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Veľká noc - radosť ako a pre koho

M
esiac apríl je tohto roku charakte-
ristický príchodom veľkonočných
sviatkov. Nie všetci

sú však týmito sviatkami
nadšení. Sme to najmä my
ženy, ktorým množstvo stu-
denej vody a šľahanie kor-
báčom častokrát lezie na
nervy. Tieto sviatky by sme
preto rady vymazali z našich kalendárov, ale

kedže je to len jedenkrát do roka, vydržíme
to. Každý sa počas týchto sviatkov teší na

niečo iné. Niekto na voňavé koláče
iný na údené výrobky a klobásy. Ja
mám rada všetky sviatky, pretože v
škole máme voľno, ale aj preto, že
sa stretávame celá rodina. Sviatky
prežívame v pokoji a pohodlí do-
mova. 

- Simona -

Tr a d i č n e

n e t r a d i č n é  v e ľ k o n o č n é

t r a d í c i e

Podobne ako mnoho
iných kresťanských svi-

atkov, aj Veľká noc sa pre-
niesla aj mimo cirkvi. Už

od jej vzniku je to čas osláv
a veselia. Dnes je aj komerčne

dôležitá, pretože sa na ňu
viaže veľa zvykov, ktorých

uskutočnenie si vyžaduje
nejaké úsilie, prípadne

nákup. Predávajú sa
napríklad veľkonočné po-

hľadnice, ozdoby alebo sladkosti v podobe
veľkonočných vajíčok, barančekov alebo za-
jačikov.
Na Veľkonočný pondelok je prastarou
tradíciou hodovanie, polievanie a
korbáč. Od rána muži a chlapci
chodia po domácnostiach svojich
známych a polievajú alebo kor-
báčujú ženy a dievčatá ručne vy-
robeným korbáčom z vŕbového
prútia. Korbáč je spletený z ôsmich,
dvanástich alebo až dvadsiatichšty-
roch prútov a je zvyčajne od pol do
dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou
a farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri
hodovaní prednesú koledy. Či sa najprv korbáčuje

alebo polieva a potom
spievajú či recitujú
koledy záleží na
situácii. Aj keď kor-
báčovanie môže byť
bolestivé a polievanie
nepríjemné, nie je ich

cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč symbolom
záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa
môžu dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná či po-
liata žena dává mužovi farebné vajíčko ako symbol
jej vďaky a odpustenia. Treba spomenúť, že zvyča-
jne sa používa iba jedna metóda. Na strednom a zá-
padnom Slovensku väčšinou korbáčovanie a na
východe polievanie.
V USA sú veľkonočné sviatky už prakticky
nenáboženským sviatkom, takže mnoho americ-
kých rodín sa zúčastní iba veľkonočného veselia
okolo zdobenia veľkonočných vajíčok v sobotu večer
a ich „lovu“ v nedeľu ráno. Podľa detských rozprá-

vok boli vajíčka počas noci prine-
sené veľkonočným zajačikom a
poschovávané po dome a záhrade,
aby počkali na deti, až sa zobudia.
Dôvod, prečo by to mal zajačik
robiť, sa vysvetľuje iba zriedkavo.
V Nórsku je, okrem lyžovania v
horách a maľovania vajíčok, tradí-
ciou riešenie vrážd. Všetky veľké

televízne stanice vysielajú krim-
inálne a detektívne

príbehy, ako je napríklad
Poirot Agathy Christie. Aj noviny
publikujú články, z ktorých
môžu čitatelia skúsiť odvodiť, kto
je páchateľom. Samozrejme, tiež vy-
chádza množstvo kníh. Dokonca aj
krabice od mlieka bývajú potlačené
príbehmi s vraždami.

- Nika -


