
Podľa biblickej tradície je hora Sion miestom uzatvorenia Starej zmluvy
medzi Bohom a Mojžišom zastupujúcim Izraelitov putujúcich z Egypta. Aj
Mária ako novozákonný Sion priniesla ľudstvu Nový zákon. Podobne ako
v arche Starej zmluvy boli uložené tabule Mojžišovho zákona, tak pod srd-
com Márie (ako v arche Novej zmluvy) bol uložený Nový zákon - Kristus.
Práve táto symbolika v piesni pomáha pútnikovi na základe biblických udalostí
a ich aktualizácie pochopiť zmysel a význam plaču ikony a zjavenia sa Boho-
rodičky v Počajeve ako ochrankyne mesta a ľudí.

Katechetická alebo vyučujúca časť je umocnená enumeráciou: „ôyxu mue
ycmpaiuaerm, / xpoMbixz, cjibnuxb ucnbAxemtť a hĺbka enumerácie je znáso-
bená metaforou očisťovania: „... ucmomiuKb eodbi / npccesimoú cmonbi, uxce
na podbi, / na nomkxy notepnaiomz, / dyiubi ceox OMbieatomb". Symbol vody
v piesni obsahuje dvojitú metaforu. Na jednej strane je to voda vyvierajúca
z kameňa, stopy, ktorá ostala na skale (hora ako symbol priblíženia k Bohu),
kde sa zjavila Bohorodička, a na druhej strane je to slzenie ikony. Voda z ka-
meňa a slza z ikony predstavujú pokánie a očisťovanie od hriechov. Slovník
biblickej teológie (1990, s. 1400-1405) rozdeľuje symboly vody na vodu
časnej odplaty, vodu naháňajúcu strach, očisťujúcu , oživujúcu a krstnú vodu.
V literatúre sa jednotlivým vodám pripisujú rozličné symboly. Pri interpretá-
cii piesne vychádzame zo symbolu očisťujúcej a oživujúcej vody, ktorá sym-
bolizuje duchovnú i telesnú očistu. „Hriešnik, ktorý zanechá svoje hriechy
a obráti sa, je ako zašpinený človek, ktorý sa umyje (Iz: 1,16); tak isto Boh
„umýva" hriešnika, keď mu odpustí viny (Ž: 51,4)" (Slovník biblickej teoló-
gie, 1990, s. 1403-1404). V duchu tohto ponímania sa Mária v piesni ozna-
čuje ako „ucmcMHUKb nuxomeopeHbiú" (plesajúci prameň)17. Každá očista je
zdrojom nového života, ako každé plesanie je jeho prejavom. Očista v piesni

„ na nombxy no*tepnaK>rm>,
dyuibi ceox OMbieaKmľb
ZpklUHblX 3MO3bl
npu moMt> o6pa3bi"

Vo význame očisťovania sa ako plesanie označuje tanec alebo tiež obchádzanie
okolo cerkvi, čiže sprievod okolo chrámu pri príležitosti výročitých sviatkov, napr.
Vzkriesenia, chrámového sviatku (omycn.) a pod. „JluKoeanue" alebo plesanie
(radosť z duchovnej obnovy) sa symbolicky prejavovalo aj po krste, keď kňaz s novo-
krstencom trikrát obchádzali krstiteľnicu a spievali: „G/iuifu eo Xpicma Kpecmucmecx,
eo Xplcma oôJieKocmecxľ, aby zvýraznili radosť z duchovnej obnovy. Tento akt možno
prirovnať k biblickej udalosti, „KOKS Hipaiuibmsute noôôueuiu 4>apaona u ei uope no-
monueutu, cocmaeiuiu jiUKoeanue, maKj, u Cex^emiuKb a> eocnpueMHUKOMb u n noeo-

notpeôiuu ej> cnacumejibHbix eodaxj, eemxaza nenosná u no6dueiuu
epasa duasojia, AUKoecmeyemt" (Alekséev, 1976, tom. II. s. 212). Obchod,

sprievod okolo chrámu, krstiteľnice, oltára a pod. je prejavom zasvätenia sa Kristovi,
ako prejav v nekonečnosti života a v odovzdanosti Bohu.
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vo forme oživujúcej a očisťujúcej vody pochádza z Brala, ktoré predpovedali
proroci. Úderom naň vytryskne prameň vody, ktorý uhasí smäd ľudu. Tým
Bralom je Kristus. Sion a počajevská hora na jednej strane, voda z Kristovho
boku a voda z počajevskej skaly na druhej strane vytvárajú alegorické sply-
nutie zázračného a svetského (profánneho) do vnútornej potreby očistenia
pod ochranou Bohorodičky. Na tomto mieste treba pripomenúť, že všetky
mariánske motívy a sviatky sú poznačené hlbokým kristocentrizmom.

Katechetická alebo vyučujúca časť piesne k zázračnej ikone počajevskej
Matky Božej obsahuje alegóriu historickej udalosti útoku Turkov a jej pripo-
dobnenie k útoku Saracénov na mesto Carihrad v legende o Pokrove:

npuHocumb 35 neôece cmpanbi
xpucmojiK>6u8biMi> na
U3K6 ecezda no6k)Kdaemi>,
ffb MUJlOMb nOKOK)

ÔOH). "

Z literárnohistorického a interpretačného hľadiska sa motív legendy pre-
transformoval do konkrétnej historickej udalosti. Legenda o Pokrove v Carih-
rade sa stala na základe aktualizácie historického pozadia v piesni o počajev-
skej ikone premostením medzi historickou faktografiou a religióznym cha-
rakterom piesne. Podobne ako v Carihrade aj v Počajeve Matka Božia roz-
tiahla svoj omofor, ochranný plášť nad trýzneným ľudom. Omofor v Hagii
Sofii sa v Počajeve zmenil na tarču (poľ. tarcza - štít), ktorou Bohorodička
odrážala šípy vystreľované na počajevský chrám. Štít podobne ako omofor
symbolizuje ochranu a víťazstvo nad nepriateľom.

„ 3jibiú HO cestmyto ekpy 36 Hamypbi,
MonacmupcKue ôbscypMXHt Mypu

nodb Moyb ceoio esxmu, -
mbíMb MypOM'b JJbea Mamu

pamyHKy dcuia,
30 mapuy cmana.
Ca eopHUMu cujibi šopy omKpbina, -
oÔopona toyKt, eam> ekpHbíMb MUAO, -
no6bw:daemi> AzapxHbi,
ekpHbia xpucmuxHbi
3h/io nomkiuu,

Na tomto mieste možno povedať, že v piesni východného obradu nevytvá-
ra spoločnosť pre duchovného človeka homogénny priestor. Určujú ho proti-
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