 40 mč. 

sevastijských (Ceemu 40 ]\4al[eHUlfU eo Ceeacnnda - MTWdelllfu) , svt. 

Mikuláš Divotvorce (Ceemu HUKOJlaj apxuen. MUpJlUKUCKll

Lfydomeopez/), svt. ap. rovno císař Konstantin a jeho matka, císařovna 

Helena (Ce. lfap KOllcmaHmllH u lfapulfa EJlella), Sbor třech učitelů a 

hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého (Ce. 

Tpu Ceemume.Tfu), Slavní a přechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a 

Pavel (Ceemu anocmOJlU Ilemap u llaeJle) , ct. Paraskeva Srbská 

(IIpenod0611a llapacKeea-llemKoedell) a další. 

3 KHTEBCKH, MapKo. MaKe,IloHcKH rrpa3HHllH. CKorrje 200 I. s.15. 
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Během věků strádali pro křesťanství i mnohé osobnosti těchto 

oblastí, proto dnes makedonský národ se zvláštní vzpomínkou slaví 

více svých světců: Sv.ap. rovno Metoděj a Cyril (Ceemu KupUJl u 

jVfemoduj COJlyHCKU) , Sv. Kliment Ochridský (Ce. MUJHeml1 

OXpUdCKU), Sv. Naum Ochridský 

(Ce. HayJW OZ/XPUdCKU) , Cunč. Prochor a Gavriil (Ce. IJpoxop 

lIttuHCKu u Ce. TaepUJl JlecHocecKu), Sv. Jáchym Bulharský (Ce. 

JoaKuM OcozoecKu), nmč. Jiří Srbský (Ce. llOeOMalfeHUK topiu 

KpamoecKu) , vmč. Chrýsie (Zlata) Bulharská (Ceema .lHalf-l/a 3Jwma 

MeZJleHcKa) a mnozí další. 

Mnoho funkcí starých slovanských božstev (nejvyššího boha, 

boha vod, boha dobytka atd.) byly přeneseny na křesťanské světce. 

Mnoho z nich se stalo patrony nebo ochránci rozličných řemesel. 

Každá živnost měla v minulosti svého světce-ochránce, na jehož 

počest se každý rok v určený den členové příslušného řelnesla konaly 

různé slavnosti. S tímto cíleln se chodilo do církve kde se konaly 

bohoslužby, vzpomínala se jména živých i zesnulých členů živností, 

zpívaly se písně, přinášela se pšenice, svíce, chleby, organizovaly se 

bohaté hostiny, chodilo se na návštěvu. 4 

4 KHTEBCKH, MapKO. MaKe,nOHCKH npa'3HHl~H. CKonje 200 I. s.15. 
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2. HISTORICKÉ PROMĚNY ÚZEMÍ NOSÍCÍHO NÁZEV MAKEDONIE 

Píši-li pojednání o slavení svátků v Makedonii, považuji za 

nutné alespoň naznačit vývoj teritoriálních změn území, které bylo 

během historie takto nazýváno. 

Makedonská republika (Peny6JlUKa j\1aKedoHuja) se rozkládá na 

jihu Balkánského poloostrova a zaujímá území 

25 713 km2• Na severu sousedí se Srbskem, respektive Kosovem, 

tvořícím dnes (2006) ještě součást Srbska, na západě s Albánií, na jihu 

s Řeckem a na východě s Bulharskem. 

Zeměpisný význam pojmu Makedonie byl v různých dobách od 

antiky až do 20. století různý. Původně znamenal území na sever od 

posvátné hory Olynlp a poloostrova Chalkidiki až k povodí řeky 

Vardar a k Osogovským horám. V období rozmachu antického 

makedonského státu se ovšem geograficky rozšířil i pojem 

Makedonie: za Filipa II. zahrnoval oblast sahající na západě až 

k Adliatickému moři (Jadranu) v dnešní Albánii, a na východě až za 

řeku Mestu. Alexandr Makedonský rozšířil hranice své říše, kterou 

zdědil po svém otci Filipovi II., během svého tažení do Persie, dále 

pak až na území indického subkontinentu. Římané utvořili roku 148 

př.n.1. provincii Macedonia sahající rovněž od Jadranu až po 

Gal1ipolský poloostrov: zahrnovala tedy celou dnešní egejskou 

Thrákii. Také v rámci Byzance existovala provincie Makedonie, která 

však ležela mnohelll východněji, v oblasti dnešní bulharské a turecké 

Thrákie okolo měst Plovdiv a Drinopol (Odrin, Edirne). Řecký učenec 

Ptolemaios chápal Makedonii jako území mezi Šar planinou a 

pohořím Rodopy. V dobách, kdy Makedonie byla součásti 

bulharského, respektive srbského státu, nebylo její území přesně 

vymezeno. Osmanští Turci, kteří celou oblast postupně ovládli ve 14. 



století, používali pro všechny své evropské državy nejprve název 

R m ll·e" " U e . 

Znovuobjevený název Makedonie souvisí s počátky řeckého a 

bulharského národního obrození. Od 19. století se pod tímto pojmem 

rozumělo území ohraničené na jihu Egejským mořem, na severu 

pohořím Šar, na západě Dinárským pohořím a na východě 

Rodopskými horami, tedy zhruba tak, jak je ve starověku chápal 

Ptolemaios. Toto území nejenže nebylo nikdy samostatné, ale 

netvořilo ani žádnou správní jednotku. V rámci osmanské říše, kde byl 

v 19. století samostatný název "Makedonie" přísně zakázán, tvořily 

Makedonii dva správní obvody-soluňský a manastirský (bitolský) a 

část okresu Kosovo se sídlem ve Skopji (turecky Usklib). Po 

balkánských válkách, ve kterých byli nejprve Turci vyhnáni a potom 

došlo ke sporu mezi balkánskými státy, byla Makedonie v roce 1913 

rozdělena mezi Řecko, Srbsko, Bulharsko a Albánii. I když po první 

světové válce byly provedeny ještě další drobné úpravy v neprospěch 

Bulharska a Albánie, rozdělení se stalo trvalým. V řecké Makedonii 

(nazývané též podle polohy při Egejském moři Makedonií egejskou) 

existuje v současné době provincie Makedonie-Thrákie, jejíž 

obyvatelstvo je ovšem dnes až na vy jímky řecké. Důvodů bylo více, 

především však jde o důsledek masivní helenizace tamního 

slovanského obyvatelstva a několika exodů po etnických čistkách 

v různých etapách 20. století. V bulharské Makedonii, nazývané podle 

pohoří Pirin též Makedonií pilinskou, kde se výraz Makedonie 

používá pouze neoficiálně, i když běžně. Obyvatelstvo se zde 

považuje až na vy jímky za Bulhary. 

Dnešní Makedonskou republiku tvoří v zásadě území někdejŠÍ 

srbské Makedonie, nazývané podle řeky Vardar rovněž vardarskou 

Makedonií. Vznikem Království Srbú, Chorvatů a Slovinců 

(Kraljevina Srba, Grvata i Slovineca-SHS) v roce 1918, od roku 1929 
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známého pod názvem Jugoslávie, se Makedonie jako součást Srbska 

dostala do tohoto nového státního útvaru. Sami Srbové ovšem 

pojmenování Makedonie v letec 1918-1941 oficiálně nepoužívali, ale 

hovořili raději o jižním Srbsku, což byl termín vztahující se ovšem 

také na Kosovo a Metohiji. Používáním výrazu "jižní Srbsko" měl být 

mimo jiné evokován údajně srbský charakter tamního slovanského 

obyvatelstva. 

V znik Makedonské republiky souvisí jednak s událostmi za 

druhé světové války, jednak s rozpadem Jugoslávie v devadesátých 

letech 20. století. I po druhé světové válce sice zůstala Makedonie 

v rámci Jugoslávie, avšak zásadním způsobem se změnilo její 

státoprávní postavení. Nešlo již o provincii Srbska, ale o autonomní 

státní útvar mající se Srbskem v rámci nové Titovy federativní 

Jugoslávie shodný status. V roce 1944 vznikla nejprve Demokratická 

federativní Makedonie, označovaná později jako Lidová republika 

Makedonie a od roku 1963 v souvislosti s "vítězstvím socialismu" 

v Jugoslávii jako Socialistická republika Makedonie. Zánik Jugoslávie 

jako státu pak přinesl Makedonii v roce 1991 úplnou státní 

samostatnost. .'5 

5 RYCHLÍK, Jan a KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie: Makedonie, její území, její obyvatelstvo, její 
dějiny a její problémy z hlediska historikova. Praha 2003, s.6-8. 

17 



3 .. NĚKTERÉ DÁLŠÍ FAKTOGRAFICKÉ ÚDAJE O DNEŠNÍ MAKEDONII 

Obyvatelstvo Makedonie je etnicky velmi různorodé. Při sčítání 

lidu v roce 2002 bylo na území makedonského státu zjištěno 

2022547 (ve Skopje 506 926) obyvatel. Většinu z nich tvoří Slované. 

O tom, čím vlastně tito Slované jsou, zda Srby, Bulhary, či 

samostatným slovanským národem Makedonců - byly vedeny spory 

po celé 20. století. 

64,2% (ve Skopje 66,7%) obyvatelstva deklarovalo svou 

národnost jako makedonskou. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili 

Albánci 25,2%(20,5%). Zbytek obyvatelstva připadl na další 

národnostní menšiny a etnické skupiny: Turci 3,9 % ( 1,7%), Romové 

2,7% (4,6%), Srbové 1,8% (2,82%), Bosňáci 0,8% (1,5%). Z ostatních 

si pozornost zasluhují především Arumuni, zvaní též Vlasi 0,5% 

(0,5%). Arumuni jsou potomky romanizovaných starousedlíků 

Balkánu a tato etnická s kupina je jazykově blízká Rumunům. K jiným 

národnostem se hlásilo 1 %(1,61 % ).6 

Z náboženského hlediska tvoří většinu obyvatelstva pravoslavní 

křesfané, další velkou skupinou jsou lTIuslimové. Náboženské dělení 

je současně do značné míry i dělením etnickým. K pravoslaví se hlásí 

většina slovanského obyvatelstva, k islámu naopak Albánci a turecká 

menšina. Mezi makedonskýnli Albánci ovšem existuje i pravoslavná i 

katolická menšina (z albánských katolíků pocházejících z Makedonie 

je ve světě nejznámější organizátorka humanitní péče v rozvojových 

zemích a nositelka Nobelovy ceny "matka Tereza", občanským 

jménem Gonxhe Bojaxhi). Ze Slovanů přijala naproti tomu islám jen 

malá část obyvatelstva: muslimští Slované jsou známi pod názvem 

Pomaci, v Makedonii též označováni jako Torbeši. 7 

6 110IIIIC Ha nacerreHlleTO . .nOMaÍ<IIHCTBaTa II CTanOBIITe BO Peny6JIlIKa MaKe!lolluja, 2002-KHlIra XIII, s. 
34. na internetu na http://www.stat.gov.mk 
7 RYCHLÍK, Jan, a KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie, Praha 2003. s. 6. 
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V Republice Makedonii v r. 2006 jsou Komisí pro vztahy se 

společenstvími víry a náboženskými společnostmi platně registrované 

tyto církve a náboženské společnosti: Makedonská pravoslavná 

církev, Islámské společenství víry v Republice Makedonii, Katolická 

církev, Židovská obec v RM, Evangelicko-metodistická církev v RM, 

Křesťanská adventistická církev (Církev adventistů sedmého dne) 

v Republice Makedonii, Křesťanská adventistická církev v Republice 

Makedonii, Křesťanská baptistická církev "radostná zvěsf', Svědci 

lehovovi- křesťanské společenství víry, Evangelicko-kongregační 

církev, Svatý stolec a koruna islámského erenlerského tarikatského 

společenství víry v Makedonii, Novoapoštolská církev v Makedonii, 

Evangelická církev v Makedonii, Vaišnavské společenství víry 

"lskon", Starokřesťanské společenství "univerzální život", Křesťanské 

centnln1 v Republice Makedonii, Církev BOŽÍ, Náboženská společnost 

"Nová naděje", Bektašiské společenství víry v Republice Makedonii, 

Křesťanská církev "Slovo naděje", Křesťanská církev "Boží hlas", 

Nezávislá Kristova církev, Kristova církev "sladká zvěst".8 

Významnou událostí byla velká Mezinárodní židovsko

křesťansko-muslimská konference, která se konala 

od 10.5. do 14.5. ľ. 2002 ve Skopje, jejímž tématem byl vzájemný 

dialog těchto tří náboženstvÍ. Ta byla vyvrcholením spolupráce 

nejvyšších představitelů církví a náboženských společností 

v Makedonii a hlavních představitelů Institutu pro globální dialog se 

sídlem ve Philadelphii (Pensilvania) v období let 2001 a 2002. 

Ta byla z makedonského hlediska kulminací početných let 

osobních a institucionálních kontaktů mezi představiteli Makedonské 

pravoslavné církve, Islámského společenství víry, Katolické církve, 

Evangelicko-metodistické církve. Byla též pokračováním série 

trialogů, které se předtím konaly ve Washinktonu, Atlantě, Gratzu, 

8 internetova adresa http://www.kovz.gov.mk 
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Jeruzalémě, Djakartě. Interakce mezi tělnito dvěma skupinami se 

uskutečnila díky iniciativě bývalého Prezidenta Republiky Makedonie 

Borise Trajkovského, který tragicky zahynul pIi leteckém neštěstí 

v únoru 2004. 9 

V rámci Makedonského centra pro mezinárodní spolupráci byl 

vytvořen Program pro mezináboženskou spolupráci a dialog 

v Makedonii. Nejdůležitějším výsledkem tohoto programu je, že se 

dvě největší náboženská společenství v Makedonii (Makedonská 

pravoslavná církev a Islámské společenství víry) systematicky 

setkávají na vysoké institucionální úrovni za účelem vzájemného 

dialogu. Program umožnil konání aktivit, při kterých se prokázalo, že 

dobrá vůle může být prokazována vždy, a vždy též lnůže ještě nadále 
o 10 rust. 

9 Temple University. nOJI Moj3ec (ypeJJ:.) II fleonapJJ: CmIJJ:JIep (ypell.). I1peBoJJ: (MaK.) EJIena BlITanOBa, 
JacHa lllonpajaHoBa-BpTeBa II MlIpa BeJbKOBuK. rpaJJ:en,e ,ll;oBep6a nOMety upKBIITe II BepcKlI 
3aeJJ:HIIUU BO MaKellOInlja npeKy llujanor. Philadelphia: Ecumenical Press, 2004. 
1 O http://www.mcms.org.mk/WBStoragelFiles/Postignuvanja%20MSM%20-%20MK.pdf 
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4 .. KRÁTCE O VÝVOJI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ MAKEDONIE 

Prvním šiřitelem křesťanství v balkánském prostoru i v antické 

Makedonii byl sám apoštol Pavel. Na jeho misijních cestách jej 

doprovázeli též Lukáš, Timoteus z Derbe, Silas, Tichikos a Trofimos 

z Asie, kteří též sami nezávisle působili 

v tomto prostoru. V Makedonii učil též Svatý apoštol Ondřej 

Prvozvaný (Pravoslavná církev slaví jeho památku 13.12./30.11.), 

který ustanovil apoštola Urbana prvním episkopem v Makedonii. 

Apoštol Siluan byl prvním apoštolem v Soluni, Epafrodit 

v Adrijakiji (pohradničním městě na hranici s Thrákií). To znamená, 

že již tehdy byly postaveny základy organizované církve. Apoštolové 

Aristarchos a Secundus byli Soluňané, Epafrodit byl z Filip a Gaius 

z Derbe, místa, které se nacházelo někde mezi Strumicí a Valandovo. 

V tom čase byla Makedonie pod nadvládou Říma, často byly 

pozměňovány její hranice a její etnické složení procházelo lnnohými 

zlněnami. Výsledkem kristianizace v prvních třech stoletích bylo, že 

již ve 4. století existovala v Makedonie hierarchicky organizovaná 

církev. Její episkopové pravidelně navštěvovali luístní i všeobecné 

koncily. V 5. století existovalo v rámci celého teritOlia Makedonie 

více mitropolií a episkopií, z nichž známýnli byly Thessaloniki 

(Soluň), Skupi (Skopje), Heraclea (Bitola), Bargala a Stobi (dnešní 

Gradsko). V té době bylo na celém území Makedonie vystavěno 

mnoho ranně křesťanských bazilik. 

V čase vlády cara Justiniana I. (527-565), který pocházel 

z vesnice Taurision (místo se nacházelo v blízkosti dnešního Skopje) 

bylo vybudováno nové město nazvané Justiniana Prima, právě 

v blízkosti carova rodného místa. Skupský mitropolit byl povýšen na 

úroveň autokefálního archiepiskopa. Prvním archiepiskopem 

Archiepiskopie Justiniana Prima byl Katelijan (Kame]lujaH). Dalšími 
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byli: Benenat (EeHeHam) , Pavel (JIa6Jle) , Jan I. (Jo6aH 11), Leon 

(HeoH) a poslední Jan IX. (JoBaH Hf/), který se v letech 680-681 

účastnil Trulského synodu v Cařihradu. 

V 7. století se uskutečnila Slovanská kolonizace, kdy docházelo 

k vzájemnému mísení starousedlíků se Slovany. Jejich kristianizace 

započala v 9. století. Z různých příčin 

až do Samuelovy epochy (997-10 14) makedonští Slované nezaložili 

vlastní státoprávní společenství. Dlouholeté vyčerpávající války 

kolem Soluňe, kontraofenzivy Byzance proti makedonskÝlll 

Slovanům, přesídlování otroků do Malé Asie, dále kolonizace 

příslušníků jiných národností mezi Makedonské Slovany 

a nakonec zesílení Bulharského státu a intenzivní invaze z jeho strany 

na jihozápad, zabránilo sjednocení makedonských Sklaviníí ve vlastní 

stát. 

Přesto, že se to makedonským Slovanům nepodařilo do období 

Samuelovy vlády, měli to štěstí, že v jejich středu započala grandiózní 

církevní a kulturně-osvětová činnost soluňských bratrů Sv. Cyrila 

(826/827 -869) a Metoděje 

(asi 815-885), kteří lnají velkou zásluhu na kristianizaci 

makedonských Slovanů. Ti pro slovanský národ sestavili azbuku, 

přeložili Svaté Písmo i další texty potřebné pro konání bohoslužeb. 

Díky dílu Sv. Cyrila a Metoděje se stalo soluňské nebo eventue1ně 

bregalnicko-strmnické dialektické nářečí základem staroslovanského 

jazyka. 

Díky kulturně-osvětové, pedagogické, církevní 

a organizační činnosti jejich žáků, Sv. Klimenta (asi 830-916) 

a Sv. Nauma (830-910), dostalo se vzdělání přibližně 3500 žákům, 

kteří se pak nejčastěji věnovali církevně-osvětové práci. Sv. Klilnent 

Ochridský zorganizoval první slovanskou univerzitu, a stal se 

především prvním slovanským biskupem, který sloužil liturgii ve 
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slovanském jazyce. Stojíce v čele Dremvičko-veličké eparchie založil 

první církevní organizaci mezi Makedonskými Slovany, a na základě 

jeho činnosti již za vlády Samuela byla založena samostatná 

Ochridská archiepiskopie. V rámci historické vědy se dlouhou dobu 

vedla polemika o poloze Dremvičko-veličké eparchie. Nakonec 

zůstaly jen dvě možnosti: bud' se tato nacházela ve Strumicko

bregalnické oblasti nebo eventuálně v Devolské oblasti jihozápadně 

od Prespa na jih od Ochridu. Svatý Naum Ochridský založil první 

slovanský klášter na břehu Ochridského jezera. 

Ochridská archiepiskopie vznikla ve středu Makedonských 

Slovanů, kteří zvláště v jejích centrálních oblastech a v katedrálním 

lněstě tvořili jádro jejích věřících. Její činnost je zcela organicky 

spojená s vývojovou cestou a etnogenezí makedonského národa. 

Ve středověku nezávislý stát i samostatná církev patřily jedno 

k druhému, proto i Samuelův stát nutně potřeboval samostatnou 

církev. Neboť ještě nebyl dostatečně rozvinut kult Sv. Klimenta, 

Samuel založil církev na autoritě Sv. Achila, účastníka Prvního 

všeobecného koncilu. Nově založenou Ochridskou arcmepiskopii 

přijal pod svou patronaci Řím. Vědecká diskuse se vede o tom, jaká 

hodnost byla Ochridské církvi udělena. Je třeba zdůraznit, že Řím ji 

potvrdil jedině jako Archiepiskopii. Samuel ji prohlásil za patriarchát, 

což ovšem učinil bez souhlasu Říma. II 

Je pravda, že Samuelúv stát i jeho patriarchie byly nazývány 

bulharskými, což bylo údajně nutné jen kvůli jejich legitimnosti a 

mezinárodnímu přiznání. Přitom je třeba poznamenat, 

že v té době pojem "Bulhar" bylo často synonymem pro "Slovan". 

V té době lnakedonští Slované poprvé uspěli 

II EEJItIOBCKl1, JOHan. OXpU,llCKaTa apxnemlcKoIIuja O,ll ocnOBalbeTO,110 IIaraIheTO Ha MaKe,llOHuja IIO,ll 
TYpCKa BJIaCT, CKorrje 1997, s. 437-438. 
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a konstituovali se do zvláštního národa, který pro pozdější dobu 

zůstává bezejména. 

Časem vznikly též tři teorie snažící se odpovědět otázku původu 

Ochridské archiepiskopie: 1) Ochridská archiepiskopie Je 

pokračováním Bulharské Dorostolské církve, 2) je navázánínl na 

Archiepiskopii Justiniana Prima a podle 3) varianty je tato církev 

pokračovatelkou jak Bulharské (Dorostolské) církve tak i zároveň 

Archiepiskopie Justiniana Prima. Tyto teorie jsou plodem svého času 

a výsledky politických zájmů. Nicméně faktem je, 

že pohlaváři Ochridské archiepiskopie se v průběhu 11. i 12. století 

odvolávali nejčastěji na autoritu Justiniana Prima, a tím bránili 

autokefalitu svojí církve. Nicméně se předpokládá, 

že Ochridská archiepiskopie je církví nově vytvořenou v Samuelově 

státě, a je založena na autOlitách jako jsou Sv. Achil Lariský a Sv. 

Kliment Ochridský, což nejlépe dosvědčují malíři ikon a chrámových 

fresek v 11. až 15. století. Konkrétně na fresce Poklonuvaně na 

žrtvata, která Je z dogmaticko-teologického aspektu jednou 

z nejdůležitějších, v chrámech Ochridské archiepiskopie je vždy 

zobrazena v centrální oltářní apsidě (Ceemuom oJ/map), v této 

kompozici se ode všech představitelů Ochridské archiepiskopie 

objevují vždy jen Sv. Achil, Sv. Kliment Ochridský a archiepiskop 

Konstantin Kavasila.12 

Těsně před založením církve v Samuelově državě se 

v bulharském státě cara Petra objevila bogomilská hereze, která 

v průběhu celého časového období 10. -14. století způsobovala 

Ochridské archiepiskopii velké otřesy. 

Vznik Archiepiskopie a její kanonický stav se zkoumají v rámci 

mezinárodních vztahll Řím - Cařihrad - Bulharská církev - Ochrid. 

Jsou patrné boje o dominanci mezi Cařihradem a Římem nad 

12 Tamžéž 
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Východním Ilirikem, jinými slovy o získání Bulharska (Dorostolska) a 

Ochridské archiepiskopie, boje které spolu s dalšími názorovými 

neshodami zapříčinily rozdělení církve na západní a východní 

v r.1054. 

Jedna z nejdůležitějších otázek Je otázka smllostatnosti 

Archiepiskopie v 11. a 12. stol., což se zkounlá v rámci jejích vztahů 

s druhými církvemi. V tom smyslu je nutné především přistoupit 

k rozjasnění pojmu autokefálnost. Na základě podrobné anylýzy 

známých pramenů a literatury vyplývá, že Archiepiskopie byla 

autokefální církev, avšak někdy se podařilo cařihradským patriarchům 

její autokefalitu narušit. Samostatnost Archiepiskopie je zkoumána i 

v ráIllci obecných vztahů církev-stát a v tomto smyslu je třeba 

zdůraznit, že v ll. a 12. stol. v Byzanci byla církevní i světská IllOC 

natolik nerozdělné, že bylo někdy velmi těžké rozhodnout, kde končí 
. d V" "d h" 13 Je na a zacma ru a. 

Po porážce Samuelova carství byl právní statut Ochridské 

archiepiskopie regulován třemi nařízeními imperátora Basileia II. 

(958-1025). Jím byla patriarchie ponížena na úroveň archiepiskopie, 

ale byla jí zachována velká práva a privilegia. Především jí Basileios 

II. ponechal autokefálnost, i když se názory učenců v tomto různÍ. 

Přesto se nabízí závěr, že archiepiskopie byla samostatnou církví, ale 

její nezávislost byla často narušována cařihradskými patriarchy. 

Dokonce 1 archiepiskopové Řeci ostře bránili samostatnost 

archiepiskopie a to zvláště před zásahy cařihradských patriarchů, 

odvolávajíce se na její původ v Archiepiskopii Justiniana Prima. 

Ostatně od vydání nařízení Basileiem II. nebyl vydán žádný veřejný 

dokument, kterým by byla zrušena nebo ohraničena autokefálnost 

Ochridské archiepiskopie. V 11. a 12. století byl makedonský národ 

vystavenl silné helenizaci, ale úspěšně jí odolal a přežil ji. 

13 Tamtéž, s. 439. 
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Jako výsledek feudální rozdrobenosti, vytvoření Druhého 

Bulharského carství, zničení Byzance a vytvoření Latinského císařství 

a Soluňského království, od konce 12. st. a v průběhu 13. i 14. století 

- přetrpěla Ochridská archiepiskopie velké teritoriální proměny, a její 

duchovní centrum - Ochrid šel z ruky do ruky mnohých feudálních 

správcú. Díky tomu byla vystavena 

i mnohým cizím vlivúm i přes velké proměny si tato zachovala svou 

samostatnost. 13. století bylo pro Makedonii a Ochridskou 

archiepiskopii nejtěžší. Je to doba politických proměn, válek 

a ničení. I přes časté změny si Archiepiskopie zachovala svou 

samostatnost, což se zvláště projevilo v Epirském despotství (1216-

1230) v čase Dimitrije ChOlnatijana, kdy církevní soudnictví 

kuhninovalo. V rámci Druhého bulharského carství (1204-1207) i 

(1230-1241), si Archiepiskopie zachovala svou samostatnost, avšak ve 

vztahu k Trnovské církvi ve státě hrála úlohu církve druhého řádu. 

V obnovené Byzanci po r. 1261 až do konce osmého decenia 13. 

století, byla situace Archiepiskopie srovnatelná s jejím stavem v 11. a 

12. století.14 

Od roku 1334 až do r. 1355 se Ochridská archiepiskopie ocitla 

v rámci Srbského středověkého státu. I v tomto čase je Archiepiskopie 

samostatnou církví, avšak ve prospěch Srbské církve utrpěla větší 

teritoriální ztráty. 

Nedostatek dokulnentů pro určení kanonického statutu církve a 

také vztahú mezi církví a státem doplňují mnohé fresky v ochridských 

církvích, které v pravém slova smyslu zvěčnily ztracené smlouvy lnezi 

státem a církví. Ze zachovaných Oliginálních dokumentů je patrné, že 

Ochridská archiepiskopie neztratila svou autokefálnost ani v čase 

politického separatismu a rozpadu srbského středověkého státu a jako 

taková vstoupila i do rámce jinověrného Tureckého státu. 

14 Tamtéž, s. 440. 
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V Turecké periodě byla Archiepiskopie utlačována a nemohla 

uchránit své věřící od tureckého násilí, útisku a loupeží. Sama byla 

vystavena mnohým platbáln, okrádání chrámů, kupováním archi

episkopských a episkopských hodností, dokonce 1 hodností 

obyčejných duchovních, což ji ekonomicky zcela zrujnovalo. Byla 

dohnána doslova k žebrácké holi, což dokazuje 1 cestování 

archiepiskopů po evropských zemích žádajících o milodary. 

Duchovenstvo sdílelo společně se svým národem společný osud, 

v neštěstí bylo spolutrpitelem a v odporu vůdceln. Archiepiskopové 

Dorotej i Cyril byli uvězněni v tureckých věznicích, zatímco 

archiepiskop Valaam byl 28. května zlnasakrován Turky ve Veles. 

Makedonský národ se však neslnířil s nesnesitelnou situací a společně 

se svým duchovenstvem kladl odpor. Od samého začátku se odpor 

manifestoval odporováním islamizaci, neboť mnozí dali přednost 

spíše zmaření svého života, než aby prijali islám. Začaly i nepokoje a 

povstání. I v tomto těžkém čase bylo s Archiepiskopií zacházeno jako 

se samostatnou církví, o čemž existují mnohá svědectví. 15 

Po zrušení Archiepiskopie r. 1767 tureckýnl sultáneln Mustafou 

III. se její eparchie staly součástí Cařihradské Patrijarchie. Od té doby 

byl makedosnký národ vystaven ekonomické exploataci a silné 

helenizaci, která připomínala období ll. a 12. století. Duchovnímu i 

ekonomickému teroru se postavilo makedonské obyvatelstvo na 

odpor, nejprve proti vysokým daním. Též proti cizím korumpovaným 

vladykům, s požadavkem, aby ti byli zaměněni vladyky domorodými 

a proti řeckému jazyku s požadavkem, aby byl zaměněn za církevně

slovanský a v učilištích za makedonský jazyk. Vyšší stadium boje 

proti grcismu představují snahy o obnovu Ochridské archiepiskopie a 

nejvyšším stupněm je pak oddělení církevně-školských obcí od 

Cařihradské patriarchie. 

15 EEJIqOBCKll, JOBaH. A(fHOKecpanHOCTa Ha MaKe,UOHCKa npaBOCJIaBUa upKBa. s. 159. 
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Církevně-školské obce se staly jedinými společenskými 

institucemi, nositeli církevního, osvětového i společenského života 

makedonského národa. V době, kdy makedonský národ neměl svou 

vlastní církev, hrály úlohu místní organizované církve. 

Vytvoření Exarchie bylo ztělesněním snah bulharského i 

makedonského národa o svou samostatnou církev. Je však známé, že 

se Exarchie přetvořila v čistě Bulharskou církev, čímž byl 

makedonský národ podveden a v Makedonii došlo k církevnímu 

dvouvládí. Právě proto následovaly v prodloužení početné pokusy o 

obnovu Ochridské archiepiskopie. Makedonie se snažila nejprve 

rozřešit svou církevní otázku a skrze ní i otázku národní. V druhé 

polovině 19. století zápas makedonského národa za národní i církevní 

osvobození a samostatnost převelice znesnadl10valy cizí propagandy. 

Ty přivedly makedonský národ do takové rozdrobenosti, že 

Makedonii přetvořily v arénu vzájemných střetnutí. Existují pokusy o 

obnovu Ochridské archiepiskopie i od věrsko-nacionálních propagand, 

ale je jasné, že se svými vlastními cíli. l6 

Balkánské války zcela rozdrobily makedonský národ, neboť 

narušily jeho nacionální i církevní jednotu. Po První světové válce 

bylo potvrzeno trojité respektive čtyřnásobné rozdělení Makedonie, 

čímž i makedonské eparchie byly rozdělené mezi církve okupujících 

zemí. V tom čase byly snahy o upevnění církevní a nacionální 

samostatnosti makedonského národa vyjádřeny apely a memorandy do 

mírových konferencí, do balkánského komitetu i k vladykům církví 

balkánských zemí. l7 Po zrušení Bulharské exarchie byla většina 

makedonských eparchijí násilně podli'zené Sjednocené Pravoslavné 

církvi Srbů, Chorvatů a Slovinců. Příhodné podmínky pro návrat 

k samostatnosti byly vytvořeny až v pn1běhu Druhé světové války, 

16 Tamtéž. s. 160. 
17 Tamtéž. s. 160. 
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kdy začaly přípravy pro opětné zformování Ochridské archiepiskopie 

coby nacionální Makedonské Pravoslavné Církve (MPC). Ale kvůli 

nedorozuměním s určitými knIhy Srbské Pravoslavné Církve (SPC) se 

obnova Ochridské archiepiskopie pozdržela. 18 

Před san1ým koncem války v r. 1944 ve vesnici Vranov ci byl 

sestaven Iniciativní Odbor pro zorganizování Makedonské 

Pravoslavné Církve. V měsíci březnu r. 1945 ve Skopje se konal První 

církevně-národní sněm, jehož výsledkem byla Rezoluce za obnovení 

Ochridské Archiepiskopie. Toto rozhodnutí bylo oznámeno 

Archijerejskému Synodu srbské pravoslavné církve. Před válkou bylo 

území Vardarské Makedonie součástí Sjednocené Pravoslavné Církve 

Srbů, Chorvatů a Slovinců, později-Srbské Pravoslavné Církve. 

Archijerejský Synod SPC toto rozhodnutí nepřijal, proto později 

Iniciativní Odbor prezentuje své požadavky s jistými redukcemi. Na 

místo autokefální církve usiluje pouze o status autonomní církve. Ani 

podruhé však nebyl návrh přijat. V r. 1958 byl v Ochridu na Druhém 

církevně-národním sněmu, konaném 4.-6. října, konečně přijat návrh 

na obnovu Ochridské Archiepiskopie ztělesněné v podobě samostatné 

Makedonské Pravoslavné Církve, a jejím prvním episkopem byl 

zvolen gospodin Dositej,19 čímž došlo k obnovení Archiepiskopie a na 

shromáždění v červenci 1967 MPC nabyla celostnou autokefalitu. 

Svým rozhodnutím č. 47/1959, zápisem 57, Archierejský sbor SPC 

potvrdil souhlas s rozhodnutími makedonského církevně-národního 

shromáždění z října 1958. Patriarcha German nejen že souhlasil, ale 

účastnil se též společného sloužení Archijerejské Liturgije se Srbským 

Patrijarchou Germanem, a 19.7.1959 byla v církvi Sv. Mina ve Skopje 

vykonána hirotonie Prespánsko-bitolského vladyky Klimenta. Tímto 

18 Tamtéž. s. 161. 
19 http://mk.wikipedia.org (MIm) 
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přiznal Svatý Archijerejský Synod Srbská Pravoslavné Církve 

samostatný status Makedonské Pravoslavné Církvi s tím, že ta i nadále 

zůstává v kanonické jednotě se Srbskou Pravoslavnou Církví. V církvi 

Sv. Mikuláše (Ce. HUKoIla) ve Štip se konala hirotonie vladyky 

Zletovsko-strumické eparchie, kterým se stal g. Nalull. Ustanoven byl 

i Synod Makedonské Pravoslavné Církve, jakož i další administrativní 

orgány Archiepiskopie i eparchijí. V květnu r. 1962 v doprovodu 

Patrijarchy Germana a několika episkopů Sbrské pravoslavné Církve, 

navštívil Makedonskou Pravoslavnou Církev i Moskevský Patrijarcha 

Alexij, doprovázený též mitropolitou Nikodimem, episkopem 

Pimenem a více vysokými představiteli Ruské Pravoslavné Církve. O 

svátku Sv. Cyrila a Metoděje v církvi Sv. Bohorodice Kamenské 

(Ceema E020pOOUl1a Ka/HeucKa) v Ochridu byla sloužena 

Archijerejská Liturgije, které se právě účastnili Patrijarcha Moskevský 

Alexij, Patrijarcha Srbský German a Archiepiskop Ochridský i 

Mitropolit Makedonský Dositej. Toto bylo první společné sloužení 

hlavního představitele MPC s hlavními představiteli jiných 

autokefálních církví. Pro ty, kteří dostatečně rozumí tomu, co 

znamená společné sloužení liturgie pravoslavných pohlavárů, musí být 

zcela jasné, že i pokud by existoval nějaký přestupek porušení přísahy 

ze strany archiepiskopa Dositeje, kterou vykonal při své hirotonii na 

episkopa, nyní díky společnému sloužení liturgie, byl tento odpuštěn a 
/ 20 smazan. 

V r. 1966 došlo k opětnému zhoršení vztahů se Srbskou 

Pravoslavnou Církví. Po nově nastalých sporech a nedorozuměních 

svolal Svatý Synod Makedonské Pravoslavné Církve 17. července 

1967 Třetí církevně-národní sněm a na slavnostním zasedání 

v ochridské církvi Svatý Kliment Ochridský prohlásil Makedonskou 

Pravoslavnou Církev za autokefální. Tento akt byl završen sloužením 

20 EEnlJ.oBCKI1, J. AcpTOKecpaJIHOCTa Ha MaKenOCHKa npaBocnaBHa upKBa. s. 161. 
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Svaté Archijerejské Liturgije v církvi Svatý Kliment Ochridský 19. 

července 1967 Svatým Archijerejským Synodem Makedonské 

Pravos1avné Církve, přesně 200 let po jejím zrušení ze strany 

T k 2/ urec a. 

Diecéze Makedonské Pravoslavné Církve se nerozkládá pouze 

na území Republiky Makedonie, ale též v církevních obcích mimo její 

hranice. Eparchije Makedonské Pravoslavné Církve jsou následující: 

Skopská pravoslavná eparchije • Prespansko pelaginišská pravoslavná 

eparchije • Bregalničská pravoslavná eparchije • Pološsko

kumanovská pravoslavná eparchije • Debarsko-kičevská pravoslavná 

eparchije • Povardarská pravoslavná eparchije • Strumičská 

pravoslavná eparchije • Alnericko Kanadská makedonská pravoslavná 

eparchije • Makedonská pravoslavná eparchije pro Austrálii i Nový 

Zéland • Makedonská pravoslavná eparchije pro Evropu 

Dle bodu 17 Odůvodnění Rozhodnutí o autokefálnosti 

Makedonské Pravoslavné Církve jako administrativní díl jedné, svaté, 

koncilní, apoštolské církve, bude Makedonská Pravoslavná Církev 

zachovávat Písmo Svaté, Svatou tradici, apoštolská pravidla i pravidla 

donesená na všeobecných koncilech, a bude jednat v souladu s nimi a 

též v souhlasu s Ústavou Makedonské Pravoslavné Církve. 

Dnes se MPC nachází v pozici, kdy ze strany ostatních 

pravoslavných církví stále ještě nepřišlo formální uznání její 

autokefality, což je vývojová fáze, kterou prošly téměř všechny místní 

církve. Tato situace je zdrojem velkého počtu kontroverzí, ze kterých 

je v poslední době nejaktuálnější exkalace vztahů se Srbskou 

Pravoslavnou Církví, která se domnívá, že by Makedonská 

21 http://mk.wikipedia.org (MIllI:) 
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Pravoslavná Církev měla být v kanonické jednotě přávě se Srbskou 

Pravoslavnou církví, a proto za legální v Republice Makedonii 

přiznává jen "Ochridskou Archiepiskopii" Zorana Vraniškovského. 

Makedonská veřejnost v ohromném množství považuje stav Srbské 

Pravoslavné Církve za přímou negaci makedonské státnosti a 
.?2 samostatnostl.-

Obr.l Katedrála "Svatý Kliment Ochridský" ve Skopje 

Makedonská Pravoslavná Církev vyhlásila svou nezávislost 

v 1'. 1967 

není přiznána ostatními pravoslavnýlui církvemi 

Hlavní představitel Archiepiskop Ochridský a Makedonský 

g.g. Stefan 

Sídlo ve Skopje i v Ochridu, Republika Makedonie 

Teritorium - Republika Makedonie, Severní Amerika, Austrálie 

Používaný jazyk-staroslověnština, makedonština 

Počet věřících- kolem 1 100 000 

web site: www.mpc.org.mk 

2Z http://mk.wikipedia.org (Mnu) 
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5. PRA VOSLA VNÉ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY 

5.1 Počátky křest'anského kalendáře 

V souvislosti s jistÝlni vzpollÚnkami spojenými s jednotlivými 

dny, týdny i roky se křesťanská církev dle možnosti držela jistého 

řádu a principu, s přáním aby události, které se proslavují v průběhu 

roku, byly navzájem v logickém vztahu, a jednotlivé události byly 

slaveny v den, kdy se opravdu staly. Osnova křesťanského roku je 

vytvořena ještě v apoštolském čase. Křesťanský církevní rok navázal 

na židovský kalendář. To, že starozákonní svátky v té době byly 

významné pro křesťany, a že ti je v počátcích stále ještě slavili, to 

dokazuje případ sv. apoštola Pavla, který přerušoval misie v Malé 

Asii, Řecku i Makedonii a vracel se slavit židovské svátky do 

Jeruzalénla. Později se však křesťané židovským svátkům stále více 

oddalovali. Příkladem je opět apoštol Pavel, který později kázal 

celostné osvobození křesťanů od židovského zákona. Křesťané 

opouštějíce starý židovský kalendář začali tvořit kalendář svůj. Brzy 

na to se křesťanské slavení svátků začalo rozvíjet a začal růst jejich 

počet. Kostru tohoto slavení tvořili hospodské svátky, což znamená 

svátky připollÚnající důležité události života Ježíše Krista na zemi, ale 

i jeho jednotlivá zjevení po vzkříšení.23 Později byly k těmto svátkům 

přidávány i další, připomínající osobnosti, které žily později a měly 

zásluhu na rozvoji křesťanství, jako jsou světci, mučedníci, osobnosti 

prohlášené za rovné apoštolům, dále též události pro samotné 

křesťanství významné, až se během věků pod vedením církve 

vytvořila dnešní podoba církevního kalendáře. Do pátého století se 

slavily všechny svátky stejně, později se hospodské svátky začaly 

slavit slavnostněji. Pravoslavná církev slaví v každém dni roku 

23 MI1PKOBI1li, JIa3ap, XEOPTOJIOrI1A Eeorpa.u, 1961,s. 6. 
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památku několika svatých. Jednotlivé dny roku označené církví a 

po svěcené bohoslužbou, připomínáním si příběhů ze Sv. Písma a 

církevní historie, se nazývají svaté časy neboli svátky a tvoří 

křesťanský rok. 

5.2 Denní cyklus bohoslužeb 

Liturgický rok v pravoslavné církvi představuje stavbu 

bohoslužných obřadů, které chápelne jako jednotlivé celky, ze kterých 

je sestavena celá bohoslužba. Bohoslužby Pravoslavné církve dělíme 

na veřejné církevní bohoslužby a na zvláštní církevní bohoslužby, 

nebo soukromé bohoslužby. První z nich se vykonávají podle určitého 

neměnného řádu, nazývají se stálými bohoslužbami, ty další se 

nazývají periodickými, neboť se vykonávají dle potřeby křesťanů 

v různou dobu a při různých příležitostech jejich života. Základem 

společné bohoslužby Pravoslavné církve nebo jejích společných 

veřejných bohoslužebných obřadů, jsou různé svaté příběhy nebo 

památky událostí z historie vykoupení lidského pokolení, které si 

církev připomíná v jednotlivých denních dobách, jednotlivých dnech 

či týdnech v roce. Proto dělíme všeobecné veřejné bohoslužby 

P I /" k d""d" v / 24 ravos avne Clr ve na enm, ty ennl a rocm. 

Jednotlivé veřejné denní bohoslužby jsou tyto: 1. devátá 

hodinka, 2. večerní, 3. povečeří, 4. půlnoční, 5. ranní společně s první 

hodinkou, 6. třetí hodinka a 7. šestá hodinka. Tato období se obyčejně 

nazývají chválami, neboť je v nich veleben Bůh ve třech osobách. 

Tato církevní období mají svůj původ již ve Starém zákoně. 

V novozákonní církvi se s církevními hodinkami setkáváme již od 

počátku. Také později v poapoštolské době považovali křesťané tyto 

časy za doby k modlitbě. 

24 KORMANÍK, Petr. Liturgický rok v Pravoslávnej cirkvi. s. 5-6. 
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Podle prastarého zvyku nezačíná církev oslavu svátku ráno 

v den svátku, ale již v předvečer dotyčného svátku, a sváteční dobu 

rozděluje na dvě části: noc a den, noc začíná západem slunce a den 

pak jeho východem. Slavení svátku začíná předešlého dne večer a trvá 

do večera následujícího dne, to znamená od západu do západu slunce. 

Všední denní práce jsou v čase držení svátku omezeny jen na 

nezbytnosti nutné k udržení života a společenského pořádku, hlavní 

charakteristikou svátku je odpočinek od práce za účelem oslavy Boha 

a vyjádření úcty Bohu. (konkrétně to znamená, že se nepere prádlo, 

lidé se nekoupou atd.) Modlitební a zbožné rozpoložení křesťana o 

svátečním dnu přináší radost duši. Hebrejsky se svátek řekne "1], což 

znamená hrát si, řecky ~ EOpTTÍ, což znamená: svátek, slavnostnost, 

slavení, ale i nadšení, okouzlení, obdiv. Každého opravdového 

křesťana se zmocňuje radost, když se svátek blíží, svátky jsou svou 

bohoslužbou nejradostnějšími a nejslavnostnějšími chvílemi 

národního života. Makedonsky se svátek nazývá "praznik" (rrpa3HHK), 

neboť jsou křesťané osvobození od práce "prazni od rabota", 

nepracují tedy fyzicky, nýbrž jdou do církve na bohoslužbu.25 

Důležitost svátku je velká. Církev si připomíná celé věky 

nejdůležitější události ze života Spasitele a nejpodstatnější spásonosné 

detaily vykoupení, skrze slavení svátků viditelně manifestuje svého 

ducha. Sváteční bohoslužby jsou důležitou částí celostné křesťanské 

bohoslužby. Skrze slavení svátků církev neúnavně předává svým 

věrným křesťanské poučenÍ. 26 

5.3 Týdenní cyklus 

V denním cyklu bohoslužeb jsou bohoslužby slavnostní (např. 

večerní, ranní, liturgie), ale též kající (povečeří, půlnoční), a dále pak 

25 MI1PKOBI11i, JIa3ap. XEOPTOJIOrI1A. Eeorpa)l, 1961,s. 6. 
26 MI1PKOBI11i, JIa3ap. XeopTorrornja. Eeorpai1. 1961. s. 6. 
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takové, které obsahují modlitby za mrtvé (liturgie, povečeří, 

půlnoční). V týdnu jsou též dny slavnostní (neděle), dny půstu (středa 

a pátek) a dny určené modlitbám za mrtvé (sobota). 

Neděle je prvním dnem v týdnu, je zasvěcená památce 

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tento den převyšuje svým významem 

v kruhu církevního roku všecky ostatní svátky, proto církev slouží 

nedělní bohoslužby jinak než bohoslužby v ostatních dnech týdne. 

Tyto změny se týkají všech hodinek, začínájíce 9. hodinkou, a 

pokračujíce večerní, povečeřím, půlnoční, první hodinkou, ranní, 3. a 

6. a liturgií. 

Pondělí je den zasvěcený beztělesným nebeským silám. V úterý 

církev oslavuje památku proroků, nejstarších zvěstovatelů a Božích 

vyslanců, a protože podle slov Spasitele byl největším prorokem ze 

všech sv. Jan Křtitel, proto i církev tento den zasvěcuje zvláště jemu a 

v jeho osobě prokazuje úctu VŠelTI prorokům. 

Středa a pátek-ve středu se radil Jidáš Iškariotský s Židy, jak jim 

má vydat Krista a v pátek byl Kristus ukřižovaný. Církev neustále 

připomíná přIběhy ze života Ježíše Krista, které oslavuje 

bohoslužban1i, ale též půstem v těchto dnech utrpení a sn11ii Spasitele. 

Kromě toho církev pamatuje na hluboký zármutek Boží Matky, která 

stojí pod Kristovým křížem. V pátek, oslavuje církev ve svých písních 

i životodárný kříž Ježíše Krista. 

Ve čtvrtek oslavuje církev památku všech apoštolů. 

V sobotu nám církev připomíná, abysme měli na paměti konec 

všeho tvorstva, byli naplněni blaženým pokojem, který nás očekává ve 

věčnosti, pokud žijeme v tomto světě spravedlivě a podle Božích 

přikázání. Současně nás povzbuzuje k t01TIU, abychom se tím řídili 

v našem životě. V tento den církev oslavuje zbožné a svaté otce a 

všechny svaté, kteří bojovali dobrý boj víry v duchu slov apoštola 

Pavla (2 Trn 4,7) a vešli do Božího království. Kromě toho církev 
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vzpomíná i na všechny zemřelé otce a bratry, prosíce Boha, aby je 

uvedl do svých nebeských pnbytků.27 

5.4 Roční cyklus bohoslužeb 

Podobně jako v denním a týdenním cyklu bohoslužeb jsou 

bohoslužby slavnostní, kající a za zesnulé, i v ročním cyklu jsou též 

bohoslužby slavnostní, kající (postní) a za mrtvé, jenže v ročním cyklu 

je čas jim věnovaný dělší právě v porovnání s týdenním nebo dennÍ1n 

cyklem, proto jsou všechny události vzpomínány daleko podrobněji. 

Dny k oslavě, sváteční a po svěcené jsou k oslavě osob 

v. Trojice (hospodské svátky), připomínání si důležitých událostí ze 

života Spasitele, vzpomínání na svatý Kříž a předměty, které patřily 

Spasiteli (např. roucho). Uctívání Boha se neomezuje jen na oslavu 

samotného Boha, ale prošiřuje se i na úctu kjeho vyvoleným orgánům 

(struktury církve) a svatÝln. Dále ke svátečním dnům patří svátky na 

počest přesvaté Bohorodice. Ve dnech Bohorodičných svátků slavíme 

památku nalezení předmětů, které Bohorodici patřily, a jejich uložení 

do církve, svátky na památku Bohorodičiných zázračných ikon. Dále 

následují svátky na počest beztělesných sil i na památku různých 

zázraků a pomoci beztělesných sil. Dále svátky na počest svatých. 

Svatí se oslavují po skupinách (apoštolové, otci atd.) nebo samostatně. 

V zpomínka na významného světce se slaví častokrát dvakrát i 

vícekrát v roce, jednou se vzpomíná na den jeho smrti, další den 

nalezení jeho ostatkú. Sv. Janu Předchůdci je zasvěceno více dní. Den 

jeho početí, narození, setnutí hlavy, nalezení hlavy atd. 

Do svátečních svátků počítáme i neděli, neboť ta je od počátku 

křesťanství zpřítomněním Kristova vzkříšenÍ. Na místo starozákonní 

soboty později neděle byla přijata za svátek a jeho památka na 

27 KORMANÍK. Petr. Liturgický rok v Pravoslávnej cirkvi. Prešov 1997. s. 164-167. 
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Ježíšovo vzkříšení, které je základem křesťanské víry. To, co JSou 

Velikonoce v roce, to je neděle v týdnu.28 

Ve dnech pokání a půstu církev počítá s existencí lidské slabosti 

a phchází na pomoc lidem padlým do hříchu, v těchto dnech se 

pokáním a půstem lidé očišťují od hříchu. Liturgické texty v těchto 

dnech jsou poplatné účelu těchto dní. 

I postní čas je v ročním cyklu delší a jeho čas se stanovuje 

převážně podle toho, na kdy připadne Ktistova Pas cha (půst sv. 

čtyhcátnice a petropavlovský půst). Ostatní půsty mají svůj přesně 

stanovený čas a délku (na den Narození Přesvaté Bohorodice, na den 

Zesnutí Přesvaté Bohorodice a jednodenní půsty v den Povýšení 

svatého Kříže a Useknutí hlavy sv. Jana Křtitele). Kromě těchto církví 

stanovených dní pro zachování půstu je ustanoveno postit se též 

každou středu a pátek během roku s vy jímkou těch dní nebo týdnů, 

kdy je uvolnění od půstu. Těmito týdny a dny v roce jsou: Paschální 

(světlý) týden, týden po sv. Padesátnici, 2 týdny po svátku Narození 

Ježíše Krista (do povečei'i-předvečer svátku Bohozjevení) tedy na 

počest těchto velkých svátků a prodloužení duchovní radosti z nich 

vyvěrající. Uvolnění od půstu ve středu a v pátek uděluje sv. Církev i 

v týdnu po neděli mýtníka a farizea a to proto, abychom se 

nevyvyšovali a nechlubili půstem jeko farizeus, nýbrž následovali 

pokorného mýtníka. Osvobození od půstu je také ve středu a v pátek 

v týdnu před Syropustní nedělí. 

Půst ve středu a v pátek po dobu celého roku je v té intenzitě, 

jako v čase svaté Čtyhcátnice. O nedělích a sobotách, kromě Velké 

soboty, jsou věřící od půstu uvolněni. Půst je přísný, jen v případě 

některých svátků, pokud tyto připadnou na postní den, je Církev 

k věřícím více shovívavá, a nevyžaduje tak přísné dodržování půstu. 

28 MHPKOBI1ň, JIa3ap. XeopTorrornja.YBO):\. Eeorpa):\ 1961, s.7. 
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Tak je tomu napřfklad v předvečer svátků Narození Krista a 

Bohozjevenf, pokud tyto připadnou na sobotu nebo neděli, myslíme 

předvečer svátku, tehdy je dovolen pokrm s rostliným olejem nebo 

máslem. Toto se týká i obdobf od Paschy až do Padesátnice střed a 
'tk o 29 pa u. 

Ve dnech zasvěcených vzpomfnce na mrtvé se křesťané modli' 

k Bohu za mrtvé v naději na vzkřfšenf a věčný život. Lidé vzpomfnají 

na své zesnulé předky i současníky, příbuzné a přátele. Zejména 

k tomu jsou určeny tři velké památky zesnulých před Syropustní 

nedělí tedy Nedělí všeobecného smíření (IIpollKa), před Padesátnicí 

(Jl,yxoedeH-Tledecem1llJl{a-Ceema TpoUlla) 1 před svátkem 

Velikomučedníka Dimitrije Soluňského (MumpoedeH). Tyto památky 

zesnulých jsou vždy v sobotu před zmíněnými svátky. 

Některé svátky, dny pokání a památky zesnulých připadají 

každý rok na ten samý den, některé jsou závislé na datu Paschy. První 

jsou svátky pohyblivé a druhé nepohyblivé. 

Všechny velké svátky hospodské, bohorodiční i svátky svatých 

mají tu charakteristiku a rozdílnost, že se modlitebnf slova vztahujfcí 

se k nim se neomezují jen na den svátku, nýbrž tyto svátky mají též 

dny předprázdněnstva a poprázdněnstva. Předprázdněnstvo je příprava 

věřících na důstojné očekávání a následné prožití svátku. Tyto dny je 

možné chápat též jako prorocký, starozákonnf čas, který poukazuje 

k nadcházejícím událostem. Existují velké svátky, které nemají dny 

předprázdněnstva. Naopak některé malé svátky mají. Dny 

poprázdněnstva jsou prodloužením svátku. Po mnohých hospodských 

i bohorodičních svátcích se ve dnech poprázdněnstva vzpomíná na 

účastníky předešlé oslavované události. Po Narození přesvaté 

Bohorodice se slaví svatí a spravedliví rodiče Jáchym i Anna, po 

narození Kristově se slaví Sbor přesvaté Bohorodice, po pokřtění 

29 KORMANÍK, Petr. Liturgický rok v Pravoslávnej cirkvL Prešov 1997. s.169. 
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Gospodově se slaví Jan Předchůdce, po Obětování Páně se slaví 

památka spravedlivého Bohopříjemce a prorokyně Anny, po 

zvěstování Panně Marii se slaví Sbor archanděla Gabriela. Poslední 

den poprázdněnstva se nazývá oddanije svátku (apodosis). Od 

ostatních dní poprázdněnstva se liší tím, že se slaví slavnostněji. 

Z větší části se v tomto dni zpívají ty písně, které byly zpívány o 

samotném svátku.30 

V pravoslavné církvi na teritoriu Republiky Makedonie se 

vyskytují dva typy liturgické bohoslužby, které všeobecně existují 

v rálllci celé pravoslavné církve. Jeden je sestaven v Jeruzalélllě a 

nazývá se tedy jeruzalémský. Druhý vznikl v Cařihradu, mluvíme tedy 

o tipiku cařihradském. Oficiálně je v Makedonii užíváno typu 

jeruzalémského, a vše nadále řečeno se bude vztahovat k němu. 

V průběhu celého roku se užívá třech liturgií. Autorem první je sv. 

Jan Zlatoústý, archiepiskop Cařihradský. Druhá je sestavena sv. 

Basilem Velikým, archiepiskopem v Ceasarii Kappadokijské 

(v dnešním Turecku). Třetí je sestavena sv. Řehořem, papežem 

římským (590-604). 

Nejčastěji se užívá liturgie sv. Jana Zlatoústého (Humypzuja CG. 

JOGa1W 3Jwmoycmo2). Ta je nejjednodušší. Užívá se jí v průběhu 

celého roku. Vždy se slouží v neděli, dále o Hospodských, 

Bohorodičných svátcích a svátcích svatých. Slouží se i v obyčejných 

dnech, nejčastěji jako liturgie za mrtvé. Obsahově je vždy stejná. 

Vy jímka nastává pouze o svátku Zvěstování Panně Marii. Nejčastěji 

se začíná sloužit liturgie v 8 hodin ráno. 

Liturgie sv. Basila Velikého (JlumYP2uja CG. Bacu.I1uja BeJlUKo2) 

se slouží jen desetkrát v roce, a to o prvních pěti nedělích velkého 

půstu, dále na Veliký čtvrtek a o Velké sobotě, o svátku sv. Basi1a 

30 MHPKOBHTI., na3ap. XEoTOnOfHA. Eeorpall, 1961, s.15. 
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Velikého (zároveň Obřezání Páně), v den předcházející svátku 

Narození Ježíše Krista (BaiJHUK) , o svátku Velké svěcení vody

Zjevení Páně (Eo2oja6JleHue). Pokud svátky Narození Ježíše Krista 

(BOJ/CUK) a Zjevení Páně (EorojaBJJeHIIe) vyjdou na neděli nebo 

pondělí, v takovém případě se o nich slouží liturgie Basila Velikého. 

Pokud tyto svátky připadnou na dny od úterý do soboty, liturgie Basila 

Velikého se slouží v den před svátkem a v den svátku se slouží liturgie 

sv. Jana Zlatoústého. O svátku Pře večer narození Kristova (BaiJHUK), 

Bohozjevení (HrIG2oja6JleHue) a v den sv. Basila Velikého začíná 

liturgie o večerní pobožnosti. 

Třetí liturgie se nazývá též Liturgie předem posvěcených darů. 

Neobsahuje kánon pro eucharistii. Tato liturgie se slouží v době 

velkého půstu o středách a pátcích. 
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6. ILINDEN 

Území, kde se nachází dnešní vesnice llinden bylo osídleno snad 

ještě v 6. tisíciletí př.n.I. Nazývá se Skopské Pole. V 1. st. př.n.l toto 

území osídlili Římané, v okolních vesnicích se nacházejí 

archeologické památky z té doby. Slované přišli v 6.-7.st. V té době 

by ly řady starousedlíků značně prořídlé z důvodu válek, epidemií, 

záplav. Část z nich, která zůstala, splynula se Slovany. 

Politická historie Skopského pole je velmi bouřlivá.Vládli tu 

Byzantinci, koncem 9. a poč. 10. st. bulharský car Simeon (893-927), 

později velký srbský vládce Stefan Dušan. Pak opět Bulhaři. Následně 

opět krátce Byzantinci. V druhé pol. 10.st. a poč. ll. st. zde vládl 

statečný Samuel, který sjednotil velkou část balkánských Slovanů a se 

prohlásil carem.31 V roce 1018 ovládla někdejší Samuelovu říši 

Byzanc. V tureckém období se nynější vesnice llinden jmenovala 

Belimbegovo. Byla pravděpodobně nazvaná po jednom z begů, na 

jehož pozemky se přistěhovaly makedosnké slovanské rody, které 

vesnici takto založily.32 Begové žili ve Skopje. Na svých pozemcích si 

stavěli věže, ze kterých dohlíželi na právi svých poddaných. Zem 

k obdělávání dostávali od sultána, tzv. čift1iky. Ty se měnily v dědičné 

velkostatky. Půdu obhospodařovali závislí rolníci. Begové se prý 

chovali ke svým poddaným dobře. Ti u nich pracovali pouze za 

obživu. Polovina z úrody odevzdávali begovi a zbytek si nechávali pro 

vlastní potřebu. ŘI'kalo se jim ispo ln ici. Když begové strojili svatby, 

slovanské nevěsty jim chodily sloužit a pomáhat. S postupem času se 

však začaly vzájemné vztahy zhoršovat úměrně akcím povstaleckého 

hnutí. Kaurské33 obyvatelstvo bylo negramotné a nebylo dovoleno, 

aby se vzdělávalo. V letech 1912-1913 probíhali balkánské války. 

31 TPHeDYHOCKH, leD. CKoueKo IloJhe. Eeorpa.n 1955, s. 356. 
32 Tamtéž, s. 131. 
33 Kayp-člověk nevěřící z hlediska muslimů 
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Begové prodávali nebo rozdávali své majetky. Do války šel jen ten, 

kdo se nemohl vyplatit. 

Po odchodu Turků přicházejí Srbové r. 1912. Ti zavedli 

povinnou školní docházku do 4. třídy. Do administrativních orgánů 

dosadili své lidi. Od dozorce na poli po písaře, duchovní, policii, 

celníky, učitele každý musel být Srb nebo srboman. Všichni ti 

dostávali od jugoslábského krále tolik země, kolik si přáli. I dnes se po 

nich jmenují některé vesnice. Policie byla hrubá, zbila každého, kdo 

se nevrátil před západem slunce do vesnice. Administrativním 

centrem byl ustanoven Bunardžik, kde byla základní škola, policejní 

stanice, písárna atd. 

Do r. 1939 se děti z dnešního Ilinden vzdělávali zde. Od r. 1939 

do 1941chodili prvňáci a druháci do školy ve vesnici Marino a žáci 

třetí a čtvrté třídy do BunardŽik. 

Po příchodu Srbů začaly lidé prý tančit ora společně muži i 

ženy. Do té doby tancovali tyto kruhové tance tvlášť muži a zvlášť. 

V r. 1941 byla ve vesnici Belimbegovo otevřena škola, kde učil 

bulharský učitel. 

V r. 1945 zde byla otevřena první škola s výukou 

v makedonském jazyce. V r. 1947 zde byl pořádán první kurz 

obecného vzdělání pro analfabety. V roce 1947 schválil stát kredit 50 

000 D. Vesničané měli mezi sebou vybrat 30 000 D. Protože však 

vybrali jen 900 D., ktedit byl přesměrován do vesnice Mralino, a 900 

D. bylo vráceno lidem. Když vesničané zjistili, jakou udělali chybu, 

vybrali 68 000 D., koupili dům od člověka, který se odstěhoval, a 

z jeho domu udělali školu (tam kde je dnes zdravotní středisko). V r. 

1948 začala výstavba kulturního domu. V r. 1950 byla zavedena 

elektrifikace. 
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V r. 1952 byl kulturní dům otevřen. 8.3.1955 byl poprvé slaven 8.3. 

Mezinárodní den žen. 12.9. 1961 byla slavnostně otevřena dálnice. 

26.7. 1963 bylo katastrofální zemětřesení ve Skopje. 

22.8. 1964 byla slavnostně otevřena nově postavená Základní škola 

"Goce Delčev". V r. 1965 byla vybudována hlavní silnice ve vesnici. 

1968 byla zformována místní obec llinden. (kalu patřily vesnice 

Belimbegovo, Marinovo, Bunardžik a Ajvatovci.) V r. 1979 byl 

změněn název vesnice z Belimbegovo na llinden. V r. 1979 započala 

výstavba vodovodu. Téhož roku v listopadu zde byla velká záplava. 

V r. 1986 byl ve vesnici spuštěn vodovod. V tom samém roce zde 

byla též postavena pošta a zaveden telefon. V současné době má 

samotná vesnice llinden kolem 5000 obyvatelů, při posledním sčítání 

lidu v r. 2002 bylo napočítáno celkem 15 894 obyvatel žijících ve 

vesnicích spadajících pod Obecní úřad v Ilinden. Z toho se 87,7 % 

hlásí k makedonské národnosti, 2,21 % k albánské, 0,1 % k turecké, 

1 člověk uvedl svou národnost jako alumunskou, 5,7 % Srbů a 1,4 % 

se hlásilo k jiné národnosti.34 

6.1 Církev v Ilinden 

Církev v Ilinden patří do Skopské 

eparchije, nachází se ve vzdálenosti 12 

km severovýchodně od Skopje. Původně 

na místě dnešního kostelíka byla stará 

církev z 19. st, kůlovo-proutěná stavba 

omazaná hlínou. Dnešní budova církve 

byla postavena byla v r. 1929. 
Obr.2 Církev v llinden 

34 DorJHC Ha HaCeJleHrreTO, JIOMaKJIHCTBam JI CTaHOBlITe BO Peny6JlJIKa MaKeJIOHJIja, 2002-KHJIra XIII, s. 
34. na internetu na http://www.stat.gov.mk 
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Rekonstruována byla před rokem 1950. Na stavbu bylo použito darů a 

finančních prostředků věnovaných věřícími. Budova Pravoslavné 

církve v Ilinden je postavena přibližně ve středu vesnice. Přes ulici 

sousedí s místním obecním úřadem. 

Budova samotné církve je obklopena k01uplexem budov, 

Obr.3 Zvonice postavená r. 1935 

kterými jsou: zvonice (Ka.M6aHapuja) , 

kancelář (c6ezumeHut[Ka KaH~JeJ/ apuja) 

ze které se vstupuje do křtitelnice 

(c6ema Kpzum061ta) , dále ostatní 

prostory každý se zvláštnínl vstupem ze 

dvora: jídelna (mpne3apuja) , kuchyně 

(Kyj Ha) a sklady GvtazaJluHu). 

Příjemné prostředí tvoří vždy upravená zahrada v parkovém 

stylu. Církev je zasvěcena císaři Konstantinovi a jeho matce Heleně. 

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli a o každém větším 

svátku. Před svátkem navečer a ráno o samotném svátku je 

připomínáno věřícím prostřednictvím vyzvánění církevního zvonu, že 

bude sloužena liturgie. Církev je otevřena každý den, každý může 

kdykoliv přijít pomodlit se a zapálit svíci. V církvi llinden slouží 

v současné době tři duchovní. Jeden zaměstnanec se stará o úpravu 

zahrady a vykonává i jiné pomocné práce. 

Bohoslužebnému prostoru 

dominuje ikonostas. Vpravo od 

carských dveří je ikona zobrazující 

Ježíše Krista, vedle ní ikona 

znázonlující Jana Křtitele. Vlevo od 

carských dveří je ikona znázoňující 

Přesvatou Bohorodici. Další velká 
Obr.4 lkonostas v llindenské církvi 
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iko-na znázorňuje Konstantina a Helenu, neboť tato církev je jim 

zasvěcena. Na stěnách po pravé i levé straně jsou zavěšené ikony 

svatých, v této církvi prý bez nějakého pořádku, neboť je to církev 

malá, jsou tmn zavěšené samotnými věřícími. Za ikonostas smí 

vstoupit jen pravoslavný duchovní, tento prostor se nazývá svatý oltář. 

Zde probíhá eucharistie. Po celou dobu bohoslužby všichni účastníci 

stojí. Důležitým předmětem v bohoslužebném prostoru jsou dva 

dvoustupňové stojany (c6el11HUKu) pro zapálené svíce. Nahoře se 

umísťují svíce hořící jako oběť za živé, dole za mrtvé. 
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7. FOLKLÓR JAKO MOCNÝ PROSTŘEDEK K PROKÁZÁNÍ NÁRODNÍ 

PŘÍSLUŠNOSTI 

Dnešní Makedonci jsou sice potomky Slovanů, kteří přišli na 

makedonské území nejpozději v 6. století, a z toho hlediska tedy mají 

dlouhou historii, avšak na rozdíl od ostatních Slovanů nevytvořili 

žádnou středověkou makedonskou národnost. Až do počátku 20. 

století nikdy a nikde neexistoval žádný makedonský etnos a pojem 

"Makedonec", pokud se pro slovanské obyvatelstvo občas (především 

v 19. století) používal, lněl pouze lokální, respektive regionální 

význam. Na rozdíl od antických Makedonců, kteH byli blízkými 

příbuznými Řeků, se pozdější slovanští Makedonci, kteH přijali 

pravoslaví, považovali většinou za Bulhary a také okolí je tak 

označovalo. Značné masy slovanského venkovského obyvatelstva 

zůstaly ovšem až do 20. století národnostně nevyhraněny a staly se 

předmětem bojů národnostní propagandy sousedních národů, což 

velmi znesnadňuje možnost hovořit o celkovém národnostním 

charakteru území. 35 

Přesto však nelze akceptovat názor, propagovaný některými 

kruhy v Bulharsku a Řecku, že vlastní dějiny Makedonie neexistují, 

respektive že začínají teprve po druhé světové válce roku 1944, nebo 

dokonce až rokem 1991. Samostatné, nebo alespOll autonomní 

lnakedonské dějiny tu nepochybně jsou, protože vývoj území 

Makedonie nelze bezezbytku vklínit pro celou historickou epochu do 

dějin žádného ze sousedních existujících národů: v rámci všech těchto 

"národních dějin" totiž tvoří lninimálně jakousi regionální odlišnost. 

Můžeme proto Hci, že makedonské dějiny jsou jednak dějiny území 

historické Makedonie, jednak dějiny vývoje etnik žijících na tomto 

území a konečně dějinami postupné emancipace slovanského 

35 RYCHLÍK. Jan, a KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie. Praha 2003, s. 9-10. 
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obyvatelstva Makedonie, které se ve 20. století z řady objektivních i 

subjektivních příčin postupně formovalo jako další, nový 

jihoslovanský národ.36 

Když řešíme otázku kulturnosti etnické skupiny, shledáválne, že 

členství v takové skupině je stanovováno každým členem samostatně 

dle schématu 'my-oni'. Jinými slovy etnická skupina je skupina lidí, 

kteří sdílejí vědomí sounáležitosti, vědomí toho, že patří k sobě. 

Vytvoření takového pocitu, vědomí jiného původu, tudíž vědomí 

rozdílnosti ve vztahu k jiným lidem, hraje přirozeně velkou roli. 

Prakticky to znamená, že lidé jsou si vědomi své loajality k etnickému 

národu, jen na základě principu různosti vnímané ve vztahu k jiným 

lidem.37 

Dále Je nezbytné vysvětlit, že rozlišujeme rozdílnost 

v politickém, národnÍln a etnickém smyslu. Za politický národ jsou 

považováni všichni občané stejného státu, načež tímto způsobem je 

chápáno slovo národ ve většině západních jazyků. Být si jasně vědom 

své příslušnosti k etnické skupině znamená, že každý člen musí 

přijímat historii jako něco, co se ho/jí osobně týká. Každý člen 

etnického národa musí mít základní znalost národní historie. Vědět, co 

bylo v národní historii 'dobré' a co bylo 'špatné' :~8 

Je nutné si též povšimnout problému sociálního nerovnosti. I 

sociokulturně je členství v jedné skupině definováno každým 

individuem znovu podle výše zmíněného principu 'my-oni'. Moderní 

společnost nerozeznává třídní rozdíly, neboť před zákonem si jsou 

všichni lidé rovni. Tak tomu však nebylo ve feudálních nebo 

36 Tamtéž, s. 10 
37 PI1XJU1K, JIH. ETHOC II <\JoJUmop. Co<\Jml 1997.s. 185. 
38 Tamtéž. s. 186. 
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otrokářských společnostech, kde legálně každý člen společnosti patřil 

k jisté sociální skupině:i9 

Osmanská říše nebyla založena na etnickém principu a nebyla 

am národní státem Turků. Byla nábožensky různorodým státem. 

Státním náboženstvím osmanské říše byl islám a muslimové tvořili 

jako celek privilegovanou vrstvu. Jak se říše rozrůstala, sílil ve státní 

správě vliv netureckého obyvatelstva, které přijalo islám. Do státní 

správy se tÍ1nto způsobem postupně dostalo mnoho Albánců i 

Slovanů. Křest'ané (totéž platilo i pro Židy) mohli nadále vykonávat 

své bohoslužby a žít svým náboženským životem, ovšem za 

podmínky, že budou uznávat nadřazené postavení islámu. Křest'ané a 

Židé byly oproti muslimům v podřadném postavení i v občanském 

životě. 40 

Nižší třídy vždy cítily toto třídění jako sociální nespravedlnost a 

neustále se snažili zlepšit svou pozici, zatímco snili o spravedlivé 

společnosti. Předpokládali, že taková společnost existovala ve zlatém 

věku ve vzdálené minulosti. Proto lidé v centrální a jižní Evropě 

spojují legendy o zlatéln věku s obdobím v jejich historii, kdy žili ve 

svém nezávislém státě. Tento fakt má velkou důležitost, protože v 19. 

století (když se tito lidé přetransformovali do moderních národů) a 

tyto legendy se staly součástí jejich národní kultury, byly již často 

připojeny k cizím státům a inlpériím. Až do této doby byl pro 

obyčejného člověka porobeného národa nepřítel národní velmi často 

identifikován se sociálním nepřítelem, přičemž sociální problém byl 

pro něj palčivějším.41 

Makedonští Slované měli pro své obrozenecké hnutí mnohem 

složitější podmínky, než jak tomu bylo u jejich sousedů, nebot' u nich 

neexistovala tradice vlastní státnosti (považovat Samuelovu říši za 

39 Tamtéž. s.186. 
40 RYCHLÍK. Jan, a KOUBA, Vladimír. Dějiny Makedonie. Praha 2003, s. 76. 
41 PHXJII1K,5IH. Ernoc II q)OJJI(JJop. CoqJHj( 1997.s.187. 
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středověký makedonský stát je velmi diskutabilní).42 Od konce 18. 

století procházelo obyvatelstvo Makedonie složitým procesem, během 

kterého se jednotlivé středověké národnosti přetvářely v novodobé 

politické národy.43 

Neboť velká část makedonských Slovanů tvořila v minulosti 

součást bulharské středověké národnosti, ti se začali fomovat 

v převážné míře jako součást moderního bulharského národa. 

Nezanedbatelný počet se helenizoval a přijal řeckou orientaci. Od 

konce 19. století zesílily rovněž srbské vlivy, někteří Slované 

akceptovali též srbskou národní orientaci. Makedonie se stala místem 

křížení národnostních agitací. Podstata makedonské otázky spočívala 

ve sporu sousedních států a jejich národů (u nichž byl proces 

formování národního vědomí završen dříve) o to, kterému ze 

soupeřících aspirantú se podaří toto dosud ještě národnostně 

nevyhraněné území získat pod svůj vliv.44 

Pod vlivem tří zahraničních propagand přišel nakonec ke slovu 

též lnakedonský separatismus, který s sebou ve své prvotní podobě 

nesl kromě více či méně rozvinutého boje proti cizím aspiracím 

především snahu zavést do církevně-školských obcí v Makedonii 

místní lidový jazyk. Makedonští "separatisté" byli prvními faktickými 

nositeli rodícího se makedonského vědomí. Spory o postavení 

Makedonie, o národní orientaci jejího obyvatelstva, byly vedeny na 

všech společenských úrovních. Otázky "separatismu" makedonské 

inteligence velmi intenzi vně plnily stránky bulharských 1 

emigrantských makedonských časopisů.45 

Prvotním cílem makedonských Slovanú bylo osvobodit se 

z turecko-řecké neslovanské nadvlády, řešení jasného národního 

42 RYCHLÍK, Jan, a KOUBA, Vladimír. Dějiny Makedonie. Praha 2003, 8.342-343. 
43 Tamtéž. s. 94. 
44 Tamtéž. s. 96. 
45 Tamtéž, s. 355. 
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programu přišlo na řadu až následně. V rámci Tureckého impéria by ly 

tyto oblasti slovanské a byly nejčastěji označovány jako "bulharské". 

Hlavními nositely slovanství, tedy církevně-slovanského a 

makedonského jazyka v době po zrušení Ochridské archiepiskopie v r. 

1767, byly kláštery, ale též venkovské obyvatelstvo. Na konci 18. 

století byl v makedonských městech zaznamenán charakteristický jev, 

to jest zmenšování tureckého vlivu a naopak nárůst počtu 

slovanského obyvatelstva. Z důvodu stěhování se vesnického 

obyvatelstva do měst a dochází k "pomakedonštění" měst. 46 

Mezi slovanským obyvatelstvem byla stále živá vzpomínka na 

jejich samostatnou církev v podobě Ochridské archiepiskopie. Právě 

snaha o řešení církevní otázky makedonských Slovanů, osvobození se 

z duchovní a jazykové nadvlády řeckých duchovních vysílaných 

Cařihradskou patriarchií, a později bulharského vlivu Exarchie, byla 

neutišitelnou hnací silou pro snahu osamostatnit se na všech úrovních, 

státní, náboženské i kulturní, coby nezávislý stát. 

Významnou úlohu v období snahy o afirmaci makedonského 

národa hrál též lidový folklór. V podmínkách patrijarchální 

uzavřenosti vesnice působí folklór jako regulátor vnitřního života 

komunity a rozlišuje členy komunity této a jiné. Prvky národní kultury 

mají rozdílné efekty. Materiální kultura, jako jsou tradicionální obleky 

a architektura, právě tak národní lyrika, fungují výlučně na základě 

principu 'my-oni'. V kontrastu s tím, národní epické žánry reflektují 

národní etnickou případnost. Skrze ně se může každý člen etnického 

národa dozvědět svou národní minulost. Události popsané v národním 

eposu jsou považovány za klíčové okamžiky historie etnického 

národa. Centrálním motivelll eposu je boj hrdiny nebo hrdinů. Boj 

46 EEJT40BCKJ1, JOBaH. AIPTOKeIPaJIHOCTa Ha MaKe)lOHCKa npaBOCJlaBHa llpKBa. s. 96. 
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reprezentuje úsílí národa dosáhnout vysněného cíle. Hrdina je fakticky 

idealizovaným reprezentantem odpovídajcího (etnika) národa.47 

V druhé polovině 19. st. byl zapsán i zveřejněn největší počet 

zápisů lnakedonského lidového umění všech žánrů vyznačujících se 

zároveň dobrou kvalitou. Většinou byly tyto texty publikovány pod 

cizím nacionálním označením, důležité však je, že tehdejší kulturní a 

vědecká veřejnost Evropy měla možnost zjistit, že Slované žijící 

v tehdejším Tureckém impériu mají bohatou národní kulturu s řadou 
" h ·fOk 48 svyc spec! 1 . 

Tvorba makedonských Slovanů se objevovala s cizím národním 

označením v době, kdy území dnešní Makedonie patřilo do 

Otomanského impéria a neměla své administrativní a kulturní 

centrum. Až na malé vy jímky jsou tyto zápisy publikovány 

v zahraničí: v Bělehradu, Záhřebu, Moskvě, Petrohradu, Sofii, 

Plovdivu a jiných centrech. Bylo to období, kdy ve velké míře 

působily cÍzí zahraniční propagandy, které viděly ve folklóru mocný 

prostředek prokázání národní příslušnosti obyvatelstva. Docházelo 

k manipulaci ještě nerozvinutého národního vědomí, bylo též 

zneužíváno zápasu makedonské inteligence proti řeckému 

duchovnímu otroctví a jejího obracení se ke slovanství. Bulharská 

exarchie ustanovovala a platila učitele a duchovní a skrze jejich 

působení upevňovala bulharské postavení. Srbská propaganda 

v Makedonii působila také podle předem dobře rozmyšleného 

programu. Je to doba falzifikování národní tvorby, deformování 

jazyka, dodávání veršů. Přitom však to byla doba formování a 

afirmace makedonského národního vědomí, kdy významnou úlohu 

hrál právě folkór. Zapisovači makedonského lidového umění považují 

47 PHXJII:1K, >JH. ETHOC II <jJOnIillOp. Co<jJmr 1997.S.187. 
48 KI1TEBCKI1, MapKO. Cry.ll,HU 3a MaKe.ll,OHCKll <jJOJJIillop.s.5. 
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shromažďování národního lidového umění za činnost užitečnou pro 

I" " d 49 ce y naro . 

V té době má folklór důležité místo jak v akcích uchazečů o 

Makedonii, ale též pro makedonská sdružení, kluby a jiné asociace, 

které vedli zápas o makedonské jméno. Folklór je uváděn 

v učebnicích, noviny zveřejňují inzeráty s požadavkelTI sbírání a 

publikování lidového umění, zápisy obyčej ll, popsání národních krojů, 

mravů. 

V meziválečné době, kdy byla Makedonie rozdělena a 

okupována, kdy byly podmínky pro život ještě těžší, do nové situace 

se dostal i folklór. Za těchto okolností bylo makedonským Slovanům 

bráněno, aby mluvili svým jazykem. V té době bylo i shromažďování 

folklórního matetiálu problematické. Bylo dosaženo výsledků, které si 

zasluhují pozornost, přestože byl v té době makedonský folklór 

zveřejňován pod cizím jménem. Je důležité, že v tu dobu je 

makedonské národní vědomí již formováno, a též i přiznáváno. 

Makedonský básník Kosta Racin lTIohl své sbírky, které připravil 

v r.1943 nazvat "Makedonské národně-osvoboditelské písně. ,,50, a ne 

náhodou vedle autorských písní, pochodů, hymnů, masových písní, 

uvedl i značný počet makedonských národních písní a to též 

revolučních, které se pějí v rámci kontinuity osvoboditelského boje 

makedosnkých Slovanů.51 

Ke konci 19. st., přesněji v 80. letech, se v makedonské národní 

poezii objevuje nový druh písní, které zpívají o osvobození 

Makedonie, o Makedonii jako o otcovině Makedonců, o 

makedonském národě apod. Tyto písně jsou výsledkem již 

49 KI1TEBCKI1, MapKO. Tamtéž.s.7. 
50 ErraJKe PUCTOBCKJI, MaKeJIOHCKJI HapOJJ,Hoo:rrrro6oJIJITerrHJI neCHJI, EJI6rrJIOTeKa Ha CIIJICaHUeTO 
"MaKeJIOHCKJI cporrKllOp". CKonje 1974.s. 3. 
51 KI1TEBCKI1, MapKO. Tamtéž s. 13. 
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upevněného národního vědomí, definují uzurpátora, určují cíl, jímž je 

svoboda, ukazují cestu, jíž je organizovaný a ozbrojený boj. Tyto 

písně nazvané též kantorské, neboť se na jejich autorství podíleli 

vzdělanci, opěvují nejdůležitější události i osobnosti z předilindenské 

periody, samotné povstání, jakož i poilindenskou periodu. Tyto písně 

opěvaly 1 cizozemské propagandy a jejich ozbrojené akce 

v Makedonii, měly přímý vliv na vytvoření ideálu hrdiny. Tyto písně 

udržovaly optimismus národa v nejtěžších momentech po neúspěchu 

povstání. Po Ilindenském povstání, když se lidé vraceli do vyhořelých 

vesnic, tančily ora na popelu svých domů.52 

Makedonská národní píseň považuje makedonské jméno za své 

největší bohatství. Přijímajíce a prohlašujíce jméno - Makedonie, 

zpěvák makedonské národní písně se s ním indentifikoval, vytvořil si 

k němu náboženský vztah, vztahujíce k němu i lllÍnulé i budoucí. 

S tímto jménem se hrdinové identifikují, s ním umírají: "Za tebe, 

Ma kedonijo, padnaVlne. ,,53 Působivé a dojímavé je, když zahynutí 

mládence je opěvováno jako zásnuby nebo ženitba s Makedonií 

v písni Crna čuma se zadade: "Mlad Delče mi se sovrši, za devojka 

Makedonija, za crnata ropska zemja. ,,54 V jiné písni se zpívá: " Vie tě 

nejze kažete: "Sin ti se babo, posvrši, za edna moma robinka, za žalna 

Makedonije ,,55 nebo: "Negovata majka crno zaviena, svatba tě pravi, 

sina tě ženi za Makedonija. ,,56 Ve více písních se pěje za obětování se 

52 Tamtéž s. 19. 
53 KOHECKH, bJIa)Ke. O,ll 60p6aTa. HapOJIHII neCHII, c06parr II pe)1aKmparr bJIa)Ke KoueCKII, CKonje 
1959. s.13. 
54 lJ,'bPHYllIAHOB, KOCTa. MaKe,noucKII HOpO)1UU neCllH. TeKcT II Meno,nllII 3anllrnarr KOCTa 
lJ,bpnyrnauoB, Cmlnm 1956. Cnyrnana o,n )leuIIua ,ll;uMlITpOBa 0)1 c. barnIIUO ueno, s. 46. 
55 CTAMKOB, PIICTO. fp06,na IIMa rrp'c,lJ,a ueMa, CKorrje 2000. necuaTa e 3a6ene)Kana O,ll BaCIIJI MIITO 
cnaMKOB 0)1 c. CTOjaKoBo. p. 27. 
56 XAI,IMMAHOB, Bacun. PeBonyIUJOuepuoTo KpymeBo BO MaKe,lJ,OUCKaTa uapo,llua M)'3HKa,bop6euII. 
MaKe,llOUCKH <jJonKJlOp, CKonje 1968. píseň bOJleU Mll ne)KII Mnne Hon-Op,lJ,aUOB, zpívala skupina 
Kavadarci r. 1936. s. 83. 
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sama sebe:., Samiot knJta Sl Ja prolea, mladost mpremila za 

M k d 
.. ,,57 

a e onlja. 

Pro makedonský národ jsou velmi význačné písně, obyčeje, 

domácí služby i jiné formy národního slavení svátků. Ne náhodou se 

v Cařihradském exarchijském věstníku Noviny (H06lLHU)58 rozvinula 

polemika okolo stati K. Grupče z Ochridu vydaná ve věstníku Zornic a 

(30pI/UI/a) (Cařihrad, č. 48/1890) o obyčejích solUllských, bitolských a 

skopských Slovanů, ve které ten odlišoval obyčej Sláva, který 

udržovali Slované v Makedonii od bulharského obyčeje Kurban. 

Redaktor věstníku Noviny později s názvem Zvěsti (Becmu), D. 

Marinov, věnuje zvláštní stať problému s názvem: "Služba v našem 

národně", ve které se praví, že tento obyčej je známý u jiných pod 

jménem Služba, Světec, Kurban a u Srbů Sláva. O něco později 

pravděpodobně ne bez vlivu těchto diskusí se K. Šapkarev ve svém 

Sborníku (C60pI/UK) vyjadřuje i k této otázce: "Kurban převládá ve 

svobodnélll Bulharsku, Služba v Makedonii a Sláva v Srbsku. Avšak 

ten samý Kurban v Bulharsku nazývají Služba, která se ostatně slaví i 

na mnoha místech v Makedonii. Sláva si je čistě srbská věc, jenže 

Srbové nesprávně zaměňují Službu Makedonců se svou Slávou".59 Co 

se týká tohoto obyčeje, je zajímavé jedno pozdější svědectví Stefana 

Tanoviée z Gevgelijska, který tento obyčej považuje za srbský a tvrdí, 

že na jeho vykořenění pracovali Řeci a Bulhaři. "Ale Bulharům tento 

obyčej velmi vadil při dokazování bulharštiny v Makedonii. Proto se 

jej snažili nejprve odstranit. ,,60 

57 XAUI1MAHOB. bop6eHll. píseň TaM)' ne MajKo, 6J1lI3y bUTona, zpíval AUpll ,lJ;eMlIpoBcKU OJI, bmOJIa, 
1950 napTlI3aHCKa necna sa 60pullTe EnllUJI,a KapaMaHJI,ll, s. 114. 
58 A. fT. CTOlInOB, <DOJIKJIOP, I13BecTH5I Ha HapOJl,HI!51 eTHorpaQJCKH My3eň B COQJll51 K., KH. I-IV, COQJWI 
1925, s.16 
59 lUaUKapeB, K. A. C60pHIIK on 6nrapCKH HapO,!lHII yMOTBOpeHHH, 4aCT TpeTa, OT,!leJI I II II, bJIrapCll 
06lI'Iall. 06PHJI,ll, clleBepll51 II KOCTlOMll, KHlIfa , c'b6pan II J13,!laBa K. A. I.l.IanKapeB. COQJH5I, 1891. s. 182. 
60 CTeQJaH TaHOBufI, CpnCKll HapO,'lHn 06ulJajn y beBI)eJIUCKoj Ka3H,6eorpa,!l 1927, s.215. 
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Ve vzpomínce makedonského národa žijí i makedonští světci, o 

kterých vznikla početná vyprávění a legendy, o zázracích které se děly 

v blízkosti jejich ostatků, o ochraně před nebezpečím, o uzdravování 

nemocných atd. Např. Sv. Kliment je ochráncem města Ochrid, a vždy 

když hrozilo nebezpečí, objevoval se jeho duch a město zachraňoval. 

Sv. Naum zůstal ve vzpomínce národa jako léčitel, který neléčil jen 

křesťany, nýbrž též pli'slušníky jiných věr, kteli' se na něj obraceli 

s důvěrou a úctou. Nmč. Jili' Srbský 24.2./11.2. (Ce. llOeOlvlOlfellUK 

topfu KpamoeCKU) , Mč. Atanasij Bulhar 11.9./26.8. (Amallacuj 

CmpylvlulfKU) , 15 svatých Tiveriopolských mučedníků 11.12./28.11. 

(Ce. 15 TueepuonOJlcKu ceeZUU-.7l4alfellUl/u) a vmč. Chrýsie (Zlata) 

Bulharská (Ceema lvlOlf-l/a 3.7lama MeZ.7lellcKa), jsou ve vzpomínkách 

příkladem obrany víry a důstojnosti. Tradiční jsou i zázraky Ct. 

Jáchyma Bulharského 29.8./16.8. (Ce. JoaKUM OcozoecKu), sv. 

Prochora a sv. Gavriila 28.1./15.1. (Ce. llpoxop lllfUlICKU u Ce. 

roepzlJl JJeclIoecKu), k nim se vždy řadí i ct. Jan Rilský 1.11./19.10. 

(Ce. Joeall PlIJlCKU) , dále odpllrce herezí sv. Ilarion Meglinský 

3.11./21.10. (llpen I1Twpuoll MeZ.7lellcKu) a divotvorec sv. Nektarij 

Bitolský (llpenooo6ellHeKmapuj EUmO.7lCKu) a další světci. 
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8. MAKEDONSKÁ NÁRODNÍ LYRIKA 

Folkloristé považují lYlické písně za nejstarší písně, staré skoro 

stejně tak, jako samotná lidská řeč. Mnoho těchto písní bylo 

v minulosti vázáno k obřadu a k magii, později se však osamostanily. 

Obřadní písně byly součástí obřadů, dodolské s magickými úkony, 

svatební písně neoddělitelně patřily k svatebnímu ceremoniálu, 

pracovní písně doprovázely lidskou práci atd. Mnoho písní, které byly 

v minulosti součástí svatebního rituálu, zvláště ty, které opěvují 

intimní city ženicha a nevěsty, se později staly milostnými písněmi. 

To samé je možné říci o větším počtu pracovních písní, které opěvaly 

intimní city mladých ženců, nádeníků, ovčáků, pečalbarů a pod., jakož 

i lazarských písních, vodičarských a svatojiřských, které vyjadřovaly 

právě city mladých lidí. 61 

Pro národní lyriku je charakteristická tematická různorodost, ta 

opěvuje nejen nejrůznější lidské city, ale též mnoho vztahů člověka 

s jeho okolím, rodinné vztahy, aktivity spojené s kalendářem atd. I 

makedonské lidové písně opěvují ce10stně život makedonských 

Slovanů od nejstarších dob do dneška. Lyrické písně jsou především 

dílem vesnických lidí. V nich jsou na první pohled patnlé pocity, 

zápasy, rozumění životu i představy o něm, psychologie vesničanů. 

Lyrické písně vznikaly i ve městech, jenže ty jsou mnohem mladší, 

nejvíce mezi řemeslníky, což byli nejčastěji právě při stěhovaní 

vesničané. I tyto písně stavěly na existující národní poetické tradici, 

ale postupně do nich byly vnášeny i nové stylové i kompoziční prvky, 

a měnil se i jejich obsah. Některé takové písně představují jeden druh 

městské lyrické písně s mnoha vypůjčenÝlni prvky z umělecké 

1· 62 lteratury. 

61 KI1TEBCKH, MapKO. MaKe)lOHcKa HapO)lHa nnpnKa. s. 5. 
62 Tamtéž. s. 6. 
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Lyrické písně bývají pochvalné. Opěvují a chválí různé 

pozitivní lidské vlastnosti, nebo naopak odsuzují různé negativní 

skutečnosti. V pracovních písních je vychvalována píle, rodina 

v rodiných i svatebních písních, dále v lazarských, vodičarských a 

některých dalších. Ve svatojiřských a zvláště v bylinkářských písních 

je vyjádřena radost z návratu vegetačního období, radost z 

krásy přírody. 

"Podstatnou charakteristikou lyrické písně Je její citová 

zaměřenost při současném opomíjení okolností, za kterých děj 

probíhá. ,,63 Další její charakteristikou je její synkretičnost, spojení 

s muzikou a tancem, ale též s obřadem a magií a jinými formamy 

lidského života. Makedonské obřadní písně 

8.1 Makedonské obřadní písně 

Národní obřadní písně patří k těm nejstarším národním lidovým 

písním, ale je těžké přesněji určit, kdy vlastně vznikly. Přesto je 

možné říci, že písně pocházejí z barbarského období dobytkářů a 

zemědělců.64 Podle některých momentů v písních (synkretických, 

pohanských, křesťanských) je llložné přibližně vytušit kořeny některé 

obřadní písně, nebo její dávné varianty. Srovnáním meZI 

makedonskými národními obřadními písněmi a takovými písněmi u 

druhých slovanských národů ukazuje, že "původ našich obřadních 

národních písní, jakož i obřadní poezie všech jižních Slovanů, má 

vztah k praslovanskému pohanství, s pohledem na svět starých 

Slovanů ještě z doby jejich společného soužití ve staré otčině. ,,65 

Přestože existuje mnoho společných elementů, které svědčí o jejich 

společném původu v dávné Ininulosti, tyto písně vykazují i řadu 

63 11YPH"fi, BojnCJlaB.nHpJIKay CBeTcKoj KlhlDKeBHoCTH. 6eorpa,ll 1982, s. 5. 
64 Tamtéž. 
65 TIeHylIlJlHCKH, KHpUJl. 06pe,llHJI JI MJITOJlOlllKH neCHH. H360p JI pe,llaKlmja ,ll-p KHpuJlIIeHYJIIJJucKlJ, 
CKonje 1968, s. 8. 
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specifičností u jednotlivých národů. Takový je i případ makedonských 

národních obřadních písní, které se v mnohém odlišují od obřadních 

písní ostatních slovanských národů.66 

V obřadních písních je nejčastěji vyjádřena člověkova víra 

v existenci nějakých nadpřirozených sil, zvláště pak víra v magickou 

moc slova. "Kult lnagické moci slova - umocněn animistickými 

představami dávného člověka - se uplatúoval při slavení početných 

svátků přítomných v národním kalendáři".67 Je nesporné, že 

Slované po svém příchodu do tohoto prostoru, měli kontakty 1 se 

starousedlíky, jakož i později se sousedními neslovanskými národy, 

s jejich obřadními písněmi, což mělo vliv i na jejich obřadní písně. 

Pozdější přijetí křesťanství právě tak do těchto písní vneslo nové 

elementy. Některé písně zasvěcené starým slovanským božstvům: 

Dajbog, Pe run , Veles, Spas i dalším byly později spojeny 

s představitely křesťanského náboženství (Ježíš Kristus, Bohorodice, 

sv. prorok Eliáš, sv. Mikuláš Divotvorce) a určitými svátky 

křesťanského kalendáře (EOJ/CUK, BeJlU20eH, JJeaHoeH atd.). Tato 

kontaminace starých pohanských obřadů a písní s tím vším novým, co 

nabízela nová otčina a nová doba se neodvíjelo ani rychle ani snadno. 

Člověk nemohl uniknout vlivu okolí, vlivu nových náboženství a pod., 

ale přitom si dále střežil to, co si přinesl ze staré otčiny, obřady, písně, 

I .. 68 myto ogll. 

Křesťanství se snažilo odstranit starý pohanský způsob chápání 

života i obřady s ním spojené. To se mu dařilo po kratší či delší době, 

po překonání větších či menších těžkostí, s většími nebo menšími 

úspěchy. Ne zřídka však to, co křesťanská církev zničit nemohla, 

přivlastňovala si a dávala tomu vlastní křesťanskou pečeť. Tak se to 

stalo například s některými svatojiřskÝlni (fyproeOeHCKU) , 

66 KHTEBCKI1, MapKo. MaKe!IoHcKa Hapo):lHa JlUpIIKa. s. 9. 
67 Ca'3)10B, TOMe. MaKe)10HCKa HapOll,Ha noe3uja, CKonje 1966, s. 56. 
68 KHTEBCKH, MapKO. Tamtéž. s. 10. 
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vodičárskými a dalšími obřady a písněmi, ve kterých i přesto, že jsou 

spojené s křesťanským kalendářem, a s některými svatÝlni 

křesťanského náboženství, je znát jejich pohanský původ. Některé si 

dokonce zachovaly až do našich časů celostně pohanské rysy, jako je 

tomu v případě novoročních písní (vasiličárských, babarských), dále 

rusalijských, dodolských i jiných obřadních písní, které církev 

nemohla vykořenit a křesťanské znaky, které jim vnutila jsou 

nedůležité. 69 

Když se mluví o prolínání křesťanských a pohanských elementů 

obsažených v oslavách svátků, je nutné poznamenat, že velký počet 

předkřesťanských obyčeJů i pověr se uchovalo i přes snahy církve 

eliminovat je nebo je kristianizovat. Velký počet svátků stanovila 

církev v čas oslav dřívějších pohanských svátků. 70 

Národ však přesto i nadále spojuje tyto dny, dnes již spíše ve 

vzpomínkách, s oněmy dávnými oslavami. Na př. svátek svt.Jnč. 

Charalampios 23.2./10.2. (Ce. .JI4tt. XapaJlClMm4 - T.JYJVtlllldell) je 

národem zván Čuminden, a byl slaven jako den ochrany před morem 

(ttYJwa) , že Sv. Charalampios je ochránceln před touto démonickou 

nemocí. 

V létě, v nejteplejším období roku, slaví národ dny nazvané 

Gorešnici nebo Čuruci (rOpeUlllUljU, T.JYPYlfU) pro ochranu před 

požáry, církev ve stejnou dobu slaví vzpomínku na svaté mučedníky 

Kiryka a Julitu, jeho matku 28.7./15.7. (Ceemu JHatteHUllu KUpUK u 

JyJluma) , svátek velikomučednice Maríny 30.7./17.7. je v národě 

znám jako Ohnivá Marie (02Hella lVfapuja). Na přechodu léta a 

podzimu, 19.8./6.8. slaví národ svátek Proměnění Páně 

(llpeo6pa:J/cellue lIa Tocnod Hcyc Xpucmoc), přitom význam tohoto 

69 KI1TEBCKH,MapKo. MaKenoHcKa HapOnHa JUlpuKa. s.l O. 
70 KHTEBCKH,MapKo. MaKenOHcKll npa'3HllUll. 8.28. 
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dne spatřují lidé často v tom, že se od té doby mění teplé počasí na 

studené, i když církevní význam tohoto svátku je jiný. 71 

Národní obřadní písně jsou poetické tvorby, které jsou nejčastěji 

nedílnou součástí obřadu, ale i tance. Text těchto písní je př11ežitostný, 

t.j. je přizpÍlsoben obřadu, kterému je píseň zasvěcena. Stopy 

vázanosti s jistýlll obřadem jsou zcela patnlé u jedné části písní, které 

se nás dotkly, ale bez pochyb existují i písně, které se pěly pii. 

dávných obřadech, tento vztah se již však nedá uchopit, nebo je jen 

těžko vytušitelný.72 "Jsou něčím více než jen poezií, jako je to 

v prípadě druhých písní. Proto v nich nemánle hledat jen pouhou 

zábavu, ne jen výraz jedné čistě estetické potřeby, ale také vyjádření 

životních citÍl a přání. Za pomoci písní je konán odpovídající obřad 

obracející se k prírodě, či obřad pro ovlivnění rodinného života 

v určitém pozitivnÍlll Slllyslu. ,,73 

Obřadní písně je možné rozdělit do několika podskupin, písně 

spojené s některými obřady, co se zpívají o určitých svátcích 

křesťanského kalendáře, jako jsou Nový rok 14.1./1.1. (Hoea Toow-la, 

06pe3aHue Xpucmoeo, Ce. BacUJluj BeJlUKU-Bacullulla), Předvečer 

narození Kristova 6.1./24.12. (KOJzeoe-EaoHuK), Boží vánoční hod 

7.1./25.12. (Po.JlCoecmeo Xpucmoeo-Eo.JlCUK) , Lazarova sobota 

(JIG3apUlfa) , Světlé Vzmšení Kristovo (BocKpecewue Xpucmoeo

BeJluzoell), den Vmč. Jiřího Vítězného 6.5./23.4. (Ceemu 

ee.llUKOJvtGttellUK Teopz14-typfoeoell) apod., dále písně spojené 

s obřady, které mají ochránit před nežádoucími událostmi, nebo též 

písně pro vyprošení deště. Dosti objemná je skupina obřadních písní, 

71 Tamtéž. s. 28. 
7' - JlaTKoBIIh, BHno. HapO)lHa KlhlliKeBHOCT 1. s. 152. 

73 APHYO,lJ;OB. MHUXalUl. 06pe)lHH rreCHM, OT6paJIH II pe)laKTupaJIll rrpocp. M. ApHay)lOB H Xp. 
BaKapencKH.s.14. 
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které doprovázení obřady spojené s nejdůležitějšími mezníky lidského 

života: narození, svatba, smrt. 

Je-li řeč o kalendářních obřadech a písních, je třeba se seznámit 

nejprve s národním dělením roku na zimní a letní periodu. ZilTIní 

období trvá od 8.11./26.10., dne Vmč. Dimitrije Soluňského 

(MumpoeoeH), do 6.5./23.4. dne Vmč. Jiřľho Vľtězného (typroeoeH) a 

letní od 6.5./ 23.4. do 8.11./26.10. To hezky dosvědčuje makedonské 

národní přísloví: "Dojde li Mitrovden, čekaj si Ďurďovden. ,,74 

8.2 Mytologické písně 

V mytologických národních písních jsou reflektované dávné lidské 

představy, vztah člověka k okolnímu světu, jeho vysvětlování si 

mnohých přírodních úkazů a jeho odpovědi na různé životní otázky. 

Dávný člověk neměl možnost vědecky hodnotit svůj život, své 

zkušenosti a poznatky, věřil v existenci různých nadpřirozených sil, 

které ovlivňují přírodu. Skutečností pro něj byla různá božstva, dobří a 

zlí duchové, mnohočetná bytí: víly, sudičky, draci, saně, čumy atd. 

Proto jsou mytologické písně zrcadlem, v němž i dnes vidíme naše 

předky, jejich představy, jejich vzájemné vztahy, jakož i jejich vztah 

k přírodě. "Přestože jednou z charakteristik mytologické písně je 

kombinace fantazie a reality",75 jejich původcem je smTIotný člověk. 

Mytologická stvoření mají "nadlidskou moc, ale též lidské 

vlastnosti a chyby. ,,76 Ve všech mytologických písnľch všech 

slovanských národů se setkáváme s prvky, které svědčľ o faktu, že tyto 

písně pocházejí z časů, kdy tyto národy žily společně ve společné 

otcovině, a kdy sdľ1ely společnou mytologi. Často se tu objevují 

některá nadpřirozená bytí: rusalky, draci, saně... Ne zřídka se 

74 KHTEBCKH, MapKO. MaKe.rroHcKa Hapo}:(Ha JlUpuKa. S. ll. 
75 HEHYlllJJHCKH. KIIpuJl. 06pe.rrHll II MIITOJlOIIIKU neCHlI, 1l360p o.n pe.rraK1lRja }:(-p KIIpuJl 
HeHynmncKu.s. 22. 
76 11 YPH1'l. BojnCJlaB. nlIpnKa y CBeTcKoj KlhmKeBHOCTH. s. 411. 
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setkáváme s přírodními jevy (blesk, vítr, déšť), kosmickými tělesy 

(slunce, měsíc, hvězdy), různými stvořeními (čumy, sudičky, 

tolosomy). Větší část písní je plodem víry v magickou moc slova (jsou 

vzpomínány kletby, požehnání, zdravice). Některé písně obsahují víru 

v záhrobní život, jiné metamorfózu, jiné svědčí o víře v nutnost oběti 

při stavbě atd 77 

Mytologickým písním jsou tematicky blízké písně nábožensko

legendické, které mají nejčastěji poučnou funkci. V nich se setkáváme 

s biblickými motivy, dále různými hagiografickými i apokryfními 

texty. Pějí o Ježíši Klistu, o Bohorodici, o různých svatých, o ráji a 

pekle, o spravedlivých a hříšnících atd. Dochází v nich k míšení 

křesťanských a mytologických prvků (Bohorodice a rusalky, svatý Jiří 

a drak, svatý prorok Eliáš a devět draků atd.), často se tu objevují 

různá vyjádření křesťanské víry. Svatí jsou opěvováni jako bytosti 

mající též lidské vlastnosti: Bohorodice staví klášter Treskavec, svt. 

Mikuláš Divotvorce buduje církev atd. Velmi oblíbeným tématem 

národních pěvců je Ježíš KIistus, jeho narození, jeho křest, jeho 

vzkříšení, dále prvky kultu Boží Matky-Bohorodice?8 

77 KI1TEBCKH, MapKO. ct>OJIKJIOpOT orJIe)laJIO Ha HapO)lHHOT íKHBOT. s. 156. 
78 Tamtéž. 
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9 .. NĚKTERÉ OBYČEJE ZE SKOPSKÉHO POLE 

V oblasti Skopského Pole jsou obyčeje vázány s rozpoznáváním 

ročních období a úkazy na nebi. Největšími svátky jsou Božit', 

Ďurd'ovden a Mitrovden a další. Lidé zde namají přesné vědomí o 

čtyřech ročních obdobích. Všichni znají léto a zimu, znají i jaro, ale 

podzim někdy nejmenují. Jaro začíná na Mladenci 22.3./9.3 a trvá do 

Blagove§tenije nebo do Ďurd'ovdenu. Léto začíná o Blagove§tenije 

nebo Ďurd'ovdenu a trvá do nového roku. Léto končí dnem svátku Sv. 

llija nebo Petkovdenem. Ten kdo udává podzim, pro něj ten začíná od 

Petkovdenu a trvá do Vavedenu. Zima začíná od Vavedenu a končí o 

svátku Sv. Atanas. Nový rok jim začíná jeden týden před 

Krstovdenem, právě v době, když počínají nanovo orat a sít podzimní 

osevy. Neznají přestupný rok. 

Podle některých má rok 12 měsíců, podle některých 13. Tr-ináctý 

měsíc se ale zakrýval před sluhy, aby se jim za něj nemuselo platit. 

V roce byli sloužící vypláceni jednou nebo dvakrát, a to o Mitrovdenu 

nebo na Ďurďovden. 13 měsíců dostaneme tehdy, počítáme-li že 

každý měsíc jsou čtyři týdny. Neexistuje však stejný počet názvů 

měsíců. Už bylo zmíněno, že rok začíná 8. září. Září je též prvním 

měsíc v roce. Září nazývají Krstovdenský měsíc, říjen Esen-ní nebo 

Mitrovdenský. Listopad nazývají Listopak nebo Prečestenský. 

Prosinec nazývají Studen Andreja nebo Svetinikolský, leden nazývají 

koložeg, únor sečko, březen marta, duben Ďurd'ovdenský. Pro květen 

jméno nemají a neznají ho. Tam, kde o nělu ví, nevědí přesně, kdy 

začíná a kdy končí a říkají mu ma~ja. Červen nazývají Petrovský, 

červenec Svetinikolský, srpen-makevej. Prvních dvanáct dní tohoto 

měsíce nazývají Makave. Po prvních dvanácti dnech tohoto měsíce, po 

Makavama, vědí jaký rok je čeká. 79 

79 XAUI1-BACmIl1EBI11i, JOBaH. CKOllJbe n lheroBa OKOnIma.oeorpaJ\, 1930. s.367 
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9.1 Obyčeje oráčů 

Nový rok začíná zářím-svátkem Sv. Simeona Stolpnika. Orat a 

sít je třeba začít někde mezi Sv. Simeonem a Krstovdenem, někde i 

lnezi Krstovdenem a Petkovdenem. 

Před počátkem orání a setí je nutné vrátit vše, co je kdo komu 

dlužen. Ten den, co hospodář půjde orat, vstane brzo ráno za svítání, 

obleče si sváteční šat, očistí voly nebo buvoly, nazdobí jim rohy 

kvítím, mimo jiné bazalkou. Na pravý ukazováček si naváže červenou 

nit. Tu samou nit naváže i na držák od rádla. Pak vezme prsten jeho 

ženy a vhodí jej do pytle, kam bude později nasype sémě. Ze znánlých 

příčin si dá pozor, aby jej nikdo neviděl, až půjde orat. Pokud mu 

někdo zkříží cestu, vrátí se domů, a ten nebude nic dělat. Ten den se 

nikomu nic nepůjčuje. Oběd se odnáší oráči na pole. K obědu musí být 

presna pogača (nekvašený chléb) a fazolové jídlo. Pogača se láme přes 

O]lllCl. 

9.2 Obyčeje při žních 

J sou obdobné jako ve všech jižních oblastech. Žnout se počíná 

hlavně v pondělí, ve středu, nebo ve čtvrtek. Věří se, že úterý, pátek a 

sobota nejsou dobré dny. Snaží se, aby žetvu zakončili ten den, co ji 

počali. Na konci žní nechávají dedinu bradu. Jako bradu, sváží 

červenou nití srpy a donesou je domů. Dokud není vymlácené obilí, 

srpy nechávají doma, když pak je hotovo, srpy donesou do sýpky, a 

tam zůstanou do dalších žní. 80 

80 Tamtéž.s. 368 

65 



10. MAKEDONSKÉ KRÁTKÉ FOLKLÓRNÍ ŽÁNRY 

Krátké folklórní žánry, jako součást každodenní n1luvy, jsou 

nejčastěji používanými lidovými tvorbami. Jejich krátkost je jen jejich 

kvalitativním rozměrem, ty však vyvěrají z hlubšího a 

komplikovanějšího kontextu a vypovídají mnohem více, než můžeme 

říci na první pohled, ohlížíme-li se právě jen na jejich krátkou formu. SI 

Krátké folklórní žánry mají více charakteristik, které je 

navzájem sbližují, ale i takové, kterými se navzájem liší. Společná jim 

je právě jejich krátká fonna, fakt, že myšlenka je vyjadřována 

nejčastěji jen jednou větou. Jejich důležitou vlastností je jejich 

praktická upotřeba, jsou součástí každodenní mluvy. Odlišují se svým 

původem a různými druhy příležitostí jejich užitÍ. Zatímco přísloví a 

rčení mají nejčastěji shrnující charakter a vyjadřují závěr nějakého 

obsahu, vyjadlují nějakou životní zkušenost, lidovou moudrost, 

ponaučení a pod., kletby, přísahy, požehnání a zdravice představují 

magické formule, kterými se vyjadřuje touha, přání, dobrá nebo zlá, a 

vycházejí z víry, že určité slovní formule mohou ovlivnit v pozitivním 

nebo negativním smyslu lidský osud. Hádanky a dětské slovní hry 

(jazykolamy, rozpočítávadla, škádlivé vtípky, říkanky) mají dnes již 

předevšíln zábavnou funkci, ale dříve tomu bylo jinak.82 

10.1 Přísloví 

Přísloví je definováno jako krátký hovorový útvar, ve kterém je 

vyjádřena nějaká životní zkušenost, pravidlo chování, nějaký soud o 

určité životní otázce nebo přírodním úkazu. Přísloví jsou 

upotřebovávána spontánně jako součást každodenní mluvy. Neboť 

odrážejí národní moudrost, ty nevyjadřují představy jednotlivce, ale 

81 KI1TEBCKI1, MapKO. <1>onKnopOT orne,llano Ha HapO,llH.lIOT íKHBOT. s. 171. 
82 Tamtéž. 
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společnosti. Přestože jsou přísloví a rčení vlastnictvím celého národa, 

neboť jsou součástí jeho hovorového jazyka, tyto i ostatní lidové 

tvorby nevytvořil celý národ, nýbrž jedinci, především talentovaní 

lidé, kteří mohou své zkušenosti a poznatky shrnout a dobře vyjádřit. 

Tato jejich myšlení, poznámky, srovnání, soudy, závěry a pod. přijalo 

jejich společenství a tím se staly lidovými, obsahují národní 

zkušenost, moudrost, filosofii. To znamená, že společnost nepříjímá 

vše, co je vysloveno jedincem, nýbrž činí selekci, a přijímá jen to, co 

je v souhlastnosti s porozuměním celého širšího okolí, a co přivolává 

jeho zájem. Díky tomu některá pí1sloví zůstávají vlastnictvím určitých 

kruhú, krajú, oblastí, jiné patří určitým odborným kruhům, vojákům, 

studentům, řemeslníkúm, trhovcům atd. Čím univerzálnější význam 

mají, tím mají též širší okruh působnosti. Je nutné též poznamenat, že 

jedno myšlení přijaté společností, je též vystaveno jejímu působení, ta 

jej mění dle svého vkusu, a svých představ. Je možné říci, že přísloví a 

rčení jsou velmi reálným odrazem života a jsou nejčastěji užívanými 

útvary lidové slovesnosti.83 

V lidových příslových a rčeních našel své lnísto celostný lidský 

život od narození do smrti, dále lidské pohledy na nejrůznější otázky o 

životě, světě obecně, jakož i všechny přírodní úkazy, klimatické 

podmínky atd. Přísloví též poskytují obraz lidské minulosti od 

nejstarších časů až dodnes. V mnohých z nich jsou reflektované 

patriarchální vztahy, velký počet přísloví vychází z nejčastějších 

lidských činností, zemědělství, dobytkářství, často vypovídají o 

trhovském prostředí, mnohých řemeslech, třídních rozdílech a 

pečalbarství. Mnoho přísloví kOlnentuje lidskou práci, ta je opsána 

z nejrúznějších aspektú, na jedné straně se v nich odrážejí dávné 

představy o existenci vyšší síly, která řídí přírodu i člověka: ako 

nemaš k'smet nafile se tnldiš, jiné vznikly na základě objektivního 

83 Tamtéž. s. 175. 
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rozumění života a světa: bez maka nema nauka, lozjeto nesaka molitva 

k 'k d 84 tu u matl a, at . 

Kromě početných přísloví, které mluví o pozitivních lidských 

vlastnostech jako jsou: píle, čestnost, dobré sousedské vztahy a pod., 

není málo ani těch, které se vysmívají negativním vlastnostem. 

Lidová přísloví a rčení mají i dnes významné místo v lidském 

životě. Nejen že se vytvářejí nová přísloví v souladu s novými 

poznatky a porozuměním současného člověka, ale též za současných 

podmínek jsou tyto nejméně zasaženy v porovnání s písněmi a 

pohádkami. Zatímco některé druhy písní zcela vynúzely, jiné se pějí 

zcela minimálně, jakož se i zřídka povídají pohádky, přísloví a rčení i 

nadále zůstávají součástí každodenních rozhovorů lidí a představují 

nejčastěji upotřebovávané krátké útvary lidové slovesnosti. Užívají je 

i spisovatelé ve svých dílech, často se s nimi setkáváme i ve veřejných 

sdělovacích prostředcích, novinách, radiu i televizi.8s 

10.2 Hádanky (gatanki) 

Slovo gata znamená dívání se do minulosti a odkrývání něčeho 

neznámého. V minulosti byly hádanky vázány k člověkově víře 

v existenci různých negativních démonů. Lidé jejich jména 

nevyslovovaly, nebo je nahrazovaly jinými výrazy. Hádanky vznikly 

z potřeby nenazývat předměty a jevy pravými jmény, nýbrž jinými 

metaforickými, hahalenými. Hádanky měly v minulosti jinou funci 

než dnes. 

V minulosti měly hádanky úlohu iniciační. Po zodpovězení 

určitého počtu hádanek byli ll11ádenec a dívka považováni za zralé 

osoby, které mohou založit rodinu. Stopy po těchto obyčejích 

spatřujeme v lidových pohádkách o šikovné dívce, která mluví 

84 Tamtéž. s. 177 
85 Tamtéž. s. 177. 
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v hádankách nebo o mládenci, který se po zodpovězení tří hádanek 

stal carským zetěm. Přestože v minulosti byly hádanky nerozdělitelně 

vázány k obřadu, později začaly existovat satnostatně a sloužily jako 

zábava, a takovou funkci si udržely dodnes. Zároveň cvičí 

soustředěnost, osvěžují lidského ducha, posilují zvídavost a rozvíjejí 

abstraktní myšlení. Hádanky se zkládají z otázky a odpovědi. 86 

10.3 Požehnání a kletby 

Mezi krátké folklórní žánry patří i některé další útvary založené 

na víře v magickou moc slova, jako jsou požehnání a kletby. 

Z hlediska krátké formy ty se blíží příslovím, a z hlediska podstaty 

mají hodně společného se zaříkáváním. Na rozdíl od požehnání, která 

obsahují dobrá přání, odvolání se k vyšší síle, aby působila v dobrém 

smyslu, kletby obsahují zlý úmysl, též obracení se k vyšší síle, nyní 

však se žádostí, aby se stalo dotyčnému něco zlého, neštěstí, nemoc, 

nebo smrt a pod.87 

Požehnání pocházejí z nejstarších dob, kdy člověk věřil v to, že 

magické formule a v to, že určitými magickými úkony je možné 

ovlivnit lidský osud v pozitivním nebo negativním smyslu. Během 

mnohých století požehnání přijala mnohé elementy z křesťanského 

náboženství, které se udržely dodnes. Proto i dnes ti, co žehnají, 

odvolávají se na Ježíše Krista, Bohorodici, domácího světce, nebo na 

některého jiného světce pravoslavného kalendáře, s prosebnou 

výzvou, ti aby působili ve smyslu jejich naplnění. Proto se často na 

počátku nebo na konci požehnání dodává "Da dade Gospod" nebo 

"Da dade Gospod zlaten i Bogorodica" atd. Požehnání nejčastěji 

zaznívají při obřadech, na křtinách, svatbách, o různých svátcích, dále 

při různých domácích i zemědělských pracech jako jsou: tkaní, 

86 Tamtéž. s. 178. 
87 Tamtéž. s. 180. 
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předení, orání, setí, mlácení obilí atd. Obsahu požehnání závisí na 

okolnostech, při kterých se vyslovují, především na obyčejích, které se 

konají. Na křtinách se žehná, aby mělo dítě dlouhý život, na svatbě, 

aby si manželé rozuměli, šťastně žili a měli hodně dětí, na Nový rok, 

aby byl šťastný, rodina prospívala, na poli aby se urodila hojná úroda, 

aby se rozmnožoval dobytek atd. Při sklizni se žehná: "So zdravje da 

se jade", když se kupuje oblečení "So zdravje da se nosi" nebo "So 

zdravje da se kine" atd.88 

Na rozdíl od požehnání kletby se snaží přivolat zlo, aby se stalo 

neštěstí atd. Ty jsou následkem nenávisti, závisti, zloby. Bývají 

vyřčeny v afektních situacích, když je jazyk rychlejší než rozum, 

mohou být však prostředkem obrany, reakcí na nespravedlnost nebo 

zločin. Kletby jsou vždy jasné a konkrétní, je jasně řečeno jaké zlo je 
V / 89 prano. 

Kletby jsou blízké zaříkávání, která představují tajné formule 

založené na víře v magickou moc slova. Zařfkávání jakoby obsahovala 

jednotu mezi požehnáním a kletbou. Na jedné straně přání za 

uzdravení nemocného, na druhé straně hrozbu nebo zlé přání vúči 

tomu, kdo nemoc zapnčinil, nebo samotné této nemoci. V některých 

pnpadech zaříkávačka nemoc prosí, aby opustila nemocné tělo, a 

odešla na nějaké jiné krásné místo daleko od lidí i dobytka, kde se jí 

bude daleko lépe dařit. V druhém pnpadě zaříkávačka nemoci 

vyhrožuje, zastrašuje ji, nebo proklíná, a tímto zpúsobem se ji snaží 

vypudit z těla nemocného. Ve1mi často je kletba nasměrována na toho, 

kdo nemoc zapříčinil, nejčastěji na uhrančivé oči, o kterých se věří, že 

jsou pnčinou rúzných nemocí. 90 

Funkce kleteb je ruzná. Někdy byly vyslovovány veřejně před 

všemi vesničany a byly namířeny proti těm, kteří zhřešili proti veřejné 

88 Tamtéž. s. 181. 
89 Tamtéž. s. 181. 
90 Kl1TEBCKl1, MapKO. Ha KneT6a neK HeMa. 8.34. 
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morálce. Tehdy byla kletba vyslovena selským stařešinou nebo 

dokonce duchovním. Lidé se takové kletby obávaly, proto méně 

konaly zlé skutky, což bylo pozitivní, přestože kletba je vždy sama o 

sobě negativní. 

Dnes jsou kletby jen pozůstatky v hovorové řeči, většinou je 

I .~ ~ ~ v 91 vys OVUJl stare a proste zeny. 

Za nejtěžší kletby jsou považovány matčina a kmotrova. Kmotr 

je považován za prostředníka mezi bohen1 ochráncem, proto se věří, 

že vše co řekne, se splní. Věří se též, že rodičovská kletba je těžká a 

též se vždy plní. Matka nosila své dítě devět měsíců ve svém těle, 

proto každá neposlušnost si zaslouží trest. Za těžkou kletbu je 

považována i otcova. Ten nekleje, ale když už to udělá, je to od srdce, 

a taková kletba se též naplní.92 

91 KI1TEBCKI1, MapKO. cDOnImOpOT orne)laJJo Ha HapO,llHJIOT )J{JIBOT. s.18I. 
92 Tamtéž. s. 182. 
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11.. SLUŽBA 

V Makedonském národě má zvláštní význam domácí svátek, 

takzvaná Služba, které se slaví jednou ročně, vždy ve stejný den. 

Tento den je zasvěcený jednomu světci křesťanské víry. Dnes, stejně 

jako i v minulosti, má každá pravoslavná rodina jednoho domácího 

světce, kterého považuje za ochránce. Proto doma nesmí chybět jeho 

ikona, která byla posvěcena tím, že byla umístěna 40 dní v církvi. Je 

možné ji též zdědit po rodičích nebo po rodičích partnera v případě, že 

rodina žije s prarodiči. Pokud si rodina přeje slavit svátek jiného 

světce, pozvou popa, ten zazpívá modlitbu, místnost očistí za pOlTIoci 

kadidla, otevře svůj pravoslavný kalendář a ten světec, o kterém se 

píše na té stránce, bude domácím světcem a tedy ochráncem oné 

rodiny. Na počest domácího světce se konají hostiny, peče se obřadní 

chléb, zvou se hosté, ale přicházejí i nepozvaní. Ti všichni jsou 

vydatně pohoštěni. V minulosti v tento den posílali jídlo z hostiny 

vězňům, dávalo se též chudým. Smyslem těchto svátků je posloužit a 

zavděčit se světci, ochránci, což zároveň znamená přilepšit i mrtvým 

na onom světě, zemřelým předkům, je to tedy v podstatě zádušní 

hostina. 

Pokud je v rodině nějaká potíž, například jsou-li děti vážně 

nemocné, nebo často marodí, v tom pHpadě je možné poprosit 

duchovního, aby byl rodině výše popsaným způsobem vybrán ještě 

jeden světec. O svátku tohoto dalšího světce se bud' jde do církve, aby 

byla symbolicky přinesena nekrvavá oběť v podobě obřadu 

vyzdvižení chleba, někdo však kromě toho ještě připraví o tomto 

svátku také hostinu a očekává hosty. 

Slavení domácího svátku začíná večer předešlého dne. Tento 

večer se nazývá zaslug (3aCJlyz) což znamená zasloužení si. Dříve se 

čekali hosté i o tomto dni. Současně ti, co slaví Službu čekají hosty 
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celkem dvakrát: v den svátku k obědu i k večeři, a v den následující 

po svátku, tehdy přicházejí jen velmi blízcí lidé, tento den je 

zasvěcený zelmelým, říká se tomu jít na patericu. Podle někoho se tak 

činí ke cti paterice, tj. žezla světce. Tento den je zasvěcen 

zemřelým domu. 

Zde je místo, aby jsme pohovořili o vzpomenutých obřadních 

předmětech, které mají svůj význam při vykonávání obřadu o tomto 

svátku-službě: voda, chléb, pšenice, víno, svíce, kadidlo a ikona. 

Obřad svěcení vody v domě se koná přibližně jeden týden před 

Službou. Pop zpívá nad připravenou nádobou s vodou modlitbu, 

přitom drží v pravé ruce kříž, na kterém je připevněna snítka výrazně 

voňavé suché bazalky (6oCUJleK). Po obřadu je voda očistěna od zlých 

démonů, má zázračnou moc, slouží k léčení nemocných, ale též 

k ochraně domu od různých neštěstí. Na závěr obřadu pop pokropí 

místnost svěcenou vodou, každého přítomného se dotkne na temeni 

hlavy křížem se snítkou bazalky omočené ve svěcené vodě a všichni 

domácí kříž políbí. 

Touto vodou hospodář kropí např. ve stáji. Pokud je pociťována 

potřeba zbavit se nevolnosti, bolesti hlavy, v tom případě se tato voda 

pije, nebo se s ní omývá tvář. Takto je používána speciálně pokud 

malé dítě pláče. Vody jsou léčivé o Bohozjevení, kdy se hází do vody 

kříž, tehdy lidé plní vodou z řek a jezer nádoby, tam kde byl vykonán 

obřad házení kříže, a uchovávají ji po celý rok pro účel léčení a 

ochrany. Častěji se však doma uchovává voda posvěcená v den 

domácí služby. 

V den svátku se svěcenou vodou zadělává těsto na obřadní 

chléb, ti co chléb koupili v pekárně jej též pokropí svěcenou vodou. 

Chléb se zadělává z pšeničné mouky a pro tuto sváteční příležitost se 

na povrchu ozdobně upravuje. Chléb je zasvěcen domácímu světci a 

nese jeho jméno. Chléb dále představuje i nekrvavou oběť určenou 
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pro světce, záměna někdejšího přinášení obětí na počest božstva. 

Tento obřadní chléb společně s pšenicí se bud' nosí do církve ráno, 

aby po liturgii pop vykonal symbolický obřad vyzdvižení chleba: 

vyřízne dvělna zářezy kříž, do kterého pak nalije víno, nebo v den 

svátku přijde pop přímo domů tento vykonat obřad. Každý z něj pak 

sní část "pro zdraví". 

Symbol pšenice je v národním myšlení je nejčastěji spojen se 

zesnulými. Pro slavení služby se vybírá nejlepší pšenice, čistí se zrno 

po zrnu, po uvaření se formuje formou do tvaru kruhu, zeshora se 

dává cukr, během obřadu se polévá vínem a po obřadu si každý sní 

trochu "pro zdraví". Pšenici je symbol vzkříšení. Jako pšeničné zrno 

nehnije v zemi, nýbrž roste, zraje a nakonec vydává více zrn, tak i 

Ježíš po pohřbu byl vzkříšen k věčnému životu.93 

Víno je často přítomné v křesťanských obřadech a symbolizuje 

Kristovu krev prolitou pro spasení celého lidského rodu. O svátku 

služby pop při obřadu "vyzdvižení chleba" z bochníku odřízne jednu 

část ve tvaru trojúhelníku (též kříž dvěma zářezy nože, v tom pf"Ípadě 

se otvor nezavírá, neboť žádná část nebyla vyjmuta), do otvoru nalije 

víno a pak opět chléb zavře tou stejnou částí. Vínem se polévá chléb, 

ale i pšenice. Tento obřad je záměnou někdejších krvavých obětí 

božstvu-ochránci. 

Svíce jsou také obřadními předn1ěty bez nichž není myslitelné 

slavení domácího svátku-služby. Svíce jsou výceznačným symbolem, 

ale nejčastěji symbolizují svatost, Boží světlo, proto se používají při 

různých svátečních okamžicích. Posvěcené svíce mají zvláštní 

významné lllÍstO v národní víře. Ty zabezpečují světlo pro zemřelé 

předky, ale i pro domácího světce-ochránce, proto se často zapalují 

v církvi, ale i v domě před ikonami. Věří se, že světlo svíce nezahání 

93 KI1TEBCKI1, MapKO. MaKe)l,OHCKH npa3HHllH. s. 25. 
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Jenom temnotu, ale také zlé duchy, kteří zvláště večer napadají 

člověka. 

Kadidlo je páleno v církvi během liturgie. Je možné, aby jej 

duchovní užíval i při návštěvách domů. 

Ikonu d01TIácího světce má každý doma, při obřadu se jí nijak 

nemanipuluje, zůstává na svém obvyklém místě. 

Naše rodina slaví domácí službu na den Sv. Jihno (Ce. topfue), 

který se slaví 26. listopadu podle starého kalendáře a 9. prosince podle 

nového kalendáře. Tento svátek je spojen se jménem sv. 

velikomučedníka Jiřího Vítězného, jehož vzpomínka se slaví i 

v jiných dnech pravoslavného kalendáře. V tento den byl v r. 1037 

vysvěcen chrám zasvěcený tomuto světci v Kyjevě knězem 

Jaroslavem. Tento den se slaví jako svátek v celém Rusku a odtamtud 

bylo pravděpodobně slavení přeneseno i do našich krajů. O tomto 

svátku se připravují postní pokrmy. V této vesnici je domácí služba 

lidmi nazývána Sláva, i když je typičtější, že na území Makedonie se 

tento svátek nazývá Služba. Další rodiny v Ilinden slaví domácí Slávu 

například o svátcích: 

Sbor sv. slavného proroka a předchůdce Páně, Jana Křtitele 20.1./7.1. 

(Ce. JoeaJ-l) • svt. Athanasij 31.1./18.1. (Ce. Amallac - Tauacoedeu 

3UJvteu). • Sbor archanděla Gabriela 26.7./13.7. 

(Ce. ApxallzeJl raepUll) • Svatý slavný prorok Eliáš 2.8./20.7. (Ce. 

HTfuja-HJlUll dell) • Ctihodná Parskeva Srbská 27.10./14.10. 

(II emKoedeu) • Velikomučedník slavný Dimitrij Soluňský 8.11./26.10. 

(Mumpoedeu) • Sv. nezištnÍci a divotvorci Kosma a Damián Asijští 

14.11./1.11. (Ce. Bpallu-Ce. 6ecpe6p. u llydomeop1lu Ky3.MaU II 

JJa.Mjau) • Sbor archanděla Michaela 21.11./8.11. (Ce. ApXaHZeJl 
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MuxauJl) - Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu 4.12./21.11. 

(Ilpel.fucma E020poih{lfa) , 

-Svt. Mikuláš Divotvorce 19.12./6.12. (Ce. HUKOJla 3u.JHeH) 

Původ těchto svátků je nutné hledat v pohanské době, kdy 

národy věřily v množství Bohů, a každému z nich vzdávaly úctu. 

Každá rodina, nebo celé vrstvy nebo celé vesnice vyjadřovaly úctu 

jistému bohu slavením svátků doprovázených různými obřady. Dnešní 

obyčeje zachovaly toto dědictví předků, věřících v mnoho bohů, jen 

forma je pozlněněna. Úlohy tehdejších bohů jsou přenesené na 

křesťanské světce. 94 

94 
WarIKapeBb. K. A. C60pHlIKb on 6brrrapCKH HapOJJ.HH )'MOTBopeHHH", l{acT rpem, OTJlerr 1 Hll 

DbrapCKH 06H'IaH, OBpXJJ.ll, cyeBepllx II KOCTIOMH, KHllra V II cb6parr II 113JJ.aBa, s. 181. 
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12. SELSKÁ SLUŽBA 

Kromě rodinných svátků-služeb, existují i svátky, které slaví 

celé vesnice, někdy i dvě a více společně. Kromě domácího světce, ty 

mají ještě všichny rodiny ve vesnici další jedný svátek, který oslavují 

jednou ročně a na jeho počest organizují hostiny, jarmarky i další 

oslavy. V tento svátek lidé též nosí do církve chléb a pšenici, účastní 

se bohoslužby, po ní si vezmou symbolicky obětovaný chléb a pšenici 

domů, a každý si z něj vezme "pro zdraví". Naše vesnice společně 

slaví službu slávu na den sv. Konstantina a Heleny 3.6./2l.5. 

Například tento samý svátek prý slaví ještě vesnice Vratnica u Tetova. 

U nás se svátku říká "Elenovo " , tam se nazývá "Kostanovo". Dále 

následuje obdobná hostina, svátek se opět slaví tli. dny, obdobně jako 

domácí Služba. 
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13. KURBAN 

S vesnickou službou bývá někdy spojena i oběť obětního zvířete 

- Kurban, kdy se zabíjejí telata, ovce i jiná zvířata. Je ale též je možné, 

aby se kurban konal i v den svátku jiného světce. Například v naší 

vesnici se o selské slávě nic takového nekoná, ale o svátku sv. Atanas 

31.12./18.12. se po bohoslužbě zabíjí 

10 ovcí, to v případě, že svátek nepřipadne na středu nebo pátek. 

Pokud vyjde na ony postní dny, v tom případě se ke společnému 

obědu připravují ryby a fazole (zpae). Zakoupení ovcí případně ryb a 

fazolí organizuje a platí církev. Ovce zabíjejí muži, ne však pop. Oběd 

připravují pozvaní profesionální kuchaři v církevní kuchyni, o další 

pomocníky z řad věřících také není nouze. Pop pomocí kadidla očistí 

připavený kotel jídla, pokřižuje se, všichni se též pokřižují a společně 

hodují. 

Dříve dávali těmto zvířatům před zabitím na rohy svíce a 

zabíjeli je potom, co pop zapěl modlitbu. Maso ze zvířete se vařilo ve 

velkém kotli a jedlo se na nějakém místě mimo vesnici, kde se sešlo 

obyvatelstvo z celé vesnice. Tomuto shromáždění se říká Ortija. Např. 

ve vesnici Slatino (Ochridsko) se i dnes toto koná mimo vesnici u 

kláštera sv. Jana Křtitele (Ce. JoeaH) na místě jménem Bigor o svátku 

Odsečené hlavy Sv. Jana Křtitele 11.9./29.8. (Dmc. ZJlae. Ha ce. JoeaH 

Kp.). 
Obětní zvíře se zabíjelo ve dvoře církve nebo blízko nějakého 

svatého místa, na vyvýšeném místě, u významného kamene apod. 

Obyvatelé města Veles tento obřad vykonávali na pahorku Sv. Eliáše 

(Ce. J1.lltifa) u jednoho stromu, do kterého uhodil hrOlTI. Na nějakých 

místech zabíjel zvíře dokonce i pop, za což dostal kůži a díl masa. 95 

95 KJ1TEBCKI1, MapKO. MaKe,lJ,oHCKH Hpa'3HHUII. s. 26. 
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Zabíjení obětního zvířete ve dvoře církve nebo blízkosti svatého 

místa iritovalo církevní stařešiny, kteří vyžadovali, aby krvavá oběť 

byla zaměněna za nekrvavou. V tomto smyslu sehrála velkou úlohu 

kniha Kirila Pejčinoviťe "Dgledalo" (Budim 1816)96, ve které se mluví 

ve smyslu proti této oběti, ale i proti mnohým dalším pověrám, které 

jsou v rozporu s křesťanským učením. Pejčinoviťova kniha měla silný 

vliv na mnoho míst, kde bylo takové obětování opuštěno coby 

nekřesfanský obyčej. V cařihradském věstníku Noviny (HoeulIu) na 

konci 19. století A. Ch. Janov v dopisu z Prilepu svědčí, že 

v některých vesnicích jako: "Ma run, Kadeno Selo, Radobil, Mojno, 

Plotva a další" dle svědectví vesničanů byl obyčej opuštěn před 15-20 

lety, podle jiných dokonce před 34-40 lety a podle jiných ještě dříve. 

"To nastalo po vedení popů, kteří odmítli zpívat při oběti a 

objasňovali, že tím je konán hřích." Opouštění obyčeje se započalo od 

té doby, kdy se objevila kniha Kirila Pejčinoviťe Zrcadlo (OzJledaJlO), 

ale obyčeje byly tak silné, že se toto stalo stěží v některých vesnicích, 

které byly blíže lněstu. 97 

Na mnoha místech krvavá oběť nebyla opuštěna z důvodu 

strachu z pomsty vyšší síly. Jeden případ nemoci, hromu, neštěstí a 

pod. byly dostatečným důvodem k tomu, aby se lidé vrátili k obyčeji. 

Tak například ve vesnici J ablanice obětovali zvíře na den sv. proroka 

Eliáše (ce. Hwuja) , a když opustili tento zvyk, mrak plný deště 

způsobil mnoho škod, což bylo příčinou k navrácení se k oběti, která 

byla vykonána první neděli po Krstovdenu 27.9.114.9. (Bo3deU:JlceHue 
98 Ha LfeCHlLOm Kpcrn-KPCTOBJ(EH). 

Je zřejmé, že tato oběť je pozůstatek z předkřesfanské doby, je 

to úkon snažící se naklonit si vyšší sílu, aby ta byla přívětivá k lidem i 

96 DejQHHOBHK, KHprm. Co6paHlI TeKCTOBH. llpHpe.lIun nnalKe KOHeCKH, CKonje 1974. 
97 ETHorpa$llja Ha MaKeJl,OHllja, 374. 
98 <lmnmmoBnn, MnneHKo C. ,Ue6apcKll ,UpuMKon, CKOTlJhe 1939,s. JIL 
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k dobytku, a aby byla učiněna oběť za účelem zabezpečení si bohaté 

úrody. 
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14. PŘEDVEČER NAROZENÍ KRISTOVA (llaollll1\) 24 .. 12./6.1. 
NAROZENÍ KRISTOVO (E03ICUK) 25.12./7.1. 

Dnes slaví makedonský národ s velkou pOZOlllostí Kristovo 

narození. Obyčeje, které se provádějí jsou pozůstatky z minulosti, 

větší část z nich již vymizela, my se dnes o nich dozvídáme ze zápisů 

zapisovačů makedonského folklóru a etnografického materiálu jako 

jsou bratři Miladinovci, Kuzman Šapkarev, Eftim Sprostranov, Vasil 

IkonOlnov, Marko Cepenkov a mnoho dalších. Mnoho obyčejů je 

vázáno ke dni, který předchází svátek Kristova Narození.99 Výzkumy 

těchto obyčejů ukazují, že na počátku byla koleda svátek vázaný na 

návrat Slunce z jižních rovnoběžek, rození nového slunce, což 

znamenalo obnovu života. Není náhoda, že se velký svátek Narození 

Kristovo slaví v čase zimního slunovratu, v době, kdy pohané slavili 

lk " " k V" I' "I d "h I 100 ve e svat y zasvecene s unCI, rozem m a e o s unce. 

I přesto, že se obyčeje prováděné v těchto dnech v některých 

detailech liší region od regionu, dokonce i od vesnice k vesnici, 

v základě panuje shoda několika společných elementů, jako jsou 

bohatě prostřené tabule, která se připravuje v předvečer Kristova 

Narození (BaoNu 6e4ep), dále oheň, který lná hořet celou noc, kdy se 

pálí dřevo Badnik, jako i koleda 6. ledna brzo ráno s mnoha koledními 

písněmi. V současné době dochází k unifikaci obyčejů. Dříve byly 

vesnice nepřístupné, komunikace mezi nimi byla Inalá, proto každý 

slavil tak, jak se to naučil od svých předků, přičeInž rozdíly byly i 

mezi jednotlivými rodinami. V dnešní době, kdy tradiční vesnice 

zanikly a spousta obyčejů se ztrácí, dochází k jejich redukci na určitou 

základní osu, která je pak všem společná. 

Bohatě prostřený stůl s výlučně postními pokrmy: fazole, 

brambory, ryba, pitulici (smažené zavinuté válečky z těsta), sarma 

99 KHTEBCKH. MaKe)lOHCKII npa3HlfUll. s. 41. 
](JO Tamtéž. s. 41. 
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(plněné zelné závitky), zelnik (závin z listového těsta se zelím), ovoce 

apod., lná podle víry za cíl, podle principu imitativní magie, zajistit 

bohatou zemědělskou úrodu. Obyčej praví, že se mají nesnědené 

pokrmy po večeři nechat na místě celý večer, a pak až do rána, na 

některých místech tři dny, dokud se slaví svátek Kristova Narození. 

To je spojeno s vírou, že večer přijde děda Bože a nají se. Tabule 

prostírá na zemi na slámě na památku jeslí v Betlémské jeskyni, kde 

se narodil Ježíš. JOl 

V ten večer se v každém domě zadělává těsto a peče se kravajče 

nebo pogača, do které se dává stříbrný penízek. Večer, když všichni 

usednou k večeři, pán domu se pokřižuje, požehná připraveným 

pokrmúm, láme kravajče na tolik dílú, kolik má rodina členú, plus 

ještě jeden díl Bohu a jeden díl pro dúm, tyto dva odděluje jako první. 

Všichni hledají ve svém díle peníz, ten kdo ho najde bude prý 

nejšťastnější v následujícím roce. 

Bohaté obyčeje v předvečer Kristova narození jsou vázány se 

spalováním dřeva nazvaného Badnik. V některých krajích jsou to 

dubové větvičky, jinde planá hruška, neboť se považuje za 

nejplodnější, protože rodí každý rok. To se činí, aby byl plodný rod. 

Ta noc, jak zapsal Kuzman Šapkarev, "nikdo z domácích nespí, ale 

zústávají bdělí, a proto se této noci říká: Badnik-budnik. J02 I četní 

sběratelé těchto obyčejú se domnívají, že jméno tohoto dne pochází od 

bdění, "budnosti" v souvislosti s tímto obřadním ohněm. 

K. Šapkarev zaznamenal ještě, že ve Skopje, když tento pařez 

dohořívá, vyhánějí se chlapci ven a doma zústávají jen dívky, aby 

viděli, až dohoří. To mělo ten význam, aby se rodil dobytek ženského 

pohlaví atd. 103 Ve sborníku bratří Miladinovcú nacházíme údaj, že 

v Kukuš od pařezu uchovávali jednu část, kterou opatrovali do dalšího 

lOl Tamtéž. s. 42. 
102 UlAI1KAPEB, Ky3MaH. I136paHH )Jena. TOM neTTl1, flpHKa3HH, CKonje 1976, s. 107. 
103 Tamtéž. s. 128. 
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roku, aby podpáli oheľí. za rok o stejném svátku,104 a ve Vodenu "ten 

kousek zakopali ve vinici, aby hroznové víno dozrálo (zčernalo jako 

to ohořelé dřevo)".J05 V Debarském kraji dle zápisů Vasila 

Ikonomova, podobně dávali pozor "aby jim zůstalo jeden nedohořelý 

kousek, který se každý večer od Božit' do Bogojavlenie zapaluje a hasí 

ve víně, aby se ochránil domácí drobnější zvířectvo od škod.106 

Ve vztahu k pálení dřeva Badnik je i obyčej koleda (Kolledulla). 

I dnes, jako v minulosti, ve vesnicích i městech ve všech krajích 

Makedonie menší nebo větší skupiny dětí, zpívají příležitostné písně 

po domech, kde dostanou dárky jako jsou peníze, ořechy, jedlé 

kaštany, jablka, pomeranče a jiné. Jedna z nejpopulárnějších koled je: 

KO/lede, ]lede! naOHaJlO zpeoe, 

ymenaJlO dede. )Jedo ce Jl1attU, 

6a6a zo K6attU, co ttemupu jajLJa 

ZyCKUHU, ZyCKllHy! 0, 0, KOllede!107 

V těchto písních, které nemají rozvytou melodii, jako je to 

v případě dalších lyrických písní, ale skandují se s charakteristickými 

výkřiky, na počátku a na konci se ohlašuje příchod Kristova Narození 

(EmKHK). Takový je případ i následujícího nápěvku zapsaného 

Markem K. Cepenkovem: 

36upajme ce dettul-ba, 

cmpeo cellO Ha zpejattKa, 

OZOH da cu naJlUJHe, 

3a da ce U3Zpeu.7\4e, 

104 MHJIAl~I1HOBl.J,I1, 36oPHHK, CKonje. 1962, s. 473. 
105 Tamtéž. 
106 HKOHOMOB, BacJIJI.CmpoHapOJl:HlI neCHJl Jl o6JlQan OJl: 3anaJl:Ha MaKeJl:oHllja. CKonje 1988, 

S.72. 
107 EOJAI).HEB, rorno. "KHIDKJlUJl 3a npOQJlT" 1983. 
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omu nOCJle Ke oouMe 

KOJleoG oa BUKaAle, 

Kocmefbe oa 36upaMe, 

3G EaoHuK oajaouMe. 

EO:J/CUK oa zo lJeKaMe 
,) . ,) 108 

U npace ua }auu./we. 

Obyčeje a písně, které se provádějí a zpívají o svátku Narození 

Ježíše Krista ve skutečnosti představují prodloužení předešlých 

obyčejů a písní vázaných k předešlému dni. I tyto písně mají všechny 

vlastnosti koledních písní, radost z nově narozeného slunce, přání 

plodného roku. Oproti předešlým koledním písním, zvláště těm, které 

se zpívaly u koledářského ohně, a ve kterých dominují erotické 

obsahy, v písních které se pějí na Božit' je více elementů křesťanského 

náboženství. lo9 Např. v písni je narození Ježíše opěváno jako něco 

bílého na horách, co vypadá jako sněhová hrouda nebo labutí mládě. 

Wmo e 6eJlo Ha nJlaHUHG 

Ha lVlaHUHa Ha pyouHa, 

aJl e zpymKa CHezouma, 

aJl e ntLTle ce6eooBo? 

Hu e zpymKa ClleZOuma 

HU e ntLTle Jle6eOOBo, 

myK MU 6tLTla PucmOBama 

PucmOBama A1UJla AtajKa. 

r o U3BeJla Pucma Eoza, 

Pucma Eoza JltaJlelJKaZO 

zo U3BeJla Ha nJlallUHa, 

108 UEI1EHKOB, MapKo. Hapo.uHl1 rrecHlf, pe.uaKTupan KIIplill I1eH)'JlJJJIICKII, copa60THUK bJJaiKe 
I1eTPOBCKu, CKonje 1972, s. 178. 

109 KI1TEBCKH, M. MaKe.uoHcKu npa:3HIIUII. s. 44. 

84 



Ha nnaHUHa Ha pyi)uHa. 

Ce co6pQJle ce 06l{apll 

ce 06l{apU, ce Ka3apU, 

UCKpUIWle Ka6aTlUme 

3anQJlWle CWleH ozaH 

ozpeQJle Pllcma Eoza 
rr 110 Pucma Doza .il1,QJlettKazo. 

Svátkem Kristova Narození začíná dvanáctidenní období 

takzvaných nekřtěných nebo nečistých dnů, někdo jim říká Ristavi 

dny, které trvají do svátku Bohozjevení (Eozoja6JleHlle), období 

naplněné velkou aktivitou negativních démonů, náboženským 

strachem a různými lnagickými ochrannými úkony. Podle národního 

víry po narození, když Ježíš není ještě křtěn a Bohorodice nepominula 

40 dní od porodu, různí zlý duchové a upíři, strašidla, čarodějnice a 

jiní konají své orgie a snaží se lidem ublížit. Až o svátku Vodici jejich 
. ,,111 

moc mlzl. 

Se svátkem Kristova Narození je spojeno i úsloví: "Pred Bažit' 

zad Božit' kaj da si doma da si.", což má dvojí význmn: v čase velkého 

svátku je třeba aby byli všichni v rodinném kruhu, a zde aby společně 

sdíleli radostnou zvěst o narození Spasitele. V nejchladnějším ročním 

čase plného sněžných vichřic a i dalších nebezpečenství bývalo 

v každém případě nejbezpečněji ve vlastním domě. 

110 IJ,EJlAKOBCKH, NayM, ,Ue6ap1la, 06peLll!, Marntlll o6peLlHlmeCHlI. CKonje 1984. s. 58. 
111 KHTEBCKH, M. MaK. npa3H. s. 46. 
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15. RUSALUSKÉ OBYČEJE V MAKEDONII 

V makedonských národních obyčejích a věřeních mají zvláští 

místo Rusalijské obyčeje, známé i u jiných národů, nejdéle však 

udržené v krajích jižní Makedonie. Tyto obyčeje jsou již vymizelé. 

Jsou udržovány jen v produkci několika uměleckých folklórních 

skupin. Tento obyčej se prováděl v průběhu oněch dvanácti dní od 

7.1/25.XII. do 19.1./6.I, známých jako nekřtěné dny (HeKpcmeHu, 

IIOZYHlI, Pucmoco6u).Věřilo se, že jsou aktivní různé nečisté síly, ty 

vlézají do domll a čekají příhodnou chvíli, aby mohli uškodit lidem. 

Proto se ani nevykonávají některé těžké práce, nekřtí se děti, nevyráží 

se za výdělkem do zahraničí a pod. Marko Cepenkov zaznamenal, že 

v této době "navečer nebylo dobré, aby krejčí šili, ani ženy neměly 

přísti, ani konat jinou práci, od Narození Kristova do Bohozjevení, 

neboť nebyla ki'těná voda a Bohorodice nepominula 40 dní od 

porodu".112 Požději, kdy byla již posvěcená voda, mohlo se odcházet 

do zahraničí za výdělkem a mohly se konat všelijaké práce. Podle 

věření z Gevgelijska se tyto dny nazývají nekřtěné, protože Ristos 

ještě nebyl křtěn, a ďáblové se jej snažili obelstít, aby se pokřtít nedal, 

a aby se tak nemohla naplnit Boží vůle. Vyhýbajíce se těžké práci, 

nevycházely lidé též příliš z domu, a pokud přeci tllusely vyjít ven, 

brávali si s sebou chléb nebo sůl, česnek nebo něco jiného pro ochranu 
v d V' ~ "1 . lB pre neclstyml Sl am!. -

Věříce v moc těchto délllonů a žijíce v náboženské bázni, 

utíkaly se lidé k různým magickým úkonllm, které by je chránily. 

Různými hostinami se je člověk snažil udobřit, některými obyčeji 

naopak vyhnat ze svého středu. Takové jsou vasiličárské obyčeje, 

známé též jako babarské, džamalárské, rusalijské. Vasiličari jsou též 

112 nEflEHKOB, MapKO, KH. XI, Hapo,n:HlT BepyBaIha, l\eTCKlT lTrplT. Pe.n:aKTlTparre K. fleHYmnlTCKlT II 

JleHa CnlTpOBCKa, CKorrje 1972, s. 56. 
113l{AJKOBI1li, BeCenlTH. Mm u pemlruja y Cpóa. Eeorpa.n: 1973, s. 196. 
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známí pod jménem babari, džamalari, eškari apod. Maskováním ale i 

děláním vřavy zvonci, hraním na dudy (zajda), bubny, písněmi a ory, 

boucháním na plechy, vyháněli zlé duchy a nemoci, o kterých se věří, 

že jsou způsobené zlými duchy v těle nemocného. Podobně tak 

rusa1ijové, zvuky, ale nejvíce máváním šavlemi, vyháněli zlé duchy, a 

tak léčili nemoci. Proto rusaliové tancovali rusalijská ora mávajíce 

šavlemi vzduchem, rozbíhali se proti nemocnému a mávali šavlemi 

kolem něj. Proto drželi nemocné dítě v rukou, dokud tenec neskončil. 

Rusalijové byli přátelsky přijímáni v každém domě a byli 

obdarováváni různými dary-fazolemi, masem, vínem, vlnou apod. 

Dary nikdy nebrali pro sebe, ale pro veřejný prospěch, prodali je a 

z peněz dávali církvi, škole a pod. Proto když se vraceli po dvanácti 

dnech domů, cítili se šťastní, protože se účastnili dobročinné mise. 

Zůstala jim jen osobní radost a spokojenost a dobrá pověst v širším 

okolí. 114 

Kuzman Šapkarev ještě v r. 1884 objevil zvláštní případ rusaliů 

v jižní Makedonii, kdy podal detajlní popis těchto obyčejů v Kukuš a 

okolí. HS "Od prvního dne Božit' (Narození Klistovo) do Vodici 

(Bogojavlenie) celých dvanáct dní ve kterých ženy neperou, nekoupou 

se, ani nemyjí své děti, po vesnicích se scházejí skupiny, které si říkají 

rusalijové, jdou od domu k domu, od vesnice k vesnici, hrají 

rusalUská ora, shromažďují peníze, ale i jakékoliv jiné dary, pro účel 

nějaké církve nejčastěji nově postavené." K. Šapkarev také 

dosvědčuje, že každá rusalijská skupina byla tvořena 20-30 mládenci 

nebo muži, starými mezi 20-40 lety, vždy též páry 10 až 30, které 

byly nerozdělitelné jeden od druhého jako dvě ruce či dvě nohy 

jednoho těla. "Každá skupina měla své muzikanty i tanečníky. První 

dva se jmenovali "Baltadžija" a "Kesadžija", první z další dvojice, 

114 KHTEBCKH, M. MaKeJl. npa3H. S.54. 
115UIAIIKAPEB, Ky3MaH. PycamHl, JlpeBeH II TBp,lle lIHTepeCeH 6bnrapcKll o6wJaj 3ana3eH II JleHec B 
jy)(wa MaKe,llOHH5I, IInOB,llllB, 1884. 
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kterým prakticky začínalo oro se jmenoval "Jazkašija ". Každá 

skupina měla po dvou "Cauši", kteří chodili od strany paralelně 

s tancem jeden napřed, a druhý nazad a ještě 2-4 sluhové. Baltadžija 

v pravé ruce nosil sekyru a všichni ostatní velké meče vytasené ostřím 

nahoru. Nosili speciální sváteční oblek s dvěma červenými šátky 

překříženými na prsou. 

Stefan Verkoviť zaznamenal, že v Dolnovardarsku, v egejské 

části Makedonie "se oblékají do košilí nebo šatú, převázaných na 

prsou od pravého ramene do pravého podpaždí a od levého ramena do 

pravého podpaží. V ruce nosí šavli vztyčenou nahoru, a núž za 

opaskem, kterým je přepásána tmavá košile. Od té doby, co začnou 

tancovat, dokud neskončí, nekřižují se před jídlem, před ulehnutím ani 

když pijí víno. Nemluví, ukazují si rukama, ústy mlčí. ,,116 

Jak píší sběratelé těchto obyčejú v Gevgelijsku Stefan 

TanoviťJl7, Ljubica a Danica Jankoviť,1l8 v naší době Věra 

KličkovováJl9 a další, rusalijská družina šla nejprve do církve kde 

přijala svátost oltářní a požehnání od duchovního, ten je pokropil 

svěcenou vodou a teprve pak když vyšli z církve, odehráli tři ora, před 

tím než vyrazili na dvanáctidenní putování a vykonávání těchto 

obyčejú. 

Po příchodu do nějaké vesnice rusalijové nejprve navštívili popa 

nebo vesnického stařešinu, od kterých žádali povolení, pro svou 

činnost. Když jej obdrželi, navštěvovali jednotlivé domy. Věí'ilo se, že 

každý dúm, kde tancovali rusalijové bude chráněn od nemocí, bude 

mít šťastný rok a bohatou úrodu. Proto ve vesnici, kam došli rusaliové 

nikdo nepracoval, ale všichni se snažili obsloužit tanečníky. Pokud byl 

116 BEPKOBl1ň,CTeq:,aH. MaKe)loHcKII napO)lHll yMOTBOp611, KHlIra neTTa, q:,ommopHll II eTHorpaq:,cKll 
MaTepllaJIU, nO)J:rOTBUJI KUpII';"I llenymmlcKII, CKonje 1985, s. 83. 
117 TAHOBl1ň, CTeq:,aH, CpncKII HapO)lHII 06e'lajH y "oeBI)eJIHCKoj Ka3H, Eeorpa)l. 1927. 
118 JAHKOBI1:K, Jhy6ulla H ,naHlIUa. HapO,lJ,He Hrpe IV , Eeorpa)l1948, s. 132. 
119 KJH1lJKOBA, Bepa, PyCaJlllCKH 06U'IaH BO feBremlcKo, "MaKe)lOHCKH q:,OJIKJIOp", r ll. , 6p. 3-4, 
CKonje, 1969, s. 377. 
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někdo z tenečníků unaven z vícedenního tance, hlásili se další 

z vesnice, kteří je nezjištně zaměňovali. Nad každými vraty vyřezávali 

kříž, a pokud byl v domě nemocný člověk, trojice z nich se rozeběhla 

k jeho posteli mávajíce šavlemi. Pokud bylo nemocné dítě, vzali ho do 

náruče a tančili s ním, věříce že ho nemoc přejde. Za to byli bohatě 

obdarováni. Pokud se rusalijská družina zdržela ve vesnici déle do 

večera, zůstávala i na nocleh, a pro každý dúm bylo ctí, aby phjali 

jednoho nebo dva z nich. 120 

Dávalo se pozor, aby se nesetkali dvě rusalijské družiny. 

V takovém případě bylo nutné, aby jedna družina přiznala převahu 

dnlhé a měla projít pod šavlemi silnější skupiny. Neboť nikdo nechtěl 

přiznat, že je slabší, docházelo ke rvačkám se smrtelnými případy, 

zahynulé pohřbívali hned na místě, o čemž svědčí toponyma 

,.rusalijské hroby" po celé Makedonii. Z těchto důvodů jak, zapsal 

Šapkarev, každý účastník v těchto obyčejích, předtím než vyrazil 

z domu, loučil se s pHbuznými a s rodinou v objetí a polibkem, jako 

když jde do bitvy, neboť nebylo jisté, zda se zpátky vrátí zdráv a 

ŽiV. 12I V novější době se taková setkání řešila dohodou, menší skupina 

pominula pod šavlemi větší skupiny, tím pádem se nepovažovala za 

zahanbenou, a incidentům se tak zabránilo. 

Členové jedné rusalijské družiny dodržovali pHsná pravidla. 

Např. celých dvanáct dní mlčeli, neslněli se zdravit ani se křižovat, ani 

žehnat, nesměli se vrátit zpátky, nesměli stoupnout do vody, nesměli 

spát se ženami ani pít víno atd. Rusalijové nevcházeli do domu, o 

kterém věděli, že je tam žena, která ještě nepominula 40 dní od porodu 

(leunka). Ta se před nimi sama kryla. Rusalijové zakončovali své 

tance jeden den před svátkem Bohozjevení, vracejíce se do vesnice. 

120 KI1TEBCKI1, M. MaK. npa3H. s.56. 
121 lIlATIKAPEB, Ky3MaH. PyeaJ1IUI, JlpeBeH II TBpJle HHTepeeeH 6bJlrapeKlI o6lI'-Iaj 3arra3eH fl neHee B 
jYiKHa MaKenOHH5I, DnoBnllB, 1884. 
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Nejprve šli do církve, kde duchovní zapěl modlitbu. Věřilo se, že 

každý rusalija, který po dvanáctidnovém tanci neobdrží takovou 

modlitbu, zblázní se. Tato modlitba se konala podle strohých pravidel 

a nad každým tanečníkem zvlášť. Do církve vcházeli se šavlemi 

nahoru a vycházeli po modlitbě se šavlemi dolů. Když políbili ikonu, 

byli pokropeni svatou vodou a šavle obrátili špičkou dolů na znamení 

pokory a přijetí nové víry. Po tomto aktu se křižovali jako opravdoví 

křesťané a líbali ikony. 122 

Je očividné, že se jedná o staré pohanské obyčeje, o vyhánění 

démonů, které později pi'ijaly více křesťanských prvků. To je vidět 

nejen z modliteb na počátku a konci těchto dvanácti dnů, ale i z 

křížení šátků na prsou, křížil na čepicích, křížení šavlí při tanci 

rusalijských or, přijímání požehnámí od duchovního. 123 

122 Kl1TEBCKl1, MapKO, MaKclloHcKll npa'3Hllllll, CKonjc 2001, s. 57. 
123 Tamtéž. 
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16. OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SV. HASIL VELIKÝ, Nový ROK 

(06pe3allue rOcn00060~ C6. Bacu1l14 BeR., Cmapa H06a rOOuHa, 
BacUJlulIa) 1.1./14.1. 

1. ledna se podle starého kalendáře a podle nového 14. ledna 

slaví tři svátky: Obřezání Kristovo, Sv. Basil Veliký a Pravoslavný 

Nový rok. 

Podle židovského zákona se každé mužské dítě nosilo osmého 

dne po narození do chrámu, aby bylo obřezáno, při tom mu bylo 

dáváno jméno. Tento úkon se považoval za vytvoření spojení 

s Bohem, neobřezaní byli naopak považováni za nepožehnané a 

nečisté, proto též za odpadlíky od židovského národa. Ježíš jako Boží 

Syn by mohl teoreticky zůstat i neobřezán, ale ten se nenarodil proto, 

aby nI šil zákon, nýbrž aby jej potvrzoval a byl příkladem. Proto jej 

Svatá rodina osmého dne po narození odnesla do chrámu, kde po 

vykonání tohoto obřadu dostal jméno. Na památku této události svatá 

církev ustanovila svátek obřezání Kristovo osmého dne po svátku 

Kristova narozenÍ. 

Současně s tímto svátkem se slaví svátek Svatého Basila 

Velikého, známého jako Ceasarejský, protože byl známý jako vladyka 

ve městě Ceasarea Kappadokijská. Narodil se v tomto městě v r. 329 

zbožným rodičům, otci, který se také jmenoval Basil a matce Emiliji. 

Jako mladý dosáhl vzdělání, přijal svěcení a učil národ Božímu učenÍ. 

Velkou popularitu mu záviděl tehdejší vladyka v Ceasareji, kvůli 

čemuž Basil odešel do pouště a zůstal tam do vladykovy smrti. Pak se 

vrátil a byl ustanoven vladykou, učinil n1noho dobrých skutků které 

církev palnatuje. ZemřelI. ledna 389. Proto slaví církev každý rok na 

tento den jeho památku. Zůstal příkladem pozitivních lidských 

I " vv bl" k " "V l'k" 124 V astnostl, pro nez y clr Vl nazvan e I ym. 

124 KHTEBCKH, Tamtéž. s.49. 
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Kvůli časové shodě se svátkem sv. Basila Velikého je svátek 

Obřezání Páně znám jako Vasilica. Tento název svátku asociuje na 

obyčeje vázané s Novým rokem. Tento den spadá do období výše 

zmíněných nepokřtěných dnů. 

Zvláště zajímavé je drama s maskami, které bylo rozšířeno na 

úzelní celé etnické Makedonie, někde s různými jlnény podle častníků 

ve hře: V Ochridsku - vasiličari, v Bitolsku - babari, ve Skopsku

džamalari, v Tikvešsku-džamalari, v Razlošsku-survaskare, v 

Kostarsku a jiných místech v egejské Makedonii eškari atd. I když na 

více místech se toto drama hrálo v průběhu všech dvanácti nekřťených 

dnů přesto je nejvíce vázán na svátek Vasilica. 125 

Je důležité poznamenat, že děti jen vzácně slaví svátek jinak než 

dospělí, jako je tomu v tomto případě. Nový rok vítají zvláštními 

obyčeji, hrami a písněmi, které jsou velmi rozdílné od těch, které 

provádějí dospělí. Jsou však blízké obyčejům a písním, které se 

provádějí v předvečer Klistova Narození. I o svátku Vasilica i o 

svátku Badnik, nejprve u společného ohně, pak chodíce po domech ve 

vesnici nebo městě, zpívají ph110dné písně, za což dostávají dárky. I 

tyto písně stejně jako kolední písně na Badnik nemají rozvytou 

melodii, odhKávají se skandováním, s charakteristickými výkřiky na 

počátku i na konci, a v motivu jsou si blízké. V písni se vyjadřují 

mnohá hezká přání a požehnání pro nadcházející plodný rok. 

125 Tamtéž. s. 50. 

CYP06a, cyp06a zo()uHa 

ZOl1eM Kllac Ha HU6a, 

ZOl1eJl! Zp03() Ha 1103a 

:J/C011111 MCl.My11 Ha 11eca, 

:JICU60 3()pa60 ()o ZO()lLHa, 
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P6 
00 2001LHa 00 alHUHa. -

Děti též nosí proutky ze dřínu nebo slívy, kterými šlehají lidi 

zvláště staré a nemocné, obyčej se nazývá suroveně, což má ten 

význam, aby i ti byli zdraví (CypOBH) jako proutek. Tak se činí i 

d01nácím zvířatům, zvláště koním, volům i ovcím, kvůli čemuž 

hospodář vede vasiličari do chléva. 

Dospělí se na tyto oslavy připravují dříve. Připravují si masky, 

předměty pro dělání zvuků a hluku, jako zvonce, plechy, hrnce, ale i 

hudební nástroje: dudy, šalmaje, bubny a podobně. S těmito 

rekvizitami se vytváří velká vřava, která nejenže vytváří veselou 

atmosféru, ale má též vytvořit a odehnat zlé duchy. 

Ve vasiličárských družinách chodí lidé, kteří si rádi dělají 

legraci. Obyčeje, které se přitom provádějí, představují opravdové 

národní drama s přesně určenými úloh mni pro účastníky, 

maskováním, i druhými elementy přítomnými ve folklórním divadle. 

V okolí Skopje tvořilo tyto skupiny 30-50 účastníků, ze kterých 

se vybírala čtveřice "maskardŽiji". Mezi nitni byli dva "starci", a další 

sva hráli úlohu dvou lnladých žen-nevěsty a orvanata. Další účastníci 

bandy představovali "děti" nebo "vojáky". Ve hře, kterou hráli, dobrý 

stařec zabíjí zlého, což znamenalo že dobrý duch zabíjí zlého, což na 

druhou stranu znamenalo zabezpečení požehnání v domě a bohatou 

zemědělskou úrodu. V Garao Džumarsko tyto družiny bývaly 

15-20 ti členné a říkalo se jim "survaskare". Jednoho z nich nazývali 

medvěd, druhého medvědář, třetí se převlékl za nevěstu a líbal ruku. 

Ve vesnicích Embore, Debrec i Palior v egejské části Makedonie se 

hrála malá a velká EŽka. První hrály děti, druhou dospělí. V debarsku 

(Ochridsko) hlavní aktéři hry byli zet', nevěsta i věštec. l27 

126 MapKo KHTeBCKlI, MaKe.n:oHcKM npa3HlH(1l, CKonje 2001, 50. 
127 Tamtéž. s. 51-52. 
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Tyto vasiličárské družiny v každém domě, nebo pokud je 

nepouštěli dovnitř pro jejich vulgárnost, ve dvoře, hráli vzpomenutou 

hru, za což dostávali dary (maso, fazole, brambory, olej atd.), ze 

kterých dělali společnou hostinu. Tam, kde jim nic nedali, udělali 

nějakou škodu, nejčastěji rozbíjeli něco, co našli ve dvoře např. pluh, 

trám, kolo apod. Dávalo se pozor, aby se nesetkaly dvě vasiličárské 

hordy, neboť pravidelně docházelo ke střetům, které trvaly dokud 

někdo nezahynul, o čemž svědčí toponyma vasiličárský hrob, 

babarský hrob atd., které najdete v celé Makedonii. 

Existuje více obyčejů a věr, které jsou primo svázané 

s počátkem nového roku. V první řadě je to předpovídání štěstí a 

prosperity každému členu rodiny, plodnosti dobytka a úrodnosti 

zemědělských kultur. Do hliněného víka hrnce se též vkládají oharky 

a pokrývají se vršníkem a pak se pozorují, ty co shořeli na bílý popel 

budou prosperovat, ty co uhasly dočkají se nemoci a neštěstí. O 

Vasilici na některých místech pečou pogaču nebo bánici s penízkem, 

tak jako se to na více místech dělá na Badnik, a tak se předpovídá, 

který člen rodiny bude v následujícím roce nejšťastnější. Podle víry 

některých by si měl každý o tomto svátku obléknou něco nového a 

odnosit to v průběhu roku.128 

128 Tamtéž. s. 53. 

94 



17. PŘEDVEČERKŘTU PÁNĚ (BOOO1(pcm) 18.1./5.1. ZJEVENÍ PÁNĚ, 
KŘEST PÁNA JEžíŠE KruSTA (BOHOZJEVENÍ ČILI THOFANIE) 

19.1./6.1. (Eocoja6.lleHUe-Booul/u) SBOR SVATÉHO SLAVNÉHO 
PROROKA A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ, JANA KŘTITELE 20.1.17.1. 
(Co60p Ha C6emu J06aH KpcmumeJl) 

Svátek Vodici (Bogojavljenie) slaví národ jako jeden 

z největších křesťanských svátků, neboť ten den je podle víry křtěn 

Ježíš od Sv. Jana v řece Jordánu. Tímto svátkem končí nejen dvanáct 

takzvaných nekřtěných dnů, ale i cyklus zimních svátků. 

Tajemství křtu je jedním z více tajemstvÍ křesťanské víry. Křest 

znamená duchovní narození, počátek života ve víře. Proto se kmotr 

(KyM) považuje za duchovního otce křtěnce a nejbližšího příbuzného. 

Podle dávného porozumenl pí"Íjatého církví je kmotrovství 

příbuzenským vztahem, a proto pro rodiny kmotra a kmotřence platí 

zákon o exogamii. 

V minulosti se v tomto čase uctíváno obdarovávající božstvo 

Dajbog. To vyplňovalo přání lidí, kteří se na něj obraceli při otvírání 

nebe. Podle víry se v noci před svátkem přesně o půlnoci, v hluché 

době (Ha 2J1y60 006a), otvíralo nebe, a všem bdělým, kteří si počkali, 

byla božstvem vyplňována přání. Podle jedné pověsti z Ochridu, které 

zaznamenal K. Šapkarev, nějaký člověk, který pozoroval tuto akci 

oknem, přející si mít jeden osmak peníze, omylem řekl, daj mi 

gospodi jeden osmak glava a zázrakem se mu zvětšila jako hlava až ji 

měl jako jeden osmak, že ji nemohl vyndat z okna, a zůstala mu venku 

a ten byl jako přibitý na okně. 129 V tu dobu i vody přestaly téci a byly 

velmi léčivé. Tou vodou se mohli léčit různé nemoci. Pokud se voda 

nenalila v té chvíli, 1110hla se taková opět získat speciálnÍln obřadem 

vykonaným popem. 130 

129 UlAnKAPEB, Ky3MaH , vb6paHlf .nena, TOM UeTIH, s. 44. 
130 KHTEBCKI1, M. MaK. npa3H. s. 59. 
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Vodici se slaví dva dny - první den 19./6.1. se kromě 

Bogojavlenie-Vodici jmenuje Vojordanie nebo též Maški Vodici a 

druhý den 20./7.1. Sbor svatého proroka Jana Křtitele je označován 

jako Ženski vodici. Jak zaznamenal K. Šapkarev131 v minulosti byl ve 

Skopje známý obyčej koupání novoženců. První den svátků koupali 

zetě a prvorozené chlapce a druhý den nevěsty a prvorozená děvčátka. 

Tento obyčej se prováděl tÍ1n zpllsobem, že je odvedli k řece Vardar, a 

tam je pop po speciálním obřadu kropil svěcenou vodou. Stejný 

obyčej zaznamenala i V. Kličkovová/-~2 a proto se domnívá, že díky 

tomuto obyčeji se první den nazývá mužské a druhý den ženské 

Vodici. 

Je známé, že o prvím dnu svátku chodí na koledu jen muži a 

druhý den jen ženy. Charakteristické pro svátek Vodici je, že ten se 

slaví ve větších nebo lnenších skupinách, které se nazývají kompanie, 

kumstva nebo bratstva. Někdy se tyto skupiny formují po sousedství, 

někde po rodinách. Všichni členové skupiny se považují za rodinu a 

vzájemně se oslovují svetijovane nebo pobratime. Každá kompanije 

má svého klnotra (KYJVt), kterému řfkají Sveti Jovan, ten opatruje křfž 

do dalšího roku pro tu samou přJ1ežitost, což znamená že v tom čase 

drží kmotrovstvÍ. Jmenování za kmotra se koná podle přísně 

stanoveném pořádku, nejčastěji podle věku. K. Šapkarev zaznamenal, 

že v nějaké vesnici v Ochridsku se kmotrovství i kříž odkupovaly 

dražbou.133 V naší vesnici Ilinden ten, kdo v církvi dostane úlomek 

z obřadního chleba s mincí, bude kmotrem pro další rok. 

Jeden den před svátkem na 18./5.1. je Vodokrštenie, Vodokrst 

nebo Vodopost. Ráno brzo po zazvonění církevního zvonu jdou 

všichni kmotrové do církve, každý sebou nese nádobu s vodou a v ní 

l3l fIAHKAPEB, Ky3MaH. 1f36paHH ,lJ,eJIa. TOM qeTBpm, s. 128. 
132 KJH14KOBA, Bepa. EO:llmKHlI 06HQaU BO CKoncKa KOTJIHHa, fJIaCHllK Ha ETHOJTOUlKU My3eK 1, 
CKonje, 1960, s. 248. 
133 lllAHKAPEB, Ky3MaH. TOM 'leTBpm, s. 248. 
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kříž, který patří jeho kompanii. Když pop prověří zdali jsou dobře 

vázány s bazalkou (6oCUlleK) , je nutné aby ke kříži bylo přivázáno 

tolik větévek bazalky, kolik má kompania domů, všem křížům 

společně se pěje modlitba, a tím jsou posvěcovány. Tímto aktem 

získává voda, do které jsou ponořené kříže, profilaktickou moc. S ní 

se během dne kropí ve staveních, stájích a jiných prostorách s cíleJn 

vyhnat všechny zlé síly. Kropíce touto vodou kum žehná. 

Kaj Ulmo I10JHUHa ttecell Kpcnl, 

oa e tteCllo 6epUKel1111o, 

Kaj Ulmo Kal1HaJlO Kal1Ka 6ooa, 

cpe6po u 3.IWmO oa Kal1um, 
~) .-CI r" 134 ua ce pouum oepUKemom. 

o Bohozjevení je hlavním akteln házení kříže do vody. 

V Ochridu se kříž hází do jezera. Ve Skopje do Vardaru a ve vesnicích 

do řek, kde předtím upravili (prošířili) koryto. Kříž vyhazuje pop 

následně po odzpívání liturgie, po kříži se vrhne lnnožství mládenců a 

mužů, ale jejich počet nesmí být sudý. Ten kdo kl1ž z vody vyzvedne 

dostává dary. Věří se, že po tomto obřadu se voda stává svatou a 

léčivou, a proto všichni přítomní si plní nádoby touto vodou, a 

uchovávají ji celý rok pro léčení nemocí lidí i dobytka. 

Odpoledne chodí muži na koledu, ale jen v domech své 

kompanie. Sbírají dary - maso, chléb, peníze a jiné. Žehnají a zpívají 

písně. Druhý den svátku - Sbor svatého Jana Křtitele - slaví jmeniny 

Janové "Jovanovci". Tento den se nazývá ještě též Ženski Vodici, 

neboť hlavní slovo v konání obyčejů mají ženy. Kromě jiného ženy v 

tento den chodí na koledu opět jen po domech své kompanie. Nejprve 

oblékají jednu dívku do nevěstinských šatů, ta líbá ruce lidem 

134 KJ1TEBCKH, MapKO. 3naTHa 'lama, CKonje, 1983, s. 33. 
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v domech a sbírá dary, nejčastěji peníze. Chodíce po vesnici vodičarky 

zpívají. 

.[1 .. / . ,,1'35 " Oj.l1:0B .l1:0j,n:OB HH3 ceJIO Haj.l1:0B ceHO KoceHO... --

Ve dvoře domu: 

"OB,n:e .l1:Bopje MeTeHH/oB,n:e MOMH nJIeTeHH .. ,,136 

V domě zpívají každému členovi rodiny zvláštní píseťi v závislosti na 

jeho věku i postavení v rodině. Hospodáři se zpívá: 

/{OMamUlIe CmaMjauulIe, 

daJ/u nueUl UJlU cnueUI, 

aKO nueUl eeceJlU ce, 

aKO cnueUl pa36ydu ce. 

/{o;qemaJ/o Jleno nlme 

ua paJ"tella Ha Cma;weHa. 

T02aj eeJlum dO.A1aKuHom: 

-Aj nodajme JlaK u cmpeJla, 

da 3aCmpeJla oea nlme: 

-He CY.!"'l nUJle 3a CmpeJlafbe, 

myK cy.?w nUJle a6ep?lzlja, 

a6ep 1I0Ca.71d od daJ/eKy, 

mu cu U.MaUl MW/a CUHa, 

llapom UJlda KepKa, 

deajlfa da ce coceamume, 

II naK da ce nOHazuame 

135 Tamtéž. infonnátor mnka Mirčevská (1880).s.52. 
136 Tamtéž.stejný infonnátor. s.52. 
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KaKo eejKa lfo ja60.llKa, 

KaKO Huea co ntteHUlla, 
. 137 

KaKO mp.110 CO }aZO.llHlfa. 

Ženě, která má syna, se zpívá píseň: "lma majka mila sina". 

Ženě, která má dceru: "lma majka mila těrka" nebo "lma majka mila 

těrki", pokud má více dcer. Ženě bez dětí se zpívalo: "Eliver mi koňa 

koit" atd. Podle obsahu a způsobu jsou tyto písně blízké lazarským 

písním. 138 

Nejslavnostnější a nejveselejší je večer u kmotra, kdy se 

odvazuje kříž, a kdy kmotr předává kříž a s tím i kmotrovství novému 

kmotrovi. Starý i nový kmotr sedí jenen vedle druhého, kmotr 

odvazuje kříž, a každé rodině z kompanije dává jednu větévku bazalky 

a kousek červené nitě, kterou byl kříž ovázán. Potom předá kříž 

novému kmotrovi a gratuluje mu k novému kmotrovství. Po tomto 

zdvihá několik mužů nového kmotra třikrát do výšky ke stropu a 

všichni přítomní zpívají: 

ConaLUU ce, cmapu Ky.Me 

onauLU ce, Hoeu KyJ14e, 

J7UtteH rocnoo ce paCnaLUaTl, 
. . 

co } ap Wb a, co } aZHUřb a, 

co OettUřba eo KyKaea, 

co 6epuKemom HU3 nOIlemo, 

maHKU pJ-/cu 00 UUle.MUřba, 

nttejHlfume 00 zpeoume, 

jal.{)Heřba 00 nojacu, 

137 KHTEBCKH, MapKO. 3JIaTHa qama, UHcpopMaTOp TaHacKa TprrqeCKa n IloHKa UlyJIeCKa On c. 
03,llOJIeHH, s. 57. 

138 KI1TEBCKH, M. MaK. npa3HllIlll. s. 82. 
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a yp6ume 00 Ko.lleHa. 

lfCl.JeKaJle u 6 ZOOUHa, 

u 6 ZOOILHa u 3a MHOZy 

coce pooa Ulmo UJI,la7We 
. 139 

II JHaJKUHa u mamK06a. 

Dokud kmotra vyzdvihují, ten žehná lidem, aby se jim dobře 

žilo, aby se posilovala kompanija. Pak na provázek s penězi na kříž 

přivazují ještě jeden peníz, který symbolizuje další jeden úspěšně 

prošlý rok. Za všech těchto aktivit je možné vidět, že v národní víře 

kmotr (KyJv!) představuje vztah s Bohem - ochráncem. Tyto obyčeje se 

dělají ve většině vesnic v Makedonii. 

139 KHTEBCKH, MapKO. 3naTHa 'lama, HH<popMaTOp lt PaTajoBcKa, CKorrje 1983, s. 46. 
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18. NEDĚLE SYROPUSTNÍ, NEDĚLE VŠEOBECNÉHO SMÍŘENÍ, 
POČÁTEK VELKÉHO PŮSTU - 5.3.120.2. v r. 2006 (HeoeJla 
cuponycmHa llpollKa u nOKllaou) 

Neděle všeobecného smíření (llpot[Ka nebo Be.llUKU lloKllaou) 

mezi lidem znám jako ,llpoulfnellu llOlOWOU" spadá mezi největší 

křesťanské svátky, podle některých v pořadí hned za Kristovo 

Narození (EOJICUK) a Kristovo Vzkříšení (Be.llUZoeH). TÍlnto dnem 

začíná dlouhý velikonoční půst, období naplněné mnohým odříkáním, 

nadějemi a očekáváním Kristova VzkříšenÍ. O tomto svátku se konají 

bohaté obyčeje, jakož jsou odpouštění, odtud název svátku 

"llpoLUmellu llOK.llaOU", pak "hamkání" (wl'lKGlbe), obřadní ohně, 

bohatý stůl, předpovídání délky života a štěstí, obyčeje za očištění od 

hmyzu, švábů, blech a jiných škůdců. 

Je očividné, že některé obyčeje, jako například odpouštění, mají 

křesťanský základ, zatímco další jsou spojené s předkřesťanskými 

jarními oslavami. 

Když mluvíme o Neděli všeobecného smíření, nesmíme 

zapomenout dny, které předcházejí tomuto svátku. Jeden týden před 

touto nedělí, v sobotu, je zadulnica. Sobota bezprostředně před touto 

nedělí je v Makedonii známa pod jlnénem "Umrelo dete za 

banička ,,140. K této sobotě se váže přIběh o chudém dítěti, které 

pozorujíce bohaté, jak nosí každý den chléb a pečivo z pekárny, 

prosilo nlatku o báničku (druh plněného pečiva). Matka, která neměla 

lnouku, lnu stále lhala, že další den mu upeče, a dídě nakonec plačíce 

a čekajíce zemřelo. Pro vzpomínku na ten den a to dítě, zadělává se o 

této sobotě těsto na bánici, či zelnik, a toto pečivo se pak rozdává. 

Neděle před svátkeln Pročka je Masopustní neděle (Meconyclla 

140 JJ:EJH1HI1KOJIOBA, 30pKa. 06WJaIl cBp3aHlI co noe,llHHH npa3HIIUH H He)J:eJIHH ,llHH BO Pa)J:OBHlll, 
fJIaCHlfK Ha ETHOJIOIIIKHOT My3ej 1, CKonje, 1960, s. 148; AJJeKCaH,llap JJ:OHCKH, <POJJ.KJIOpHO 60raTCTBO 
Ha UlmD, UlnID, 1989, s. 385. 
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HedeJla), některýn1i nazvaná i ,,MecHu IIoKlladu", neboť tímto dnem 

začíná půst, při kterém se vynechává jedení masa, sádla a masných 

produktů. Týden následující po této neděli se jmenuje Symý týden 

"CupHa HedeJla nebo CUpHUl/U", neboť tehdy se smějí jíst mléčné 

výrobky. Někým je tento týden nazýván též Nedělí bílou (Eella 

Hedella). 

Z obyčejů, které se byly prováděny na symé pondělí je zajímavé 

zvaní větru, aby se objevil v létě, kdy je ho třeba, aby foukal na žito. 

Tehdy se připravil topejnca (chléb s olejem) s ma§tejnca (kyselé 

mléko), to se nosilo na humna, třikrát se přeběhlo po humnách 

s pokřikem "EIa vetre da jajme top ejn ca, v leto da dojš da veJme 

čejnca, jugu, jugu, jugu .... " Potom se jedlo ve středu pole. 141 

Od zahájení půstu od mléčných výrobků na "CUpHU IIoKlladu", 

které jsou ve stejnou dobu jako Pročka, začíná velký půst dlouhý 

sedm týdnů, který trvá až do Kristova Vzkříšen. Obyčej 

odpouštění pochází z křesťanského pochopení o pomáhání a 

odpouštění si mezi lidmi navzájem. Věří se, že tento den si vzájemně 

odpouštějí nebe i země, a je třeba, aby to samé vykonali i lidé. Nebe, 

protože se prohřešilo vůči zemi mrazy, hromy a dešti, prosí o 

odpuštění. Lidé žádají jeden od druhého odpuštění za prohře šky . 

Mladší vždy žádá odpuštění od staršího. Děti od rodičů, křtěnec od 

kmotra, odpouštějí si i sousedé, přátelé a přfbuzní. Mladšf se tii.krát 

poklonf před starším člověkem a řekne: "Odpusť mi!" (IIpocmu )HU!), 

na což ten odpovídá: "Nechť je ti odpuštěno ode mě i od Boha" 

(IIpocmeHo da mu e II od ]'vleHe U od Focnoda!). Někde se říká jen: 

"Nechť je vám odpuštěno!" (IIpocmo da 6U e!) V některých krajfch 

Makedonie nosil ten, kdo žádalo odpuštění, nějaký dárek (pomeranče, 

citrony, hrozinky, alva, vejce). V osídlených místech působí zvláštní 

dojem čilý pohyb obyvatelstva. Mnozí spěchají navštívit starší, aby je 

141 KHTEBCKH, MapKO. MaKelloHcKll npa3HHllll, CKonje 2001, s. 87. 
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požádali o odpuštění, a následně aby zasedli k bohatě prostřenému 

stolu. 

Zajímavý obyčej je hamkání (a.iHKafbe), který působí radost 

zvláště dětem. Dělá se tak, že se jedno vařené vejce propíchne jehlou s 

nití, která se pak přiváže na vřeteno, tím se pohybuje. Děti si mají 

kousnout do vejce, ale nepomáhat si přitom rukama. Začíná se 

staršími dětmi. Jen malým se dovoluje, aby si pomohaly rukama. Kdo 

si kousne, může sníst celé vejce a hamkání pokračuje s dalšínl vejcem. 

Po hamkání se za pomoci niti, na které bylo navázáno vejce, 

předpovídá délka života starých lidí. Vysloví se jméno nějakého 

starého člověka a nit se zapálí. Pak se počítá po deseti. Pokud hoří 

déle, ten bude dlouho žít, pokud hned uhasne, má zemřít ještě toho 

roku. V některých místech se takto předpovídalo jen starým lidem, 

jinde každému členu rodiny. 

Velký dojem zanechávají velké obřadní ohně, které se pálí večer 

o tOlnto svátku. Díky přeskakování ohně se děti zbavují nejen nemocí, 

blech a druhých parazitů, ale i zlých démonů a nejvíce hříchů. Děti 

připravují oheň celé odpoledne. Takový oheň dělají děti z každého 

sousedství a předhánějí se, čí oheň bude hořet déle. 

Pondělí po Neděli všeobecného smíření se nazývá Čisté Pondělí. 

Ten den se uklízí důnl, a zvláště se dbá, aby bylo nádobí očištěno od 

mastnot. Dříve se tak činilo pomocí mouky a popela a dlouhým 

vařením. Celý týden nazýval Čistý Týden, a každý den zvlášť Čisté 

Pondělí, Čisté úterý atd. Zbožní lidé hladoví tři dny, nejedí nic, a ve 

středu jdou do církve, kde obdrží svěcenou vodu naezmo. Tento přísný 

půst po Neděli všeobecného smíření se nazývá Trimeri a samotný akt 

hl d v,,· v 142 . a ovenl tnmerene. 

142 KHTEBCKH, MapKO. MaKeJlOHcKlI npa1HlHHI, CKorrje 2001, s. 90. 
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19. LAZAROVA SOBOTA .. KONEC SVATÉ ČTYŘICÁTNICE .. V r. 2006 
15. 4./2. 4. (lla3ape6a ca60ma) .. KVĚTNÁ NEDĚLE .. VJEZD PÁNA 

DO JERUZALÉMA .. V r. 200616.4./3.4. (Bllecy6albemo Ha Focnod 

Hcyc Xpucmoc 60 EpyCClllUAl - 1.J6emHulIU) 

Jeden týden před KIistovým Vzkříšením (BeJlU2deu) je Květná 

neděle (1.J6emouocua ueoeJla, Bpóulfa nebo 1.J6emulfu). Sobota před 

Květnou nedělí se nazývá Lazarova sobota (lla3ape6a Ca60ma nebo 

lla3apu1Ia). Tento svátek je ustanoven na památku slavného Ježíšova 

příchodu do Jeruzaléma ještě od nejrannějších křesťanských časů, 

slaví se však od 3. století. Na ikoně je tato událost vyobrazena tak, že 

Ježíš sedí na oslu a jeho učedníci a národ mu prostírá cestu květy a 

oděvy. 

S Lazarovou sobotou je spojeno více obyčejů a písní známých 

jako lazarské. Zpívaly je dívky chodící ve skupinách po domech 

v osídlencý místech. Lazark)l zpívaly každému člověku zvláštní 

osobitou píseň, která odpovídala jeho věku a společenské pozici, za to 

dostávaly dary, nejčastěji peníze. Tyto písně velebí člověka, kterému 

jsou určeny, je v nich vyjádřeno přání jeho úspěchu, přilepšení jeho 

rodině, zdraví i štěstí v životě daného člověka. Mnoha lyrickými 

elTIocemi jsou naplněné písně pro malé děti jakož i tato píseň ze 

sborníku bratrů Miladinovců: 

lvfaJlelJKO yóoo, o lla3ape! 

Ha OU6au MU ceoeUle, 

co ja60JlKO u2paUte, 

JvtajKa Jle My 6UKaUle: 

"MaTteIIKOO y6oo! 

/{ocma ceoe ua oU6au, 

oocma U2palU cja60JlKO, 

oau' me lfapom 002JleOam, 
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dall' mu llapcmeo nOKJlOllum!" 

YUlme pettma Ha pette, 

MU 20 LJapom d02Jleda 

u .kly lfapcmeo n01(]lOHu.
143 

Po celé Makedonii chodíce po domech zpívaly lazarky písně 

všem členům rodiny počínajíce nejstarším v domě. Tomu se zpívalo o 

synech, snachách, vnucích, o bohatství a dobrých zprávách. Chlacůnl 

se zpívalo o učení se v klášteře, dívkám aby se vdaly za carského 

syna, neženatým mužům, aby získali dívku, aby se oženili a měli 

pěkný život. Dívce na vdávání se zpívalo o její pracovitosti, o jejích 

darech, tchyni a tchánovi, o bratrech a sestrách ženicha, o nevěstách 

jeho bratrů. Velmi vřelé písně byly zpívány nevěstám, které ještě 

neměly děti. Matkám se zpívalo o jejích dětech, které byly srovnávány 

se sluncem. Když vstoupily do dOJDu seřadily se do půlkruhu tváří 

k domácím. Po odzpívání políbily domácím ruku a dostaly nějaké 

peníze nebo vejce. Lazarky byly všude vítány. Nezpívaly jen 

v domech, kde měli nedávné úmrtí. 

V gevgelijsku, jak zapsal Stefan Tanovié, lazarky zpívaly ve 

čtyřčlenných skupinách, byly to dívky, které se ještě o Todorici 

v církvi domluvily, že budou společně zpívat Lazara. Scházely se 

v jednom domě, a když se rozcházely, zapěly píseň: 

Ej JImape, JImape, 

.Mope MJlado eojHUtte! 

T{l!j ca euja deopyee, 

c 6eJl 60CU.fbyK .i14UmellU, 

?144 c LJpeeH cmpamop pll1lallll. 

143 MHJIA,lJ,HHOBL~H, 36oPHllK, CKonje. 1962, s. 440. 
1M TAHOBHli, CTe<paH. CpnCKJI Hapo)J,Hll o6JIQajnn EeBljenncKoj Ka'nI,Eeorpa)J, 1927, s. 44. 
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Dnes se v Makedonii můžete setkat se skupinkou, která přijde 

zazpívat o tomto svátku. Bývají to však často chudé Romky, kteří si 

tach chtějí přilepšit. 

Na Květnou neděli ráno se mladší nevěsty mají převléci do 

nového hezkého oblečení a společně s tchyní jít do církve k přijÍ1nání. 

Nejprve má jít k přijímání 3-5 leté dítě, po něm jeho matka. Pokud se 

jí ještě nenarodilo vlastní dítě, vezme si nějaké z příbuzenstva. Hledí 

se na to, aby nevěsta nešla k přijímáí bez dítěte./45 

Do církve se ten den nosí květy. Pop je posvěcuje modlitbou. 

Každý si pak z těchto květů bere několik domů pro zdraví. 

Přestože se tyto dny vzpomíná na Kristův vjezd do Jeruzaléma, 

obyčeje i písně spojené s Lazarovou sobotou i Květnou nedělí oslavují 

jaro a rozkvetlé květy. Lazarské písně jsou především plné rodinných 

motivů a přání všeho dobrého jak jednotlivci tak i celé rodině. 

145 tHHOCKH, naHajoT. 36opHllK. nO,n:roTBlll JI pe.naKTJIpan Knplll neHylIfJ1JICKJI. CKonje, 1995, 
s.49. 
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20. SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO (SVATÁ A VELKÁ NEDĚLE 
PASCHV) - 23.4.110.4. v r. 2006 (BOCKpeCeHlle Xpucmo8o
BellllzOeH-nacxa) 

Den, kdy se slaví Kristovo vzkříšení je nejen největším, ale též 

nejstarším křesťanským svátkem, který se slaví od druhého století. 

Makedonský národ očekává tento svátek s delšími přípravami a 

zvláštním vzrušením. S tímto dnem je spojeno méně obyčejů než např. 

se svátkem Kristova Narození nebo svátkem sv. Jiří. Příčinou toho je 

pravděpodobně fakt, že tento svátek není vázán na určité datum, jako 

je tomu v případě jiných zmiňovaných svátků, a každý rok připadá na 
.. "d 146 Jme atum. 

Tomuto svátku předchází velký velikonoční půst, který trvá 

celých sedm týdnů, do kterého přitom nepatří Masopustní neděle a 

Symý Týden. Svátek je ustanoven ještě v apoštolském čase, do dnešní 

podoby zformován do 4. století. Cílem půstu je příprava křesťanů na 

důstojné slavení svátku. Během tohoto velikonočního půstu skrze 

sebekontrolu, odTIKání, zřeknutí se tělesných radostí, omezení se v 

jídle, skrze kontrolu slabých stránek, neúčasti na hostinách a pod., se 

člověk skrze strádání přibližuje Spasiteli, aby se s ním při 

svatém přijímání o samotném svátku Kristova Vzkříšení identifikoval 

přijetím hostie (HarjJopa), která symbolicky představuje Kristovo tělo, 

a požitím vína, které představuje jeho krev. 

V Makedonském národě existuje více úsloví, ve kterých se 

zmiňuje tento svátek: "Kataden Velikden ne b idu vat", "Den za den 

dojde i Veligden" nebo: "Veligden golem den", ,,Na Veligden na blag 

den" atd. 147 

Kristovo vzkříšení je centrem více svátků známých jako svátky 

s nestálým datem. Termín konání těchto nestálých svátků je určen 

146 KHTEBCKH. MaKe.nOHCKH rrpa3HlUlIl. s. 123. 
147 Tamtéž. s. 124. 
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právě vypočítaným datem svátku Kristova vzkříšenÍ. Neděle 

všeobecného smíření (llpoIJKa) je vždy sedm týdnú před Vzkříšením, 

první sobota po Pročka je Todorova sobota (Tooopul1a), neděle před 

Vzkříšením je Květná neděle (1{eemul1u), sobota před Květnou nedělí 

je Lazarova sabota (Jla3apu~/a), čtyřicet dní po Kristově vzkříšení, 

vždy ve čtvrtek, je Nanebevstoupení (Bo3HeceHue-CnacoeoeH), deset 

dní po nělll nebo padesát dní po Kristově Vzkříšení je svátek Seslání 

Svatého Ducha (J{yxoeoeH-Ceema Tpou~/a-lleoecem}{Ulla). 

Neboť se Veligden v ruzných církvích slavil v ruznou dobu, 

svolal car Konstantin r. 325 první synod do Niceji, kde se rozebírala i 

tato otázka, a byla donesena některá řešenÍ. Pravidla podle kterých se 

dnes určuje datum Paschy byla definována r. 526. Podle těchto 

pravidel se svátek Vzkříšení Kristova slaví vždy po jarní 

rovnodennosti v prvním týdnu po plném měsíci. Je vždy v neděli, ale 

nesmí připadnout na stejný den, kdy Židé slaví svou Paschu, ani nesmí 

být před tím. Pokud by měl připadnout před židovskou Paschu, oslava 

Kristova Vzkříšení se odkládá na první neděli po následujícím úplňku. 

Pokud by vyšel na stejné datum, svátek se překládá na příští neděli. To 

znamená, svátek Světlé Vzkříšení Kristovo múže pii.padnout na 35 dat 

od 4.4./22.3.do 8.5./25.4., což znamená dva dny po svátku Vmč. Jiřího 

Vítězného. 148 

V národním věření jsou Veligden i Božit' dvojicí dvou bratru. 

Božiť je starší a skromější, Veligden mladší a pyšný. Božit' se jako 

domácí stará, aby byla dobře prostřena tabule: "Ako se bosi noze pod 

trpeza, samo da e celo prase na trpeza." Proto lidé hledí zabít na Boží 

Hod prase, hostina by také měla být plná ruzných druhů jídla. 

Veligden pak jako mladší dbá, aby byl pěkně oblečen, a aby se pustil 

148 KHTEBCKI1, MaK. TI. S. 125. 
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do tance v oro. Proto si má každý koupit nový oděv. Protože ti, kteří si 

nic nekoupili, plakali, říká se: "Veligden e plačko".J49 

Mezi Makedonským lidem existuje více obyčejů spojených s 

V eligden a dny, které mu předcházejí. O Velikém úterý se 

připravovují vejce pro barvení. Vybírají se čerstvá, aby i zárodek byl 

čerstvý, jejich množství má odpovídat počtu členů rodiny, přičemž je 

pamatováno i na ty, co jsou mimo domov, na vojně nebo na ty, co jsou 

ze výdělkem v cizině apod. 

O Velké středě navečer se naplňovala kouřem stáj s dobytkem. 

Na prahu se zapalovaly suché dobytčí výkaly a dále se přidávaly různé 

trávy, kterých se věřilo, že mají magickou moc, jako pampeliška, 

řebříček, kakost i kopřiva a další. Takto začazená stáj byla podle víry 

ochráněna od nemocí a různých dalších neštěstí. Se stejnou vírou se 

začazovala stáj o všech čtvrtcích do Svaté Trojice. 

Stefan Tanovié zaznamenal, že v Gevgelijském kraji o poslední 

středě velkého půstu ženy nepracovaly, ale začínaly "žalostné dny", 

protože Jidáš zradil JeŽíše. J50 Vo Radoviš, jak zaznamenala Zorka 

Delinikolová, ve středu ráno připravovaly vejce, barvily je, dávaly je 

do vody, aby se odmočily a snáze se pak myly od nečistot. Večer je 

myly, otíraly a připravovaly barvu.151 

Naplněný obyčeji je zejména Velký čtvrtek (BeJlUKU l.femBpmOK 

nebo Be.llUl.femBpmoK), jak se častěji lidově říká. Hlavnínl obyčejem, 

prováděným se zvláštní pozorností, je barvení velikonočních vajec. 

Dle obyčeje se nejprve barví tři vejce, a pak i ta ostatní. V. Kličkova 

I '" P v J52 / k/ / " d 1"'/ h kr "/ h zapsa a, ze v orece ,a s hm se setavame 1 v a SIC . aJIc 

Makedonie, první vejce bylo pro Ježíše "za Gospod" a nKalo se mu 

Gospodovo vejce, druhé pánovi dmnu-hlavě rodiny, a třetí stáji 

149 KJIHqKOBA, Bepa. J:)enHrJJ:eHCKII 06UlJalI BO rIopelJe, rnaCHIIK Ha MY3ejcKo-KoH3epBaTOpCKOTO 
JIpylKCTBO Ha MaKeJIOHuja, CKonje, 1956, s. 155. 
150 TAHOBH1i, CTeq,aH. CpncKII HapoJJ:HII o6IIlJajn n J:)eB~enncKoj Ka3II, J:)eorpaJJ. 1927, s. 56. 
151 )l.EJIHHHKOJIOBA s .. 160. 
152 KJIJiI1JKOBA. s. 155. 
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dobytka a úrodě. Zvláštní víra a obyčeje jsou věnována vejci prvnímu, 

o kterém se věří, že má magicou moc. To se později položí před 

ikonu, s ním se vrací zpět mrak, léčí se s ním nemoci lidí i dobytka, 

chrání před požárem, bleskem apod. Vejce hospodyľlka barví ráno 

ještě před tím, než slunce začne hřát, nebof se věří , že když se zpozdí, 

vejce se zkazí. Vejce obarvená před východem slunce, zvláště to 

první, se nerozbíjí několik let. Když je hospodyňka barví, musí před 

tím něco sníst, alespoň jedno sousto chleba, neboť by kvůli hladu 

mohla vejce rozbít, a když ho rozbije, to ztratí magicou moc. 

Po nabarvevní vajec ještě před východem slunce hospodyně 

vzala první vejce a dětem, které byly ještě v posteli třikrát přejela po 

čele říkajíc: "Crveno belo debelo" nebo: "Crveno belo zdravo i živo", 

což znamená ať je kulaté jako vejce, ať má červená líčka, což je 

známka zdraví a prospěchu. 

V okolí Skopje, jak zaznamenala Milica Georgievová153
, se 

vejce barvila nejen před sluncem, ale i před tím, než zaznělo církevní 

vyzvánění, neboť taková vejce se méně rozbíjela, ale i déle vydržela 

nezkažená. E. Sprostranov dosvědčuje, že v Ochridu večer se nosilo 

do církve několik červených vajec, "za da čuef dvanaeset vangel" ", 154 

a pak jedno z nich zakopávali ve vesnici nebo na poli pro dobrou 

úrodu. I S. Tanovié v zápisech z Gevgelijska dosvědčuje, že se 

chodilo do církve, kde se poslouchalo dvanáct evengelií (myslí se 12 

úryvků z evangelijních textů), a v tu dobu držel každý v ruce svíci. Ta 

svíce, která se držela, když se četlo posledníc evangelium se nosila 

doma a tou se zapalovalo kadidlo před ikonou. 155 

K. Šapkarev zaznmnenal obyčej, podle kterého mladá děvčata 

zadělávala těsto poprvé v životě, které pak s červenými vejci (jejich 

153 fEOPfUEBA, Mumma. EojallHcyBaIheTo Ha BenHrlleHCKHTe jajua BO CKorrje Jl OKOlllmaTa, fnaCHIIK 
Ha ETHOJIOllKHOT My3ej 1, CKorrje, 1960, s. 179. 
154 CI1POCTPAHOB, E. OT OXPHll, C6HY, XVI-XVII. s. 30. 
155 TAHOBI1l1, CTecpaH. s. 58. 
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počet byl takový jako členů rodiny) nosila do církve, aby tam přespalo 

zatímco se četlo dvanáct evangelií. S tímto nakynutým těstem po 

svátku pekly chléb. 

O Velikém čtvrtku se zapotnuva, a to se pak činí o všech Velký 

čtvrtcích do Svaté Trojice, kdy se nepracuje, jak zapsal E. 

Sprostranov, aby neudeřily kroupy.156 To se dělá tím způsobem, že se 

dá potka na klíče ve dveřích, dále na skříně, hliněné nádoby na vodu, 

sýpky, nádrže, sudy, a další místa. Potka jsou byliny, o kterých se 

věří, že mají čarovnou moc, jako jsou kýchavice, řebříček, jablečník 

, větvičky lísky, dřínu obecného apod. To se dělá pro zdraví s vírou, 

že lidé i dobytek budou chráněni před nemocemi, neštěstím a jinými 

nežádoucími věcmi. O Velikém čtvrtku se provádějí i jiné obyčeje, jí 

se čerstvý zelnik (závin z listového těsta se zelím), dívky si myjí 

vlasy, a do vody dávají červené vejce a kakost, pro zdraví. 157 

Velký pátek je kromě Velikpetok je nazýván též Raspet petok, 

neboť ten den byl Ježíš KIistus ukřižován. Ten den se nepracuje, ani 

se nepřipravuje jídlo. Říká se, že ten den není třeba jíst, natož aby se 

pracovalo. Je přísný půst, jak se říká "půst o vodě", ten den lidé 

v církvi prijímají chléb, papriku a sůl. Někteří lidé jedí ve stoje, jiní 

nic nejedí celý den, soucítíce s Ježíšem. Tehdy se chodí do církve, lidé 

zde ponechávají dary ukřižovanému Ježíši, květiny "na hrob" 

oplakávajíce Msta. Každý kdo zde zanechává květiny, bere si jiné a 

nosí si je domů pro zdraví. O Velikém pátku se v církvích provádí i 

symbolický obřad pohřbívání Ježíše Krista. To se činí tak, že plátno 

nazvané Plaštenica se pokládá přes speciálně udělaný symbol 

Kristova hrobu. Věřící se musí velmi sklonit, aby mohli pod tímto 

symbolem Kristova hrobu projít. V tomto aktu mají hluboce soucítit 

s ukřižovaným Mstem. Stejně tak se vystavuje i zobrazení Kristova 

156 CTIPOCTPAHOB, E. s. 30. 
157 KHTEBCKI1. Mn. s. 132. 
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ukřižování, před kterým se věřící klaní a políbí Ježíše na ranách na 

jeho nouhou. 158 

O Veliké sobotě považují někteří za sváteční čas pouze dobu 

jejich návštěvy církve, pak se smí pracovat. O tomto dni se činí 

poslední přípravy před svátkem, uklízí se d11m, připravují se pokrmy. 

Ve vesnici Mmiovo ženy praly bederní pásy věr-íce, že je nebude bolet 

v kříži během roku, kdy budou kopat a žnout. /59 Ten večer se chodí do 

církve kolem púlnoci, kam si s sebou každý nese červené vejce. O 

púlnoci všichni přítomní s písní Christos voskrese třikrát obcházejí 

církev. V církvi se zústává kvúli velké liturgii, pak je svaté přijímání 

(nputtecma). Následně lidé začnou vzájemně rozbíjet červená vejce a 

zdravit se pozdravem" Christos voskrese!". Tímto okamžikem se také 

přerušuje púst. Malým dětem se v sobotu večer dává pod polštář 

červené vejce, které jim dávají ráno v neděli, když je vedou do církve. 

O Veligden časně ráno všichni spěchají do církve, aby slyšeli 

"Christos voskrese!", a aby přijali svátost oltářní. Po liturgii v církvi 

se jde na hřbitov, aby bylo na každý hrob položeno po jednom vejci a 

mrtvým se tak zvěstovalo, že je Veligeden. 

Ještě brzy ráno chodí hezky oblečené děti po domech, aby 

blahopřáli k tomuto svátku, a za to dostávají po jednom červeném 

vejci. Zvláštní radost púsobí výše zmíněný obyčej rozbíjení vajec. 

Ten, kterénlu v ruce zústane celé nerozbyté vejce, zvítězil a vyhrává 

vejce druhého, které se rozbilo. Toto ráno jdou poblahopřát i 

novomanželé příbuzným, dívky a neženatí muži se připravují, že 

budou tančit oro (národní kolový tanec). 

O společných oslavách svátku Veligden svědčí i Milan Risteski. 

V mariovských vesnicích Vrpsko i Žiovo o druhém a třetím dni svátkú 

ženy jedly společně ve středu uprostřed vesnice, kde tančily ora. O 

158 KHTEBCKH. Mn. s. 134. 
159 PHCTECKH, l'vhlJJaH. MaKenOllCKU o6penu II 06PMIIU neClili, Oll MapHoBo II IlpllJlencKo. s. 63. 

112 



Veligden se nejen tancovalo a zpívalo, ale také se hrály "gačky" 

(národní dramata).160 V Poreče dle svědectví V. Kličkovová J61, pro 

více "gačky", které se hrály během tří dnů svátků se vyprovázel hrou 

"Víli samovili", a M. S. Filipovié píše, že ve vesnici Lukovo na třetí 

den svátku se hrála hra "Derviši".J62 Na některých luístech na druhý 

sváteční den se prováděl obyčej "S~krsti" nebo "LitU", což mělo za cíl 

vyprosit si déšť a bohatou úrodu, ale v jiných krajích Makedonie je 

tento obyčej spojen s jinými svátky. 

Ve velikonočních obyčejích mají své místo i červená vejce. Říká 

se: "Go gleda kako crveno jajce", nebo "Mu se trese kako na 

veligdensko jajce". Velikonoční vejce se barví červenou barvou, která 

symbolizuje Kristovu krev. Ale jinak je také barvou radosti, 

optimismu a života obecně. Vejce se barví i jinými barvami, zelenou, 

modrou, atd. (ne žlutou, ta je považována za židovskou barvu), ale i 

v tom případě se první vejce barví červeně. Obyčejem je též zdobit 

vejce různými technikami s lístky rostlin, stříbrnou nití, korálky, 

voskem atd. J63 Na vejce se malují lůzné vzory, ale píší se též různá 

jména a pozdravy lnladým a zamilovaným. Píše se též Čestit Veligden, 

Christos voskrese atd. 

Legenda praví, že červená vejce společně s pozdravem 

"Christos voskrese!" nesla Marie Magdalena. Ta vždy naslouchala 

Ježíšově učení, první přišla kjeho hrobu v neděli ráno, první spatřila 

prázdný hrob, první poznala vzkříšeného Ježíše, a po jeho vystoupení 

na nebe odešla do světa, aby svědčila o jeho učení, ale též pravdu o 

jeho mučednické smrti a jeho vzkříšení. Když přišla do Říma, 

navštívila imperátora Tiberia a dávajíce mu červené vejce, pozdravila 

ho slovy "Chržstos voskrese!". Pak k němu začala hovořit, předala mu 

160 PHCTECKH, Mlmall. MaKe.IlOITClm 06pe.IlH II 06pe.IlIIH neCIIH, 0)1 Mapl10BO II IIpl1nencJw. s. 90. 
161 KJTH4KOBA, Bepa. Tamtéž. 
162 <DHJTHIlOBHli, MHJIeHKo. )J:e6apcKH )J:PUMKOJI, CKOfiJbe 1939. 
163 fEOPfHEBA, M. s. 179. 
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své očité svědectví o Kristu, o jeho dobrých dílech (léčení nemocných, 

kříšení mrtvých apod.), o jeho nespravedlivém obvinění a mučednické 

smrti. Když vyslechl přesvědčivé a argumentované svědectví, shledal 

viníkem římského správce Judei Pontia Piláta, který přestože měl moc 

ochránit spravedlivého Ježíše, neučinil tak. Proto jej přemístil do 

Anglie, kde ten zemřel v nemoci a císařově nemilosti. Pro tyto zásluhy 

prohlásila Svatá církev Mmii Magdalenu za rovnou apoštolům a za 

první svědkyni Kristova vzkií~šení. /64 

V makedonské národní slovesnosti existují i další odůvodění 

červené barvy velikonočních vejec. Podle jednoho z nich, když byl 

Ristos ukřižován na kříži, krev která kapala z ran na nohou a na 

rukou, zbarvila kaménky pod křížem červeně./65 Tato verze praví, že 

na památku toho lidé barví vejce červenou barvou. V další pak, že 

když Maria šla na Ježíšův hrob, nesla s sebou vařená vejce, aby je 

rozdala. Ta byla obarvena červeně, aby připomínala jeho smrt. Když 

doznala, že je Kristus vzkříšen, rozdělila vejce dětem, a od té doby se 

d ~ . ~. V I' d 166 roz avaJI vejce na e 19 en. 

Podle verze z Gevgelijska,167 po Ježíšově slnrti, když Ježíš 

zemřel, diskutovali křesťané s Židy a tvrdili, že vstane z mrtvých, na 

což jin1 Židé nKali, že to se stane jedině, až začnou slepice snášet 

červená vejce. Když byl Ježíš opravdu vzkříšen, křesťané šířili tuto 

zvěst po světě a Židé je obvinili ze lži. Věc přišla k soudu. Židé řekli, 

že tomu uvěří, jen když uvidí slepicemi snesená červená vejce. 

Křesťané padli na kolena a dlouho prosili Boha o pomoc, ne že by se 

báli, že budou obviněni ze lži, ale kvůli křesťanské víře. Pilát vyslal 

sluhy, a ti se za krátký čas vrátili s červenými vejci v rukou. Soudci 

prověřili, zda jsou opravdová, a když se přesvědčili, propustili 

164 KHTEBCKH. s. 136. 
165 rEoprHEBA. s. 179. 
166 Tamtéž. s. 180. 
167 TAHOBHli. S. 60. 
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křesťany. Na památku toho křest'ané na tento den barví červená 

vajíčka, pak je navzájem rozbíjejí a zdraví se pozdravem "Christos 

voskrese!" . 

Neboť tyto svátky náleží do jarního cyklu, velikonoční národní 

písně zpívají o probuzené přírodě, o opětném navrácení se života, ale i 

o milostných touhách a o přáních dobrých rodinných vztahů. Tyto 

písně, které se zpívají ke kolovému tanci oro, obsahující i dialogy, 

opěvují i více epických hrdinů, různé mytologické bytosti a podobně. 

To nás vede ke starším pohanským motivům těchto písní, které 

později díky setkání se s křesťanskou tradicí přijali více křesťanských 

elemetnů. 

Velikonočními písněmi se přivolává svátek: 

J(ojdu, dojdu BeJluKdeHe, 

CyJ14 HanpeJla Kumo cajlfe, 

Cy.M HanpeJla lJPH02opt.le, 

Cy.M HanpeJ/a eup cKymuHa, 

ff ..:\'..:\ '..:\ 168 naKO uo]ue maKa no]ue. 

V písních je symbolicky opěvováno též svaté přijímání coby 

významná událost: 

Jf3eUUlllJlO _,tU eUCOKo 6opje, 

BUCOKO 60pje cpede ,MaHacmup, 

Aj Ha 6opjemo eemKU nopojHu, 

Aj Ha eemKume Jlucje UIUpOKU, 

Aj Ha Jlucjemo KanKU Kpeaeu. 

Tue He 6uJ/e KanKU Kpeaeu, 

T 6 169 . YKY J14U UJle lfeCHa npUlfeCHa. 

168 MaKe;IOHCKII HapOllHII yMOTBOp6H, MJlallllHCKII nCTpmKyBa'lKH ar([~IIII, PaKonnc. 
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Ve veselém rozpoložení s mnoha písněmi a ory rychle ubíhal 

svátek. To se zpívá i v písních, ve kterých se popřává, aby i 

následující rok byl přečekán v dobrém rozpoložení. 

BeJlUZOeH, Jwope, BeJlUZOeH, 

/{a Koza oojoe u nojoe, 

Co Hoza He me UZpaeJHe, 

Co ycma He me neaeMe 

Co ottu ne me euooeMe 

Do nycmu aJlayJ/Ufba. 

Mope Jle, Mope, .;~toMe Jle, 

Tpu OHU Me HOCU Ha nojac, 

Tpu OHU Me za3u noO H03e, 

r{peeHu jajl1a KpUleeme, 

Ha zajoa1-buja oaeaeme, 

Koza cu opo uzpaeme. 

BeJlUZOeH JHOpe BeJfUZOeH 

B zoOuHa naK Oa Hll OojOeUl, 

Co KumKU Ke me lfeKa.iwe, 

Bo OecHa paKa co KumKa, 

169 1.1,EJIAKOCKlI, HayM. s. 161. 
170 Tamtéž. 

B .. 170 
o lleea paKa co }a}l1e. 
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21. NANEBEVSTOUPENÍPÁNĚ .. v r. 20061.6.119.5. 
(Bo:mecenue Xpucmo6o-Cnaco6den) 

Svátek Kristova nanebevstoupení patří k 12 velkým svátkům. 

Čtyřicet dní po vzkříšení se Ježíš objevoval svým učedníkům a 

připravoval je pro jejich budoucí úkoly. V tomto období se lidé, 

zv láště však duchovní v církvi, ještě zdraví pozdravem "Christos 

voskrese!"a odpovídají si "Voistinu voskrese!". 

Místo události se hned stalo kultovním místem. Tradice nám 

zachovala, že na tom místě byly dlouho patrné otisky chodidel 

Spasitele, a císařovna Helena nařídila, aby zde byla vystavěna velká a 

krásná církev, která byla později rozbourána Saracény.171 

Na památku této události ustanovila Svatá křesťanská církev 

svátek Nanebevstoupení Páně. I když byl ustanoven ještě v 

apoštolském čase, čtyřicátý den po Vzkříšení nebyl slaven odděleně, 

ale o Padesátnici bylo vzpomínáno i na Kristovo Nanebevstoupení. Na 

konci 4. století bylo slavení těchto svátků již odděleno. 172 

Církevní písně, které se zpívají na tento den, jakož i ve dnech 

předsvátečních i posvátečních jsou naplněny i radostí i smutkem. 

Apoštolové jsou radostní, neboť se zcela naplnila Ježíšova slova. 

Písně určené této události obsahují radost, protože Ježíš odešel do 

nebe, ale obsahují též i slnutek, neboť apoštolové i národ zůstali jako 

syrotci bez svého Pána na zelni. 

Zapisovatelé obyčejů tvrdí, že přibližně v čase, kdy se slaví 

Spasovden se v předkřesťanské éře slavil svátek božstva Spas, které 

mělo lnezi ostatními božstvy úlohu ochránce i spasitele lidí. Věřilo 

se, že nejvyšší bůh Penm posílá hromy, lnraky plné krup, a božstvo 

Spas se žitným klasem v ruce zachraľiuje osev. O tom zpívá i pÍseľi 

171 KHTEBCKI1. s. 180. 
172 MI1PKOBI111, nA3AP. XEoPTOnOfI1A. s.224. 
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Sveti Spas go obikoluva poleto, ve které se pěje o úloze světce, který ji 

zdědil od starého pohanského božstva. 

C6emu Cnace, 3eJleU Kllace! 

C6emu Cnace KOlba K06e, 

KOlba K06e 3a nOJlemo, 

pa cu uoe jy nOJlemo, 

pa cu 6uoe óepuKemo, 

Cpell JlU e, ooóap JlU e, 

HJlU cu e KaKO ll/mO e? 

J\;Jope .MaJle, cmapa .MaJle, 

Eceuomo ca Kllacye, 

IlpoJlem1lomo ca 1IuK1Iye. 

!hymen ojoe,C)\4eWeU oojoe, 

C6emu Cnace, 3eJleU Kllace!173 

V tomto dni lidé navštěvovují církve, které nOSl Jméno Sveti 

Spas, a zanechávají zde různé dary. Někteří pro zdraví přespávali 

doma pod ikonou, jiní kteří onemocní slibují, že určitou dobu budou 

sloužit církvi. V radovišské vesnici lněvo se v tento den konalo velké 

shromážděnÍ. Za kurban se zabíjel býk, který se zabíjel ve středu 

vesnice a sloužilo se všem přítomným.J74 V gevgelijsku se pak věřilo, 

že Sveti Spas je těžký svátek a atalija, že ten může být spásou, ale 
o v • 175 muze 1 trestat. 

Když mluvíme o svátku Nanebevstoupení a obyčejích s ním 

spojených, je nutné připomenout, že je zajímavé slavení čtvrtků od 

Veligden do Spasovden. Tehdy se nepracuje, nevyráží se na pracovat 

na pole, aby kroupy nezničily úrodu na poli. Tato víra je pozůstatek 

173 " . MI1XAl1nOB. llaH'lO. b'bJIrapCKII HapOJl,HII neCHII OTl> MaKenOHmJ, COqJHH, 1924, s. ll. 
174 l1:EnI1HI1KOnOBA. s. 168. 
175 TAHOBHň. s. 71. 
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z předkřesťanské doby, kdy Slované, ale i některé jiné národy, uctívali 
v k v b v G 'k b I ~ pOd 176 ve ctvrte zasvecen ozstvu romovm r a y nazvan erunuv en. 

Tuto pohanskou víru se církev snažila vykořenit a skrze duchovní 

poučovala národ. Cyril Pejčivnovié ve svém díle Ogledalo tomuto 

problému zasvětil zvláštní pozornost. 

Je zřejmé, že svátek Nanebovstoupení Kristovo (CnacoBoeH) je 

velkýlTI svátkem, který má významné postavení v životě 

pravoslavných křesťanů. Je však též jasné, že v národní víře se 

setkáváme i s pozllstatky předkřesťanské doby, které se udržely 

dodnes, i přestože se je církev snažila vykořenit. V dnešní době 

pověry mizí rychlejším tempem, neboť rychlá urbanizace je 

vykořeňuje lépe, než jakékoliv církevní kázánÍ. 177 

176 KOHECKI1, EJJame. Í'aBOJJCKll cyeBepllja II "rroKylIIll", "HoBa MaKeJlOHllja", CKonje, 6 Maj, 1992, 
s. 12. 

177 KOHECKI1, EJJame. Citované cílo. 
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22. PADESÁTNICE .. SVATÉ TROJICE; SESLÁNÍ SVATÉHO DUCHA NA 

APOŠTOLY II r. 200611.6./29.5. 
(lifxa6iJeH-neiJecemHu~/a - C6ema Tpau~/a) 

Jeden z největších křesťanských svátků Duchovden, který patří 

k 12 velkým svátkům, které Svatá církev slaví, je mezi národem znám 

pod více jmény: Duchovden, Duovden, Duedni, Sveti Duch, Sveta 

Trojica, Pedesetnica. Patří k pohyblivým svátkům a vždy se slaví 

deset dní po svátku N anebevstoupení, tedy padestát dní po Kristově 

Vzkříšení. Slaví se tři dny, první den je pravidelně v neděli. Tento 

svátek jako jediný z dvanácti velkých svátků nemá předprázdněnstvo. 

To je nahrazeno fakticky tÍ1n, že celého období od Vzkříšení do Svaté 

Trojice je nesen ve svátečním duchu. Tomuto svátku pravidelně 

předchází zadušnica, známá jako duchovdenská zadušnica a slaví se 

v sobotu před Duchovden, kdy se provádí více obyčejů, které jsou 

věnovány zemřelým. Tento den je v národě znám také jako "mrtvá 

sobota". 

V Novém zákoně se Pas cha stala svátkem úniku člověka 

z otroctví hříchu a smrti a vstoupení do věčného života, Padesátnice 

pak památkou seslání Svatého Ducha. 

Svátek Duchovden považuje Makedonský národ za velký 

svátek. Tehdy se nepracuje, zvláště se drží jako těžký svátek první 

den. Jde se do církve, na hroby, v některých krajích se chodilo 

odpoledne na oro. V některých místech se na tento den prováděl 

obyčej s "krsti, kterým se prosí o déšť i plodný rok, ale tento obyčej je 

v různých krajích spojen i s jinými svátky./78 

V národní víře je tento svátek nejvíce spoJen s dušemi 

zemřelých. Věří se, že o Vzkříšení když v církvi zazní "Christos 

178 KHTEBCKH. s. 185. 
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voskrese!", duše zemřelých jsou do Duchovden svobodné. Tehdy se 

otvírají brány ráje i pekla a křesťanské duše vylétnou, létají po nebi a 

nejvíce si sedají na květy stromů. Říká se, že na Duchovden spolu 

mrtví společně hovoří, a kdo je chce slyšet, má si položit ucho na 

nějaký hrob. Pak uslyší, jak šeptají, jako když bzučí včely. Neboť jsou 

duše mrtvých v tomto čase svobodné, a je jim milé být nablízku svým 

blízkým, lidé jim připravují hostiny, zvláště o zadušnici v sobotu před 

Duchovden. A když přijde tento svátek, jak zapsal Marko Cepenkov, 

"tehdy je již andělé shromáždí, aby je odvedli zpátky do nebe, a 

zavřeli je v ráji." 179 I. E. Sprostranov zapsal, že na tento den se zavírá 

ráj, proto se mrtví mámí ořechovou větvičkou."'w I dnes nosí ženy 

ořechové větvičky na hroby o duchovdenské zádušnici i na samotný 

Duchovden, a co se týká ořechových větviček při této příležitosti je 

třeba připomenout, že v národní víře se ještě v předkřesťanské době 

věřilo, že ořech má přitažlivou sílu pro duše zelnřelých. 181 

Dodnes se na Svatou Trojici rozdává za duše. To se dělá proto, 

aby se uspokojili mrtví, neboť před tím, než budou opět zavření je 

třeba, aby se dobře najedli. Člověk ale nesmí jíst, dokud nerozdá něco 

za duše. Podle lidové víry v tento den duše tnrtvých přijímají svátost 

oltářní (ce npUlJecmy6aam), proto lidé rozdávají "za Bog da prosti", 

aby ty měli s čínl se prečesta. V zájetnně se ptají: "Ti se pričesti?" 

,Ne se pričestiv!" A někteří svátost přijmout nemohly, protože jejich 

phbuzní jedli před tím, než rozdávali. V těchto případech zatímco se 

druzí hostili na hostinách, ti pro které nebylo rozdáno, seděli na 
v 182 strane. 

V minulosti křesťané na tento den zdobili církve, hroby, ale i 

domy, květy a zelenými větvičkami. S obnovováním přírody v tomto 

179 lJ,EflEHKOB, MapKO. HapoJJ:HH BepyBalha, }~eTcKH HrpH, s. 69. 
180 CflPOCTPAHOB, E. s. 33. 
181 llAJKOBHll, BeCeJlHH. Mm II peJIllrnja y Cpóa,6eorpaJJ:, 1973, s. 192. 
182 CflPOCTPAHOB. Tamtéž. 
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ročním období, ti cítily i obnovení jejich síly, což byl výsledek právě 

přijetí Ducha Svatého. lB3 

Dodnes je uchován obyčej, že se na hroby nosí keramická 

nádoba na vodu. V některých krajích se tato nechává tam, a při 

návštěvě se doplňuje vodou, v jiných je darována nejčastěji nejbližším 

příbuzným a přátelům, ti si ji odnesou domů a v průběhu roku z ní pijí 

vodu za duše zemřelých a památku jejich jména. Moje tchyně mi 

říkala, že nádoby na vodu se nosily na hroby dříve, nyní pozústalí 

dávají dokonce předměty denní potřeby svým blízkým, napřfklad 

hrnek, sklenice, talíř, utěrka, pár ponožek atd. 

Když člověk zemře mezi Lazarovou sobotou, Květnou nedělí a 

Svatou Trojicí, věřf se, že byl spravedlivý a jde rovnou do ráje. 

V některých krajfch pak spěchají, aby sklidili ječmen do Svaté 

Trojice, neboť pak foukají silné větry, a ničí úrodu. 

Neděle po Duchovden je svátek Všech svatých v národě znám 

jako Sisveti. Tento svátek slaví církev, aby vzdala čest těm svatým, 

jejichž jlnéna pro jejich velký počet nejsou známa. Vzpomfnka na tyto 

světce se slaví společně se vzpOlnínkou na ty, kteří lnají své svátky, 

aby se ukázalo, že všechni věřili ve stejného Ježíše Klista a trpěli za 

něj. 

183 KI1TEBCKl1. s. 186. 
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23. OBYČEJE PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE 

Velká pozornost je věnována narození dítěte. Proto se provádí 

mnoho obyčejů s cílem zabezpečit normální a úspěšný porod a zdraví 

dítěte. V minulosti manželství bez dětí bylo považováno za boží trest 

nebo důsledek magie nebo kletby. Tyto motivy jsou častým tématem 

v národních písních. Nejčastěji za to byla obviňována žena, a proto 

byla nazývána nejpohrdlivějšími výrazy ltirakvica]84, jalovice apod. 

Proto byla taková luanželství nejčastěji rozdělována. Ne zl1dka se 

v takovém případě přistupuje k různým bájenúu, slibení daru církvi 

atd., což plyne z víry, že takto se dá působit v tomto směru. Je 

žádoucí, aby první dítě byl syn, pokračovatel pokrevní linie, nebo 

alespoň jedno z dětí, aby byl chlapec, neboť děvče odejde do cizího 

domu. 

Přání, aby se narodilo dítě, se manifestuje různými způsoby a 

mnohými obyčeji. Ještě na svatbě se nevěstě dává do rukou chlapec, 

aby jej pochovala a vyslovuje se přání, aby se i ona dočkala takového 

syna. Na svatbě se též žehná: "Air1ija, sega za svatba, do godina za 

krštevka. " 

S přáním, aby porod a těhotenství proběhly normálně a úspěšně, 

ženě se ulehčuje od těžší práce. Ze stejného důvodu se těhotné ženě 

dává jíst to, o co požádá, neboť se věří, že od nenasytonosti by mohla 

potratit. Pokud se před ní nějaké jídlo skryje, to potom dítě nebude 

chtít jíst. Těhotná žena nesmí chodit na hřbitov, nesmí se dívat na 

zajíce, šneka, nesmí vidět krev atd. ]85 Také nesmí krást, nebo jíst něco 

kradeného, neboť dítě pak bude mít na těle znaménko na tom místě, 

kterého se těhotná matka po zmíněné krádeži dotkla svého těla. 

Protože některé matky něco ukradly, když byly těhotné, některé děti 

184 štírakvice znamená neplodná žena 
185 AHTe Ha30p, 06wmjl{ OKO nohelba. cnOJm 1{3rnella JI CY)lOHUe )leTaTa I{ y nOJbHWIMa, PaOOTa Ha XIII Konrpec 
lm COjy30T Ha !\JonK!lOpHCTllTe Ha JyrOCJIaBl{ja BO )1ojpaH CKonje 1966, S. 315. 
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mají na těle znaménka ve tvaru jablka nebo hrušky, některé mají ve 

vlasech bílé znaménko, protože matka ukradla kousek vlny a pak se 

chytla za hlavu. Aby dítě nemělo znaménko, je třeba se nejprve 

dotknout země. 

Po narození dítěte jiné malé dítě oznamuje radostnou zvěst a 

dostává za to dárky. Po tom, co se tchyně dozví, že její snacha 

porodila, pozve blízké přátele a sousedy na "tiganici". To je oslava, na 

které se servírují především právě tiganici, usmažené placky 

z kynutého těsta zadělaného jen z mouky, vody a kvasnic a soli. Dále 

pak, "cupe1be" velmi slaný sýr, maso, salát ze sezóní zeleniny, 

sladkosti, nápoje a pod. Koná se co nejdříve po narození ještě ten 

samý den, nebo druhý den ráno. Tento obyčej je prý nový. To se dříve 

nedělalo. 

Věří se, že třetí večer přicházejí sudičky a určují dítěti osud. 

Podle národní víry to jsou tři ženy různého věku, které přicházejí 

přesně o půlnoci a každá mu předpovídá budoucnost, ale za konečné 

se považuje slovo té třetí, neboť s ní se předešlé dvě ženy přirozeně 

shodují. Víra v sudičky je rozšířena po celé Makedonii a je též 

pl1tomná v lidovém umění. Podle svědectví mé tchyně tento den 

dostalo malé dítě košilku, aby nebylo zabalené pouze v plenkách, až 

přijdou sudičky. 

Po návratu z nen10cnice se dítě poprvé koupe až následně po 

odzpívání modlitby popem za něj v CÍrkvi. Může to být tedy i další 

den, pokud již popa v církvi nezastihnou. Většinou jej koupe tchyně, 

ale není to pravidlem. Žena a nepokitěné dítě jsou podle víry v období 

40 dnů vystaveny vlivům různých nadpřirozených sil, zlých duchů, 

zlých očí atd. 186 Proto se různými způsoby musí chránit. Tak například 

se do čtyřiceti dnů nezhasíná světlo v místnosti, kde spí matka a 

186 3EJIEHI!IK, Cno6onaH. 3na nopofajHa MHTCKa 6HKa, Pa60Ta Ha XIII KOHrpec, s. 344. 
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dítě. 187 Voda, ve které se perou plenky, nebo ve které se dítě koupe, se 

nevylévá ven v noci, zvláště se dbá, aby tato voda nepřišla na 

přístřešek, neboť zde nejvíce fouká vítr. Pod měkou podložku 

v postýlce dítěte se dává cibule, nůž, sirky, jehla, několik štětin z 

režného koštěte. Není vhodné jít večer do domu, kde je dítě, kterému 

ještě nebylo 40 dní, zvláště jde-li se přes hřbitov nebo pod přístřešky. 

Této době i vyprané oblečky dítěte, které se suší venku, musí být 

vneseny do domu před západem slunce. Matka do čtyřiceti dnů nesmí 

vyprovázet hosty a zdravit se s nimi, neboť by mohla ztratit mléko. 

Sama také v období 40 dnů nesmí chodit ven po západu slunce. Sama 

matka má mít v kapse cibuli, česnek, nůž z výše zmíněných důvodů. 

Novorozenci se dávají peníze. Ten, kdo přijde, aby viděl matku 

s dítětem, dá malému peníze do plenek nebo do kolébky. Věří se, že 

tyto peníze budou počátkem jeho bohatství a též píle. Aby až dítě 

vyroste, bylo dobrým hospodářem. Když se peníze dávají, říká se: "Ať 

si koupíš bratříčka nebo sestřičku!", zvláště je-li to první dítě. 

Po křtinách se postýlky vkládá kniha a nitě, též tužka, aby až 

dítě půjde do školy, bylo dobrým žákem a pak studentem, aby bylo 

bystré, a aby bylo později i bohaté a mělo zaměstnance "aby si uměl 

ovázat lidi", kteří budou pracovat pro něj. Dokud dítě nenaplní 40 dní, 

nenechává se samo. 

Po narození jde někdo z blízkých do církve a nese s sebou vodu, 

kterou pop posvětí modlitbou, z té matka pije malé množství každý 

den po dobu 40 dní, omývá se po tváři, omývá s ní i dítě a vždy se 

z této svěcené vody trochu ukápne do vody, ve které se dítě koupe. 

Svěcená voda hraje velkou roli v národní religiositě.188 

Malé dítě se nesmí překračovat, protože by nevyrostlo. Pokud se 

tak stane, má se ten, kdo ho překročil hned vrátit krok zpátky, aby 

187 Na stejném místě. 
188 Religiozni obredi običaji i simboli (Juzef Keler, Religiozni običaji obredi i simboli u Hriščanstvu) 
Beograd 1980, s. 331. 
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zrušil nepříznivý účinek. Není dobře si přes dítě cokoliv podávat. 

Když se dítě ukládá ke spaní, .,plivne" se na něj. Pokud pláče, velmi 

se dbá na to, aby nemělo něco vykloubeného. Není dobré líbat lnalé 

dítě. Není dobré, aby se lnatka dítěte koupala ve středu a v pátek, 

protože to jsou špatné dny. Pokud dítě pláče, ďábel mu řekl: "umře ti 

maminka", když se směje, anděl mu řekl: "tvá máma je živá". Když 

malému vyleze první zoubek, ten kdo ho první uvidí lná dítěti koupit 

dárek, nejčastěji košilku. 

Věří se, že děti jsou zvláště citlivé na špatné oči, vždy je tu 

velké nebezpečí uhranutí a často se mu nedá zabránit. Proto se 

malému dítěti zakrývá obličej dečkou, boudou kočárku, aby mu 

mnoho lidí nehledělo do očí. Proto se konají jistá opatření, když 

přijde návštěva. Aby dítě nebylo uročeno, každý kdo ho vidí na něj 

musí "plivnout" a říci "Mašala!". Aby dítě nebylo uhranuté, má mít 

na sobě něco, co bude odpoutávat pozornost, aby mu lidé nekoukali 

do očí, například ponožku navlečenou naruby. Když se dítě vezme 

mezi větší počet cizích lidi, po návratu se mu myje obličej, aby ho 

"nechyt1y špatné oči". Pokud dítě velmi pláče a bylo učiněno vše, co 

bylo v silách matky a ostatních, nosí se na zaříkávání (6ajaIhe), neboť 

je s největší pravděpodobností uhranuté. Malé dítě se nemá oslovovat 

milými slovy, aby nebylo náchylné k uhranutí. Proto jej všichni 

neúnavně oslovují lehce pohrdavým tónem "močko, serko". Takto 

jednají z přesvěčení, že tak dítě chrání před zlem. Často na něj také 

dělají "tfuj, tfuj", vypadá to jako II nás "lehké poplivání" pro štěstí, jen 

je to opět s takovým pohrdavým tónem a více výrazně, než na jaké 

jsme zvyklí. To se činí v nejútlejším věku dítěte přibližně do jednoho 

roku velmi často, později méně, ale přesto vytrvale. Děti nosí i 

amailii, předměty, které je mají chránit před uhranutím, které jim musí 

dát baba bajačka. 
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Jméno dítěte se vybírá různým způsobem. Prvnímu dítěti se 

dává jméno po dědovi nebo babičce, ale to není pravidlo. Dává se 

pozor, aby nebyl polď1ěn se jménem nějakého zemřelého člověka. 

Jméno je možné dát podle dne, kdy je narozeno, např. Cvetko, Cvata, 

Cvetanka, když se narodí na Květnou neděli (L(eemu~!u); Blagoja, 

Blaže, Blagojka, Blagica, pokud se narodí na Zvěstování Panně Marii 

(Ellazoeeulmellue), Risto, pokud se narodí na Boží Hod (EO.JlCUK) , 

Jovan, pokud se narodí o svátku Jana Křtitele (Joeau Kpcmumell); 

Vasil, je-li narozen na pravoslavný Nový rok (BacuJlU~/a). 

V rodině, kde děti umíraly, se dávala jména, která vyjadřují 

trvanlivost (mpajllocm): Trajan, Stojko, Živko, Spase. Když ještě ženy 

rodily doma, měla se jim pro porod a pro následujících 40 dní 

připravit jiná místno než ta, kde se narodily předešlé děti. Dítě 

narozené v takové rodině se hned po narození nese do církve, a toho 

koho prvního potkají bude jeho kmotr sretěn kUln, ať je to kdokoliv, 

chudý či bohatý, muž či žena. Dítě musí být poki1ěno co nejdříve po 

narození ještě před tím, než jej matka začne kojit. 

Když má žena porodit, nemělo by to vědět lnnoho lidí, nebof 

čím více lidí to ví, tím těžší bude její porod. I dnes se věří, že pokud 

jsou v porodnici ženy, které se znají, není dobré, aby se viděly. Před 

tím, než žena porodí, by se měla napít z boty svého manželela, aby 

zvládla porod co nejsnáze. 

Hlavní slovo v rozhodování jména má kmotr (KY.JVl). Jméno se 

dítěti nedává hned po narození, ale jde se nejprve na návštěvu ke 

kmotrovi. Ten buď jméno určí sám, nebo udá pravidla výběru jména, 

například i rodiče dítěte navrhnou nějaká jména, členové rodiny 

kmotra též, a pak z nich vybírá buď kmotr, nebo nechá rodiče, aby 

vybrali sami. Matka není povinná nahlásit v porodnici jméno dítěte 

hned po narození, nahlásí ho při opuštění porodnice, může však i 

později, tehdy kdy jej rodiče přihlašují k občanstvÍ. Důležité je, aby 
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bylo jasné, jakým jménem bude dítě kmotrem křtěno. Kmotr je 

považován za nejbližšího přľbuzného, proto by se kmotr a kmotřenec 

neměli nikdy přľt. Kmotrova a matčina kletba jsou považovány za 

nejtěžšľ, a vždy se naplnľ. 

Je patrné, že jde o staré obyčeje, některé později přijaly 

křesťanské prvky, které uspěly a zachovaly se až dodnes. Mnoho 

z nich provádějľ i lidé, kteřľ ani nevěří v existenci nadpřirozených sil, 

ale činľ tak s přesvěčením: "Když to nepOlTIŮŽe, určitě to neuškodľ." 
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24. ZALOZPĚVY NAD MRTVÝM 

V makedonském lidovém umění mají významné postavení 

žalozpěvy. Jsou to prastaré lyrické písně s epickými elementy. Jsou 

neodmyslitelným elementem pohřebního Iituálu. Nikdy se neopakují, 

tvoří se improvizací a vztahují se k tomu určitému člověku a jeho 

určité situaci. Stává se, že je zpívají muži, ale hlavně je to záležitost 

žen. Jsou vyjádřením intimních pocittl. Dříve bylo oplakávání 

považováno za závazek vůči zemřelému, pokud nebylo učiněno, 

znamenalo to nesplňení si zodpovědnosti. V součastnosti se oplakává 

v případě, že to někdo umí. Pokud to není v silách blízkých 

zemřelého, není to považováno za prohře šek. 

Oplakávání a pláč není to samé. Pláč je manifestací upřímné 

bolesti z nezaměnitelné ztráty. Když lidé pláčí, neposlouchají jeden 

druhého. Smuteční píseň obsahuje poezii, má melodii, když jedna 

žena oplakává, ostatní poslouchají. V určitých případech je tato píseň 

skutečným uměleckým dílem. Každá žena umí plakat, ale ne každá 

může zapět smuteční píseň. Žena, která ji zpívá, musí být vnímavá 

k publiku, noboť to se účastní události se svými pocity, a má své 

národně poetické zkušenosti a vzhledem k tomu očekává s poměrně 

vysokými národně poetickými a žánrovými nároky odpovídající 

umělecké oformování.189 

V minulých dobách, kdy byli makedonští Slované často pod 

nadvládou uzurpátorů, často se umíralo zapřičiněním násilníků nebo 

následkem různých epidemií, proto bylo oplakávání častou záležitostí. 

Smuteční píseň je vždy inlprovizací, i když je zapěna profesionální 

tažačkou. Znám je jen určitý rámec pro obdobné případy. Ví se, jak se 

189 rrOJKEPT, Xep6epT. o ry)J(6aJUIUlli\ta M. U,eIIeHKOBa II IbllXOBOM 3HaQelhY 3a npoY'IaBalhe noeTCKor 

HapOll,HOr cTBapalha, C}L\m03HYM IIOCBeTeH Ha )J(HBOT H lI,eJJOTO noeTCKor HapOll,HOr CTTBapaH,a, 

CllMII03nyM 110CBeTeH Ha )J(IIBOT u lI,eJJOTO Ha MapKo qeneHKoB, CKonje 1979, s. 179. 
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zpívá dítěti, mládenci, dívce, bratrovi, dospělému člověku, ale toto 

"základní schema"je svobodně pozměňováno. 

Když zemře člověk, církevní zvon oznamuje všem, co se stalo, 

poněkud pomalejším vyzváněním, než při jiných příležitostech. Mrtvý 

leží na lůžku, u hlavy za postelí mu jeho pozústalá rodina zapálí jednu 

větší svíci a postaví ji do větší nádoby s moukou, domácí ženy se 

seřadí kolem něj v pořadí podle věku a začnou po řadě zpívat táhlé 

písně. Jakmile se o úmltí dozvědí pílouzní a přátelé, začnou přicházet 

se svícemi a květinami a předávají je matce nebo hospodyni, sednou si 

kolem mrtvého, aby poslouchaly. Muži ze sousedství jsou pozvýváni, 

aby kopali hrob. Právo oplakávat mrtvého nemají pouze domácí ženy. 

Nejčastěji však zpívají smuteční píseii nejbližší pnouzní. Existuje 

individuální, ale i skupinové oplakávání. Co se týče obsahu písně, ten 

závisí na mnoha okolnostech. Nejprve v jakém rodinném vztahu je 

oplakávající k zemřelému. Zpívá se o životě zesnulého, o posledních 

dnech, o neúspěšném léčení, těžkostech. 

Tělo zemřelého se pohřbívá po 24 hodinách od ún1rtÍ. Je 

odváženo na valníku traktoru s otevřenou rakví, takže je mu vidět do 

tváře, okolo něj sedí blízcí. Dříve jej odnášeli i na rukou, byl-li hrob 

daleko, odváželi jej na voze. 

Muži drží smutek čtyřicet dní, neholí se, nestnnají, nosí černé 

oblečení. Pak se holí, ale černé nebo tmavé oblečení mohou nosit dál. 

Ženy též obléknou čelné oblečení. To se nosí jeden rok, pokud někdo 

chce nosit déle, další termíny jsou 3, 5, 7 let. Nemusí to být vyloženě 

černá barva, je možné i tmavě modrá, šedá. To záleží na každém. 

Zemře-li matce dospělé dítě, ta již většinou černé oblékání neodkládá 

do konce života. Často nosí i černý šátek na hlavě. 

Věří se, že zemřelý člověk ještě 40 dní po smrti navštěvuje 

místa, kde pobýval za svého života. Pak je souzen, zda půjde do nebe, 

nebo do pekla. 
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V následujícím období po úmrtí pozůstalí navštěvují hrob po 

sedmi dnech, po čtyřiceti dnech, po půl roce, po roce, dále o všech 

zadu§n žc[ch , o svátcích, na svátek Kristova vzkříšenÍ. Při této 

příležitosti se "vždy rozdává za duše." Znamená to, že se na hrob 

odnese jídlo, nápoje, dokonce cigarety a kořalka. Nejprve se prostře 

na ubrus na zemi. U hrobu může být též uděláno posezení, stůl, 

lavičky, v takovém případě se prostírá tam. Následně se rozdává 

přítomným sousedům a známým z připravených jídel, pak se též něco 

pojí. Neboštíkovi se zapálí cigareta, pokud rád kouřil, a umístí se 

někde na hrobě, aby si ji ten mohl vykouřit. Do malé sklenky se mu 

nalije kořalka. 

Pop chodí na hřbitov o všech zadušnžc[ch, u hrobů, které jsou 

navštíveny pozůstalými, zapěje modlitbu za mrtvého a začadí 

kadidlem. 

Sebevražda je v těchto krajích řídkým jevem, sebevrazi jsou 

pohřbíváni někde stranou, ale v rámci hřbitova. Pop na takový pohřeb 

nepřichází. 
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ZÁVĚR 

V lllé práci jsem se zaměřila na slavení svátků 

makedonského národa. První část práce je historickým úvodem, 

zabývá se celkovým vymezením, charakteristikou etnického složení 

obyvatelstva Makedonie, geografickým ohraničením, též jeho 

historickými proměnami, pojednává o vývoji křesťanství na úzelnÍ 

dnešní Makedonie. V textu JSou zakomponována též má vlastní 

pozorování z vesnive Ilinden. 

Makedonci jsou temperamentní a také družní lidé. Žijí ve 

vzájemném širším společenství rodinném a sousedském. Projevuje se 

to častým užíváním hlasitějšího hovoru. Namísto zdvořilého: "Prosím 

tě, neměl bys trochu času?" Prosím tě, přines mi ... " zazní jen důrazný 

povel: "Dojdi!" "Daj!" Sousedé se často navštěvují, během dne 

společně několikrát posedí a prohovoí1 o svých záležitostech. V 

každém jednom samotném dni u nich existuje neodmyslitelně čas 

vzájemného sdílení, bytí spolu. Příbuzní se také relativně často vídají, 

rozhodně častěji než Češi. Základní jednotkou vesnického 

společenství je patrialchální rodina. 

Vesničtí lidé žijí stále zemědělským způsobem života. 

V současné době je Makedonie celkem v těžké ekonomické situaci, 

z celkového počtu 743 676 ekonomicky aktivních lidí je 38,1% 

nezaměstnaných, 3,6 % je negramotných. Spoustě lidem je těžko, 

nemají žádnou sociální jistotu, lidé pracují za mininlální platy a nikdo 

nemá moc donutit zaměstnavatele, aby jilll platili sociální pojištění, 

aby dodržovaly právo na dovolenou. 

Když jselll se sem nastěhovala, často jselll slýchala: "Dnes je 

svátek, dnes se nepere." "Dnes nešiji, je svátek." Na otázku položenou 

přátelům: "Kdy nás navštíví?", jsem dostala odpověď: "Až skončí 

postní doba." Když jsem přichystala nějaké "nevhodné" jídlo: 
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"Dneska je středa, postím se." Samožřejmě jsou tu i lidé, kteří se ke 

křesťanství staví pouze jako k tradici, nebo lidé, kteří se vědomě 

distancují od pravoslavné tradice, ale co vím já, snad v každé 

domácnosi visí pravoslavný kalendář a pravoslavný rok je časovou 

osou vesnických lidí a nejenom jich. Ve městech je situace 

pochopitelně vrstvitější, jak bylo naznačeno z počátku mé práce. 

Pokud se vám stane, že se stanete účastníky makedonské svatby, 

na které bývá často nejméně 200 hostll, myslím že nezústanene sedět 

chladně u stolu, ale budete vtaženi do kola kruhového tance 

nazývaného nejčastěji oro. Osobně toužím proniknout do tohoto 

umění, naučit se krokové variace, které snad vypadají jednoduše, ale 

nohy se vám zapletou velmi rychle a tancování se stane únavným, 

zatímco ti, co to umí, splynou společně v tanci nehledě na stáří, a 

společně se radují, je llložné spatřit i vytrisklé slzy, plynoucích ze 

vzájemného prožívání svých příběhů. 

Právě tanec a zpěv byl v minulosti nedílnými průvodci života. 

Lidé se o svátcích scházeli na vhodném prostranství za vesnicí, aby 

spolu tančili ora a zpívali. Své životní city vkládali do IYlických písní 

- písní opěvujících rodinné vztahy, milostné city, písní vázaných ke 

kalendářním událostenl, písní zpívaných při rodinných obřadech: při 

narození dítěte, při svatbě, při úmrtí. Písně mytologické hovoří o 

představách, víře a pohledu na svět pohanské praslovanské kultury. Ty 

byly zpívané při koledářských obyčejích, u večerních koledářských 

ohňů, mytologické motivy se objevují ve vasiličarských písních, 

v lazarských, velikonočních i d'urd'ovdenských. Pracovní písně 

opěvaly intimní city mladých pečalbarů, ovčáků, oráčů a ženců. 

V obřadních písních je zobrazen duchovní život předků 

dnešních Makedonců, jejich víra v existenci nadpřirozených sil, 

zvláště pak víra v magickou moc slova, což bylo právě stělesňováno 
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v každodenním životě, v konání obřadů, při slavení početných svátků 

přítomných v národním kalendáři. 

Příchodem křesťanství se začala nová éra. Solunští bratři Cyrila 

a Metoděj vytvořili první staroslovanské písmo, pořídili překlad 

Svatého Písma a dalších textů potřebných ke konání bohoslužeb. 

Jejich žák Kliment založil první církevní organizaci makedonských 

Slovanů a na základě jeho činnosti byla za vlády Samuela založena 

Ochridská archiepiskopie. Ochridská archiepiskopie vznikla ve středu 

makedonských Slovanů, kteří zvláště v jejích centrálních oblastech a 

v katedrálním městě tvořili jádro jejích věřících. Její činnost je zcela 

organicky spojená s vývojovou cestou a etnogenezí makedonského 

národa. Křesťanství se snažilo odstranit starý pohanský způsob 

chápání života i obřady s ním spojené. To se mu dařilo po kratší či 

delší době, po překonání větších či menších těžkostí, s většími nebo 

menšími úspěchy. Ne zřídka však to, co křesťanská církev zničit 

nemohla, přivlastňovala si a dávala tomu vlastní křesťanskou pečeť. 

Když se mluví o prolínání křesťanských a pohanských elementů 

obsažených v oslavách svátků, je nutné poznamenat, že velký počet 

předkřesťanských obyčejů i pověr se uchovalo i přes snahy církve 

eliminovat je nebo je kristianizovat. 

Dnešní Makedonci jsou sice pOtOlnky Slovanů, kteli přišli na 

makedonské území nejpozději v 6. století, a z toho hlediska tedy nlají 

dlouhou historii, avšak na rozdíl od ostatních Slovanů nevytvořili 

žádnou středověkou makedonskou národnost. Až do počátku 20. 

století nikdy a nikde neexistoval žádný makedonský etnos a pojem 

"Makedonec", pokud se pro slovanské obyvatelstvo občas (především 

v 19. století) používal, lněl pouze lokální, respektive regionální 

význam. 

Makedonští Slované měli pro své obrozenecké hnutí mnoheln 

složitější podmínky, než jak tomu bylo u jejich sousedů, neboť u nich 
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neexistovala tradice vlastní státnosti. Od konce 18. století procházelo 

obyvatelstvo Makedonie složitým procesem, během kterého se 

jednotlivé středověké národnosti přetvářely v novodobé politické 

národy. Pod vlivem tří zahraničních propagand přišel nakonec ke 

slovu též makedonský separatismus, který s sebou ve své prvotní 

podobě nesl kromě více či méně rozvinutého boje proti ClZlm 

aspiracím především snahu zavést do církevně-školských obcí 

v Makedonii místní lidový jazyk. Prvotním cílem makedonských 

Slovanů bylo osvobodit se z turecko-řecké neslovanské nadvlády, 

řešení jasného národního programu přišlo na řadu až následně. Mezi 

slovanským obyvatelstvem byla stále živá vzpomínka na jejich 

samostatnou církev v podobě Ochridské archiepiskopie. Právě snaha o 

řešení církevní otázky makedonských Slovanů, osvobození se 

z duchovní a jazykové nadvlády řeckých duchovních vysílaných 

Cařihradskou patriarchií, a později bulharského vlivu Exarchie, byla 

neutišitelnou hnací silou pro snahu osamostatnit se na všech úrovních, 

státní, náboženské i kulturní, coby samostatný národ. 

Významnou úlohu v období snahy o afirmaci lnakedonského 

národa hrál též lidový folklór. Materiální kultura, jako jsou 

tradicionální obleky a architektura, právě tak národní lyrika, fungují 

výlučně na základě principu 'my-oni'. V kontrastu s tím, národní 

epické žánry reflektují národní etnickou případnost. 

Pro makedonský národ jsou velmi význačné písně, obyčeje, 

domácí služby i jiné formy národního slavení svátků. Pro národní 

lyriku je charakteristická tematická lůznorodost, ta opěvuje nejen 

nejrůznější lidské city, ale též mnoho vztahů člověka s jeho okolím, 

rodinné vztahy, aktivity spojené s kalendářem atd. I makedonské 

lidové písně opěvují celostně život makedonských Slovanů od 

nejstarších dob do dneška. Lyrické písně jsou především dílem 
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vesnických lidí. V nich jsou na první pohled patrné pocity, zápasy, 

rozumění životu i představy o něm, psychologie vesničanů. 

Krátké folklórní žánry, jako součást každodenní mluvy, jsou 

dnes nejčastěji používanými lidovými tvorbami. Jejich krátkost je jen 

jejich kvalitativním rozměrem, ty však vyvěrají z hlubšího a 

komplikovanějšího kontextu a vypovídají mnohem více, než můželne 

říci na první pohled, ohlížíme-li se právě jen na jejich krátkou formu. 

Odlišují se svým původem a různými druhy příležitostí jejich užití. 

Zatímco přísloví a rčení mají nejčastěji shrnující charakter a vyjadřují 

závěr nějakého obsahu, vyjadřují nějakou životní zkušenost, lidovou 

moudrost, ponaučení a pod., kletby, přísahy, požehnání a zdravice 

představují magické formule, kterými se vyjadřuje touha, přání, dobrá 

nebo zlá, a vycházejí z víry, že určité slovní formule mohou ovlivnit 

v pozitivním nebo negativním slnyslu lidský osud. 

Obě tyto tradice jsou v životě dnešních Makedonců živé a 

přítomné v každodenním životě. Lidový folklór je postaven do zcela 

jiné situace. Od té doby, co každý vlastní radio, televizor a jiná media, 

pohádky se již nevypráví, písně se nezpívají, konání obyčejů je 

v porovnání s lninulostí velmi redukováno. Přesto i v životě dnešního 

člověka v Makedonii má slavení svátků významné místo. Dochází 

k obnovování tradičního slavení svátků, vynalézají se 1 nové 

příležitosti vhodné pro oslavování. Vznikají i nové obyčeje, které 

vytěsňují staré společně s jejich základním cílem skrze požehnání a 

různé magické ochranné úkony zabezpečit štěstí a zdraví jednotlivce, 

ale i širšího společenství. Křesťanství přežilo dobu komunismu, o 

svátcích lidé přicházejí masově do církve, je tu též velmi tradiční 

uzavírat manželství před státem, ale pak také v církvi. Křesťanské 

obřady provázejí život člověka od jeho narození 

po celý život až k jeho konci. 
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Jsem přesvědčena, že zabývat se studiem slavení svátků, 

obyčejů, obřadů a jim náležejících tradic vede k vědomé komunikaci 

s generacemi našich předků, k ponaučení z jejich úspěchů i pádů, 

k vyslechnutí jejich poselství a odkazu, v podstatě k vzájemnému 

setkáni a k poznání vlastních kořenů. Při přernýtání nad křesťanským 

poselstvím a při jeho studiu člověk komunikuje s lidmi, kteří chtěli žít 

život zasvěcený Bohu a Kristu a také jej tak často žili. Poznávaje jiné 

tradice stáváme se i my jejich svědky, otvírá se nálll jejich svět, 

hranice a zákonitosti tohoto světa, j~jich zápasy, jejich představy o 

dobru a kráse. Věřím, že tato činnost je nezbytná, vede k rozpoznáni 

svých vlastních možností a omezení, přináší jistou moudrost, 

v konečném důsledku přispívá k vzájemné toleranci a činí člověka 

lepším, svobodnějším a vstřícnějším a je možné i aktivnějším 

v dobrém slova smyslu. 
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CONCLUSION 

In my thesis I have focused on celebrating holidays of the Macedonian 

nation. The first part of the thesis is a historical introduction, it deals 

with general definition, characterization of ethnic composition of 

Macedonia' s population, geographic definition and also its historical 

transformations; it deals with development of Christianity in the 

territory of lllodern Macedonia. The text includes also my own 

observations from the village of Ilinden. 

Macedonians are passionate and also sociable people. They live in a 

mutual broader community based on fami ly and neighborhood 

relations. A clear sign of this is frequent use of rather loud talk. 

Instead of the polite: "Would you have a minute?" or "Could you pas s 

me ... " you can hear on ly a categoric imperative: "Go fetch!" or "Give 

me!" Neighbors visit each other often, during the day they sit together 

several times and discuss their matters. In each separate day there is 

an inherent time of mutual sharing, of being together. Relatives also 

see each other relatively oťten, definitely more often than the Czechs. 

The elementary unit of the village community is a patriarchal family. 

The village people stilI lead an agricultural way of life. At present 

time Macedonia finds itself in a rather ditIicult economic situation; 

out of the to tal of 743 676 economically active people, 38,1 % is 

unemployed, 3,6 % is il1iterate. A lot of people have a hard time, they 

have no social security, people work for minimal wages and noone has 

the power to lllake elllployers pay social insurance for them, ob serve 

their right of holiday. 
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When I moved in here, I heard often: "No washing laundry today, it's 

a holiday." or "No sewing today, it's a holiday." When I asked my 

friends: "When will you come to see us?", they answered: "After the 

lent is over." When I prepared sonle "inappropriate" dish: "It' s 

Wednesday today, I am fasting." Of course, there are also people who 

treat Christianity only as a tradition, or people who consciously 

distance themselves from the Orthodox tradition, but, as far as I know, 

perhaps in every household there is an Orthodox calendar, and an 

Orthodox year is a time line of the village people and not only of 

them. In towns the situation is, naturally, more varied, as was 

suggested in the beginning of my thesis. 

If you happen to find yourself among participants of a Macedonian 

wedding, which often has a minimum of 200 guests, I think you will 

not stay sitting coldly at the table, but you will be drawn into a 

circular dance called oro most often. Personally, I long to master this 

art, to learn the step variations that might seem simple, but you will 

lose balance very soon, dancing will tire you, while those who can 

dance join together in a dance regardless their age, they rejoice 

together, you can see even shed tears flowing from mutual sharing 

their stories. 

Dancing and singing were an integral part of life in the past. During 

the holidays people got together in suitable spaces near the village 

where they danced oros and sang. They put their life emotions into 

lyrical songs - songs in praise of family re1ations, love enl0tions; 

songs linked to calendar events; songs sung during the family 

ceremonies: when a child was bom, at a wedding, when someone 

died. Mythological songs speak about ideas, faith and a view of the 
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world of pagan ancient Slavonic culture. These were sung during the 

carol CUStOlTIS, at the evening carol-singer bonťires; mythological 

motives appear in vasilžčar songs, in lazar, Easter and d'urd'ovden 

songs. Work songs praised intimate ťeelings oť young pečalbars, 

shepherds, ploughmen, and reapers. 

Ceremonial songs depict the spiritual liťe oť ancestors oť modem 

Macedonians, their belieť in the existence oť supernatural powers, 

notably their belieť in the magIc power oť the word, that was 

embodied in everyday liťe, in holding ceremonies, in celebrating 

nUITIerOUS holidays present in the national calendar. 

The arrival oť Christianity started a new era. The Salonica brothers, 

Cyril and Methodius, created the ťirst Old Slavonic alphabet, they 

rendered the translation oť the Holy Scripture and other texts 

necessary ťor religious service. Their disciple Clement ťounded the 

first religious organization oť Macedonian Slavs and, based on his 

activity, the Ohrid Archiepiscopate was established under the rule oť 

Samuel. The Ohrid Archiepiscopate was created in the middle oť 

Macedonian Slavs, who made up the core oť its ťollowers, especial1y 

in its central regions and in the cathedral city. Its activity is 

organical1y connected with the development and ethnogenesis oť the 

Macedonian nation. The Christianity was trying to eliminate the old 

pagan way oť understanding liťe and ceremonies related to it. The 

Chlistian church managed to do this aťter a shorter or longer time, 

after overcoming bigger or smaller diťťiculties, with bigger or smaller 

success. However, it was no exception that the Christian church 

adopted whatever could not be destroyed and gaye it its own Christian 

character. When speaking about merging oť Christian and pagan 
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elelnents eontained in holiday eelebrations, it is to be noted, that a 

large number of pre-Christian eustoms and superstitions has survived 

despite the Christian ehureh' s effort to eliminate or to Christianize 

them. 

Modern Maeedonians are deseendants of Slavs who eame to the 

Maeedonian territory in the 6th cen tury at latest, and from this point of 

view they have a long history, however, as opposed to other Slavs, 

they did not ereate any medieval Maeedonian nationality. Until the 

beginning of the 20th cen tury never and nowhere had existed a 

Maeedonian ethnos, and the notion of a "Maeedonian", if it was used 

in relation to the Slavie population at all (mainly in the 19th eentury), 

had only loeal, or regional meaning. 

The Maeedonian Slavs had much more diffieult eonditions for their 

national revival movement than their neighbors, beeause they did not 

have a tradition of their own statehood. From the late 18th eentury the 

population of Maeedonia was going through a eomplieated proeess 

during whieh the separate medieval ethnie groups transfonned into 

modern politieal nations. Finally, the influenee of three propagandas 

gaye rise to Maeedonian separatism, whieh, in its primary form, 

brought not only a more or less developed struggle against foreign 

aspirations, but also efforts to introduee the loeal eolloquial language 

into ehureh-sehool eommunities in Maeedonia. The primary aim of 

Maeedonian Slavs was to liberate themselves fi-Oln the Turkish-Greek 

non-Slavie rule, arrangement of a c1ear national program eame into 

play only afterwards. The Slavie population still kept the memory of 

their independent ehureh in the form of Ohrid Arehiepiseopate. The 

efforts to solve the religious issues of Maeedonian Slavs, to liberate 
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themselves from the spiritu al and linguistic rule of the Greek 

clergymen sent by the Constantinople Patriarchy, and, later, from the 

Bulgarian influence of the Ex archy , were the inconsolable driving 

force for the eff0l1 to gain independence on alllevels - state, religious, 

cultural - as an independent nation. 

During the period of efforts to affirm the Macedonian nation an 

important part was played by the folklore. Material culture like 

traditional costumes and architecture just as well as national lyric 

poetry are based exclusively on the "us-them" principle. In contrast, 

national epic genres reflect national ethnic pertinence. 

The Macedonian nation attaches great importance to songs, cuStOlTIS, 

home services and other forms of celebrating of national holidays. The 

nationallyric poetry is characterized by thematic variety; it praises not 

only aH the different human emotions, but also numerous relations of 

the human being to their surroundings, family relations, activities 

related to the calendar etc. Macedonian folk songs also praise the life 

of Macedonian Slavs from the oldest times up to the present as a 

whole. Lyrical songs are mainly work of village people. At first sight, 

they express feelings, struggles, understanding of life and ideas of life, 

psychology of viHage peopIe. 

Short folklore genres, as a part of everyday taIk, are the most 

frequently used folk creations nowadays. Their shortness is only their 

qualitative dimension; they spring from a deeper, lllore cOlllplicated 

context, and they teH much lllore than we can say at first sight, if we 

Iook only at their short formo They differ in their origin and various 

occasions of use. Most often, proverbs and sayings have a summary 

character and express a conclusion of some content, some life 
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experience, folk wisdom, advice or waming etc., while curses, oaths, 

blessings and salutes represent nlagic formulas which serve to express 

desire, wish, both good and bad, and are based on the belief that 

certain verbal fornlulas can influence human fate, either in a positive 

or negative sense. 

Both of these traditions are stin a live part of the life of modem 

Macedonians and they are present in everyday life. Folklore is put in 

an entirely different situation. Since everyone have got radio, TV and 

other media, fairy-tales are not told any more, songs are not sung, 

observing customs is markedly reduced in comparison with the past. 

Despite this, celebrating of holidays stin plays an important part in the 

life of people in modern Macedonia. Traditional holiday celebrations 

are revived, new occasions suitable for celebrating are invented. New 

customs are created; they replace the old customs along with their 

primary purpose which is to secure happiness and health of the 

individual as well as the broader community through blessing and 

variousmagic protective operations. Christianity survived the 

Communist era, during holidays people come to church en masse, it is 

also a great tradition here to get married before the state and then also 

in the church. Christian ceremonie s accOlnpany the human life from 

birth. 

It is my conviction that studying of holiday celebrations, customs, 

ceremonies and related traditions leads to conscious communication 

with generations of our ancestors, to learning from their success and 

failure, to listening to their message and heritage, to meeting each 

other and discovering one' s own Oligins. When contemplating and 

studying the Christian message one communicates with people who 
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wanted to live a lífe devoted to God and Jesus Christ and, often, have 

succeeded in doing so. When leaming about other traditions we 

become their witnesses, we see their world, boundaries and laws of 

this world, their struggles, their ideas of the good and beauty. I believe 

that this activity is necessary, it leads to recognizing one's own 

possibilities and limitations, brings certain wisdom, contributes to 

mutual tolerance, and makes one better, freer, more understanding, 

and, perhaps, even more active in the good sense. 
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PŘÍL .. 1: LITURGIE sv. JANA ZLATOÚSTÉHO (MAKEDONSKY) 

1. J!HTYPrHJA HA CBETH JOBAH 3JIATOYCT 

A. llPIUlECYBAlbE lIJllI IlPOCKOl\UI.IUIJA 

"Ke Bne3aM BO TBOjOT ,UOM, H co CTPaBO nO'lHT Ke ce nOKJIOHaM na TBOjoT CBeT 
XpaM.""bO)Ke, O'lHCTH Me rpeIIInHOT H nOl\Umyj Me". 

"Ke ce 3apa.uyBa MojaTa .uyIIIa na rocno,Ua, 3aIIITO Me 06JTe'le BO pH3a na cnaceHHeTO H 
Me npOMeHH BO o,Ue)K,Ua Ha BecenHe; KaKO Ha Mna,UO)KeHeu MH nOnO)KH Beneu H KaKO 
neBe cm Me yKpacH co KpaCOTa". "TBojam ,UecnHua, rOcno,UH, Ke ce npocnaBH BO 
KpenOCT H TBojaTa ,Uecna paKa, rOcnO,UH, rH CKpIIIH nenpHjaTenHTe, a co TBojaTa 
H306Hnna cnaBa CH rH cOTPen npOTHBHHUHTC"."TBOHTC paue Me CTBopHja H Me 
C03,Ua,Uoa, Bpa3yMH Me H Ke ce nayYJaM Ha TBOHTe 3anOBe,UH"."bJTarOCJTOBeH e Dor, IIITO 
ja H3JIIlBa CBojam 6JTaro,UaT Ha CBOHTe CBeIIITClUIUH, KaKO MHpO Ha rJIaBTa, IIITO ce 
cnHBa no 6pa,Uam, 6pa,Uam ApOHOBa, ce CJIIlBa Ha nOJIHTe Ha nerOBaTa 
o,Ue)K,lIa"."bnarOCJIaBeH e bor, Koj Me npenamyBa co clma H ro HarrpaBH ncnOpOYJeH 
MOjOT naT. rH 3ajaKHyBa MOHTe n03H KaKO na eJIeH u Ha BHCOKO Me rrocTaByBa, 
rrocTojano - cera H ceKoraIII H BO Be'lHH BeKOBH. AMUH"."IlpenaIIIH ro TBOjOT MC'l 
OKOny TBoeTO 6e,Upo, CIIJIen, BO TBojaTa KpaCOTa u ,U06pIIHa; u IIIHPII ce, Hanpe.uyBaj II 
uapyBaj 3apa,UH BHCTHHaTa, KpOTOCTa H rrpaB,UaTa H TBojm ,UecHulla YJY,UecHO KC Te 
BO,UU noc.Tojano - cera II ceKoraIII II BO BeYJnll BeKOBll. AMlln"."TBoUTC CBeIIITeHllllll, 
rOcno,UII, Ke ce 06JIC'laTa BO npan,Ua npe,U06Hll co pa,UOCT Ke ce B03pa,UyBaaT, 
nocTojaHo - cera u ceKoraIII u BO Be'lHU BeKOBU. ÁlvfIIn"."Ke rH U3MUjaM BO HeBHHOCT 
MOHTC palIe II Ke ro 06HKonaM TBOjOT )KpTBeHHK, rOcno,UH, 3a n:a ro CnyIIIHaM rnaCOT 
na TBojaTa CJIaBa II n:a ru 06jaBaM CHTe TBOU YJYn:eca. rocrro,Uu, ja 3acaKaB y6amIHaTa 
na TBOjOT n:OM u MeCTOTO naccneHO co TBojaTa CJIaBa . .na ne ru nory6uIII co 
ne'leCTIlBUTe .uyIIIaTa Moja u co KpBHUllIITe )KIIBOTOT MOj BO 'lue IIITO palle ce 
6e33aKoHIIjaTa, a ,UceCHlIIlaTa HM C nOJIHa co MHTO. Jac, naK, On:CB BO HC3n06IIe, II 
ll36aBUMe, rOcrron:H, II rr01\fIInyj Me. MojaTa Hora CTOU BO rrpaBn:llHa, BO llpKBIITe KC Te 
6JIarCOCJIOByBaM, r ocnon:II" ."bO)Ke, OtIIICTIIMe rpeIIIlUIOT H nOMIIJlyj Me" ."bnarOCJIOBU, 
Bna,UHKo"."bnarocnOBen e HaIIIHOT bor, nocTojano - ccra u ceKoraIII u BO BetIHU 
BeKoBH"."KaKo OBlxa Ha KonClhe 6cmc nOBcn:cH"."KaKo HerrOpOtIuo jarHc, IIITO C 
6e3rnacuo npen: OHOj IIITO ro CTpU)Ke, mKa II OH He ja OTBOpU yCTaTa CBoja". 

"Bo HeroBoTo CMupeHue My cc 0n:3C,UC Cy,UOT"."PO,UOT, naK, HerOB KOj KC 1'0 
IICKa:lKe".,,3aIIITO ce 3eMa O,U 3cMjaTa HerOBUOT )KIIBOT"! 

"Ce )KpTByBa JarHeTO bmKjo, Koe ru 3eMa rpeBOBUTe na CBeTOT 3a )KUBOT na CBeTOT u 
crracenue"."E,Uen on: BojnulllITe co Konjc ru np060n:c pe6paTa HeroBH II Be,Unam 
rrOTeYJe KPB u Bo,Ua; a onoj IIITO BUn:C nOCBe,UOYJU u CBen:omTBOTO nerOBO e 
BUCTIIHCKo".".na ce nOMOJIIIMe na rocno,Ua"!"lJ,apHllaTa 3aCTaHa ,UecHo 0,U Tc6e, 
06JIe'leHa BO n03JIaTena 06neKa, npeyKpaceHa"."I13Muj nI, rocnon:n, co CBojaTa tIeCHa 
KPB na OHIIC KOU CC OB,Ue CnOMHaTII - cnope,U MOJIUTBUTe Ha TBOUTe CBCTIIH"."Ka,UuJIO 
Tu npuuecyBaMe, XpllcTe, bO)KC HaIII, KaKO MIIPII36a Ha .uyXOBUO 6JTaroyxaHllc, Ta, 
npuMajKH ro BO TBOjOT Ha,Une6eccn )KpTBenUK, ucnpaTH HU ja 6JIaron:aTTa na 
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rrpeCBeTHOT TBoj J(yx" .• ,H Kora rrpHCTIlrHa CBe3;a:aTa, 3aCTaHa Ha;a: MeCTOTO Ka;a:e lllTO 

6ellle Mna;a:eneuoT"."focrre;a: ce 3auapH; ce 06JleQe BO BeneJIeIIHe ... ""TBojaTa 
;a:06po;a:eTeJI, XpHCTe, rH rrOKpH ne6ecaTa, H co rrocpan6aTa TBoja ce ucrrOJInu 3eMjaTa". 

"J(a ce rrOMOJIHMe na rocrro;a:a".,,3a rrpe;a:JImKenHBe qeCTII ;a:apOBH, ;a:a ce rrOMOJIUMe na 
focrro;a:a"."bO)Ke, bO)Ke naru, Tu Koj CH ro UcrrpaTHJI ne6eCHUOT JIe6, 3a xpaHana 

uenUOT CBeT- naruuoT focrro;a: u bor, Hcyc XpUCTOC. CrraCUTeJI, H36aBUTeJI u 
,l.(06POTBOP, Koj né 6JIarOCJIOByBa u oCBeryBa, Tu caMIIOT 6JIarOCJIOBII ro OBa 
rrpe;a:JIO)KeHUe u rrpm-.m ro BO TBOjOT na;a:ne6ecen )KpTBenUK. CrrOMnu ru, KaKO ;a:06ap u 

l:IOBeKOJby6IIB, OHlIe ruTO nI rrplIHecoa II 3a OHlIe 3apa;a:H KOU ce rrpHHecoa; H 3arra3H Hé 

neocy;a:eHU BO CBeUITenO ;a:ejcTBoTO Ha TBOHTe 60)KeCTBenII TajnH". "Bo rp060T 

TeJIeCHO, BO a;a:OT, IIaK, co .n:yruaTa KaKO bor, a BO pajOT co pa360jHIIKOT II Ha 

llpecToJIoT cu 6un, XpucTe, co OTeuoT u CBeTHoT J(yx, cé HCIIOJIHYBajKH, o, 
HeOrrHCJIJIB. AMHn"."CJIaBa Ha bora BO BHCTHHUTe, a Ha 3eMjaTa MHp, H Mety nyreTo 

;a:06pa BOJIja". 

"focrro;a:H, ycnHTe MOU OTBOpU ru, u MojaTa yCTa Ke ja B03BecryBa TBojaTa 

cJIaBa"."BpeMe e;a:a ce cny)KU na focrro;a:a. BJIa;a:uKo CBeTU 6JIarOCJIOBH"."bJIarOCJIOBen 
e narulIoT bor, rrocTojano - cera u ceKorajru, u BO BelIHU BeKoBH"."lloMOJIU ce 3a Mene, 

BJIa;a:HKO cBeTu"."J(a rH yrraTH fOCIIO;a: TBOHTe CTarrKH Ha ceKoe ;a:06po ;a:eJIo". 

"CrrOMHlI Me, BJIa;a:lIKO CBeTu" .• ,,lla Te crrOMHe focrro;a: bor BO CBoeTo UapCTBO, 

rrocTojaHo - cera u ceKoram II BO BelIHlI BeKoBlI". 

"A1.mH"."foCIIO;a:U, Ke Mll HI OTBopum yCHlITe MOU, II MojaTa yCTa Ke ja 06jaBII TBojaTa 

rrocpan6a" ."bnarOCJIOBU, BJIa;a:uKo". 

"bJIarOCnOBeno e uapCTOBOT Ha Oua, u CIIHa, H CBeTIIOT ,ZJ,yx, cera II ceKoram, u BO 
BeqHH BeKOBH". 

6. JluTypnIJA HA or JlACEHHTE 

"JIlIryprlIja Ha ornaceHlITe".,bnarOCJIOBeHO e uapCTOBOT Ha Oua, II CIIHa, II CBeTIIOT 
J(yx, cera II ceKoraru, II BO BelIHII BeKOBlI". "focrro;a:II, IIoMlmyj". 

rOJIeMa eKTeulIja 

3a rOJIeM MlIp II 3a crraceHHe Ha HamUTe ;a:yruu, 3a MHp BO ueJIUOT cBeT, 3a 
6JIarococToj6a Ha CBeTUTe bO)Kju lIpKBH II 3a cou;a:eHYBaJ-be Ha CUTe, 3a CBenJOT xpaM 
II 3a OHue ruTO BneryBaaT BO Hel'O CO Bepa, CO rr060)KHOCT u CO CTpaB bO)KjH, 3a 

apxuepejoT, 3a 6JlarOlIeCTHBUOT rrpasocnaBeH Hapo;a: Ham, 3a rpa;a:OT, CeJIOTO, 
ceMejcTBoTO, UJIU 3a xpaMOT Ka;a:e mTO ce CJIy)KH JIurypruja, 3a ;a:06po BpeMe, 3a 
U306HJICTBO Ha 3CMHU rrJIo;a:OBlI H 3a BpeMUI-ba MHpHU, 3a onlIe KOU rrJIOBaT, rraryBaaT, 

KOll 60ne.n:yBaaT. CTpa;a:aaT, 3a 3aTBOpeHUUUTe u 3a HlIBHO crraceHHC, bor ;a:a Hé H36aBu 

o;a: ceKaKBa Tara, rHCB, H orraCHOCT."focno;a:H, nOMHJIyj". 

II caMIIOT ce6e, ;a:pyr II CUOT Ham )KUBOT na XpUCTa bora ;a:a fO npe.lla;a:eMe."Tc6e, 

f ocrro;a:H" ."A1.fHH" 

AumurjJollu. EJla:JlCellCm6a 
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"DaK H naK BO MHp ,;a;a ce nOMonHMe Ha rocno,;a;a" .. ,rOcno,;a;H, nOMlwyj"."Te6e, 
focno,;a;H"."hmn"."flaK H naK BO MHp ,;a;a ce nOMonHMe Ha focno,;a;a"."focno,;a;u, 
nONIUnyj"."bO)Ke, 3amTHTH, cnacu, nOMunyj H 3aIIa3H Hé, co TBojaTa 
6naro,;a;aT"."focno,;a;u, nOMnnyj"."CnoI\fHyBajKH ja npecBeeTaTa, npqHCTa, 
npe6narocnoBena, cnaBna Bna,;a;HqHa Hama, boropo,;a;Hu;a, H ceKoram ,UeBa MapHja, co 
CIITe CBeTIIII, caMIITe ce6e, e,;a;eH ,;a;pyr, II CUOT Ham )KIIBOT, Ha XpIICTa bora ,;a;a ro 
npe,;a;a,;a;eMe"."A\fIIH"."focno,;a;II, Tll Koj Hll rII ,;a;apyBa OBlIe 3ae,;a;HUqKII II CnO)KHII 
MonlITBII II BeTII ,;a;eKa Ha ,;a;Baju;a lInII TPoju;a, c06paHH BO TBOC IIMe, Ke lIM rII 
HcnonHHm np036IITe; TH CaMHOT II cera IICnOnHII rH np036IITe Ha TBOlITe pa6II, 
,;a;aBajKu lIM BO OBOj BeK n03naBalliC Ha TBoja:ra BIICTIIHa, a BO Il,;a;HIIOT, ,;a;apyBajKIl lIM 
BeqeH )KHBOT". hmH. "Ccm ce Ha Mcnc, f ocno,;a;H, Kora KC ,;a;oj,;a;cm co CBoeTO 
uapcTBO". "bna)KeHII ce 6e,;a;HIITe no ,;a;yx, 3amTO HIlBHO C llapcTBOTO He6eCHO", 
"bna)KeHII ce OHlIe mTO nnaqaT, OTll Ke ce yTemaT", "bna)KeHII ce KpOTKlITe, 3amTO TlIe 
Ke ja Hacn.e,;a;aT 3eMjam", 

"bnmKeHIl ce rna,;a;HUTe H )I<e,;a;HIITe 3a npaB,;a;a, OTll Ke ce HaCIITaT", 

"bna)KenIl ce MlInOCTllBIITe, 3amTO THe Ke 6II,;a;aT nOMlInyBaIlII", 

"bna)KeHII ce MlIpOTBOpU;IITe, 3amTO TlIe Ke ce HapCqaT CIIHOBII bO)KjlI",,,bnmKeHII ce 
roneTIITe 3apa,;a;H npaB,;a;a, 6II,;a;ejKH HIIBHO e u;apCTBOTO He6ecHo", "bna)KeHH CTe BHe, 
KoraKe Be cpaMaT II nporOHaT H Kora Ke rOBopaT npOTllB Bac ceKaKBH nHmII 360pOBH 
na:n:<HO - 3apa,;a;H Mene"! "Pa,;a;yBajTe ce H BeceneTe ce, 3amTO rOJIeMa e BarnaTa Harpa,;a;a 
na nc6eceaTa", 

MaJI BXO,;a; 

"bJIarOCJIOBH ro, BJIa,;a;HKO, CBeTIIOT BXO,;a;" "bJIarOCJIOBeH e BXO,;a;OT Ha TBOIITe CBeTIIII, 
nocTojaHo cera H CCKormu, H BO BelJHH BCKOBH". 
"ITpeMy,;a;pOCT"."ITpocryM"."flpHj,;a;eTe ,;a;a My ce nOKJIOHIIMe II ,;a;a na,;a;HeMe npe,;a; 
XpHcTa; CIIHe bmKjlI. Koj Cll ,;a;IIBeH BO CBeTUIITe, cnaclI Hé Hac, KOll TH neeMe: 
AmlJIyja". ,,<DaneTe fo focno,;a;a" 

TpnCBeTO, AnOCTOJI 

"CBenI bO)Ke, CBeTII CIIJIHII, CBeTII bCCMpTIIII, nOMlInyj Hé", "bJIarOCnOBen e DHOj mTO 
,;a;oara BO IIMeTO focno,;a;oBo". "bJIarOCJIOBII ro, BJIa,;a;IIKO, ropmIOT npeCTOJI", 
"bnarOCJIOBeH Cll Ha npeCOTonOT o,;a; CJIaBam na TBoeTO llapCTBO, TH, Koj ce,;a;Hm Ha 
xepyBHMIITe. nocTojauo - cera, II ceKoram II BO BelJHII BeKOBII". 

",Ua BHIIMaBaMC". ,,11 co TBOjOT ,;a;yx". "flpeMy,;a;pOCT". "MlIp na Te6e". "II Ha TBOjOT 
,;a;yx". "flpeMy,;a;pOCT" "AJIIIJIyja", 

EBaUreJIHe 

"bor, no MOJIIITBIITe na cBeTIIOT, CJIaBeH cecpaneH aIIOCTOJI II eBanremlCT ( IIMeTO Ha 
eBanreJIIICTOT ) ,;a;a Tll ,;a;a,;a;e 360p ,;a;a 6JIarOBecryBauI co rOJIeMa CIIJIa, 3a IICIIOJIrryBallie 
Ha EBanrenlIeTO Ha CBOjOT B03Jby6eH ClIn, rOCIIO,;a; nam, llcyc XpncTOc". 
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"I1peMy,n:pOCT, rrpocryM ,n:a 1'0 ITCJIyIIIaMc CBCTOTO EBaHreJIUC. Mup Ha cUTc"."H Ha 

TBOjOT ,n:yX"."QOBCKOJby611B BJIa,n:lIKO, HCKa 3aCBCTJIIT BO HaIIIWrC cpu:a, BeqHaTa 

CBeTJIlIHa Ha TBOCTO 60rorr03HaHlIC IT OTBOpll rll HaIIIITTC ,n:yXOBHlI OqIT 3a pa36ITpaIbC 

Ha TBOIne CBaHrCJICKIT rrporrOBc,n:lI. Bca,n:lI BO Hac IT CTPaB rrpc,n: TBOllTe 6JIa:tKCHlr 

3arrOBe,n:IT, Ta rr06c,n:yBaj:KIT rIT ClITC TeJICCHIT CTpacrn, ,n:a rrOMITHCMC ,n:yXOBCH :tKlIBOT, 

pa3r-mCJIyBaj:KlI IT rrpascj:KlI cé IIITO C yro,n:UO npe,n: Te6e. 3aIIITO TIT Cll rrpocBcryBaIbC 

ua uaIIIlITe ,n:yIIIIT II TeJIa, XpITCTe bmKC, IT Te6e CJIaBa TIT B03HecyBaMC, co 

6eCrrOqeTHITOT TBOj OTCU:, co CCCBCTITOT, 6JIarITOT :tKlIBOTBOpeu TBOj )lyx, ccra, IT 

ceKoraIII IT BO BC~IHIT BCKOBIT. AMITu". "MITp ua Te6c, IIITO 6JIarOBccryBaIIIC". "CJIaBa 

Tll, focrro,n:lI, CJIaBa TIT". 

Eh."TeHlIja Ha ycpe,L1;HO MeJJelhe 

,,)la pCqCMe ClITC o,n: CCTa ,n:yIIIa II o,n: ceTa HaIIIa rrOMITCna, ,n:a PCqCMC". "focrro,n:IT, 

nOMlInyj". "focno,n:lI, nOMllJIyj". ('rpIT naTlI) 

CnOMell na nOKojllllTe 

"focno,n:lI, lIOMllJIyj". "MITnOCT bmIga, u:apCTBO UC6CCHO II rrpocryBaIbc Ha rpeBOBlITe 

o,n: XpITCTa, 6eCMpTIIlIOT IJ;ap II bor uaIII, rrpOCITMe", "I1o,n:aj, rocrro,n:u". ,,3aIIITo Tll cu 
BocKpeceuue, IT :tKITBOT IT rroKoj Ha rrOqUHaTITTC pa6u TBOIT (ITMlIIbaTa) XpUCTC bO:tKe 

HaIII, II TeBc cnaBa TIT B03uccyBaMc co 6eCrrOqCTHlIOT TBOj OTCU: II CO rrpCCBeTlIOT, 

6nar II )KlIBOTBOpCH TBoj )lyx, cera, II CCKoraIII II BO BelJHlI BCKOBlI. Ar-mn". 

EKTeulIja 3a OrJJaCeHlITe 

"OrnaCCHlI, rrOMonCTC ce Ha focrro,n:a", 

"focno,n:lI, rroMlInyj"."BcpHlI, ,n:a cc rrOMonllMC 3a ornaccnllTe, focrro,n: ,n:a rll 

rrOMITnyBa".,,)la rII rroyqll CO cnOBOTO Ha BlIcrnHaTa". 

,,)la ITM 1'0 OTKpITe EBaUreJIlICTO Ha rrpaB,n:aTa".,,)la rH rrpllcoc,n:lIHlr KOH CBojaTa CBeTa, 

c060pHa IT arrOCTOJICKa u:pKBa"."bO:tKe, 3aIIITIIT rII, crraClI, nOMIIJlyBaj IT 3ana3IT rII co 

TBojaTa 6naro,n:aT". 

"focrro,n:H, nOMITnyj"."OrJIaCCHlI, BaIIIITTC rJIaBIT rrpllKJIOHCTC rIT npc,n: focrro,n:a"."Tc6c, 

focrro,n:u"."Ta IT TITe CO Hac ,n:a 1'0 CJIaBaT TBOCTO rrpCqeCHO u BCnllKOJICnHO HMC Ha 

Ou:a, u CUHa IT CBernOT )lyx, ccra, u CCKoraIII H BO BCIIHIT BCKOBIT."."AMITU"."Kou CTe 

ornaCCHlI, II3nC3CTc"."OrnaCCHlI, II3JIC3CTC"."KoII CTC OrJIaCeHlI, IT3JIe3CTC, ,n:a HCMa o,n: 
ornaCCHlITC, a BIIC, BCpHITTC, rraK II rraK BO Mup,n:a CC rrOMOJIUMC Ha focrro,n:a". 

B. JIHTYPflUA HA BEPHUTE 

"f ocno,n:lI, nOMunyj" ."f ocrro,n:u, rroMunyj" ."I1pcMy,n:pOCT". 
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XcpymlMcKa ncclla 

a. "HIIe, KOII TaIIHCTBeHO rlI 1I30Dpa3yBaMe xepyBIIMlITe u Ha )IUmOTBopHaTa Tpouua 
TplICBeTa rreCHa í rreeMe, cera )la O)lJIO)KlIMe ceKaKBa )KUBOTHa rplI:lKa. 

D. )la ro rrpUMlIMe I..(apoT Ha CIlTe, HeBlI)lJIlIBO HoceH O)l aHreJICKUTe 'lJIeHOBlI. AJIlIrryja, 
anlInyja, aJIIUIyja". 

rOJIeM BXOJ]; 

"Bac u CUTe DnarOqeCTlIBlI II npaBOCJIaBlllI xplIcTlijalllI )la Be cnOMlle focrro)l bor BO 
CBoeTo I..(apcTBo, rrocTojaHo - cera, II ceKorarn II BO BeqHII BeKoBu". ,,)la ro rrpuMlIMe 
Tl " ~apTOT Ha CIlTe ... . 

"AJIlIrryja". "bJIarOODpa3HlIOT JOClI<p ro ClIMHa O)l )lpBOTO TBoeTO rrpe~IIICTO TeJIo, ro 
ODBIl co qIICTO rrJIaTIIO, ro HaMlIpIIca u OTKaKO ro nOKplI, ro rrOJIO:IKlI BO HOB rpoD"."Bo 
rpoDoT TeJIeCHO, BO a)lOT, rraK, co )lyrnaTa KaKO bor, a BO pajoT co pa3DojHlIKOT II Ha 
fIpeCTOJI CII DlIJI, XplICTe, co OTeuoT II CBeTlIoT )lyx, cé lICrrOJInyBajKlI, o, HeOrrlICJIUB. 
AJ\fIIH". "TBOjOT rpOD, XplICTe, 1I3BOpOT Ha HarneTO BOCKpeceHlIe, ce rrOKa)Ka KaKO 
)KlIBOHOceu, KaKO noyDas O)l pajoT, HaBIICTlIHa, II nOCBeTon o)l ceKoja uapCKa mUlaTa". 
"bnarOODpa3HUOT JOClI<p ro cm.ma O)l )lpBOTO TBoeTO npeqlICTO Teno, ro ODBIl co 
qlICTO nnaTHo, ro HaMlIpIIca II OTKaKO ro nOKplI, ro nOnO:IKII BO HOB rpoD"."focnO)llI, 
HarrpaBlI MY )lODpo Ha ClIOH, crrope)l DJIarOBOnemreTO CBoe. B03)llIrHlI rlI SU)lOBlITe 
epycarrlIMcKII, Torarn Ke Tll DlI)laT yrO)lHlI )KpTBlITe Ha rrpaB)laTa, B03uecyBalhaTa II 
)h."PTBlITe cenarreHnun; TOrarn Ha TBOjOT onTap Ke npllllecyBaaT TenUIi". 

MaJIa II npo36cna eI\:Tenuja 

"I..(eJIIlOT )leH COBprneH, CBeT, MlIpeH II De3rperneH, ro npOClIMe O)l focno)la"."fIo)laj, 
focno)lU".,,AHren Ha MlIpOT, BepeH paKOBO)lHTen, qyBap Ha HanHue )lyrnlI II Tena, 
npOClIMe O)l focno)la"."fIo)laj, focno.1llI"."fIpornKa u pa3pernyBafhe Ha HarnUTe )lyrnu 
II MlIp BO CBeTOT, npOClIMe O)l focno)la"."fIo)laj, fOCnO)llI"."Cé rnTO e )lODpO II 
none3HO 3a HarnlITe )lyrnlI li MlIp BO CBeTOT, npoclIMe O)l focno)la". 

"fIo)laj, fOCnO)llI"."OcTaHToTo BpeMe O)l HarnlIOT :lKlIBOT )la ro nOMlIHeMe BO MUp u 
nOKajaHlIe, npoclIMe O)l focno)la"."fIo)laj, fOCnO)llI"."XpucTujaHcKu Kpaj Ha HarnlIOT 
)KU BOT, De3DoneH, HenocpaMeH, MlIpeH; u )la )la)leMe )lODap O)lrOBOp Ha CTparnHUOT 
XplICTOB CY)l, npocuMc"."fIo)laj, focno)lu"."CnoMuyBajKu ja npCCBeTaTa, npeqUCTa, 
npeDnarocnoBeHa, cnaBHa, Bna)lU'llIua Harna, bOrOpO)llIua, II ceKorarn )leBa Mapuja, co 
ClITe CBeTUlI, caMlITe ceDe, e)leH )lpyr u CUOT Harn :lKUBOT Ha XplICTa bora )la ro 
npc)la)leMe"."TeDe, focno)lu"."fIo MUnOCp)lUeTO Ha TBOjOT E,IUIHOpO)leU CUH, co Koro 
Cll DnarocnOBeH, co npeCBeTIIOT, u DnarllOT II :lKlIBOTBOpen TBoj )lyx, cera, II ceKorarn 
II BO BeqHlI BeKOBlI"."A.c\HIH"."Mnp Ha cIITe".,,11 Ha TBojOT )lyx".,,)la ce caKaMe e)l.eH co 
)lpyr, Ta co e)lHOMlICnlIe )la llCnOBe)laMe"."Oua, II ClIHa u CBCTUOT )lyx, Tponua 
e)lnnocyrnTlIHa (e)lHODUTHa) II HCpa3)leJTHa". 

"XplICTOC nOMery Hac"."E, n Ke DU)le".,.xplICTOC rroMery Hac". 

156 



"E, II Ke 6n~e".,JlBepll, ~Bepll!""CO npeMy~pocT ~a BHHMaBaMe!" 

IIcnoBc~Balhc Ha BcpaTa 

"BepyBaM BO E~nHllOT Eor OTeu:, Ce~p:)J{lITeJI, TBopeu: Ha He6OTO II Ha 3eMjaTa JI Ha cé 

Bll~JIJIBO H HeBll~JIlIBO; II BO E~IIHHOT focno~ XpIICTOC, ClIlI EmKjlI, E,ruIHopo~eH. Koj 
e po~eH O,ll Ou:a npe,ll CIlTe BeKOBJI; CBeTJIlma O,ll CBeTJIIIHa, BJICTIIHCKII Eor O,ll Eora 
BllCTJIHCKn, pO,lleH, HeC03,lla,lleH, e,llIIHocymTeH Ha Oua, npeKY Koro cé CTaHaJIO; Koj 

3apa.un Hac rryfeTo JI 3apa,llH HameTO cnacemle, CJIe3e O,ll He60To JI ce BOHJIOTIl O,ll 
CBenIOT ):.{yx II MaplIja ):.{eBa II CTaIIa lJOBeK; II 6eme pacnHaT 3apa,llJI Hac BO BpeMeTO 

Ha I10HTJIjCKUOT I1UJIaT JI cTpa.uame II 6eme norpe6aH; II BocKpecHa BO TpeTJIOT ,lleH, 
CHOpe,ll nUCMOTO; 11 ce B03Hece Ha He60 u ce,lllI O,ll,lleCHO O,ll Oua; II naK Ke ,lloj,lle co 
CJIaBa,lla HM cy,llJI Ha )KHBHTe H Ha MpTBJITe H HerOBOTO u:apCTBO He Ke fIMa Kpaj; 11 BO 

CBeTHoT ):.{yx, f Ocno,ll, Koj )l(UBOT TBOpU, Koj JI3JIeryBa O,ll Ou:a, Ha Koro My ce 

nOKJIonyBaMe ufo CJIaBIIMe 3ae,llHO co Ou:a u CUHa K Koj rOBOpeJI npeKY npopou:uTe; 
Bo e,llHa, CBeTa, c060pHa u anOCTOJICKa UpKBa; llcnoBe.uyBaM e,llHO KpmTeHue 3a 

npocryBaJ:he Ha rpeBoBIITe; fo l.IeKaM BOCKpeceHueTO Ha MpTBHTe; 

11 )KHBOTOT BO U,llHHOT BeK.AMUH". ,,):.{a 3aCTaHeMe ,ll06po, ,lla CTOHMe co CTpaB, ,lla 

BllHMaBaMe, CBeTUOT I1punoc BO MUp ,lla 1'0 nplIlleceMe"."MIIJlOCT na MUpOT, )KpTBa Ha 
noqJaJI6aTa". "EJIaro,llaTTa Ha lIaIIIUOT focno,ll llcyc XpUCTOC, u .Jby60BTa Ha Eora u 

Ou:a u 3ae,llHIII~aTa Ha CBeTUOT ):.{yx, ,lla 6U,llaT co CUTe Bac"."H co TBOjoT .uyx"."fope 
,lla rJI HMaMe cpu:aTa"."fu UMaMe KOH focno,lla". 

KaHOH Ha CBxapHcTHja 

,,):.{a My 6JIaro,llapHMe Ha focnO,lla".,,):.{OCTojHO H npaBe,llHO e ,lla My ce nOKJIonyBa Ha 

Ou a, II CUHa u Ha CBel1IOT ):.{yx, TpOllu:a e,llUHocymTlIa II Hepa3,lleJIHa"."I106e,llHaTa 
neCHa ja neaT, BOCKJIlIKIlyBaaT JI rOBopaT":"CBeT, CBeT, CBeT e focno,ll, CaBaoT, nOJInu 

ce He6ecaTa H 3eMjaTa co TBojaTa CJIaBa"."OcaHa BO BUCHHUTe, 6JIarOCJIOBeH e Koj 
,lloafa BO UMeTO Ha focno,lla" . 

• ,I1pllMeTe, ja.ueTe, OBa e MoeTO TeJIo, Koe 3a Bac ce npeKpmyBa, 3a npocTyBalhe na 

rpeBOBUTe"."AMfIH"."I1ujTe O,ll Hea CUTe, OBa e MojaTa KpB Ha HOBUOT 3aBeTe, Koja ce 

npOJIeBa 3a Bac II 3a MH03UHa, 3a npocryBaIhe Ha rpeBOBUTe"."AMllH"."TBOU O,ll TBOIITe 
(,llapOBU), Te6e Tu npeHecyBaMe, 3a CUTe u 3a cé"."Te6e Te neeMe, Te6e Te 
6JIarOCJIOByBaMe, Te6e Tu 6JIaro,llapuMe. focno,llu, u Tu ce MOJIUMe, EO)Ke Ham". 

OnmTO l\IOJIClhC 3a CIITC 

"Oc06eHO 3a npeCBeTaTa, npelJUCTa, npe6JIarOCJIOBena, CJIaBna, Bna.uIIqIIu:a Hama 

Eoropo,lluu:a, u ceKoram ):.{eBa Mapuj a". 

,,):.{OCTOjHO e, HaBUCTUHa, ,lla Te y6JIajKYBaMe Eoropo,lluu:e, ceKoram 6JI3)I(eHa u 
npeHenOpOqHa II MajKa Ha HamHOT Eor. I1ol.IecHa O,ll xepyBIIMuTe u Hecnope,llJIUBO 

nOCJIaBHa O,ll cepmpuMuTe, HeTJIeHO cu ro pO,llHJIa Eora CJIOBOTO, Te6e, Koja CH 

Eoropo,lluu:a, Te BeJIIIqaMe""H CUTe, u cé"."H CUTe, M cé"."ll ,llaj HU, co e,llHa yCTa M 
e,llHO cpu:e ,lla fo CJIaBUMe u BocneBaMe TBoeTo npelJecno BeJIMKOJIenHO MMe, Ha Ou:a, II 
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CHHa H CBeTHOT )J,yx, cera, u ceKorall u BO Be~lHU BeKOBu"."AMHH"."I1 )la 6U)laT 
MIUIOCTIITe Ha BeJlHKHOT nor H CrraCHTeJIOT Hall, I1cyc XpHCTOC, co CHTC Bac"",I1 co 
TBOjOT )lyx". 

IIpOlllIpena MaJIa II npo36ena eKTellllja 

"OTKaKO rH CrrOMHaBMe CHTe CBenIH, rraK II rraK BO Mllp, )la ce rrOMorrllMe Ha 
focrro)la"."focrrO)lH, rroMHrryj".,,3a rrpHHeceHHBe II OCBeTeHH qCCHH )lapOBH, )la My ce 
ITOMOrrHMe Ha rOCITo)la"."Ta QOBeKOJby6HBHoT nor Hall, OTKaKO Ke rH rrpuMH BO 
CBOjOT CBeT, Ha)lue6ecCH II .n:yXOBen )KpTBeHHK, KaKO 6JIarOnpujaTua .n:yXOBIIa 
MHpH36a, )la Ull j a llcrrpaTll 6mI<eCTBeUaTa 6rraro)laT H )lapOT Ha CBeTHOT )J,yx, )la ce 
rrOMorrHMe" . 

"fOCnO)lH, nOMHrryj".,,3a )la ce H36aBHMe OJl ceKaKBa Tara, rHeB II orraCHOCT, )la ce 
ITOMOrrHMC na rOcnO)la"."rOCnO)lH, rroMurryj". 

"nO)Ke, 3aIIlTHTH Hé, cnaCH, nOMHrryj H 3ana3U Hé co TBojaTa 6JIarO)laT". 

"fOCnO)lH, rroMHrryj"."I(eJlHOT )leH COBpllen, CBeT, MHpeH u 6e3rpellen, 1'0 npOCUMC OJl 
focno)la"."I10)laj, fOCnO)lH"."Anrcrr Ha MUpOT, BepeH paI<OBO)lIlTCJI, qyBap Ha HallUTe 
.n:yllU II Tcrra, rrpOCUMC OJl focno)la". 

"I1o)laj, focnO)lu"."I1pollKa H pa3pernyBaIňe Ha HaIIIlITe rpeBOBU H nperpelleHuja, 
rrpOCHMC OJl focno)la"",I1o)laj, focno)lu". 

"Cé llTO C )l06po H norrC3HO 3a HallHTe rpeBOBU u rrperpellellHja, npOClIMC OJl 
focno)la"."I1o)laj, focrrO)lll"."OcTanaToTo BpeMe OJl HallIIOT )KIIBOT )la 1'0 nOMIIHeMe 
BO MHp II nOKajaHJle, npOCIIMC OJl focrro)la"."I1o)laj, focno)lU"."XpIICTIIjaHcKII Kpaj Ha 
HallHOT )KUBOT, 6C360JIeH, HcrrocpaMcH, MHpCH; H )la )la)leMc )l06ap O)lrOBOp Ha 
CTpallHHOT XpHCTOB cy)l, npOCHMe"."I10)laj, focrro)lu". 

"OTKaI<O IIcrrpOCIIBMC COe)lllnyBalňe BO BepaTa II 3ae)lIIIIua co CBeTIIoT )J,yx, caMIITe 
ce6e, e)leH )lpyr II ClIOT Hall )KIIBOT ua XpllCTa nora )la My rII rrpe)la)leMe"."Te6e, 
focrro)lll". 

rOcnO)lOBa MOJIIITBa 

,,11 y)lOCTOj Hé, Brra)luKo, co CMcrrOCT II 6e3 oCy)la, )la CMeeMe )la Tc rroBuh')'BaMe Tc6e, 
He6ccHHoT nor OTeu II )la II3roBapaMe": 

"OlIe Hall, Koj CH Ha He6ecam, )la ce CBem IIMeTO TBoe, )la )loj)lc uapCTBOTO TBoe; )la 
6II)le BorrjaTa TBoja, KaKO na ne60To, TaKa II Ha 3eMjaTa; Jle60T Hall nacyllTeH )laj Hll 
1'0 )lenec: II rrpOCTlI Hll rll )lOrrrOBIITe HallII, KaKO llTO lIM rII rrpOllTaBaMe II HlIe Ha 
HaIII1Ue )lOrr)KHIIUII; II He Hé BOBe.n:yBaj BO HCI<ymeHIIc, HO 1I36aBII Hé OJl rryKaBlIOT". 
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llpU'lecryBalbc u I~paj Ha JIurypf'ujaTa 

"MIIp Ha CIITC"."H Ha TBOjOT .uyx"."llo 6JIaro)larra, )l06pIIHIITC II YlOBCKOJby6IICTO Ha 

E)lIIHOP0)lHIIOT TBoj CIIH, co Hero, rraK, Cll 6JIarOCJIOBCH, co rrpecBcTIIoT, II 6JIanIOT II 

)KIIBOTBOpHIIOT TBOj ..uyx, ccra, II ceKorarn II BO BeYlHII BeKoBH"."AMHH". ..ua 

BHIIMaBaMc, CBCTIIIMITC 3a CBCTmITc."..ua BHHMaBaMc"" CBCTIIILIITC 3a CBCTHHTC". 

"E)leH e cBeT, E)lHIIOT focrro)l Hcyc XpUCTOC, BO CJIaBa Ha Bora Oua. AMIIH"."CO 

CT}JaB BO)Kju, Bepa II Jby60B, rrpIICTarreTe". 

"BJIarOCJIOBeH C OHOj Koj )loara BO UMeTO rOCrrO)lOBO II Hll ce jaBU". 

BepyBatvI, rOcrrO)lU u IICrrOBe)laM )leKa Tu Cll, HaBIIcnma XpIICTOC, CIIHOT Ha )KIIBUOT 

Bor, Koj )loj)le BO CBeTOT )la rII crraCIIrn rpcrnHlIUIITC, OJl KOll npBIIOT CyM jac. YrnTe 

BepyBaM )lCKa OBa C TBOCTO BIIcnIHCKO rrpeYlIICTO TCJIO II OBa e TBojaTa BIIcmHCKa 

YleCHa KpB. 3aToa, Tu ce MOJIaM: rro~mJIyj Me u rrpOCTII Mll ru MOIITC rrperperneHllja, 

BOJIHlI II HeBOJIHII, HanpaBenII co 360p IIJIII co )leJIO, BO 3HaelLe UJIII ne 3HaeILC, H 

y)lOCTOj MC, Heocy)leHO )la ce rrpOYlIICTaM co TBOIITC rrpeYlIICTII TajHll, 3a rrpocryBalLe 

Ha rpeBOBIITe II 3a BCYlCH )KIIBOT. AMIIH. 

CUHe BO)KjII, rrpHMH Me )leHCC 3a yLJeCHIIK Ha TBojam TajHa BCYlCpa, 3arnTO HeMa )la ja 

Ka)KaJ\1 TajHam Ha TBoIITe HerrpIIjaTeJIII, HHTY ueJIIIB Ke Tll )la)laM KaKO Jy)la, TYKY KaKO 

Pa360jIIlIKOT Te HCrrOBe)laJ\1: cnOMHH CH 3a Mcnc, focrro)lH, BO TBoeTo 

UapCTBo.focnO)lH, rrpHYlCcryBalLcTo co TBoIITe CBCTH TajHII, )la HC MH 6II)lC 3a cy)l II 

3a oCy)la, HO 3a IIcI~enyBalLc Ha .uyrnam II TCJIOTO. AMIIH."Ce rrpIILlecryBa Bo~iHOT pa6 

pa6IIHa (IIMeTO) co YlCCHOTO H CBCT TCJIO H KpB Ha focrro)la. II Bora u CrraCHTeJIOT HaIII 

Hcyc XpIICTOC 3a rrpocryBalLc Ha rpeBOBIITe II 3a )!UIBOT BeYleH"."Cera, II ceKorarn II BO 

BCYlnII BeKOBII". 

"CrraCII fIl, BO)Ke, TBOIITe nyre II 6JIarOCJIOBII ro TBoeTO HaCJIe)lCTBO". 

"BH)lOBMe BHCTHHCKa CBeTJIlIHa; rrpUMHBMe ..uYx nc6ccen, Haj)lOBMe Bepa BHCTHHCKa, 

Ha Hepa3)leJInaTa TpOHua í ce rrOKJIOnyBaMe, 3aIIITO Ona Hé crraCH nac". 

"Ccra, H CCKorarn H BO BeYlHII BeKoBH" ."..ua ce HCrrOJInaT HarnIITe yCTH co rrotPaJI6a KOH 

Te6e, fo cnO)lII , )la ja neCMe cnaBaTa TBoja, 3arnTO Cll né y)lOCTOIIJI )la ce npIIYleCTHMe 

co TBOIITC CBeTH, 60)KeCTBCHII, 6eCMpTlIll II )KIIBOTBOpHII TajHII; cOYIYB<l:.i Hé BO TBojam 

CBeTIIlLa, rICJI )leH )la ce nOYYIYBaMe BO TBojaTa rrpaB)la"."AJIIInyja"."OTKaKO rH 
npIIMIIBMe 60)KCCTBeHIITC, cBcnI, rrpeLIIICTII, 6eCMPTHH, He6eCHII II )KIIBOTBOpHH, 

CTparnIIlI XpIICTOBII TajIIII npaBO CTOCjKII, )lOCTOjUO )la My 6narO)lapIIMe Ha 

fOClIO)la"."focnO)lH, nOMHnyj"."BmKe, 3arnTHTII Hé, cnaCII, rroMIInyj H 3arra3H Hé co 

T BojaTa 6JIarO)laT" ."f OCrrO)lH, nOMIInyj". 

"OTKaKO ro HcrrpOCHBMe IICJIHOT )lCH COBprneH, CBeT, MIIpeH II 6e3fpemeH, caMIITC 

ce6c, e)leu )lpyr II CIIOT Harn )KHBOT Ha XpHCTa Bora )la MY fO npc)la)lcMc"."Tc6c, 

focno)lII".,,3anrro, TH cc Harnc oCBCTyBaILC II Tc6c CJIaBa Tll B03uccyBaMC, Ha Oua II 

CIIHa II CBCTIIOT ..uYx, ccra, II CCKorarn II BO BCYlHII BCKOBII"."focnO)lII, Tll Koj fU 

6JIarOCJIOByBam TIIC IlITO Tc 6JIarOCJIOByBaaT II Koj rII oCBeryBarn TUC KOH BO Te6c ce 

Ha)leBaaT, crraCH fU TBOHTC nyrc II 6narocnoBII ro TBoeTo naCne)lCTBO. COl.ryBaj ja 
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nOJIHOTam Ha TBojaTa IJ,pKBa, OCBeTU ru Tue lllTO fO caKaaT 6JIarOJIenUeTO Ha TBOjOT 

):(OM; Tu npOCJIaBU ru HUB CO TBojaTa 6mKecrnena CUJla u ne OCTaBaj Hé nac, lllTO ce 

Ha,[(eBaMe BO Te6e. 

,[{apayBaj My I\fUp na TBOjOT CBeT, na upKBUTe TBOU, Ha CBelllTeHUUUTe, Ha HapO):(OT 

Ham, Ha XpUCTOJby6uBaTa BojcKa u CIue TBou nyre. 

3aulTo ):(aBaI:beTO na ceKoe ):(06po u ceKoj COBpmen ):(ap e 0):(03ropa, KOj ,lloara 0):( Te6e, 

OTeUOT Ha CBeTJIImam; u Te6e CJIaBa, u 6JIaro):(apnocT u nOKJIOneHUe Tu B03necyBaMe, 

na Oua, u Clllm u CBeTuoT ,[{yx, cera, u ceKorarn u BO BellHU BeKoBu"."AMUH. ,ll,a 6u):(e 

UMeTO rOcrro):(oBo 6JIarOCJIOBeHO 0):( cera U):(O BeKa"."XpIICTOC, BIICTIIHCKIIOT Eor Ham, 

no MOJIUTBUTe Ha npe'lIICTaTa II npeHenOpO'lHa CBeTa CBoja M~jKa, CBeTUOT OTeu Ham 

JOBan 3JIaToycT, apXIIenUCKorr uapllrpa):(CKU, (aKO BO TOj ):(eH ce CJIy)l{ll 3JIaToycTOBa 

JIIITypruja, ... ), CBeTIITe rrpaBe):(Hll 60rOOIIUll JoaKUM II AHa, II CBeTIIOT (CBeTeUOT Ha 

xpaMOT II a ):(eHOT) 'llljlllTO crrOMen ):(eHec ro rrpa3HYBaMe, u CIITe CBemll, ):(a Hé 

rrOMJInyBa II cnaCJI, 3aI1ITO e 6JIar u 'lOBeKOJby6JIB". 
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Příl. 2: Liturgie sv. Basila Velikého (staroslověnsky se srbským 

komentářem) 

Příl. 3: Liturgie předeln posvěcených darů (staroslověnsky se 

srbským kOlnentářem) 

2. lluTyprMja CB. BaéulIuja Be,HHRor. 

BHaj I .iIrlTyprnja ce BaGlumjellu CJ! yJKH Y Cl1e lIe1l,e,,'be Bemme 
Y..cTp1l,eCWrmuJ,e, (OCHM HReTU), Ha Bemmn flcTBpl'a.R II Be.illíll;:Y Cy-
6ol'y~ YO'lH (;OJRHta H llOl'ojaBJbeI-ba, al\'o OBll npaBIl\iI1~H HC UU!(Hy 

Y He,Il,e.1hy HJHI IJOlle)J,e.TL(JIH~, II lm lIpaSHIllK CIL BaCHJIL-lja Bemmor 
(1. janyapa). 

,JhlTyprnja ce OBa C.lly~fW r-~ilO II 3':Ii:1.ToyeToBll1 caMO Ul'l'O ee 
Ha npOC~OI\'1Hll.{lJjn .• npn, UO.IHu'alby )1CneTe 'recnme KO)( 'JH HOBa aHa 

BaJ],H C pe'-ll1';\'!a: H:m RCI CRA\'l't-I;(1. ~1'I\d tldllHrl.l' .KMli11~ E:f/\!iKdr\.lJ, d!lXie# 
ni"CKOIJ.t R~Cdpill 1'.HIIIJAOldIlCKIh\. 

Hoc.ae narOBopCHC J\IO.!mTBe) fwja ce 'Hl'ra K:l!( ce uoje xepy
HHMCI~a ueCl\Il1, Ha Be.rrlum Cfe'mpTal\ l'OBOpe C8eUlTeHHI>:: 11 fjalwH 

J\-IeCTO TbC: gftUIUl 1'R,OelI'I '!'jHUhl..?: a 11 a Be~'ll:II\.y Cy60TY: Á,t ,110"'IIl1'z': 

OCTl1JlO cne [{.ao H lIa JIInyprnjH 3.l1UTOy~TOBOj. lloc.lle GCh.'TZ, CRIi\'l'Z., 

CKM-'l'?'. (Rc.rnmo) II 1\'10"'1 UTne: (;~ HMm EI1diKUIIHIAHI: rOB ~PH CfW iliTe H ru~ 
r.aaCHO: ÁdN CI{&\'r~lt1lZ CKOII.1\'& ~'r'HlHI!'I.\.MI1. (I dIlOC'I'Ol1\IJ/U2> pf Wb : IiI ÁdAE 
CEAI'I'M.II1. mOll/liZ. OyIH~III'\.Ui,"I1.: a OC1'a.,'IO lmo HlTO je I1B.llomCHO y 
c;.Tly}jeeOuLmy. [loem;; H3j}A\"\u\.,, lil IIllfCR,'\'T,k(I: nojI.l,H MeCl'O Á0C'I'otll'lO: 

~ 'I'fli'k Ild,l,8E'T'CIi\: Ha Be.lIHKH C[eTBpTaK npl\lOc: (;'rpůucTf'.i(;\ CI1dAI\.I~HA\: 
a HU Be . .'1I.my Cy60Ty lifp:\-1OC: lit \lh.IAI1H .'\Um ,nJ'rll: HOCJ1c BOBr'.fJaea: 

Ii'l.. mpRhlX1. nOi\M\IHI: cnemTenHI'; [mnl: I10i\1A\ffl1 1'0 cn 0AII RCA\I~ce sni· 
mOIlC'I'KO: noj rV1 noc.ae: II [{c·ŘX? fl &CA\: flQjy: HmOh.HMIHldN X\l'icrroEd 
'J'dIlIHHU~d: OCTUJ10 CRe Rao Ha .JlTll'rYPI'HjI1 :iJHiTOyC'l'OBoj. Doc.ne CBp

menc CB,. .'lHTYPl'Hje CrIO:\l!1fhe CBeIIlTemm Ha OTl1yeTy CIL Bacu.rH1ja 
I3eJH'llwr, Fl o6ojl!lIw rOBope, npll CBJ1aqe~by eBOM, 1'pouap 11 K:OH· 

)J,aI" CH. Bucn.IlHja Be.rnmOI'. 

B. JluTyprl1ja rrpeiJeocBeneHllX J1;apOBa. 
JhlTypnrja ce OBa c.TIymn ca~\'IO y ce)J,l\UI'Hle )J,aHe Bemnwl' 

nOCTa, OelE.,.l cy6oTe, He,LI.eJbe :H DJ1arOBCCn!, Be.JHIIwr T-Ie'fBp'fl\':a. II 

Bemnwf' DeTI{,a. Pe)J,OBHO ce CJ!y>ItL'f y cpc,u,y Jil neTuK; 1. 2. 3. 4. 
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5. 11 6. CBi'l,i\UIUe nocTa; y 'IeTBpTaR 5. Ceil,y1[tll~e .!tl Ha BeJI. llOHe
JJ;eJbHHK) Be.Jl. BTopH1H~ 1'1 BeJI. Cpe,lJ;y; a y nOHe,~eJbIHIK, BTOpHlIK 
H l.IeTHpTaK, 2. 3. 4. 5. II 6. ce,u,!\Ull.~e nOCTa CJIymH ce, Ka1-~ na7LH.e 
CHeT1I KOjIl[ IIMa nOJlujeJlej liIJHI xpaMOBIUI CHeTTIl. 

II01.IeB o;~ He;\eJbe CaponycHe, na y CBUI'.:y He,UeJby Cl3eTe Tle
Tp,lI,eCeTHlU(e cnpe?!\a cneUITemm AI'HClI,C au npeljeOC13eheHy mnyp

I'liljy 013aKO: OCIIM 06nQHI'lx neT lIpoctlJOpa., ,ll,OHecy ce jOli .zme lT.:1H 

TpU, uo 1I01'pe611, Jil l~a;.:r; CBelllTeHlIK l'13BaAH HS npBe npoc(pope 
AI'HeI~) :lřCpTHyje ra, npoGoAc 11. OCTauu na ,l],HCROC; aaTl:IM pe~{w 
AI'HeI\ HOH 113 Jwyrllx npoccl)opa rOBopeliH Hajl, CHal:(·J:IM 0).1. lhl1X: 

,&0;) ROCIl\MllUlduie: JHK\U ORli'!: řl oc-ra.llo. 3anlM Jllilje Blmo LI 130JW Y 
nyTliIp I'oBopehu mTO Tpe6a, npO)l,yJfCtl npOCKO:\'lH,AHCaEbe LIJ mmo
c.r]eTl~y rrorq)Hje CAe CR. /wpqUl\m, Olm;l,H lil H3rOnOpI1: MO.Tlll'fny npe,l1,
.1lml~CEha. Co. J11l'l'ypI'ujy CJIy~\.tInO OOl'ILfajy. - ľJoc.Je npH~3I!1IHlIlHja 
CR. )]; yXct, Ka)~ 6JrarOCltlJ'ba x.ll,edORe - Ar'Hel~e - I'OBopn: II C~1'110IlU 
0\rG\I,l X,\rkr.V. CE~I: a HO XNkGW dM: Kan; rOHopH: ORfiI'rMi\ CRM'I'~I/"7i.: 
nO;J;H:nce He je,l(aH AI'ueu;, HO CBC 3ajc~!JO, a ,lJ;po6H cal\'1O jC}:(aH t 

CTan.lba TlCCTlllJ,y lG. Y CH. rryTl1p, ymU-la Ton.!IOTy no o6.H'-Iujy, i\ICTUC 

y .lIeRy pyl~y Ha ,ll.JHl.H (lIa ryoy} CIL x.Theó - Arnen. -- cllpe~I
.lbCHl'I aa Ilpe~eocBefielly) a ,lJ;eCHOM K(:1IIlIrll~y, Te y3Me JhOr..I Cl'.. 'KpmI 

HS uyTIITpa, ,l1,O,lJ;npue ThOM CI3. XJbeÓ, UUo l'a y JleBLH~H Ha,n; llyTH
P01l;1 jl.P)I~H, l{BacetLI yHaKpcT CH. KpHJbY' MeI-i:aHy crpaHy, rJl,e je Ha 
npOCIWMH.D,njn IWITJbeJ\l HceQCH l~pCT .tl no.rIa)l~e y KUBOT O,l1,peljellFI SR 

CS/~1'''?o\. Ym,w úl ,n;pyre ArHcue fil '-lUHI1 TO nCTO Ha CIU1KOM 1'1 Oc.TaB.Tba 

NX CHe y I~HUOT, 3al'ROpu I'a, OCTaHH Ha cRoje i\1ec:ro lil npOJ~yJtCM CH. 

JUiTyprl!IJY· 
llpei'l, ,,'lIlTypr.Hjm.1 upeljeoc13eliemJx ,l1,aponu CBpl!1yjy CO BťJH1-

KonoeHH QaCOBl:I 3. 6. Jl H. ca HsoópeSWreJhHlli\·ta II BC"Icplhe:-'1. Ha 
Rpajy qacona, 06fiI'1HO noc.lle i\"IO.I1Inne 1'OCIIO).U fr g,H,:I..IiIr.O: 1'1 nOl~JlOHa, 
CHeIIJ'rem:m: I'OBOp11 npe,lJ; )J,BepfiIl .... m MOJIHTBe, IlITO HX rOBopH CIHlľJ,a 

npe,n; e.JIy~IWfbe:\f CH. Jlt'l'rypf'l'lje H npe.u OÓJla qeI-beM, OCHi\l MO.Tl IHne 
rocn~Au H1i3r10CilJl I1SKt;. 1'15010: It1 o,n;JIa3Ii y OJ1Tap rOBopehu: "&HIIAS R~ 
AO."~ l'Rctl: l,emma npecTo, KpCT Ll CH. el-JaHryeJhe PI oÓ.laQI·l ce y IIO'l'
nyHO CBeUI'repu1.uw olljejaHuje. 06JlaQehIl OJlaI'OCJIOBI1 II ue.Tl1:wa CB a. lm: 

IWMa,n; lil rOBOp1'l mvI. CBar~I1M caM O : r",cn~AS IHMtO,uiMC~. Rafl, ce oGY"Ie, 
onepe pyKC, liJ noc.JJe qacona. I'OBOpU oTnycT. Upe,Ll, nOqeTUK CH. 
JlnTyprHje l\.iIaHlajy ce OOO]I!1na npel-I, CH. Tpane30M. nemmaiY Cit. 

eBan~e .. 'he H Tpane3y He rOBope511 IJ,dí1Kl HHUCUhIH: fl (MHd RQ Rl~ml· 

HIlXZ.: I1f fjaRoH, npmvIHHllHI ó.rIaI'OC.,TlOB. 1131'll}e Ha ceBeplle .u;nepn Ha. 

aMBOH H peKlle: E.,IdrOCMRI\ Rt1d r\hIKO: CBCmreHHR Clryqe 3anecy, ySMe 
cnaHijeJhe, rrO,l1,Hrne ra MUJlO 11 Up;tBFI IMnl KpCT HaJ]; caBHjeHH;vl 
aWI'lnHIHCOM T'ORopetlil: lLldC'o;)C,lOB.flltfO Ll.,d(1CTRO: '-Ia'I'IlIJ" n\liIlA!I'IT~ 110-

KMIHlIUC?o\: 3, 11 103. IT<; .• ; CBelIIl'emtR upe;.!, Tpane3011 '-Iwra Be~lelHbe 
nOJlUTBe, IlO 'I Hl byÍ111 Oll geTp.pTe, jep ce TfJlI npIJe 9111'ajy nOCJ!e 
jeKTeHllja. RaJ]; ce cnpnuI l1CaJIaM, I'OROpn ~aKoH He.i1UK<1 jel"TeHlllja. 
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Ka1'H3Ma: KC! l'0('[10A~ KIHr Ad: KOj a ce rrpeKu,na y TpH: Maxa C rro

I\JlOHur..m II MaJlOM jeKTelHljoM O,ll, ryuKOHa, T.1 BOSrJlaC O,l( CBemTe

HI-IKa: noc.le 1. jeK'reHHja: mKW 'rROh\ ),f'JiI\dlld: no 2. IňKW EAdrz: 

no 3. DIKW 'T'b.1 SCII E.or~ Hdlll%: sa Bpe;Vle TO -qlna CBerIITeHItH~ Tr.rKO 

npHe 3 Bc-qepIhe l\'lO.lIUTRe. J]OCJ1e rrOc.fleJl,IbeI' B03f'.lIaca, nojJl0': 

fQWOAII R033BdX'Z: Ha r.nac C3MOl'.lJaCHH /l,UHa, Ha 10 CTIIlXORa, 110-
HaB.lhajytm Cal\lOr.rracaH, SaTJ,1M MY"IeHI1-qaH 1'1 3 rrO,lJ,OÓHe TpHo)J.a 
II 3 lI3 Mlmeja. lIocJIe ,.Ád HcnlldRII'l'1i\ :" JI,!)jy ce CTHXOB[i{ aWI'I1-

(IJOHcf~~E\'l rJIaCOM: IIoMiJUI rOcnoAII: CBe /(0 ,;llsREAII 1t32'.. 1'MItUUl,hl:" 

a ot~aTJle Ha f'.flac )J.alla. GAd~d, ft Hwwk:· ÓorOpO}~lilqan. Ka.n; ce llOYUY 

q~'lTa1'1I [~an13l\W, CBeUJTeHI'IK ,lJ,OHeCe ca :flq)TBeHlHm CB. ,1J,HCKOC Ha 
pa31HljeHI1 aHTUi\"HtlHC, T-wju no npeHocy oueT canuje: y3:\'fC HS l:a1:~ 
BO'l'a es. Arnen, MeTI-lC ra ua ,1J,lICLWC, OKU,lI,H CH. xJbe6, MeTaHIHIJe 
npe)J. I-hU:.v! 1'1 J-m,u ce UO<fHe nojaTu "IIOA\))I{H rocno,;t,w' CT:;um CR. 

)UIC/WC ce6n Ha r'JlaBy li Ml.raHO xo~etiU OKO TpaUe;-3e, rrpeHece ra 

Ha JKpTBeHln~. Y Taj l\lax ::3BOIH'I. 3llOHu:e y o;1Tapy IiI caB HapO,ll, 

mL/la HlIPH1u;e Ha 3ei\TJby,' a 1I0jltH Tl1XO Ilojy c'rHxone: CSelUTeHJim 
OCTfUHI Cll. ;l,HCIWC, y.-wje y cu. l.ftlllly BUHO If BO,lJ,y, OKa,I~H 3He-

3,l1,HJJ,y H )),apKe l!l llOI\.pHBťl CBe, Re rOBopehn mnUTa, HO g:ul1. MeTRe 
Ha:~ f-MIX F!aa~1;Yx rOHopll cll.:\-JQ: .dh.urrfl.li\HI CR,~T'I\.I~2'. OTH\'6 IUlUlIXY.: 

jep je OBa ~H.pT!m npei)eocBcheHa tI cnpmeHa; OKa;\ltl JICp'rReHL1K, CR. 
'I'pUne3y n caR O.TITap. 

Kall. ce mwoje: GAM{": oTBapajy ce napc~w ,LI,Bepu vl ljaf:on ca cl1e
lll'l'elHIIW)'-I <.fHHO i:{X~AK. AfW [B'la )\(1 ce "HiTa eBaHrye.fhe HOCH ce I/I OHO. 
MOJIH.l'Ha BXOn;a. []OTO;-"l fI\}ÚI~AP~t'rh 11(1\)('1'11. T.la'l'a'-~: (}WiHí 'T'IiKiii: Íja~ 
ROH II CBennelHH\· yJIa3e lep03 J~liepl1 yO.:nap, lja1-WH OCTaB~ha I-\:al~[llO!H-II{y 
Ha. cBehr-baK, Ha IWM ropH cBeŤ1a, Rojn l\IY C.f[yjf~~:ITeJb .n;ouece H OCl'UBH Ha
cpe,n OTBopeHHX /l,RepH. rr~aIWIl: &OtUH,UK: CBemTeTHll:K: .iUUí1K EdtAIK: 

ryUROH: lI\lf,USAP(\C'l'b. Tla'Nll~: llpor~n:\leJI ; fjř1IWH: llpE,USAI}()CTh: r1"a1'a.I\: 
hB.l'T'it.' 41'mí'f, IjaIWII: g"Hlm,uz. 9anllJ; 1.. naprL\rej, a. Ra:n cnpmH 
<'mTRlhe rroje ;~py[,H npor\:ltI.MelI, 1'1 Ka;I mmj o'rnoje, Ha Ťja[wnon y::w.nac: 
II()[UIIHl'f: H OH li caB HapO;tna~a .l1;o.71e Ha 3eMJby. Cf:!eWTeHIrU; 
ym.16 cBeŤ1fbaK ca 3lilHlJbeHG:\1 cBehoSl 11 ~a~~tWIHH~O:\f) ooel\1a pyr<.:a:VHl, 
CTaue upeL\. ClL Tpane8y, rJTell,eŤín Ha HCTOR, Hal.flUHl FhliIMC KpC'1' 

y3 petHl: D(lMIS,J.,(lOCTh n\loc'l'Il. BannI ce o}~pelle Ha Ba.na,lJ, 1\. ImpO,1J,y 

H I'OBOpn; GsrR'r2'.. X{lIc'l'O&z: qaTř11{ I-I caB HapOll: YCTajc1 'laTau;: 
llpU'T'4Tfi'i 4'l'~Hif. 'BaR,OIl: r.OH I\WI:&, n (HlTaL], "HITa nupHMej.' (A!~o ce 
C)1Tpa C.,laBll Clle1'H řWj (] I'IMa Ó;I,eHnje HJIIl nOJ1!iljeJWj, YIrI'l'ajy ce 1'1 

nap11MejLl npa3!Hmy HJ1H cBcTm1e). fTOCJIe 2. IHtplilMeja CBCIIlreHnK. 
MH{l1. Tf'Ii, Ťjmwn: llPf,USAPoC·l'h. 'lanul; cTojetHI rroje: Ai' fm:lltlfUl'T'CA\: 
a IIapo;.~ C je;(He Ii /wyre cTpane J-\:.IICf\.UC Ha IW.lleaa, CBelllTeHlH~ 
naK I':,a,ilH npe,u, eH, Tpcme:30:\1. Ka..Ll, <.fl.l.1'l.l.JJ, OTIToje npBO: 1\<1 fiCrlíld~ 
RHTC ... \: I~Jlelme H OH, a ,I(eCHa CTpaHLl yCTaje H Hoje: A.\ fl Cfl(ldlHJ'T'Ch\ : 

Ka)), ;~eCHa o'moje, Iwerme one1', a .:lelm yeTaje H rroje; r'tl Ctcnptl" 
miTCA\: I:.an II OHa oTIloje, lweKHe oneT; ca,u ycraje qaTau tl Hoje 
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CTltlX 1. rQcn~Au E033RóX~: H Ka,l1, TO OTllO)e, yCTaje ,n;eCHa II IIoje: 
Á" . ftcnpdlUt'ITCA.: Ha 2. CT(1X yCTaje ,lIeRa 1'1 noje: a Ha 3. yCTaje 
~eCHa Vl Hoje. Koja crrpaHa noje, OHa CTOjH, a f1.pyra ř\.rre'iItI; qaTau 
Ka~ noje eTIriX CTOjLL Kall. ce H3 CBe C'l'L'JXOBe ornoje: Ád Clcn{.ld~ 
BH'f'CtI'\: HapO,l1, CaB K.neE\.He: CGeLllTeIHU\: npe)1,a Ka.a;nOHHl\Y, 1~,11eKHe 

C i)mwHoM upel( CB. TpaneBy, l'I caM noje· nOCJI81llh8: Ád 11 c [11)4" 
~ " 

RIITCA\ .. UOi\Wl'Rd MO~ ll1KW I\drVfi\O npe,\1. 'r~RO~: ca)~ YC'1'3JY CRIII 11 rr0.lY: 
:C:03 ArR/i\ Hie V~K~ j1tOf~ ;mQTRd IWH~tfA\A\, ?'IeTaHItlJnyfH"I 3, A[eo LiMa Aa 
ce 'HlTa eB11HDe.1be (BeJlliJKe l'IJI1'I CTpaCHe Ce,Ll;i\H111,e) 1i1JHl anOC'l'OJI Ii 

eB3.HteJhe, TO ce ).IaJIa jeKTeH[rlja He rORope~ lIO 021MaX npOKH.MeH 
anOCTOJIa. Ii '-JIiJTa ce anoeTů,ll; nOCJle TOI'11 ce Hoje: ťii1AUi1Si',:\ lil KaJV'I ; 
noc.ne npOt.lIiI'I'aHOr CB. 8RaHt)e:bí:l cnemTeH ln\:: ňlupz. rru fli\i.\rOlrk" 

C'T'r.~~lfIfl"ti: nojl~l1: (}AdSd Tmrk l'ocnQr\It: cnemTelum npl'rMlI[ 0;:1, lja
ROHa CB. eBaH~eJbe, f.\eJIrma ra Ii: OCTanm: Ha Tpanemr na ropu"}oj 
CTpaf-Hl, ,u;eCHo, Bilme a H'L'II.M II Hca, H saTBapa ~BepH. 

3aTHM ÍjaKOH, Ha aNIBoHy Pl\MI1.. RCH: a CBeIHTeHll~, cTojei=iI1 
npe.n; Tpane30M [Ilil'ra THXO lVlO.JIUTBy. (Arw ce l.U'lHH CllOMeH MpTllHMa, 

rOHope ce H jeKTeHuja sa yconrne). Do B03rJlUcy: rrOiUollH'rEc~ \llP""" 
UJHHli'u: 11 /J,aJhe lmo Ha 06H9Hoj m.:JTypI'HjH. (0;1, geTBpT0 cpeJl.e -

CpeAonOCHe - roewpe ee jeK:TeH"f.1ja.: 6MJI\W l.\Wil,wwmiu .... G./lH~h.1 
KO npocK'kLpuiiro:) HocRe B031'.llaea: llo Adp~ Xpic'l'd '1'8Nrw: noj r~[lr : 
j"UHlb.: 1il MeCTO xepyBt'IMCIW rrec:\Ie: II~lfI'k milh.l: rr.JaKOH y.11a:3n Ha 
ceBepHe n;BepH y o.Tl'l' ap , II O'l'Bapajy ce ll,apn.:e )J;Bepf'I. 1JaI-\OH rm,l),H 
CIL Tpanesy naOKOJIO; CJ.L TIpe,rr,JIO}!~elhe Ha :ll~pTBeHLIKy H CBeIIITeHfma 
H rOBopFf ne. 50. Ca~ cTaHy o6ojau.a rrpe,.n CB. Tpane3y II f'OHOpe 

lfb.IH<k CIJ"b.I: 3, KJIaH")ajyhll ce 0, ue.:1IlHajy Kpe'!' H npecTo, oI\peHy 

ce Hapo/l.V, HOIWOHe, O}1,y ;ncpTnemu~.y IiI OI~a;J;e (.Iacne ,ll;ape. CBeUnelll!H:C 
y3:\18 Ba3/J,yX II ~·Ie'1'He ra ijalwHy Ha·pa:\Ie~ a ca).'I y8~le cu. ;J:HCIWC neTaHlI 
ra ce{ht Ha rJInDY, AP;}lCe5U ra ,LI, e c tI o M PY[W;\1; y ~lJ e By ya.Me CB. nyTup 
C BHHO:Xl Jil HOCH ra npe,il, npcVJl\1a. 1 'RaRoH 113JIaSl'I npml !Ia ceHepHe 
,rl;nCpH, r~a,L1;ekH geCTO npc,n; cnelllTeIHlIW1>I, IWj11 .1"13.1'3110 H}1,e sa Ih!iJM; 

uAyBn HIHI1Ta ne I'OBope II y.na3e HpOS uapCT\:e )l.BeplI y OJl'I'ap. 3a 
BpC}"le ne.J.Blwr BXO}1,a ,i'raraHO SBOlIlI 1\13J1O 3BOHue Y OJITapy, nojl\H 
110.1 y Bp.1l0 'l'FIXO: Ce .iIUpTRJ TdHllt'", CNHlllUHlHd AOpY/{~CHTCM, a H apo/I, . . 
TJ nOJll,1l na;~aJY HIJlHIll,e Ha SeMJby I!I Kap; 3HOHI~e IlpCC'ľaHe, CI3H 
YCTajy, rl lIOjl~H 3auojy I'JlaCrmje: .c:.t~rO.\l CI AI~[{OBilo: CneIlITemuc. 

ywaB y OJlTap, nOCTaB.ba CB. )J,ape Ha CH, Tpanegy, CI\,l!]JJ;a IIOKpOBI~e 
C }1,HC1~OCa Fl uyTHpa, OKa,1l,H l1X, ue rOlmpehIJl Hl'IlllTa, aaTH11 110-
~pHje ,.T1)'lCI-\OC H nyTHp m.t3/J,yXO!\l, OKa,lJ,I1 eRe, lIt' rOlwpefiH HHllI'I'a, H 

HpU Llojafby J.1i\UI1~ld, l\'IeTCtHHUly oóojHll,a 3, upe,Ll, HpeC'l'OJIOM ys TllXy 

:MO.IIHTBy: I'ocnOtl,H II E(1dAb.mo: a Tarw II caH Hapop;, 3aTBope IWpCIW 

,Ll;nepl'I, HanyKy saDecy }1,O nOJIOBIIH€. 'F.)aIWH y3en 6JIaroc.nq,H, 113Jla3H 

Ha ceBepHe J~Bep!tl Ha COJIejy II npe,lI, ;~l3epH).m rOBOpl1: HcnOi1l11Mt~ 

l OBO 6l:IBa BaTO, f:ía ce rrep,a nOBO,'l,a npOCTrur ;r,YiJ;rJ.Ma., Aa ce Knatóujy 06UQHOM He
()cBeheHOM :S~lHy, 
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1\E4e~HI{\KI: T!T 3óC'I'~nfl ClIdé": B03rJ1ac: II cnOl\OlHf HdC~: O'I'tfE IMU1~: 
Ha Be.rnmo dMUHb., :9aIWH ce onacyje opapeM Kao III na CJlyJICOl1 3JIa
TOYCTOBOj. Hoc.ne MOJlIITBe: gOUAUf rocnoAu: KJ1alhajy ce CBcurremm: 

npe,ll, CH. TpaneSO:>'1) a Í)arcoH rrpe)J. lI;HepJiIi\1a rOBopelm y ce611: E"me 
{VLJHCTH MA\: Í)arwH npl'lR.llOIUlH l'J1aUY peRHe: :c.OI1ilIEAI?i. CBernTeH1'IJ{ 

. naRyge 11 ,ll,pyry llOJIOBlmy 3aBece 1:1 rrPYjlWIH pyRy !tleno,!], Ba3,l.l,yxa, 

íWjI'li\'l cy CIL )J,apH nOKpIIReHll, AO'ra~He ce pyIWM oCBeheHor XJbeOa 
--- (oBaj Re nO,'I;l-rilce) -- II f.llaCHO: llpfil\AiwcsffiqHH IMfi\ Cl{ffi '11 dffi C[{Ii\" 

rrWAI?i. )J.OIC CHelllT8HHl$ TO I'OBOpU~ p;OT.lle caB RapOl\ nap;a InFIFII\e 

II Kap; TIOjUH 3allojy 6AHH?i C[{ffiT7.: yCTajy crm, a Í)aIWH yJla3liI Ha 

jy:ame ,D;BepI1. CBeUlTeIHlK, l1srOBopUB Te pellU, CKIrlHe Bas/I.YX C /.\UC

f;úca II nyTHpa., 3an'l),J 11 38e3i~HIW! paa)J.poou CfL XJbeo Ha ljalw

Hone peqn: P.:13MOCH KAJAklKQ 1 ~TJ:p06F1 ~ao o O'VPIH O, Ha 'TeTrrp Ae,na 
rOBopelm: Pd3IWORIlA\eTc~: l\I8THe )1;eo lG. y nyTHp, HIHIITa ne ro
Bopehl'I, ljalwH YJInje TOTIJIOTY, Iunllrra He rOBopehu. CnerrlTeHHK: 
Ái,moH~ nlHtcTSnll! oaIWH IIpI1~e, IIOR.TIOHH ce L'OBopeŤ'm: Gř np"xoIKAS: 
CBernTeHlH~ no~eJIJiI Aeo XP. Ha .ll;HOj e, )1;a.n;e je/(HY nOJlOBViHy ljaKony 

y3 peLfn: (Hi\lh'\pfK~) CRiJ\lllElHl0t\i'dKOIIS: ljaI\,QH ll,emma. jl,eCHIHW CHe

IllTemH~y) OJJ;.na3ťI 'feJlO, Tparreae I:'I carHyB r.laBY, MOJIIi ce Kao l'I CBe
IJ[TeHIn~) KOjH y3:'W 1I:pyry nO~1J.orn1Hy )J,eJIa IP. Ha )lJla.H rOBopetm: 
'lffCTHOf M nQEmffi'POf 'P'kM 11 l~pNIh.: řl carHyB 1')IaBY :\W.rlll ce 1'OHO 

pehu: l~'kp~~ rocnoA": gflj~pH 'rRí-H,,\: ;\d IH R?i cSA~: {ll 'raIW ce upn
qeCTJiI ClleTHM Taj Hmm ; norO\1 CBeIlITemm YSj:le eyGy, orpe pyI\e 
·060juIl.n rOBopenlil: GAMU '1'm'k E.oit;e: 3, u,e.l1tma l'y6y 11 OCTaBH ua 

~ ~ . 
MeCTO; )'31\1e CB. ny1'lIp C yOpyCOl\f, ooe:\ta pyl{a~m. M IHIJe H3 fbera, 
HlIlUTa Re rOBopek.n; y3J\.le KOt\'13)l, HalllOpe. ooope pyl:\.e 1'1 yCHe, CTa.He 

l\HWO uacTpaHy II Y1JTa :1IIOJH'l'lTty: Hi'dI'OAdPIM\~ 'I', .... : ta,lWH He I1Ilije 
ca)~a "HR qaIlle! HO TCI\, nOC-.Tle aaa.:\1BOHe ?\'IOJ1HTBe II llOCile ynol'pe6e 
3aOCTa.TlHX· 'leCTHua. AIW Hl\ta npH'tléCHHKCl noc:ryna ce f.:aO J1pe. 

OBl\e ce He i\lOT'y l1pH'WCTHTH Ma~la Jl,€'l1.a (o1l,0jqa,a;). 
{Al:\o c.ayJKH cnelll1'emm oe3 ryaKoHa: 1-1 OH RB llHje H3 CH. ny-

1'l1pa Of\l\JaX no npLPIellIhy\ HO nOC,le CBpllIeHe CH. JH1TYP['Hje, j{aA 
yllorpe6a CIL l'ajHyl. 'E)aIWH y8i\le CH. IVicKOC, Ha,ll,Hece 1'a HaJ\ CB. 

nyTHp, H l'yGm1 enycTIIJ C lhera y I1yTHp CHe, HUllIra He rmWpehI!l, 
IW.THBél. lJ OC'I'a.HťI CH. ,!..\l'lCI:\QC II 3Be;~)IJillW Ha caBHjeHI1 Ba3p;yx lil . . 
nOKpoB~ eaBlIJe au TlnlHHC, II Ha !bera MeTHe GB. IryTHp, l{OJB no-

f~pHje IheI'OBHM IlOK[JOBOt.1. :3a Bpei\le npmqemha IIOjy IIOjl~H t:.1\8cIlT~ 
f. IUfAul'e: (A~o ce CBeTOM l:VUl xpa:\'ly qHTaO 3.rrOCTOJI II eBaHl)eJbe, 
Hoje ce 1'1 lwyro npallecHo, Iwie je npOllHcaHO). DOCJle CH. IIpH
l.lemha qlilTa CHeIilTeHIH\ Taí no MO.llHTHV: Et\drOAl\\HlAt7. 'Pffi: 3a'l'lilNI . . 
Cn.:Ul4 P 3aHecy: 01'Bapajy CIL )..!,HepH II ~aKOH y3eB ClL lIy'rnp, OKpe-

Hy'l' JHU.J;e]\·l llapOJW) Cl'ojehliI y .il,BepI1Ma 1'0Ropn: GQ CT'I}dX'Mi~ HO-' 

;t{ju/U1:.: li eBeWTeHI1I~ G,nUl'Oe11JbajyB.U rOBopn : GndCU .E.CiKE 1\ 1-0 A II TKOtl\: 

noju;n nojy: 1l.,\drOCi\ORi\~ rocn0rt,": CBelnTCHI1~ OI\:aAH CRffi'1\1ffi 3, npe)1;a 

~al\oHy 1{',(l)1;!iOHflU;Y, y3i\le CH • .n,~lCKOC C .!l.Upl.l,l1l\1a 11 11eTHe pa Í)alwny 

165 



Ha fJIaBY, a taIWH JJ;p:lReflm oóel\i1a pyI:\Ul\.Ia) f.Tle)1,a san )J.Bepm II HU
IlITa ne rOBOpeB.r:f: OJJ;Hcce ra. Ha iRpTBeHfII\. fiT TaMO OCTanu; a cne

I.IITeHllK ce nOKJlOH1.il llpe1l, CH. nyTHpO\l~ y3:\1e pa y l\ecHy pyl~y, 

0gpeHe ce HapOAY, nOI\UíI,e ra, peKHe THXO: E.1\dr~CMReH~ h0r1. tldlB'b.: 

Jil I'JIaCHO: Ncer,c\d, IIhiwt fl nlHfctlW: noju;u: Ad HCn~Mrli\'T'CR\ O~C'l'd tBWJ: 

ca1l. CReilITeHIHt ocramI llyTI-lp Ha jKpTneHr-m, ~aKOH pmn~pUlTaBa 
opap, 11 Ha cenepHe ;t;BepI!I 113l!1rye Ha aMBOH P,'I,e rOBopH: n~oc'rU 
nlliu/HlUE: CHeWTemm y8l\le eBaHl)e.lhe H, T.Hmehn IbH\le RpCT Ha/Tf, ca
BujeHH['\'l aHT1I!\HmCO~I, UIKW 'T'hl 6eli t\lCRIJ\41miE: nOJ1mTeH eHaHfjeJbe Ha 

aHTl'DUIHC, ySi\le CJly:ifW6Hf:IK ll, 113JlaSefm c !-bI-nI Hg OJITapa, Kp03 
.u,nepu Ha co.llejy, 118ft aMBOIH1., rOBopn: GK ilHlpMi~ fIBWAII"Y.: no.iu;u: 
b!) ftAHIlH rOCnO,,\fll1. 'Lal\OH cTojehn npe]\ TtIIWHOl\I CllaCHTe,lba pel~He: 
foCllo,J,S O\M10tlHMChI: llOjIJ,H: rOCOO).,1J 1I0,\tlfI\S11 : CBeUJTeH1iK ~n1'ra. r~Iac.HO 
MO,JU1'I'BY: IiI\AAWI\O ECENIIIKIf'l'fMO: E.SAI1 lMtŘl l'ocnOAH e: 3, G,MKtl., ff 
14h.lllok: h,1tIrOC,10R"IO roCfl~Ad: H nc. 33. CHeUlTeHHK cTojenH Ha. ,iJ.Be
pn~ra 6JIarOCH.1ba l1apo~ ca: E./\"lrocMcmi'E rOCIH'NIE: Ol:\peHe ce Tal~a 
,1T['II~eŇl CH. Tpa,nean II peI':,lIe: G-".\Ed 'T'ERrR XpiC'T'f RomE: t1aTan: G=.'\dCd, 
II UWHrR: focnoAII no,nu"~li 3, h.urocllolm, Fl cBeIIITeHHK, crrojelm Ha 
llBepmw., oKpeHyT HapO,Ll,y, rOHopH 01.'nyC'l': X\3ic'!'OCZ HC'f'UlmWH E"rz. 
fI"HJ:I;.: 11. OCTa.rlO IlO ,n;any, CllO!'.UlřbyhH IrI OHOl'a, Kora je ,'{au, H HiK& 

KO CEh\TMX1., STU,a HdlllErl\) r~HrOI)ld, ť\ROfCMEtl.: fl RC'RXK CR~'f'h.lXY.: AO 

Gl'paCHe Cep;iVmJW; a Ha Bemmll nOHei'1,eJhHlin~., Be,lll!1KlI BTopmm: :fl 

Be.rumy Cpe/lY rOBopu O'I'nycT: rpdAb.IH rocnOAh Hol ROAkHSI-O C'l'~aC'l'h: 
noju;u: .1AHtHh. CBelIlTeHI1~ 8aTBapa ,n;RepH; HaB.TIarm 3auecy, I13.IJa3H 

Ha CQ,fWjy Ii pao,u,aje HaC{)OPYJ rrOTOM ce BpU1'H y OJlTap (alW He1>1a 
ÍjařWHa) ynoTpeóH CIM'ITdM, l'OBOpH MOJIWI.'Be OJIal'o,napCTBeHe: Hb..IH'Ř 
ilJnSq.ldEWU: 'T'\llICGM'l'OE, fil lIO O"4E HJWK.: Tponup 11 ROHAaK CR, rpn
ropnja ,UBOj ec.llOU a, H Tponup ,UaHa, rOcnO),11 rhMIU,\~H 12) lJ~C:'I'HrRH. 
WSIO: GAJRd II u~lIIok: li orrrycT . 

.II.auH, y Roje ce He e,!1yJKfl HHI~aKI3a JIll'I'yprl1ja, jecy OBn: 

1.) cpe,iJ.a ti lIeTaR CupHe (6eJIe) He)J,eJLel ce~1 aKO y Te ll.aH8 
na.Ulie CpeTellHje JIJJH xpaMOBHII rrpa3lum; Tafl ce CJlyJKH Junyprnja 
3J1 arroycToBa, 

2.) IJOHe,ll;eJbHliII~) rnopH['lI{. Ii [IeTBpTaK IlpHe ceAŇ1Hl\8 Be.JHKor 
nOCTa, CCM afW y UOHel~. OBe ce!-\~H'lu;e na,uHe CpeTeHHje. 

3.) Be.THIKlII rr~Tal\:, OCI?IM :um B,;1aroBec'nl IH1)I,HyHa Taj ,rr,au, 

Ra,1l ce CJlym1'I .1lUTypI'uja 3.1a'l'oycToBa. 
4.) f1eTař~ npe,n; 80mHt [-1 BorojaB,'beřbe, mw 'rB npa;:3IHU~l!I naJ~Hy 

y ne)J,e/hy II nOHe)J,e~bHHI~, 
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