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Tradícia plieskajúcich bičov 
 
 
 
Redaktorka: V nedeľu sa obcou Čičmany ozývali rany plieskajúcich bičov. Tento deň 

patril tradičnej škole ľudového umelca Martina Brxu z Turian. Brxa sa 
venuje výrobe ľudových predmetov. Do jeho tvorby patria okrem 
pastierskych bičov aj píšťaly, fujary a trombity. Aby posolstvo týchto 
nástrojov nezaniklo, venuje sa aj aktivitám, ktoré ľudí oboznamujú s ich 
používaním.    

Martin Brxa: Tak sa snažím vlastne tento nástroj, už keď ho vyrábam a ľudia si ho kúpia 
ako nejaký darček k nejakému jubileu, tak chcú sa s ním naučiť aj narábať. 
Učíme základné spôsoby plieskania, a to je plieskanie na Ďura. To je taký 
jednoduchý spôsob, najjednoduchší. To je vlastne točenie nad hlavou, 
potom sa zastane a bič sa vlastne otočí do protismeru. On vtedy vytvorí takú 
vlnu, kde sa vlastne prenáša energia a na konci to vlastne plieska.  

Redaktorka: Pastiersky bič nazývaný aj korbáč, čapor alebo kocar sa na území Slovenska 
vyskytuje od nepamäti. Patrí medzi zvukové signálne nástroje, ktoré sa 
používali pri pasení hovädzieho dobytka, oviec a kôz.    

Martin Brxa: A používali ho na tých salašoch na dorozumievanie sa zo salaša na salaš 
alebo medzi valachmi. Čo je dôležité, tento nástroj sa používal vždycky1 na 
organizáciu. Organizáciu niekoho, niečoho. Buď to bol dobytok alebo to boli 
ľudia veľakrát. Používal sa ako nástroj na ovládanie alebo aj trestanie.  

Redaktorka: Školu plieskania pripravil Brxa už po 10-krát. Jeho cieľom je uchovať tento 
výnimočný zvyk a prebudiť v ľuďoch ducha tradície.  

Martin Brxa: Čo je také hlavné posolstvo, ktoré sa snažím vlastne preniesť medzi 
dnešných ľudí, je vlastne to staré majstrovstvo a to naše dedičstvo, ktoré 
máme, aby sa nestratilo, ale aby tá technika a spôsob plieskania, aby bol 
zachovaný. Aby ľudia vedeli, že takýto nástroj existoval a nie je to len 
nástroj, ktorý visí niekde na klinci, ale že aj dnešného človeka oslovuje 
a cítia potrebu vlastne použiť tento bič. 

Redaktorka: Dôkazom záujmu o tradovanie tohto nástroja je vysoká účasť návštevníkov 
na tomto kurze.    

 
 
 
 
 
 
TV Severka, 9. 10. 2018, minutáž: 00:02:20 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=cfVrmiD3Icg)    
 
 
 

 

 
1 hovorový výraz, správne: vždy 
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