
V čase útoku, ako hovorí pieseň, sa nad Počajevom a horou (hora znázorňuje
symbolické priblíženie k Bohu) zjavila Bohorodička V tom istom čase došlo
v chráme na ikonostase k zázračnému slzeniu ikony Matky Božej6 Počajev-
ske udalosti, ako sú zobrazene v piesni, sa sujetovo podobajú na legendu
o Pokrove (Ochrane) Matky Božej v Blachernskom chráme na prelome 9 -10
storočia Legenda7 o udalosti Pokrovu hovorí „V nedeľu8, l októbra, v čase
„eceHOinHOZo^ (celonočneho bdenia), keď bol chrám preplnený modhacimi
sa ľuďmi, pozdvihol sv Andrej (t 936, ,jego radi jurodivyj" - Boží blázon)
počas štvrtej hodinky v noci oči k nebu a uvidel po oblaku kráčajúcu
„presvjatuju Vladičicu našu Bogorodicu", ktorá bola ožiarená nebeským
svetlom a obklopená anjelmi a „COHMOM" (zborom) svätých Svätý Jan Krsti-
teľ (Predchodca Kristov) a svätý Ján Bohoslov (Teológ) sprevádzali Kráľovnú
nebeskú Panna pokľakla a so slzami v očiach sa začala modliť za kresťanov
a dlhy čas prebývala v modlitbe, potom podišla k oltáru (prestolu) a pokra-
čovala v modlitbe, ktorú ukončila tým, že zložila z hlavy pokrývku (omofor)
a rozprestrela ju nad modliacimi sa ľuďmi, čim ich ochránila pred nepriate-
ľom (vidimim i nevidimim) " lo

Pri interpretácii Piesne k presvätej počajevskej Bohorodičke sa budeme
opierať o symboliku konania Matky Božej v uvádzanej legende" (Predo-

' Na ilustiaciu používame citát z Mmeji (1988) na mesiac júl AemoM 1675 zo
dá mypeu,Kue aouaca nod npedeodumejibcmeoM xana HyppeduHa ocadujiu novaeecKym
Jlaepy c mpex cmopoH ĹJiaôasi MonacmhipcKan uspada ne Gbuia cepbejHbm npemtmtm
eueju djm mypeiiKozo eoucxa OcajicdeHHbie UKOHKU u yKpbieaeutuecsi e oôumeM Mupu
ne e cmpaxe OJKUÔCIJIU »a»nna uimypMa HzyMen MOHacmbipn Hoyuýi JíoSpojuupcKUu
npuseaji npaeocnafiHhix otípamumbCJt 3a noMombto K neGecHbiM jacmynHUKOM flpec
exmou Eoiopodime u npenodoňuoMy Hoey notaeecKOMy VmpoM 23 uioax Koeda
830iujio coMi\e, cmajiu nemb axaífiucm BoMcueu Mamepu Kozda íanejiu Bsôpanmú
Eoeeode , npouiouuio duenoe nydo Jlpeceamaji Bozopodut^a COMO steiuiacb nad xpa-
MOM oSume/iu c MHOzoiucAeHHbiMu AneeAOMU TypKu yeudee Hefíecnoe eounaneo
npUHMU eio 30 npueudenue u cmajiu nycKamb e IJapuify HeôecHyto u Amenoe cmpenbi
Ho cmpejibi eo3epaw,cuiucb u noptutcoAu mex, Ktno ux Hanpaejuui (Mineja, 1988,
s 42-43)

7 Všetky kanonické legendy, ktoré sa používajú vo východnom obrade, sú zapísané
v zbierke kanonických legien, tzv Synaxan Synaxár je zbierka textov legiend určených
na bohoslužobné účely Najčastejšie sa legendy čítali ako doplňujúce čítania V klášto-
roch sa legendy čítali pn stolovaní ráno, na obed a večer

11 V legende „Bt eocKpecnbiu denb" -1 j v nedeľu, v deň vzkriesenia
* Pobožnost celonočneho bdenia
"' Podávame voľný preklad z ruského originálu v Nastoľnoj knige svjaščennoslu-

žiteľa Tom 3 , Moskva 1977-1986
" Legenda je veršovaný alebo prozaicky žáner náboženskej epiky Rozpráva o zá-

zrakoch, zjaveniach a mučeníctve svätých Z náboženského pohladu možno legendy
rozdelil na kanonické a nekanomcke Kanonické legendy boli zapisované v Synaxa-
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všetkým treba poukázať na fakt, že chrám východného obradu je ikonosta-
som12 rozdelený na dve časti Presbytérium alebo svätyňa, ktorá sa nachádza
za ikonostasom, znázorňuje nebo V nebi, presbytériu, sa nachádza „eopnet
Mkcmo" (horný trón, ktorého symboliku vysvetlime v rámci interpertácie
piesne) a prestol s kivotom (bohostánkom) Loď chrámu s veriacimi znázor-
ňuje zem Bohorodička sa pri zjavení v sprievode svätých nebeských síl pri-
chádza modliť ako Matka ľudstva (Nová Eva)13 spolu s veriacimi za oslobo-
denie Carihradu Symbolicky je tento akt v legende zavŕšený jej pokornou
modlitbou a poklonou pred ambónom, odkiaľ sa hlasá Evanjelium, Bo/.(e
Slovo, ktorým je Kristus Po ukončení tejto modlitby Mária odchádza za
ikonostas, aby sa poklonila Kristovi pred kivotom ako jeho Matka v nebi
(V kivote je uložený Eucharisticky Kristus tak, ako bol uložený v lone Boho-
rodičky Panna Maria sa preto vo východnej cirkvi nazýva aj Kivotom alebo
Archou Novej zmluvy ) Sujet piesne aj bez komentára poukazuje na podob-
nosť s legendou

Maria v legende i v piesni vystupuje ako prostredník medzi nebom a ze-
mou14, čo jej umožňuje práve ľudská prirodzenosť a nepoškvrnená čistota,

roch (pozri poznámku 7) Neskoršie dostali svetsky rozmer Tie do systému kanonic-
kých legiend nepatria V období, keď legenda prenikala aj do svetskej literatúry, stala
sa druhým základným žánrom svetskej epiky a pre svoju zázračnosť a fantastickosť
bola oblubená

1 Ikonostas je drevená stena vytvorená konštrukciou, na ktorej sú zavesene ikony
Oddeľuje presbytérium (nebo) od lode chrámu (zeme) Ikonostas je zložený najčastej-
šie 70 štyroch radov obrazov Dolný rad obsahuje štyri hlavne ikony (zľava doprava)
sv Mikuláša (patróna východnej cirkvi), Bohorodičku s dieťaťom (tzv Hodigitna),
ikonu Krista Učiteľa a ikonu patrocima Ikony sú od seba oddelené severnými, cárs-
kymi (kráľovskými) a južnými dverami Druhy rad obrazov tvoria ikony zo života
Bohorodičky a Krista od Zvestovania Panny Mane po Nanebovstúpenie Knsta V tomto
rade ikôn sa nad cárskymi dverami nachádza ústredná ikona Svätej večere Tretí rad
obrazov tvon ikona Krista Kráľa (Pantokrator - táto ikona sa na ikonostas dostala
neskoršie pôvodne sa nachádzala za oltárom nad horným trónom) a po šesť ikôn apošto-
lov L ľavej a pravej strany Pantokratora, alebo sa tam nachádzajú mi svati Povinne sa
tam majú umiestnil ikony apoštolov Petra, Pavla a Andreja a ikony archamelov Gab-
riela a Michala Ďalšie ikony sa tam kladu podľa uzu miestnej cirkvi Posledný rad
obrazov tvona ikony dvanástich alebo šestnástich prorokov Na najvyššom mieste
ikonostasu býva Golgota

13 „Sv Justín (f 165) nazýva Maru pannou a srovnává j i s Cvou, podobné jako
sv Irenej (t kolem 200), „otec katolícke dogmatiky" a prvm manolog Justín píše
„Jako panna a neporušená prijala Eva slova hada a zrodila neposlušnost a smrt Maria
však, panna, prijala víru a radost, když jí andél Gabriel pfmesl radostnou zvesí"
(Mmahk, 1991, s 13)

14 Ako prostredník medzi nebom a zemou sa Maňa označuje aj v Akatiste Bohoro-
dičke, ktorý sa slúži na Akatistovu sobotu pred piatou pôstnou nedeľou Pripisuje sa Ro-
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