
POTRESTANÉ BOGINKY  

rusínska rozprávka  

 

To, čo vám teraz vyrozprávam, rozprávala mojej babke ešte jej babka a tá nikdy 

neklamala.  

V neďalekom jazere už od nepamäti žili, bývali, vodu mútili – boginky. Čo zlosti a priekov 

sa ľuďom narobili, to sa ani spočítať nedá. Ale aj ten najväčší hrniec raz prekypí. Počúvajte!  

Dvesto krokov od jazera, možno menej, možno viac, postavil si mladý gazda chalupu a 

priviedol si mladú a peknú gazdinú. Šťastne si žili a po čase sa im narodilo dieťatko. Dievčatko 

Anička. V tom čase bolo zvykom, že mladá matka nesmela výjsť týždeň z domu von, kým 

nepokrstili dieťa, lebo boginky striehli na také mladé mamičky, aby ich ukradli a do jazera 

zavliekli. Tam mladé mamičky pridájali nenásytné boginčiatka.  

Raz sa vychystal gazda do lesa: prehodil si cez plece kapsičku s krajcom chleba a slaninou, 

vzal do ruky sekeru a s bozkom na čele od mladej ženy bral sa drevo rúbať. Nezabudol jej 

však pripomenúť, aby nikomu neotvárala.  

Len čo boginky zazreli vychystaného gazdu, šuchli sa do vrbinky pri jazere, a keď zašiel do 

lesa, člip-čľap, už sa ťahali pod okná chalupy. Prikrčili sa pod okenným rámom a zmeneným 

hlasom začali vyvolávať:  

– Katrena, Katrena, muža ti v lese privalilo. Nesieme ti ho, poď otvoriť. 

Mladá žena na to kvílenie celá preľaknutá vyšla z dverí – a tu ju hneď schmatli boginky a 

odvliekli do jazera. Príde gazda z lesa a vidí otvorené dvere.  

Zle-nedobre je, zľakol sa. Hľadá ženu v izbe, hľadá na pôjde, pozrel sa i do maštale, a ženy 

nikde. Kričí, volá, a len malé dievčatko sa mu z kolísky plačom ozýva. Vedel už, že mu boginky 

ženu do jazera zavliekli a tam niekde dojčí boginčiatka.  

Preobliekol sa mladý gazda, širák si do čela zarazil, nabral múky, slaniny a vajec a bežal k 

vedomcovi: – Poraď mi, vedomec, ako ženu vyslobodiť, aby mi dieťa doma za mliekom 

neplakalo!  

Vedomec rozmýšľa, čelo mraští, kamsi na Jendrušu guru pozerá a vraví:  

– Tvoju Katrenu ukradli boginky. Ak ju chceš decku prinavrátiť, obstaraj si čierneho 

barana, čierneho psa, čierneho kocúra, čierneho havrana a čierneho kohúta. Ty sám sa obleč 

celý do čierneho a tvár a ruky si natri sadzami. Daj zvieratá do nejakého vreca, a keď' padne 

tmavá noc, bež k jazeru. Tam niekde uvidíš svoju ženu. Ale neboj sa ničoho, smelo vkroč do 

vody, neutopíš sa, a choď len k nej a vynes ju z jazera von. Ako však vkročíš na suchú zem, ani 

sa neobzri, ale bež aj so ženou domov. Keď sa ti bude zdať, že sú už za tebou, odhoď 

zakaždým cez plece jedno zo zvierat a kohúta si nechaj na koniec. Len tak ženu vyslobodíš. A 

choď už! 

Mladý gazda sa poďakoval za radu a ešte v ten deň pozháňal po susedoch všetky zvieratá: 

čierneho barana, čierneho kocúra, čierneho psa, čierneho havrana a najčernejšieho kohúta, 

akého svet videl. Na tmu nemusel dlho čakať, lebo na druhý deň sa k večeru zamračilo, a keď 

padla noc, mesiac a hviezdy ani jedným okom na zem nepozreli a tmu mohol nožom krájať. 



Naložil zvieratá do vreca, obliekol sa do čierneho a tvár i ruky si natrel sadzami. Vyšiel z 

domu do tmy a kráčal iba tak po pamäti k jazeru. Blížil sa k jazeru, vodu uzrel, a akoby sa 

rozjasnilo, zdalo sa mu, že mesiac svieti a boginky sa v jeho svetle zvŕtajú.  

Ale keď zastal pri vode, zdanie sa zmenilo na skutočnosť, mesiac naozaj svietil a boginky 

tancovali pri brehu vo vode. Gazdova žena sedela na druhej strane jazera a dojčila 

boginčiatko s hlavou ako peceň chleba a bruchom ako súdok. Jazero sa pri tanci boginiek 

vlnilo a voda podchvíľou gazdovi čľapla až k nohám.  

Bál sa mladý gazda do jazera vojsť, bál sa, že sa utopí.  

Ale v jednej chvíli akoby sa mu v uchu ozval plač malej Aničky – nuž vkročil smelo do vody. 

Len čo prvý krok urobil, voda sa rozostúpila a on kráčal po pevnej zemi až k svojej žene. 

Chytil ju za ruku, boginčiatko odstrčil a utekali spolu, ako vládali.  

Dobehli na breh, ani tam nezastali a jazeru ukazovali päty. Bežia a odrazu sa im za 

chrbtom ozvala ľúbezná muzika a spev svadobčanov. Už-už sa chceli obzrieť, ale mladý gazda 

si včas spomenul na vedomcovo varovanie a len zaťal zuby a počúval, ale ani žene nedovolil 

hlavu obrátiť. Keď sa muzika priblížila a zdalo sa, že mu husle už pri uchu hrajú, vybral z vreca 

čierneho barana a prehodil ho za seba. Potom sa dal so ženou na útek.  

Muziku akoby uťal. Zamekotal baran a potom už len mľaskanie a obhrýzanie kostí bolo 

počuť.  

Mladý pár nestačil ani päťdesiat krokov spraviť a spev svadobčanov a muzika ozvali sa 

celkom blízko. Mladý gazda nemeškal a zahodil za seba čierneho psa.  

Zavyl pes a potom sa už len zvuky hostenia ozývali.  

Pobehli kúsok a znovu muzika, čoraz naliehavejšia, bzučia struny huslí a spieva cimbal. 

Gazda vybral čierneho kocúra z vreca a zahodil ho spakruky za seba.  

Kým doznelo mraučanie a potom mľaskanie a obhrýzanie kostí, ubehol so ženou ďalších 

päťdesiat krokov. Ale čo to? Stoj, znovu pekná muzika, brnká cimbal, znejú husle, spievajú si 

svadobčania. Gazda vybral čierneho havrana z vreca a zahodil za seba.  

Zakrákal havran, mávol párkrát krídlami, ale nestačil uletieť, hneď bolo po ňom.  

Dobehol gazda so ženou k chalupe, zabuchol dvere za sebou, cvakla zámka a dýchali už 

bez strachu vo svojom dome.  

Mladá matka nakŕmila malú Aničku a už sa zdalo, že majú od boginiek pokoj. Ale gazda 

načúva pri dverách, načúva a zdá sa mu, že sa prasce z chlieva dostali von a krochkajú, fučia, 

pobiehajú po dvore. Onedlho sa i svokrino pokrikovanie ozvalo:  

— Kšo, kšo, huj do chlieva! – a volanie: – Katrena, Katrena, svine sú ti von, poď mi ich 

pomôcť do chlieva zahnať!  

Katrena sa už k dverám chystala, ale gazda ju vrátil naspäť:  

–  Vydrž chvíľu!  

– Katrena, Katrena, poď mi pomôcť, – ozvalo sa druhý raz, – huš do chlieva, nechcú ísť, 

poď, Katrena!  

Gazdiná sa k dverám tlačila, že na dvor vybehne, ale gazda ju zadržal, lebo si spomenul, že 

má ešte čierneho kohúta.  

Otvoril okno a vyšmaril kohúta na dvor.  



V tej chvíli prestalo volanie na Katrenu a krochkanie svíň a zo všetkých strán sa ozvalo 

hlasné kikiríkanie kohútov, akoby sa poschádzali do Zálesia z celého sveta.  

Noc razom zmizla, len hore k nebu letel čierny mrak a v ňom na čiernom kohútovi vznášali 

sa všetky boginky z nášho jazera čoraz vyššie a vyššie, až napokon zmizli. A odvtedy už v 

našom jazere boginky nežijú. 
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