Staviame my máje...
Niet vari básnika, ktorý by sa nevenoval mesiacu
máju – mesiacu lásky, ako sa mu oddávna hovorí.
`
ˇ
ˇ
Prvý dotyk s láskou bol už pocas
velkonocných
sviatkov. Dievcatá
starostlivo zvažovali a chlapci
ˇ
skúmavo prezerali, od ktorejže bolo to najkrajšie
ˇ A dievcatá
darované vajícko.
sa v duchu pýtali:
ˇ
` ma, nelúbi,
` postaví mi máj?“
„Lúbi

Posledný aprílový denˇ už tradicne
ˇ na
našom území patrí stavaniu májov. Aj ked`
ˇ
táto milá tradícia v ociach
našej mládeže
stále viac upadá do zabudnutia, na
mnohých miestach Slovenska sa stále
nájdu mladí muži, folklórne súbory ˇci
dokonca celé obce, ktoré tento zvyk
udržiavajú pri živote.

ˇ vlastne stavanie mája znamená a ˇco máj symbolizuje?
Co
Máje boli známe už v antike. Staroveké
národy dávali pred 1. májom na domy
a hospodárske budovy stromceky
na ochranu
ˇ
pred zlými duchmi a chorobami. Májová
zelenˇ ako magický prostriedok vyjadrovala
`
želanie polnohospodárov,
aby ich úroda mala
silu a dobrý rast.
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské
tradície. Ostáva len dúfat,` že ju bude mat`v budúcnosti kto
`
udržiavat` aj pre dalšie
generácie.

ˇ vlastne máj symbolizuje?
Co
Máj predstavuje mladý stromcek
ˇ
`
ˇ
najcastejšie
smrekový, jedlový
alebo
brezový, ktorý sa zvykne dozdobovat`
`
rôznymi
stužkami
mašlami.
ˇci
V predvecer
ˇ prvého mája chlapci stavajú
ˇ
svojim vyvoleným dievcatám
pod okná
máje, ktoré symbolizujú ich vážny
záujem. Táto tradícia je zvycajne
ˇ
sprevádzaná aj spevom a tancom.

Turíce

`
`
Pätdesiaty
denˇ po Velkonocnej
nedeli je
ˇ
` turícna.
`
nedela
V krestanskom
ponímaní sa
ˇ
tieto sviatky pripomínajú ako Zoslanie Ducha
`
Svätého, pri ktorých sa koncí
ˇ Velkonocné
ˇ obdobie. Tieto
sviatky poznáme tiež pod názvom Svätodušné sviatky alebo
na východnom Slovensku nazývané Rusadle.
Výraz "turíce" pochádza od slova Tur, ktorý patril k
pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so zaciatkom
ˇ
jarných prác. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka
ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu
`
`dobré sily a chránit` pred zlými silami.
pritahovat

Turíce
Proti zlým silám sa práskalo
bicom
ˇ na lúkach a pálili sa
turicné
ˇ vatry.
Najznámejšo
u dochovanou
tradíciou je
tzv. otváranie
ˇ
studniciek.

ˇ
ˇ v chotároch museli byt` obradne vycistené
Studnicky
a
upravené. Chotár s nevycistenou
studnickou
postihli
ˇ
ˇ
duchovia nedostatkom vlahy.

