OPERA SLAVICA VII, 1997, 2

* MATERIÁLY - ZPRÁVY - KRONIKA *

RUSKÝ C Í R K E V N Í (PRAVOSLAVNÝ) R O K
Zdeňka Trdsterová

Nedávná desetiletí nedávala rusistům mnoho příležitostí k poznání
tradičních zvyků a obřadů spjatých s pravoslavným církevním rokem, který až
do revoluce řídil koloběh času a usměrňoval život nejen ortodoxně věřících, ale
vlastně celé ruské společnosti. Zabývat se touto problematikou do hloubky by
vydalo na obsáhlou monografii, ale základní poznatky, které by měl každý
rusista znát, protože pomohou pochopit ruské reálie i „ruskou duši", chceme
přiblížit v tomto článku.
Nejdříve pár poznámek k církevnímu kalendáři. Až do porevolučních
změn počátkem r. 1918 se nelišil od občanského, po úpravách, které zavedly
gregoriánský kalendář, platný v Evropě, se ruský církevní a občanský kalendář
rozešly o 13 dní. Proto se hovoří o „starém" a „novém" stylu, významné nepo
hyblivé církevní svátky, které slaví pravoslavná církev ve stejné datum jako
církev katolická (např. narození Kristovo 25. prosince) se podle občanského
kalendáře posouvají o 13 dní dopředu, tedy uvedené datum na 7. ledna.
Na okraj připomeňme, že stará Rus užívala až do doby Petra I., který
k 1.1. 1700 uskutečnil reformu kalendáře, tzv. byzantský kalendář, v němž rok
začínal 1. březnem (i ruština odráží v názvu měsíců okolnost, že září bylo
měsícem sedmým, z latiny septem - sedm - september, říjen byl měsícem
osmým - ocío — osm - october, listopad devátým, prosinec desátým) a leto
počet lidstva začínal biblickým stvořením světa, od něhož do narození Kristova
uplynulo jakoby 5 508 let. Koncem X V . st. se za začátek roku začalo
považovat 1. září (to se pokládá za počátek církevního roku dodnes), ale leto
počet zůstal nezměněn. Až petrovská reforma navázala na rok 7 207 byzantské
éry, který proto trval 16 měsíců, 1. lednem roku 1 700, který Petr nařídil
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oslavovat ohňostroji, slavnostní výzdobou ulic a domů atd. Pořád se však ještě
zachoval proti katolické Evropě rozdíl oněch 13 dní, který vznikl tím, že papež
Řehoř X I I I . r. 1582 zavedl úpravy kalendáře (podle něho pak nazvané gregoriánským kalendářem), které vyrovnávaly rozdíly mezi průměrnou délkou roku
do té doby užívaného juliánského kalendáře (zavedeného r. 4 6 př. Kr. Juliem
Caesarem) a skutečnou dobou oběhu Země kolem Slunce. Tento rozdíl 13 dnů
trval v Rusku až do ledna 1 9 1 8 . Ruská pravoslavná církev však porevoluční
úpravu z r. 1 9 1 8 neakceptovala, drží se proto až doposud „starého stylu", což
je třeba mít na paměti vždy, hovoří-li se o církevním kalendáři a církevních
svátcích.
Takže: nejvýznamnějším svátkem v ruském pravoslavném roce jsou
Velikonoce, Pascha Kristova, Světlé Kristovo vzkříšení (JTacxa, CBeTjioe
XPHCTOBO BocKpeceHHe). Dále co do církevního významu následuje 12 svátků,
tzv. AByHaflecflTbie npa3AHHKH, z nichž 9 jich je stálých, 3 pohyblivé (že
i Velikonoce, jak pravoslavné, tak západní, jsou svátkem pohyblivým, není
třeba připomínat).
K stálým svátkům patří: 1. Křest Páně, KpemeHHe TocnojiHe, CBemoe
EoroHBjíeHHe, v západní tradici Zjevení Páně, 6. ( 1 9 . ) ledna; 2 . Setkání,
CpeTeHHe TocnoOTe, v západní tradici Uvedení Páně do chrámu, Obětování
Páně, 2.(15.) února; 3 . Zvěstování, EjiaroBemeHHe ripecBjrroň EoropoflHuu,
v západní tradici Zvěstování Páně, 2 5 . března (7. dubna); 4 . Proměnění Páně,
ripeo6pa)KeHne rocnoflHe, v západní tradici totéž, 6. (19.) srpna; 5. Zesnutí
Bohorodičky, ycneroie ripecBHToň Eoropoanuu, v západní tradici Nanebe
vzetí Panny Marie, 15.(28.) srpna; 6. Narození Bohorodičky, PowaecrBO
npecBHToň EoroponHUbi, v západní tradici Narození Panny Marie, 8. ( 2 1 . )
září; 7. Povýšení sv. Kříže, Bo3iiBHweHne KpecTa TocnoflHH, v západní tradici
totéž, 14. ( 2 7 . ) září; 8. Uvedeni Bohorodičky do chrámu, BBcaeHHe BO xpaM
TTpecBflToft EoropoAHUM, v západní tradici Zasvěcení Panny Marie v Jeruza
lémě, 2 1 . listopadu ( 4 . prosince); 9 . Narození Kristovo, PoHcaecTBO XPHCTOBO,
v západní tradici totéž, 2 5 . prosince (7. ledna).
1

Pohyblivé svátky jsou: 1. Vjezd Páně do Jeruzaléma, Bxoa Točnovém.
B Hepyca/iHM, týden před Velikonocemi, Květná neděle, Bep6Hoe BOCKpeceHbe

1

Názvy překládáme doslovně, aby vynikl rozdíl mezi západní a východní tradicí.
Velký' rusko-český slovník za vedeni L. Kopeckého, B. Havránka a K. Horálka většinou
uvádí západní paralelu, v daném případě u KpemeHHe (uepKOBHbiR npa3flHHK) „svátek
Tří králů", „Zjevení Páně".
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(Hcnejia uBeTOHOCH£w); 2. Nanebevstoupení Pánč, Bo3HeceHHe TocnoflHe,
39. den po velikonoční neděli; 3. Den sv. Trojice, flem. CBHTOH TpowuM.
naraaecjiTHHua, Boží hod svatodušní, 7 týdnů po Velikonocích.
Kromě těchto 12 svátků je 5 tzv.velkých svátků, BejiHKHe npaajiHHKH:
1. Obřezání Páně, 06pe3aHne TocnoAHe H naMHTt CBjrnfrejifl BacHJinx
BejiHKoro, 1. (14.) ledna, na Západě se slaví svátek Basila Velikého 2.ledna;
2. Narození Jana Křtitele, PoxcaecTBo HoaHHa npeffreHH, 24. června (7. Čer
vence); 3. Sv. apoštolů Petra a Pavla, CBHTMX nepBOBepxoBHwx anocTOJiOB
lleTpa H IlaBJía, 29. června (12. července); 4. Stětí Jana Křtitele, VceKHOBeHHe
rjiaBbi HoaHHa Upejncm, 29. srpna (11. září); 5. svátek Panny Marie
Pomocné, IJoicpoB JlpecBJíTOH BoropoaHUbi, 1. (14.) října (v západní tradici se
tento svátek nesvětí, ale existuje svátek Panny Marie, prostřednice všech
milostí, 8. května).
Kromě těchto svátků, které jsou závazné pro celou ruskou pravoslavnou
církev, existuje řada svátků místních ( chrámové svátky), spjatých s uctíváním
místních svatých, s tzv. nalezením nebo přenesením ostatků, velmi často
s uctíváním místních ikon.
Tak např. 2.(15.) ledna se vzpomíná zesnutí (1833) a druhého nalezení
ostatků (1991) sv. Serafima, divotvorce sarovského, které je velkým církevním
svátkem především v Sarovsku. Tento světec, v ruské terminologii npenoao6iiuff (v pravoslavné církvi svatý, původem mnich) je i širší neruské veřejnosti
znám hlavně ve spojitosti s tím, že právě u něho si poslední ruský car Mikuláš
II. a jeho manželka Alexandra „vymodlili" následníka trůnu, který jim však
svou vážnou dědičnou nemocí způsobil mnoho starostí a jehož postihl stejně
krutý osud jako celou carskou rodinu, která byla r.1918 v Jekatěrinburgu
vyvražděna.
2

1. (14) května se zase uctívá především v Borovsku památka sv. Pafnutije
Borovského, který vešel nejen do církevního, ale i siřeji kulturního povědomí.
Žil v letech 1394-1477, byl zakladatelem a prvním igumenem borovského
kláštera Narození Bohorodičky, který jím byl založen r. 1444 poblíž města
Borovská asi 90 km jihozápadně od Moskvy. Klášter se stal brzy jedním

2

Západní tradice jménem jakoby zdůrazňuje, že šlo o člověka, ktetý křtil a pokřtil
samotného Krista, východní tradice, že šlo o předchůdce Kristova (ripeirreHa).
Podobně i označeni druhého nejvýznamnějšího novozákonního Jana se liší: u nás Jan
Evangelista, rusky HoaHH EorocnoB. Tytorozdílyjsou někdy příčinou špatné orientace
studentů rusistiky, srov. ještě např. HJIBH - Eliáš apod.
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z nejmocnějších, podporoval jej např. veliký kníže moskevský Ivan III. Vasiljevič a jeho druhá žena Zoe Paleolog, neteř posledního byzantského imperátora, dále kníže Michail Andrejevič, vnuk Dmitrije Donského a další. Klášter
byl proto proslaven nejen jako středisko církevního života, ale i jako poklad
nice umění. Později však i jako vězení starověrců, především bojaryň Morozovové a Urusovové. - Poslední dny života Pafhutije Borovského zachytil mnich
Innokentij ve významném literárním díle, které D. S. Lichačev nazval
„zázrakem staroruské literatury" a jež dodnes vzbuzuje svými nevšedními
kvalitami zájem badatelů. Ruské církevní dějiny jsou vůbec velmi těsně pro
pojeny s dějinami ruského národa a ruské kultury, proto bez jejich znalosti
nelze mnohé fenomény ruského života interpretovat a pochopit.
S uctíváním ostatků jsou spjaty např. svátky 22. dubna (5. května)
riepeHeceHHe Momeň 6jiaroBepHoro KHH3« BceBojioaa, BO CBHTOM KpemeHHH
raBpnmia ve Pskově, 30. dubna (13. května) 06peTeHHe Momefl CBjrroro
H H K H T M , ermcKona HoBropoACKoro v Novgorodě. Širší dosah má např.
2.(15.) května riepeHeceHHe Momeň 6jiaroBepm»rx Krorceří POCCHHCKHX
BopHca H TjreGa, BO CBHTOM KpemeHHH PoMaHa H flaBH^a, kteří jako ruští
prvomučedníci jsou uctíváni všeobecně. S širším slovanským povědomím jsou
spjaty svátky 11. (24.) května PaBHoanocTOJibHwx MedpoflHa H KHpnnjia,
3

yHHTejieíí CJTOBCHCKHX.

4

Velké popularitě se v Rusku těší uctívání ikon, především ikon Bohorodičky, a svátky spojené s jednotlivými místy, k nimž se tyto ikony vztahují. Tak
např. k slavným dnům ikon patří 28. červenec (10. srpen), zasvěcený uctívání
CMOJieHCKOíí HKOHH EowHeň MaTepn, HMeHyeMoíí «OflHrHTpmi»
riyTeBoaHTejibHHua. Jde o ikonu přinesenou z Cařihradu r. 1046. Týž den je
5

3

Podrobněji viz Trósterová, Z : Hyao apeBHepyccKoB jiHTepaTypw (K H3WKY H
«PaccKa3a o CMepTH ria(|)HyTHn BopoBCKoro». naMHTHHKa 1477-1478 r r . ) ,
Československá rusistika XXXIII, 1988, 2, s. 65-71.
Všimněme si termínu „postavený na roven apoštolům", vztaženého např. i ke
knížeti Vladimírovi, i toho, že ve dvojici je na prvním miste sv. Metoděj. Ten má
ostatně v pravoslavném kalendáři svátek ještě jednou, 6. (19.) dubna, jako sv. Metoděj,
arcibiskup moravský
O velké popularitě tohoto svátku svědčí i následující událost. 7. srpna 1921 zemřel
ruský básník Alexandr Blok. Jeho pohřeb se konal 10. srpna, na svátek Smolenské iko
ny Matky Boží. A Anna Achmatovová v básni, kterou věnovala Blokově památce, má
verše: npHHecriH M U CMOJTCHCKOH 3acrynHHue,/ripHHecjiH ITpecBaTOH Eoropojuiue/Ha
CTHJIK)
A

5
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však dnem uctívání i řady dalších ikon Bohorodičky (v závorce jsou uvedena
léta nebo století původu ): rpeĎHeBCKoň (1380), KocrpoMCKoK (1672) a
«yMHJieHHe» Cepa<pHMO-/J,HBeeBCKoň (1885). Dále se uctívají «HTHMue
cnncKH» co CiMOJieHCKoň HKOHW Eoxctieft MaTepH: YcnoxceHCKaJi (1290),
Bbiaponyccxas ( X V ) , BopoHHHCKan (1524), XprorrocpopoBCKaH (XVI),
CynpacjibCKaH (XVI), KDrcKaa (1615), HrpmiKan (1624), IHyňcKan (16541655), CeflMHe3epHa» (XVII), CepmeBCKan (B TpoHue-CepnreBCKoii JlaBpe 1730). Uvedli jsme tento široký výčet pro nás většinou neznámých jmen a míst
záměrně, abychom si uvědomili, jak velkou tradici uctívání ikon Bohorodičky
v Rusku má.
V té souvislosti poznamenejme, že k místnímu vztažení ikony boho
rodičky se mnohdy pojil i název, v řadě případů velmi poetický. Uveďme ně
které z nich: 3HaMemie (Znamení), YMHJieHHe (Něžně milující), tyto dva
názvy se vyskytují nejčastěji; EjiaaceHHoe npeBO (Blažené lůno); EjiaranaTHoe
He6o (Blahotvorné nebe); OTpaja nebo YTeuieHne (Útěcha); B CKop6ex H
neHanex YTeuieHřie (Utěšení v zármutku), obdobně Bcex CKop6fliunx paaocTb;
B3bicKaHne norHfíuiHX (Nalezeni ztracených); flepwaBHaH (Panovnice),
MHJiyiomaw (Milující); )KnBOHOCHbiň HCTOHHHK (Životodárný pramen);
H36aBHTe^bHHua (Ta, která nás zbavuje zlého); MmiocTHBaji (Milostivá);
MneKonHTaTejTbHHua (Mlékem živící, Kojící); Heonajiwwaji KynHHa (Hořící
keř Mojžíšův); HepyuiHMaH cTeHa (Nezbořitelná hradba), HeyBJíflaeMbiň U,BeT
(Nevadnoucí květ); HenajiHHafl PanocTb (Nenadálá radost), OnreBnaHaa
(Ohni podobná); npeatne PoacaecTBa H no PowaecTBe fleBa (Před porodem
i po porodu Panna); CKoponocjiyuiHHua (Rychle poslušná, tj. příkazu Božího);
CJIOBO ruiOTb 6bicTb (Slovo tělem učiněno jest); Cofywi - npeMyapocTb EOWHH
(Moudrost Boží); CnacaTejibHHua yronaiomHX (Zachránkyně tonoucích);
CnopirrejibHHua xjie6oB (Šetřící obilí); CnopywHHua rpeuiHbix (Ručitelka
hříšníků); CrpacTHafl (Bolestná); Tpex pa^ocTefl (Tří radostí); Tpoepynnua
6

pyKax BO rpo6c cepc6pnHOM/Hauie cojmue, B Myíce noracuiee, -/AjieKcaaapa, jieoeflH
MHCToro. (ABrycT 1921)
V této souvislosti mi to nedá nevzpomenout jeden svůj osobní zážitek. Kdysi jsem
se v centru Moskvy nedaleko Gorkého třídy octla u kostela Boacpecemix Ha YcneHCKOM BpawKy, který v té době byl jedním z mála činných pravoslavných kostelů.
V daný moment bylo však zavřeno. Zatímco jsem postávala před kostelem, přišla mladá
žena. zazvonila a staré paní, která přišla otevřít, řekla: «MHe HyacHa HeHaflHHao
paaocTb». Vyjádření se mi zdálo velmi poetické a až dojemné, a teprve později mi
přátelé vysvětlili, že jde o název ikony.
6
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(THruká); TyHHaíi ropa (Žírná hora); yMarneHne anux cepaeu (Obměkčení
zlých srdcí); YTOJIH MOJI nenajiH (Utiš mé smutky); UejiHTejibHima
(Léčitelka).
Některé z těchto názvů připomínají bohatá epiteta, jimiž obdařila Pannu
Marii barokní čeština: milostivá, přívětivá, přesladká, nádoba ze slonové kosti,
hvězda jitřní atd.
Za nejvýznamnější zázračné ikony Matky Boží se v Rusku považují:
BjiaflHMnpcKa», Bcex ci<op6aiunx pajiocTb, ^KHBOHOCHMH HCTOHHHK, 3HaivieHHe, HBepcKa»,Ka3aHCKafl, noHaeBCKan, CMOjieHCKaH a THXBHHCK3JI. S kaž
dou z nich je spojován zázrak, který dal podnět k určitému svátku. Např.
26. srpna se slaví svátek CpeTeHHe BjiaflHMHpcKoň HKOHM npecBHToií BoropoflHUH na památku záchrany Moskvy od vpádu Tamerlána v r. 1395, 22. října se
slaví Kazaňská ikona na památku vyhnání Poláků z Moskvy a Ruska r. 1612
atd. S jednou ikonou může být během roku spojeno i více svátků.
7

Tolik tedy několik ukázek k svátkům místním, chrámovým. Vraťme se
však k ústřednímu svátku pravoslavného roku, k Velikonocům. Katolické
Velikonoce jsou sice svátkem pohyblivým, ale snadno určitelným. Připadají na
víkend po prvním jarním úplňku. Ne tak Velikonoce pravoslavné. Vypočítání
týdne, na nějž připadnou v tom kterém roce, je značně složité, proto existují
tabulky, tzv. paschalie, které potřebný údaj uvádějí. Do r. 2000 bude tedy ruská
velikonoční neděle, CBeTjioe XPHCTOBO BocicpeceHHe, připadat na:
1996 - 1. dubna (14. dubna podle občanského kalendáře)
1997 - H.dubna (27. dubna)
1998- 6. dubna (19.dubna)
1 9 9 9 - 29. března (11.dubna)
2000 - H.dubna (30.dubna)
Celý velikonoční týden po Květné neděli se nazývá CTpacTHaa ceflMHua,
každý den tohoto týdne nese přívlastek Veliký (tedy BejiwcHíí noHeaejitHHK,
BejiHKHíí BTOPHHK atd., srov. u nás pouze Velký pátek, ale Zelený čtvrtek, Bílá
sobota). Týden po velikonoční neděli se nazývá CBemaH ceflMHua, jednotlivé

7

Skutečně jde o tvar «MOH», vzniklý, podobně jako např. ve spojení CBsrreíhimíí
IlaTpHapx MOCKOBCKHÍÍ H Bce« PVCH, přepisem původní stsl. nosovky, označované
jusem malým, za její ruskou střldnici ja ('a). Jde o případ, kdy se lišila csl. koncovka
gen. sg. F a nom. a akuz. pl. F ja-kmenů, nosovka e, od strus. koncovky jat". Podrobněji
viz např. Kurz, J.\ Učebnice jazyka staroslověnského, Praha 1969, s. 66.
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dny:

noHeflejibHHK CBCTJIOÍÍ

CCOMHUM,

BTOPHHK

CBCTJIOH

ce/jMninj

atd.

Neděle, jíž je tento týden zakončen, se nazývá AHTHnacxa.
Nejslavnější bohoslužba o velikonocích je ze soboty na nedčli BceHomHoe
ĎfleHHe - nojiyHOuiHHua a yTpewi. O půlnoci se koná procesí kolem chrámu,
při němž účastníci nesou rozžaté svíce a zpívají:
8

BocKpeceHHe TBoe, XpwcTe Cnace,
AHrejiM noFOT Ha He6ecex.
H Hac Ha 3eMJTH cnoaoÓH
HHCTbiM cepaueM Te6« cjiaBHTH.
Ústřední písní Vzkříšení je:
XpHCTOC BOCKpeCe H3 MepTBHX
CiMepTuro CMepTb nonpaB
H cymHM BO rpo6ex
)KHBOT flapoBaB.

Kněz čte evangelium podle sv. Jana „Na počátku bylo Slovo..." v církevní
slovanštině, řečtině, latině, hebrejštině, popř. dalších jazycích (naši stážisté
svého času ve Volgogradu zažili „na svou počest" čtení ve slovenštině, protože
český text zřejmě nebyl knězi v daný moment k dispozici). Lidé se zdraví
pozdravem XpHcroc BOCKpece s odpovědí BoHCTHHy Bocxpece (Kristus vstal
z mrtvých, Vpravdě vstal z mrtvých), který doprovázejí objetím a políbením.
X. B. bývá i na velikonočních obarvených vajíčcích, jimiž se blízcí
obdarovávají, i na pokrmu zvaném pascha z tvarohu a dalších přísad ve tvaru
usečeného jehlanu (existují zvláštní formy, jako u nás forma na velikonočního
beránka). Peče se kynutý bochánek, kulic, jiného tvaru než je obvyklé u nás
(vyklopený z nádoby, v níž se peče) a polévá se sladkou bílkovou polevou.
V tom, že bochánek je kynutý (Kyjím Ha jjpowwax), je určitá symbolika,
protože jinak jsou velinonoce, pascha z hebr. pesah, také svátky „opresnokov", tj. nekvašených chlebů (protože Židům při útěku z Egypta nestačil
vykynout chléb). Velikonoční pokrmy se v kostele světí, v domácnostech pak
vystavují „pod ikonami" nebo na jiném příhodném místě.
V dřívějších dobách v širším měřítku ( dnes spíše výjimečně) lidě
zachovávali církevní posty. Střídání postních a nepostních období představuje

8

Cyklus BceHomHoe 6aenvie, složený z patnácti církevních písní, zkomponoval
S. Rachmaninov
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také výrazné členění církevního roku. Postními dny (až na určené výjimky) je
každá stfeda a pátek, kromě toho existují posty dlouhodobé. K nim patří:
BejiHKHií nocT (nejdelší - trvá 7 týdnů před Velikonocemi), neipoB nocT (před
svátkem Petra a Pavla 2 9 . června - různě dlouhý podle toho, na kdy v tom
kterém roce připadají Velikonoce), YcneHCKHň nocT (před svátkem Nanebe
vzetí Panny Marie 15. srpna, jako jediný má zcela pevné datum vždy od 1. do
14. srpna), PoHtnecTBencKHií (<t>njinnnoB) nocT (asi 6 týdnů před Vánocemi).
Celkem tak je od 16 do 21 postních týdnů v roce, v určitých obdobích však je
v postech dovoleno jíst ryby, jindy pokrmy s olejem. V předrevolučnf době se
posty dodržovaly velmi přísně, např. ani dětem se nedávalo mléko.
Období mezi posty se nazývala npoMOKroBeHbe, poslední den před začát
kem dlouhodobých postů 3aroBeHbe. V tento den se v hojné míře připravovaly
masité pokrmy, aby si lidé předem vynahradili nadcházející odříkání. Byl tako
vý zvyk, že zbytky jídel, nádobí a lžice se nechávaly na stole neuklizené do
rána, říkalo se «rpeuiHO y6npaTb». Praktikovala se také různá věštění, co koho
z členů rodiny čeká. Existovalo i pa3roeeHbe, tj. první den po dlouhodobém
postu, kdy se připravovala a slavnostně podávala masitá jídla. Takových dní
bylo v roce pět: XPHCTOB aem., ITeTpoB iieHb, VcneHHe, PoacnecTBO a POAHTejibCKHň aeHb, označovaný též staroruským slovem Pa^omma. Bývá vždy
v úterý 9. den po Velikonocích a slaví se jako den zemřelých. Byl zvyk (do
jisté míry se dodržuje dodnes) přinášet v tento den na hřbitov malovaná vajíčka
a bliny a rozdrobit je na hrob se slovy «XpHCToe BOCKpece, 6aTK)UJKO .»,
«XpHCToc BOCKpece, MaTyuiKa!». Pozůstalí konali na hřbitově hostiny.
,

V širším povědomí se zachoval (a odrazil i v písňové tvorbě a lidové
slovesnosti vůbec) masopust, MacjMHCKa HcaeJifl, MacnuHa, Macjmrnca,
MacjiHHHua. Je to týden před velikým postem, kdy se sice podle církevních
tradic nejedlo maso, ale mléčná a vaječná jídla a pokrmy z ryb. S tímto týdnem
byly spojeny četné lidové zvyky: doma se uklízelo, vařilo se domácí pivo,
sáňkovalo z „ledových hor", které si mládež připravovala tak, že zasněžený
kopec nebo svah polévala vodou. Jlenamn ropa neboli KaTyunca byla pak
místem všeobecné zábavy hlavně omladiny, často však také bitek místních
s přespolními atd. Dospělí jezdili po ulicích v saních s vyšňořenými koňmi,
zpívalo se, zašlo se ke známým na pohoštění masopustními pokrmy s vodkou
a pivem. Tančilo se za doprovodu harmoniky, balalajky, bandury. V tomto
týdnu se provozovaly i různé hry jako „dobývání sněhového městečka", zvláště
na Sibiři. Stavěly se sněhové pevnosti, jejichž hradby se polévaly vodou, jedni
byli dobyvatelé, druzí obránci, většina samozřejmě byla diváky. Dobyvatelé se
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snažili vjet do sněhové pevnosti na koni, obrácni jim v tom bránili dřevci, jindy
i slepými výstřely z pušek. Po dobytí městečka se nepřátelské strany sešly na
společné pitce. Koně se plašili, docházelo i k váž-ným zraněním. Ta byla příči
nou pozdějšího administrativního zákazu těchto her. - Jednotlivé dny maso
pustního týdne se jmenovaly: BCTpena, aaitrpbiuiH, jiaKOMcraa, uinpoKHň
HeTBepr, TeuiHHbi BenepicH, 3OJIOBKHHM nocHAejiKH, npoBojibi (UCJIOBHHK,
npomeHHUH jieHb). Na masopust vzniklo mnoho rčení, z nichž nejznámější je
zřejmě He Bce KOTy MaarwHHua, oyaeT H BCJIHKHÍÍ nocT. Sr. ještě: He wHTbe,
a MacjinHHua. Ha ropax noKaiaTbCH, B fjjiHHax noBan»TbCfl. MacnnHHua
o6ie>tryxa, aeHbraM npn6epyxa.
9

Církevním rokem byla určena i období, kdy se nekonají svatby. „Zákazů"
v tomto směru bylo rovněž dost: každé úterý a čtvrtek (tj. před postními dny
středou a pátkem), v sobotu (tj. před nedělí), před „dvunadesjatymi", velkými
a chrámovými svátky, během dlouhotrvajících postů, během tzv. CBHTOK , tj. od
25. prosince do 7. ledna, během masopustu, během velikonočního týdne
a v dny (a v den, který jim předchází) Stětí Jana Křtitele a Povýšení sv. Kříže.
Církevní pravoslavné svatby jsou velmi slavnostní a radostnou záležitostí, jež
má být pro novomanžele zážitkem pro celý život.
Jako je protikladem radosti smutek, jsou protikladem svateb (a samozřej
mě též krtin) pohřby. S úmrtím je spojena celá řada pravoslavných obřadů. Nad
umírajícím se koná OTxaHHaH, což jsou modlitby vyslovované jakoby
samotným umírajícím, velmi dojemné, prosící Boha za duši umírajícího. Pra
voslavnými obřady a modlitbami je doprovázeno i omývání a oblékání zesnu
lých, dále se za zemřelého koná panychida - celonoční bdění, následuje
vynášení těla, dále tzv. oTneBaHHe, jehož součástí je pa3peuiHTejibHafl MOJIHTBa, kterou kněz čte nad mrtvým a vkládá mu j i v napsané podobě do pravé
ruky. Tento zvyk se v Rusku datuje od doby sv. Feodosije Pečerského, který
podle legendy takovou modlitbu jako první sestavil:«Bo HMH Oma H Cbwa
H CBjrraro flyxa, MOJiHTBaMH ITpecBHTbiJi BjiaaHHHUbi Hauien EoroponHUbi
H ripncHOneBM MapHH, H cBATbix CHJI Be3njioTHWX... ,na 6yfleinH npomeH
B ceiw Beue H 6yaymeM, eraa npHHaeT npaBeflHwň Cynxa cyflHTH WHBMM
H MepTBHM». Následuje vlastní pohřeb a po něm tzv. pominki, noMHHOBeHHe,
které se konají 3., 9. a 40. den po smrti, v den ročního výročí a v dalších letech

9

Mnohá další rčení, hádanky a přísloví spojená s ruským masopustem \\zflcuib, B.:
cjiOBapb JKHBOTO BejiHKopyccicoro »3btKa, TOM II, MocKBa 1956, 302.
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ve výroční den úmrtí. Tento zvyk se zachovává dodnes, a to i v rodi-nách ne
ortodoxné věřících.
NáS občanský rok je zakončen obdobím Vánoc, v Rusku ovšem pfipadaji
až na období počátku nového roku. Tradice jejich slavení je silnější v západ
ním světě, ale i v pravoslavné církvi je PoxtuecTBO XPHCTOBO a celé období
tzv. CBHTOK významnou záležitostí. Jak již bylo řečeno, věřící se na ni připra
vují postem, trvajícím téměř 6 týdnů (Filipův půst, protože začíná den po
svátku apoštola Filipa). 2 4 . prosinec, náš Štědrý den, je označován jako
HaBenepne PoacaecTBa XpwcTOBa, PowaecTBeHCKHií conejibHHK. V chrámech
se koná večerní bohoslužba, BejiHKaa BenepHH, následuje BceHomHoe 6aeHHe
ayTpeHH 2 5 . prosince. Svátky pokračují 2 6 . X I I . dnem zasvěceným sv. Josefu
snoubenci Panny Marie, caru Davidovi a Jakubu, bratru Páně. 27.XII. je
prvomučedníka Štěpána. - Vánoční koledy v našem slova smyslu (o narození
Ježíška) nejsou pro Rusko typické, existují však církevní vánoční písně:
BcHnecKan jHecb paaocra HcnojiHHioTCH. Xpncroc pomcn OT /JeBbi...,
XpHcroc ponncH B BmjwieeMe. V některých krajích, např. na Sibiři, se dříve
chodilo koledovat, k tomuto účelu existovaly koledy typu:
Kannaa, KajiH^a,
HaKaHyHe PomecTBa!
X T O HeflacxnHpora,
To KopoBy 3a pora,
TejiKy 3a xojncy,
BbiKa 3a XBOCT

Ha BejiHKHfl nocT.

1 0

Existoval také zvyk chodit dům od domu „s hvězdou" a sehrát jakési
lidové divadelní přestavení. Tyto zvyky již dávno patří minulosti, je však
možné, že v posovětské éře se začnou obnovovat.
Církevními předpisy se řídil nejen „rozvrh roku", ale i „rozvrh dne", a to
nejen pokud jde o bohoslužby. Tak je např. známo, že Dmitriji Samozvanci
bylo mimo jiné vytýkáno, že nedodržuje zvyk spát po obědě, který byl také
součástí denního rituálu. Proti zvykům tohoto druhu pak usilovně bojoval
Petrl.
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ManapeHKo, A. A.: Cn6npcKHÍi HapoďHbifi xajieanapb, nepen3^aiiHe, HOBOCH-

6HPCK 1993, 89.

41

OPERA SLAVICA VIL 1997, 2
Ruský pravoslavný rok je samozřejmě mnohem bohatší, než se nám poda
řilo ukázat na malé ploše článku. Ten má být pouze uvedením do problematiky
a určitou výzvou pro rusisty, kteří dříve tuto možnost neměli, začít se o danou
problematiku zajímat. N a pojmy spjaté s pravoslavným církevním rokem
narážíme totiž v ruské klasické literatuře (za všechna díla připomeňme Tolstého Vzkříšení a bohatou symboliku tohoto názvu) i v dalších druzích umění.
Symbióza církevních svátků a lidových zvyků byla po mnoho staletí pro Rusko
typická, fenomén „ruské národní povahy" a „ruské duše" je bez znalosti
náboženského zázemí nevysvětlitelný.
V závěru se chceme omluvit těm Čtenářům, pro něž jsou uváděná fakta
samozřejmostí, a vyslovit naději, že budou užitečná pro základní orientaci
zvláště mladší generace rusistů i Siřeji slavistů, kteří dříve za svých studií
neměli mnoho příležitostí se s nimi seznámit.
11
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" Jednak z důvodu obtížné přeložitelnosti, jednak a především z důvodu uvedeni
pravoslavných termínů v širší povědomí rusistů je ponecháváme často v originále.
Takže ještě jedna omluva se týká „makarónského" (česko-ruského) charakteru textu
a střídáni latinky s azbukou.
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