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Editoriál 
 

 

Aj Etnologické rozpravy 2010 vychádzajú ako dvojčíslo. Je to spôsobené aktu-

álnymi finančnými možnosťami Národopisnej spoločnosti Slovenska – veríme, 

že sú dočasné.  

       Gros príspevkov tvoria referáty, ktoré odzneli na seminári „Folklór 

a folklorizmus v procesoch komunikácie” alebo ich zaslali autori, ktorí sa na 

seminári nemohli zúčastniť. Podujatie sa konalo 5. – 6. augusta 2010 v rámci 

festivalu „Koliesko” v Kokave nad Rimavicou. Hlavnými usporiadateľmi boli 

Národné osvetové centrum a Národopisná spoločnosť Slovenska (Bitušíková 

2010). Seminár, na ktorom v rámci festivalu tradične prezentujú výsledky svo-

jich terénnych výskumov a teoretického uvažovania študenti katedier etnológie 

zo Slovenska i zo zahraničia, sme tento krát venovali ich učiteľovi – prof. PhDr. 

Milanovi Leščákovi, CSc. Na sklonku roka totiž oslávil sedemdesiatiny. Referá-

ty boli prevažne venované témam a oblastiam etnológie/folkloristiky, ktorými sa 

vo svojej vedeckej práci M. Leščák zaoberal. Aj touto cestou chceme čitateľom 

pripomenúť, že M. Leščák stál v roku 1969 pri zrode a dlhší čas bol zodpoved-

ným redaktorom Národopisných informácií, informačného bulletinu Slovenskej 

národopisnej spoločnosti, predchodcu súčasných Etnologických rozpráv. 

V rokoch 1987 – 1990  M. Leščák zastával funkciu predsedu Národopisnej 

spoločnosti pri SAV (Kiliánová 2011).      

        Okrem bloku príspevkov z „leščákovského” podujatia prinášame aj viaceré 

príspevky študentov a doktorandov. Avizované posilnenie informačnej funkcie 

Etnologických rozpráv napĺňame tiež príspevkami v tomto dvojčísle. 

        V mene výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska Vás srdečne aj touto 

cestou pozývam na stretnutie 25. – 27. mája 2011 v Detve pri príležitosti Valné-

ho zhromaždenia NSS a konferencie „Regióny Slovenska v etnologických 

a kultúrno-historických súvislostiach”, z ktorej príspevky plánujeme vydať 

v nasledujúcom čísle Etnologických rozpráv. 

 

                                                                                                                                  

Hana Hlôšková 
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Krátka poznámka k podobám tvorivého nepokoja 

Milana Leščáka 

 
Ján Botík 

 

 

Odkedy sme sa začali s Milanom Leščákom vedno pohybovať v slovenských 

národopisných kruhoch, vnímam ho ako blízkeho človeka a skvelého spoloční-

ka. Vari vždy a všade bol neprehliadnuteľnou a príťažlivou osobnosťou, hlavne 

pre svoju bystrosť, dobromyseľnú povahu a zriedkavý filantropizmus. 

A pravdaže aj pre svoju spišiacku žartovlivosť. Tieto vlastnosti prispievali 

k tomu, že jeho príznačný ľudský a tvorivý nepokoj z neho sršal 

v najrozličnejších podobách. Vážnych, ale aj bodro roztopašných. 

Akže sa nemýlim, vari prvý z Milanových lapajských kúskov na oficiálnej 

stavovskej pôde sa udial na valnom zhromaždení Slovenskej národopisnej spo-

ločnosti. Na odbornej časti plenárneho rokovania predniesol príspevok, vtedy 

ešte ako študent, za celý náš ročník aj Milan Leščák. Už sa presne nepamätám 

o čom hovoril, nezabudnem však na to, ako sa v závere svojho vystúpenia val-

nému zhromaždeniu ospravedlnil, že niektoré strany svojho referátu prečítal 

dvakrát. Po chvíľke rozpačitého ticha nastalo v sále všeobecné oživenie a aj 

pobavenie. Iba náš vtedajší pedagóg Štefan Mruškovič sa mračil a dohovoril 

Milanovi za jeho nespôsobnosť.  

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch uplynulého storočia aj ja som 

býval pravidelným účastníkom folklórnych festivalov v Strážnici, Východnej, 

v Detve a na Myjave. Nie ako účinkujúci či nebodaj programový tvorca. Ale 

ako vďačný divák a konzument všetkého neodolateľného, čo sa ponúkalo na 

scéne, v občerstvovacích šiatroch a v celom zákulisnom dianí. Keďže som sa pri 

týchto púťach za folklórom obyčajne zviezol s mojimi priateľmi 

a folkloristickými expertmi Svetozárom Švehlákom, Milanom Leščákom 

a Danom Lutherom, pohyboval som sa v najužších kruhoch organizačných 

a tvorivých prominentov týchto festivalov. A tak nečudo, že mi utkvelo 

v pamäti kadečo povšimnutiahodné z toho, čo hýbalo naším vtedajším folklo-

rizmom. Hovorím o tom akurát na tomto podujatí, ktoré je venované jubilujú-

cemu Milanovi Leščákovi, aby neupadli do zabudnutia niektoré z jeho tvorivých 

podnetov. Jedna z takýchto elokvencií sa zrodila na Podpolianskych folklórnych 

slávnostiach v Detve. Vtedy, keď sa etnomuzikológ Ladislav Leng  podujal 

zaradiť do programu jedného z najznámejších fujaristov Juraja Kubinca 

z Kokavy nad Rimavicou. Lenže nie iba jeho ako sólistu, ale vedno aj s jeho 
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viacerými synmi, taktiež výbornými fujaristami. Ladislav Leng umocnil tento 

inscenačný nápad tým, že Kubincovci nielenže zoskupili zostavu piatich či šies-

tich fujár, oni navyše zahrali aj viaceré melodické motívy v synchrónnej inštru-

mentácii združených nástrojov. To Milana Leščáka tak nadchlo, že naskutku 

začal domýšľať, ako by sa takýto fujarový experiment mohol transponovať aj do 

kontaminácie žánrov. A tak Ladislavovi Lengovi predostrel, že na najbližších 

detvianskych slávnostiach by Kubincovci mohli zahrať aj najslávnejšiu skladbu 

liverpoolských chrobákov – Yesterday. 

Nedá mi, aby som pri tejto príležitosti nespomenul aj udalosť, ktorá sa pri-

hodila na ktorejsi z federálnych konferencií československých národopiscov na 

pálfiovskom zámku v Smoleniciach. V programe prvého dňa sa musela urobiť 

zmena, pretože náš kolega zo Strážnice, Jožka Tomeš nebol prítomný. Pricesto-

val až večer, takže jeho ohlásený príspevok odznel až v nasledujúcom dni. Jož-

kovi sa však navidomoči rozprávalo ťažko, lebo mal slabý a poriadne zatiahnutý 

hlas. Ospravedlnil sa prítomným, nakoľko sa bol práve vrátil z akéhosi zahra-

ničného zájazdu strážnického súboru Danaj, v ktorom vystupoval ako gajdoš 

a spevák z moravského Horňácka. To okamžite, a pravdaže aj najlepšie, dokázal 

pochopiť Milan Leščák. Po celý zvyšok toho dňa vysvetľoval v kuloároch 

účastníkom konferencie, aká je to vážna vec, keď sa gajdoš „predudá“. Vďaka 

pohotovej a kreatívnej invencii Milana Leščáka sa zrodil pojem predudanosť, 

ktorý bol definovaný ako špecifický jav festivalového a zájazdového folkloriz-

mu. 

Túto krátku poznámku k podobám ľudského a tvorivého nepokoja Milana 

Leščáka som sa rozhodol predniesť, pretože dokresľuje osobnostný profil nášho 

jubilanta. A zároveň aj jeho prínos k precizovaniu pojmoslovného a žánrového 

potenciálu súčasného folklorizmu. 
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MILAN LEŠČÁK A FOLKLORIZMUS DNES 
 

Vilmos Voigt 
 

 

Folklorizmus ako jeden z hlavných fenoménov folkloristiky a etnografie bol v 60. 

rokoch 20. storočia rozpracovávaný predovšetkým v Maďarsku a na Slovensku. 

Toto snaženie je neoddeliteľne späté s prácami O. Sirovátku, B. Beneša a priam 

exemplárne aj s prácami nášho jubilanta M. Leščáka.  

 Folklorizmus, ale ešte nie v zmysle špecifického konceptu, spomínajú 

v rámci výskumu tradičnej ľudovej kultúry samozrejme mnohokrát už 

v predošlých rokoch autori ako P. Sébillot (1913), A. Marinus (1927, 1931), P. 

Saintyves (1932), M. K. Azadovskij (1941), R. Corso (1943) a i.  

 H. Moser (1964) a H. Bausinger (1966) nanovo upriamili pozornosť na 

pojem folklorizmu v rámci modernizujúceho sa nemeckého národopisu. Svoje 

výstižné pozorovania a hodnotenia vtedajších prejavov folklorizmu formulovali 

skôr kriticky, menej už „nezaujato“. V takto ladených prácach autori bohužiaľ 

väčšinou však nestavali folklorizmus do kontrastu s „folklorizáciou“, resp. (so 

starými formami) folklorizmu a rovnako neofolklorizmu. Ich závery teda 

neslúžili ďalšiemu rozvoju teórie folklóru.  

 Naopak, slovenská a maďarská folkloristika od 60. rokov 20. storočia (neo-

ddeliteľne, ale nezávislo od novej nemeckej a sovietskej folkloristiky) skúmala 

nové prejavy života ľudu a vyvodzovala z týchto pozorovaní aj závery a teórie. 

Keď dnes listujem (bohužiaľ nemnohými) číslami Folklorismus Bulletinu, uka-

zuje sa nielen široký odborný a medzinárodný záber príspevkov, ale tiež je jas-

né, ako hlboko sa problematika folklorizmu zakorenila v slovenskej, resp. 

maďarskej folkloristike. Vtedajšie výsledky folkloristických výskumov sa ešta 

aj dnes javia ako platné a použiteľné. Odborný prínos Milana Leščáka do tohto 

diania je nesporný a nepostrádateľný.  

 Jednako, po tridsiatich rokoch od začiatkov nášho výskumu folklorizmu by 

sme sa mali sústrediť aj na otázku, či sa za obdobie posledných desaťročí pod-

statne zmenili aj skúmané prejavy folklorizmu.   

 Od začiatku 60. rokov 20. storočia sa hádam najviac vyvíjali technológie 

komunikácie, podstatne sa zmenila aj deľba práce medzi ľuďmi. Globalizácia, 

o ktorej sa dnes denne hovorí, si našla svoje prejavy aj v súčasnej „ľudovej 

tradícii“. Podľa môjho názoru však súčasná spoločnosť nie je nijakou úplne 

novou formou spoločenského vývoja. Pozorovaním nových foriem folklorizmu 

zisťujeme, že namiesto odovzdávaných, priamych a osobných foriem „starého 
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folklorizmu“,  v súčasnosti čoraz viac prevláda kultúrny priemysel s jeho 

modernými prejavmi. Často si jeho nositelia nezachovávajú vlastný, starý štýl 

života, ale podliehajú vonkajším vplyvom a dávajú sa do služieb nacionalizmu, 

resp. hľadajú vlastnú kultúrnu identitu – či už v pozitívnom alebo negatívnom 

význame.  

 Stáva sa už typickým pre folklórne festivaly, že nenapodobňujú „pôvodný 

život ľudu“, ale imitujú predošlé, už kedysi úspešné folklórne festivaly. World 

Music spája prvky domácej ľudovej hudby v snahe vytvoriť kultúrny produkt, 

ktorý bude platný od Východnej a Strážnice, od Kalotaszegu a Hortobágyu, až 

po San Remo a Hollywood. 

 Pred pár rokmi vošiel do obehu termín „postfolklorizmus“ pri popise sú-

časných prejavov života ľudu. Podľa môjho názoru však na Slovensku, ako aj 

v Maďarsku, naďalej panuje starý folklorizmus, resp. neo-folklorizmus: ľu-

dovoumelecký priemysel, ako aj rozhlasové a televízne vysielanie naďalej 

pracujú podľa starých modelov. Aj publikované diela folkloristov v týchto kraj-

inách zostali na pôde starej folkloristiky: stoja teda „v“ a nie „za“ folkloriz-

mom.   

 V každom prípade je potrebné podrobne sledovať a študovať najnovšie 

zmeny folklorizmu – ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku.  

 V posledných rokoch sa objavuje v publikaciách UNESCO termín „intan-

gible cultural heritage“ – nehmotné kultúrne dedičstvo a potreba podporovať 

spoločenstvá „ochraňujúce folklór“. To je nová úloha práve pre folkloristov.  
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Folklorizmus včera a dnes 
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autenticita, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, svojráz 
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ÚĽUV - The Centre for Folk Art Production, specific feature 

 

This article deals with folkorism connected with material parts of Cultural heritage. It 

points at the fact, that originally rural production and art traditions transfered to 

a different socio-cultural backround were adjusted to a changed context era. Out of 

different expressions of folkorism our article focuses on its organised forms, institutions 

– associations, societies, especially ÚĽUV - The Centre for Folk Art Production. Tradi-

tional folk culture is a key issue of proffessional practise of these institutions. It concen-

trates on development changes of ÚĽUV folklorism from its early stages to the new forms 

heading to modern design.  

 

Vo svojom príspevku sa zameriam na oblasť folklorizmu súvisiacu s  nadväz-

nosťami na materiálne podoby kultúrneho dedičstva. Folklorizmu, ktorý zjedno-

dušene povedané  spočíva v cielenom výbere určitých obsahov a foriem výrob-

ných a výtvarných tradícií z prirodzeného pôvodne väčšinou rurálneho prostre-

dia a v ich prenesení a vyuţití v odlišných situáciách, interakciách, sociokultúr-

nych kontextoch. Folklorizmu, ktorý si tradičné vyjadrovacie prostriedky, formy 

a motívy poţičiava alebo ich doslovne cituje, napodobňuje či nanovo kreuje 

a situačne dolaďuje podľa okolností daného kultúrneho kontextu.
1
 A so záme-

rom estetického, emocionálneho uspokojenia tvorcov, divákov to robí v rovine 

formy – dôraz kladie na výber elementov ľudového štýlu, ale často aj v rovine 

obsahu, keď na prvky výtvarných tradícií poukazuje ako reprezentačné symboly 

rurálneho, národného, regionálneho, lokálneho. Zviditeľňovaním individuálneho 

alebo kolektívneho sebauvedomenia môţe byť prejavom etnickej identity, môţe 

uspokojovať estetické predstavy, túţby, nostalgie za minulými stratenými for-

mami kultúry. Môţe všetko toto akcentovať a dávať do kontrastu s jednotvárne 

unifikovaným obrazom súčasného globalizovaného sveta. Tradícia zomletá 

v mlynskom kole folklorizmu zvyčajne nadobúda novú tvár a nové sfarbenie.   

                                                           
1
 Bliţšie k charakteristike folklorizmu  porovnaj prácu Jozefa Bursztu (Burszta 1974).    
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Folklorizmus ako pozitívum alebo negatívum  

Časť odbornej a širšej verejnosti  prijíma folklorizmus pozitívne, vníma ho 

ako pokračovanie odkazu tradície, aj keď v pozmenenej podobe. Iná časť nega-

tívne, povaţuje ho za „pafolklór“ a je kategoricky proti akýmkoľvek štylizáciam 

folklóru: „V kaţdom prípade pafolklorizmus je na vine, ţe pôvodný folklór sa 

prestal u nás brať ako prirodzený zdroj pre nové formy umeleckého vyjadrova-

nia, ţe slovenský umelec radšej siahne po inšpiráciách z Ázie, len aby nemal nič 

spoločné s tým, čo sa u nás tvári ako folklór..., folklorizmus by sa mal zakázať 

zo zákona“;  píše na webe v článku s príznačným pomenovaním „Zachráňme 

folklór! Zrušme folklorizmus!“ jedna z etablovaných publicistiek.
2
 Aj keď treba 

podotknúť, ţe jej pohoršenie sa týka predovšetkým scénického folklorizmu.  

Negatívne vnímanie folklorizmu má aj svoj politický podtext. V období so-

cializmu sa folklorizmom demonštroval príklon k „pracujúcemu ľudu“. Folklo-

rizmus bol začlenený do ideologického systému a kultúrnej praxe ako vhodný 

a neškodný prostriedok propagandisticky orientovanej rétoriky o „vláde pracu-

júceho ľudu“, o „štáte robotníkov, roľníkov“. V časti slovenskej spoločnosti  

orientovanej občiansky a liberálno-demokraticky sa preto oţivovanie folklóru 

v prenesenej,  aplikovanej podobe  vníma ako zapletenie sa s komunistickou 

ideológiou,  ako fenomén, ktorý zbytočnou podporou dedinského povedomia 

v kultúrnej praxi spomaľuje vývin smerom k občianstvu a k občianskej spoloč-

nosti (Danglová 2009: 329 – 340). 

Zvyšná časť verejnosti folklorizmus ako jav ani neregistruje, nestojí jej za 

pozornosť. Alebo priemerný divák hádţe folklorizmus do jedného vreca 

s folklórom. Predmety ponúkané na súčasných prehliadkach či festivaloch ľu-

dových remesiel sa v prevaţnej miere traktujú a vnímajú ako folklór, ľudové 

umenie.  

 

 

 

                                                           
2 Porovnaj  Akácsová.E.: Zachráňme folklór! Zrušme folklorizmus! 4. 2. 2005, s. 2. Dostupné na     

FolklorWeb.Cz/folklor a lidová kultura na Moravě. http://www.folklorweb.cz/clanky/20050204.php. 
Tieţ pozri reakcie na článok Akácsová, E. : Oţivené folklórne mŕtvoly na technopárty (Prvý festival 

bratislavských folklórnych súborov), 24. 4. 2002. Dostupné na 

http://www.inzine.sk/artickle_reactions, kde sa v diskusii objavuje aj názor poukazujúci na protire-
čenie skryté v samotnom názve článku Zachráňme folklór! Zrušme folklorizmus! : Bolo by dobré, 

keby ste si utriedili pojmy a hodnoty. Ale dávam vám za pravdu, snáď by sme sa mali sústrediť na 

skvalitnenie diel (folklorizujúcich) inšpirovaných folklórom, pretože (ako som povedal) tradičná 
rurálna societa už takmer  zmizla  a autentický folklór zmizol s ňou.  Preto nám nič iné  ako folklo-

rizmus neostáva. Tu však vyvstávajú ďalšie otázky: k čomu by nám to slúžilo? Tu sa začínam dotýkať 

takých otázok , ako „aká je naša vízia kultúrnej identity Slovenska“, „ako skĺbiť zdedené hodnoty 
s požiadavkou prijať modernitu, aby tradícia nemala retardačný účinok“.   

http://www.inzine.sk/artickle_reactions
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Rozmanitosť prejavov súčasného folklorizmu 

Folklorizmus stelesnený v materializovanej podobe predmetov, ale aj v tom, 

ako tieto predmety vznikajú, pre koho vznikajú,  kto je ich tvorcom,  kto objed-

návateľom, konzumentom, je fenomén značne široký. Líši sa podľa miery zása-

hu do autenticity pôvodného javu rôznymi stupňami adaptácií, štylizácií. 

V synchrónnom reze súčasnosti sa medzi folklorizmom, ktorý sa snaţí 

o autenticitu, nápodobu, a folklorizmom, resp. čerpaním inšpirácií v elitnom 

umení (napríklad maliari Ľudovít Fulla, Alexander Bazovský) alebo dizajne, 

rozprestiera široká oblasť bezprízornej kreativity  kolísavej kvality, ktorá najčas-

tejšie nie je ani umením ani folklórom. Naráţam na spojitosti folklorizmu 

s turizmom – produkcia suvenírov; s mediálnou sférou; s reklamou; s kultúrno- 

zábavnými  podujatiami – predvádzanie  ľudových remesiel v rámci folklórnych 
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festivalov, usporadúvanie súťaţí v strúhaní šindľov, v pečení čo najväčších 

koláčov; s voľnočasovými aktivitami  - kurzy ľudových remesiel; 

s prezentovaním folklóru v raritnom háve – napríklad stavba veľkorozmerného 

pohyblivého betlehemu v Rajci, Vo väčšine prípadov tu uţ ide o začlenenie 

folklorizmu do obehu masovej kultúry, v ktorom sa prejavy folklorizmu propa-

gujú ako zábava a spotrebný produkt. Tradícia tu premosťuje minulosť so sú-

časnosťou. A moţno ešte viac ako o pripomenutie minulosti tu ide o súčasnosť, 

prispôsobenie tradície súčasným potrebám, ašpiráciam (Kuczyńska 2010: 2). 

 

Folklorizmus v historickej retrospektíve 

V diachrónnom reze a historickej reptrospektíve rozmanité podoby folklo-

rizmu súvisia s diferencovaným spoločensko-kultúrnym a politickým kontextom 

doby. Hoci samotný  pojem folklorizmus sa v odbornom diskurze objavuje aţ 

v 60. – 70. rokoch minulého storočia
3
, v spätnom zrkadle histórie moţno o sto-

pách folklorizmu v kultúre hovoriť uţ od čias Herdera, dvesto rokov späť. Po-

chopiteľne folklorizmus z prelomu 19. a 20. storočia zasadený do rámca hnutia 

svojráz mal celkom iné podoby a ciele ako folklorizmus ideologicky manipulo-

vaný podľa sovietskeho vzoru z 50. rokov 20. storočia, či folklorizmus 

v dnešnom globalizovanom svete, keď sa výrobky inšpirované ľudovou tradí-

ciou, obliekanie do kroja, počúvanie ľudovej hudby stáva zábavným produktom, 

súčasťou jednej z mnohých ponúk, ktoré poskytuje ţivot.  

Z tejto širokej škály folklorizmu sa vo svojom príspevku zameriam na or-

ganizované podoby folklorizmu, na inštitúcie, pre ktoré bola a je tradičná kultú-

ra  kľúčovým subjektom profesionálnej praxe. Sú to predovšetkým Ústredie 

ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), spolky, druţstvá. 

Niekoľko poznámok k starším podobám folklorizmu súvisiacim 

s národotvorným myslením 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Prevaţná časť  

národotvornej  elity vtedy pestovala romantické presvedčenie o tom, ţe ľudová 

kultúra  uchováva špecifické starobylé rysy pôvodnej domoviny a folklórne 

prvky materiálnej kultúry vyuţívala v aplikovanej podobe folklorizmu ako von-

kajší prejav vlastenectva,  ako symbolické vyjadrenie slovenskej, respektíve 

slovanskej identity.
4
 Propagovalo ich hlavne hnutie svojráz, ktoré usilovalo 

o národnoreprezentačný výraz  prostredníctvom  čerpania vzorov v tzv. národ-

nom štýle  z ľudových krojov.
5
 Na prelome 19. a 20. storočia bol horlivým pro-

                                                           
3
 Diskusie o folklorizme, ktoré prepukli v 60. a 70. rokoch 20. storočia nielen u nás a v bývalých 

krajinách socialistického bloku súviseli, s formovaním kultúrnej politiky, ktorej padol propagandis-
ticky vhod obraz o farebnom svete veselej a harmonicky ţijúcej dediny (Kowalski 2010: 2). 
4
 Jozef Burszta nazval folklorizmus „výstaviskom“ druhotne včleňujúcim do ţivej kultúry dávne 

texty.  V období národného obrodenia sa vnímal ako rezervoár čistých, neskazených  hodnôt (Bur-
zsta 1974). 
5 Pojem  svojráz  sa začal pouţívať v Čechách a utvrdil sa praţskou výstavou Svéraz  v r. 1916, 

ktorá čerpala vzory pre zdobenie odevu v národnom  štýle aj zo slovenských krojov. Začiatky  
svojrázu  sú však staršie, súvisia s národným  uvedomením burţoázie v strednej  Európe v období 
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pagátorom nosenia tzv. slovenskej košele medzi príslušníkmi slovenskej 

a českej inteligencie  etnograf, maliar a publicista Pavol Socháň. V kruhu vlas-

tenecky orientovaných  slovenských meštianskych  dievčat a ţien patrilo 

k dobrému tónu  viditeľne manifestovať národnú príslušnosť oblečením do kroja 

alebo do módnych blúzok zdobených tzv. národným vyšívaním. Výšiv-

ka v ľudovom štýle sa v duchu  romantickej estetiky stala  zároveň módnym 

artiklom, ktorý pútal pozornosť  a obdiv aj v radoch šľachty a meštianstva.  

Do tohto obdobia spadá tieţ pôsobnosť známeho ţenského spolku pre pod-

poru domáceho výšivkárskeho priemyslu, ktorý pod svojim menom zaloţila  

v roku 1895 v Bratislave arcikňaţna Izabella Habsburgská. Jeho charakteristic-

kou črtou bolo šťastné spojenie sveta a predstáv profesionálnych výtvarníkov -  

učiteliek absolventiek umelecko-remeselných škôl so svetom ľudových vyšíva-

čiek. Na rozdiel od tradičného prostredia, kde navrhovateľa a výrobcu stelesňo-

vala jedna osoba, tu sa úlohy rozdelili medzi návrhára - umelca a výrobcu. 

Vzniknuté predmety, najmä známe Izabella blúzky, ale aj odevné doplnky, taš-

tičky, slnečníky inšpirované a zdobené tradičným dekorom, materiálom a tech-

nikami si získali obľubu v meštianskych šľachtických  salónoch a vyváţali sa do 

celého sveta. Medzi výrobkami Izabelly dokonca figuroval ţivôtik určený pre 

korunovačný odev  cisárovnej Zity. Bol zdobený gatrovou výšivkou  rozšírenou 

v dedinách na okolí Trnavy (Hustá 2009: 35 – 39). Odev a doplnky sa zhotovo-

vali v Izabelle na zákazky, čo bol opäť posun, lebo pôvodne si ľudový výrobca 

zhotovoval a dekoroval predmety iba pre svoju potrebu, v duchu svojich estetic-

kých predstáv zladených s predstavami lokálneho spoločenstva, ku ktorému 

patril.  

Neskôr na prelome 20. a 30. rokov sa postoj k svojrázu, aspoň tak sa to dá 

vyčítať z proklamácií predstaviteľov výtvarnej avantgardy, k jej reprezentantom 

patril hlavne výtvarník, etnograf, historik umenia Jozef Vydra, zmenil. Vo svo-

jom článku z roku 1927 píše o svojráze: „Je to niečo síce národné,  ale zároveň 

lacné, rôzneho vkusu, niekoľko bibelotov, nipov a pokrývok v domácnosti! Bez 

účelu. Teda neúčelnosť, nevkus a lacná práca namiesto vkusu, účelu a dobrého 

remeselného spracovania.“ Vydra sa vyslovuje proti kópiam ľudového umenia, 

vytváraným na objednávku podľa ľudových vzorov, iným slovami je proti fol-

klorizmu. Na druhej strane si ctí  „skutočné“ ľudové umenie,  koreniace  

v naturálnom prostredí, pre jeho účelnosť, trvanlivosť, krásu. V duchu funkcio-

nalistickej estetiky pre jeho harmonickú súhru funkcie, formy, materiálu. Razí 

                                                                                                                                  
okolo polovice 19. storočia, kedy stúpal záujem umelcov o prejavy ľudovej kultúry, najmä  kroje 
(kresby a maľby J. Mánesa, na Slov. P. M. Bohúňa, M. Racskaya), zostavovali sa návrhy pre národ-

ný odev, (slovenské nosivo, ktoré sa šilo v bratislavskej dielni krajčíra Štefan Horníka). Štylizácie 

ľudových  prvkov sa objavovali v architektúre (diela architekta D. Jurkoviča).  Koncom 19. storočia 
sa vlna záujmu o ľudovú kultúru upevňovala zberateľstvom, výstavami (Národopisní výstava česlos-

lovanská  1895, výšiviek Slovenská výstava spolku Ţivena v Martine v 1887). Z jej podnetu vznikol 

svojrázový prejav propagovaný P. Socháňom tzv. slovenská košeľa. 
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presvedčenie, ţe škola umeleckých remesiel, ktorej bol zakladateľom, musí 

„vytvárať nové formy  novú krásu podľa nových ţivotných funkcií 20. storočia“ 

(Mojţišová 2001: 30 – 31). 

Samozrejme napriek námietkam avantdgardy folklorizmus v beţnom ţivote 

jestvoval naďalej. V medzivojnovom období mali podiel na jeho šírení aj  vý-

robné druţstvá a spolky. Patrili k nim Detva, ktorá po roku 1918 prevzala pod 

svoju správu dielo zaniknutého spolku Izabella, martinská účastinná spoločnosť 

Lipa zaloţená v roku 1910 z podnetu Ţiveny, skalické Druţstvo pre speňaţenie 

domáckeho ľudového priemyslu zaloţené 1909, ktoré podporovali domácky 

priemysel. Vydra bol voči domáckemu priemyslu značne kritický. Označoval ho 

za decentralizovanú formu továrenskej práce. Tvrdil, ţe domácky priemysel sa 

vo svojej podstate  prieči výrobným zásadám platným v ľudovom prostredí uţ 

tým, ţe producent a konzument sú rôzne osoby. Tieţ preto, ţe sa vyrába 

z cudzieho materiálu, a kvalita výrobku sa riadi dopytom a odmenou, nie pred-

stavami a prirodzenou invenciou tvorcov.  

 

Folklorizmus a aktivity Ústredia ľudovej umeleckej výroby 

V zásade ale na podobných ideových, organizačných a výrobných princí-

poch ako domácky priemysel bola zaloţená aj neskoršia činnosť Ústredia ľudo-

vej umeleckej výroby (ÚĽUV). Uţ samotný  názov ľudová umelecká výroba, 

dnes síce uţ nepovaţovaný za najšťastnejší,  signalizujúci spojenie ľudového 

a umeleckého vyjadruje princíp, na ktorom bola zaloţená prax ÚĽUV, najmä v  

jeho zlatom období 60. - 80. rokov, v ktorej sa prepájalo pôsobenie profesioná-

lov výtvarníkov a etnografov s výrobcami.  

Folklorizmus produkcie ÚĽUVu však počas 65 ročného pôsobenia inštitú-

cie menil tvár a náplň. V prvej etape existencie v rokoch 1945 -1954 sa  orien-

toval na Vydrom kritizované repliky tradičných predmetov alebo dekoratívnych 

doplnkov s pouţitím tradičných techník, teda na výrobu artefaktov okyptených 

o magické, symbolické, obradové významy či úţitkové ciele, ktoré v pôvodnom 

prostredí plnili. Ich výrobcami boli podľa vtedajších poţiadaviek výroby ÚĽU-

Vu ľudoví umeleckí výrobcovia. Za ľudového umeleckého výrobcu bol povaţo-

vaný „pracovník dokonalých výtvarných a technických schopností vyrábajúci 

v duchu tradičného národného ľudového výtvarného prejavu a vlastnej invencie 

a pouţívajúci hodnoty ručnej výroby“ (Marková 1956: 4 – 12). Výrobcovia 

pôvodne pracovali  v autentickom prostredí výskytu výroby. 

ÚĽUV mal zakotvený v svojej pracovnej náplni aj systém ochrany tradič-

ných unikátnych technológií. Tým zároveň prispieval k uchovávaniu pôvodného 

regionálneho profilu a lokálnej pestrosti výroby. V polovici 20. storočia ešte 

slovenský vidiek v rozptýlených reliktových ostrovoch slabšie zasiahnutých 

industrializáciou a urbanizáciou ponúkal moţnosti  rekonštrukcie tradičného 

spracovania prírodných materiálov, ozdobných techník. S tým súvisela aj ďalšia 

činnosť inštitúcie – záchranný výskum miznúcich techník, vzorov, ich triedenie, 
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dokumentácia. Neskôr, kvôli produktivite výroby, ale aj v snahe  zachovať nie-

ktoré špecifické odrody zanikajúcich techník, sa pristúpilo k podpore výroby 

aj v miestach, kde sa pôvodne nevyskytovala. 

Významným, najpodstatnejším dielom sa na formovaní špecifiky folklo-

rizmu tzv. uľuváckeho štýlu podieľali teoretici, etnografovia a výtvarníci. Mno-

hí z návrhárov sa priamo zapájali do výskumov, vnikali do predmetového sveta 

a predstavivosti ľudových tvorcov, tešili sa z objavovania vecí priamo v teréne. 

Sami boli väčšinou nielen návrhármi ale aj dokonalými znalcami výrobných 

technológií.  Do návrhov sa potom nepúšťali od zeleného stola. Na pozadí úsilia 

o slobodné vlastné vyjadrenie uplatňovali  optiku zaloţenú na precítení auten-

tického prostredia vzniku vecí a ich utvrdenia v dlhodobom ţivote tradície.  

V 50. a ešte aj v 60. rokoch bol však autorský podiel výtvarníkov - návrhá-

rov ešte skrytý pod podnikovou značkou ÚĽUVu. Zákon o ÚĽUVe totiţ defi-

noval ľudovú umeleckú výrobu ako „zhotovovanie úţitkových,  umelecky spra-

covaných predmetov prevaţne z prírodného materiálu pracovníkmi, ktorí pri 

svojej tvorivej práci  pokračujú v ľudovej umeleckej tradícii a uplatňujú pri nej 

skúsenosti rukodielnej tvorby minulosti.“ Tým sa vytváral dojem akoby produk-

ciu ÚĽUVu vytvárali „ľudoví umeleckí výrobcovia“ či „majstri ľudovej ume-

leckej výroby.“ Aţ prvý krát na prelomovej výstave v roku 1969 dostali tvorivé 

osobnosti príleţitosť vystúpiť z anonymity a prezentovať pod svojimi menami 

vlastné kolekcie návrhov (Kříţová 2008: 141 – 142). S tým súvisel aj ďalší 

posun. Zatiaľ čo pôvodným východiskom uľuváckeho folklorizmu bola priama 

nadväznosť na celú škálu ľudovej výroby, neskôr od 60. rokov badať v presa-

dzovaní tzv. reţného štýlu príklon k  ľudovej produkcii staršieho štýlu, spätého 

ešte so samozásobiteľstvom, uprednostňovaním prírodných materiálov, ponúka-

júcich farebnú striedmosť a tradičných pracovných postupov zaloţených na 

prostých redukovaných tvaroch. Tento prístup koreloval s postfunckionalizmom 

aţ sklonom k minimalizmu. V tejto fáze nestáli za inšpiráciu a netešili sa pozor-

nosti ľudové artefakty tzv. nového štýlu – pouţívam teraz terminológiu Hofer T. 

a Fél E., ktorých príznačnými črtami bol bujarý ornamentalizmus, pestrofareb-

nosť, pouţívanie priemyselných materiálov  dekorativizmus prezentovaný na-

príklad v parádnych izbách (Fél, E., Hofer, T., Csilléry, K.: 1969). 

V duchu vyznačenej línie výtvarného myslenia sa niesla produkcia ÚĽUVu 

pribliţne do začiatku 90. rokov, kedy bol vývoj nových výrobkov prevaţne 

v rukách interných výtvarníkov. Potom sa však v snahe neupadnúť do rutiny 

začal presadzovať model zaloţený na spolupráci s externými výtvarníkmi, ktorý 

postupne preváţil. A foklorizmus made in ÚĽUV postupne začal meniť kurz 

smerom k rekontextualizácii dedičstva tradičnej výroby do podoby moderného 

dizajnu viac konvenujúceho poţiadavkám prítomnosti. Cesty akými sa k nemu 

prekopať ponúkali väčšiu slobodu a rozmanitosť voľby. Od najjednoduchšej 

spočívajúcej v „poţičaní“ si tradície na spôsob Picassovho narábania s formami 
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afrických masiek aţ po posun vzťahu k ľudovým tradíciám do letmej podo-

by obsahového náznaku či symbolického poukazu.  

Praktickým krokom v smere naznačeného kurzu bolo v roku 2000 zriadenie 

Dizajn štúdia v rekonštruovaných priestoroch bývalej predajne ÚĽUVu.  Myš-

lienka jeho zaloţenia sa vykryštalizovala v tandeme ÚĽUV a VŠVU  

v Bratislave. Špecializované zariadenie ponúka priestory pre prezentáciu 

a predaj dizajnérskych prác. Tie by podľa pôvodného programového zámeru 

mali  vychádzať z inšpirácií domácimi remeselnými a výrobnými tradíciami. 

Druhým počinom smerom k podpore nového dizajnu bola súťaţ Kruhy na vode, 

ktorú prvý krát v roku 2000 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR spolu s ÚĽUVom 

(Súťaţ je súčasťou projektu  Európskej federácie ľudového umenia a remesiel 

a jeho realizácia sa uskutočňuje s finančnou podporou Európskej komisie 

RAPHAEL).
6
 Dosť všeobecne sformulovaným cieľom akcie, ktorá sa od roku 

2000 organizuje kaţdý druhý rok, na tento rok pripadá jej 6. ročník, je podpora 

tvorby súčasného slovenského dizajnu s národnými špecifikami pre začiatok 

tretieho milénia (Beljak 2000: 6). Organizátori počítajú tieţ s tým, ţe súťaţ, 

ktorá v priebehu svojich pokračovaní nadobudla dobrý kredit a pritiahla pozor-

nosť mladých dizajnerov, by mohla byť liahňou produkcie, ktorá by našla svoje 

miesto v sortimente výrobkov ÚĽUVu.  

Kruhy na vode prinášajú koncentrovaný príklad toho, ako sa v nových po-

dobách foklorizmu, alebo ak chceme neofolklorizmu, post-folklorizmu spájajú 

prvky ľudovej kultúry s postmoderným štýlom, ktorý vynáša do popredia obno-

vený záujem o kreovanie dizajnu na podklade historických a kultúrnych asociá-

cií s pouţitím tradičných foriem, motívov, alebo s podtextom náznakov na sym-

bolické asociácie či obsahové súvislosti s tradíciou. To všetko v škále od pria-

mych citácií, naráţok, cez letmé dotyky, aţ po úlety, pri ktorých sa nadväznosti 

na tradíciu proklamujú iba navonok, alebo sa celkom strácajú.  

Je na etnológovi, či sa rozhodne vyuţiť svoje znalosti experta na mapovanie 

diania vo folklorizme  z pozície nezávislého, nezainteresovaného experta,  alebo 

sa rozhodne aktívne zapojiť do diania -  ako člen hodnotiacej komisie, poroty, 

spoluautor programu festivalu. Ak sa rozhodne intervenovať, musí vedieť 

v sluţbách akých hodnôt a kultúrnych vízií pracuje a musí sa rozhodnúť, aký 

súbor účinných nástrojov pre ich dosiahnutie pouţiť.  

                                                           
6
 Práce prihlásené do súťaţe Kruhy na vode by mali podľa pravidiel súťaţe niesť pôvodné znaky 

v pouţitom materiáli, v technike spracovania, vo vzoroch a farbách. Výrobky môţe prihlasovať 

autor návrhu, autor a výrobca v jednej osobe, autor spoločne s výrobcom – zhotoviteľom výrobku, 

škola, záujmové organizácie, iné organizácie a výrobcovia. Pri posudzovaní výrobkov by porota 
mala klásť dôraz na: rozvíjanie tradície, pôvodné technológie, vysokú kvalitu ručnej práce, výtvarnú 

úroveň a funkčnosť výrobku (Valentová 2000: 6 – 7). 
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OBRAD – FOLKLÓR – FOLKLORIZMUS 
 

Kornélia Jakubíková 
 

 

Kľúčové slová: obrady, obradový folklór, folklorizmus, funkcie, zmeny 

Key words: rituals, ritual folklore, folklorism, functions, changes 

 

The paper is a reflection on changes which have been recognized in the forms 

and functions of ritual folklore. The term folklorism is clarified and specified as 

well. Its main characteristics refer to demonstration for “the others” or demon-

stration by “the others“. 

 

Pôvodne zámerom tohto príspevku bolo objasnenie toho, čo sú v súčasných 

obyčajoch ţivotného cyklu prejavy folklorizmu. Tento svoj zámer som zmenila 

– vysvetlím prečo. Po preštudovaní viacerých štúdií o folklorizme som sa stotoţni-

la s názormi uvedenými vo viacerých z nich, ktoré spochybňujú význam určova-

nia, čo je a čo nie je folklorizmus. Odôvodnujú to tým, ţe tak ako niet „čistého“ 

folklóru, niet ani „čistého“ folklorizmu. Zacitujem E. Krekovičovú: „musíme 

rezignovať na vymedzenie folklóru od folklorizmu“. (KREKOVIČOVÁ 2000: 

59). Ja som síce celkom nerezignovala – a k folklorizmu sa vyjadrím, ale nebude 

to tvoriť hlavný obsah tohto príspevku. Čiţe problém folklorizmu je tu prítomný, 

ale nie je dominantný. 

 Skôr neţ uvediem, čo bude jeho obsahom, chcem pripomenúť, čo tam nebu-

de. Nebude to systematická analýza foklórnych zloţiek obradu – obradového 

folklóru, ktorú uţ kvalifikovane urobili folkloristi (o piesňach S. Burlasová, A. 

Elscheková, H. Urbancová, E. Krekovičová; v hudbe B. Garaj, v tancoch S. 

Duţek a v rečiach, vinšoch M. Leščák a Z. Profantová).  

 Tento príspevok má skôr charakter úvahy o zmenách, aké nastali v tom, čo 

sa zvyklo označovať ako „obradový folklór“. Pod týmto pojmom rozumiem 

umelecké prejavy tradičnej ľudovej kultúry (spev, hudba, tanec, reči – vinše), 

ktorých výskyt sa viazal na obradové situácie. Táto väzba na obrad mala rôzne 

stupne: 

1. Výlučná a pevná viazanosť, kde folklórny prejav tvoril podstatu obradu, či-

ţe to bol obradový  folklór „sensu stricto“. 

2. Folklórne prejavy obrad sprevádzajúce, komentujúce, kde bola väzba na ob-

rad voľnejšia. 
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3.  Ešte oslabenejšiu väzbu mali folklórne prejavy obsahujúce len motív dané-

ho obradu. 

4.  Folklór bez väzby na obrad, ktorý sa však vyskytoval v jeho priebehu. 

 

 Túto stručnú kategorizáciu som uviedla preto, aby som mohla poukázať na 

zmeny, ktoré tu nastali. Samozrejme, ţe sa nedajú zovšeobecniť, nakoľko sú 

v nich značné regionálne, lokálne i sociálno-stavovské rozdiely (napr. elity, či  

folklórne súbory). Zámerom tohto príspevku však nie je poukázanie na tieto 

rozdiely – naopak, snaţím sa od nich abstrahovať. Východiskom sú mi súčasné 

podoby beţných „nefolklorizujúcich“ obradov ţivotného cyklu (najmä svadby). 

Tu moţno konštatovať, ţe prvá kategória – obradový folklór „sensu stricto“ 

v podstate zanikla. Zachováva sa z nej len svadobná odobierka a čepčenie, avšak 

väčšinou ako folklorizmus (podrobnejšie vysvetlenie v závere). V podstate to 

platí aj pre ďalšie dve kategórie, kým štvrtá – t. j. výskyt akéhokoľvek folklóru 

počas obradnej situácie sa zachováva, pričom môţme konštatovať, ţe získava na 

význame v tom zmysle, ţe nadobúda znaky obradnosti. Podobne aj  H. Urban-

cová tvrdí: „kaţdá pieseň, ktorá sa spieva v rámci určitého obradu, obyčaje či 

zvyku do určitej miery preberá funkciu rituálneho spevu“ (URBANCOVÁ 

2005: 91). V súčasnosti rast významnosti akéhokoľvek folklóru v obrade vyplý-

va zo základných znakov a funkciami obradu, medzi ktoré patrí: 

1. odlišnosť od kaţdodennosti 

2. výskyt umeleckých prejavov ako jeho dávna a stála zloţka 

3. esteticko-emocionálne funkcie 

4. integračná funkcia 

 

1. Odlišnosť od kaţdodennosti. Tým, ţe folklór (piesne) prestávajú/prestali byť 

súčasťou kaţdodenného ţivota, ich výskyt počas obradnej situácie sa tak akoby 

automaticky stáva znakom sviatočnosti, obradnosti a to nezávisle od ţánru 

i obsahu folklórneho prejavu. 

2. – 3. Umenie ako stála zloţka obradu, ktorá spĺňa esteticko-emocionálne funk-

cie. Ináč povedané – potreba esteticko-emocionálneho preţitia obradu stále trvá 

a ak ju nedokáţeme uspokojiť obradovým folklórom, jeho miesto zaujmú buď 

iné folklórne alebo aj nefolklórne umelecké prejavy. Uţ P. G. Bogatyrjev napí-

sal, ţe „obradnou piesňou sa môţe stať taká, ktorá nebola prvotne určená pre 

daný obrad“ (BOGATYRJEV 1979: 326). On to dokumentoval na príklade 

lyrických piesní, ktoré sa neskôr stali obradnými sobášnymi piesňami. Ale ako 

som uţ uviedla, tento princíp môţe platiť aj pre nefolklórne umenie. Ako prí-

klad zo súčasnosti (na základe početných študentských materiálov o súčasných 

maturitných obyčajoch) môţem uviesť, ţe funkciu obradnej piesne popri „Gau-

deamus igitur“ tu spĺňajú aj populárne piesne skupiny Elán – „Stuţková“ a „Nie 

sme zlí“ (tieto sa spievajú v určitých obradných momentoch a nie len ako súčasť 

zábavy). 
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4. Integračná funkcia obradu vyplýva z toho, ţe podľa V. Turnera obradná situ-

ácia je stavom „communitas“,  čo je stav egalitárny, kedy sú jednotlivci uvoľne-

ní od svojich práv a statusov (TURNER 2004: 96 – 136). Túto momentálnu 

jednotu a homogénnosť je potrebné nejakým spôsobom manifestovať. Takúto 

funkciu môţu splniť len také javy, ktoré sú všetkým nielen známe, ale dokáţu 

ich aj prejaviť a stotoţniť sa s nimi. A k takým patrí beţne známy repertoár 

ľudových piesní, ktoré pozná a dokáţe zaspievať tak manaţér ako aj predavač-

ka. Samozrejme, ţe to uţ nie je obradový folklór, skôr sú to podľa folkloristic-

kej terminológie tzv. odrhovačky, ale funkciu integrovania obradového spolo-

čenstva napĺňajú. Pozn. – neviem, či folkloristi robili výskum spôsobov trado-

vania tohto typu piesní, ale moţno by sa v rámci neho ukázalo, ţe je to jedna 

z mála oblasti kultúry, kde ešte prevláda bezprostredný spôsob šírenia (face to 

face) nad sprostredkovaným – inštitucionálnym či mediálnym. 

 

Obrad a folklorizmus 

 Pojem folklorizmus sa pouţíva v rôznych kontextoch, pričom sa vzťahuje uţ 

nielen na druhú, tretium či štvrtú existenciu folklóru, ale aj na prejavy materiál-

nej kultúry, obyčajov, výtvarného umenia. V rôznych definíciach folklorizmu sa 

najčastejšie uvádza, ţe sú to „prvky ľudovej kultúry mimo jej prirodzeného 

prostredia a spravidla mimo pôvodných funkcií“.  (EĽKS I. diel 1995: 140 – 

141, podobne aj Slovenski etnolški leksikon 2004: 131). 

K uvedeným charakteristikám mám tieto pripomienky: 

Pojem „prirodzené“ by sa v kontexte etnológie/kultúrnej antropológie v podstate 

ani nemal pouţívať. Aj iný podobný termín – „pôvodný“ –  môţe byť mimo 

materiálnej kultúry pouţitý len ako hypotéza alebo presnejšie – ako neverifiko-

vateľná predstava vedca. Napriek uvedenému si dovolím tvrdiť, ţe prirodzeným 

a zrejme aj pôvodným prostredím pre obrad čepčenia je svadba (a to nezávisle 

na tom, či sa koná v dedinskej drevenici alebo v hoteli Kempinski). Ak ale pod 

prostredím rozumieme sociálne prostredie – tak to uţ si folkloristi  dávnejšie 

vyjasnili, ţe ním nemusia byť len roľnícke či dedinské spoločenstvá. Čiţe, aby 

sme niečo povaţovali za folklorizmus, nemalo by sa to vzťahovať/ odvodzovať 

od prostredia.  

 Čo sa týka zmeny pôvodných funkcií folklóru, ako aj obyčajov, platí, ţe 

tieto zmeny sú v nich prítomné oddávna. Sú vlastne znakom ich ţivota, ţivota-

schopnosti. Preto by sme ich nemali hodnotiť apriori negatívne, keďţe často 

zmena funkcií znamená zachovanie daného javu. Myslím si preto, ţe zmena 

funkcií by tieţ nemala byť tým podstatným znakom, ktorý mení folklór na fol-

klorizmus.  

 Za výstiţnejšie znaky folklorizmu povaţujem tie, ktoré uvádza D. Luther – 

podľa neho sú nimi sprostredkovanosť a predvádzanie (LUTHER 2005: 12 – 

13). V zásade s tým moţno súhlasiť, pričom pomenovala by som to ešte trochu 
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ináč: folklorizmus je to/vtedy, ak sa folklór predvádza pre „iných“, alebo vtedy, 

keď ho predvádzajú „iní“ (pričom často je zároveň aj komerčnou záleţitosťou). 

Príkladom prvého typu folklorizmu je, keď Ţdiarania predvádzajú svoju svadbu 

turistom. Príkladom druhého typu je, keď starejší pri svadobnej odobierke pustí 

kazetu s nahratými vinšami (pričom dokonca môţe byť na nej aj ţenský hlas) 

alebo keď si na svadbu pozvú folklórnu skupinu/súbor, aby im „urobili“ čepče-

nie. To, ţe tieto prejavy sú chápané ako folklorizmus (t. j. folklór predvádzaný 

„inými“), potvrdzuje aj v beţnom jazyku pouţívané označenie „spraviť folklór“ 

(študentský výskum S. Štangovej z roku 2001 v Chmeľnici). Predvedenie 

(„spravenie“) obradu čepčenia spolu s príslušnými folklórnymi prejavmi si dnes 

objednávajú svadobné rodiny v mestách cez svadobné agentúry, ale uţ aj na 

dedinách po známosti. Predvádzanie čepčenia inými, najmä členmi folklórnych 

súborov a skupín je časté a má mimoriadny význam na interetnických svadbách, 

keďţe tu spĺňa aj funkciu etnoidentifikačnú a etnoreprezentačnú. 

 Na záver chcem pripomenúť, ţe tu prezentované úvahy o obradovom folkló-

re a folklorizme sú od osoby, ktorá sa orientuje v problematike obradov, ale uţ 

menej v otázkach folklóru a folklorizmu. 
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Folklore in literature does not have only textual character. Folklore was and still is 

syncretic, and thus also manifests itself in literary form. It can have educational, instruc-

tive, social-creative, informative, aesthetic, ideological, nation-representing, ethno-

identifying, political or humorous function in literature, and many others. Literature and 

folklore constitute two different communication systems. Folklore incorporated into other 

communication system frequently becomes normative on the level of style and composi-

tion, and influences further development of tradition. Within mediated return to the 

original communication system we deal with the folklorisation of folklore.  

 

 

Vzťah folklóru a literatúry je neodmysliteľnou súčasťou kultúry ako takej. Lite-

ratúra bez folklóru by nebola literatúrou textu. Odkedy existuje písmo, existuje 

vzťah písaných foriem ústnej slovesnosti k orálnym formám ústnej slovesnosti.  

„Příběh je základní organizační formou lidské komunikace, ústní tradice, 

paměti, anebo jak píše učeně Pavelka (1998:58) „standardizovaným projevem 

motivovanosti elementárních sémiotických událostí v rámci „světú ze slov“, ale 

také stavebním prvkem a rezultátem kteréhokoli jiného typu koncentrovaného, 

tz. synkretického lidského dorozumivání... Vyprávění a příběhy nejen předurčují 

člověka tím, ţe se do nich rodí, ale určují jej po celý ţivot. Ţijeme ve vyprávě-

ném světe. Příběhy skrátka utvářejí člověka“(Štochl  2005:163).  

Folklór v literatúre však nemá iba  textový charakter. Folklór bol a vţdy je 

synkretický, a tak sa prejavuje aj v literarizovanej podobe. Nie je to iba estetická 

forma, ktorou by mohol folklór literarizovaný argumentovať. Ako ukázala naša 

analýza vzťahu folklórnej a literárnej komunikácie v období 19. a začiatku 20. 

storočia., f u n k c i e, ktoré v literatúre umeleckej folklór sprítomňoval, boli 

viacrozmerné. Literárna veda, nebrala dostatočne do úvahy analýzu funkcií 

skúmaného folklórneho javu a ţiaľ, ani folkloristika sa týmto problémom viac 

menej systematicky nezapodievala. 

 Najvýznamnejšími a podnetnými k tejto problematike, hoci musím kon-

štatovať ţe veľmi sporadickými,  sú práce našich domácich autorov: predovšet-
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kým je to publikácia M. Hamadu Zrod novodobej slovenskej kultúry, Bratislava 

1995, kde bola pre mňa inšpirujúca a z pohľadu dejín literárneho folklorizmu 

snáď jediná práca o tomto období – štúdia Vzťah umelej literatúry a ľudovej 

slovesnosti v baroku. Ďalej je to tieţ  populárne vydanie  troch publikácií  J. 

Minárika Z klenotnice  staršieho slovenského písomníctva I. Stredodovek, II. 

Renesancia a humanizmus, III. Barok, Bratislava 1997. 

 Všetky publikácie dejín slovenskej literatúry túto, domnievam sa, ţe dosť 

podstatnú problematiku, mám na mysli vzťah literatúry a folklóru v jednotlivých 

literárnych obdobiach, komentujú iba okrajovo. 

 Zo starších monografií  je to publikácia R. Mrliana Štúrovci a ústna ľudová 

slovesnosť, Tranoscius, Liptovský sv. Mikuláš, 1943. Autor tu s príkladnou dô-

kladnosťou analyzuje diela niektorých autorov štúrovskej básnickej generácie 

a v konkrétnych príkladoch poukazuje na ich nadväzovanie na folklór, najmä 

ľudovú pieseň v poetike, rýme či tematicky  pri tvorbe ponášok a vlastnej autor-

skej poézie. 

O typoch a spôsoboch včleňovania folklóru do literatúry napísal inštruktívnu 

štúdiu V. Kochol  Folklór a literatúra, ktorá bola publikovaná v Slovenskom 

národopise, 1977. 

Najprínosnejšími sú štúdie a publikácie  významného slovenského literárne-

ho vedca  P. Libu Literatúra a folklór (Príspevok k literárnemu folklorizmu), 

Pedagogická fakulta v Nitre, 1991, a taktieţ jeho predchádzajúce knihy Čítanie 

starých otcov,  Martin, 1971,  Kontexty populárnej literatúry, Tatran, 1981.  

Autor je najpovolanejším,  ktorý z pohľadu literárnej vedy zodpovedne riešil 

otázku vzťahu folklóru a literatúry, aj čo sa týka ovplyvňovania jednotlivých 

ţánrov, aj o rôznych typoch literatúry, a pochopiteľne venoval pozornosť teore-

tickým otázkam dvoch foriem odlišnej komunikácie.  

Na druhej strane autorom , ktorý sa zaoberá vzťahom literatúry a folklóru 

z pohľadu folkloristiky je M. Leščák, ktorý v početných štúdiách, a v ich súbor-

nom vydaní  v publikácii O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie. (Fol-

kloristické pohľady), Bratislava 2001, analyzuje a komentuje problematiku 

týchto dvoch komunikačných systémov, z pohľadu folkloristiky. Porovnáva dva 

modely komunikácie, venuje pozornosť regionálnej literatúre, literárnemu fol-

klorizmu, tvorbe a recepcii, a ďalším problémom. 

Nemoţno však nespomenúť klasikov slovenskej folkloristiky a slovenskej li-

terárnej vedy , ktorí sa  hoc nie monograficky, ale čiastkovo venovali problema-

tike, a to sú A. Melicherčík, J. Michálek, Z.Profantová,  H. Hlôšková, Z. Hurta-

jová, V. Kochol,  V. Marčok, C. Kraus, J. Kopál, O. Sliacky, V. Ţemberová, 

a ďalší.  

Svoju prácu (Z. Profantová) nemôţem hodnotiť, ale verím, ţe je tieţ prí-

spevkom k danej významnej problematike existencie slovenskej naratívnej kul-

túry. Bola publikovaná čiastkovo v početných jednotlivých  štúdiách. 
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To, čo povaţujem za najdôleţitejšie z aspektu folklóru v literárnej komuni-

kácii, ale tieţ vo folklórnej komunikácii, je jej prioritný rozmer – t. j.  sociál-

nosť. Vţdy, a za kaţdých okolností povaţujem sociálny rozmer nielen textu, ale 

samotnej komunikácie za najdôleţitejší, najpresvedčivejší, najvýznamnejší 

v antropologicky existujúcom kontexte nielen samotnej komunikácie, ale exis-

tencie textu vôbec. Tento vlastne existuje, teda „ţije“ iba v sociálnej komuniká-

cii, a to  istým spôsobom aj v literatúre, ale najmä v komunikácii „zoči-voči“,  

čo je prirodzené milieu folklórnej komunikácie. M. Leščák podčiarkuje „sociál-

nosť folklórneho faktu, pretoţe zvýrazňuje základnú podmienenosť existencie 

folklóru, spočívajúcu výlučne na jej bezprostrednom vzťahu k jeho tvorcovi 

a nositeľovi, čím súčasne odhaľuje jeden z podstatných momentov odlíšenia 

slovesného folklóru od literatúry“ (Leščák 2001:51). V priamej komunikácii 

recipient vstupuje do procesu tvorby, pričom literárna tvorba je výlučne autor-

ská a narácia sprostredkovaná. Literárne dielo, a aj literarizovaný folklór sú uţ 

objektivizované. 

Pri rekonštrukcii vývinu vzťahov literatúry a folklóru, môţeme z doloţených 

pamiatok, hoci nie veľmi obsiahlych, dokumentovať vzájomné ovplyvňovanie 

a koexistenciu naratívnych foriem či uţ orálnych a zapísaných, alebo literárne 

spracovaných. 

M. Leščák na základe svojich skúseností a aj zahraničnej literatúry konštatu-

je nasledovné rozdiely medzi folklórom a folklorizmom – t. j. druhou existen-

ciou folklóru, čo znamená v podstate folklór v zmenenom prostredí a fungujúci 

v zmenených funkciách.  

1. „Oproti kontaktnej  komunikácii, viazanej na miesto a čas realizácie folklór-

neho diela, sú prejavy folklorizmu podriadené formám technickej komunikácie 

a inštitucionálnej organizovanosti. 

2.  Oproti neformálnemu a spontánnemu ţivotu folklóru stojí vedomá štylizácia 

folklóru. 

3.  Oproti súčasným prejavom, ktoré ţijú vo folklórnej tradícii, uprednostňuje 

folklorizmus archaické javy ľudovej kultúry. 

4.  Oproti ţivotu autentického folklóru v malých sociálnych skupinách je folklo-

rizmus prejavom masovej kultúry.  

5.  Oproti variabilite folklóru sa folklorizmus vyznačuje určitou uniformitou. 

6.   Oproti spontánnosti folklóru stojí inštititucionálne usmerňovaný 

a organizovaný folklorizmus“ (Leščák  2001:149). 

Vo svojich štúdiách som spracovala  na  diele  jednotlivých  autorov otázku  

literárneho folklorizmu, do akej miery a akým spôsobom vstupovali do tejto 

oblasti. 

Hudobný folklorista L. Leng rozlíšil tri základné stupne štylizácie folklóru, 

uvádza ich aj M. Leščák vo svojej publikácii, a aj autorka prítomnej práce 
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v hesle literárny folklorizmus v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska, I., II., 

Bratislava , Veda 1995, s. 310. 

1. „Citácia folklóru, ktorá rešpektuje autentické znenie folklórnej predlohy. 

K tomuto stupňu by sme mohli voľne priradiť aj účinkovanie autentických nosi-

teľov folklóru na verejných vystúpeniach alebo v masovokomunikačných  pro-

striedkoch. 

2. Imitácia folklóru, ktorou chce upravovateľ určitým zásahom do štruktúry 

folklórneho diela zvýrazniť  niektoré stránky. 

3. Prekomponovanie, ktorým upravovateľ mení štruktúru folklórnej predlohy 

a vyuţívajúc postupy príslušného umeleckého druhu uplatňuje svoj individuálny 

výklad“ (Leščák 2001:152). 

Čo sa týka samotného literárneho folklorizmu, tak literárny folklorizmus de-

finujeme ako včleňovanie všetkých foriem ľudovej slovesnosti do literatúry. 

Pojem sa pouţíva od 30. rokov v európskej aj bývalej sovietskej literárnej vede. 

Napr. M. K. Azadovskij ním označoval záujem a vzťah spisovateľov, histori-

kov, kritikov a publicistov k folklóru. Mnohostranné väzby medzi literatúrou 

a folklórom majú rozličné formy a pohybujú sa od folklorizmu aţ po  folklorizá-

ciu. Čo je protikladný postup. Folklorizácia je proces, pri ktorom javy nefol-

klórneho pôvodu, teda literatúry, nadobúdajú znaky a funkcie folklórnych javov 

a sú sankcionované kolektívnou normou. Medzistupňom môţe byť napr. polo-

folklórna tvorba.  

Stupne literarizovaného folklóru v autorskom diele podľa Leščáka, a aj 

v mojich konkrétnych analýzach boli nasledovné: 

a/ folkloristický zápis (substitúcia neverbálnej komunikácie, dialektologický 

prepis)  

b/  imitácia autentickej predlohy (snaha o verné zachovanie základných znakov 

predlohy) 

c/  autorské prerozprávanie (kontaminácia folklórnych prvkov s rešpektovaním 

afinity- príbuznosti  rôznych výrazových a významových  celkov, funkčné vyu-

ţitie mimofolklór-nych  elementov). 

V autorskom literárnom diele rozlišujeme nasledovné úrovne: 

„a/amplifikácia (funkčné pouţitie autentického prvku v štruktúre autorského 

diela) 

b/ kontaminácia folklórneho a nefolklórneho v štruktúre nefolklórneho diela 

(napr. autorská rozprávka) 

c/ evokácia folklórneho diela alebo tradičného prostredia v znakovej rovine 

v snahe vyvolať príslušnú atmosféru, zvýrazniť sociálny alebo etnický kolorit 

a pod.“ (Leščák 2001:153). 

Slovesný folklór môţe v literatúre pôsobiť: 

„a/ ako téma ľudového spôsobu ţivota, prostredia, postavy, stavu lyrického 

hrdinu,  ako    v lyrizovanej próze 
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b/   ako prameň  literárnej inšpirácie (napr. ponášky na ľudovú pieseň) 

c/   ako element literárnej fikcie – ako semiotický odkaz na folklórny text (celok 

alebo časti), ako citát, motto, pastiš a pod., (v dielach autorov všetkých literár-

nych období) 

d/  ako výstavbový element štýlu (mikroštylistiky aj makroštylistiky) – kon-

štruktívny model ţánru, postupu, sujetu, rytmu, strofiky, a i., kompozičný ele-

ment zabudovaný do literárneho diela (autorská balada R.U. Podtatranského, P. 

Dobšinského, aď.) 

e/   ako kvázi-folklór, resp. folklórna štylizácia (najmä v modernej literatúre 20. 

storočia) 

f/   ako zamieňanie  (náhrada) folklórneho textu populárnej literatúry 

g/  ako zamieňanie umelecky náročnej literatúry za text literárneho folklorizmu“ 

(Leščák, Liba 1991:49). 

Tieto všetky stupne sa uplatňujú v rámci tvorby mnou analyzovaných auto-

rov ako aj v kalendárovej literatúre. 

Na záver ešte spomeniem jedno rozdelenie. A to českého folkloristu O. Si-

rovátku, ktorý rozdelil folklorizmus v literatúre na nasledujúce moţnosti: 

1. folklór vydávaný ako literatúra, rozširovaný literárnou cestou (sú to zbierky 

folklórneho materiálu, slovníky, edície a pod.) 

2. tvorba „ľudových“ – amatérskych autorov, ktorá predstavuje styčnú plochu 

medzi folklórom a literatúrou 

3. regionálna, krajová literatúra, ktorá obsahuje najširšie spektrum folklórnych 

ţánrov (historické povesti, piesne, rozprávky) 

4. zábavná, populárna alebo komerčná literatúra určená širokému okruhu čita-

teľov (hlavne rozprávania zo ţivota, memoráty s humorným zafarbením, anek-

doty) 

5. „vysoká“, oficiálna umelecká literatúra, predstavujúca hlavnú líniu literárne-

ho vývoja kaţdej historickej etapy, ktorá z folklóru čerpá podľa vlastných funk-

cií a dobových potrieb (EĽKS, Profantová 1995:310). 

Pri konkrétnych spôsoboch včleňovania folklóru do literatúry moţno rozlíšiť 

prepisy a transpozície folklórnych textov do literárnej podoby, „ohlasy“ na folk-

lórne látky, dramatizované prepisy, prípadne len odkazy na ľudovú slovesnosť, 

pouţitie motívov, obrazov citátov a podobne. Folklór môţe mať v literatúre 

výchovnú, poučnú, sociálne kreatívnu, informatívnu, estetickú, ideologickú, 

národno-reprezentačnú, etnoidentifikačnú, politickú alebo tieţ humornú funkciu, 

a mnoho potenciálne ďalších. Literatúra a folklór predstavujú dva odlišné ko-

munikačné systémy. Folklór včlenený do iného komunikačného systému sa 

často stáva normotvorným v rovine štýlu a kompozície a vplýva na ďalší vývin 

tradície. Pri sprostredkovanom návrate do pôvodného komunikačného systému 

hovoríme o folklorizácii folklóru, resp. sekundárnej folklorizácii. 
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Dva přístupy k prezentaci a prožívání folkloru 
v městském prostředí - brněnský 

Slovácký krúžek a brněnská Poľana 
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repertoire 
 
Folklore groups are an important part of the social and cultural life of the town of Brno 
more than a century. Groups derive the authentic folklore from a wide spectrum of Mo-
ravian and Slovak regions and use it for the stage presentation on various levels of trans-
formation. The article deals with the history of two groups, Slovácký krúžek and Poľana, 
and with their specific inner structure, as well, and try to find the specific ways of trans-
formation, presentation and private feeling of folklore in them. 
 
 
Folklorní soubory a skupiny jsou již více než století neodmyslitelnou součástí 
společenského a kulturního života Brna. Množství těchto souborů v jediném 
městě, šíře regionálního záběru, z něhož čerpaly folklorní materiál, a také různo-
rodost přístupů, jaké k tomuto původnímu folklornímu materiálu zaujímaly  
a zaujímají, jsou skutečně ojedinělé. 

Existenci a činnost brněnských folklorních souborů ovlivnily zejména tyto 
faktory: vznik brněnského vysokého školství a příliv studentů z venkova, čin-
nost brněnského rozhlasu, který od zahájení pravidelného vysílání v roce 1924 
věnoval mimořádný prostor vysílání a nahrávkám lidové hudby (Bukovský 
2007), působení vynikajících interpretů a školených odborníků, kteří 
v souborech nejen aktivně působili, ale byli i korekcí a kritickými hlasy. V do-
bách  největšího „rozkvětu“, podmíněného  mj. i státní podporou v  padesátých 
a potom v osmdesátých letech 20. století, bylo v Brně až několik desítek fol-
klorních souborů, které zaujímaly široké spektrum přístupu k folklornímu mate-
riálu – od víceméně autentických vesnických skupin z bývalých samostatných 
obcí, které byly zemědělskou základnou pro průmyslové Brno (Líšeň, Tuřany), 
až po tělesa s poloprofesionální členskou základnou a plně profesionálním ve-
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dením (Jánošík nebo taneční skupina Brněnského rozhlasového orchestru lido-
vých nástrojů).  

Historii brněnských folklorních souborů jsem se věnovala již ve své diplo-
mové práci (Beránková 1980) a v tomto svém příspěvku srovnávám dva odlišné 
přístupy k prezentaci a také osobnímu prožívání lidových písní a hudby na přík-
ladu dvou brněnských folklorních souborů, resp. sdružení – Slováckého krúžku 
a vysokoškolského souboru Poľana. Jejich činnost znám nejen zvenku, ale také 
z autopsie jako řadový člen. 
 

Slovácký krúžek se jako sdružení konstituoval v prvních letech 20. století. 
Jeho počátky jsou spjaty především s přílivem studentů z moravského i západo-
slovenského venkova na nově založené Vysoké učení  technické v  Brně (1899)  
a s jejich přirozenou a pochopitelnou snahou scházet se s rodáky a krajany. 
Podhoubí vzniku brněnského Slováckého krúžku je však strukturovanější a svou 
roli sehrály mnohé další okolnosti: v širším kontextu a v převážně německém 
Brně to bylo silně akcentované vlastenecké cítění a z konce 19. století přesahu-
jící národněuvědomovací snahy, dále potom existence soukromé společnosti 
milovníků lidových písní, kteří si říkali Modloslužebníci, a konečně i přiznaná 
inspirace pražským Slováckým krúžkem. Repertoárová orientace nebyla ome-
zena na jihovýchodní a jižní Moravu – začátky krúžku byly výrazně slovenské. 
Setkávání studentů ze Slovácka a západního Slovenska začala mít od roku 1905 
pravidelný charakter a náplní těchto tzv. besed byl hlavně zpěv lidových písní. 
Ale jako „krojovaná“ skupina s nacvičeným tanečním programem se krúžkaři 
zúčastňovali už před první světovou válkou veřejných studentských a jiných 
akcí.  

V období mezi světovými válkami začaly hvězdné roky existence Slovác-
kého krúžku a jeho činnost získala i širší společenský charakter a dopad: zpěvá-
ci i muzikanti začali nahrávat pro brněnský rozhlas, byly organizovány odborné 
přednášky o lidové kultuře i opakovaná setkání slováckých krúžků z Brna, Pra-
hy a Bratislavy nebo sraz česko-slovenské vzájemnosti na Javořině (1921).  

V meziválečném období to byl právě brněnský Slovácký krúžek, který zpětně 
ovlivňoval folklorní tradici na jihovýchodní Moravě – podle jeho vzoru byly za-
kládány krúžky v menších městech (Kyjov) nebo i na venkově (Tvrdonice) a 
místní folklorní tradice se tak mnohde udržela nebo dokonce obnovila (Krist 
1970). Samozřejmě to nebyl jednoznačně pozitivní proces – přenášel se repertoár 
konzervovaný nebo repertoár s cizími prvky vnesenými do interpretace lidových 
písní těmi, kdo folklorně pocházeli „odnikud“; nepominutelný byl a zůstává i 
určitý nivelizační vliv na pěvecký, taneční i hudební projev.  

II. světová válka znamenala citelný úbytek studentských členů, ale činnost 
krúžku pokračovala v podstatě v nezměněném obsahu i rozsahu. Krúžkové be-
sedy samotné byly místem, kde se odehrával ne snad přímo protifašistický od-
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boj, ale kde se předávaly důležité informace i tajné zprávy, ba dokonce i hmotná 
pomoc pro potřebné, mj. do věznice v Kounicových kolejích. Ve válečném 
období však byly navíc, z iniciativy Vladimíra Úlehly, organizovány tzv. aka-
demie. Tyto celovečerní komponované programy už kladly důraz na taneční 
projev a později se staly vzorem pro jevištní prezentaci folkloru pro mnohé další 
soubory.  

V poválečném období ztratil Slovácký krúžek nejen svou právní subjekti-
vitu, postavenou na stanovách schválených Zemským sněmem (1939), ale také 
výlučné postavení jediného folklorního sdružení v Brně. Vzniklo (ale také 
zaniklo) množství dalších souborů, nicméně krúžek v této konkurenci uspěl 
především tím, že se nesoustředil pouze na jevištní prezentaci folkloru, ale 
hlavní a podstatnou součástí jeho fungování byly – a zůstaly i na začátku tře-
tího tisíciletí – pravidelné besedy, přejmenované na besedy u cimbálu, jejichž 
program spočívá na improvizovaném hudebním, tanečním a pěveckém proje-
vu.  
 

Vznik vysokoškolského souboru Poľana Brno v roce 1949 byl ovlivněn 
dvěma faktory: jednak celospolečenskou poválečnou atmosférou, která přála 
vzniku folklorních souborů, a potom přílivem slovenských studentů na brněn-
ské vysoké školy. Zakládajícími členy Poľany byli především studenti Vysoké 
školy zemědělské a lesnické a ti pocházeli vesměs ze středního Slovenska. 
Poľana, symbol jejich rodného kraje, dala i jméno jejich kolektivu. Od samého 
vzniku souboru v něm pracovala taneční složka i cimbálová muzika a již 
v první polovině padesátých let se podařilo vytvořit okruh víceméně stálých 
poradců a spolupracovníků, kteří Poľaně pomáhali po dramaturgické stránce i 
s konkrétní tvorbou tanečních čísel – Karol L. Zachar, Ľuba Pavlovičová – 
Baková, Cyril Zálešák, Štefan Nosáľ, Juraj Kubánka. Do vzniku vojenského 
folklorního souboru Jánošík (1957) byla Poľana jediným folklorním souborem 
v Brně a pravděpodobně v celé české části tehdejší společné republiky, který 
se výhradně a systematicky zabýval jevištní prezentací slovenského folkloru. 
Repertoárovou orientaci na střední Slovensko určoval umělecký vedoucí Mi-
lan Križo (1949 – 1961). V důsledku reorganizace vysokého školství a zřízení 
řady nových vysokých škol na Slovensku postupně v Brně citelně ubylo slo-
venských studentů a po Milanu Križovi se ve vedení souboru celých třicet let 
neobjevil žádný Slovák, stejně tak i v souboru se Slováci jako členové obje-
vovali velmi ojediněle. Původní ideji zakladatelů – prezentovat slovenské 
lidové písně a tance – však soubor zůstal věrný po celou svou historii. 

Šedesátá léta znamenala pro soubor určitou stagnaci, která souvisela 
s celospolečenským odklonem od folkloru, ale v sedmdesátých letech se soubor 
opět vypracoval na poměrně dobrou interpretační úroveň. Také díky tomu, že 
taneční choreografie tvořili a do Brna přijížděli nacvičit Slováci, často odborně 
školení (Zdena Nererová – Vaňová, Ján Novenko, Milan Podžuban).  
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Tady je prostor na jednu vzpomínku, která dobře ilustruje poněkud přehna-
ná a romantická očekávání, týkající se rodilých Slováků. Slovenský původ byl 
jednomu uchazeči jasnou vstupenkou ke členství i bez konkurzu a zkoumání 
jeho pěveckých a tanečních kvalit. Když se ještě jako souborový elév zúčastnil 
jako pozorovatel jednoho vystoupení, pronesl památnou a dodnes citovanou 
větu: „Tie kroje sú také nádherné, ja ich vidím prvý raz v živote.“ 

Za minulého režimu soubor představoval jednu z výkladních skříní svého 
zřizovatele (Vysoké učení technické Brno) a potvrzoval, že socialistický režim 
podporuje smysluplné využití volného času mládeže. Tato podpora spočívala 
např. v bezplatném poskytnutí nácvikových prostor, nebo uvolnění finančních 
prostředků na krojové vybavení či cestovní náklady na zájezdy i do zahraničí. 
Na oplátku se samozřejmě očekávala účast a reprezentace v barvách zřizovatele 
v prvomájovém průvodu nebo vystoupení cimbálové muziky při akcích, které 
rektorát a jednotlivé fakulty organizovaly. 

Je nezbytné zdůraznit nejen to, že členové Poľany byli od šedesátých let 20. 
století až na nepatrné výjimky výhradně české národnosti, ale také za sebou 
neměli žádnou praxi ve folklorním souboru. Motivy jejich členství byly různé – 
jen ojediněle měli rodiče slovenské národnosti, někteří chtěli být členy jakého-
koliv folklorního kolektivu a někteří chtěli být v kolektivu mladých lidí obecně. 
Jejich společným jmenovatelem však bylo studium vysoké školy. 

Naopak ve vojenském souboru Jánošík, který byl repertoárově jediným 
konkurentem Polany a vůči němuž se Poľana nutně musela nějak vymezovat, 
tančili v naprosté většině Slováci, kteří za sebou měli členství ve slovenských 
folklorních souborech, byli technicky již připravení a do Brna byli cíleně povo-
láni rozkazem. Příměr, že šlo o jakousi folklorní Duklu, je vystihující. 

Od roku 1991 je Poľana občanským sdružením se všemi klady a zápory. 
Kladem právnické subjektivity je samostatnost a volnost, záporem citelný 
nedostatek finančních prostředků a především problémy s materiálním zabez-
pečením. Po rozdělení federální Československé republiky na dva samostatné 
státy a poté, kdy rozkazem ministra vnitra byl soubor Jánošík přejmenován na 
Ondráš (1993) a jeho  dramaturgie  se  přeorientovala  na  folklorní materiál  
z  Moravy a Čech, je Poľana znovu již dvacet let jediným souborem v Brně, 
který se zpracování výhradně  slovenského  tanečního a hudebního  folkloru se  
vší  vážností a zodpovědností cílevědomě věnuje.  

Uměleckým vedoucím taneční složky Poľany byl v průběhu devadesátých 
let Slovák Stanislav Uderman, původem z Raslavic, jehož otec se velmi inten-
zivně věnoval sběru lidových písní ze Šariše. Brněnským Poĺaňákům se tak 
dostalo poměrně přímočarého zprostředkování tradičního folklorního projevu.  
Do brněnské Poľany jezdí na soustředění slovenští choreografové speciálně 
školení pro zpracování lidového tance, Poľana organizuje vystoupení sloven-
ského folklorního souboru v Brně a inspirována bratislavskými Tanečními domy 
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i nácviky slovenských lidových tanců pod vedením slovenských tanečníků pod 
názvem Slovenská tancovačka. 

V posledních asi deseti letech zaznamenává i brněnské vysoké školství vel-
ký příliv slovenských studentů, což je historicky paralela k přelomu čtyřicátých 
a padesátých let minulého století, a Slováci teď, v prvním decéniu třetího tisíci-
letí, tvoří celou třetinu současné členské základny. Čerstvý úspěch z letošní 
Akademické Nitry už vyprovokoval dalších asi čtyřicet emailových přihlášek 
studentů – Slováků. Dynamičnost mládí se projevuje mj. i tím, že soubor má 
několik internetových komunikačních kanálů, síť fanoušků přes Facebook a tzv. 
public relation realizuje zejména přes webové portály Folklorweb a Folklornet. 

Když při loňském šedesátém výročí Poľana zrealizovala náročný a úspěšný 
celovečerní program v Mahenově divadle, Milan Križo, faktický zakladatel 
souboru, mohl emotivně zvolat: „Srdce vo mne len tak spieva!“ 

Vedle souboru Poľana existuje také skupina bývalých členů, kteří při za-
městnání nebo po založení rodiny už nemohli tolik času věnovat aktivnímu 
členství. K víceméně stálému jádru skupiny se přidávají a zase odcházejí jiní, 
kteří v určité životní etapě cítí potřebu byť dočasného ukotvení v nějaké sociální 
skupině stejného zájmu a společných zážitků z mládí. Jde však o diametrálně 
odlišné seskupení, než jak jsou známé týmy „old stars“. Několikrát do roka 
organizovaná setkání mimo Brno mají ustálený program – výlet do okolí, spo-
lečné jídlo ze společných zásob a hlavně zpěv. Pokud se zpívají lidové písně, 
pak v naprosté většině lidové písně slovenské. Staříci, jak si sebeironicky říkají, 
sledují činnost stávajícího souboru Poľana, zúčastňují se jeho vystoupení a akcí 
a pomáhají také sponzorsky.  

Vznik obou folklorních sdružení, Slováckého krúžku i souboru Poľana, 
podmínilo především založení a rozvoj brněnského vysokého školství. Další 
směrování a společenská funkce v životě moravské metropole je u obou folklor-
ních sdružení poněkud odlišná. Poľana je soubor generačně homogenní; jeho 
činnost je orientována na jevištní prezentaci folkloru, což vyvolává i podmínku 
přijetí nových členů na základě konkurzu; soubor nemá a nikdy neměl vlastní 
dětský soubor a v podstatě mezi souborovými generacemi neexistuje žádná 
návaznost. Pokusem o zapojení širšího okruhu příznivců jsou nepravidelně po-
řádané Slovenské tancovačky.  

Naproti tomu Slovácký krúžek je věkově i sociálně velmi diferencované 
společenství zcela otevřené pro hosty, v jehož činnosti lze vysledovat i určité 
paralely s fungováním folkloru v přirozeném prostředí. Podstatnou aktivitou 
jsou neformální besedy, při nichž je prostor především pro taneční a hudební 
improvizaci, přičemž určitý dozor a korekci představuje „súdná stolica“ starších 
zasloužilých členů; program několika besed v roce kopíruje tradiční výroční 
obyčeje (fašank, hody a mikulášskou obchůzku); vnitřní organizační strukturu 
představuje volený starosta, organizační výbor, umělecká rada a stárci zodpo-
vědní za chod besed i jiných akcí; krúžek má knihovnu i bohatý archiv 
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s rukopisnými vzpomínkami členů, sleduje a zaznamenává vlastní dějiny (psaná 
kronika, čvrtletník Krúžkozor, sborníky k výročím) a nepominutelná je jeho 
ediční činnost (Poláček 1936, 2008). Široké spektrum dalších aktivit má spole-
čenský dopad i mimo registrované členy nejenom v rámci Brna, ale i dalších 
moravských regionů a sahá od vinných koštů a pálenkových degustací přes 
odborné přednášky o lidové kultuře až ke krojovým bálům a pořadům, které 
jsou komponovány jako pocta významným folklorním interpretům. Částečnou 
generační návaznost členů potom zajišťuje půlstoletí existující dětský soubor.  

 
Perspektivu a tendence dalšího směrování si netroufám odhadnout. Přes 

mnohé pesimistické předpovědi však existence ani Slováckého krúžku, ani Po-
ľany (a koneckonců ani dalších brněnských folklorních souborů) není nijak 
zásadně ohrožena. 
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Przemiany tradycyjnych obrzędów wiosennych  
w Polsce 
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Kľúčové slová: obrzędy wiosenne w Południowo-Wschodniej Polsce, przemiany 
tradycyjnych obrzędów wiosennych, tradycyjna kultura Śląska 
Key words: spring rites in south-eastern Poland, process of transformation in traditional 
spring rites, Silesian traditional culture 
 
The authoress restricts herself to the selected and most significant spring rites which are 
still practised today in some regions of Poland (traditional drowning/burning of a straw 
dummy symbolizing winter (“topienie/palenie marzanny/śmierteczki”), parading with                
a small decorated tree (“chodzenie z gaikiem”), having a wash in rivers, functions                   
of the palm and egg, searching for the Easter bunny, the custom of dousing women with 
water on Easter Monday (“śmigus-dyngus”)), focusing mainly on the primeval cult             
of fire and water: burning of rubbish and old brooms (“palenie żuru/skoczek”), search-
ing for God (“szukanie Ponbóczka”), burning (driving out, hanging, throwing down the 
church tower, drowning) of Judas (“palenie Judasza”). She describes the process                
of transformation in traditional spring rites in Poland on the basis of a selected example, 
which is still alive in south-eastern Poland as well as in Cieszyn Silesia and Opole Sile-
sia.  
 
 
Uwagi wprowadzające 
Mam świadomość, że podjęty temat o przemianach tradycyjnych obrzędów 
wiosennych w Polsce nie należy do zadań łatwych. Wyniki badań prowadzo-
nych na początku XX. stulecia dowodzą, że zdecydowana większość owych 
pierwotnych zachowań jeszcze w XIX. wieku typowa była nie tylko dla ziem 
polskich, ale praktycznie dla całego obszaru kultury śródziemnomorskiej. Np. 
wierzenia związane z jajem (łac. ovum) jako początkiem, narodzinami świata z 
niego zostało potwierdzone „w całym Starym Świecie od Galii do Japonii, od 
Kartaginy do Indonezji.”1 Aleksander Brűckner, pisząc o „przesądach  najroz-

 
1 Zob. W. KOPALIŃSKI, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 114 i nast. 
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maitszych”2 okresu wiosennego, nie ukrywał swych rozterek, próbując „poroz-
dzielać” pogańskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy od chrześcijańskiej Wielka-
nocy i ocenić („co tu rodzimego, co pogańskiego?”3). „Że były u pogańskich 
Słowian uśmiercania zabójczej zimy, a witania wiosny, że smagano się rózgą 
życiową, a choćby zlewano podobną wodą, domysł łatwy, lecz jak to porozdzie-
lać? [...] Dyngus i śmigus samą nazwą „Miemców” z miast i wsi dowodzą, spo-
żywanie jaj też ogólne europejskie [...].”4 Palenie (topienie, wieszanie, zrzuca-
nie z wieży) Judasza, znane do dziś w wielu lokalnych społecznościach połud-
niowo-wschodniej Polski i Górnego Śląska (od Śląska Cieszyńskiego po Śląsk 
Opolski), popularne było „od niepamiętnych czasów” w Kańczudze,5 w wie-
kach średnich w Krakowie, rejestrowane było także w Warszawie.6 Średnio-
wieczni kronikarze (Jan Długosz, Marcin Bielski) pisali o „bałwanie” (gdy 
„snop konopi albo słomy w odzienie człowiecze” ubierano)7. Zanikł natomiast, 
rejestrowany jeszcze na początku XVII. wieku w Polsce zwyczaj kościelnego i 
niemieckiego (bo był powszechny w Niemczech) „doprowadzania dębowego 
Chrystusa do miasta”, czyli – jak zarejestrowali badacze – „procesjonalne 
oprowadzanie drewnianej postaci Chrystusa, jadącego na ośle, umieszczone

ku.”8 
Jak wiadomo, wiele pierwotnych praktyk obrzędowych, pielęgnowanych 

w różnych regionach w Polsce, pozostało do dziś, wzbogacając święta chrześci-
jańskie, np. chodzenie wiosną bądź w czasie Wielkanocy z gaikiem (maikiem, 
nowym latkiem). Inne bezpowrotnie zanikły, jak np. chodzenie z kogutkiem 
(kokotkiem), które pełniło w minionych wiekach funkcję magiczną: obnoszenie 
ptaka miało przywołać i przywitać wiosnę. Później tłumaczono, że ptak ten jest 
kurem ewangelicznym, związanym z męką Chrystusa i zapieraniem się św. 
Piotra. „Połykano więc bazie wierzbowe albo też uderzano się młodymi gałąz-
kami wierzbiny – podkreślał Jan Stanisław Bystroń – niby na pamiątkę palm, 
którymi witano Chrystusa przy wjeździe do Jerozolimy, w istocie zaś praktyku-
jąc odwieczny zwyczaj pogański, który ma na celu udzielanie siły żywotnej 
przez uderzanie rozkwitłą gałęzią jako czymś młodym i silnym.”9 Ponadto – co 

 
2 A. BRŰCKNER (oprac.), Encyklopedia staropolska, materiałem ilustr. opatrzył K. Estreicher, t. 2, 
Warszawa 1990, s. 671. 
3 Ibidem, s. 670. 
4 Ibidem, s. 670 – 671. 
5 W Kańczudze, miasteczku położonym na skraju Pogórza Dynowskiego, obrzęd „wieszania Judas-
za” kontynuowany był do 1940 r. Hitlerowcy postrzegali ten obrzęd sprawowany przez Polaków 
jako przykład potępienia Żydów, wobec czego mieszkańcy miasta zaniechali go. Zob. A. 
MAKSYMOWICZ, „Wieszanie Judasza” - dawny obrzęd wielkanocny w Kańczudze, „Lud”, t. 74: 
1991, s. 89 – 94.  
6 Zob. „Pamiętnik Naukowy”, t. 2: 1837, z. 4. 
7 J.S. BYSTROŃ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI – XVIII, t. 2, Warszawa 1994, s. 52. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 50.  
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 zatraciły wcześniejszą treść i symbolikę na rzecz 
hrześcijańskich wierzeń.  

 

                                                

trzeba tu eksponować – tylko niektóre pogańskie praktyki zachowały swą daw-
ną formę, choć przeważnie
c

W kręgu polskiej obrzędowości wiosennej    
Z racji ograniczonej objętości niniejszej formy wypowiedzi ograniczę się tu 

do  wybranych najważniejszych wiosennych form obrzędowych, żywotnych do 
dzisiaj w niektórych regionach Polski. Do tradycyjnych obrzędów wczesnowio-
sennych (typowych dla południowo-zachodniej i środkowej Polski), których 
funkcją podstawową było wypędzanie zimy i przywoływanie wiosny, z pew-
nością należy wynoszenie (palenie, topienie, rozszarpywanie i rozrzucanie) 
marzanny (później i marzonioka) na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce śmierci-
chy, a na Podhalu – śmierteczki, śmiertki, śmierzci oraz obchodzenie domostw z 
gaikiem, maikiem, nowym latkiem. Topienie marzanny uchodzi za obrzęd sta-
rosłowiański, który przywędrował do Polski z Czech, a Czesi – według Alek-
sandra Brűcknera – przyjęli go z Frankonii i Norymbergii w XIV. wieku.10 
Najstarsza informacja, pochodząca ze Śląska, zarejestrowana została przez Mar-
cina Bielskiego w XVI. wieku, który z kolei powołał się na zapiski Jana Dłu-
gosza (z XV w.). Pierwsi historycy łączyli genezę marzanny z niszczeniem 
bożków pogańskich w czasach Mieszka I,  ocenę tę pod koniec XIX. wieku 
powtórzył ks. Adolf Hytrek, pisząc: „na całym Szlązku obchód ten ma znacze-
nie pamiątkowe zaprowadzania chrześcijaństwa, kiedy bożki pogańskie, na znak 
zupełnego wyrzeczenia się ich, topiono w wodzie.”11 Marzanna pełniła więc 
rolę „kozła ofiarnego.”12 Pod koniec XIX. wieku chłopcy lub mężczyźni obno-
sili na Górnym Śląsku marzanioka (męski odpowiednik tej maszkary), w nad-
ziei,  że wypędzi on dokuczliwy alkoholizm, któremu wówczas księża wypo-
wiedzieli walkę. Niszczenie śmiercichy funkcjonowało w południowej Wielko-
polsce do połowy lat 60. XX stulecia, a wypędzanie marzanny w formie zabawy 
funkcjonuje na Górnym Śląsku,13 a szczególnie na Śląsku Opolskim, do dziś, 
popularyzowane wśród przedszkolaków i uczniów przez nauczycieli, regionalne 
mass media ogłaszają konkursy na najładniejszą marzannę, a np. w Prudniku w 

 
10 Zob. A. BRŰCKNER, Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 
1980, s. 315.  
11 A. HYTREK, Górny Szląsk pod względem obyczajów, języka i usposobienia ludności, (Kraków 
1879), Opole 1996, s. 48. 
12 Na tę funkcję zwracało uwagę wielu badaczy europejskich (np. J. Klapper, J. G. Frazer) oraz 
polskich (np. L. Malinowski, A. Brűckner, K. Estreicher, Z. Staszczak, A. Zadrożyńska). 
13 Zob. J. SOBIESKA, Wielkopolski obrzęd topienia „śmiercichy”, „Etnografia Polski”, t. 8: 1964, 
s. 215 – 250. Nadto: J. DYDOWICZOWA, Zwyczaje i obrzędy doroczne, [w:] J. BURSZTA (red.), 
Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967; A. BRENCZ, Wielkopolski rok obrzędowy. Tradyc-
ja i zmiana, Poznań 2006. 
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obchodzenie z gaikiem do-
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2010 roku marzannę zawieziono na dworzec kolejowy, skąd pociągiem odjecha-
ła do „Krainy Śniegu i Lodu.” Krystyna Kwaśniewiczowa, badająca podhalań-
skie zwyczaje i obrzędy wiosenne, uznaje tamtejsze obchody ze śmiercią „za 
niemal już zapomniany zwyczaj wielkopostny.”14 Ich rodowodu upatruje w 
pogańskim obrzędzie marzanny. Jak pisze, „śmierteczkę podhalańską wypada 
uznać za młodszą schrystianizowaną formę tego prastarego obrzędu.”15 Ta oce-
na – według niej – jest jednoznaczna, „niezależnie od lokalnych odmian, w 
jakich zwyczaj ten występował w różnym czasie i w różnych zakątkach regionu, 
nieodparcie nasuwają się tu skojarzenia z pogańskim obrzędem marzanny, roz-
powszechnionym niegdyś między innymi także po południowej stronie Karpat 
na Słowacji i na Morawach.”16 Nieodłącznie związany z marzanną gaik, symbo-
lizujący dawniej żywotność, młodość i siłę jako wiecznie zielone drzewko (ga-
łązka świerku, jodły, sosny), zatykano dawniej w obejściu gospodarskim, wier-
ząc w jego działanie apotropeiczne (ochrona przed piorunem, gradem, wszelkim 
złem). W późniejszym, bo kwietniowym, oprowadzaniu po wsi „królewny” 
(dawnym obrzędzie, popularnym na Podlasiu) badacze upatrują odmiany gaika 
również o charakterze ofiarnym (dziewczyna-królewna jako pośrednik, mediator 
pomiędzy ludźmi i zaświatami, umożliwiająca porozumiewanie obu stron).17 
Wydaje się, że dziś w wielu miejscowościach Górnego Śląska główna uwaga 
organizatorów i uczestników osobliwych happeningów marzankowych skupia 
się „na wyganianiu zimy”, a na witanie wiosny – 

tw i zbieranie datków nie starcza już ani sił, ani czasu. 
„Podczas świąt wielkanocnych następowała obrzędowa kulminacja – pisze 

Zadrożyńska. Zaczynał rysować się początek rekreowanego z chaosu życia. 
Występowały nagminnie symbole życia i żywioły, którym przypisywano dzia-
łanie oczyszczające.”18 Genezy wiosennych praktyk z ogniem i wodą upatruje 
się w pierwotnych zachowaniach obrzędowych. „Wtedy właśnie – podkreślają 
badacze – następowała pierwsza próba nawiązania porozumienia z duchami 
wód, które powinny zacząć sprzyjać urodzajowi. Bo z pewnością nie chodziło tu 
o duchy strzegące domostw, ale wyraźnie o demony władające tajemniczym 
światem strumieni, rzek, jezior, podwładne księżycowi i mogące zapłodnić 

                                                 
14 K. KWAŚNIEWICZ, Zwyczaje doroczne, [w:] D. TYLKOWA (red.), Podhale. Tradycja we 
współczesnej kulturze wsi, Kraków 2000, s. 366.  
15 K. KWAŚNIEWICZ, Zwyczaje doroczne, [w:] Podhale..., s. 366. Zob. też: id., Zwyczaje doroczne 
górali podhalańskich. Wczoraj i dziś, Nowy Sącz 1966, s. 83 – 84.   
16 Ibidem. Zob. też: id., Zwyczaje doroczne polskich górali karpackich, Bielsko-Biała 1998, s. 60 – 
62. 

ŻYŃSKA, Powtar17 Zob. A. ZADRO zać czas początku, cz. 1: O świętowaniu dorocznych świąt 
w Polsce, Warszawa 1985, s. 95 – 97. 
18 Ibidem, s. 114.  
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przygotowaną już to na ziemię.”19 Czytelne są tu podstawowe właściwości 
wody: jej moc oczyszczająca i sprowadzanie płodności. Jak zastanawiają się 
badacze, „często nie sposób wykryć, która z obu właściwości: oczyszczanie czy 
zapładnianie brana była pierwotnie przez lud pod uwagę przy wykonywaniu 
danej praktyki.”20 Jak trafnie zauważa Anna Zadrożyńska, od poniedziałku 
wielkanocnego do św. Jana „woda niepodzielnie panowała w zwyczajach, we 
wróżbach, w rytuałach.”21 Ów kult wody typowy dla wielu kultur, również dla 
Słowian, w okresie Wielkiego Tygodnia przejawia się w magicznym obmywa-
niu się w rzekach (dawniej pławiono również konie) w poranek piątkowy. 
Zwyczaj ten znany jest w całej Polsce, na południu kraju do dziś nazywany jest 
jeszcze cedronem. Wierzono dawniej, że umycie się przed wschodem słońca 
w całkowitym milczeniu (w tzw. cichej wodzie), bez wycierania się, ma działa-
nie zdrowotne: zapewni nie tylko ładną cerę, zdrową skórę, zlikwiduje piegi, 
wyleczy wrzody, ale w ogóle zapewni zdrowie przez cały rok. To obmywanie 
się do dzisiaj rejestrowane jest przez badaczy na Śląsku Opolskim. Jak oceniał 
Kazimierz Moszyński, „zachowywanie milczenia (wzgl. powstrzymywanie się 
od rozmowy) nosi może charakter kultowy w obrzędzie zadusznym; poza tym 
gruntuje się najczęściej na przesłankach tzw. magii, należąc do zabiegów mają-
cych na celu krycie się, maskowanie itp.”22 Funkcja oczyszczająca, które

zyszyły zwykle specjalne formuły modlitewne, jest tu bardzo czytelna. 
Wielka Sobota jest dniem święcenia potraw wielkanocnych, czyli obrzę-

dowego błogosławieństwa przez kapłana z zastosowaniem rytu (znak krzyża 
świętego, kropienie wodą święconą, okolicznościowa modlitwa). Jan Stanisław 
Bystroń „święcenie jadła"” uznawał za „punkt kulminacyjny” uroczystości 
wielkanocnych.23 Zwyczaj ten znany jest w Europie (zarówno w Kościele 
wschodnim, jak i zachodnim) od co najmniej VIII wieku.24 W obrzędowości 
wiosennej, a z czasem w wyniku akceptacji Kościoła i wielkanocnej, ważne 
funkcje symboliczne spełniają palma i jajko.25 „Sama wierzba z baźkami 
pojmowana jest od dawna jako nosicielka życia i jej dobroczynne własności 
mogły się udzielić ludziom poprzez uderzanie ich palmą. Do tego dochodzi 

 
19 T.M. CIOŁEK, J. OLĘDZKI, A. ZADROŻYŃSKA, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, 
Warszawa 1976, s. 162. 
20 K. MOSZYŃSKI, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, Warszawa 1967, s. 506. 
21 A. ZADROŻYŃSKA, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000, s. 110. 
22 K. MOSZYŃSKI, dz. cyt., s. 264 – 265. 
23 J.S. BYSTROŃ, op. cit., t. 2, s. 55. 
24 Zob. Święcenie pokarmów wielkanocnych (hasło), [w:] B. OGRODOWSKA, Zwyczaje, obrzędy i 
tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000, s. 215. 
25 Zob. szerzej: W. KOPALIŃSKI, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 417 – 418; 
idem, Słownik symboli, s. 114 – 116; P. KOWALSKI, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, 
znaczenie, Warszawa 1998, s. 172 – 179; B. OGRODOWSKA, Zwyczaje, obrzędy..., s. 69 – 71.  
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jeszcze przeświadczenie o wielkiej mocy palmy nabytej przez poświęcenie jej 
w kościele.”26 Stąd i skuteczność uderzania nią ludzi (zwłaszcza dziewcząt) 
i zwierząt, okadzania bydła, umieszczania w domu, zatykania na polach. Donat 
Niewiadomski, umieszczając poświęconą palmę w „kręgu znaczeniowym drze-
wa życia”, łączy ją z gaikiem, zieloną gałęzią itp. formami, współistniejącymi 
z wiosenno-letnimi rytami w roku obrzędowym.27 Jajku badacze tradycyjnej 
kultury przypisują funkcję uniwersalnego symbolu.28 Zarówno w starożytnej 
Grecji, jak i Azji, jajko odgrywało poważną rolę w liturgii kultu zmarłych. Łąc-
zone z początkiem życia, utożsamiane było z krwią jako jego esencją. Stąd też 
jajko stanowiło cenną ofiarę dla bóstw i dlatego barwiono je głównie na kolor 
czerwony. Jajko, symbolizując więc w wierzeniach wielu ludów życie, było 
również znakiem wiosny. Dlatego na powitanie wiosny przygotowywano uroc-
zystą ucztę, której podstawowym składnikiem było właśnie jajko, natomiast 
w kulturze chrześcijańskiej – równie uroczyste śniadanie na cześć zmartwych-
wstałego Chrystusa. Po przyjęciu chrześcijaństwa duchowieństwo, postrzegając 
jajko jako atrybut magii pogańskiej, zabraniało jego spożywania w dni świą-
teczne. Z czasem dopiero uznano je za symbol zmartwychwstania, a barwienie, 
święcenie i obdarowywanie się jajkami stało się bardzo popularnym w Polsce 
zwyczajem wielkanocnym. Pogańskie jajko zyskało więc w kulturze chrześci-
jańskiej nowy wymiar magiczny, związany z religią, Chrystusem, Matką Boską 
i aniołami. Dzielenie się poświęconym jajkiem podczas śniadania wielkanocne-
go uważane jest, podobnie jak dzielenie się opłatkiem podczas wieczerzy wigi-
lijnej, za zwyczaj typowo polski. Niektórzy badacze oceniają, że wielkanocne 
obdarowywanie się zdobionymi jajkami jest już w Polsce zjawiskiem historycz-

. W wielu miejscowościach Górnego Śląska zwyczaj ten przetrwał do dziś. 
W kategoriach zabawy dziecięcej postrzega Jerzy Pośpiech szukanie za-

jączka lub jajek malowanych w niedzielę wielkanocną (po śniadaniu lub po 
południu).29 Ten zwyczaj obdarowywania dzieci słodyczami pochodzenia nie-
mieckiego pojawił się na Górnym Śląsku i w Wielkop

nnym i funkcjonuje w tych regionach do dzisiaj.30 
Początki śmigusa-dyngusa sięgają czasów pogańskich, „mamy tu do czy-

nienia z elementem dawnego święta agrarnego. Zgodnie z funkcjami wiosen-
nych zwyczajów obrzędowe  polewanie czy rozpryskiwanie wody miało charak-

 
26 J. KLIMASZEWSKA, Doroczne obrzędy ludowe, [w:] M. BIERNACKA, M. FRANKOWSKA, 
W. PAPROCKA (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, Wrocław 1981, s. 137. 
27 Zob. D. NIEWIADOMSKI, Sacrum chrześcijańskie w inicjalnych rytach orki i siewu, [w:] J. 
BARTMIŃSKI, M. JASIŃSKA-WOJTKOWSKA, Folklor – sacrum – religia, Lublin 1995, s. 85. 
28 T.M. CIOŁEK, J. OLĘDZKI, A. ZADROŻYŃSKA, Wyrzeczysko..., s. 165. 
29 J. POŚPIECH, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987, s. 200. 
30 Zob. szerzej: T. SMOLIŃSKA, Rodzimość śląskiego folkloru – oswojone źródła niemieckie, [w:] 
D. CZUBALA – G. GRZYBEK (red.), Regionalizm  –  folklor  –  wychowanie, Bielsko-Biała 2004. 
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przyrody, aby sprzyjała ludziom i ich pracy na roli.”31 Pierwotnym funkcjom 
oczyszczającym i wegetacyjnym Kościół nadał zabarwienie chrześcijańskie, 
wiążąc je z Wielkanocą. Jak ocenia sceptycznie Józef Keller, zwyczaj oblewania 
się wodą w poniedziałek wielkanocny „jest to pozostałość dawnych zwyczajów 
słowiańskich, które nie wiadomo dlaczego związane zostały ze świętem Wiel-
kanocy.”32   
 

Palenie żuru/skoczek, szukanie Ponbóczka, palenie (wypędzanie, wies-
zanie, zrzucanie z wieży kościelnej, topienie) Judasza przykładem pr-
zemian w obrzędowości wiosennej 
Z racji zróżnicowanych zjawisk proces przemian tradycyjnej obrzędowości 

wiosennej w Polsce proponuję prześledzić na wybranym przykładzie. Myślę tu 
o paleniu (wybijaniu, wylewaniu etc.) żuru (półpościa), zapomnianym współ-
cześnie w centralnej Polsce, również zapomnianym w Beskidzie Sądeckim 
ważeniu żuru (postu), tudzież o odeszłym w niebyt we wschodnich regionach 
pogrzebie żuru oraz o żywotnych i popularnych do dziś takich formach, jak: 
palenie żuru, skoczek, posta; szukanie Ponbóczka oraz kontrowersyjne palenie 
(wypędzanie, wieszanie, zrzucanie z wieży kościelnej, wieszanie) Judasza, kul-
tywowanych na Śląsku Opolskim i Śląsku Cieszyńskim oraz w regionach Polski 
południowo-wschodniej.  

W Wielkim Tygodniu (w Wielką Środę, Wielki Czwartek bądź w Wielki 
Piątek) w Wielkopolsce, Kaliskiem, Sieradzkiem i na Kujawach do bardzo po-
pularnych form obrzędowych należało wyrzucanie, rozbijanie, zakopywanie 
bądź spalanie garnków z żurem (postną zupą), popiołem bądź różnego rodzaju 
odpadkami i nieczystościami (gnojem, błotem). W zależności od konkretnej 
czynności i subregionu nazywano te zachowania: paleniem żuru, wybijaniem 
(rozbijaniem) żuru (półpościa), wylewaniem (wynoszeniem, tłuczeniem, 
pogrzebinami) żuru. Do dzisiaj  te magiczne praktyki zachowały się wszak 
tylko w pamięci informatorów.33 Podobnie w Beskidzie Sądeckim jedynie w 
pamięci nosicieli przetrwały popularne dawniej obrzędy, nazywane tu waże-
niem żuru/postu (czyli zawieszaniem bądź zawiązywaniem garnka z tą postną 
zupą na drzewie w sadzie w połowie postu).34 W tym to okresie (śródpościa) 
chłopcy, chodząc od domu do domu, rozbijali garnki z popiołem, otrzymując 
w zamian drobne datki. Natomiast najczęściej w Wielki Piątek w wielu regio-

 
31 J. Pośpiech, op. cit., s. 206. 
32 J. KELLER, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w chrześcijaństwie, [w:] J. KELLER, W. 
KOTAŃSKI, W. SZAFRAŃSKI i in., Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1978, s. 
470.  
33 Zob. A. BRENCZ, Wielkopolski rok..., s. 170-173. 
34 Zob. K. KWAŚNIEWICZ, Rok obrzędowy, [w:] A. KOWALSKA-LEWICKA (red.), Studia ..., s. 
20. 
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nach Polski odbywało się wieszanie żuru, czyli niszczenie postnej zupy.35 
Zygmunt Gloger, pisząc o zapomnianym „wśród młodzieży dworskiej krotoch-
wilnym pogrzebie dla żuru i śledzia”, łączy go z żartami z nowicjuszy. „[Gdy 
nadeszła Wielkanoc] niesiono śledzia uwiązanego na sznurku u wysokiej gałęzi, 
niby skazując go na powieszenie za to, że przez siedem niedziel prześladował 
poszczące żołądki. Za śledziem kazano nowicjuszowi nieść na głowie stary 
garnek napełniony żurem. Za niosącym żur szedł niby grabarz z łopatą, a gdy 
procesja ta wyszła na dziedziniec, niosący łopatę uderzał z góry w garnek 
i rozbijał a żur oblewał fryca wśród gromkiego śmiechu dworskiej drużyny 36

Natomiast w Wielką Środę,37 nazywaną do dziś na Śląsku Opolskim „żu-
rową strzodą”, odbywa się palenie żuru, czyli palenie śmieci, rozmaitych 
szmat, zniszczonych sprzętów domowych i gospodarskich. Mimo nowszych 
wpływów religijnych jest ono w tym regionie bezpośrednio związane z pierwot-
nym kultem ognia i wody, typowym dla dawnej kultury agrarnej. Wydaje się, że 
najpopularniejszą nazwą na Górnym Śląsku jest właśnie „palenie żuru”, rejes-
trowane na obszarze o największej częstotliwości występowania, czyli w okoli-
cach Krapkowic, Zdzieszowic, Głogówka, Strzelec Opolskich i Opola, w gminie 
Biała jest to „palenie skoczek” (pcheł), w gminie Walce powszechnym okreś-
leniem jest „palenie posta (postu), a w Gliwickiem zwyczaj ten nazywany jest 
„faklami” (od zapalonych pochodni – fakli).38 W świetle materiałów archiwal-
nych dawniej głównymi organizatorami i uczestnikami byli kawalerowie lub  
też dorośli mężczyźni, a bywało i tak, że w niektórych miejscowościach w pale-
niu żuru brała udział cała społeczność wiejska (np. we wsi Obrowiec).  

Najwcześniejszy materiał archiwalny z Górnego Śląska o „paleniu żuru”, 
bo z 1879 roku, pozostawił nam ks. Adolf Hytrek. Musiał to być wówczas bar-
dzo żywotny obrzęd, bowiem badacz dwukrotnie zwracał nań uwagę, przytacza-
jąc „w krótkości” wybrane „zwyczaje i obchody”: „wspominam tylko o waż-
niejszych i powszechnych w całym kraju.”39 Zapisał on, co następuje: „Bardzo 
upowszechniony obchód odbywa się w wieczór Wielkiej Środy przed Wielka-
nocą, mianowicie tak zwane <palenie żuru>.”  

Za nadejściem zmroku ukazują się na wzgórzach i polach ruchome ognie. 

 
35 Zob. B. OGRODOWSKA,  Zwyczaje, obrzędy ..., s. 172, 241 – 242, 288.  
36  Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1985 [wyd. fotooffsetowe z 
1900-1903] , t. 4, s. 523. 
37 Tylko w niektórych lokalnych społecznościach Śląska Opolskiego zwyczaj ten odbywa się dziś w 
Wielki Czwartek. 
38 Zanikający od lat 70. XX w. zwyczaj fakli w 2002 r., po przystąpieniu wsi Stanica do pilotażowe-
go programu odnowy wsi, został przywrócony: organizowane są duże ogniska, śpiewane są pieśni 
wielkopostne, a „potem chłopcy i dziewczynki zapalają pochodnie lub znicze osadzone na kijach i 
szukają wokół ognisk krzyżyków przygotowanych przez organizatorów”. K. KACZKO, Doroczne 
zwyczaje i obrzędy, [w:] B. BAZIELICH (red.),  Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności 
rodzimej w granicach województwa śląskiego, Wrocław-Katowice 2009, s. 198.  
39 A. HYTREK, op. cit., s. 43. 
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Chłopcy spieszą w pole z zapasami starych mioteł, napchanych szczypami 
smolnemi i oblanych smołą lub żywicą. Te miotły czyli „skrobaczki” zapalają 
i jak z pochodniami biegają z niemi po wzgórzach i polach, dopóki starczy za-
pasu, wykrzykując nieustannie: żur palę, buchty chwalę. Zapalają także spore 
wiechcie słomiane na wysokich żerdziach, obnosząc je między pochodniami. Na 
zakończenie znoszą niedopalone miotły na jedno wielkie ognisko i wesoło wyś-
piewując pieśni, rozchodzą się do domów.  

Obchód ten budzi wielkie między ludem zajęcie. Całe wsie wylegają w po-
le, aby się przypatrzyć igrzysku. Najwięcej upowszechniony jest ten zwyczaj na 
Zaodrzu i w powiecie Wielkostrzeleckim, gdzie hasło do zapalania „skrobac-
zek” dają pasterze na wzgórzach Śtej Anny. Według tradycyi między ludem 
upowszechnionej, obchód ten dzieje się na pamiątkę szukania z pochodniami za 
Chrystusem w ogrodzie Gethsemane.”40 

 Najstarsi informatorzy pamiętają, że na Śląsku Opolskim obrzęd ten był 
bardzo żywotny również w okresie międzywojennym. Zarówno dawniej, jak 
i współcześnie, aby przygotować palenie żuru, dzieci i młodzież kilka dni 
wcześniej znoszą suche drewno, śmieci, gałęzie, a w Wielką Środę po zapadnię-
ciu zmroku wszyscy przychodzą z zapalonymi „kadzidłami”41 i pochodniami 
(tzw. skrobaczkami, czyli starymi miotłami zamoczonymi w smole, żywicy lub 
nafcie). Mówili mi o tym informatorzy w trakcie prowadzonych badań tereno-
wych: 
My szykowali drewno, zapasy my se robiyli. Była taka biksa i potem to robią ty 
dziurki, tam potem dałaś węgiel, drewno, to było coś w rodzaju kadzidła i tak se 
machało tam i nazołd, abo naokoło na polach. To se fest połlyło. Były przys-
łówki takie: „Żur połla, buchty chwołlam, co chłop, to snop, co baba, to żaba, co 
dzieci, to śmieci” i tak w kółko. To ciepło się potem do góry jak dogorywało 
(inf. ur. w 1939 r., zapis. w 1995 r.).  

Do dziś znane są dawne formuły, które biegający, uderzając miotłami 
o ziemię, wypowiadają: „Żur pola, buchty chwola, co krok, to snop”, „Żur pola, 
co krok, to snop, co stopa, to kopa”, „Posta połlić – Boga chwołlić”. Jak podaje 
Dorota Simonides,  „żurem, czyli ową zapaloną pochodnią, należało uderzyć 
w ziemię i nakazać jej, aby dobrze rodziła.”42 Według Jerzego Pośpiecha: 
„w Krapkowickiem do dziś żurować chodzą „młodzi wolni ludzie”, czasem 
młodzi żonaci mężczyźni, którym towarzyszą dzieci, szczególnie chłopcy. 
Wieczorem zabierają oni stare naczynia metalowe z uchwytami, nazywane 

 
40 Ibidem, s. 48. 
41 Jak opowiadają informatorzy, w okresie międzywojennym brakowało puszek, z których robiono 
„kadzidła”. Owe stare „biksy” przechowywano więc z roku na rok. 
42 D. SIMONIDES, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław 2007, s. 
92. 
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kadzidłami, oraz zapalone pochodnie i idą za wieś na łąki. Tam przy ognisku 
pieką ziemniaki, skaczą przez ogień i wyczyniają różne psoty, np. smarują sadzą 
twarze dziewcząt, co, oczywiście, wywołuje śmiech i radość.”43 W tym samym 
subregionie „zapalano ogniska i wrzucano do nich kartki z grzechami, wierząc, 
że w ten sposób niszczy się złe nawyki i przestępstwa.”44 Na Górnym Śląsku 
zarejstrowano również „przypadki wrzucania popiołu do kurzych gniazd, aby 
kury lepiej się niosły, czy do sadzonek kapusty, aby większe główki z nich wy-
rosły.”45  

Współcześnie w wielu wsiach (np. w Obrowcu, Krępnej) palenie żuru pr-
zybiera formę osobliwej rywalizacji. Rokrocznie urządza się trzy, cztery duże 
ogniska we wsi, a każda grupa paląca żur stara się rozpalić jak największe ogni-
sko. Dawniej ogień rozpalano tylko po to, aby zapalić „kadzidła”. Obecnie po-
woli zanika zwyczaj biegania z „kadzidłem”. Według oceny starszych informa-
torów palenie żuru bardzo się zmieniło, czyli zatraca swój magiczny charakter. 
Coraz częściej młodzi ludzie zasiadają przy ognisku, urządzają „imprezę”: je-
dzą, piją, bawią się do późnych godzin nocnych.  
Za naszych czasów – mówi informator – żołden nie jodł, ani nie pioł, no, bo to 
była Wielkął Środa, to u nos nie było mowy o piciu, to była uciecha ta żur połla, 
zećmiyło se, to se połlyło i nie żeby my połlyli tam godzina dwunasta, ino tro-
cham było” (inf. ur. w 1935 r., zapis. w 1995 r.). 

Młodzi mężczyźni w wielu miejscowościach przeskakiwali przez ogień. 
Skoki przez ognisko to zapewne dawne zaklinanie plonów na urodzaj. Jak zau-
waża Jerzy Pośpiech, i informatorzy, i folkloryści, „rozmaicie tłumaczą sobie 
sens” palenia żuru. „Idzie o <uporządkowanie obejścia i obrzędowe spalenie 
śmieci>, co ma symbolizować zniszczenie zła, niedostatku, robactwa, czyli 
powinien zapewnić urodzaj, świadczą o tym zapamiętane do dziś formuły ma-
giczne.”46 „Nową” tradycją, kontynuowaną już od kilkunastu lat, jest palenie 
stert opon samochodowych. Współczesne „żurowanie” często zakrapiane jest 
alkoholem. Bywa, że samo zapalanie ogniska, czyli prawdziwego ognia, zastę-
powane jest elektrycznym grilem. I to na nim przygotowuje się „postną” kiełba-
sę. Trzeba tu dodać, że dawna magia agrarna jest dziś wielokrotnie uzależniona 
od warunków atmosferycznych. Niesprzyjająca biesiadowaniu przy ognisku 
pogoda powoduje, że wiele osób uczestniczy w paleniu żuru jedynie wówczas, 
gdy „jest ładna pogoda.”  

Na Górnym Śląsku w trakcie palenia żuru, już dawniej, nie tylko współ-
cześnie, młode pary rozchodziły się po lesie i okolicznych polach, mówiąc, że 

 
43 J. POŚPIECH, op. cit., s. 171. 
44 D. SIMONIDES, Doroczne zwyczaje i obrzędy, ich antropologiczna funkcja, [w:] D. 
SIMONIDES, P. KOWALSKI (red.), Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, Wrocław-
Warszawa 1991, s. 297. 
45 D. SIMONIDES, Mądrość ludowa..., s. 92. 
46 J. POŚPIECH, op. cit., s. 172. 
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„idą Jezusa szukać”. W okolicach Głogówka – jak oceniają badacze – „zniknął 
[...] całkowicie zabawowy i frywolny ton, jaki prawie zawsze towarzyszył pale-
niu żuru. Wieczorem mieszkańcy wsi  formują się w procesję i ze światłami idą 
szukać Jezusa w Ogrójcu.”47 

W świetle wypowiedzi informatorów, popularne w wielu wsiach Opol-
szczyzny bieganie po polach z zapalonymi pochodniami organizowane jest na 
„pamiątkę jak Żydzi szukali Chrystusa przed ukrzyżowaniem”. Stąd w wielu 
miejscowościach (Leśnica, okolice Gogolina) informatorzy mówią li tylko 
o „szukaniu Pónbóczka” w Wielką Środę. Według Simonides schrystianizo-
wana interpretacja pogańskiego niegdyś zwyczaju „szukania Chrystusa” jest jak 
najbardziej sprzyjająca, gdyż dzięki temu zwyczaj ów wchodzi w tradycję lo-
kalną i jest nadal żywotny.48 Interesujący jest w tym kontekście przykład z 
zachodniej Europy, dowodzący magii płodności. „Młodzi, biegając z pochod-
niami, zatrzymywali się obok sadów i wołali: Więcej owoców niż liści.”49

Według stawianej przez badaczy hipotezy topienie marzanny z biegiem 
czasu doczekało się różnego rodzaju przekształceń. Anna Zadrożyńska jako 
przykład wymienia zwyczaj palenia lub zrzucania z wieży kościelnej kukły 
zwanej Judaszem (od imienia biblijnego Żyda, który wydał Chrystusa za 30 
srebrników): „może nic już nie znaczącą postać z pogańskich wierzeń zastąpio-
no chrześcijańskim przeniewiercą, zdrajcą, obcym?”50   

Wydaje się, że tak popularne w Małopolsce i na Podkarpaciu palenie (wy-
pędzanie, wieszanie, zrzucanie z wieży kościelnej, niszczenie topienie) Ju-
dasza, zwane też lokalnie judaszkami, na Górnym Śląsku było i jest zdecydo-
wanie mniej rozpowszechnionym obrzędem wiosennym (wielkanocnym). Zde-
cydowanie więcej dawnych śladów pochodzi spoza Śląska, dlatego też ogląd tej 
formy rozpocznę od obszaru południowo-wschodniej Polski, choć pierwotnie – 
jak wiadomo – palenie Judasza znane było w wielu regionach nie tylko naszego 
kraju, ale i zachodniej Europy51. Wielkotygodniowe obrzędy związane z Judas-
zem trzeba jednoznacznie kwalifikować jako nowsze formy, związane z chrześ-
cijańską obrzędowością, które zastąpiły i wyeliminowały dawne obrzędy pogań-
skie, bezpośrednio łączące się z kulturą agrarną. Obrzęd ten w zależności od 
miejscowej tradycji odbywał się w różne dni Wielkiego Tygodnia. Kawalerowie 
i dorośli mężczyźni robili słomianą kukłę, wyposażając ją w 30 szkiełek (bądź 
potłuczonych skorup naczynia). Za zdradę Chrystusa musiała go spotkać zasłu-
żona kara: kukłę zrzucano z wieży kościelnej, palono, topiono, wyrzucano poza 

 
47 J. POŚPIECH, op. cit., s. 172. 
48 Zob. D. SIMONIDES, Doroczne zwyczaje..., s. 295; id., Mądrość ludowa..., s. 92. 
49 Ibidem. 
50 A. ZADROŻYŃSKA, Światy, zaświaty..., s. 96. 
51 Np. patologiczne wręcz zachodnie przykłady palenia Judasza przywołuje J. Tokarska-Bakir. Zob. 
id., Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy), Warszawa 2008, s. 187 i nast. 
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granice miejscowości. Według zapisu Zygmunta Glogera z początku XX wieku 
chłopcy przebierali się za żołnierzy, szli ze słomianą kukłą Judasza do kościoła 
na ciemną jutrznię, potem na cmentarzu bili go kijami i pałaszami. Widowisko 
to powtarzali na plebani i we dworze, na koniec kukłę palili, bądź zrzucali 
z wieży kościelnej, bądź topili.52 Z tego samego okresu pochodzi zarejestrowa-
ny na Górnym Śląsku zwyczaj, pielęgnowany przez młodych chłopców, którzy 
z kolei po popołudniowym nabożeństwie, wypędzali  Judasza (kościelnego 
ubranego w czerwoną kamizelkę) z kościoła, czyniąc hałas za pomocą piszcza-
łek i taczek i symulując w ten sposób trzęsienie ziemi podczas śmierci Chrystu-
sa.53 Seweryn Udziela, pisząc w latach 20. minionego stulecia o tradycji judas-
zowej w Krakowskiem, utrzymuje, że „zwyczaj ten dawniej wszędzie obcho-
dzony, dochował się jeszcze gdzieniegdzie [...].” Judasza wówczas zrzucano 
z wieży kościelnej, bądź topiono, a „przy włóczeniu wśród wrzasku i śmiechu  
bili bałwana kijami.” Wspomina też, że w Wielką Środę po jutrzni chłopcy 
spuszczali z chóru kota w garnku z popiołem, a gdy garnek rozbił się, gonili 
kota z kijami.54 Wielkośrodowy zwyczaj „uśmiercania” lub „gonienia kota” 
był bardzo popularny nie tylko w Polsce południowo-wschodniej, XVIII-
wieczne ślady prowadzą również na Litwę. Kota uwięzionego w glinianym 
garnku spuszczano (zrzucano) z wieży kościelnej (sklepienia kościelnego), 
wierząc, że znajduje się w nim dusza Judasza, bito go, po czym – wrzucając do 
stawu (lub rzeki) – topiono je.55 Jeszcze na początku XX wieku na Podkarpaciu 
bito koty, rzucano w nie kamieniami. Ślad śląski pochodzi z 1928 r., anonimo-
wy autor na łamach katolickiego pisma „Gość Niedzielny” wspomniał o popu-
larnym wówczas na Górnym Śląsku zwyczaju spuszczania w Wielką Środę po 
jutrzni z kościelnego chóru kota w garnku z popiołem. Zwierzę po rozbiciu 
garnka chłopcy gonili z kijami,  dopóki ten nie zdołał uciec.56 Pierwotnie za-
chowania takie miały związek również z niechęcią Słowian do tego zwierzęcia, 
gdyż uważali oni kota za  coś obcego, coś, co uosabiało odmienność świata 
sacrum, czyli kot (a szczególnie czarny) był nosicielem wszystkiego, co niec-
zyste i złe.57 Badacze przywołują znamienny przykład z Pruchnika, w którym to 

 
52 Zob. Z. GLOGER, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, (Warszawa 1900), Łomża 2002, s. 54. 
53 Zob. P. DRECHSLER, Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien, Bd1, Leipzig 1903, s. 77 – 78. 
Podaję za: J. Pośpiech, op. cit., s. 172. 
54 Zob. S. UDZIELA, Krakowiacy, Kraków 1924, s. 50 – 51.  
55 Zob. Z. KUCHOWICZ, Obyczaje staropolskie XVII – XVIII wieku, Łódź 1975, s. 400; M.  
ZOWCZAK, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000, s. 
355. 
56 Zob. J. ŚWITAŁA-MASTALERZ, Zwyczaje i obrzędy doroczne na łamach przedwojennego 
„Gościa Niedzielnego”, [w:] T. SMOLIŃSKA (red.), Folklorystyczne i antropologiczne opisanie 
świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, Opole 1999, s. 160. 
57 Zob. P. KOWALSKI, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa-Wrocław  
1998, s. 242. 
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mieście miejscowy ksiądz ukrócił to nieludzkie zachowanie parafian.58 
Scenariusz wieszania Judasza na Podkarpaciu, gdzie do dziś to widowisko 

odbywa się w wielu miejscowościach, jest podobny. W Wielki Czwartek (rza-
dziej w Wielki Piątek) przeważnie w centrum danej miejscowości mężczyźni 
zawieszają słomianą (lub wypchaną trocinami) kukłę na wysokiej żerdzi, okła-
dają ją kijami, obrzucają kamieniami, wyzywają ją i złorzeczą jej, potem włóc-
ząc po ziemi ciągną do pobliskiego stawu (lub rzeki) i – wcześniej podpalając – 
topią ją. Bywa, że w niektórych wsiach powieszonego na drzewie Judasza 
(z trzosem pieniędzy w jednej ręce i butelką po alkoholu w drugiej) pozostawia 
się. Kukła wisi przez święta, dopóki nie ulegnie zniszczeniu. Z Górnego Śląska 
pochodzi zapis śpiewanej podczas korowodu pieśni, zarejestrowanej wśród 
najstarszych mieszkańców wsi (Brzęczkowice, gm. Niemodlin): 

Judasie, Judasie,                       
Kiejbyś go był sprzedoł 
Przeklęty zdrajco Pana swego.     
Najświętszej Panience, 
Na coś ty go sprzedoł,  
Byłaby ci dała 
Jezusa niewinnego?     
Srebrników i więcej.59 

 
Z Żywieckiego pochodzi zarejestrowana współcześnie oracja, skierowana 

do kukły Judasza przed wrzuceniem jej do ognia, zaczynająca się od słów: 
Judosie, Judosie, ty diabelsko stworo!  
Wydołeś ty Pana za talarów worek.60 
 
Trzeba obiektywnie przyznać, że zapisy z dawnych wieków nie są wolne od 

ekscesów antyżydowskich,61 „gdyż podnieceni zabawą ludzie w każdym Żydzie 
widzieli Judasza.”62 Niehumanitarne zachowania  jako powszechne w Polsce w 
Wielkim Tygodniu kronikarze i historycy wielokrotnie rejestrowali. W połowie 
XVIII wieku Jędrzej Kitowicz utrwalił, co następuje: „Jeżeli Żyd jakowy nie-
wiadomy tej ceremonii nawinął się im – porzuciwszy zmyślonego Judasza – 
prawdziwego Judę tak długo i szczerze kijami obkładali, póki się do jakiego 

 
58 Zob. J. TOKARSKA-BAKIR, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004, s. 85. 
59 D. SIMONIDES, Doroczne zwyczaje..., s. 296; id., Mądrość ludowa..., s. 93. 
60 Cyt. za: K. KWAŚNIEWICZ, Zwyczaje doroczne górali..., s. 68. 
61 By przypomnieć tu cytat z połowy XIX wieku: „Biada naonczas Żydowi, jeśli im się nawinął, bo 
opuszczali bałwana, a żywego Judę bili”. J. MORACZEWSKI (wyd.), Starożytności polskie, t. 1, 
Poznań 1842, s. 409. Cyt. za: J. TOKARSKA-BAKIR, Legendy o krwi..., s. 188. 
62 M. FERENC, Czasy nowożytne, [w:] A. CHWALBA (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza 
do czasów współczesnych, Warszawa 2005, s. 177. 
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domu nie salwował.”63 Wprawdzie w komentarzach próbowano usprawiedli-
wiać tego typu zachowania, wręcz uspokajano, pisząc, jak np. Kitowicz, „że ta 
swawola chłopców w zwyczaj wprowadzona jako pokrzywdzająca domy bos-
kie, sługi kościelne i biednych żydków, za wdaniem się w to  szkolnych profe-
sorów i rządców publicznych, pobywszy kilka lat ustała.”64 

 
W powtarzanym corocznie obrzędzie palenia Judasza, prowadzonego wed-

ług potwierdzonego tradycją scenariusza, chciałabym zwrócić uwagę na utrzy-
mującą się wszak osobliwą tolerancję dorosłych wobec swobodnego, swawol-
nego zachowywania się młodzieży. Bezkrytyczne przyzwolenie na akt zemsty 
względem Judasza powodowało, że formy znęcania się fizycznego nad kukłą  
praktycznie nie miały granic. Prócz kary chłosty (odliczanie 30 uderzeń, tzw. 
batów) kukłą sadystycznie poniewierano, zrzucano ją z dużej wysokości, szar-
pano, obrzucano kamieniami, wyzywano ją etc. W rezultacie bardzo szybko 
fizyczne znęcanie się nad kukłą przeniesiono na Żydów, po prostu przeniesiono 
agresję z obiektu symbolicznego na konkretnych ludzi, w tym wypadku właśnie 
na Żydów. Opowieści, jakie zarejestrowała w ostatnich latach J. Tokarska-
Bakir, dowodzą, że te agresywne zachowania wobec Żydów podczas palenia 
Judasza szczególnie rozwinęły się w Polsce w latach 30. minionego wieku. 
Wówczas w wielu miejscowościach słomianą kukłę bito przed każdym domem 
żydowskim, umieszczano ją na wysokiej żerdzi,  na końcu zawieszano tam, 
gdzie mieszkali Żydzi. Informatorzy mają świadomość ówczesnego nadużycia 
„tradycji”, pamiętają bowiem o tym do dziś, gdy wypowiadają się w ten oto 
sposób: „nie było to na tle religijnym, tylko tak dla zysku to wieszanie”, „[...] to 
wieszali Żydom, żeby Żydom dokuczyć”65. Badacze jednoznacznie oceniają tę 
wątpliwą wartość polskiej tradycji religijnej, np. według Aliny Całej „zabawa w 
rozwlekanie i bicie kijami kukły, przedstawiającej człowieka, nie może być 
niewinna. Przy tym ta zabawa jest niewątpliwie wyrazem antyjudaizmu. Przed 
wojną tego Judasza wieszało się pod drzwiami domów żydowskich i Żydzi 
musieli się wykupywać. Jeżeli tego nie robili, groziło im pobicie. To był taki 
zwyczajowy pogromik.”66 Tokarska-Bakir, pisząc w kontekście palenia Judasza 
o „kwestiach etnograficznych i pozaetnograficznych”, wyróżniła dwie grupy 
cytatów, w których informatorzy mówią o biciu, czyli o przemocy wpisanej 
w scenariusz obrzędowy i przemocy nie mającej charakteru symbolicznego.67  

Na oddzielną uwagę zasługują inne formy symbolicznego palenia Judas-
za, które są obecne praktycznie do dziś w południowych regionach Polski. 

 
63 J. KITOWICZ,  Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1970, s. 542. 
64 J. KITOWICZ, op. cit., s. 542. 
65 J. TOKARSKA-BAKIR, Rzeczy mgliste..., s. 83, 85. 
66 R. PAWŁOWSKI, Jude 2001, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 94, s. 12. 
67 Zob. J. TOKARSKA-BAKIR, Rzeczy mgliste..., s. 90 – 91. 
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W Nowosądeckiem i okolicach Gorlic – jak pisze Barbara Ogrodowska – 
„wszystkie zimowe śmiecie, zeschnięte zeszłoroczne liście i rozmaite rupiecie 
mężczyźni zgarniają w wielki stos i zapalają go wraz z zapadnięciem zmro-
ku.”68 Te płonące ogniska nazywane są tu paleniem Judasza. O zapomnianych 
sensach agrarnych i chrześcijańskim charakterze tego typu współczesnych wi-
dowisk świadczy jednoznaczny komentarz: „ogień [...]  pojawiający się w obej-
ściach w pobliżu czystych i uprzątniętych domów jest sygnałem, że oto rozpo-
częte zostały uroczyste wielkanocne obchody”69. Jak słusznie zauważa Krysty-
na Kwaśniewicz, pisząc o „okolicach Karpat”, „odległe echa zwyczaju palenia 
Judasza skoncentrowały się wokół kościelnego obrzędu święcenia ognia 
w Wielką Sobotę.”70 Była to np. na Spiszu robiona przez chłopców specjalna 
konstrukcja z desek (gwiazda wpisana w czworobok), zanosili ją na przykoś-
cielny cmentarz i tam – gdy ksiądz odczytywał Ewangelię – zaczynali skakać po 
„Judasie”, łamiąc konstrukcję „na znak zemsty za zdradę Jezusa. Ze szczątków 
„Judasa” układali stos, który nazajutrz palono w trakcie ceremonii święcenia 
ognia.” Na Podhalu (w Brzegach) chłopcy „palili Judasza” za kościołem, czyli 
palili stertę specjalnie ułożonych deseczek, a na Śląsku Cieszyńskim (Istebna, 
Brenna) „paleniem Judasza” nazywany jest obrzęd święcenia ognia w Wielką 
Sobotę.71 Na Śląsku Opolskim (we wsiach pow. Strzelce Opolskie) jeszcze w 
latach 80. XX. stulecia palono kukłę Judasza w przygotowanym wcześniej ogni-
sku. Natomiast w trakcie prowadzonych aktualnie badań terenowych  w całym 
regionie nie zarejestrowałam ani jednego przykładu niszczenia kukły Judasza. 
Wprawdzie w okolicach Głogówka (wsie: Rozkochów, Stare Kotkowice, Dzier-
żysławice, Mochów, Leśnik, Błażejowice Dolne, Wierzch), Prudnika (wsie: 
Prężyna, Olbrachcice, miasteczko Biała) znane są dwie nazwy „palenie Judas-
za” i „judaszki”, ale mieszkańcy utożsamiają je li tylko ze zwyczajem palenia 
ognisk. 

Celebrowane współcześnie palenie Judasza na Śląsku Cieszyńskim 
(w Skoczowie) wymaga oddzielnego opracowania. Na pewno należy postrzegać 
je jako wyraźnie późniejszą, schrystianizowaną formę dawnych obrzędów ma-
gicznych, związanych  z wiosną i odnawianiem życia. Współcześnie ich ofiarny 
sens został zapomniany i skoczowski „korowód obrzędowy” jest praktycznie dla 
jego uczestników oryginalną zabawą, nazywaną przez tamtejszą społeczność 
„Judoszem”. Zwyczaj niszczenia osobliwej kukły Judosza (w której „zaszyty” 
jest człowiek, przeważnie strażak) według powszechnej opinii mieszkańców 
miasta jest tu pielęgnowany „od kilkuset lat”, najprawdopodobnie przybył 

 
68 B. OGRODOWSKA, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2005, s. 138. 
69 Ibidem, s. 137. 
70 K. KWAŚNIEWICZ, Zwyczaje doroczne polskich ..., s. 68. 
71 Ibidem, s. 68 – 69; id., Zwyczaje doroczne górali..., s. 84. 
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z Moraw. „Judosz” jest 3-metrową słomianą kukłą, ozdobioną kolorowymi 
wstążkami, na szyi ma zawieszony naszyjnik ze szkiełek, symbolizujących 30 
srebrników. Kukłę prowadzą dwaj halabardnicy, którzy trzymają ją za słomiane 
ramiona, ponieważ osoba idąca w judaszowym przebraniu nic nie widzi, gdyż 
pole widzenia zasłania jej słomiana czapa, sięgająca ramion. Za nimi podążają 
dzieci, hałasujące klekotkami i kryzczące „kle, kle, kle”, co zgodnie z dawnymi 
wierzeniami ma wypłoszyć wszystkie złe duchy. Pochód, który zamykają mies-
zkańcy miasta, przechodzi ulicami dwukrotnie: w Wielki Piątek i Wielką Sobo-
tę. O godz. 12.00 w południe Judosz wychodzi z remizy strażackiej i udaje się 
pod ratusz, aby poklonić się miejskim władzom. Następnie idzie przed plebanię, 
aby pokłonić się również proboszczowi. Stamtąd podąża do parku, gdzie 
w specjalnie wyznaczonym miejscu słomiany chochoł zostaje spalony, a tym 
samym „ginie zło, mogące szkodzić miastu i jego mieszkańcom”. Dźwięk kle-
kotek przegania je z ulic i domów, symbolizując też trzęsienie ziemi w chwili 
śmierci Chrystusa. Popiół po spalonym „Judosie” jest rozsiewany po polach, 
niedopalonymi resztkami okadzano dawniej konie, co miało zapewnić im zdro-
wie. W ostatnich latach o skoczowskim Judoszu za sprawą skutecznej reklamy 
(relacja w ogólnopolskim programie informacyjnym TV, realizacja amatorskie-
go filmu pt. „Skoczowski Judasz”, promocja w lokalnych mediach) oraz negacji 
widowiska ze strony działaczy beskidzkiej Ligi Polskich Rodzin, zrobiło się 
głośno w całej Polsce. Działacze ci zaprotestowali przeciwko pochodowi z Ju-
doszem. Zagrozili w 2007 roku, że „oddadzą sprawę do sądu, [...] aby udowod-
nić, że wodzenie Judosza uraża uczucia religijne partii i wielu osób. To okultys-
tyczny zwyczaj, godzi w wartości chrześcijańskie. Nie przystoi [...], aby urzą-
dzano w mieście hałaśliwą imprezę rodem z Rio de Janeiro.”72 Organizatorzy 
zapewniali, że „do głowy by nam nie przyszło, że ktoś może nas podejrzewać 
o rozważanie winy Judasza czy uprawianie okultyzmu”, a miejscowy ksiądz 
argumentował: „to przecież tylko lokalna tradycja!”73 Niemniej już w następ-
nym roku we wszystkich kościolach miasta odczytano list skoczowskiego ks. 
dziekana: „nie godzi się, aby wyznawcy Chrystusa brali udział w pochodzie z 
Judoszem, szczególnie obok kościoła, gdzie trwa adoracja.”74 List przyniósł 
odwrotny skutek: internauci na lokalnych portalach zachęcali do masowego 
uczestnictwa w pochodzie, apelując: „pokażmy Kościołowi, że się myli.” Inte-
resujaca w tym kontekście jest wypowiedź miejscowego ks. wikariusza, który – 
solidaryzując się z parafianami – przyznał, że „powinniśmy podtrzymywać 
tradycje. Podążając tokiem myślenia przeciwników chodzenia z Judoszem, 
trzeba by zrezygnować z choinki na Boże Narodzenie.”75  

 
72 E. FURTAK, Czy Judosz uraża uczucia religijne?, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 97, s. 2. 
73 Ibidem. 
74 E. FURTAK, Judosz podzielił Skoczów, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 69, s. 6. 
75 Ibidem. 
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Zakończenie 
Jak słusznie zauważyła A. Zadrożyńska, „akcja świętowania” w Polsce pły-

nie co najmniej dwoma nurtami. Pierwszym jest „oficjalny porządek Kościoła 
katolickiego, czy bardziej ogólnie, cykl chrześcijańskiego świętowania, drugim 
– pozachrześcijańskie elementy ludowej rolniczej tradycji. Łączą się one ze 
sobą, tworząc uzupełniającą się całość, choć nie zawsze i nie wszędzie bezkon-
fliktową.”76 Trzeba zgodzić się z ocenami badaczy, uznających, że „ideologicz-
nym podłożem” omawianych tu zachowań zwyczajów i obrzędów są „równo-
legle religia i magia”, a archaiczne wierzenia, dotyczące kultu wody, ognia, 
jajka, zielonej gałęzi etc., są wtórnie interpretowane na gruncie chrześcijań-
skim.77 Współcześnie nosicieli tych tradycyjnych obrzędów o charakterze reli-
gijnym cechuje brak świadomości o ich pierwotnym rodowodzie. Generalnie 
można oceniać, że współczesna obrzędowość wiosenna jest w zdecydowanej 
większości przykładem przywiązania pielęgnujących ją lokalnych społeczności 
do chrześcijańskiego modelu świata. Transmitowane ustnie opowieści dają w 
Polsce przede wszystkim „świadectwo” sakralnej wizji świata, a aktualne prak-
tyki dowodzą religijnego światopoglądu ludzi. Choć wydaje się też, że poboż-
ność ta ma nierzadko swe źródło może bardziej w ludowej wizji kosmosu, ani-
żeli w oficjalnej nauce Kościoła. Stąd wiele tradycyjnych zachowań zwyczajo-
wych i pielęgnowanych do dziś obrzędów traktować trzeba jako przykład kon-
serwatywnego stosunku do dziedzictwa przodków, dbałości o to wszystko, co 
zapamiętały kolejne pokolenia od swych rodziców i dziadków.  
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Medialny kontekst współczesnego folkloru 
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The media context of contemporary folklore is examined from several perspectives, in-

cluding: 1. interactions that traditional folklore enters into confronted with new means of 

communication (photographic, written, audio-visual and Internet communication), which 

results in the shaping of contemporary folklore that is new in terms of quality, also within 

the scope of virtual Internet neighbourhoods; 2. the process of unifying traditional cul-

ture (mainly thanks to television): a unification of the communicated content and a con-

siderable unification of mass culture audience, for whom many traditional behaviour 

patterns are no longer functional; 3. the formation of a new style of mass culture: folk-

lorism and national postfolklorism, a certain type of interpretation of folk tradition, 

focusing on attractiveness, spectacularity, commerciality and globalisation; 3. folklore-

creating expansion of contemporary media. 

    Not only does the media context of contemporary folklore govern the changes that 

occur in traditional folk culture, but also it affects the direction of the further develop-

ment of this form of creative activity. No folklore phenomena can be analysed today 

without taking into consideration the relationship between the media and the bearers of 

folklore since the media have determined the specificity of contemporary folklore-

creating situations. 

 

 

Medialny kontekst współczesnego folkloru należy rozpatrywać w kilku aspek-

tach: w interakcjach, w jakie wchodzi tradycyjny folklor w zderzeniu z nowym 

sposobami przekazu treści kulturowych (przekazem fotograficznym, piśmien-

nym, audiowizualnym i internetowym), co doprowadziło do ukształtowania się 

jakościowo nowego współczesnego folkloru; w procesach unifikacji kultury 

tradycyjnej i powstania nowego stylu kultury, czyli folkloryzmu i postfolklo-

ryzmu narodowego; oraz ekspansji folklorotwórczej współczesnych mediów.  
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Folklor w interakcji z nowymi sposobami przekazu treści kulturowych 

 Każdy nowy sposób przekazywania treści w kulturze wpływał w znaczący 

sposób na przeobrażenia tradycyjnego folkloru, który wchodził z nim w jakoś-

ciowo nowe interakcje komunikacyjne. Złamanie monopolu tradycyjnej oral-

ności wystąpiło w momencie pojawienia się fotografii, która okazała się być 

„najdoskonalszą manifestacją tej cechy światopoglądu chłopskiego, która ak-

centuje nade wszystko kryterium prawdy naocznej. Innymi słowy ludowe 

wypowiedzi o świecie ponawiają nieustannie przeciwstawienia typu: podobne-

niepodobne, prawdziwe-nieprawdziwe. Jest to kryterium opisu i poznawania 

świata przez autopsję, stawania za każdym razem naprzeciw całemu światu”
1
. 

Przekonanie o autentyzmie utrwalonych na kliszach postaci i krajobrazów 

wzmacniało rolę obrazu w tradycyjnej, zdominowanej do tej pory przez słowo – 

kulturze ludowej. To „właśnie fotografia – twierdzi przywołany tu  etnolog - a 

nie malarstwo, nie opis, pamiętnik, gazeta, książka zapowiada ostateczne zła-

manie monopolu słowa mówionego w kulturze ludowej, choć kultury tej 

zdominować nie mogła. Prawda słowa mówionego została zastąpiona w najbar-

dziej jaskrawy sposób prawdą fotografii”
2
. Słowo natomiast musiało tę prawdę 

fotografii uzupełnić, a sam obraz skonkretyzować oraz skomentować. Albo-

wiem, „zdjęcia są wykluczone z kontekstu, w jakim zarejestrowane  sceny znaj-

dowały się, gdy oglądaliśmy je na żywo”
3
 i należy na powrót je w ów kontekst 

czasowy i przyczynowy wprowadzić.  

 Z kolei komunikacja pisemna zainspirowała pojawienie się nowych zjawisk 

w kulturze tradycyjnej, które powoli zmieniały jej charakter. Badacze kultury 

średniowiecznej  podkreślają znaczącą rolę słowa mówionego w 

funkcjonowaniu przekazu kulturowego opartego na piśmie. „Fakt, że 

piśmiennictwo w wiekach średnich pozostawało wysepką w morzu ustnych 

gatunków literackich – pisze  Aron Guriewicz – nie mógł pozostać bez wpływu 

na jego charakter”
4
. Kierowanie tekstu do „masowego” odbiorcy wymagało 

„przekładu” słowa pisanego na słowo mówione: „piszący kazania i żywoty […] 

stale mieli na względzie to audytorium, do którego zwracali się  z czytaniem lub 

opowiadaniem treści ich utworów parafialni księża i zakonnicy. Z konieczności 

musieli dostosowywać język i samą treść swoich elaboratów do dobrze im 

znanego zakresu pojęć prostych kaznodziejów, którzy je z kolei wykładali, 

interpretowali i przekładali aktualizując określoną warstwę idei i pojęć w 

świadomości swoich wiernych”
5
. Słowo nabierało tym samym performatywnej 

mocy, a jego znaczenie determinował sytuacyjny kontekst. Wyraźnie widoczne 

                                                 
1 R. Sulima,  Słowo i etos. Szkice o kulturze, Warszawa 1992, s. 117. 
2 Ibidem, s. 118 (podkreśl. JHN). 
3 S. Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Warszawa 2004, s. 47. 
4 A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987, 

s. 20. 
5 Ibidem, s. 23 [podkreśl. JHN]. 
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to jest właśnie w kazaniach, które nie znoszą fikcji, bo przede wszystkim muszą 

być przekonujące i prawdziwe, aby spełniać swą moralizatorską i dydaktyczną 

funkcję. Kaznodzieja zatem, aby skutecznie dotrzeć do odbiorcy, musiał 

ujawnić własną emocjonalną aktywność, skłonić słuchacza do głębokiego 

przeżywania przekazywanych mu treści, dlatego tak ważną rolę odgrywały w 

kazaniach exempla. Pełniły one głównie funkcję użytkowo-propagandową. 

„Aby osiągnąć cel propagandowy, trzeba było przemówić do wiernych ich 

językiem. >Umysły proste< chłonęły najchętniej konkretne obrazy, >wyjęte z 

życia< opowiastki, opowiadania fantastyczne lub bajki pełne ludowej mądrości. 

Poczęto więc z kazalnicy rozprzestrzeniać fabulistykę, dodając do starych, 

niejednokrotnie świeckich, a nawet dość frywolnych wątków nowe motywy. 

Cały ten materiał, przesycony elementami ludowej wyobraźni, przechodził z 

kolei do ustnych podań, ulegając licznym modyfikacjom  i przekształceniom. 

Poprzez zabawienie, rozerwanie słuchaczy (recreatio) pragnęli kaznodzieje 

osiągnąć swój cel zasadniczy, jakim było utwierdzenie w wierze 

chrześcijańskiej”
6
. Swoistą reakcją na te działania była niezaspokojona 

ciekawość, która zrodziła apokryfy, opowiadające o wydarzeniach, których 

zabrakło wiernym w Biblii, przede wszystkim bardzo popularny w Polsce cykl 

opowieści maryjnych oraz innych opowieści „współtworzących 

ogólnokulturową własność europejskiego średniowiecza i renesansu”
7
, 

przeciwko którym ostro wystąpił Kościół w XVI wieku, uznając je za 

„bezwstydne, niedorzeczne fabulas aniles” (babskie bajania), „szkodliwe i 

kłamliwe baśnie”, określone przez Ernesta Renana w XIX wieku jako „męcząca 

gadanina starej kumy, spoufalony, przykry ton literatury dla nianiek i 

służących”
8
. 

 Z drugiej strony pismo zaczęło coraz śmielej wkraczać do tradycyjnej 

kultury, co wymagało od jej nosicieli wejścia w świat kultury słowa pisanego; 

nie miało to oczywiście charakteru masowego, ale przez lata wytworzyło 

zjawisko kultury  audialnej, w której oralność pierwotna wchodziła w interakcje 

z pismem; np. wspólnotowe czytanie na głos i jednoczesne komentowania treści 

listów, ulotnych druczków czy prasy, albo - obecna zresztą do dzisiaj – 

wspomniana już moc residuum oralnego w kościele czy też w sądzie. Zdobycie 

kompetencji komunikowania się za pośrednictwem pisma z powodzeniem 

wykorzystywano też do wspomagania społecznej pamięci (zapisy oracji 

weselnych, formuł życzeniowych, treści pieśni obrzędowych. testamenty, 

                                                 
6 T. Kruszewska-Michałowska, „Różne historyje”. Studium z dziejów  nowelistyki staropolskiej, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 115. 
7 M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku, 

Poznań 1980, s. 144. 
8 Ibidem, s. 11. 
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pamiętniki, relacje z pielgrzymek itp.) lub też z racji nadania wymiaru 

magicznego słowu pisanemu, umieszczano je w postaci życzeniowych napisów 

chroniących mieszkańców, na przykład na belkach nad drzwiami i na 

zewnętrznych murach domostw.  

 „We wszystkich tych przypadkach – dowodzi Grzegorz Godlewski - 

elementy komunikacji ustnej i pisemnej nie tylko współistnieją, ale też 

współpracują, znajdując jakiś modus vivendi, a w konsekwencji wspólny 

mianownik modus operandi. A dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy oralność 

pierwotna wchodzi w interakcje z pismem jako nowym środkiem komunikacji, 

ale również kultury współczesnej, będącej terenem współistnienia i przenikania 

się różnych mediów, wśród  których przekaz ustny ani nie jest dominujący, ani 

nie reprezentuje oralności pierwotnej”
9
. 

 Nieco inaczej wyglądały te interakcje w zderzeniu się folkloru z przekazem 

radiowym i telewizyjnym, które nie wymagały już od odbiorców takiego wysił-

ku, aby zdobyć kompetencje komunikacyjne. Media te, zakładające grupowy 

odbiór emitowanych treści, w sposób niemal „naturalny’ wchodziły w przestr-

zeń kultury tradycyjnej, w której współistniała już komunikacja ustna z elemen-

tami komunikacji pisemnej. Zwłaszcza radio, choć początkowo mogło wywo-

ływać „magiczne odruchy”, znacząco wpłynęło na charakter dwudziestowiecz-

nej kultury audialnej. Największy przełom dokonał się jednak za sprawą tele-

wizji, która nie tylko wyznaczyła nowe interakcje łączące odbiorców z przeka-

zem telewizyjnym, ale ukierunkowała również interakcje między ludźmi
10

. 

Współcześnie mamy zatem do czynienia z nowym typem kultury, zdetermino-

wanym przez zaistnienie w niej mediów elektronicznych, albowiem stworzyły 

one nowe („nieustanne i automatyczne”
11

) relacje między ludźmi. Nadto audio-

wizualność współczesnej kultury zdecydowała o pojawieniu się nowej formuły 

poznawania świata – doświadczenia zapośredniczonego (mediated experience), 

które, jak to określa  Anthony Giddens
12

, polega między innymi na „wtargnięciu 

odległych wydarzeń do sfery codziennych doświadczeń”, zdarzeń, o których 

może nigdy byśmy nie wiedzieli, gdyby nie ich medialna wizualizacja. 

 Włączanie owych odległych, „wytworzonych” przez media zdarzeń, w sferę 

indywidualnych doświadczeń wymaga oczywiście od jednostki skomplikowanej 

procedury „przekładu” i oswojenia zdarzeń, z którymi styka się ona za pośred-

                                                 
9 G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008, s. 

164. 
10 Szerzej na ten temat: J. Hajduk-Nijakowska, Miesto folkloristiky vo výskume súčasnej kultúry, 

„Slovenský Národopis” 2009, č. 2, s. 149 - 160. 
11 M. Castells,  Społeczeństwo sieci, przekł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, 
Warszawa 2007, s. 341. 
12 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 

przeł. A. Szulżycka, Warszawa  2007. 
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nictwem mediów; swoistego „negocjowania” i „porządkowania” znaczeń. Od-

bywa się to oczywiście  w trakcie trwania procesu odbierania tychże wiadomoś-

ci i to najczęściej przy „użyciu” wyznawanej koncepcji zdrowego rozsądku oraz 

zgodnie z  regułą „oczywistości”, a ta ma zdecydowanie kulturowy wymiar. 

Zatem zróżnicowanie środowiskowe folkloru przesądzi o kierunku indygenizac-

ji docierających do odbiorców treści, albowiem wyznacza ją ta przestrzeń kultu-

ry, która staje się głównym miejscem „tworzenia sensów”. Stuart  Hall, który 

dogłębnie przeanalizował kulturowy kontekst procesu kodowania treści (wydar-

zeń) w dzienniku telewizyjnym, uznając go za „moment determinujący” póź-

niejszy proces  dekodowania (odbioru), stwierdził, iż owo dekodowanie jest 

wyraźnie kulturowo zdeterminowane, a wiele kodów jest „głęboko zinternali-

zowanych” i dlatego „uzyskiwana dzięki nim wiedza przyjmowana jest jako 

naturalna i oczywista”
13

, dająca poczucie swojskości i bezpieczeństwa. Tym 

samym przekaz medialny „po rozkodowaniu, wnika  w strukturę praktyk spo-

łecznych […] ale także struktur rozumienia, które modelują ich realizację sta-

nowiącą finał odbioru i pozwalają na przenoszenie określonych sensów zawar-

tych w dyskursie w sferę praktyki lub świadomości”
14

. Owo przenoszenie sen-

sów w sferę praktyki przesądza o konieczności zaistnienia zmian we współczes-

nym folklorze. 

 Zderzenie się nosicieli folkloru z Internetem w zasadzie realizuje się  dopie-

ro od niespełna dziesięciu lat. Podkreślany przez badaczy nowych mediów 

konwersacyjny charakter internetu, skłania do zwrócenia uwagi na sposób 

funkcjonowania w nim słowa, a przede wszystkim kontekstu w jakim się ono 

ujawnia. Steven Stanley wprost stwierdza: „Internet jest zbiorem rozmów i 

tekstów jako praktyk społecznych. Konwersacja jest fundamentalną rzeczywis-

tością życia społecznego i Internet nie istniałby, jeśli by nie służył konwersac-

ji”
15

. Owe rozmowy „interpretowane są często w kategoriach symulacji czy 

naśladownictwa bezpośredniej rozmowy”
16

. Nic zatem dziwnego, że specyfika 

funkcjonowania „naturalnego”, bezpośredniego przekazu  treści, realizowana 

przecież głównie z aktywnym udziałem kontaktu werbalnego, staje się dla tych 

badaczy ważnym punktem odniesienia, by móc jednoznacznie stwierdzić, iż 

                                                 
13 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987,  nr. 1 - 2, s. 63.  
14 Ibidem, s. 61. 
15 S. Stanley, Discursive Cyberpsychology. Rhetorics, Repression and the Loneliness of Talking the 
Interner, [w:] Toward Cyber Psychology: Mind, Cognitions and Society in the Internet Age, eds. G. 

Riva, C. Galimberti, Amsterdam 2003, s. 7. Cyt. za: M. Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektro-

niczne dyskursy, Opole 2009, s. 33. 
16 M. Górska-Olesińska, op. cit., s. 34. 
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konwersacja w sieci „nie jest to konwersacja face-to-face, to oczywiste, ale 

różnorodne formy jej  przypominania i symulowania”
17

. 

 Internetowe spotkania konwersacyjne nic nie tracą, moim zdaniem, z ujaw-

niania narracyjnej obrazowości, nawet jeśli odbywają się one w trybie asyn-

chronicznym.  Wojciech Burszta jednoznacznie skomentował sytuację uczestni-

ka rzeczywistości wirtualnej: „nie mogę widzieć rozmówcy jako osoby z krwi i 

kości, ale widzę ją poprzez to, co zapisała i przesłała do mnie, do innych, w 

cyberprzestrzeń. Język wirtualny jest zatem także zastępnikiem nie tylko języka 

naturalnego, ale i wyrazem nadziei, że spotkanie z drugim człowiekiem zawsze 

jest możliwe”
18

. Podobny optymizm dostrzegam u Arjuna Appaduraia, który w 

rozwoju elektronicznej komunikacji widzi „zaczątek procesu wytwarzania są-

siedztw wirtualnych, zdefiniowanych już nie przez terytorialne granice, pas-

zporty, podatki, wybory i inne konwencjonalne polityczne kryteria, lecz przez 

dostęp do oprogramowania i sprzętu, które są niezbędne, by włączyć się do 

rozległych międzynarodowych sieci komputerowych”
19

. Wejście folkloru do 

Internetu  w sposób „naturalny” sprzyja, moim zdaniem,  powstawaniu są-

siedztw wirtualnych. Bo jeśli nawet, znów przywołam Appaduraia, „wirtualnym 

sąsiedztwom pozornie brakuje więzi typu face-to-face, przestrzennego skupienia 

i złożonych form interakcji społecznej, cech tak ważnych dla koncepcji sąsiedz-

twa”
20

, to tak naprawdę ich siła polega na umiejętności mobilizowania i przek-

ształcania relacji między ludźmi w realnych sąsiedztwach życiowych
21

. Prze-

jawia się to przede wszystkim w nieustannym „wytwarzaniu” lokalności i po-

czucia wspólnoty. Różnorodne treści przenikające z globalnego świata do lokal-

nych kulturowych struktur, są tam w swoisty sposób „zawłaszczane”, indygeni-

zowane i zyskują nowe, oswojone znaczenia. Dzieje się to, zdaniem Appadura-

ia, przede wszystkim za sprawą społecznej wyobraźni, wspólnoty afektu, kształ-

towanej przez „zbiorowe doświadczanie mediów masowych”, które „może 

tworzyć bractwa skupione wokół kultu i charyzmy”. Owe bractwa są „nie tylko 

społecznościami w sobie”, ale także  „potencjalnymi społecznościami dla sie-

bie”
22

. Taka antropologiczna diagnoza jednoznacznie  uzasadnia „konieczność” 

pojawienia się folkloru w Internecie, a z czasem zaistnienia w nim, narastają-

                                                 
17 W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 

2004, s. 144. 
18 Ibidem, s. 145. 
19 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kra-

ków 2005, s. 288. 
20 Ibidem, s. 289. 
21 Ciekawy przykład takiego procesu przedstawił  Marek Krajewski na przykładzie polskiego serwi-

su aukcyjnego www.allegro.pl: „po pierwsze, jest bardzo produktywny w wytwarzaniu kapitału 
społecznego (wzajemnego zaufania i chęci współpracy z nieznajomymi). Po drugie, sprawia, że 

Allegro.pl jest jednym z nielicznych miejsc w sieci, które uczą odpowiedzialności”. M. Krajewski, 

Popamiętane, Gdańsk 2006, s. 10. 
22 Ibidem, s. 17. 

http://www.allegro.pl/
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cych w astronomicznym tempie, zróżnicowanych grup użytkowników poszuku-

jących kontaktu z innymi. 

 Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż specyfika funkcjo-

nowania tekstów elektronicznych „narzuca” skojarzenia z tradycyjną ora l-

nością, co poniekąd sprowokował Walter J. Ong swoją koncepcją wtórnej 

oralności. Zainspirowała ona medioznawców do poszukiwania podo-

bieństw pomiędzy hipertekstem a tradycyjną oralnością. Jeśli nawet wiele 

takich podobieństw odnajdą, z naturalnym otwarciem hipertekstu na mody-

fikację i wariacyjność, to przecież nie oznacza to, że wtórna oralność jest 

tożsama ze swoim pierwotnym, fundamentalnym dla kultury oralnej uży-

ciem
23

. Sam Walter J. Ong przed laty pisał: „Oralność wtórna jest zarówno 

uderzająco podobna, jak i uderzająco niepodobna do oralności pierwotnej. 

Oralność wtórna generuje tak jak oralność pierwotna silne poczucie 

wspólnoty, słuchanie bowiem słowa mówionego czyni ze słuchaczy 

wspólnotę, prawdziwe audytorium. Oralność wtórna generuje wszakże 

poczucie wspólnot nieskończenie większych od grup pierwotnej kultury 

oralnej – ową globalną wioskę McLuhana”
24

.  

 Nowe technologie umożliwiły ludziom aktywne uczestniczenie  w procesie 

odbioru treści, pobudziły ich do samotworzenia, zainspirowały pomysłami. W 

nowych realiach tradycyjne formy tworzenia, z powodzeniem odnajdują się w 

zaoferowanych człowiekowi nowych możliwościach, stare i nowe media coraz 

śmielej wchodzą w interakcje. „Tworzenie stało się dużo bardziej zabawne i 

znaczące” – twierdzi Henry Jenkins – bo to same media decydują o tym „w jaki 

sposób je konsumujemy”: „Jeśli, jak twierdzą niektórzy, narodziny nowoczes-

nych mediów masowych ściągnęły zagładę na żywotne tradycje kultury ludo-

wej, kwitnącej w XIX-wiecznej Ameryce, obserwowane dziś zmiany medialne 

potwierdzają prawo zwykłych ludzi do wywierania aktywnego wpływu na ich 

kulturę. Podobnie jak starsza kultura ludowa z jej spotkaniami szyjących kobiet 

i tańcem farmerskim, ta nowa, rdzenna kultura promuje uczestnictwo na szeroką 

skalę, twórczość amatorską i ekonomię opartą na wymianie i darach. Oto co się 

dzieje, gdy konsumenci biorą media  w swoje ręce. Oczywiście nie powinno się 

o tym mówić w ten sposób – przecież w kulturze ludowej nie ma jasnego pod-

ziału na producentów i konsumentów. W kulturze konwergencji każdy jest uc-

zestnikiem – choć uczestnicy mogą mieć różny status i różne możliwości wy-

wierania wpływu”
25

. 

                                                 
23 Por. też: E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 

2000. 
24 W. J. Ong, Oralność i  piśmienność.  Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 

183. 
25 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. 
Filipiak, Warszawa 2007, s. 131. 
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 Można więc, parafrazując sformułowanie Grzegorza Godlewskiego, uznać, 

że kontekst medialny współczesnego folkloru, rozpatrywany z perspektywy 

interakcji w jakie musiał on wchodzić z nowymi sposobami przekazywania 

treści, doprowadził w konsekwencji do ukształtowania modus operandi, specy-

ficznego sposobu tworzenia i funkcjonowania folkloru współczesnego. 

 

 Unifikacja kultury tradycyjnej. Folkloryzm jako styl kultury masowej 

 Gwałtowny rozwój środków masowego przekazu, związany przecież z po-

stępującym procesem urbanizacji i industrializacji,  doprowadził do przekrocze-

nia przez społeczeństwo drugiego progu umasowienia kultury i powstania rea-

lnej publiczności masowej
26

. Niosło to z sobą daleko idące konsekwencje kultu-

rowe: szybko postępującą unifikację kultur lokalnych i regionalnych. Najwięk-

szą rolę w tym względzie odegrała telewizja, która ostatecznie przesądziła o 

likwidacji lokalnych zróżnicowań (zanikaniu tradycyjnych strojów, mebli, na-

rzędzi, zawodów, zwyczajów i wierzeń, a także języka gwarowego), a przejmo-

wania wzorów ogólnych, prezentowanych w środkach masowego przekazu. 

Ponadto głównie poprzez przekaz telewizyjny realizowano w krajach tzw. bloku 

wschodniego, programowe założenia folkloryzmu, który z jednej strony popula-

ryzował ludowość jako ważki element tożsamości narodowej, z drugiej – jako 

znaczący element karnawalizacji kultury współczesnej. Ostra dyskusja badaczy 

na temat folkloryzmu, od krytyki Hermanna Bausingera
27

 poczynając, poprzez 

słynne siedem grzechów głównych folkloryzmu, sformułowane przez  Oldřicha 

Sirovátkę
28

, po afirmację tego zjawiska  w Polsce przez Józefa Bursztę
29

, pozos-

taje jednak dyskusją akademicką, bowiem dla współczesnego uczestnika kultury 

masowej folklorem jest to, co przez naukowców określane jest właśnie jako 

folkloryzm. Co więcej, tak też często postrzegają go niedawni nosiciele „auten-

tycznego” folkloru. Współczesny folkloryzm (bo przecież ulega on wyraźnym 

przeobrażeniom, jak każdy element kultury) uznać należy za „pożądany wariant 

stylu kultury masowej”, jak to przed laty określił Roch Sulima
30

. 

                                                 
26 Por. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. II, Warszawa 1980. 
27 Por. H. Bausinger, Volkskunde,  Darmstadt 1971. Autor skrytykował niemiecki folkloryzm głów-

nie z tego powodu, że wykorzystany został przez nacjonalizm niemiecki. 
28 O. Sirovátka, Sieben Hauptsünde des Folklorismus. Die negative Erscheinungen im Folklorismus, 

[w:] Folklorizmus egykor és ma előadśok, red. V. Voigt, Kacskemét 1978, s. 224-227. Cyt. za: J. 

Bartmiński, Lubelska rozmowa o folkloryzmie, „Literatura Ludowa“ 1987, nr 4/6, s. 79-81. Owe 
grzechy to dominujące tendencje przechodzenia folkloryzmu:1. od wariantowości do uniformizmu, 

2. od aktywności do pasywizmu, 3.od życia do inscenizacji, 4. handel sztuką, 5. nadużycia ideolo-

giczne, 6. tłumienie i deprecjonowanie autentycznego folkloru, 7. folkloryzm jako wtórna sztuka 
ludowa. 
29 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974; idem, Folklo-

ryzm [hasło w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987. 
30 R. Sulima, [głos w dyskusji], Lubelska rozmowa o folkloryzmie, s. 84. 
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 Folkloryzm, przypomnijmy, polega na swoistym instytucjonalnym przekazie 

tradycji, na eksponowaniu „wyrwanych” z dawnego kontekstu kulturowego 

elementów w nowych sytuacjach, realizujących głównie funkcje rozrywkowe i 

komercyjne – lub ideologiczne i propagandowe. Zdaniem Wojciecha Burszty, 

reprezentującego kolejne pokolenie badaczy, folkloryzm „jest to zawsze swoista 

interpretacja tradycji ludowej, polegająca na wydobywaniu z niej takich tylko 

elementów, które są interesujące z racji atrakcyjnej formy czy ze względu na 

walor emocjonalnego „przyciągania” potencjalnych odbiorców”
31

, a zatem 

oznacza to także eksponowanie walorów widowiskowych kultury ludowej, co 

skłoniło animatorów kultury do „wywoływania” specjalnych sytuacji, np. orga-

nizowania przeróżnych festynów, festiwali czy przeglądów zespołów oraz kapel 

ludowych.  

 Atrakcyjność i widowiskowość wybranych elementów folkloru podporząd-

kowana jest funkcji ludycznej, której ekspansję przewidzieli już dawno Milan 

Leńčak i Oldřich Sirovátka, uznając „kulturę śmiechu” za jeden z ważnych wy-

różników współczesnego folkloru
32

. Wystarczy, by potwierdzić tę tezę, przywo-

łać niezwykle popularne obecnie dowcipy funkcjonujące w internecie, które 

wypracowały już własne nowe metody twórcze: opierają się wprawdzie na sło-

wie pisanym, jednak eksponują grę słów i dialog, wzbogacając go filmowymi 

scenkami lub animacjami, a to uzasadnia posługiwanie się pojęciem folkloru 

wizualnego
33

. Pierwsze studium o humorze internetowym opublikował w 2005 

roku Rolf W. Brednich
34

. Przez pięć lat rejestrował spływające do jego skrzynki 

elektronicznej przeróżne teksty i obrazki humorystyczne, by przeanalizować 

kontekst komunikacji e-mailowej, zachodzącej pomiędzy znajomymi, wyzwala-

jący chęć komentowania, ripostowania lub rozwijania otrzymanych opowieści 

oraz „puszczania” ich w elektroniczny obieg. Potwierdził on narastającą lawino 

wymianę treści humorystycznych w Internecie i nasilającą się jednocześnie 

tendencję do ich wizualizacji. Rolf Brednich uważa, że eskalacja procesu prze-

kazu treści humorystycznych w internecie prowadzi do powstania nowej glo-

balnej kultury humoru, charakteryzującej się, podobnie jak ta tradycyjna, 

anonimowością i wariantowością.  

 Rozwój środków masowego przekazu nie tylko w szybkim tempie doprowa-

dził  do unifikacji przekazywanych treści, ale również odbiorców; wiele trady-

                                                 
31 W. Burszta, Wielokulturowość – nowy globalny folkloryzm, [w:] Kiczosfery współczesności, red. 
W. J. Burszta, E. A. Sekuła, Warszawa 2008, s. 64. 
32 M. Leńčák, O. Sirovátka, Folklor a folkloristika (O ľudovej slovesnosti), Bratislava 1982, s. 247. 
33 V. Krawczyk-Wasilewska, E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej, [w:] Folklor w dobie Inter-
netu, red. G. Garczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 21. Osobnym zagadnieniem koniecznym 

do przeanalizowania  jest  rola portalu You Tube w  rozwoju folkloru wizualnego i inspirowania 

aktywności twórczej wirtualnej „społeczności wideo”. 
34 R.W. Brednich, www.worldwidewitz.com. Humor im Cyberspace, Freiburg-Basel-Wien 2005. 

http://www.worldwidewitz.com/
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cyjnych zachowań ludowych utraciło swą funkcjonalność, zanika też ich ma-

giczno-kulturowy sens. I tak współczesna metamorfoza folkloru tradycyjnego 

wynika przede wszystkim z jakościowej przemiany samych nosicieli folkloru. 

Ponadto w wyniku pojawienia się w folklorze zjawisk konkurencyjnych, dostar-

czanych głównie przez środki masowego przekazu, słabnie „siła przebicia” 

treści tradycyjnych, które ulegają przyspieszonym zmianom. Przede wszystkim 

obserwujemy tu współcześnie – jak to określił Milan Leńčak – „dezorientację w 

systemach wartości”
35

. Często zachowuje się tylko zewnętrzna forma jakiegoś 

obrzędu, ale nawet będąc pozornie „pustą” ma ona jednak ważny wymiar sen-

tymentalny i rozrywkowy. Jednak nie każdy podobny czy powtarzalny element 

w kulturze jest genetycznie z sobą powiązany. Zresztą, co udowodnił Kiriłł W. 

Czistow, powtórne powstawanie zjawisk morfologicznie lub strukturalnie po-

dobnych nie jest w folklorze czymś niezwykłym. Co więcej, funkcjonują tu 

także formy „umownie tradycyjne”, uogólnione, wywoływane przez sferę pro-

fesjonalną, które nie łączą się w pełni z żadną z realnie funkcjonujących lokal-

nych form tradycyjnych, a stają się reprezentatywne (symboliczne) dla trady-

cyjnej kultury ludowej przeciwstawianej kulturze ludowej innych narodów
36

.  

 Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt omawianych zagadnień. Otóż 

promowanie w mediach tradycji folklorystycznych prowadzi do wzrostu 

poczucia własnej wartości u osób, które identyfikują się z tą tradycją. Tym 

samym podejmują one świadomie działania lansowane w mediach. 

Obserwujemy ich aktywność  w lokalnych przestrzeniach, liczny udział w 

organizowanych i inspirowanych przez działaczy kulturalnych imprezach, choć 

przybierają one często formę teatralnych zachowań,  celebrowanych pod silnym 

wpływem mediów. Przyszli uczestnicy określonych działań  nie tylko 

„podglądają” w telewizji, jak to robią inni, ale również sami zabiegają o 

przyjazd dziennikarzy z kamerą na przygotowywaną przez nich imprezę. Tak, 

że na dobrą sprawę trudno często ustalić dokładnie wszystkie źródła, z których 

korzystali organizatorzy. Jest to naturalny proces wynikający z umasowienia 

współczesnej kultury. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to 

instytucjonalny folkloryzm umożliwił jednostkom aktywne twórcze zaistnienie, 

sprzyjając tym samym indywidualizacji kultury. Co więcej „folkloryzm 

przygotował grunt pod globalne już obecnie zjawisko traktowania kultur (już 

nie tylko ludowych, ale wszelkich kultur etnicznych) jako towarów”
37

, 

stwierdza jednoznacznie Wojciech Burszta. I wypada się z nim zgodzić, 

obserwując fascynację mieszkańców Śląska napływającymi z innych kultur 

zjawiskami: Oktoberfestami, Walentynkami, Halloweenami, obchodami dnia 

                                                 
35 M. Leńčák, Úloha filmu a televízie v súčasnom vývine ľudovej kultúry, „Slovenský národopis” 
1981, č. 4, s. 593 - 603. 
36 K.W.Czistow, Tradicionnyje i wtoricznyje formy i problemy sowriemiennoj kultury, [w:] Premeny 

lidových tradicí v současnosti, 2. Socialistické krajiny, Bratislava 1978, s. 30 - 31. 
37 W. Burszta Wielokulturowość…, s. 65. 
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św. Marcina czy św. Patryka, prześciganiem się w kolorowym oświetlaniu 

domostw w czasie świątecznym, całym tym „wielokulturowym kiczem typu 

butikowego”, jak to określił badacz. Karnawalizacja współczesnej kultury, 

eksponowanie jej funkcji rozrywkowej skłania bowiem do poszukiwania 

nowych form dla wspólnej zabawy.  

 

 Ekspansja folklorotwórcza współczesnych mediów 

 Ekspansja folklorotwórczej funkcji mediów z kolei dowodzi, że są one 

współcześnie głównym elementem sytuacji produktywnych (folklorotwór-

czych); inspirują powstawanie spontanicznych sytuacji skłaniających do opo-

wiadania oraz wpływają  na przeobrażenia tradycyjnych form narracji ustnej
38

. 

Wszak „telewizja, podobnie jak mit, pośredniczy i na swój sposób definiuje 

podstawowe kategorie i treści kultury świata codzienności […] przekłada świat 

przeżywany  na świat opowiadany. To właśnie w samym procesie opowiadania, 

koniecznej anonimowości opowiadania, maskowanej osobą opowiadającego, 

telewizja i mit są do siebie podobne”
39

, uznał angielski socjolog Roger Silver-

stone. Omawiając jego teorię, Ireneusz Siwiński stwierdza między innymi: „w 

codziennym świecie pełnym zagrożeń, nieporządku i braku równowagi narra-

cyjne przekazy telewizyjne, charakteryzujące się jednoznacznością, chronolo-

gią, wyrazistym zakończeniem, oferują odbiorcom logikę, pewność i rozwiąza-

nie codziennych problemów życia. Podobne są zatem do pradawnych ustnych 

opowieści stanowiących podstawę kultury ludowej”
40

. Wpływają ponadto na 

proces folkloryzacji i fabularyzacji opowieści funkcjonujących współcześnie w 

obiegu ustnym. Uczestnicy potocznej komunikacji, opowiadający i słuchający 

(a role ich są przecież wymienne) obok tradycyjnych formuł, schematów kom-

pozycyjnych i segmentów fabularnych wykorzystują również lansowane przez 

telewizję wzory „przekładania” przeżyć i emocji na narrację, „podpowiadania” 

formuł uwierzytelniających, nie mówiąc już o popularyzowaniu określonego 

wariantu opowieści. Proces ten, choć jeszcze nie odbywał się na taką skalę jak 

obecnie, już w latach osiemdziesiątych XX wieku skłonił Violettę Krawczyk-

Wasilewską do nazwania podobnych opowieści mianem folkloru potocznego 

(codziennego); „najważniejszą cechą współczesnego folkloru odzwierciedlają-

cego życie i myślenie potoczne jest jego masowość, nie może on być bowiem 

zmonopolizowany przez żadną grupę lub warstwę społeczną”
41

, co oczywiście 

                                                 
38 Pisałam już o tym: J. Hajduk-Nijakowska, Podania kultury masowej, [w:] Podanie - legenda w 

tradycji ludowej i literackiej, pod red. M. Jakitowicz, V. Wróblewskiej, Toruń 2007. 
39 R. Silverstone, Telewizja a kultura, przeł. W. Kalaga, M. Trela, „Przekazy i Opinie” 1986, nr 2/3, 
s. 51 i 57. 
40 I. Siwiński, Rogera Silverstone'a wprowadzenie do strukturalnej analizy przekazu telewizyjnego, 

„Przekazy i Opinie” 1986, nr 2/3, s. 71. 
41 V. Krawczyk-Wasilewska, Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986, s. 44. 
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nie oznacza, że nie może jednocześnie podlegać środowiskowym „uszczegóło-

wieniom”. Uważna obserwacja przemian zachodzących w kulturze sygnalizo-

wała, jak widać, kierunek przekształceń folkloru „codziennego”, ujawniającego 

się zwłaszcza podczas imprez o charakterze ludycznym, religijnym, czy spo-

łeczno-politycznym, albowiem „folklor jest nie tylko tekstem, lecz także zna-

kiem innych systemów kultury”
42

. 

 Ważny jest przede wszystkim, wyeksponowany już wyżej, proces odbioru 

treści przekazywanych przez media, związany z przenoszeniem sensów w sferę 

praktyki, „Odbierając i przyswajając przekazy medialne, ludzie angażują się w 

proces samotworzenia i samozrozumienia – chociaż często tego wcale nie zau-

ważają”
43

. Ów  proces, nie jest niczym innym jak ujawnianiem się przekazów 

folklorystycznych, które z medialnej inspiracji dominują we współczesnym 

potocznym obiegu. Zwrócił  na to uwagę już Czesław Hernas analizując współ-

czesne opowieści ustne w kontekście radiowych i telewizyjnych wiadomości:  

 „W ich dobieraniu działają, jak w tradycyjnym folklorze, różne intencje, 

które odczytuje słuchacz z relacji o zdarzeniach, skandalach, pogłosek biogra-

ficznych. Poza dominującą w tych wiadomościach tematyką polityczną, obycza-

jową, kryminalną, co jakiś czas odnotowywane są, także w prasie – nie tylko 

brukowej – motywy o starym rodowodzie, wciąż żywe w folklorze wsi i miasta 

wieści o jakimś cudownym wydarzeniu, odwołujące się do podświadomych 

oczekiwań, do myślenia magicznego (możliwość nagłej zmiany w życiu), jak w 

bajkach i programach tzw. populistów adresowanych do ludu. Może się zdarzyć, 

że podstawa sensacji jest autentyczna, znak niesamowity lecz rzeczywisty: we 

Wrocławiu w Parku Szczytnickim rozwinął się przed laty górujący nad koroną 

szczyt drzewa w formę krzyża. Wieści o tym poszły w miasto, a do parku rus-

zyli ludzie, trudno orzec było: zwiedzający, czy pielgrzymi. Decyzją władz – na 

wszelki wypadek – ścięto ów znak”
44

. 

 Dzisiaj nikt takich decyzji już nie podejmuje, a co więcej,  media podobne 

zdarzenia świadomie nagłaśniają, pełniąc  tym samym ważną funkcję folklorot-

wórczą. Prym wiedzie w tym względzie Internet, który inspiruje do udziału w 

„rozmowach”,  umożliwia szybki, globalny obieg przekazywanych treści, które 

wzbogacają lokalną tradycję narratorską i wspomagają aktywność twórczą. 

Szczególną  rolę odgrywa tu internet  we wspomaganiu obiegu przeróżnych 

współczesnych sensacyjnych opowieści (niesamowitych, groźnych, tajemnic-

                                                 
42 Ibidem, s. 48. 
43 J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przekł. I. Mielnik, Wrocław 
1998, s. 48. 
44 C. Hernas, W kręgu opowieści ustnych, „Literatura Ludowa” 1994, nr 3, s. 79.  Autor drukuje 

również  wiersz nowiniarski na ten temat, jaki wtedy powstał w środowisku wrocławskich więźniów 
[podkreśl. JHN]. 
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zych), urban legend, które do niedawna dominowały głównie w ustnym obiegu 

bezpośrednim.
45

  

 Amerykański medioznawcza Stuart Allan nazwał współczesną kulturę - 

kulturą newsów, chcąc wyeksponować ekspansję w mediach serwisów infor-

macyjnych (wiadomości), będących „pewną formą wiedzy powszechnej”, obra-

zującej zewnętrzny świat zgodnie z konwencjami danej kultury: „serwis infor-

macyjny, to coś znacznie więcej niż zwykłe odzwierciedlenie rzeczywistych 

wydarzeń – przekazuje on również ustaloną definicję rzeczywistości jako ta-

kiej”.
46

 Zatem nie dziwi posługiwanie się coraz częściej pojęciem dyskursu 

informacyjnego, bowiem zróżnicowane formy przekazywania informacji za 

pośrednictwem  wszystkich funkcjonujących współcześnie środków przekazu 

obsługują jednocześnie trzy układy kultury współczesnej: układ tradycyjny, 

instytucjonalny i masowy
47

. Każda nowa wypowiedź staje się nowym zdarze-

niem komunikacyjnym i zachodzi w szeroko rozumianym kontekście kulturo-

wym. Są to ustalenia ważne również dla folklorysty. „Rozszerza się zakres in-

formacji wspólnych, stale aktualizowanych. Opowiadanie i komentowanie jako 

rodzaj praktyki wspólnotowej zdominowane zostaje przez informowanie”
48

. 

Każda nowa wiadomość z miejsca wchodzi w relacje z innymi, obecnymi już w 

obiegu: co więcej, nie tylko odbiór informacji zależy od znajomości całego 

zbioru wiadomości wchodzących już w skład (a może raczej  współtworzących) 

dyskursu informacyjnego, ale od niego zależy również tworzenie nowych in-

formacji. „Dyskurs wiadomości jest zatem wspólną dla nadawcy i odbiorcy 

przestrzenią tworzenia sensów, a o  skuteczności tej interakcji decyduje repertu-

ar strategii ułatwiających interpretację przekazów i orientację w świecie”
49

. W 

tej przestrzeni przekazy w sposób naturalny podlegają procesowi folkloryzacji, 

który obserwujemy na trzech poziomach: (1) w bezpośrednim obiegu treści 

(zainspirowanych przez współczesne media) realizowanym w tradycyjnych, 

lokalnych społecznościach; (2) w interakcjach pośrednich realizowanych za 

pomocą Internetu (forma  „tworzenia sensu”  w przestrzeni internetowej wzbo-

gacona jest interfejsem komputerowym i nowymi możliwościami poszerzania 

tekstu obrazem, muzyką itp.); (3) w interakcjach bezpośrednich powstających w 

trakcie tworzenia informacji przez profesjonalnych nadawców (dla współczes-

nych dziennikarzy audytorium, do którego docierają z medialnym przekazem, 

                                                 
45 Por. J. Hajduk-Nijakowska, Folklorotwórcza funkcja mediów, [w:] Folklor w dobie Internetu, pod 
red. G. Garczarczyk i P. Grochowskiego, Toruń 2009. 
46 S. Allan, Kultura newsów, przekł. A. Sokolowska, Kraków 2006, s. 4. 
47 Przywołuję tu oczywiście teorię kultury trzech układów Antoniny Kłoskowskiej, zaprezentowaną 
w pracy: Socjologia kultury, Warszawa 1981. 
48 R. Sulima, Telefon komórkowy – busola codzienności, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie 

przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007, s. 210. 
49 T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006, s. 39.  
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jest jednocześnie źródłem pozyskiwania informacji i opinii). Ten trzeci poziom 

można by nazwać „folklorem gazetowym czy też dziennikarskim”
50

, wszak 

„absolutna większość współczesnych gatunków nie jest zdecydowanie oralna – 

ważną rolę w procesie ich rozprzestrzeniania i wariantowości odgrywają  

współczesne media”
51

, co m.in. spowodowało rozwój badań w Niemczech w 

latach 30-tych XX wieku nad tzw. „podaniami gazetowymi” (Zeitungssagen). 

Dopowiedzmy na zakończenie, że współczesne zainteresowanie sensacją 

skłania dziennikarzy do rejestracji – a co za tym idzie – publikowania w me-

diach wielu pogłosek funkcjonujących w obiegu bezpośrednim (potocznym), 

których nie zamierzają w ogóle weryfikować, zwłaszcza w okresie kryzysu 

społecznego. Współuczestniczą oni tym samym w tworzeniu przekazu folklo-

rystycznego (często rozpoczynają lub przyspieszają proces folkloryzacji i fabu-

laryzacji tekstu), nadając mu jednocześnie rangę informacji wiarygodnej, a to 

głównie dlatego, że przekazują ją w mediach, a te odbierane są przecież jako 

źródło rzetelnego (prawdziwego) przekazu. Jeśli odbiorcy w ten sposób zetkną 

się z pogłoską (a właściwie trzeba by tu użyć pojęcia faktoid
52

), znaną im już z 

obiegu folklorystycznego (potocznego), to tym samym zyskuje ona wymiar 

potwierdzonej, zweryfikowanej informacji, co sprzyja jej społecznej akceptacji i 

w efekcie wspomaga jej rozchodzenie się oraz  inspiruje powstawanie warian-

tów. Zjawisko to ma o wiele głębsze znaczenie, jeśli wiąże się jednocześnie z 

promowaniem określonej wizji świata. Dziennikarz kontaktując się z informato-

rami „negocjuje” z nimi sposób zaprezentowania samego zdarzenia, posiłkuje 

się interpretacjami świadków,  umieszczając ich bezpośrednio przed kamerą, 

wypracowuje na tyle uproszczoną narrację, by gwarantowała ona odbiór opo-

wieści w kategoriach oczywistości.  

 Jeśli nawet media przekraczają granice racjonalnego myślenia, co obserwu-

jemy zwłaszcza w mediach ulegających tabloidyzacji, to przecież „jeśli wiado-

mości mają sprawiać przyjemność i zdobyć popularność – przypomina Stuart 

Allan, cytując klasyka badań nad mediami Johna Fiske –muszą stanowić dobry 

pretekst do rozmowy”
53

. Zatem – rzec można – folklorotwórcza funkcja me-

diów wpisana jest w samą strukturę wiadomości telewizyjnych.  

 

 

                                                 
50 Pojęcie V. Krawczyk-Wasilewskiej, Współczesna wiedza…, op. cit. s. 45 - 46. 
51 P. Janeček, Černá sanitka a jiné dĕsivé přibĕhy. Současné povĕsti a fámy v České Republice, 

Praha 2006, s. 325. 
52 Faktoid rozumiem zgodnie z definicją A. Pratkanisa i E. Aronsona, Wiek propagandy. Używanie i 

nadużywanie perswazji na co dzień, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2003, s. 93: „[...] definiujemy 

faktoid jako stwierdzenie faktu, które nie jest poparte materiałem dowodowym, zwykle dlatego, że 
fakt ten jest nieprawdziwy, albo dlatego, że materiału dowodowego na poparcie tego stwierdzenia 

nie można uzyskać. Faktoidy są prezentowane w taki sposób, że zostają powszechnie uznane za 

prawdziwe”. 
53 S. Allan, op. cit., s. 109. 
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 Zamknęcie 

 Medialny kontekst współczesnego folkloru determinuje zatem nie tylko 

zmiany zachodzące w tradycyjnej kulturze ludowej, ale wpływa także na kieru-

nek dalszego rozwoju tej formy aktywności twórczej. Dzisiaj nie można już 

analizować zjawisk folklorystycznych bez uwzględnienia specyfiki  relacji za-

chodzących pomiędzy mediami a nosicielami folkloru. Media po prostu nieod-

wołalnie przesądziły o specyfice współczesnych sytuacji folklorotwórczych. 
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Prímenia ako (stála) súčasť sociálnej komunikácie  

vidieckeho spoločenstva  

 

Matej Kotal 

 

 
Kľúčové slová: sociálna komunikácia, lokálne skupiny, neoficiálne pomenovania, sekun-

dárne mená, vlastné mená, prímenia, prezývky  

Key words: social communication, local groups, non-official names, secondary names, 

surnames, nicknames 

 

In a common verbal communication occuring between comunity members non-oficial 

names are used along official ones. Surnames or family nicknames belong among sec-

ondary names and they are used together with first names. Surnames were often substi-

tuted by nicknames or they were conneted with them. They had a stable position in tradi-

tional rural community. This was the case of observed locality of Horné Povaţie - Ter-

chová. Nicknames had an important role for identification and differentiation of people 

with the same surname. They were and still are an inseparable part of collective memory, 

they are a natural inter-generation bound, and they reveal communication normes of 

a certain community. They origin emerged from the practical need and they became an 

important part of Slovak folklore.  

 

 
Prírodné prostredie, ktoré je tvorené prirodzenými hranicami (vrátane vzdiale-

nosti, dopravnej dostupnosti a pod.), vytvára medzi obyvateľmi jednej obce 

zaujímavé kontexty sociálnych vzťahov a väzieb. Samotné prírodné prostredie, 

ktoré ovplyvnilo aj formu osídlenia, zároveň spôsobilo, ţe obyvatelia určitej 

lokality sa začali ďalej diferencovať na lokálne spoločenstvá (komunity). Obec 

Terchová je charakteristická rozptýleným osídlením, ktoré sa začalo vyvíjať uţ 

na základe valašského práva v 16. storočí a bolo podporované aj samotným 

charakterom horského prostredia. Obec je tvorená niekoľkými viac i menej 

vzdialenými časťami (Struháreň, Horná Tiţina, Biely Potok, Vyšné Kamence, 

Vrátna, Ústredie) a v rámci nich 68 osadami. Osady a zhluky osád vytvárali 

v rámci spoločenstva obce čiastočne uzavreté lokálne skupiny. Konkrétne so-

ciálne vzťahy v rámci tohto vnútorne diferencovaného spoločenstva jednej obce 

sa premietali aj do praxe, tj. do oblasti sociálnej komunikácie, rodinných väzieb, 

tradovaných predsudkov, frekvencie a bohatosti pouţívania folklórnych ţánrov 

v podobe neoficiálnych pomenovaní – prezývok, prímení, i anekdot 

a humoristických rozprávaní.  
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V tomto príspevku sa budem venovať čiastkovému problému mojej diplo-

movej práce (Kotal 2010) a to neoficiálnym pomenovaniam. Pri výskume v obci 

Terchová som sa zaoberal analýzou vybraných javov spoločenského ţivota. 

Výskum smeroval k objasneniu systému spoločenských vzťahov v obci, ktorá je 

charakteristická rozptýleným osídlením a relatívne zachovaným kultúrnym 

dedičstvom z hľadiska prírodných a geografických činiteľov, ktoré tu pôsobia.  

Ţivot ľudí v akomkoľvek spoločenstve neexistuje bez vzájomného ľudské-

ho kontaktu, ktorý spočíva a prebieha prostredníctvom komunikácie, verbálnej 

či neverbálnej, oficiálnej aj neoficiálnej. Ako aj v prípade oslovovania ľudí sa 

pouţívajú mená v oficiálnej a neoficiálnej rovine (v oficiálnej komunikácii sa 

pouţívajú vlastné mená v ich spisovnej forme, v neoficiálnej ide o familiárne, 

slangové a priateľské formy vlastných mien), tak aj identifikácia určitej osoby 

môţe prebiehať v rovnakých rovinách – v oficiálnej vo forme vlastného mena 

a v neoficiálnej vo forme sekundárneho mena. Pomenovania skupín a mená 

osôb vychádzajú práve z potreby identifikácie, z komunikácie medzi nimi, 

rozlíšenia ale aj hodnotenia. V prostredí dedinského spoločenstva je komuni-

kácia zaloţená hlavne na neoficiálnej verbálnej sfére a často je bohato zastú-

pená mechanizmom neúradných pomenovaní, tzv. prezývok a rodových prí-

mení.  

Pri pohľade do vnútra dedinského spoločenstva Terchovej vystupuje na po-

vrch niekoľko pomenovaní lokálnych skupín a v rámci nich osôb, ktoré sa iden-

tifikujú v niekoľkých úrovniach - od vlastného mena, prímenia, cez príslušnosť 

k lokálnej skupine - osady, miestnej časti, aţ po príslušnosť k obci atď. (príklad: 

Michal Breţný Tichý, od Brehov, v Struhárni, Terchovčan). Kým pomenovanie 

člena lokálnej skupiny bolo odvodené od priestoru – lokality a bolo teda vše-

obecným pomenovaním, vlastné meno spolu s prímením sa viazalo na konkrét-

nu osobu a rod. Pri kontakte s najbliţším okolím bolo teda relevantné vlastné 

meno a hlavne prímenie.  

V spoločenstve malých skupín, v tomto prípade lokálnych skupín jednej ob-

ce, pouţívajú obyvatelia na označenie a identifikáciu osôb jednotlivých rodín 

rôzne formy pomenovaní, oficiálnych i neoficiálnych. Neoficiálne pomenovanie 

určitej osoby sa mohlo ďalej dediť a tak sa stať označením jeho celej rodiny. 

Základnou úlohou týchto neoficiálnych pomenovaní bolo odlíšiť jednotlivca od 

skupiny s rovnakým oficiálnym pomenovaním, teda odlíšiť jednotlivých členov 

rodín s rovnakým vlastným menom. Tieto pomenovania sú ţivou (teda v praxi 

pouţívanou) formou mena, osoby sú ich nositeľmi a sú pod nimi známe ostat-

ným. Majú však platnosť len vo vymedzenom komunikačnom priestore lokálne-

ho spoločenstva, ich relatívne rozšírenie v širšom okolí závisí na interlokálnych 

kontaktoch, sociálnom priestore a pod. Podľa Leščáka (1994) môţu dokladať 

fakty z histórie rodu, sociálne vzťahy a fakty v rámci rodiny či komunity. Ide 

o neoficiálne (neúradné) mená osôb, o tzv. živé mená (Blanár, Matejčík 1978) 

alebo sekundárne mená (Leščák 1994). V rámci neoficiálnych – sekundárnych 
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mien rozlišujem tzv. prímenia, ktoré dopĺňali alebo nahradzovali vlastné mená 

a tieţ prezývky, pri ktorých je výrazný aj ich hanlivý charakter: „Aj tuto býval 

jeden od Jánošov priţenený, Jánošík a volali ich Vojtkovia a zase jeho ţenu 

prezývali Škriekačka, doteraz je Margita Škriekačka. Stále to funguje.“ (Ţ-74) 

Primárnou funkciou prímení je rozlišujúca (diferencujúca) a zároveň identi-

fikačná funkcia. Dôleţitú výpovednú hodnotu má však aj samotná forma pome-

novania, ktorá obsahuje charakteristiku či informáciu o nositeľovi mena. Kon-

krétna forma prímenia môţe byť z časti posmešná či hanlivá, no aj v tomto 

prípade je jej hlavná funkcia identifikačná a rozlišujúca, teda vznikla na základe 

reálnej potreby. Naopak je to pri prezývkach, ktoré vznikajú na základe osobnej 

charakteristiky, majú posmešný charakter, slúţia na identifikáciu, no absentuje 

pri nich rozlišovacia funkcia. Ako tvrdí Mlynka (Mlynka 1999: 70), aj keď sa 

niektoré pomenovania chápu ako hanlivé, za ktoré sa ich nositelia hanbia, ľudia 

ich pouţívajú práve preto hlavne v neprítomnosti menovaného. Prezývky sú 

teda osobám vţdy pripísané a pouţívané inými hlavne v ich neprítomnosti, 

naopak prímenia boli ľuďom buď pripísané alebo si ich zvolili sami a rovnako 

tak ich aj sami pouţívali. Prezývky sa navyše viazali iba na jednotlivca, kým 

vznikajúce prímenia sa často dedili z potomstva na potomstvo a týkali sa teda 

širšieho rodinného pokolenia, bola nimi označovaná v podstate celá rodina spo-

ločného predka. Preto môţeme prímeniam doplniť prívlastok- rodové, rodové 

prímenia. S podobným termínom pracuje aj Mlynka, ktorý hovorí o tzv. rodin-

ných prezývkach (Mlynka, 1999).       

Potrebu vzniku prímení vyvolali tri súčasne pôsobiace faktory a to - veľkosť 

rodín, endogamné uzatváranie manţelstiev a nízky počet osobných mien. Veľ-

korodiny a rozvetvené rodiny boli do druhej svetovej vojny na slovenskom 

vidieku, a rovnako tak i v Terchovej, častým javom. V jednej osade mohlo ţiť 

aţ desať a viac rodín a v mnohých prípadoch ich tvorili práve súrodenci a ich 

potomstvo, teda rodiny s rovnakým rodovým menom v prípade bratov, a taktieţ 

sestier, kým sa nevydali a neprijali meno muţa. „Také prímenia sme mali. Keď 

bolo po jednom, po dvoch takých, tak mali normálne, ale keď tu bolo rozvetve-

né, jedna rodina sedem bratov, tak potom, keď sa oţenili, tak mali také príme-

nie.“ (Ţ-80) Manţelská endogamia bola zjavná v niekoľkých úrovniach, počnúc 

priestorom osady, susedných osád, miestnej časti, v rámci obce atď. Aj tento 

fakt spôsoboval, ţe na malom priestore sa častými manţelstvami, často medzi 

vzdialenými príbuznými, kumulovali určité rodové mená. Posledným faktorom 

bolo, ţe vlastné mená osôb neboli také pestré ako je tomu dnes. Bolo len nie-

koľko obľúbených a zauţívaných mien, ktoré sa pri vzrastajúcom počte obyva-

teľom často opakovali: „ Bolo veľa ľudí, ale bolo moţno menej priezvísk ako 

teraz, a keď sa nepouţíval taký veľký diapazón tých mien, bolo Márií veľmi 

veľa, Katarína, takých klasických slovenských mien alebo ktoré ľudia povaţova-

li za mená normálne alebo sväté. Bolo čo ja viem, desať Márií Hanuliakových, 
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keď bola takáto situácia, tak vţdycky im dávali ešte nejaké prímenie.“ (M-34) V 

takýchto prípadoch identifikačnú úlohu prestali spĺňať ako rodové mená – 

priezviská, tak i osobné mená. Museli ich preto doplniť sekundárne mená, kon-

krétne prímenia. Tie sa mohli postupne generačne prenášať na ďalších potom-

kov, nielen v muţskej línii (ani po vydaji sa dievke nemuselo rodové meno 

zmeniť), ale často na všetkých členov rodiny „Mali hodne priezvísk rovnakých, 

tak musel mať ešte nejaké meno. Ako napríklad môj starký, on býval pri Vyšných 

Kamnecoch, Pod dolinú sa to volalo a on bol Meško. Bolo ich tam hodne Meš-

kov, tak ho volali Adam Meško Mrázik. A nám to zostalo všetkým, ţe Mrázky. Aj 

jeho sestry, aj jeho dievky, aj my vnučky.“ (Ţ-74) 

Pouţívanie a vyuţívanie prímení bolo v minulosti ozaj hojné „Vyuţívali ich 

dennodenne. Prišla reč na toho konkrétneho, ktorý tú prezývku mal, tak sa ne-

zabudlo ju pouţiť. To aj pomáhalo, keď ich bolo veľa, rozlíšiť ich.“ (Ţ-58) 

V niektorých prípadoch  sa môţe zdať, ţe predčili v pouţívaní aj vlastné mená 

a boli im nadradené. A. Jágerová preto hovorí o tzv. primárnych menách, pre-

toţe mali v komunikácii ľudových vrstiev dominantnejšie postavenie ako osob-

né a rodové mená (Jágerová, 2001: 66). „Keď bol niekto krajčír, tak doteraz 

viem, ţe ten človek sa volal inak, napríklad sa volal Jozef Martinček, ale skoro 

neviem o tom priezvisku, lebo ich ľudia nevolali inak ako Krajčírovia.“ (M-54) 

Aj napriek tomuto faktu, prímenia neboli dominantné v kaţdej situácii, napr. pri 

úradnom styku, a taktieţ ak ich vnímame v postupnosti vzniku, nasledovali aţ 

ďaleko po vlastných menách. Mávali teda niekedy dominantné postavenie voči 

rodovým menám, no častým pravidlom bolo, ţe sa spájali s osobným či rodo-

vým menom a spolu tvorili najľahšie čitateľný kód. Boli vnímané ako akési 

druhé priezviská, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou niečiej identity „Nás zvali 

Holúbkovia a my sme sa aj písali Holúbkovia, aj ja sa píšem Holúbková. 

A kaţdý mal aj prímenie. My sme mali prímenie Solárovia a to potom zvali 

Rechtorčiny, Pavelkuliaci, lebo to prve tak hodne krstili Jozef. Ale to nie ţe ich 

prezývali, ale to mali druhé priezvisko.“ (Ţ-80) V spoločenskej komunikácii, ak 

išlo o frekventované priezvisko, sa na označenie rodiny pouţívali rodové príme-

nia a ak bolo potrebné označiť konkrétnu osobu, kombinovalo sa prímenie naj-

častejšie s osobným menom, menej priezviskom.  

Ich vznik podnietila pragmatická potreba a aktuálna situácia v danej lokalite 

(rozlíšiť členov veľkých rodín s frekventovaným vlastným menom). Prímenia 

poznalo široké spoločenstvo dediny, uţ samotná rozvetvená rodina bola predpo-

kladom toho, ţe jej členov poznala širšia lokalita. Kým rodina nebola rozvetve-

ná do tej miery, ţe niekoľko príbuzných malo rovnaké meno, sekundárne mená 

sa nepouţívali, snáď iba vo forme prezývok.  

Existovali situácie, kedy prímenie prevzalo oficiálnu funkciu mena, resp. 

kvôli oficiálnej komunikácii muselo vzniknúť. „Bol Ján Muráň Breţný, Ján 

Muráň Lysičan, Ján Muráň Rechtorík a to tak postupne išlo, len tie mená dávali 

dupľom. Dneska je to jedno a dosť. Ja sa tieţ volám Adam Dikoš Janacký, môj 
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otec bol z Terchovej od Janackých a priţenil sa tu. Keď som narukoval, tak som 

si dal len Adam Dikoš, lebo otec sa písal Diko, len si pripisoval Janacký. To sa 

aj pripisovalo do občianskeho, ale starý otec to nemal, iba otec.“ (M-95) Vy-

ţiadala si to teda konkrétna situácia pri generácii narodenej na prelome 19. a 20. 

storočia. Prímenia spĺňali spomínanú funkciu i formu druhého priezviska 

a fungovali i v oficiálnej komunikácii. Úradom naozaj nezostávalo pri zvyšujú-

com sa počte obyvateľov s rovnakým menom a nutnosti ich evidovať zrejme nič 

iné, ako udávať druhé priezviská vo forme uţ existujúcich prímení alebo si tieto 

priezviská jednoducho pre tento účel rozlíšenia vymyslieť či od niečo odvodiť 

(priezvisko manţelky za slobodna, priezvisko rodinného predka). Takéto zofi-

ciálnené prímenia sa pripisovali aj do matrík: „Dokonca aj v matrike, my ne-

máme aţ takú starú matriku, nejakých 1896, nejak tak, kde sa písala 

v maďarskom jazyku, ale kvôli tomu, aby sa vedelo prísť na koreň veci, po tej 

právnej línii, tak sa dopisovalo, kvôli lepšej orientácii. Dali mu meno a potom 

ten typický názov. A potom z toho vznikali tie priezviská. S tým, ţe majú takú 

prezývku, ale to uţ nie je oficiálne, niekde v dokumentoch. To len ľudia pouţíva-

jú a veľmi často.“  (M-81) 

Ak mal predok prímenie vo forme druhého priezviska, zapísané dokonca 

v občianskom preukaze a matrike, potomkovia obe priezviska automaticky 

dedili. V niektorých prípadoch nebolo ani samotným potomkov jasné, ktoré 

priezvisko je pôvodné a ktoré tzv. druhé priezvisko. Vo väčšine prípadov sa to 

dá učiť postupnosťou, teda tak, ţe prímenie nasledovalo aţ za rodným menom. 

Počas vojny a hlavne po nej potreba prímení stratila svoj význam. Zrejme preto, 

aby ani jedno priezvisko nezaniklo a ešte dodatočne splnilo svoju pôvodnú 

funkciu, je častým javom, ţe bratia si tieto zdedené priezviská podelia „Alebo 

tuto sú štyria bratia pri zastávke, tam býva Viktor, povyše býva Václav, na dru-

hej strane býva Jano a na Kamencoch býva Štefan. Najstarší a najmladší sa 

volá Bobáň a tí dvaja strední sa volajú Maţgúti. Lebo tam bolo napríklad osem 

rodín, ktorí sa volali Maţgút. Aby to rozlíšili, tak si dali prímenie ešte Bobáň. 

A tí ich synovia, niektorí si nechali meno Maţgút a niektorí Bobáň, ale sú bra-

tia“ (M-54). Rovnaké postupy rozdelenia si priezvisk sa zachovali aj 

v matričnej knihe (príklad z roku 1960, kde si František Laurenčík ponecháva 

jedno priezvisko svojho otca Adama Laurenčík Patrnčiaka, druhému synovi 

Vincentovi tak bolo pridelené druhé priezvisko otca (pôvodne prímenie) –

Patrnčiak). 

Napriek tomu, ţe povedomie v obci o prímeniach osôb je ozaj dosť silné, 

pôvod mnohých z nich je pre obyvateľov nejasný. Zotrvačnosť medzigeneračnej 

transmisie prímen slabne a deti uţ nededia od rodičov ich prímenia, čo bolo 

v minulosti doslova pravidlom. Pomaly strácajú svoj význam aj preto, ţe sa rodí 

oveľa menej detí, mladé rodiny sa osamostatňujú, mnohé odchádzajú, nové 

prichádzajú a s nimi aj ich rodné mená. Endogamia vo výbere partnera sa taktieţ 



Etnologické rozpravy                                                                                              1-2/2010 

 

 83 

 

vo veľkej miere oslabila a aj škála výberu osobných mien je dnes oveľa pestrej-

šia. Frekvencia rovnakého rodového i osobného mena teda uţ nie je taká veľká 

ako v minulosti. Táto folklórna forma je však stále ţivá a v nových situáciách 

(rozvíjajúce sa chalupárstvo, turizmus) sa rozvíja ďalej, do nových foriem. To 

dokazujú napríklad prímenia chalupárov, ktoré im prisudzujú miestni. Prímenia 

najčastejšie dostávajú po pôvodných majiteľoch majetku alebo podľa miesta 

svojho pôvodu  „Inak mu nepovedia v tej osade ako Praţák, aj keď sa menom 

inak volá“. Nové prímenia vznikajú neustále, no väčšinu z nich môţeme pova-

ţovať za prezývky. Stratili svoju základnú - rozlišovaciu funkciu, majú teda 

posmešný či zábavný charakter, no stále slúţia na identifikáciu istej osoby. 

Napríklad ţiaci základnej školy uvádzali vo svojich výpovediach veľké spek-

trum prezývok, ich počet sa pohyboval okolo desať, u niektorých aj tridsať. 

Tieto sekundárne mená s posmešným charakterom majú svoj pôvod odvodený 

hlavne od fyzických či spoločenských charakteristík danej osoby alebo sú vý-

sledkom skomolenia rodného mena či miesta bydliska (Strúhanka – obyvateľka 

Struhárne). Nie všetky majú posmešný podtón, niektoré vypovedajú zriedkavú 

skutočnosť, ktorá danú osobu charakterizuje alebo je s ňou nejako spojená (Jano 

Vietnam - pretoţe má ţenu z Vietnamu). Prímenia, ktoré vznikli a dedili sa 

v minulosti, sú stále súčasťou kolektívnej pamäti, sú prirodzeným medzigene-

račným spojovacím faktorom, vypovedajú o komunikačných normách daného 

prostredia lokálneho spoločenstva.  

Prímenia sú ako spoločenským ukazovateľom, tak i folklórnym motívom 

a komunikačnou formou. Existujú v mnohých formách, je jasný dôvod ich vzni-

ku, no pôvod tej-ktorej konkrétnej formy však často nie. Aj obyvatelia si rôzne 

vysvetľujú pôvod niektorých prímení „Predpokladám, ţe to vţdycky vzniklo 

nejako prirodzene, nejaká charakteristika, keď bol niekto napríklad z tých Ha-

nuliakovcov, príklad hovorím, kováč, tak bol Ján Hanuliak Kováč, bolo to na 

základe remesla, alebo to bolo na základe nejakej typickej črty tej rodiny. Alebo, 

niekto mohol byť, ľudia označovali, keď sa niekto vrátil z Ameriky tak Amerikán, 

hej. On bol XY, ale uţ ho vedeli rozlíšiť podľa tohto názvu“. (M-54) 

Existujú viaceré členenia prímení,
1
 v prostredí Terchovej moţno vymedziť 

tieto typy vyskúmaných prímení: 

                                                 
1 Existujú viaceré typy ich rozčlenenia. Napr. Pospíšilová (2000: 143) vymedzuje tieto pomenúvajú-

ce motívy: - mená pôvodného majiteľa domu, -remeslo či funkcia, sociálne postavenie alebo osobné 
charakteristiky, - umiestnenie, orientácia v obci. L. Mlynka (1999: 70) zase rozlišuje prímenia: - 

odvodené od remesla, - odvodené od zamestnania, - zo zaniknutých priezvísk, - podľa miestnej časti, 

- podľa fyzických a psychických znakov. Zastúpenie typov ţivých mien podľa M. Leščáka ( 1994) 
sa aţ na jednu výnimku potvrdilo aj v Terchovej, prímenia : - súvisiace s priestorovou lokalizáciou 

sídla rodiny, - súvisiace s fyzickými vlastnosťami členov rodiny, - súvisiace so zamestnaním alebo 

spôsobom obţivy, - súvisiace s psychickými vlastnosťami, - súvisiace s prevzatím niektorého mena 
či priezviska člena rodiny, - úmyselným komolením úradných mien  
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 prímenia odvodené od rodinného predka – „Aj manţel, píšeme sa Breţný 

a tieţ si dopisoval Noga. Lebo tu boli traja Joţkovia, Joţo Breţný, tak jeden bol 

Noga, druhý bol Lutišan a tak. My sme boli Noga.“  (Ţ-80) 

o odvodené od osobného mena otca - „Prve môjho starého nezvali inak iba 

Joţko Matejov, lebo Mateja mali otca, to uţ kaţdý vedel kto je Joţko 

Matejov.“ (Ţ-80) Tento typ prímení je beţný v komunikácii, je akoby 

familiárnym označením osoby a nemusel sa stať trvalým prímením pre širšiu 

rodinu.  

o  zriedkavé sú prímenia odvodené od ţenského člena rodiny - „Boli aj tuto 

hore, volajú sa Dávidici a ich stará mama bola Barborka, tak ich volali 

Barboriaci.“ (Ţ-74) 

 prímenia odvodené od lokalizácie v rámci obce – „A keď nevedeli o koho 

ide, tak sa pridalo k menu z kerej osady je a uţ bolo jasné keho je.“ (M-74) 

Pouţitie takejto formy prímenia však bolo moţné len v prípade, keď v rámci 

jednej osady nebolo viac príbuzných rovnakého mena.  

 prímenia súvisiace s lokalizáciou predchádzajúceho bydliska - „Vtedy boli 

moţno tie tri, štyri baby zo Zázrivej vydaté v Terchovej a kaţdú volali Zázrivka. 

Bola tu aj Zborovianka zo Zborova alebo Rojkovianka z Rojkova, tak tá má ešte 

doteraz názov Rojkovianka. Tuto dole, čo majú obchod volajú Východniarka, 

lebo ona tu prišla z východu a tu nikoho nezaujíma či je Laceková alebo aká, 

ale Východniarka. Takéto názvy tu fungovali.“ (M-54) Tu badať, ţe pôvod 

určitej príchodzej rodiny alebo jej člena môţe pretrvať v kolektívnej pamäti 

dediny niekoľko generácií a aj preto povaţujem túto formu neoficiálnych 

pomenovaní za prímenia, aj keď s čiastočne iným charakterom (keďţe sa ich 

tvar opakuje).  

 prímenia súvisiace s fyzickým výzorom – „Čo mám švagra, tak jeho otec 

sa volá Dávidík, tam od Repaňov je, ale volajú ich Krchňovia. Lebo jeho otca, 

otec mal nejaký úraz na ruku a tak sa všetko musel naučiť robiť s ľavou rukou, 

tak ho volali Krchoň, ako ľavá ruka je krchňavá. Alebo starého od Krištofíkov 

volali Hrozniak, ale doteraz neviem prečo ho tak volali, ţe či preto, ţe to bol 

starý škaredý chlap, pred ktorým deti utekali...“ (M-58) 

 prímenia súvisiace osobnostnými charakteristikami – „Ja si pamätám 

napríklad Krištofíkov, čo bývali tam Pod Bukovinú, čo ich volali Luciferi. Keď 

bola zábava alebo svadba, to by sa nikdy neobišlo bez toho, aby niekoho 

nepopichali noţom alebo nedobili. Aj moji bratranci to sú všetko Luciferi, lebo 

moja stará mama bola Krištofíčka a kaţdý Krištofík je automaticky na základe 

tej tradície Lucifer.“ (M-54). Obidva typy spomínaných prímení, ktoré 

charakterizujú povahu alebo výzor človeka, majú veľmi blízko k prezývkam a je 

komplikované posúdiť, či vznikli primárne na základe potreby rozlíšiť osoby 

rovnakého mena alebo len podrhnúť charakteristiku rodiny či jej člena.    
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 prímenia súvisiace so zamestnaním – „A umelecké meno majú Dienko, lebo 

ten starý bol stolár, tak doteraz ich volajú Dienkovci.“ (M-45) Tento typ 

prímení je najzriedkavejší.  

Väzby medzi prírodným a sociálnym priestorom v Terchovej sú veľmi silné 

a netýkali sa iba materiálnych sfér, ale aj duchovných a sociálnych. Človek sa 

v danom prostredí rodil, rástol a formovalo sa jeho vedomie jedinca, ktorý bol 

zasadený do určitého priestoru, ktorý mu bol domovom. Tu na princípe priesto-

rovej blízkosti prebiehala komunikácia, nadväzovali sa kontakty, prebiehal 

spoločenský ţivot a vytvárali sa väzby medzi jednotlivými rodmi. Ich vzájomná 

prepojenosť a koncentrácia na malom území, teda dlhotrvajúca endogamia 

v rámci jednej lokálnej skupiny, vytvárali potrebu vnútornej diferenciácie 

a identifikácie členov jednotlivých rodín. Túto potrebu pokryli vznikajúce prí-

menia, tzv. druhé priezviská. Vznikajúce preto, lebo nevznikli v určitej dobe, ale 

vznikali priebeţne, keď si ich konkrétna situácia vyţiadala. Dnes síce podľa 

nich vedia obyvatelia stále konkrétnu osobu či rodinu identifikovať, no zároveň 

s najstaršou a strednou generáciou doţívajú. Koniec lokálpatriotizmu, endoga-

mie a veľkorodín v rámci osád a lokálnych skupín vplýva aj na pouţívanie neo-

ficiálnych pomenovaní a konkrétne prímení. Tie dnes síce vznikajú, no len vo 

forme prezývok za účelom evidencie ,,inakosti“ jednotlivcov.  

       Príspevok mal za úlohu načrtnúť a sčasti popísať problematiku prímení 

v obci Terchová, pretoţe ako som v úvode spomenul, venoval som sa tejto téme 

v rámci diplomovej práce iba parciálne. Dôkladnejší výskum by určite priniesol 

ďalšie zaujímavé poznatky z oblasti sociálnej komunikácie a folklórnych fo-

riem. Zároveň by som chcel tento krátky príspevok venovať prof. Milanovi 

Leščákovi, ktorého som mal tú česť poznať ako profesora bratislavskej katedry, 

a taktieţ humorného a zanieteného človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva.   
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Ľudová hudba je ţivý organizmus, ktorý dnes podobne ako aj v dávnejšej minu-

losti reaguje na spoločenskú objednávku, prispôsobuje sa prostrediu, v ktorom 

pôsobí, či vstrebáva do seba najrôznejšie módne vlny. Je však stále potreb-

ná, v určitých skupinách obyvateľstva aj veľmi ţiadaná a obľúbená. Obzvlášť, 

ak hranice hudobných ansámblov produkujúcich folklórnu hudbu posunieme od 

tradicionalistického akceptovania hlavne sláčikových a cimbalových hudieb 

smerom ku kapelám, ktoré majú rôzne, častokrát úplne „nefolklórne“ obsadenie. 

Napriek všetkému však folklórnu hudbu produkujú.
1
  

Je prirodzené, ţe smerom do súčasnosti sa funkcia ľudovej hudby, herné prí-

leţitosti, zloţenie kapiel i repertoár muzikantov menia. Z hľadiska historického 

vývinu sa prelínajú i nositelia, tvorcovia a percipienti, ktorí majú zásluhu na 

tých podobách ľudovej hudby, ktoré má dnes  – v tomto zmysle  kontinuálne 

pokračujú tieto procesy z minulosti.
2
 Závaţnejšia je skôr skutočnosť, ţe 

v súčasnosti masívne ustupujú z nášho ţivota prirodzené folklórne prejavy 

a ubúdajú pôvodné hudobno-spevné príleţitosti, ktoré tvorili organickú súčasť 

ţivota vo vidieckom a malomestskom prostredí. To by zdanlivo mohlo budiť 

dojem, ţe vedno s týmto procesom budú miznúť aj ľudové hudby. Prax však 

hovorí o tom, ţe to tak jednoznačne nie je – práve naopak, akoby počet ľudo-

vých hudieb prirodzene narastal. Do popredia vystupuje prezentácia ľudovej 

hudby v rámci folklorizmu a zároveň transformovaná hudobno-folklórna pro-

                                                 
1 Práve konzervatívne chápanie ľudovej hudby hranej len kapelami v tradičnom obsadení je typické 

predovšetkým pre členov folklórneho hnutia na Slovensku. Vo vidieckom a čiastočne aj mestskom 
prostredí, kde hudobné kapely hrajúce folklórnu hudbu majú hlavne utilitárne funkcie, sú ich prijí-

mateľmi akceptované ako prirodzená súčasť hudobnej scény. 
2 ELSCHEK, O. : Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej nástrojovej hudby. In: Musicologica 
Slovaca X. Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Veda, Bratislava 1985, s. 7 – 47. 
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dukcia prirodzene pokračuje plniac primárne zábavové funkcie na vidieku ale aj 

v mestách. Z uvedeného vyplýva, ţe jedna zo základných vlastností ľudovej 

hudby je schopnosť premeniť sa do takých podôb, ktoré sú aktuálne, vyhovujú 

novým spoločenským podmienkam a neraz získavajú aj novú funkciu. Stereo-

typ, ţe zánik prirodzených herných príleţitostí zároveň automaticky znamená aj 

zánik ľudovej hudby ako takej teda v zásade neplatí. Ľudová hudba síce oslovu-

je menšie mnoţstvo ľudí, nepatrí medzi najmodernejšie hudobné ţánre, je menej 

propagovaná v médiách a pod., no určite nezaniká. Nachádzame ju v rôznych 

podobách, no stále ide o ľudovú hudbu, aj keď moţno nespĺňa našu predstavu 

o jej „čistej“, „autentickej“ podobe.
3
  

Ak hovoríme o premenách ľudovej hudby je dôleţité zdôrazniť, ţe výz-

namný vplyv na ne majú a aj v minulosti mali spoločensko-politické 

a hospodárske zmeny. Za takýto dôleţitý medzník v 20. storočí moţno povaţo-

vať napr. koniec 2. svetovej vojny, resp. rok 1949 a nástup socialistického zria-

denia. Práve otázka vplyvu socialistickej kultúrnej politiky na folklórnu produk-

ciu je moţno jednou z najdôleţitejších, na ktoré bude potrebné v najbliţšom 

období objektívne zodpovedať. V kaţdom prípade však pozitívne i negatívne 

dôsledky pôsobenia bývalého spoločenského zriadenia na tradičný folklór 

i folklórne hnutie pociťujeme dodnes.
4
   

Aj vzhľadom na túto skutočnosť povaţujeme vo vývoji hudobno-folklórnej 

produkcie za významný medzník aj rok 1989. Ten priniesol celospoločenské 

zmeny, ktoré sa priamo či nepriamo podpísali aj na existencii a produkcii kapiel 

hrajúcich folklórnu hudbu. Folklórne hnutie sa oslobodilo od ideologických 

tlakov zo strany štátu, no o to viac začalo podliehať tlakom ekonomickým.
5
 

S tým pochopiteľne súvisí i stále sa stupňujúca komercionalizácia produkcie 

a určité tendencie smerujúce k nevkusu. Z dnešného pohľadu sa dá povedať, ţe 

tak, ako sa zneostrujú hranice folklórnej hudby pribúdaním rôznorodého reper-

toáru, tak sa zväčšuje i variabilita kapiel, ktoré ešte stále (často nesprávne) vo-

láme „ľudovými hudbami“ – veľmi často sa totiţ termínom „ľudová hudba“ 

alebo „ľudová kapela“ označujú i také zoskupenia, ktoré sú vo svojej podstate 

zábavno-tanečnými kapelami. Ich repertoár je veľmi rozmanitý a len 

v obmedzenej miere pozostáva z ľudových piesní.
6
 Ak do výpočtu kapiel, ktoré 

                                                 
3 Otázka „čistoty“, „pravosti“ a „autentickosti“ je tieţ vo svojej podstate stereotypom, ktorý pestuje 
najmä folklórne hnutie: za ten „najpravejší“ folklór sa väčšinou povaţuje predovšetkým ten, ktorý 

prirodzene existoval v období medzi vojnami. Často sa však zabúda na to, ţe i vtedy naň pôsobili 

módne vlny, premieňal sa a absorboval všetko to, čo jeho nositelia povaţovali za dobré a pekné. 
4 PAVLICOVÁ, M. – UHLÍKOVÁ, L. : Folklorismus v historických souvislostech let 1945 – 1989 

na příkladu folklorního hnutí v České republice. In: UHLÍKOVÁ, L. (ed.): Národopisná revue 18, 

2008, č. 4, s. 187 – 197. 
5 HAMAR, J. : Folklór v tieni scénického folklorizmu. Na margo folklórneho hnutia na Slovensku 

pod roku 1988. In: Národopisná revue 18, 2008, č. 4, s. 215 – 225. 
6 Takto bola vo vysielaní TV Markíza 2. 8. 2010´„ľudovou hudbou“ napr. nazvaná kapela Senzus, 
ktorej patril hlavný vysielací čas o 20. 00. 

http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Anr-42008-pavlicova-a-uhlikova&catid=9%3A2008&Itemid=5&lang=cs
http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Anr-42008-pavlicova-a-uhlikova&catid=9%3A2008&Itemid=5&lang=cs
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hrajú ľudové piesne k „ľudovej zábave“ zahrnieme i takéto zoskupenia, mohla 

by ich klasifikácia pri určitom zjednodušení vyzerať nasledovne:
7
 

 

1. prezentačné kapely, t. j. ľudové hudby orientujúce sa na koncertné vy-

stupovanie samostatne alebo ako súčasť folklórnych kolektívov, súborov 

a skupín. Tieto prezentujú folklórnu hudbu v rôznych stupňoch jej štylizácie 

predovšetkým koncertne, t. j. na vystúpeniach, kde sú jej prijímatelia pasívnymi 

účastníkmi tejto produkcie. Typickými príkladmi takýchto zoskupení sú napr. 

Orchester Lúčnice, Zlaté husle, Orchester SĽUK-u, donedávna OĽUN, PUĽS, 

Cigánski diabli, ale napr. aj Muchovci, ĽH FS Šarišan, atď. Prezentácia týchto 

kapiel (resp. orchestrov) je zaloţená na vopred pripravenom a premyslenom 

slede koncertných čísiel, ktoré sú viac alebo menej prekomponovanými úpra-

vami ľudových piesní.
8
 Častokrát u nich sledujeme snahu vyuţiť vo svojich 

vystúpeniach prvky, ktoré majú zatraktívniť a ozvláštniť ich repertoár (napr. 

ľudové hudobné nástroje a to i napriek tomu, ţe historicky s hudobnými ansám-

blami nikdy nehrali). Mnohé z týchto kapiel pritom neraz povaţujeme za vzoro-

vých reprezentantov regiónu, z ktorého pochádzajú. Tieto kapely vystupujú 

koncertne na festivaloch (nielen folklórnych), rôznych spoločenských akciách, 

večierkoch i recepciách, no i samostatných prezentačných podujatiach, vystúpe-

niach a pod.  

2. zábavové kapely, t. j. kapely, ktoré v podstate plnia prapôvodné funkcie 

ľudovej hudby, teda hry k tancu. Sem spadajú kapely, ktoré priamo nadväzujú 

na regionálne a lokálne interpretačné tradície, ale aj tzv. svadobné kapely 

v rôznych obsadeniach, tzv. džezy
9
 či dokonca populárne komerčné kapely typu 

Senzus, Akord a ď. Tieto kapely sa vyznačujú širokým diapazónom rôznorodé-

ho repertoáru. Ten je síce obvykle zostavený z rúnd alebo tanečných kôl pozos-

távajúcich z celoslovensky rozšírených najznámejších piesní (hlavne valčíkov, 

poliek, táng a čardášov). Osobitú podskupinu v tomto prípade predstavujú kape-

ly produkujúce tzv. rom-pop. V zásade však tieto kapely hrajú ľudové piesne 

v takej podobe, ktorá zodpovedá spôsobu hry sláčikových kapiel v minulosti: 

narušenie piesňovej rundy, nahradenie jednej piesne inou a pod. neznamená 

narušenie celkového aranţmánu. Hra týchto kapiel je obyčajne zaloţená na 

                                                 
7 Samostatnú problematiku predstavujú dychové hudby, ktorých pôsobenie na poli tradičnej 
a zábavovej hudby dodnes nie je dostatočne spracované 
8V prípade kapiel charakteru ako napr. Cigánsky diabli je snáď vhodné poloţiť si otázku, či ešte ide 

o folklórnu kapelu, keď jej repertoár tvorí folklórna hudba len v malom percente. Atribúty ľudovej 
hudby si však zachováva jej nástrojové obsadenie. 
9 Džezmi sa označujú kapely, ktoré začali na Slovensku vznikať v 50. rokoch 20. storočia. Napriek 

svojmu názvu však neinterpretovali jazz, ale predovšetkým módnu tanečnú hudbu. V súčasnosti 
takéto zoskupenia na vidieku ešte nachádzame, avšak sú na dramatickom ústupe. 
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improvizácii a dokáţe sa rýchlo prispôsobiť poţiadavkám spoločnosti, pre ktorú 

kapely hrajú.  

Prieniky medzi obidvoma týmito skupinami sú samozrejme moţné 

a prirodzené. Za určitých okolností účinkujú tieto kapely na „formálnych“ i 

„zábavových“ fórach súčasne. Z hľadiska skladby ich repertoáru a „umelec-

kých“ ambícií týchto hudobných ansámblov však predsa len vidno zásadný 

rozdiel v ich ideovej profilácii.  

      Uvedené delenie nie je záleţitosťou vývoja na pôde ľudovej hudby len po 

roku 1989 – obidve skupiny je moţné vyčleniť uţ pred týmto rokom. Prieniky 

nefolklórnej hudby do slovenskej tradičnej hudby a aj vzájomné ovplyvňovanie 

sa tzv. artificiálnej a nonartificiálnej hudby sú doloţené uţ z omnoho skoršieho 

obdobia ako z 20. storočia a v ţiadnom prípade sa netýkajú len územia Sloven-

ska.
10

 V zásade sa však rozdiely v produkcii a v spôsobe sebaprezentovania 

kapiel hrajúcich folklóru hudbu stávajú čoraz hlbšími a ich mediálny obraz je 

uvedomelo pestovaný tak, aby sa vyhraňovali ako súčasť jednej z uvedených 

skupín.  

Ak hovoríme o folklórnych kapelách, ktoré viac alebo menej nadväzujú na 

slovenský regionálny alebo lokálny hudobný repertoár, môţeme tu uplatniť 

ďalšie delenia:  Garaj v roku 1995 prezentoval také delenie, v ktorom zo skupi-

ny všetkých ľudových hudieb vydelil 4 - 6 členné sláčikové kapely, príp. sláči-

kové kapely s cimbalom.
11

 Tie rozdelil na dve základné skupiny :  

1. Dedinské muziky, ktoré priamo nadväzujú na lokálnu domácu tradí-

ciu
12

 (napr. ĽH Júliusa Bartoša-Šuka z Čierneho Balogu, ĽH Ondreja Radiča 

z Kokavy nad Rimavicou, ĽH Jozefa Kroku-Češľaka zo Zámutova a ďalšie.). 

2. Do druhej skupiny zaradil dedinské a malomestské kapely, ktoré síce ostá-

vajú zaloţené na domácej štýlovej interpretácii, no sú poznačené aj novými 

vplyvmi (napr. Muchovci z Terchovej, Hrončekovci z Hriňovej, Ďatelinka 

z Detvy, ľudové hudby zo Zuberca, Suchej Hory a pod.).  

Za posledných 15 rokov mnohí z primášov, ale aj ďalších muzikantov, ktorí 

boli akýmisi „garantmi“ udrţiavania špecifických interpretačných štýlov zomre-

li a uvedená prvá vyčlenená skupina sa začala rapídne zmenšovať. Z pohľadu 

dnešného vývoja a jeho ďalších perspektív sa ukazuje, ţe jednu samostatnú 

skupinu začnú tvoriť (alebo uţ aj tvoria) kapely, v ktorých sa silná regionálna 

                                                 
10 GARAJ, B. : Hudobný folklór a jeho fúzie s prúdmi populárnej hudby na Slovensku. In: 

PŘIBYLOVÁ, I. – UHLÍKOVÁ, L. (eds.): Od folklóru k worldmusic. Musical Folklore and Its 

Fusion with Popular Music Streams in Slovakia. Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 
Náměšť nad Oslavou 2003, s. 40 – 50. 
11 GARAJ, B. : Ľudová hudba a jej premeny. In: Ethnomusicologicum II, Ústav hudobnej vedy 

SAV, ASCO Art & science, Bratislava 1995, s. 139 – 146. Výpočet ľudových hudieb v uvedenej 
klasifikácii neobsahoval veľkú skupinu hudieb amatérskych folklórnych súborov. 
12 GARAJ, B. : Modely tradovania folklóru na vybraných príkladoch zo slovenskej ľudovej hudby. 

In: PAVLICOVÁ, M. – UHLÍKOVÁ, L. (eds.): Kouzla ve world music – od rituálu k webovým 
stránkam. Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2006, s. 31 – 40.  



Alžbeta Lukáčová 

 

 

 
90 

tradícia prirodzene snúbi (nadväzujúc silnejšie alebo menej silno na tradičné 

interpretačné hudobné štýly) s novodobými a módnymi vplyvmi. Druhou skupi-

nu je tá, ktorá s folklórnymi predlohami narába voľnejšie, viac sa prispôsobuje 

poţiadavkám trhu a orientuje svoju produkciu komerčnejšie. Vyuţíva pritom 

úzku fúziu folklórneho repertoáru so štýlom hry, ktorý vykazuje znaky populár-

nej hudby. Samostatné skupiny tvoria dychové hudby a tzv. súborové hudby, 

u ktorých je rozmanitosť k prístupu spracovania hudobno-folklórnych predlôh 

ešte väčšia. Z tohto pohľadu moţno vyčleniť: 

 

1. Kapely, ktorých produkcia vychádza z tradičnej hudby v širšom poní-

maní – teda z vidieckej tradície, no je kontaminovaná ďalšími vplyvmi (napr. 

Pokošovci z Valkovne, Ďatelinka z Detvy, Paľáčovci z Hrochote, Ţoltákovci 

z Raslavíc, Šimičákovci zo Zuberca a pod.). Tieto kapely zvyčajne nadväzujú na 

lokálnu hudobnú tradíciu, poznajú ju a v určitom zmysle sú jej priamymi pokra-

čovateľmi. Mnohé z týchto kapiel dlhodobo účinkujú vo folklórnych skupinách 

a súboroch v mieste ich bydliska (rodiska). 

 

2. Kapely, ktorých produkcia nie je regionálne ukotvená, sú veľmi často  

zloţené z rómskych hudobníkov, pôsobiace v rôznych obsadeniach. Tieto kape-

ly aj historicky pôsobili zvyčajne v mestách a malomestách paralelne 

s tradičnými ľudovými hudbami na vidieku. Hrávali interpretačne pomerne 

unfikovaný ľudový, poloľudový ale aj umelý repertoár pre nobilitu mestských 

kaviarní, reštaurácií a salónov. Aj dnes na Slovensku nachádzame kapely tohto 

typu: Anyalaiovci pôsobiaci v Piešťanoch, kapela Štefana Banyáka pôsobiaca 

v Bratislave, kapela Rigovcov pôsobiaca v Bratislave, kapela Cigánske husle ale 

aj nerómske kapely, napr. ĽH Michala Lazara z Nitry, kapela bratov Kuštárov-

cov a mnohé ďalšie. Povahu ich produkcie snáď najlepšie vyjadruje text, ktorý 

má na svojej webovej stránke práve kapela Cigánske husle: „Cigánske husle sú 

zoskupenie vynikajúcich cigánskych majstrov, ktorí svojim umením doslova a do 

písmena dvíhajú zo stoličiek celé publikum. Kapela vie postaviť hudobný prog-

ram na kľúč, to znamená, že členovia môžu byť traja, štyria, piati či až ôsmi. 

Kapela Cigánske husle si rada zahrá na svadbách, oslavách, recepciách, firem-

ných večierkoch, koncertoch... Čo sa týka repertoáru, majú ho široko rozvinutý, 

čo znamená, že majú z každého štátu vybrané najznámejšie skladby. Kapela má 

v repertoári najznámejšie cigánske piesne, slovenské ľudové piesne, tým pádom 

máte možnosť zvoliť si hudobný štýl, ktorý vám vyhovuje...
13

 

 Vývoj smerom do súčasnosti ukazuje, ţe do tejto skupiny hudobných zosku-

pení moţno zaradiť aj také kapely, ktoré hrávajú folklórny repertoár 

v necimbalovom obsadení. Od 50. rokov 20. storočia to boli džezy, ktoré ešte aj 

                                                 
13 http://ciganskehusle.wbl.sk 
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dnes zaznamenávame v niektorých obciach, ale aj iné, tzv. svadobné kapely 

vychádzajúce z džezov (od 60. rokov kombinované s elektrofonickými nástroj-

mi, neskôr aj syntetizátormi). V zásade však mali v základnom obsadení saxo-

fón, trúbku, príp. trombón alebo husle v spojení s harmonikou a bicími nástroj-

mi alebo basou. Tieto kapely na dedinách beţne pôsobili vedno so sláčikovými 

hudbami, s ktorými si konkurovali. Veľmi často však muzikanti pôvodne hrajúci 

v ľudových hudbách zároveň pôsobili aj v džezoch. Jednu z posledných vývino-

vých etáp zoskupení produkujúcich folklórnu hudbu predstavujú skupiny hrajú-

ce v modernom nástrojovom obsadení bez vyuţitia tradičných nástrojov sloven-

skej ansámblovej hudby. Ich produkcia dodnes znie najčastejšie v autobusoch 

medzimestskej dopravy, na predajných trhoch, v občerstvovacích stánkoch na 

folklórnych festivaloch a ţiaľ, aj v našej verejnoprávnej televízii. Najväčšej 

obľube sa začali tešiť po roku 1989 a to aj vďaka vydávaniu veľkého mnoţstva 

hudobných nosičov, ktoré zaznamenali rekordnú predajnosť.
14

 Popri populár-

nych hudobno-zábavných skupinách sa v prostredí rómskeho etnika po roku 

1989 začal rozvíjať aj špecifický hudobný prúd charakteristický nielen interpre-

tovaním ale aj skladaním nových rómskych piesní.
15

 Zaujímavosťou je, ţe napr. 

na slovenských svadbách je v súčasnosti obľúbený práve tanečný repertoár rom-

popových piesní a do úzadia akoby ustupoval tanečný repertoár obľúbených 

skupín Senzus, Profil a pod.  

 Z uvedeného vyplýva, ţe škála kapiel, ktorých produkcia nie je regionálne 

ukotvená, je väčšia ako kapiel, ktorých hra vykazuje znaky regionálnych inter-

pretačných štýlov. Mohli by sme ju teda rozdeliť na: 

 kaviarenské cimbalové hudby (Anyaláiovci, Rigovci, Banyákovci, Olá-

hovci, Berkyovci, Biháriovci, kapela Alexandra Szőllősyho atď.) 

 džezy (skupina Mladosť z Vlachova, skupina Tempo z Komjatíc, Pernec-

ká kapela, skupina Jamníčan atď.) 

 populárne hudobno-tanečné skupiny (Akord, Profil, Senzus, Juno 

z Čirča, Avanti, bratia Vavrušovci, Excellent, Gamma, Medium, Galaktic, 

Drišľak a ď.)
16

  

 kapely produkujúce tzv. rom-pop (Kmeťo Band, Virág- Draţkovič band, 

Szendreiovci atď.)
17

 

 

                                                 
14 GARAJ, B. : Folklór v komerčne najúspešnejších nahrávkach populárnych hudobno-zábavných 
skupín. In: Ethno Musicologicum 1/1. 21. Etnomuzikologický seminár Bratislava, 28. – 30. septem-

ber 1993. Ústav hudobnej vedy SAV, Slovenská muzikologická asociácia, ASCO art & science, 

Bratislava 1993, s. 135 – 142. 
15 BELIŠOVÁ, J. : Piesňová kultúra Rómov na Slovensku. [Dizertačná práca]. Katedra hudobnej 

vedy FiF UK v Bratislave, Bratislava 2010. 
16 Bliţšie pozri napr. http://www.azet.sk/katalog/zabavove-kapely. 
17 Bliţšie pozri napr. http://www.gipsy.sk. 
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3. Hudby vo folklórnych súboroch a profesionálne „ľudové orchestre“ 
a ich produkcia tvoria samostatnú problematiku. V prípade kapiel folklórnych 

súborov sú do určitej miery pri svojej prezentácii limitované repertoárom súbo-

ru, v ktorom pôsobia, avšak väčšina z nich pôsobí aj samostatne pri rôznych 

príleţitostiach. Kým do 90. rokov 20. storočia súborové kapely dospeli 

k určitému stupňu unifikácie, práve v tomto období sledujeme i snahy o určitý 

obrodný proces v zmysle prinavrátenia sa k tradičnej hudbe, ale aj viaceré viac 

či menej podarené experimenty koketujúce s kompozičnými postupmi váţnej 

hudby či fúzie s inými ţánrami a pod. Vo všeobecnosti však po roku 1989 na-

chádzame v produkcii viacero hlavných inšpiračných a vkusových tendencií:
18

 

 

 Jedným z najzásadnejších fenoménov, ktoré ovplyvnili interpretačný štýl 

súborových ľudových hudieb, bolo pôsobenie OĽUN-u, resp. kapely Štefana 

Molotu. Tento jav pozorujeme predovšetkým od 80. rokov 20. storočia 

a prostredníctvom produkcie SĽUK-u v podstate moţno pozorovať, ţe tieto 

tendencie stále pretrvávajú: tieto telesá zrejme najviac ovplyvnili vôbec vkusové 

normy muzikantov a neraz sa stali i meradlom kvality ich hudobnej produkcie. 

 Zvláštny fenomén predstavuje produkcia maďarsko-cigánskeho kaviaren-

ského repertoáru, na ktorý sa viaţe aj špecifický spôsob jeho hudobnej inter-

pretácie: veľmi známou kapelou, ktorá mala takýto herný štýl mala napr. kapela 

Farkašovcov – tá bola pomerne dlho oficiálnym reprezentantom profesionálnej 

folklórnej produkcie a prostredníctvom jej vysielania československým rozhla-

som sa mnohé piesne v jej podaní stali doslova hitmi. Spôsob hry, ktorý mala 

táto kapela, je typický predovšetkým pre kapely pôsobiace v kaviarenských 

alebo reštauračných zariadeniach. Interpretačné maniery, ktoré tieto kapely majú 

sa sčasti prenášajú i do hry kapiel folklórnych súborov. Aj keď súborové hudby 

obyčajne pravidelne v takýchto zariadeniach nepôsobia, je spôsob takejto inter-

pretácie pre ne ľúbivý a chytľavý, a preto aj veľmi obľúbený. 

 Na produkciu maďarsko-cigánskych kapiel nadväzuje i produkcia známeho 

primáša Rinalda Oláha. Jeho meno dodnes veľmi rezonuje v prostredí technic-

ky a vôbec hudobne vyspelejších muzikantov. S Oláhovými technicky nároč-

nými úpravami sa muzikanti radi pasujú a jeho variačné a harmonické postupy 

radi zavádzajú aj do beţného repertoára (napr. ĽH FS Ekonóm pod vedením 

Andreja Včelíka koncom 90. rokov 20. storočia). 

 Veľmi častý a dodnes vyuţívaný spôsob práce s hudobno-folklórnym mate-

riálom predstavujú rôzne stupne jeho štylizácie v zmysle vyuţívania postupov 

klasickej hudby. Tento uplatňovali hlavne profesionálne folklórne orchestre 

                                                 
18 Bliţšie pozri: LUKÁČOVÁ, A. : „Nekazte nám folklór“ alebo Ako učiť folklórnu hudbu mladých 

muzikantov? In: LUKÁČOVÁ, Alţbeta (ed.): Folklozizmus a jeho fenomény včera a dnes. Stredo-
slovenské múzeum – Múzeum ľudového tanca, Banská Bystrica 2009, s. 51 – 58.  
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(SĽUK, Lúčnica, OĽUN, na Morave BROLN). Pre folklórne súbory 

v minulosti často tvorili kompozície tohto charakteru napr. Jozef Pálka, Karol 

Béla, Ondrej Demo a ďalší, dnes takéto úpravy vytvárajú napr. Peter Jantoščiak 

alebo Ján Kruţliak.  

 V tzv. súborových kapelách vkusovú orientáciu ovplyvňovala aj lokálna, 

resp. aţ komunitná (súborová) tradícia: mladší muzikanti sa učili od starších 

a tým sa prirodzene odovzdával aj repertoár a spôsob jeho hry.  

 Úplne opačný prístup k folklórnej hudbe predstavuje snaha o tzv. štýlovú 

interpretáciu, ktorej najvýraznejšími reprezentantmi sa koncom 90. rokov stali 

Muzička z Bratislavy a ĽH FS Ţeleziar z Košíc. Tieto tendencie síce existovali 

uţ aj predtým (napr. ĽH FS Partizán zo Slovenskej Ľupče, Vršatec z Dubnice 

nad Váhom ale aj ďalšie) vo svojej produkcii zjavne vychádzali z hry tradičných 

kapiel, no nikdy nepredstavovali taký silný hudobný prúd, ktorý by určoval 

vkusové normy. 

 Profesionálne štátne ľudové orchestre po roku 1989 boli Orchester ľudových 

nástrojov Slovenského rozhlasu (OĽUN), Orchester SĽUK-u, Orchester PUĽS-

u a čiastočne aj Orchester Lúčnice. V súčasnosti OĽUN existuje ako externé 

teleso, ktoré Slovenský rozhlas vyuţíva uţ len na vybrané projekty. Pôsobenie 

týchto orchestrov (predovšetkým OĽUN-u a SĽUK-u) nepochybne zásadným 

spôsobom ovplyvnilo vkus a následne aj produkciu folklórneho hnutia. Tento 

jav moţno pozorovať uţ od ich zaloţenia a to najmä vďaka výdatnej propagácii 

rozhlasom a televíziou.
19

 Repertoár a jeho predvedenie prezentované orchestra-

mi boli veľmi rôznorodé, keďţe na jeho kreovanie boli oslovovaní mnohí vyni-

kajúci skladatelia a aranţéri: tvorili ho kompozične vysoko prepracované kon-

certné čísla, ale aj čísla pribliţujúce sa zvuku tradičných kapiel. Pečať produkcii 

týchto orchestrov vtlačili aj výrazní interpreti – za všetkých spomeňme aspoň 

Jána Berkyho-Mrenicu, Miroslava Dudíka a Štefana Molotu. 

 Z uvedeného vyplýva, ţe rozsah produkcie z hľadiska spôsobu hry je 

u súborových kapiel a profesionálnych ľudových orchestrov veľmi široký. Nie-

ktoré súborové kapely sú jednoznačne zaraditeľné do vymedzených kategórií, 

no u väčšiny moţno sledovať presahy a rozmanité štýlové vplyvy. Spoločným 

znakom je, ţiaľ, u väčšiny týchto prístupov (aj v prípade orchestrov) neznalosť 

pôvodnej podoby interpretovaného hudobno-folklórneho materiálu, širšieho 

repertoáru obcí, ktorých piesňový materiál hrajú, nerešpektovanie základných 

štýlotvorných znakov a pod. Treba však povedať aj to, ţe čím ďalej, tým viac sa 

tento trend mení v prospech poznania tradičných hudobných predlôh, ktoré 

tvoria základ hudby k jednotlivým choreografiám folklórnych súborov a dnes aj 

SĽUK-u. Takýmto prístupom k hudobnému spracovaniu sa vyznačujú napr. 

                                                 
19 SĽUK bol zaloţený v roku 1949, OĽUN začal svoju činnosť po vzore BROLN-u (Brněnského 
rozhlasového orchestra lidových nástrojů) v roku 1976. 
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Peter Obuch, Samo Smetna, Michal Noga, Milan Rendoš ale i ďalší.
20

 Tu je 

potrebné zdôrazniť aj to, ţe hudobné úpravy k choreografiám vznikajú spravidla 

v spolupráci s choreografmi a podobné procesy ako na poli hudobnej produkcie 

vo folklórnych súboroch moţno sledovať i na poli choreografickej tvorby.
21

 Pri 

prenášaní autentických tanečných a hudobných predlôh na javisko však hrozia 

určité úskalia vo vzťahu k samotnému scénickému stvárneniu tancov. To je však 

uţ ďalšia z otázok, ktoré táto problematika prináša. 

4. Dychové hudby a ich pôsobenie na Slovensku predstavujú doteraz nedosta-

točne spracovanú problematiku. Zoskupenia dychových nástrojov sa pritom na 

území Slovenska formovali uţ od polovice 19. storočia. Ich repertoár tvoril 

predovšetkým módny tanečný repertoár (českej a nemecko-rakúskej provenien-

cie), ale aj ľudové piesne. Predovšetkým na vidieku malé dychové hudby pria-

mo nadväzovali na staršiu domácu hudobnú tradíciu alebo ju dokonca priamo 

vytvárali: v mnohých lokalitách Záhoria, Trenčianska a Trnavska tvorili orga-

nickú súčasť tradičnej ľudovej kultúry a funkčne plnili v dedinskom spoločen-

stve veľmi podobné úlohy, ako inde napr. sláčikové hudby. 

 Dychové hudby majú dodnes členské a poslucháčske zázemie takmer 

v kaţdom meste a aj v niektorých obciach na Slovensku. Všetky dnes hrajú 

poloľudové a umelé tanečné piesne (predovšetkým polky a valčíky), no neraz 

majú aj rozsiahly repertoár populárnej hudby. V rámci potreby návratu domácej 

tradície sú niektoré malé dychové hudby schopné zahrať aj starší - pôvodný 

tanečný repertoár z ich domovských obcí (DH Kubranka z Trenčína-Kubry, DH 

Drietomanka z Drietomy, DH Kriţovianka z Kriţovian, Bučkovanka u Nového 

Mesta, Lieskované z Nového Mesta, Vlčovanka z Hornej Súče a ď.)
22

  

Na formovaní tradície ľudovej nástrojovej hudby na Slovensku v rámci an-

sámblových zoskupení sa podieľali sláčikové (cimbalové) a do určitej miery aj 

dychové hudby. V priebehu jej rozvíjania a pestovania smerom do súčasnosti sa 

                                                 
20 Spomeňme aspoň úspešné tance, ktoré sa umiestnili na súťaţných prehliadkach tvorivých choreo-
grafií či hudobného folklóru: Dze sa dobré víno rodzí – choreografia zaloţená na vajnorskom folkló-

re, ktorej hudba vyuţíva cimbalovú hudbu obohatenú o bubny a dve trúbky (FS Technik, hudba: 

Peter Obuch, 2005), Lieskovskú dolinú  - tance z Moravského Lieskového. Hudobný sprievod tvorí 

kontrast cimbalovej kapely s kopaničiarskou hudbou – malou sláčikovou kapelou s klarinetom, 

bubnom a harmonikou (FS Ekonóm, hudba: Peter Obuch, 2009), Tance z breznianskych lazov (FS 

Urpín, hudba: Alţbeta Lukáčová, 2005), Tance zo Suchej hory (FS Urpín, hudba: Alţbeta Lukáčová, 
2005), celovečerné programy Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu; Ket nas sece tu nas 

mace; Rusnacka maňira a i. (FS Ţeleziar, hudba: Milan Rendoš)  
21 Podobným spôsobom práce vychádzajúcej zo znalosti pôvodného tanečného materiálu sa vyzna-
čujú napr. Stanislav Marišler, Vladimír Michalko, Lenka Konečná-Šútorová, František Morong, 

Barbora Morongová, Agáta Krauszová a ď. 
22 Rozhovor s predsedníčkou Zdruţenia dychových hudieb Slovenska Miroslavou Sandtnerovou zo 
dňa 24. 9. 2010. 
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tieto zdruţenia čo do nástrojového obsadenia menili, niektoré nástroje pribúdali, 

iné sa prestali pouţívať, či vznikali zoskupenia, ktoré na tradíciu slovenských 

ansámblových zoskupení nenadväzujú vôbec. Rovnako premenám zásadným 

spôsobom podľahol ich repertoár, herné príleţitosti i význam ľudových kapiel 

v spoločnosti. Ak sa pozrieme na súčasný stav, ktorý som načrtla vo svojom 

príspevku, moţno skonštatovať, ţe aj po roku 1989 sa folklórna produkcia mení, 

nadobúda úplne nové podoby alebo sa naopak neraz vracia k „pôvodine“. Dnes 

je počet a charakter hudobných zdruţení, ktoré pôsobia na poli folklórnej pro-

dukcie v rámci hrania „do zábavy“ alebo  „na počúvanie“, veľmi široký. Rovna-

ko široká je aj povaha ich produkcie, ktorá obsahuje veľmi hodnotné výkony, 

ale často aj nevkusný gýč. Pôsobenie a hra mnohých typov spomenutých hu-

dobných zoskupení sú etnomuzikologicky stále nedostatočne spracované (džezy, 

dychové hudby, profesionálne ľudové orchestre a ď.) – z tohto pohľadu je aj 

tento príspevok skôr sondou, ktorá predostiera rozsiahly súbor tém na poli folk-

lórnej alebo folklorizovanej produkcie na Slovensku. 

Nech uţ však smerovanie produkcie ľudových hudieb po roku 1989 povaţu-

jeme za dobré alebo zlé, faktom ostáva to, ţe ľudová hudba u nás stále ţije 

a venuje sa jej mnoho muzikantov. To len potvrdzuje tú skutočnosť, ţe sloven-

ská ľudová hudba má neuveriteľnú ţivotaschopnosť. Stále oslovuje ľudí – hu-

dobníkov i poslucháčov, dokáţe sa transformovať do rôznorodých podôb, aj 

v dnešnej dobe sa stále dokáţe tradovať.  

 

 

Použité skratky 

 
BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 

DH – dychová hudba 

FS – folklórny súbor 

ĽH – ľudová hudba 

OĽUN – Orchester ľudových nástrojov 

PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor 

 

Ilustrácie 

 

Obr. 1: Ľudová hudba folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom. Medzinárodný 

folklórny festival Myjava 2010. 

Obr. 2: Tanečno-zábavová kapela, tzv. džes z Jamníka (Spiš). Nedatované. 

Obr. 3: Booklet CD-čka rómskej kapely Diabolské husle. 2002. 

Obr. 4: Booklet CD-čka tanečno-zábavovej kapely Senzus. 2006. 

Obr. 5: Booklet CD-čka rom-popovej kapely Kmeťoband. 2003 

Obr. 6: Dychová hudba Vlčovanka v Luhačoviciach. 2009 
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Biografický slovník evropské etnologie v kontextu 
české a slovenské oborové lexikografie 

 
Miroslav  Válka 
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Key words: ethnological lexicography, biographical dictionary of European ethnology    
 
Along with general dictionaries and encyclopedias special lexicographical publications 
are created by different fields of science. This is the case of ethnology since the times              
of its beginnings, which go back to the end of 18th century in Central Europe. In the 
beginning encyclopedias about life and culture from the point of view of the whole world 
were the most popular. However, later publications dealing with national culture and 
culture of different European nations emerged. Formation of national states after the 1st 
World War led to production of encyclopedias, which were supposed to encourage na-
tional sovereignty in new political background. After 1989 the concept of ethnography 
and folkloristics was substituted by the project of European ethnology. An effort to define 
new concept of ethnology and to set its boundaries in relationship with other fields               
of science led to production of lexicographical publications, which were supposed               
to explain mentioned phenomena. The professor Richard Jeřábek from Masaryk Univer-
sity in Brno has been working on biographical dictionary of European ethnology since 
2003 and it will be finished and published this year. It contains 267 entries of personali-
ties, who contributed to forming of European ethnology since 19th century. 
 
 
O potřebě historiografického bádání, lexikografických a encyklopedických pomů-
cek netřeba dlouze diskutovat.1 Jejich společenská aktuálnost vzrůstá v dnešní 
postmoderní době postavené na informacích jako základním zdroji společenského 
kapitálu (Toffler – Tofflerová 2001). Informace se šíří prostřednictvím nejmoder-
nějších elektronických médií, ale své pozice si drží rovněž tradiční formy komu-
nikace. Vedle všeobecně koncipovaných pomůcek si lexikografickou produkci 
vytváří i jednotlivé vědní obory. Nejinak tomu je i v etnologii a to od doby náro-

 
1Na počátku novodobé řady všeobecných encyklopedií stojí Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers (28 sv., Paris, 1751–1766, dodatky 1772, 1777, 1780) vydaná  
D. Diderotem a J. R. ď Alembertem za spolupráce J. J. Rousseaua, Ch. L. Montesquieua, Voltaira a 
d. Dílo sehrálo významnou roli při šíření osvícenských myšlenek. Moderní všeobecné encyklopedie 
byly vydány v 2. pol 20. století ve V. Británii, Francii, Německu, Sovětském svazu i v zámoří.  



Etnologické rozpravy                                                                         1-2/2010 
 

 99
 

                                                          

dopisných počátků, které lze vystopovat ve středoevropském prostoru na konci 18. 
století (Urbancová, 1972; Lozoviuk, 2005). 

Rozvoj vědeckého výzkumu ať už formou terénního výzkumu nebo stu-
diem historických písemných a ikonografických pramenů rozšiřoval základ-
nu oboru a vyvolával potřebu její systematizace a sumarizace v syntetických 
dílech završujících poznání jednotlivých dílčích odvětví i komplexně celého 
oboru. I když některá díla syntetického charakteru byla vydána v 19. století, 
většina národních oborových syntéz byla zpracována a publikována ve stole-
tí dvacátém (Ramšak, 1998). 

Jednotlivé evropské země přistupovaly k oborové lexikografii s různou inten-
zitou a pracovním nasazením. Musíme konstatovat, že společenskou prioritu zís-
kaly encyklopedické práce o životě a kultuře člověka zpracované z celosvětové 
pohledu (Berghaus, 1845–47; Ratzel, 1885–88), a teprve v druhém sledu se obje-
vují lexikální díla zaměřená na kulturu domácí, jednotlivých evropských národů. 
Proto před vznikem specializovaných příruček se etnologický materiál objevuje ve 
všeobecně koncipovaných encyklopediích a naučných slovnících jako v případě 
českých zemích v politikem F. L. Riegrem redigovaném Naučném slovníku 
(1860–74) přinášejícím cenné informace z doby formování oboru v 18. a první 
polovině 19. století. Za jiné společenské situace vznikalo dosud nejrozsáhlejší 
české encyklopedické dílo nazvané po svém vydavateli Ottův slovník naučný 
(1888–1908),2 kde je oborová problematika stručně charakterizována ve dvou 
heslech, a to národopis (ethnografie) na základě srovnání s antropologií a lidově-
da (folklore, folkloristika, Volkskunde) prezentovaná jako disciplína, která se za-
měřuje na studium lidu po stránce duševní, mravní a hmotné.3 U hesel ethnografie 
a ethnologie je jen odkaz na národopis; další hesla popisují reálie tradiční kultury. 

V prostředí rakouských vládních míst bylo koncem 19. století iniciováno 
souborné reprezentační dílo kompendium Die österreichisch-ungarische Mo-
narchie in Wort und Bild / Az Osztrág-Magyar Monarchia irásban és képben 
(Wien–Budapest 1886–1902), popisující přírodní poměry, historii, kulturu 
a hospodářské poměry jednotlivých korunních zemí monarchie. Jeho součástí 
jsou i kapitoly o lidové kultuře zpracované na etnickém principu. I když dílo 
vzniklo v době tvrdých národnostních střetů, které se přenášely i na půdu vě-
deckou, o lidové kultuře přináší celkem objektivní a netendenční poznatky. 
Stereotypy se objevují při zevšeobecňování, např. při celkové charakteristice 
etnických skupin (Kiliánová – Popelková – Vrzgulová – Zajonc 2001). Přesto 
percepce díla v domácí vědě byla nulová; funkci syntetického kompendia plnil 
v době před první světovou válkou reprezentační sborník Národopisná výstava 
českoslovanská v Praze 1895.    
     Vznik národních států po první světové válce vyvolal aktuální potřebu všeo-
becných encyklopedických prací, které by v nových politických a společen-

 
2 Zúžená verze vyšla v l. 1930 – 1943. 
3 Ottův slovník naučný 15. Praha 1900, s. 1047. 
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ských podmínkách ideově podpořily suverenitu nových státních celků. Bylo 
tomu tak u Jihoslovanů,4 v bývalém Československu5 či v obnoveném Polsku, 
kde vzniklo navíc několik různě rozsáhlých oborových příruček přímo zaměře-
ných na tradiční kulturu.6 Jinou koncepci, akceptující i teorii a metodologii 
oboru, měly Vörterbuch der deutschen Volkskunde (Erich–Beitel 1936) nebo 
Manuel de folklore français contemporain (Gennep 1937–1958).  
     Moderní vědu nového státu měla reprezentovat i meziválečná Českosloven-
ská vlastivěda, kde byl obor zastoupen Horákovým historiografickým přehle-
dem národopisného bádání ve svazku Člověk (1933) a samostatným svazkem 
Národopis (1936) v rámci druhé řady. Stále ještě na etnickém principu – tedy 
odděleně od kultury sudetských a karpatských Němců – v historiografické části 
zasazuje vývoj oboru v českých zemích a na Slovensku do evropských kultur-
ních proudů 18. a 19. století se zaměřením na přední představitele národního 
obrození, jejichž národopisné dílo posloužilo ke klasifikaci jednotlivých vývo-
jových etap a období. Horákův přehled zůstal na dlouhou dobu jediným histori-
ografickým dílem českého národopisu, i když převážně jen faktografickým, 
které bohužel nepřekonaly ani nečetné pokusy z doby po druhé světové válce. 
Svazek Národopis autorů K. Chotka a D. Stránské reflektoval reálie materi-
ální a sociální kultury s odkazem na Horákův text, dostatečně osvětlující 
folklorní jevy.   
     Analogické ideje stály u zrodu pozdější ediční řady Slovenské vlastivědy. 
Jednotlivé svazky měly shrnout základní poznatky o samostatném slovenském 
státu z hlediska přírodního, historického a kulturně-společenského, mezi nimiž 
samozřejmě nemohly chybět ani údaje o lidové kultuře.7 Zpracování II. svazku 
(1943) se ujal školený etnograf, v tu dobu středoškolský profesor a spolupra-
covník Matice slovenské R. Bednárik. Jak signalizuje název první části Du-
chovná kultúra slovenského ľudu, pro koncepci je signifikantní prioritní posta-
vení jevů duchovní (sociální) povahy, i když také materiální kultura je v syntéze 
detailně a názorně zpracována ve všech svých odvětvích. Oddíl věnovaný pro-
blematice folkloru (slovesnost, píseň) zpracoval A. Melicherčík. Vývoji oboru 
a jeho historiografii se tento svazek nevěnoval. Některé údaje lze najít ve svazku 
pojednávajícím o slovenské literatuře.   

 
4 V nově konstituovaném Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od r. 1929 Jugoslávie) byla vydána 
Narodna enciklopedija srpsko – hrvatsko – slovenačka I – IV, Zagreb 1924 – 1929, red. St. Stanoje-
vić. Je zaměřena obecně kulturně-historicky, oborová hesla jako etnografie nebo etnologie absentují.     
5 Viz Masarykův slovník naučný I – VII. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha 1925–
1933.  
6 Charakter všeobecné encyklopedie má Wiedza o Polsce 1 – 5 (Warszawa, b. r.), kde díl o lidové 
kultuře zpracoval St. Poniatowski a další autoři. Oborové syntézy vydali A. Fischer a J. St. Bystroń. 
7 Obdobně samostatné Chorvatsko začalo v době druhé světové války vydávat velkolepě koncipova-
né kompendium Hrvatska enciklopedija I – V (Zagreb 1941 – 1945), které však zůstalo nedokonče-
ným torzem.   
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     Poválečnou etnografii a folkloristiku a jejich teoretická východiska8 osvětlují 
všeobecně koncipované encyklopedie sovětské,9 české,10 slovenské11 nebo 
jihoslovanské,12 ale i díla specializovaná jen na problematiku lidové kultury, 
jako je několikasvazková maďarská národopisná encyklopedie13 či úžeji zamě-
řené slovníkové příručky polské14 a rumunské.15 Na základě jiných teoretických 
paradigmat je koncipováno Haberlandtův slovník rakouského národopisu (Ha-
berlandt  1953, 1959).    
     Ediční řada Československé vlastivědy svazek Lidová kultura (1968), dílo 
českých a slovenských akademiků, odráží rovněž tehdejší diskurz oboru a orien-
taci na tradiční rurální kulturu, i když částečná pozornost byla věnována dělnic-
ké a hornické problematice. Z hlediska koncepčního je v díle problematicky 
zařazeno lidové umění, v úvodních pasážích se objevuje ideologický balast o 
pokrokových tradicích lidové kultury, nelogicky a nefunkčně působí překlad 
slovenské části do češtiny. Zanedlouho slovenští etnografové připravili samo-
statnou syntézu Die slowakische Volkskultur (1972), určenou pro zahraničního 
uživatele, kterou rozsahem přesáhl text věnovaný lidové kultuře ve vlastivědě 
Slovensko 3 – Ľud, druhá část (1975), kde se redaktorské práce se ujali B. Filo-
vá a J. Mjartan. 
     Ideologické premisy provází pokus A. Robka o novou, aktuální verzi české 
oborové historiografie, v níž se nosnou ideou staly revoluční společenské proce-
sy a pokrokovost díla jednotlivých osobností (Robek 1964). Koncepčně a ideově 

 
8 O. Skalníková – K. Fojtík: K teorii etnografie současnosti. Praha 1971; J. V. Bromlej: Etnos a 
etnografia. Bratislava 1980; M. Leščák – O. Sirovátka: Folklór a folkloristika. O ľudovej slovesnos-
ti. Bratislava 1982. 
9 Viz Boľšaja sovetskaja enciklopedija. 2. vyd., 52 dílů. Moskva: BSE 1950–1958; 3. vyd., 30 dílů. 
Moskva 1969 – 1978.  
10 Viz Příruční slovník naučný I – IV. Praha 1962 – 67. V oblasti společenských věd poznamenáno 
ideologickým balastem stejně jako Malá československá encyklopedie I–VI. Praha 1984–87. Uzav-
řena Československým biografickým slovníkem (Praha 1992), kde byl obor v redakční radě zastou-
pen R. Jeřábkem.  
11 Viz Slovensko 1 – 4. Bratislava: Obzor, 1971 – 1980. V rámci II. části 3. svazku Ľud redigovali 
oddíl lidové kultury B. Filová a J. Mjartan. Charakter naučného slovníku má Encyklopédia Sloven-
ska I – VI. Bratislava: Veda 1977–1982. V rámci lexikální oblasti Ľud národopisnou problematiku 
redigoval A. Pranda.   
12 M. Krleža byl hlavním redaktorem všeobecné Enciklopedije Jugoslavije  (Zagreb, 1955 – 1971), 
která přináší v 8 svazcích informace o národech obnoveného státního útvaru jižních Slovanů. Heslo 
Etnografie (etnologie) je členěno podle jednotlivých republik: Srbsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a 
Heregovina, Černá Hora a Makedonie. Ve stejné době vychází Enciklopedija Leksikografskog  
zavoda, 7 svazků (Zagreb 1955 – 1964). Jen na Slovince je zaměřena mladší všeobecná Enciklopedi-
ja Slovenije, 16 svazků (Ljubljana 1987 – 2002, red. M. Javornik, D. Voglar a A. Dermastia), kde 
heslo Etnologija koncipoval S. Kremenšek, profesor lublaňské univerzity (sv. 3, 1989).      
13 Magyar néprajzi lexikon 1 – 5. Red. G. Ortutay. Budapest 1977 – 1982.  
14 Např. Krzyżanowski (1965). V polské produkci se objevuje na konci 80. let 20. století i lexikální 
dílo etnologické (Staszczak 1987), stejně jako již dříve v německé literatuře (Hirschberg 1965). 
15 I. Datcu – S. C. Stroescu: Dicţionarul folcloriştilor. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 
1979. 
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problematické dílo vydané v rámci učebních textů Karlovy univerzity zapadlo 
a své poslání nesplnilo.16 Opačný osud a trvalý význam si podrželo historiogra-
fické dílo slovenské etnografky, vědecké pracovnice Národopisného ústavu 
SAV V. Urbancové, která se ve dvou publikacích zaměřila na formování odbor-
ného zájmu o kulturu slovenského lidu koncem 18. století a v první polovině 
století devatenáctého. Vedle zahraničních cestovatelů a přírodovědců nebo do-
mácích topografů a statistiků sehrál vůdčí roli J. Čaplovič svými programovými 
názory na systematiku etnografie a na předmět jejího studia (Urbancová 1972). 
V druhé z publikací analyzovala období Štúrovců, jejich názory na lidovou 
kulturu, zejména slovesnost a její místo v kultuře a literatuře národního celku 
(Urbancová 1987).17            
     Když profesor R. Jeřábek předložil na konferenci Národopisné společnosti 
československé v Rakovníku r. 1987 svůj záměr vytvořit biografický slovník 
českých národopisců, trvalo ještě téměř dvacet let než bylo dílo vydáno tiskem 
(Jeřábek 1988). Inspiraci nalezl v některých starších evropských příručkách 
a základním kritériem výběru bylo, že budou podchyceni všichni autoři, kteří 
přispěli k rozvoji oboru jako sběratelé lidových tradic, editoři sbírek, organizá-
toři muzejní a výstavnické činnosti, čeští autoři rukopisných a publiko-vaných 
prací z oboru českého, slovanského, evropského či mimoevropského národopisu, 
ale také představitelé blízkých oborů, pokud výsledky jejich činnosti, zvláště 
literární, tvoří součást národopisného arzenálu a podílejí se         na dosahování 
cílů, které si národopis klade (Jeřábek 1988, 16).  Problémy se objevily u osob-
ností, které vyvíjely aktivity v oblasti aplikovaného národopisu, výrazní nositelé 
hudebních, písňových či tanečních tradic, pořadatelé a organi-zátoři folklorních 
festivalů, autoři televizních a rozhlasových pořadů s národo-pisnou tematikou 
a pod. Byly z hesláře vyřazeny, ale naplnily Slovník folklorní-ho hnutí, který ve 
dvou svazcích vydal strážnický Ústav lidové kultury (Pavlicová – Uhlíková 
1997; Vondrušková 2000). Vedle personálních hesel zahrnuje také přehled sou-
borové činnosti, charakteristiku festivalů, přehlídek a výstav stejně jako spolků 
a institucí vyvíjejících svou činnost v oblasti folklorismu.    

 
16 Dokonce není zmíněno ani v autorově personálním hesle v posledním oborovém encyklopedic-
kém díle (Brouček – Jeřábek, red. 2007, 186 – 187). 
17 Slovenští etnologové se k problematice historiografie oboru znovu vrátil a od r. 2008 řeší tři 
historiografické výzkumné projekty: Dejiny etnológie na Slovensku v 17. až prvej polovici 20. 
storočí. (Katedra etnologie a kulturní antropologie FF UK Bratislava, odborný garant M. Botíková). 
Navazující projekt Katedry etnologie a etnomuzikologie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře zní 
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky (odborný garant 
Z. Beňušková). Ústav etnológie SAV Bratislava zajišťuje třetí komponent projektu Etnológia na 
Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia (garant G. Kiliánová). V České 
republice se r. 2009 uskutečnila v Luhačovicích historiografická konference Antonín Václavík (1891 
– 1959). Kontexty doby a díla, jejímž cílem bylo osvětlit dílo jednoho ze zakladatelů moderní české 
a slovenské etnografie. Výstupem je v konferenčním sborník. 
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      Po pádu železné opony a politických bloků v Evropě na konci osmdesátých 
let minulého století došlo k zásadním změnám také ve společenských vědách. 
V oboru studujícím tradiční kulturu a způsob života evropských národů a etnik 
byl v akademické sféře opuštěn koncept etnografie a folkloristiky a nahrazen 
projektem evropské etnologie. Byl promýšlen v severské vědě již v meziválečné 
době jako pendant k mimoevropskému národopisu (etnologii), ale k jeho široké 
akceptaci došlo až po téměř půlstoletí (Jeřábek 2003). Dalším zásadním feno-
ménem ovlivňující vývoj byla rehabilitace socio-kulturní antropologie, která se 
ve východním bloku stala po druhé světové válce proskribovanou vědeckou 
disciplínou. Její konstituování bylo spojeno s překotným vydáváním překladové 
i původní domácí literatury, zaměřené na teorii, metodologii a historiografii. 
Současný diskurz a paradigma antropologické vědy jsou patrné z poslední lexi-
kální příručky vydané v tištěné a elektronické verzi (Malina 2009).18        
     Po té, co grantový systém přidělování finančních prostředků na vědecký 
výzkum umožnil v České republice přípravu velkých, finančně náročných 
projektů, začal být od r. 1993 realizován ve spolupráci Ústavu pro etnografii 
a folkloristiku Akademie věd České republiky Praha a Ústavu evropské 
etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně úkol národopisné 
encyklopedie v geografickém rámci historických českých zemí. Koncepčně 
vycházel z akceptovaného tripartitního členění jevů tradiční rurální kultury, 
neopomenuty nezůstaly ani některé urbánní fenomény, stejně jako etnická pro-
blematika a současné kulturní jevy navazující na tradiční formy společenského 
života. Vedle hesel věcného či faktografického charakteru byly do encyklopedie 
začleněny oddíly teoreticko-metodologický, dějiny národopisu a etnografická 
rajonizace a diferenciace českých zemích. Náročnost projektu, do kterého se 
autorsky zapojili odborníci z akademické i muzejní sféry, spolu s některými 
nepředvídatelnými skutečnostmi způsobily, že Lidová kultura. Národopisná 
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska byla vydána až v r. 2007 ve dvou věcných 
dílech a se samostatnou biografickou částí, jejíž náplní byl již dříve připravený 
biografický slovník českých národopisců (Brouček – Jeřábek 2007). Dílu budící 
všeobecný respekt svým rozsahem se dostalo celkem četného recenzního zhod-
nocení v denním tisku19 i v odborných periodicích domácích20 i zahraničních.21 

 
18 Antropologický slovník (2009) zpracovaný kolektivem autorů pod vedením J. Maliny svou kon-
cepcí přesahuje vlastní antropologické zaměření směrem k dějinám literatury a umění. Slovník 
v elektronické formě na CD obsahuje úctyhodných 20 tisíc hesel, ale v knižní verzi jen jejich zlo-
mek a velmi různorodého nereprezentativního charakteru. Rec. viz Národopisná revue 20, 2010, s. 
227–228 (P. Kokaisl).  
19 M. Rychlík: Věčné návraty do české světnice. Lidové noviny, sobota 22. 12. 2007, příloha Orien-
tace, s. 3.  
20 Např. Český lid 95, 2008, s. 93 – 102 (M. Benža, S. Švecová), Národopisný věstník 25 (67), 2008, 
č. 2, s. 100 – 104 (J. Veselská); Ethnologia Europae Centralis 9, 2009, s. 139 – 140 ( R. Stoličná); 
Vlastivědný věstník moravský 60, 2008, č. 2 (M. Melzer); Dějiny a současnost 30, 2008, č. 5, s. 44 
(M. Křížová). 
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Pomineme-li připomínky věcného charakteru, kterým se v žádném rozsáhlém 
kompendiu snad nelze vyhnout, někteří recenzenti vyslovili námitky koncepční-
ho rázu.22 Většinou na závěr ocenili potřebnost a záslužnost vydaného díla zavr-
šujícího téměř stoleté úsilí českých etnologů o vydání oborového encyklopedic-
kého kompendia. 
     Slovenští recenzenti komparovali české encyklopedické dílo s analogickým 
kompendiem, které vznikalo od osmdesátých let na půdě Národopisného ústavu 
SAV po ukončení autorských prací na Etnografickém atlase Slovenska. První 
koncepci zpracoval A. Pranda, vedoucím realizačního týmu se stal J. Botík a po 
jeho odchodu do Slovenského národního muzea redaktorské práce dokončil P. 
Slavkovský. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, jak bylo dílo ve finální 
podobě nazváno, dostala dvousvazkovou podobu a byla vydána po složitých 
peripetiích v r. 1995 (Botík – Slavkovský 1995). Základní kritérium – komplex-
nost díla – vedla k rozdělení jevů lidové kultury do pěti lexikálních oblastí: 
Teorie a dějiny národopisné vědy, Kultura materiální, společenská, obřadní 
a umělecká. Propracovaným systémem odkazů se může uživatel u stručně 
koncipovaných hesel dobrat dalších informací. Bohužel v díle chybí odkazy na 
odbornou literaturu, která nebyla uvedena z důvodů rozsahu limitovaného fi-
nančními prostředky, které se podařilo na tisk díla získat. 
    Ambice vydat k Etnografickému atlasu Slovenska vysvětlující komentáře sice 
realizovány nebyly, ale tuto funkci vyplnila syntéza vydaná v anglické a násled-
ně ve slovenské verzi jako Slovensko. Európské kontexty ľudovej kultúry (Sto-
ličná 2000) Základní idea – ukázat specifika slovenské lidové kultury i společné 
jevy evropského kulturního prostoru – se pomocí komparativní metody podařilo 
realizovat. Uvedené syntézy spolu s Etnografickým atlasem Slovenska náleží 
k základním oborovým kompendiím, které vedle odborného významu měly i 
nezanedbatelný společenský dopad. Emancipovaly slovenskou etnologii mini-
málně ve středoevropském prostoru (Slavkovský 2006, 29).  
     Emancipační tendence jsou patrné rovněž v literární produkci jihoslovan-
ských národů, kde vzniklo od 90. let minulého století několik oborových synte-
tických a lexikálních děl, ale odlišně koncipovaných. Etnografija na Makedon-
cite (1996) vedle tradičních kategorií kultury materiální a duchovní rekonstruuje 
v úvodních kapitolách vývoj oboru, etnogenezi Makedonců, etnické složení 
obyvatelstva země a nářeční diferenciaci. Met čermi narodopisja in antropologi-
je. Etnologija na Slovenskem (2000) je rozsáhlé historiografické dílo I. Slavec 

 
21 Např. Slovenský národopis 56, 2008, s. 94 – 96 (J. a M. Botíkovi); Glasnik Etnografskog instituta 
SANU 57, 2009, č. 1 (M. Luković); Zborník SNM 101, Etnografia 48, 2007, v tisku (P. Slavkov-
ský). 
22 Slovenští etnologové ve svých recenzních posudcích českému kompendiu vytýkali příliš stručně 
koncipovaná základní hesla, oddělení biografické a věcné části, subjektivně koncipovaná některá 
personální hesla nebo nedostatečně propracovaný odkazový aparát. 
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Gradišnik, zasazující vývoj slovinské etnologie do širokého evropského kontex-
tu. Kolektivní dílo představuje Slovenski etnološki leksikon (2004), jehož redak-
tor A. Baš dal dílu moderní koncepci se zaměřením na kulturu všech společen-
ských vrstev slovinského etnika (Ramšak 2001, 2007). Široce koncipované 
encyklopedické dílo bylo vydáno rovněž v Srbsku jako Enciklopedija srpskog 
naroda (2008), kde najdeme definována oborová hesla typu folkloristika, etno-
logie a další se zaměřením na tradiční kulturu. Ta je dominantní v díle P. Vla-
hoviće Srbija. Zemlja, narod, život, običaji (1999) nebo v lexikální práci T. 
Vukanoviće Enciklopedija narodnog života, običja i verovanja u Srba na Koso-
vu i Metohija VI vek – početek XX veka (2001).          
     Snaha definovat nové pojetí oboru – evropské etnologie – a vymezit jeho 
hranice ve vztahu k jiným společenskovědním oborům vedla k vydávání prací, 
které měly uvedené fenomény osvětlit (Copans 2001). Chorvatská etnoložka I. 
Prica se zaměřila jen na teorii oboru (Prica 2001). Stejná idea stála u zrodu 
projektu Biografického slovníku evropské etnologie (2003) profesora Masary-
kovy univerzity v Brně R. Jeřábka: Cílem a smyslem biografického slovníku 
k národopisu evropských zemí bylo shromáždit reprezentativní soubor infor-
mací o osobách a osobnostech, které se podílely na procesu poznávání kultury 
a způsobu života lidových vrstev v evropských zemích, a to ve vzájemných 
vztazích a souvislostech.23   
     Každé biografické lexikografické dílo je svým způsobem subjektivní a vyvo-
lává polemické hlasy v souvislosti s výběrem osobností, které do něho byly 
zařazeny nebo naopak v něm absentují.24 Základní otázka zní: koho lze označit 
za evropského etnologa, jaká kritéria zvolit, aby byly objektivní a nezpochybni-
telné? Podle R. Jeřábka tím kritériem je dílo autora, které překračuje hranice 
národní vědy, má komparační, interetnický charakter a nejen lokální či regio-
nální zaměření a provinciální či minuciózní tematiku prací a prezentuje vlastní 
kulturu jako součást většího nadnárodního celku. Vlastní heslář slovníku R. 
Jeřábek sestavil na základě excerpce biografických příruček,25 oborových i 
všeobecných encyklopedií, slovníků a bibliografií a dále jeho podobu konzulto-
val se zahraničními kolegy, které poznal v rámci autorského kolektivu Inter-
nationale Volkskundliche Bibliographie, jehož byl po více jak tři desetiletí čle-
nem zpracovávajícím českou oborovou produkci. Vypracovaný heslář se auto-

 
23 R. Jeřábek: Ediční poznámka. In: Biografický slovník evropské etnologie. Rkp. v Ústavu evropské 
etnologie FF MU Brno. 
24 R. Jeřábek (rec.): R. R. Vulcănescu, Dicţionar de etnologie. Slovenský národopis 31, 1983, s. 137 
– 141.  
25 Např. E. Kausel: Volkskundler in und aus Österreich heute – unter Berücksichtigung von Südti-
rol. Wien 1987; M. Martischnig: Volkskundler in der Deutschen Demokratischen Republik heute. 
Wien 1990; H. Alzheimer: Volkskunde in Bayern. Ein biobibliographisches Lexikon der Vorläufer, 
Förderer und einstigen Fachvertreter.  Würzburg 1991; E. Schwedt: Volkskundlerinnen und Vol-
kskundler in und aus Rheinland-Pfalz. Mainz 1995; E. Fryś-Pietraszkowa – A. Kowalska-Lewicka – 
A. Spiss (red.): Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sywetki, szkice biograficzne I. Kraków 2002. 
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 zakladatelských osobností typu Bolte, Polívka, tak také 

ýzku-
 pracoviště na rok 2010 s cílem jeho dokončení a posléze vydání.  

rovi rozpadl do tří kategorií, z nichž ta první zahrnovala výrazné, vůdčí osob-
nosti v oboru evropské etnologie, jejichž vědecká činnost přesáhla průměr 
nejen kvantitou, ale zejména kvalitou publikovaných prací. Druhou skupinu 
vytvořili specialisté z příbuzných oborů historických, sociálních i přírodověd-
ných, kteří výrazným způsobem přispěli k objasňování etnologické problemati-
ky. Poslední kategorii vytvořili cestovatelé, publicisté či fotografové zasahující 
do vývoje oboru jen příležitostně a nesystematicky, ale výrazným způsobem. 
Sem řadí i dílo začínajících oborových elévů. Hesla mají jednotnou strukturu: 
po úvodních životopisných datech, kde jsou uvedeny hlavně údaje o vysoko-
školském vzdělání, následuje charakteristika díla s citací základních samostat-
ných prací knižních a výrazných studií časopiseckých a sborníkových. Většinu 
hesel uzavírají údaje o zpracované personální bibliografii a oddíl literatura, 
zahrnující chronologicky seřazený přehled literárních prací o autorovi, jako 
jubilejní články, monografie, jubilejní sborníky, hesla v biografických příruč-
kách, slovnících a encyklopediích, nekrology. Autor uvažoval o česko-německ
verzi slovníku. 
     Slovník obsahuje 267 personálních hesel etnologů téměř všech evropských 
zemí. Dominantní postavení mají země, v nichž etnologická evropeistika vznik-
la a programově se rozvíjela, jako Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Švý-
carsko či Polsko. Z badatelů 19. a 20. století do slovníku zařadil přední evropské 
folkloristy jak z řad
mladší generace.     
     Na podzim roku 2006 profesor R. Jeřábek zemřel. Jeho biografické slovní-
kové dílo osobností evropské etnologie zůstalo nedokončeno a nevydáno. Auto-
rovi se přes veškeré úsilí nepodařilo dohledat některé biografické údaje, ověřit 
jisté sporné názvy děl nebo v dostatečné míře osvětlit životní osudy a dílo někte-
rých vybraných autorů. Protože, jak sám autor v úvodu konstatuje, personální 
slovníková hesla zastarávají daleko rychleji než hesla věcného charakteru, byli 
pracovníci Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity postaveni před 
naléhavou otázku, jak s rukopisem naložit. I když ještě nebyl připraven 
k vydání, jde o dílo, které je téměř před dokončením a obsahuje velký kus usi-
lovné práce a pomůcku, která na trhu absentuje. Poslouží nejen domácím bada-
telům, studentům etnologie či laickým zájemcům o obor, ale bude svým způso-
bem českým vkladem k formování evropské etnologie. Proto dopracování Bio-
grafického slovníku evropské etnologie bylo začleněno do specifického v
mu
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The article deals with the jibes and nicknames in the environment of children and youth, 

in play groups and other informal communities. The area of the children’s verbal pro-

duction, productive up to date, contains not only traditional elements and principles, but 

also new phenomena from the mass culture. The jibe nicknames motivated by the first 

name of the person spread through word of mouth, some of them persist several genera-

tions and are known in the whole area of the Bohemia, Moravia and Silesia. The jibes 

and quizzical rhymes are a simple form of communication containing a sort of contact, 

humour, mockery etc. In them, motives of putting a ridicule upon the appearance occur, 

vulgar vocabulary is often. The nicknames created as denominations instead or next to 

the proper names are tied only to their bearers. They are given within the community 

where the respective person is sufficiently known, they have a delimited space and disap-

pear with the environment in which they are used, die away with the death of the bearer. 

They contain a wide scale of the meanings and co-create the identity of the individual 

and the group. 

 

 

V následujícím příspěvku se zabýváme ţivým jazykovým a sociálním jevem  

z oblasti kaţdodenní kultury, na nějţ v etnologické literatuře upozornila Dana 

Bittnerová ve stati Přezdívka v kontextu kultury dětské skupiny (Bittnerová 

1996). Poprvé se z pohledu etnologie zabývala vznikem a sociálním pozadím 

přezdívek dětí. Problematika přezdívek nebo přízvisek či posměšků je téma 

zpracovávané především jazykovědci, a to zejména badateli z oboru onomasti-

ka, a v československé vědě se jím zabývali například Vincent Blanár, Milena 

Knappová, Rudolf Šrámek, S. Utěšený a další.
1
 Jeden druh přezdívek, tzv. ţivá 

jména, stál v pozornosti jak jazykovědců (Blanár 1996; Šrámek 1977, 1999; 

                                                           
1 HAUSER, P. 1984. Přezdívky jako součást slangu. In Sborník přednášek z 3. Konference o slangu 
a argotu v Plzni 24. – 27. ledna. Plzeň 1987, s. 77 – 84; KNAPPOVÁ, M. 1995. Tvorba přezdívek 

stále ţivá. In Majtán, M. –Ruščák, F. (eds.): 12. Slovenská onomastická konferencia a 6. seminár  
„Onomastika a škola“. Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. Prešov, s. 121 – 125. 
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Šlajsová 1968; Hála 1969), tak v poslední době částečně i etnologů (Leščák 

1994; Pospíšilová 2000).   

Naše pojednání se zaměří na posměšky a přezdívky v prostředí dětí a mlá-

deţe, v herních skupinách, školních třídách
2
, trampských nebo jiných volnoča-

sových kolektivech, které lze v hojné míře zaznamenat na venkově i ve městě 

dnes, stejně jako před padesáti nebo sto lety. Jak ukazují studentské zprávy 

z terénního výzkumu v roce 2010, jsou přezdívky ţivé i v zájmových skupinách 

slovenských dětí a mládeţe v městském prostředí Bratislavy, dokonce také 

v dosud etnology nezkoumaném světě neslyšících, a samozřejmě také na morav-

ském venkově.
3
  

Přezdívky mezi Romy představují samostatné téma, jemuţ věnovala po-

zornost  Milena Hübschmanová. Romské děti dostávají uţ v útlém věku 

v rodině vedle rodného jména další jména a přezdívky, které mají jiné a další 

funkce, jimiţ se liší od od přezdívek neromů. Nezaznamenala zde přezdívky-

posměšky na jména, jaké s oblibou vymýšlejí neromské děti. M. Hübschman-

nová poukázala na etnoidentifikační a ochranný charakter přezdívek Romů 

a doloţila, ţe v romském prostředí jméno odráţí komunikační vztahy 

s různými typy  lidí a s různými světy. Její teze, ţe jméno vyjadřuje identitu 

člověka, ale také ji spoluvytváří, lze přijmout i pro neromské prostředí  (Hűb-

schmannová 1993: 68).    

Lingvistka Milena Knappová povaţuje vznik přezdívek za stále ţivý socio-

lingvistický proces průběţné obměny a doplňování antroponymického systému 

a výzkumem v letech 1993 – 1995 získala na školách 1535 přezdívek (Knappo-

vá1996: 121). Roztřídila je na přezdívky motivované rodným jménem nositele, 

přezdívky motivované příjmením nositele, přezdívky označující tělesné vlast-

nosti nositele, přezdívky označující duševní, charakterové ap. vlastnosti a sym-

bolické přezdívky motivované aktuálními událostmi.  

První oddíl, přezdívky motivované rodným jménem nositele anebo fyzic-

kými vlastnostmi, je skupina, kterou folkloristé nazývají posměšky nebo škád-

livky
4
.  Ve školních třídách a herních skupinách, partách hraje významnou roli 

přímá ústní komunikace. Vyprávění a povídky, jeţ mají uţ určitou vyhraněnou 

podobu a jeţ lze tedy zařadit k pevným vypravěčským ţánrům, však tvoří jenom 

                                                           
2 Jazykovědné práce o přezdívkách z prostředí školy: UTĚŠENÝ, S. 1980. Přezdívkové obměny 

příjmení ve školním prostředí. Naše řeč 63, s. 232 – 241; UTEĚŠENÝ, S. 1980. K dnešním žákov-
ským přezdívkám.  Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 21, 1980, s. 698 – 712; KLIMEŠ, L.1971. 

Přezdívky ţáků v 3. – 9. třídě ZDŠ. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 12, 1971, s. 367 – 376; 

KLIMEŠ, L.1973. Přezdívky žáků v 6. – 9. třídě ZDŠ. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 14, 
1973, s. 314 – 319. 
3 Šipoczová, E.. Prezývky, ich vznik, ţivot a koniec.; Nádaská, K.  Přezdívky u neslyšících; Louko-

tová R.: Dívčí folklor ve druhé třetině devadesátých let 20. století; Gabrhelová, T.: Škádlivky 
z moravských Kopanic. Ústav evropské etnologie MU v Brně, 2010. Uloţeno v dokumentační sbírce 

EÚ AV ČR, pracoviště Brno. 
4 Viz například SIROVÁTKA, O.1992. Čítanka české lidové slovesnosti. Brno, s. 28; SIMONIDES, 
D.1976. Wspó łczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Wrocław – Warszawa, s. 86 – 88. 
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část těchto kontaktů. Větší část mnohdy představují volné rozhovory, informace, 

zprávy atd., jeţ nemůţeme povaţovat za folklorní vyprávění, ale jeţ tvoří po-

všechnou přímou, nezprostředkovanou komunikaci uvnitř kamarádských dvojic, 

skupin a part. Součástí této přímé komunikace jsou kontaktové situace, kdy 

například nepravé hádanky, hádanky a vtipy jsou jednoduchými formami ko-

munikace. K verbalizovaným formám kontaktu, jehoţ obsahem je výsměch, 

provokace, výzva aj., patří jiţ po řadu generací rýmované posměšky na jména 

(popřípadě na jména vesnic a na jejich obyvatele), které v současné době za-

znamenáváme u školáků – od mateřské školy aţ po školu střední a povaţujeme 

je za součást folkloru dětí, za ţivou, vlastní dětskou tvorbu, která vzniká bez 

přímého vlivu nebo zásahu dospělých. 

Při jejich třídění lze sledovat jak motivy tradiční, tak nové, které souvisí 

se sledováním televize, s četbou, ale také se soudobým kulturně-společenským 

a politickým kontextem (nejvýrazněji se projevuje vliv masmédií). Mnohé 

posměšky na jména se předávají z generace na generaci a podléhají variační-

mu procesu. Děti je povaţují za vlastní výtvory aniţ by si uvědomily, ţe se 

udrţují ve světě dětí po mnoho generací a jsou opakovaně zapisovány sběrate-

li.
5
 Patří do repertoáru kolektivu a některé se ústním podáním šířily do ve l-

kých vzdáleností, takţe je nacházíme na celém našem území (Karel do pekla 

zajel. Alice palice. Petr svetr kilometr aj.). 

Posměšky na jména:  

Aleš baleš. (Z posměšku se vyvinula přezdívka Baleš.) 

Alice palice počuraná vopice. 

Anči, prsa ti tančí na pomeranči! 

Anežka sedla si na ježka. 

Anežka porodila ježka. 

Dominiček Dominiček počůral se do jesliček. 

Elka posraná plenka. 

Irena siréna. 

Jožko, Jožko, smradlavá ponožko. 

Katuška z Ratěk prdla si do gatěk. 

Kája Kája spadla do hnoja. 

Kamila Kamila pase se jak kobyla. 

Karel do pekla zajel.  

Hurá, hurá, Karel čurá! 

Kubizno, babizno! (příjmení Kubíková)  

                                                           
5 Sbírka dětského folkloru ve sbírkových fondech EÚ AV ČR, pracoviště Brno, obsahuje  téměř  800 

záznamů posměšků; viz také sbírky Bartoš, F.: Naše děti, Brno 1888, Svobodová-Goldmannová F.: 
Říkadla a hry slováckých dětí. Uspořádala a zpracovala Olga Kadlčíková-Hrabalová. Gottwaldov 

1958. Peck, E.: Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1884 ad.  
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Michalisko psisko chodí na smetisko. 

Lenica palica opica slepica. 

Lenka plenka podprsenka. 

Lenka plenka podkolenka. 

Lidka kaká, Jana plaká, Elka žere, Terka pere. 

Lído, Lído, máš v hubě mýdlo. 

Ludmila Ludmila týden se nemyla. 

Lidka Lidka smradlavá řitka. 

Marta karta. 

Michalice slepice uhonila zajíce. 

Petřík vypustil větřík. 

Radka padka. 

Radka smradka. 

Renek Renek prdl si do trenek. 

Tereza má v řiti kus železa, povedala eště, že tam má aj kleště. 

Terezo, Terezo, spolkla jsi železo. 

Vlasta pasta pivo chlastá a knedlíky polyká, aby byla veliká. 

 

Posměšky s novým obsahem: 

Janička Janička Stepfordská panička. 

Petříček Petříček sleduje večerníček. 

Janička Janička pojídá jen cédéčka. 

Elka Elka snědla sušenky Telka. 

Petro, Petro, přečti si deník Metro. 

Dominik Dominik ukecaný politik. 

Edouš komouš. 

 

Posměšky na děti a na jména jiných obcí: 

Ty kněžpolské děvčice dupou jako slonice. 

Topoláci to sou blbí ptáci. 

Topoláci Topoláci jsou to bubáci a hloupí buráci. 

Divišov se diví, proč je Rovný křivý. 

Ze Svratouchu do Svratky jak z prdele do capky. 

Rožná, Věžná, Nedvědice, tři prdele u Bystřice.
6
 

 

Vyskytují se u nich motivy zesměšňování vzhledu, vyměšování, zápachu, 

častý je vulgární slovník. Motivika jednotlivých rýmovaných projevů, míra 

vnímání vulgarity určitých slov, víra v pravdivost vyjádření získaných při 

transmisi mezi vrstevníky, to vše je významnou měrou ovlivněno věkem dítěte. 

Zde nám řadu odpovědí můţe při důkladnějším studiu podat vývojová psycho-

                                                           
6 Tyto příklady byly zapsány v roce 2009 a 2010. 
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logie. Pro pochopení některých aspektů školních rýmů je např. velmi důleţité 

věkové hledisko. Například je v učebnicích vývojové psychologie často zmi-

ňovaný zvýšený zájem dětí předškolního věku (jde o období tzv. druhého 

dětství, tedy 3–6 let) o záleţitosti, které souvisí s vyměšováním. Děti o těchto 

věcech velmi rády mluví a ţertují o nich (Příhoda 1977: 244). První školní 

stupeň postupně opouští vyměšování a začíná preferovat záleţitosti související 

s erotikou. Ta je v tomto věku záleţitostí nepochopitelnou, v řadě aspektů 

tabuizovanou, a moţná právě proto je pociťována jako něco velmi směšného. 

S tímto tématem souvisí např. známé a přes generace jdoucí sprosté básničky 

(opět často bez chápání smyslu slov, děti pouze vnímají porušení určitého 

tabu).
7
   

Při dětských posměšcích se uplatňuje princip „my – oni”, snaha o  vymezení 

vlastního postavení, pozice ve skupině, která souvisí s nejistotou vlastní identity, 

se socializací atd. „Střílet” si z druhého, to neobsahuje vţdycky osobní 

nepřátelství, jedná se tu spíše o formu styku nebo dokonce o formu náklonnosti. 

Formy škádlení a vysmívání mohou být namířeny proti oběti z řad vrstevníků, ale 

i proti společnosti dospělých. Některé příklady ze ţivota současných předškoláků 

a školáků jsou pouze hrou se slovy a s rytmem, uplatňuje se při nich dětská 

improvizace a radost z tvoření rýmů, jiné ilustrují jejich vztahy, odráţejí různou 

míru tolerance a odhalují další emocionální postoje s cílem poškádlit, zesměšnit, 

poníţit aj. Rýmování, to je v dětském prostředí specifický druh komunikace.Tato 

sféra se v sobě nese humorné vidění světa, jaké je charakteristické pro svět dětí. 

Vedle čisté chuti po souzvuku zbavuje rým jako formule svého uţivatele 

zodpovědnosti za vyslovené. Děti si vědomě pomáhají sugestivním účinkem 

rýmu, přičemţ na místo logické shody je postavena akustická shoda rýmu. 

V rýmovaném nesmyslu proţívají děti také úlevu od tlaku reality. (Messerli 1993: 

1272). Nositeli tradice jsou často starší ţáci, od kterých se mladší učí. Britští 

badatelé P. a I. Opie mluví o generační výměně, která se na školách uskutečňuje 

kaţdých šest let . Jednotlivé rýmy se tak dají sledovat po mnoho generací ţáků 

(Opie 1959: 8).  

Naproti tomu přezdívky vytvořené jako pojmenování dávaná někomu mís-

to nebo vedle jeho náleţitého jména jsou vázané pouze na svého nositele, mají 

ohraničený prostor a krátkodobý charakter – zanikají se situací, s prostředím, 

v němţ se uţívají, mizí s úmrtím nositele. Domníváme,se ţe převáţná část sou-

časných přezdívek je neutrální nebo má humorné konotace, někdy hodnocení 

                                                           
7 První ucelenou sbírku těchto a dalších dětských veršů představuje v našem prostředí kniha A. 

Votruby: Namaţeme školu špekem. Současná folklorní poezie dětí. Praha 2009. 
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negativní. Obsahují širokou škálu významů a odhalují, vysvětlují sociální vztahy 

ve skupině apod.
8
 

Přezdívky  jsou udíleny v rámci komunity, ve které se daná osoba pohy-

buje, kde je dostatečně nebo i důkladně známa, tedy především v rodině, v za-

městnání či v kolektivu, s nímţ osoba tráví volný čas rozmanitými aktivitami. 

Přezdívky lze reflektovat například v prostředí hostinského podniku, kde je 

získávají nejen návštěvníci a stálí, kmenoví hosté, ale v nemenší míře také maji-

telé a provozovatelé těchto zařízení a jejich obsluhující personál (Altman 2003: 

111–117, 197–203). 

Přezdívky jsou hojně zastoupeny i v některých subkulturách, z nich zvláště v 

rámci  trampingu patří k výrazným atributům tohoto hnutí mládeţe. Projevem 

srdečných a přátelských vztahů mezi členy trampské osady bylo a je vymýšlení a 

udílení přezdívek, či spíše přízvisek, kterými jsou jejich nositelé nazýváni výhrad-

ně v prostředí kolektivu své osady. V tomto ohledu se přezdívky jeví jako výz-

namná součást trampského slangu. Pro studium přezdívek v trampském prostředí 

to znamená, ţe se nemůţeme spokojit jen s jejich sběrem, ale ţe musíme zjišťovat 

i jejich motivaci (Hauser 1987). Také vymýšlení přezdívek jednotlivým trampům 

příslušícím do osady značnou měrou doprovází bodrý humor, osvěţující atmosfé-

ru uvnitř kolektivu. Významnou roli hraje i oblíbenost člena, kterému se přízvisko 

udílí. Přízviska, udělovaná v trampských osadách, jsou vytvářena a také pociťová-

na jako projev pozornosti, vyznamenání, přátelské náklonnosti či vzájemného 

dobromyslného špičkování mezi členy, někdy však naopak nelichotí a svému 

nositeli spíše připomínají jeho chyby, vady, nedostatky nebo nějaké dosti nepří-

jemné záţitky z jeho ţivota v přírodě. Ovšem nejednou je tramp oslovován přez-

dívkou, kterou získal v jiném prostředí, v rodině nebo ve škole. Trampský kolek-

tiv, jehoţ je nositel přezdívky členem, pak přejímá jeho přízvisko z dřívějška a 

nové nevymýšlí. 

  Východiskem ke vzniku přezdívky můţe být velmi často skutečné občanské 

jméno či příjmení jejího pozdějšího nositele, které je rozmanitým způsobem 

transformováno či spíše deformováno do výsledné podoby, jindy je z nich přez-

dívka pouze odvozena. Přitom je zjevné, ţe se tak děje leckdy dosti krkolomně.  

Při takovém udílení přezdívky můţe hrát roli nedorozumění či přímo omyl, 

jehoţ se dopustili lidé, kteří ji jejímu nositeli přiřkli. To se stalo v roce 1992 

trampu zvanému Dundee, pocházejícímu z Citonic. Měl příjmení Kabelka, ov-

šem – jak píše doslova – "kluci si nejspíš představili kabelku z krokodýlí kůţe. 

No a pokud vím, tak Dundee z filmu měl ze stejného materiálu boty. Marně 

                                                           

8 „Prezývka – ustálené pomenovanie, formula, významovo vyplývajúca z určitej príznačnej vlastnos-

ti, obsahujúca prvok hodnotenia, obvykle negatívneho.“ BOTÍK, J. – SLAVKOVSKÝ, P. (eds.) 
1995. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska II. Bratislava 1995, s. 83; srov. Slovník spisovného 

jazyka českého IV, P - Q. Praha 1989, s. 608. 

 
 



Jana Pospíšilová – Karel Altman 

 

 

 114 

jsem klukům vymlouval, ţe boty nejsou to stejné jako kabelka, uţ mi to zůsta-

lo."
9
 

Přezdívka můţe vyjadřovat i postavení jejího nositele v rámci kolektivu, 

jímţ je uţívána. Tak získal kdysi – zřejmě na začátku osmdesátých let 20. století 

– ve svém dětství přízvisko Cipísek tramp pocházející z Třebíče: "Jelikoţ jsem 

byl v rodině věkově nejmladší a výškově nejmenší, začali mi starší bratři říkat 

Cipísku."
10

  

Vyjasnění postavení v rámci klubu mládeţe mělo za následek opravu pů-

vodní přezdívky Medvědice na výstiţnějšího Cvrčka u trampující dívky z 

Němčic. Na začátku devadesátých let minulého století to vylíčila ve svém 

příběhu: "Před pěti lety jsme zaloţili klub při časopisu Mladý hlasatel a dali si 

název Medvědi. Bylo to šest kluků v šesté třídě, kteří mi začali sami říkat 

Medvědice. Za nějaký čas jsem byla na ohni trampské osady. Na programu, 

jak uţ je u trampů zvykem, byla různá klání, m.j. i ţenské, zatímco muţská 

část se náramně bavila. No, a kdyţ byl po boji, začal oheň. Mé vytouţené 

chvíle nastávají, ladíme kytary a já beru svoje housličky. Pořádně se to rozjelo 

a kamarád Rokec mi říká: Ty nejsi ţádná Medvědice, ale cvrček. No, a proto-

ţe jsem se nějak ztotoţnila s jeho názorem, uţ mi to zůstalo..."
11

 

Ale třeba také zjevný vztah ke zvířatům - zejména výrazně kladný, ale 

moţná i záporný - můţe být zdrojem přezdívky. Tak získala přezdívku Kotě 

trampka z Jívové, jeţ sama přiznává, ţe "přezdívku Kotě jsem získala jen proto, 

jaký mám vztah ke kočkám, a ţe můj tajný sen je mít psa". 

Z obdobných příčin se dostalo přezdívky i dívce ze Znojma zvané Zajda. 

Sama o tom vypráví: "Moje přezdívka vznikla velmi prostě. Protoţe jsem velká 

milovnice zvířat, tak jsem musela a musím mít doma aspoň jedno zvíře. U mě se 

vystřídaly snad všechny druhy zvířat, které je moţné chovat v bytě. Jednou se 

dostalo i na králíka. Nemohla jsem svého miláčka králíčka nechávat samotného 

doma, a tak se mnou cestoval, kam se dalo i nedalo, například do školy, kde byl 

uschován v batohu. Netrvalo dlouho, a vzala jsem si ho i na oddílovku, kde mi 

samosebou začali říkat Králíku. Brzy z toho byl Král, ale to já nejsem, nanejvýš 

princezna. Nakonec se má přezdívka změnila do dnešní podoby, na Zajdu."
12

 

 Podnětem k "překřtění" trampa však můţe být i pouhé jeho přeřeknutí, je-

hoţ se dopustil třeba v nějaké vypjaté situaci. Tímto způsobem získal přezdívku 

třebíčský skaut a pozdější tramp zvaný Přípluv. Svou příhodu líčí slovy: "V říjnu 

1992, v mých dvanácti letech, jsem jel s I. oddílem vodních skautů na Dalešickou 

přehradu, podívat se na místo našeho letního tábora. U přehrady jsem objevil starý 

                                                           
9 Toulavý kamarád 5, 1997, č. 3, s. 3. 
10 Toulavý kamarád 5, 1997, č. 3, s. 3. 
11 Říkají mi... Příběhy o vzniku trampských přezdívek. 1. díl. B. m. 1996, s. 3. 
12 Toulavý kamarád 5, 1997, č. 4, s. 3. 
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vyvrácený pařez, asi pět metrů od vody. Kopl jsem do něj a on se skutálel do 

vody. Kluci na mě vyběhli s tím, ţe za znečišťování přehrady je dost mastná po-

kuta, načeţ jsem řekl, ţe příjde p ř í p l u v , a pařez vyplaví na břeh. Tím příplu-

vem jsem myslel příliv, ale kluci se toho chytli, a uţ mi ani jinak neříkaj."
13

 

Mohli jsme zde poukázat na velmi omezený okruh způsobů utváření tramp-

ských přezdívek, kterých je ve skutečnosti mnohem větší počet. Obecně dále 

platí, ţe uţívání přízvisek na místě vlastních jmen, skutečných hodností či 

oprávněných titulů členy trampských i jiných sdruţení značně přispívá i ke 

stírání rozdílů mezi příslušníky různých sociálních vrstev, kteří pospolu vyjíţdě-

jí do přírody. Je to projev značné demokratičnosti, panující uvnitř těchto kolek-

tivů, v nichţ se nejednou setkávají nejen dělníci se studenty, ale v pokročilejším 

věku třeba i nadřízení s podřízenými. Svou přezdívkou je tramp zpravidla oslo-

vován po celou dobu, kdy se aktivně účastní trampských akcí, ke změnám těch-

to přízvisek obvykle nedochází.  

 

Závěr 

V současné době je tvorba přezdívek stále ţivá. Přezdívky pomáhají identi-

fikaci jedince ve skupině, posilují skupinovou identitu, ozřejmují sociální vzta-

hy, slouţí pobavení a komunikaci. Jednak zaznamenáváme přezdívky tradiční 

z osobních  jmen nositelů a přezdívky  motivované  tělesnými, charakterovými  

a dalšími vlastnostmi a dále takové, které odráţejí soudobý společenský kontext. 

V jednoslovných, ale i v dětských rýmovaných přezdívkách či posměšcích se 

promítají aktuální televizní a literární vzory, jména sportovců i politiků a stávají 

se nejen dokladem spontánní tvorby, současných forem folkloru a ţivého jazy-

ka, ale projevuje se v nich aktuální společenská situace.  
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Dva pokusy konštruovania ľudovej kultúry  

Maďarov na Slovensku 

 
József Liszka 

 

 

Petr Lozoviuk v jednej svojej nedávno publikovanej štúdii
1
 presvedčivo 

dokázal, ako určité javy ľudovej kultúry vyuţívali v 19.-20. storočí v záujme 

skonštruovania národnej kultúry, národnej identity. Svoje príklady uvádza 

z Česka a je mimoriadne poučné čítať príbehy, kedy prakticky ten istý jav 

zúročovali raz na posilnenie českej, inokedy nemeckej národnej identity. 

Neprezradím  ţiadne tajomstvo, ak poviem, ţe tieto snahy nie sú príznačné len 

pre minulosť. Aj dnes vidíme mnoho náznakov toho, ako sa isté reprezentatívne 

javy ľudovej kultúry či ľudových kultúr, v uţšom zmysle slova folklóru, stávajú 

politickými nástrojmi, ako sa inštrumentalizujú v snahe o posilnenie národnej 

identity/národných identít.
2 

Prikloniac sa k môjmu vlastnému výskumu, bolo by vhodné analyzovať 

niekoľko vybraných ročníkov jediného maďarského denníka na Slovensku, 

liberálne orientovaného Új Szó, alebo týţdenníka Vasárnap, ktorý sám seba 

definuje ako rodinný magazín, respektíve národného konzervatívneho 

týţdenníka Szabad Újság a ešte národnejšieho a ešte konzervatívnejšieho Itthon, 

ktorý sa povaţuje za národný kultúrny mesačník. Aj napriek absencii 

systematického výskumu moţno prehlásiť, ţe všetky štyri uvedené tlačové 

orgány vyuţívajú tie moţnosti, ktoré ponúkajú na vyuţitie či pouţitie jednotlivé 

folklórne javy. Rozdiely, a to nie zanedbateľné, môţeme vidieť nanajvýš iba 

v miere vyuţitia. Ukáţem z nich teraz len niekoľko charakteristických titulných 

strán. Uvdiem dva príklady na jediný jav, na formy prejavu snahy 

o skonštruovanie jednotnej maďarskej ľudovej kultúry na Slovensku a pokúsim 

sa o ich analýzu. 

Obidva sú súkromným podnikaním a obidva sú nejakým spôsobom späté 

s muzeológiou. V Tekovskom Hrádku istí manţelia zriadili v roku 2006 na 

svojom pozemku na vlastnej nehnuteľnosti Hornozemský dom (Felvidéki Ház). 

Na prvý pohľad ide o klasický dom ľudového bývania, vidiecku národopisnú 

zbierku, avšak, ak sa na to lepšie pozrieme a pozorne si prečítame sprievodný 

                                                 
1 Lozoviuk, Petr: Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen 
und ihre gesellschaftliche Auswirkungen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH 2008 

/Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 26./ 
2 Viď: L. Juhász, Ilona: Maďarskosť a tradícia. Príklad Maďarov na Slovensku. Fórum 
spoločenskovedná revue 2009, s. 119-134. 
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zošit vydaný pri príleţitosti jeho otvorenia, vysvitne, ţe jednotlivé zbierkové 

predmety (niekoľko tisíc kusov!) pochádzajú prakticky z celej maďarskej 

jazykovej oblasti na Slovensku, z viac ako šesťdesiatich lokalít juţného 

Slovenska. Nereprezentujú teda miestnu kultúru, ale zmes kultúr 

juhoslovenských regiónov, akúsi virtuálnu „maďarskú ľudovú kultúru na 

Slovensku“. Počas otvorenia odhalili aj drevený vyrezávaný stĺp na počesť tých, 

ktorých v roku 1947 vysídlili z Tekovského Hrádku do Maďarska. Odborne by 

som nechcel hodnotiť zbierku a výstavu, rád by som upozornil iba na jej 

ideologický „odkaz“ (ktorý pravdepodobne ani nie je zámerný): zvečnenie 

miestnej udalosti – vysídlenia jednej väčšej časti miestneho obyvateľstva – 

univerzálnymi symbolmi maďarskosti, dreveným vyrezávaným stĺpom
3
; 

naplnenie jedného miestneho roľníckeho domu predmetmi, ktoré kultúrne ani 

regionálne nepatria spolu. Tieto spoločne vyzdvihujú to, čo je lokálne, na vyššiu 

úroveň, a to na virtuálnu národnú menšinovú úroveň. Na miestnu tragédiu, 

vysídlenie časti obyvateľstva, spomínajú národným spoločenským symbolom, 

z miestneho roľníckeho domu kreovali pamätné miesto maďarskej pospolitosti, 

„hornozemský dom“. 

Popri ľudovej poézii, ako aj ľudovej hudbe a ľudovom tanci, je ľudový 

odev tým javom, ktorý sa takmer od vzniku národopisnej vedy povaţuje za 

jeden z najcharakteristickejších národných znakov daného etnika. A  je to tak 

v prípade prakticky všetkých národov Európy. V súčasnosti samozrejme najmä 

verejná mienka povaţuje ľudový odev za jeden z najdôleţitejších výrazových 

prostriedkov daného národa, avšak národopisná veda tomu „náleţite“ asistovala. 

Ak nie inak, tak tým, ţe mlčala, a romantické predstavy, ako sa to dnes 

v politike zvykne hovoriť, si neţelela ani potvrdiť, ani vyvrátiť. 

Môj druhý príklad smeruje do tohto sveta – do sveta ľudového odevu. Ja 

sám, nakoľko sa nezaoberám výskumom ľudového odevu, nemienim zaujať 

postoj  k týmto otázkam (teda k tomu, nakoľko je alebo nie je „maďarský“ 

ľudový odev danej obce), pokúsim sa len sledovať ideologickú náplň, 

mechanizmus javu. 

Začnime  krátkym historickým prehľadom. Zväz maďarských pedagógov 

na Slovensku, Sekcia pre materské školy pod vedením Ester Szobi Kerekes, 

zaloţila v roku 1996 hnutie, ktorého podstatou bolo, ţe na pribliţne 30-50 cm 

bábiky si zainteresované obce ušijú svoj charakteristický (presnejšie: nimi za 

taký povaţovaný) ľudový kroj. Z týchto bábik, neskôr bábikových rodín, sa uţ 

nazbieralo toľko, ţe stálo za to prezentovať ich na výstave. Tieto výstavy mali 

za následok vznik ďalších bábik. Medzi zhotoviteľkami drobných krojov sa 

                                                 
3
 Dekoratívne vyrezávané drevené stĺpy v prostredí Maďarov na juţnom Slovensku symbolizujú 

maďarskosť. Viď.: L. Juhász, Ilona: Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia 
priestoru. Slovenský národopis 56 (2008), s. 43-54. 
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vytvorila – ako to vyjadrila jedna z organizátoriek – „zdravá rivalita“. 

Dodnes bola výstava realizovaná uţ na viac ako stopäťdesiatich miestach 

(medzi inými aj na svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri) a teraz sa 

dostala späť do dediny, kde sa nápad zrodil, do Búču. Tu prebudovali jeden 

starý roľnícky dom na múzejné ciele a umiestnili v ňom, teraz uţ natrvalo, 

skupiny bábik v ľudovom kroji (sú to obvykle 4 – 5členné „rodiny“, jedná sa 

teda o viac ako 200 krojovaných bábik) pochádzajúcich zo 41 maďarských 

usadlostí juţného Slovenska. Napriek tomu, ţe organizátori nepopierajú 

mnohorakosť vystavených krojov (určili 11 odevných skupín), chcú ich 

umiestniť aj do jednotného rámca: a to do maďarského kultúrneho  rámca na 

Slovensku. K tomu prispeli aj formality pri otvorení Múzea bábik. Maďarskú 

trikolóru prestrihla významná a váţená členka Strany maďarskej koalície Edit 

Bauer, poslankyňa Európskeho parlamentu, na mnohých (vystavených i na 

mieste, naţivo predstavených krojoch) dominovali červeno-bielo-zelené 

národné farby (alebo z nich zostavené jednotlivé odevné súčiastky: červená 

parta, biela blúzka, zelená sukňa; alebo sukňa lemovaná farebnou trikolórou...) 

Obe iniciatívy a najmä ich sprevádzajúca mediálna odozva priam 

našepkávajú, ţe existuje viacmenej jednotná, svojrázna maďarská ľudová 

kultúra na Slovensku, alebo nimi pouţívanom pojme: hornozemská ľudová 

kultúra. Táto ľudová kultúra slúţi k posilňovaniu „hornozemskej maďarskej 

identity“.  

V súvislosti s týmto tvrdením sa ţiadajú aspoň dve dôleţité poznámky. 

Prvou je otázka terminológie. Samozrejme mám tu na mysli výraz Horná 

zem (Felvidék), ktorý v maďarskom jazyku nie je príliš dávny. Pôvodne ako 

zemepisný výraz označoval kaţdé také územie, ktoré sa oproti susednému 

níţinnému kraju rozprestieralo vyššie (napr. Balaton-felvidék, skót felvidék: 

Škótska vysočina, Highlands atď.). V tomto význame teda zodpovedá viac 

slovenskému výrazu vysočina, a nie Horná zem. Výraz Felvidék pouţil 

v maďarčine prvýkrát vo svojom prejave Lajos Kossuth v roku 1848 na 

neskoršie, viac-menej konkrétne územie. Myslel tým severnejšie, kopcovité, 

hornaté územia dnešného Slovenska. Stručne o vývoji tohto pojmu toľko, ţe po 

roku 1918 sa výraz Felvidék stal v maďarčine prakticky synonymom Slovenska. 

Od roku 1989 však moţno pozorovať jeho určité zúţenie, posun na juh: chápu 

pod ním juţnú (!), prevaţne Maďarmi obývanú časť dnešného Slovenska. Tak 

moţno chápať vyššie spomenutú zemepisnú identifikáciu Hornozemského 

domu. Nerozumejú totiţ pod tým celú, „klasickú Hornú zem“, dnešné 

Slovensko, ale iba jeho juţnú časť. Poukazuje na to aj názov knihy (Felvidéki 

népviseletek babákon – Hornozemské ľudové kroje na bábikách) viaţucej sa 

k výstave bábik. Ani tu nejde o klasickú Hornú zem, veď tak by popri 

maďarských museli byť zastúpené aj ľudové kroje Goralov, spišských Nemcov, 

liptovských či detvianskych Slovákov. Mohli sme však vidieť, ţe zbierka 

obsahuje a výstava prezentuje iba ľudový odev Maďarov na juţnom Slovensku. 
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Pojem Felvidék teda v dnešnej maďarskej jazykovej praxi na Slovensku sám 

o sebe nie je definovaný, vţdy sa treba pozrieť, čo konkrétne  pod tým 

rozumejú. 

Moja druhá poznámka sa vzťahuje na samotnú ľudovú kultúru, na ľudovú 

kultúru Maďarov na juţnom Slovensku. O tejto regionálne silne diferencovanej 

kultúre treba vedieť (a na to tu teraz nie je čas, aby sme sa pustili do podrobného 

dokazovania), ţe v skutočnosti vôbec nie je jednotná.
4 

Ľudová kultúra Maďarov 

ţijúcich v mnohých mikroregiónoch v takmer päťsto kilometrov dlhom, širšom 

či uţšom pásme, je tradične v kaţdom prípade uţšie spätá s ľudovou kultúrou zo 

severu susediacimi slovenskými, respektíve (z juhu) s maďarskými územiami, 

neţ so sebou navzájom. Ináč povedané: ľudová kultúra Maďarov na 

juhozápadnom Ţitnom ostrove, v stredoslovenskom juţnom Gemeri 

a juhovýchodnom Medzibodroţí je historicky, ale aj charakterom (!) navzájom 

veľmi vzdialená. Neexistuje teda jednotná maďarská ľudová kultúra na 

Slovensku. Pojem „maďarská ľudová kultúra na Slovensku“ je teda 

nezmyselný, pričom Maďari na Slovensku majú svoju ľudovú kultúru v jej 

lokálnych a regionálnych formách prejavu. A tieto nie sú to isté. Avšak tým, 

ţe ich povaţujeme za celok (uţ aj v terminológii: čiţe ešte raz: ak hovoríme 

o maďarskej ľudovej kultúre na Slovensku!), pokúšame sa na Slovensku 

virtuálne vytvoriť maďarskú ľudovú kultúru konštruovaného charakteru 

a v rámci nej napríklad ľudový odev.  

Pravdou je však aj to, ţe pred rokom 1918 veľmi členitá (ľudová alebo 

populárna?) kultúra Maďarov na Slovensku sa dnes akoby zjednocovala. Nútené 

spoločenstvo vytvorené po roku1918 (podobne ako proces v prípade sudetských 

Nemcov známy pod pojmom Zwangsgemeinschaft
5
) nadnes skutočne vykazuje 

početné znaky, ktoré jednotlivé maďarské regióny na Slovensku viaţu k sebe, 

pribliţujú ich k Slovákom (z dôvodu spoločnej vlasti), pričom od susedných 

oblastí v Maďarsku ich čiastočne odďaľujú. Existujú o  tom početné jazykové 

a kultúrne dôkazy (v oblasti stravy, staviteľstva, bytovej kultúry, zvykov atď.). 

To všetko však neznamená, ţe dávnejšie (ako som uţ povedal: územne veľmi 

diferencované) javy by bolo nutné alebo moţné zjednotiť.  

 

 

 

                                                 
4 Viď Liszka, József: Národopis Maďarov na Slovensku. Komárno – Dunajská Streda: Fórum 

inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum 2003 /Interethnica 5. 
5 Viď Schroubek, Georg R.: Die künstliche Region: Beispiel “Sudetenland”. In Regionale 
Kulturanalyse. Protokollmanuskript einer wissenschaftlichen Arbeitstagung der Deutschen 

Gesellschaft für Volkskunde vom 8.-11. Okt. 1978 in München. (Hg.) H. Gerndt - G.R. Schroubek. 

München 1979, s. 25 – 29. 
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The contribution focuses on identification of Bulgarians living on the territory of Slova-
kia. It deals with the symbol of „being Bulgarian“, ethnicity, place of birth, and personal 
experiences. Basic ethnocultural issues such as Bulgary as a state or territory, Bulgarian 
language, material things, traditional cuisine, Bulgarian festivals etc. are the target of 
our research. From realised interviews the author selected those opininons and          
impressions, which are connected with studied topic. 
 
 
Terénny výskum 
V roku 2001 sme uskutočnili krátky prieskum v súvislosti s nadchádzajúcim 
komplexným výskumom bulharskej komunity na Slovensku. Vďaka aktívnej 
pomoci slovenských kolegov v Banskej Bystrici som sa skontaktovala s Bul-
harmi a ich príbuznými. Naše stretnutie s jednou Bulharkou, dcérou bulharských 
záhradníkov, utvorilo prvý hmatateľný obraz ,,bulharskosti“ na slovenskom 
území. 

V nasledujúcom roku som ako účastníčka vedeckého tímu počas terénnej 
práce a výmeny názorov s kolegami mala možnosť porovnávať, upresňovať a 
rozšíriť okruh svojich výskumných záujmov.1 Počas výskumu sme zistili, že 
pozitívny etnický stereotyp o Bulharoch je spojený najmä so záhradníčením. 
Záhradníci, študenti a robotníci, ktorí sa prisťahovali z bulharského územia 
a uzavreli manželstvo so slovenskými občanmi, sú rozptýlení po celom 
území Slovenska.2 Každý z nich má bez ohľadu na vek, pohlavie, rodinný stav, 
povolanie a príčinu migrácie svoj vlastný osud. Výskum a analýza celého spek-
tra osudov, ktorých sa, aj keď subjektívnym spôsobom bádateľ dotkol, odhaľujú 

 
1 Počas mesačného terénneho výskumu v máji 2002 uskutočneného na základe medzinárodného 
projektu Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, ktorý viedol samostatný 
vedecký pracovník Vladimir Penčev, PhD. 
2 O rozličných migračných vlnách formujúcich bulharskú komunitu na Slovensku pozri Aнтoвa 
2002, taktiež ďalšie výskumy bulharských komunít v Čechách a Maďarsku – Пoбрaтим 1994, 
Бългaри в Унгaрия 1999, Бългaри и унгaрци 2002, Гърдeв 2003.  
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rozmanitosť etnokultúrnych kódov a súvislostí prezentujúcich obraz bulharskej 
identity na slovenskom území.3 

 
Medzi "bulharským" a osobným 
Pri stretnutí s rozličnými ľuďmi sa postupne utvára obraz bulharskej identi-

ty. Nahrávky uskutočnených rozhovorov uchovávajú vypovedanú a prežitú 
skutočnosť. Vracajúc sa k nim som sa rozhodla hlbšie a hmatateľnejšie objavo-
vať bulharskú identitu nielen prostredníctvom jej nesporných symbolov na Slo-
vensku, akými sú záhradníctvo, šopský šalát, Čierne more, kyslé mlieko, bulhar-
ská rakija, martenička, oslavy Dňa svätého Juraja tretieho marca atď. Sú to 
postrehnuteľné a hmatateľné javy aj pre nestranného pozorovateľa, ale pre mňa 
bolo dôležitejšie a vzrušujúcejšie ich prezentovanie informátormi prostredníc-
tvom  ich vlastných zážitkov. Zároveň som sa snažila dištancovať od individu-
álneho a vybrať z naakumulovaných informácií prejavy a podoby prepínania 
istých kultúrnych modelov, ktorých sa pridržiavajú rôzne generácie a predstavi-
telia bulharskej komunity na Slovensku.4  

V mori rôznorodých individuálnych osudov ma zaujala ženská projekcia 
bulharskej identity na Slovensku. Vnímam ju nielen prostredníctvom dcéry 
bulharských záhradníkov, ktorá sa narodila a vyrástla na Slovensku, alebo pro-
stredníctvom Bulharky, ktorá sa narodila a vyrástla v Bulharsku, ale vydala sa 
za slovenského občana, ale aj pohľadom slovenskej ženy vydatej za Bulhara. 
Spočiatku som mala pocit, že narážam na isté paradoxy: Slovenka, manželka 
Bulhara, hovorí správnou bulharčinou a vyhľadáva archívne dokumenty o Bul-
haroch na Slovensku, ale rodená Bulharka, dcéra záhradníkov, takmer nevie po 
bulharsky, alebo nemá záujem stretnúť sa s nami. Oveľa „bulharskejšia“ atmo-
sféra panuje v dome ,,bulharských“ Slovákov, ako v dome nedávno prisťahova-
ných sa Bulharov z Bulharska. ,,Bulharská" Slovenka z reemigrantskej rodiny 
pretvára svoj domov na školu bulharského jazyka pre malých i veľkých a ucho-
váva vo svojom šatníku autentický bulharský kroj, atď.5 Neskôr, keď som sa 
bližšie prizrela na prejavy bulharskej identity na Slovensku, podobné (na prvý 
pohľad) paradoxy sa dali vysvetliť a vyčítať cez znaky toho, čo existuje a preci-
ťuje ako svoje rodné a svoje intímne blízke: rodisko, spomienky na detstvo, 
rodinné vzťahy, generačné vzťahy a podobne.  
 

Dcéra bulharských záhradníkov 
Prvý príklad:„Narodila som sa v Bulharsku, ako štvorročná som s matkou 

prišla sem. Môj dedo tu pracoval. Dedko a babka tu mali záhradu. Som tu od r. 
1947, som na dôchodku. Moji rodičia sú záhradníci. Žijem s matkou, som vdova, 

 
3 O osobnostných dimenziách etnicity pozri Живкoв 2000. 
4Viac o generačných kultúrnych modeloch pozri Рaшкoвa 2003 a. 
5Viac o bulharských Slovákoch pozri Пeнчeв 2001, Пeнчeв 2003. 
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vdovica, bola som vydatá za Slováka, mám dcéru“ (T. G., Prešov, nar. 1944). 
To je krátky životopis jednej Bulharky, príslušníčky druhej generácie bulhar-
ských záhradníkov. V živej pamäti má svojho deda, jedného z prvých, ktorí sa 
prisťahovali na východné Slovensko. Po rokoch jeho syn (jej otec) splnil odpo-
rúčanie rodičov – vzal si ženu z Bulharska.  

Hoci sa narodila v Bulharsku, celý svoj život, na ktorý si pamätá, prežila na 
Slovensku. Tu si založila rodinu so slovenským občanom. Vzťah respondentky 
k Bulharsku (jej rodisku) je najmä v posledných rokoch nevyrovnaný a oslabe-
ný: „(Cestujete často do Bulharska? ) Predtým áno, ale teraz už nie. Nemám 
sestry, ani bratov, už sa mi nechce cestovať. Mali sme dom, ale predali sme 
ho. Bojím sa cestovania. Necestovala som pätnásť rokov. Bola som aj pri mori 
– v Burgase, Kraneve, a teraz v Grécku, Istanbule, Izraeli a iné výlety. (Bul-
harskí príbuzní vás boli navštíviť? )  ,, Áno, boli. Jedna z nich dostala porážku 
a už nechodí. Napísali mi, že máme pozemky. Odpísala som im, nech si ich 
nechajú.“ Bulharsko sa spája u nej najmä s príbuznými a s majetkom, a výraz 
„predtým áno, ale teraz už nie...“ vo všeobecnosti prezentuje vzťah respon-
dentky k rodisku. 

Z nášho ďalšieho rozhovoru vysvitá, že živý vzťah k „bulharskosti“ sa rea-
lizuje najmä cez matku, ktorá sa narodila v Bulharsku. V priebehu rokov sa 
usilovala odovzdávať potomkom svoje tradičné bulharské poznanie a schopnos-
ti. 

Pred nami, výskumníkmi z Bulharska, sa dcéra bulharských záhradníkov 
vyjadrila kriticky k vlastnej bulharskej jazykovej kompetencii a vysvetlila, že sa 
naučila bulharčinu „ale len takú – kuchynskú, domácu.“ Dnes sa nemá s kým 
porozprávať po bulharsky, iba so svojou starou matkou. Neúspešný bol aj pokus 
babky naučiť po bulharsky svoju vnučku: Vy ste sa s matkou a otcom rozprávali 
po bulharsky? ,,Môj otec nevedel po bulharsky, ani matka, lebo žijú tu. Vedeli 
po bulharsky, ale len tak, kuchynsky, po domácky. (Vy ste sa ako  naučili?) Od 
nich. Rozumiem, ale s nikým sa nerozprávam. Len s matkou sa ešte rozprávam 
po bulharsky. Moja dcéra iba rozumie, ale nerozpráva. Mama ju chcela naučiť, 
ale ona nechcela.“              

O bulharských sviatkoch respondentka hovorí v minulom čase – vtedy bolo 
v meste „viac Bulharov“ a rozvíjala sa klubová činnosť. Bulharské sviatky sa 
spájajú s komunitným životom a v rozhovore sa lakonicky prezentujú cez stra-
vovací kód – príprava tradičných jedál pri  príležitosti niektorých väčších sviat-
kov: „(Chodili ste do klubu?) Áno, ale teraz nie je. (Keď ste žili s rodičmi, 
oslavovali ste v rodine bulharské sviatky?) Áno, oslavovali – na Nový rok sme 
piekli banicu, dávali sme do nej peniaze, oslavovali sme aj Veľkú noc a Deň sv. 
Juraja. Keď nás bolo viac Bulharov, mali sme doma aj pec a piekli sme v nej 
chlieb, jahňacinu a iné.“ 
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Tradičné bulharské predmety v dome sa spájajú s matkou, ale nie sú ob-
jektmi každodennej potreby. Uchovávajú sa ako osobné spomienky a znaky 
„bulharskosti“: „(Máte predmety z Bulharska?) Matka má také deky, máme 
bulharské koberce, tkané. Musím ich chrániť pred moľami.“ Z tradičnej kuchy-
ne sa zdôrazňuje najmä príprava banice, umenie, ktoré zdedili po matke a ktoré 
sa naďalej udržiava, pretože „tu také nie je.“ (Pripravujeme banicu. Dodávame 
dusený špenát. Nerobíme krútené banice. (Cesto si vaľkate samy?) Samy, preto-
že tu nie sú listy na banicu. (Takže viete vaľkať listy). Áno, mama vie, ja me-
nej. Aj fliačky robí ona.“ V tomto prípade je stravovací kód stabilnejší ako hu-
dobný, pretože respondentka neprevzala od matky bulharské ľudové piesne. 
Zostala jej spomienka na ľudovú hudbu znejúcu z platní na gramofóne, ktorý 
kúpil jej otec záhradník: „(Viete spievať bulharské piesne?) Nie. Mama ešte vie 
nejaké piesne z jej kraja, ale ja už nie. (Máte doma bulharskú hudbu?) Áno, 
máme také gramoplatne. Otec kúpil gramofón. Ani neviem, či platne doniesol 
niekto z Bulharska.6“ 

Získavanie a fungovanie osobného poznania a praxe je proces, pri ktorom 
sa rodný a obývaný priestor navzájom ovplyvňujú. V uskutočnenom rozhovore 
výroky ako „predtým áno, ale už nie“ a „Mama vie, ja už menej“ vo všeobec-
nosti prezentujú individuálne projekcie etnokultúrnych kódov spojených s bul-
harským, rodným a obývaným priestorom. V osude tejto príslušníčky potomkov 
bulharských záhradníkov funguje „rodné bulharské“ najmä ako symbol, znak – 
spomienka a asociuuje sa s obrazom matky. V tomto kontexte treba položiť aj 
otázku o občianstve: „Ja už mám občianstvo. Nemám bulharské. Iba moja 
matka. Pretože teraz s tými pasmi, menili ich a bolo potrebné cestovať do Bul-
harska. Jednoduchšie bolo mať slovenské občianstvo.“  

Druhý príklad: Ide o Bulharku, ktorá taktiež pochádza z rodiny bulharských 
záhradníkov, ale narodila sa a vyrástla na Slovensku. Pred rokmi sa jej otec 
náročky vybral do Bulharska, aby ponúkol manželstvo svojej budúcej manželke 
a spolu s ňou sa opäť vrátil na Slovensko. Z rozhovoru s ním som pochopila, že 
v minulosti viacerí bulharskí záhradníci  postupovali podobným spôsobom. Po 
čase trval na tom, aby aj jeho dcéra dodržala tradíciu a vydala sa za Bulhara. 
Táto epizóda zo života respondentky v nej zanechala traumatizujúcu spomienku, 
o ktorej sa lakonicky zmienila až počas nášho ďalšieho stretnutia v nasledujú-
com roku. Hlboká úcta k rodičom a zároveň vnútorné nestotožnenie sa s otco-
vým nanúteným modelom správania umožňuje zdôveriť sa s osobnou skúsenos-
ťou prostredníctvom dištancovania sa od nej. Preto namiesto podrobností o sebe, 
respondentka rozpráva podobný príbeh inej Bulharky: „Dozvedeli sme sa, že ako 
osemnásťročná odcestovala s otcom do Čiech. Tam si padli do oka s jedným 
chlapcom. Jej otec si myslel, že za manžela by si mala vziať jedine Bulhara, a 
preto sa rozhodol, že sa vrátia do Bulharska. Rozišla sa s Čechom a vydala sa 

 
6 Viac o folklórnej hudbe v kultúre bulharskej komunity na Slovensku pozri Рaшкoвa 2003 b. 
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za Bulhara, ale manželstvo sa nevydarilo. Potom vravela, že otec ju mohol po-
chopiť, a že sa necíti šťastná.“ (G.G., Banská Bystrica, nar. 1960) 

 Respondentka dnes žije v dome svojho otca spolu so slovenským obča-
nom. Ten nielenže má pre ňu porozumenie, ale dobromyseľne vníma aj jej 
„bulharské činnosti.“ Vďaka jeho vášni k fotografovaniu ich rodinné albumy 
uchovávajú veľké množstvo fotografií zachycujúcich každoročné návštevy 
príbuzných a priateľov v Bulharsku, formálne a neformálne stretnutia a kul-
túrne podujatia Bulharov na Slovensku a iné. Spolužitie s „iným“ v ovzduší 
plnom porozumenia je dobrým základom pre realizáciu rozličných činností tak 
doma, ako aj mimo neho, spojených s „bulharskosťou.“ Počnúc snahou respon-
dentky uchovávať zdedené bulharské poznanie a umenie a odovzdávať ho 
svojej malej dcére („Kým žila mama, rozprávali sme sa po bulharsky, rozhodla 
som sa, že aj ja sa budem rozprávať s malou, chcem, aby sa aj ona naučila po 
bulharsky... Mama ma naučila a ja viem vyšívať. Dosť dlho som nevyšívala, ale 
teraz kvôli malej mám chuť a začali sme spolu vyšívať... Robíme aj marteničky, 
spolu varíme fazuľu, bulharskú banicu.“), až po jej aktívnu účasť v spoločen-
skom živote Bulharov- v bulharskom klube, ako aj pri vyučovaní študentov 
bulharského jazyka z jej vlastnej iniciatívy, pri zriadení bulharského kútika v 
jednej z izieb a „prenášaní“ zbierok klubu do svojho domu. („Zozbierame typic-
ké bulharské predmety a budeme sa tu stretávať. Budeme sa stretávať aj so 
študentmi... Dohodli sme sa, že ak to bude vhodné, budeme sa rozprávať po 
bulharsky. Bude to užitočné pre nich, aj pre mňa. Treba udržiavať vzťah k jazy-
ku“). Sociálno-ekonomické dôvody či niektoré byrokratické prekážky jej nebrá-
nia ani pri vedomom zachovávaní si bulharského občianstva. („Napriek ťažkos-
tiam spojených s bulharským pasom si chcem za každú cenu zachovať bulharské 
občianstvo, takisto aj moja dcéra.“) 

Počas našich početných rozhovorov nám táto Bulharka so zdržanlivosťou 
jej vlastnou postupne odhaľovala svoj živý záujem o „bulharstvo“, ktorý pretvá-
rala do aktívneho životného postoja: „(Po stretnutiach s tebou mám dojem, že 
ženy sa skôr majú k činom a neholdujú dlhým rečiam!) Myslím si, že je to tak. 
Ani ja nemám rada dlhé reči... Bývala som dosť aktívna a som vždy pripravená 
pomôcť. Niekto mladší by tu mal skonsolidovať všetkých Bulharov. Tak som 
začínala. Každý má svoje problémy, ale je lepšie, ak sa niečím takýmto zaobe-
ráš.“ Dozvedeli sme sa ako cieľavedome začala zhromažďovať rozličné doku-
menty spojené nielen so životom jej príbuzných, ale aj so spoločenským živo-
tom Bulharov na Slovensku. Jej snahou je zachovať ich pre nasledujúce generá-
cie spolu s kapsou (jedinou batožinou, s ktorou jej rodičia prišli z Bulharska, 
aby si založili rodinu na Slovensku), s fotografiami predkov, s otcovým záhrad-
níckym zápisníkom, matkinými vyšívanými tkaninami. 
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Bulharka vydatá na Slovensku 
Prvý príklad: Začnem úvodnými slovami nášho zoznámenia sa s touto 

Bulharkou: „(Som rada, že som sa s vami spojila. Sme devätčlenný tím, každý 
z nás je dobromyseľný a preto stretávame dobrých ľudí a prežívame pekné 
veci.) Aj okolo mňa je skupina ľudí, z ktorých nik nemá snahu predvádzať 
sa, spájajú nás spoločné duchovné záujmy. (Ako ste sa dostali na Sloven-
sko?) Vlastne veľmi jednoducho. Môj manžel študoval v Bulharsku, kde sme sa 
zoznámili a nakoniec, ako sa hovorí po slovensky, rozhodli sme sa vziať. (A čo 
na to vaši rodičia?) Naši to prijali celkom normálne... (Boli nejaké komentá-
re?) Boli, ale skôr od cudzích. Mnohí ľudia v Bulharsku si odrazu kvôli mne 
začali robiť starosti. Prišli takí, o ktorých sme roky nepočuli, dali si tú námahu 
prísť a povedať matke: „Necháš ju odísť tak ďaleko?“ Matka odpovedala na-
sledovne: ,,Nech je ďaleko, ale nech je šťastná.“  

Život respondentky je typickým príkladom vydatej ženy na Slovensku. Je 
organizovaný najmä v rámci rodiny a výchovy detí. Svoju bulharčinu dokázala 
odovzdať jedine staršej dcére, ktorá odmalička často navštevovala svojich 
príbuzných v Bulharsku. („Dcéra už od samého začiatku rozprávala po bul-
harsky, je najstaršia. Ako malá chodievala do Bulharska, bola pri mori a keď 
sa vrátila, nechcela rozprávať po slovensky. Dodnes rozpráva po bulharsky 
najlepšie z našich detí, cítiť však cudzí prízvuk. Chlapci to majú ťažšie. Ak sa 
teraz obrátime na nich po bulharsky, budú odpovedať iba „áno“ a „nie“... 
Keď som nastúpila do práce, detí do materských  škôlok a školy, prešli sme na 
slovenčinu... Bolo to ťažšie obdobie, dosť vyťažené. Tu nie je bežné, aby sa 
babky a dedkovia starali o deti, každý sa sám stará o svoje deti.“) Teraz, keď 
sú už staršie, jej hlavným životným krédom je, aby našli svoju cestu a vybrali 
sa po nej, nezávisle od povolania a štátu, v ktorom budú žiť. 

Informátorka počas rozhovoru istým spôsobom asociuje rozličné otázky 
s témou rodiny a často porovnáva slovenský a bulharský spôsob života: „Tu 
sú vlastne ľudia zameraní skôr na rodinu a je to viac  vnútorný, viac rodin-
ný a uzavretý život. Pre Bulharsko je typické, že sú plné kaviarne, ľudia môžu 
tráviť celý deň pri káve, viac sa navštevujú, niekedy aj do polnoci. Prirodzene, 
aj tu na Slovensku sú podobné rodiny, ale na rozdiel od Bulharska to nie je 
všeobecný jav. Dokonca si pamätám zo začiatku taký názor, že vlastne od 
priateľov nemôžeš čakať nič dobré, oni ťa len využijú. Kým ja som prišla s 
opačným názorom. Tu sa rodina viac  izoluje, nemá toľkých priateľov. Dbá na 
vnútorný pokoj.“ 

Nepozorovane sa myšlienky o rodine presmerúvajú a spájajú s problémom 
medziľudských vzťahov mimo rodiny. Práve v tomto ohľade sa zdôrazňuje 
rozdiel medzi „slovenským“ a „bulharským“ typom rodiny a spôsobom života, 
ale bez jeho zrejmého hodnotenia. Z rozhovoru ďalej vysvitá, že hodnotenie 
„viac vnútorný život“ sa vzťahuje nielen na slovenskú rodinu, ale odráža aj 
svojráznu projekciu osobného životného postoja. V priebehu rokov sa vlastný 
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svet respondentky utvára do značnej miery na základe jej osobitného záujmu o 
okultnú filozofiu: „Zmenil sa celkový štýl života a preto namiesto podobných 
zábav, ktoré mi predtým prinášali potešenie, už túžim ísť domov.“ 

Každodenné rodinné starosti jemne koexistujú s nedotknuteľným osobným 
priestorom, ktorý si udržiava s úzkym priateľským okruhom – v zhode s indivi-
duálnym stavom a potrebami: „Odrazu som zistila, že mám iné záujmy ako môj 
muž. A keď sa ho snažím nasmerovať tam, kam ma to ťahá, alebo opačne, 
dochádza k akémusi napätiu... Tak som sa rozhodla, že každý by mal žiť podľa 
vlastných predstáv, no nie v zmysle odlúčenia. A tak má on svoj okruh priate-
ľov a ja mám svoj okruh... Samozrejme, že máme aj spoločných priateľov, ale 
akoby jestvovala akási odlišnosť.“ Myslenú „odlišnosť“ sa snaží kompenzovať 
mimo rodiny kontaktovaním sa s ľuďmi so spoločnými záujmami (bez toho, 
aby sa narušila rovnováha v rodine). Takto utvorený osobný stereotyp života 
zároveň reflektuje na vzťah respondentky k verejne demonštratívnym spôso-
bom a prejavom komunitného života Bulharov žijúcich v meste: „(Stretávate 
sa v bulharskom klube?) Takmer vždy ma pozývajú. Podobné zábavy ma 
zriedka lákajú. Moji priatelia ma napĺňajú a okrem toho sa musím venovať 
rodine, takže sa akosi vyhýbam stretnutiam. Obyčajne, keď sú tie sviatky s jah-
ňacinou, stretávajú sa  najmä v podnikoch a my s mužom sme sa zúčastňovali. 
Keďže môj muž je často zaneprázdnený, samej sa mi nechce chodievať. To nie 
je o tom, či sú to Slováci alebo Bulhari, je to v tom, že ma to neláka. Trocha sa 
zaoberám aj meditáciou a duchovnými vecami.“ 

Z celého rozhovoru nevyplývajú spoločenské rozdiely (medzi Bulharmi 
a Slovákmi) na základe priamych hodnotení či uprednostňovania, ale dôraz 
sa kladie na vlastné počínanie. Kontaktovanie s ľuďmi, ktorí sú si blízki 
svojím založením a záujmami (nezávisle od ich etnického pôvodu), predsta-
vuje nielen mechanizmus napĺňania individuálnych potrieb, ale je aj mode-
lom správania sa a adaptácie na obývané miesto.  

Stretnutie s „iným“ odomkýna a utvára schopnosť pociťovania absencie 
rodného. Podobné životné situácie vytvárajú priaznivé možnosti k intenzívnej-
šiemu odhaľovaniu dominánt vlastného sveta. Podnecuje sa proces sebaodhaľo-
vania, pri ktorom sa rodné chápe ako absencia niečoho svojho, vlastného: 
„(Chýba ti niečo na Slovensku, niečo bulharské?) No... (Môže to byť hocičo, 
napríklad aj emócie.) Mám pocit, že roky som bola zaneprázdnená starosťami 
okolo detí, mala som veľa práce a akoby mi nezostával čas uvedomovať si, či mi 
chýba alebo nechýba niečo bulharské. Možno mám takú povahu, že sa ľahko 
prispôsobujem... Tu som mnohokrát cítila, že sa odlišujem od Slovákov, a keď 
sme kolektívne niečo riešili, môj spôsob myslenia bol odlišný. Myslela som si, že 
je to moja individuálna črta. Ale keď som bola v Bulharsku, zistila som, že jed-
noducho existuje niečo bulharské. Bulhar uvažuje iným spôsobom... Nedefino-
vala by som to situáciou, je to skôr vnútorná vec. Akási snaha analyzovať veci, 
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situáciu, niečo čo považujem za prednosť... a akoby schopnosť porušiť v istej 
chvíli pravidlá, riskovať. Tu sú ľudia praktickejší. (Ako sa k tejto odlišnosti 
stavajú Slováci?) Oceňujú ju a mám pocit, že sa zamýšľajú a majú snahu sa 
zmeniť. Je to individuálne. Sú aj ľudia, ktorí reagujú negatívne, záleží to od 
človeka. Nie je to namierené proti mne ako predstaviteľke národa, záleží to od 
konkrétneho človeka.“ 

Príbuzní tejto Bulharky, ktorá je vydatá na Slovensku, žijú v Bulharsku 
a kontakt s nimi jej prirodzene chýba. Odlúčenie od príbuzných a rodiska je 
životná skutočnosť, ale na prvom mieste sa zdôrazňuje potreba komunikovať 
s ľuďmi svojským spôsobom („po bulharsky“).  Pokúsila som sa vysvetliť, 
prečo odpoveď na moju otázku „čo bulharské ti chýba na Slovensku“ zahŕňa 
uvažovanie o bulharskom spôsobe myslenia a konania a jeho pozitívne hod-
notenie v porovnaní so slovenskou mentalitou. Vlastne život tu (na obýva-
nom mieste) a návrat tam (do rodiska) spôsobuje odlišovanie a utvrdzovanie 
predstáv o hodnotách osobného, vlastného. Je pozoruhodné, ako sa pri uva-
žovaní svojrázne strieda to, čo sa považuje za individuálnu a spoločnú vlast-
nosť. Respondentka spočiatku hodnotí svoj typ myslenia a reakcie pri kon-
taktoch v slovenskom prostredí ako individuálnu vlastnosť, ale po porovnaní a 
pozorovaní rodného prostredia dochádza k názoru, že ide o spoločnú bulharskú 
zvláštnosť („Bulhar uvažuje iným spôsobom“). „Inakosť“ nepoukazuje na osob-
nostnú, ale na spoločnú črtu. Vnímanie tejto inakosti (pozitívne alebo negatívne) 
zo strany Slovákov sa vysvetľuje ako individuálny prejav a zvláštnosť („nie je 
to namierené proti mne ako predstaviteľke národa, záleží to od konkrétneho 
človeka“). 

V tejto svojráznej „hre“ vlastného a cudzieho, rodného a obývaného prie-
storu sa vyčleňujú postoje, stereotypy, modely správania sa a do popredia vy-
stupuje ich chúlostivá koexistencia. Individuálne myslenie a správanie v obýva-
nom priestore sa v podstate spája s tolerantným odlíšením od „iného“ (ako spo-
ločenstva) a súčasne sa ten „iný“ (ako jednotlivec) hodnotí tolerantne. 

Druhý príklad: Rozhovor s ďalšou Bulharkou, ktorá asi dvadsať rokov žije 
na Slovensku z dôvodu uzavretia manželstva so slovenským občanom, takisto 
smeruje najmä k problémom adaptácie. Respondentka sa už pokladá za naturali-
zovanú v slovenskom prostredí, ale pred nami, bulharskými výskumníkmi, sa s 
neskrývaným vzrušením zdôveruje o začiatkoch svojho príchodu do nového 
prostredia. Priateľstvo a dobré medziľudské vzťahy sa vyzdvihujú ako neoceni-
teľný zdroj konania v podobnej životnej situácii: „(Ako vás prijali na Sloven-
sku?) M., ktorá vám dala moje telefónne číslo, je mojou prvou slovenskou pria-
teľkou a dodnes možno najvernejšou. Všetci vedia, že som Bulharka. Keď som 
prišla, tak si ma dokonca v prvých dňoch prichádzali obzerať... Možno ich zau-
jímalo, ako budem rozprávať, ako vyzerám. Každý je zdvorilý a spytuje sa ma na 
to isté: „Nemáte nejaké problémy?“ Chcú mi prejaviť svoj záujem, ale vcelku sa 
ku mne správajú dobre. M. mi najviac pomohla prispôsobiť sa. Spočiatku som 
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sa veľmi hanbila nakupovať, musela som si vypýtať. M. ma povzbudzovala, aby 
som sa to naučila. Je dobré, že sú takí ľudia, ako je ona. Doma čakali, kedy 
donesiem jedlo. Keď som zazvonila, už sa veľmi tešili – pretože prišlo jedlo, nie 
preto, že mama...“ (R. P., Prešov, nar. 1955, robotníčka). 

Respondentka zdôvodňuje skutočnosť, že neudržiava vzťahy s inými Bul-
harmi v meste tým, že je veľmi zaneprázdnená ako robotníčka aj ako manžel-
ka a matka. Finančné ťažkosti vyzdvihuje ako dôvod, pre ktorý necestuje do 
Bulharska a nestretáva sa so svojimi príbuznými a známymi. Napriek týmto 
skutočnostiam, na rozdiel od iných Bulharov v meste, respondentka ihneď 
reagovala na našu telefonickú výzvu stretnúť sa a porozprávať, pričom ne-
skrývala svoje pohnutie. Aj keď lakonicky, usilovala sa pred nami, vý-
skumníkmi z Bulharska, zdôveriť sa so svojím bulharským poznaním. V živej 
pamäti jej utkvela spomienka z detstva na bulharské tradície, ktoré dodržiava-
la rodina jej rodičov. V nových podmienkach sa tieto znalosti nepraktizujú, ale 
porovnávanie so slovenským kultúrnym modelom vedie k uvedomovaniu si 
tých kultúrnych hodnôt, ktoré sa vyčleňujú ako špecificky bulharské: „Ja vlast-
ne poznám tradície, ktoré sme udržiavali v našej rodine... V Bulharsku som sa 
nezamýšľala, prečo sa robí to či ono. Tu napríklad sa pripravujú veľkonočné 
vajíčka, ale ťukanie vajíčkami nepoznajú... Čo symbolizuje ťukanie vajíčkami, 
muž sa ma na to spytoval – neviem. Viem, že biela a červená martenička sa 
nosia pre zdravie. Neviem, či sa v Bulharsku ešte nosia také marteničky? Pamä-
tám si, že keď sme zazreli prvého bociana, tak sme marteničky zahodili.“ Nedos-
tatok rodného „bulharského“ si uvedomuje ako nedostatočné kontaktovanie sa s 
príbuznými („nevidela som našich veľmi dlho, a preto smútim“).  

 
Bulharka vydatá za „bulharského“ Slováka 
„Len čo počujem niečo bulharsky, hneď oslovím každého. Kdekoľvek by sa 

človek nachádzal, to je krv, či je Cigáň, či Slovák, či Bulhar, či inakší, večne sa 
mu cnie za tým národom. Cnie sa mu. Veď nemôžem povedať, vidíte, tu mi je 
dobre, človek večne myslí na rodisko, tam, kde sa narodil, to mu je najmilšie“ 
(C.P., Trnava, nar. 1934 v obci Sirakovo, Vračanský okres). 

Týmito slovami nás privítala Bulharka, ktorá sa narodila v Bulharsku. Tam 
sa narodil a vyrástol aj jej manžel – „bulharský“ Slovák (reemigrant), tam si 
založili rodinu. („Neviem, veď  jeho národnosť je slovenská. Tam sa narodil. Ale 
má rád Bulharsko, tak ako ja.“). Keď sa rozhodli presťahovať na Slovensko, 
ona dodržala tradičné pravidlo: „tam, kam odchádza tvoj muž, tam pôjdeš aj ty.“ 
Zhoda rodiska v životnom osude respondentky a jej manžela smeruje k výraznej 
a syntetickej explikácii „bulharského“ prostredníctvom znakov/kódov, ako sú: 
„človeka priťahuje krv“; „večne sa mu cnie za tým národom.“ 

Rokmi zostáva živým želanie udržiavať vzťahy s rodiskom oživovaním 
spomienok naň a udržiavaním rodinnej tradície cestovať podľa možnosti každý 
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rok do Bulharska. („Veľa sa rozprávame s mojím mužom. Keď si večer ľahneme, 
rozprávame sa o Bulharsku. Rozdelím moju dedinu na hlavnú ulicu, rozdelím ju 
na dve časti a začínam podľa ulíc – každý dom, nezostane ani jeden dom, ktorý 
by som nespomenula. Akí ľudia tam bývali, ako sa volali. A on zasa rozpráva o 
Hornej Mitropoliji. Ja to nepoznám, on porozpráva – takí, onakí, tí tam boli 
Slováci, tí Slováci v tom dome... (Usmieva sa.) Takže – rozprávame sa, spomí-
name. A to nám navždy zostane“). Respondentka hrdo zdôrazňuje, že jej manžel 
dodržal sľub daný jej rodičom pred odchodom na Slovensko: „Otec, neboj sa, 
každý rok, aj z posledných peňazí, ktoré budeme mať, nekúpim si chlieb, aby 
som jedol, ale prídeme. A dodržal to – každý rok sme tam boli.“ Cesty do rodi-
ska sa striedali s návštevami príbuznych a priateľov na Slovensku: „Prichádzali, 
prichádzali, trikrát boli mama i tato. Jedna z tiet bola, veľa ľudí prišlo, aj pria-
telia boli. Jedzte, jedzte, poviete: boli sme u jednej Bulharky...“ 

V dome tejto Bulharky sme sa cítili ako v Bulharsku – celkom bulhar-
ský interiér – počnúc hrncom na varenie až po vyšívaný obrus, kvety a sade-
nice v záhrade pochádzajúce z rodiska („to všetko sme priniesli z Bulhar-
ska“). Je ťažké zaznamenať celú rozmanitosť kultúrnych praktík, ktorými 
respondentka vyjadruje svoju bulharskú identitu, preto spomeniem len nie-
ktoré z nich. 

Všetko bulharské sa uchováva: „marteničky, plná škatuľa; knižky, rozpráv-
ky bulharské, abeceda; mám ešte tabuľky, schovala som si ich; mám bulharské 
noviny; stroj, na ktorom sa tká.“ Poštou zaslané marteničky sa nielen uchová-
vajú v škatuliach, ale sa nosia pre zdravie aj ako symbol bulharskosti: „Marte-
ničky posielali deťom. (Nosili ste ich?) Nosili sme. Vždy som vravela synovi: 
„Prvého marca sa musíš zobudiť sám, vstať zavčasu – inak sa budeš celý rok 
neskoro zobúdzať!“ A oni tomu verili! (Smeje sa.)... (Slováci nepoznajú túto 
tradíciu?) Nie – tu nie. Tu hneď zistíš, kto dostal marteničky z Bulharska! 
Uvidíš ich s marteničkami.“ Tkané zástery, uteráky, obrusy sa uchovávajú, 
aby sa odovzdali deťom. Respondentka sa v tomto ohľade spolieha najmä na 
dcéru, pretože tradícia sa odjakživa (už v Bulharsku) odovzdávala po žen-
skej línii. („Tieto zástery patrili ešte mojej prababičke. Dala mi ich moja 
mama a ja som ich priniesla sem. Jednu dám L., jednu M. Uterák  je taký dlhý 
ako ten stôl, je z hodvábu, hodvábny uterák. Tkala ho moja mama, s ozdobami. 
Marijka vie, čo to je, ja som jej to povedala a ona, veď má  trocha bulharskej 
krvi. Ona to vie a uchová si to“). Respondentka trvá aj na zachovávaní sviatkov 
po bulharsky, tak ako sa oslavovali v jej rodisku. („Veľkú noc oslavujeme po 
bulharsky –  ja maľujem vajíčka. Maľujem po štyridsať vajec. Zavolám deti – 
prvé vajce olúpeme a rozdáme všetkým. Tak to robila moja mama, tak to robím 
aj ja.“) Bulharská kuchyňa sa odovzdáva nielen deťom, ale aj iným rodinným 
príslušníkom. („Vedia pripravovať aj bulharskú kuchyňu – nevesta sa naučila 
robiť plnenú papriku... Aj oni sa naučili, aj oni si robia. Banice, banice majú 
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radi. Vyťahujem cesto, ťahané banice... Aj nevesta vie, aj dcéra, aj žena zaťovho 
brata sa naučila. Aj ona robí bulharskú banicu. A nazýva ju „banica.“)  

Osobná výpoveď respondentky a množstvo zachovaných fotografií v rodin-
ných albumoch odhaľujú mnohoraký obraz bulharskej prítomnosti na Sloven-
sku. Vysvitlo, že „bulharské domy,“ ako nám spočiatku ukázali cestu v skúma-
nej obci, sú vlastne domovy „bulharských“ Slovákov a ich manželiek alebo 
manželov – Bulharov a Slovákov. Striedali sa obrazy, ktoré prezentovali organi-
záciu stretnutí rodákov, kde sa oslavuje po bulharsky a spomienka na rodisko 
ožíva: "(Vy Bulhari ste sa stretávali?) Tu sme sa už dvadsať rokov nestretli. 
Organizovali sa stretnutia v Bratislave, ale neviem, prečo už prestali. Bulharskí 
hudobníci, bulharské speváčky. Ja mám veľmi rada bulharské ľudové piesne... 
Bolo také pekné choro, prišli sem, aj konzul prišiel. S dedkom, bol to Slovák, 
sme tancovali račenicu. (Naši Slováci vedeli tancovať choro?) Vedia, keď sme 
sa tu stretávali a ja som začala prvá, spomenuli si. Nie každý, ale chcú sa nau-
čiť... Môj muž sa smeje a hovorí, že oni nevedia iné chorá tancovať.“ 

Naša rozlúčka (na križovatke v meste) sa stala syntézou všetkého, čo sme 
sa od respondentky dozvedeli a prežili spoločne:7 „Tohto roku by som veľmi 
rada išla. Ak pôjdem, zídem autobusom do Sofie. Ohlásim sa vám, veľmi rada 
sa s vami stretnem. A vy si tak spomeniete na jednu babku z Bulharska na 
Slovensku – vyrozprávala nám, čo sa stalo za celý rok... (Lúčime sa). Hovorí 
sa po bulharsky, že najkrajší bozk je na čelo. Takže, spomeňte si na mňa! 
(Začne plakať).“ 

 
Slovenka vydatá za Bulhara 
Zaujímavý je prípad jednej Slovenky, manželky Bulhara. V jej dome nás 

srdečne privítali. Je prístupná „bulharskému,“ bulharským záujmom svojho 
manžela (počnúc prípravou bulharských jedál až po účasť na živote bulharskej 
komunity), s láskou ukladá bulharské predmety v dome, tkaniny, knihy, 
zdieľa s nami svoje dojmy o bulharských tradíciách a Bulharsku. Zdá sa, že 
slovenská manželka prijíma a svedomito plní ženskú úlohu ochrankyne do-
mu a rodiny. Možno práve preto si v mnohých prípadoch lepšie ako jej man-
žel pamätá a rozpráva nám, ako žili vo sviatočné i pracovné dni Bulhari na 
Slovensku.  

Rada by som sa zmienila o jednom stretnutí so slovenskou manželkou 
Bulhara. Hoci je už dlhé roky vdovou, naďalej  udržiava vzťahy s príbuznými 
a priateľmi z Bulharska, vedie korešpondenciu, uchováva marteničky, udržia-
va v dome všetko, spojené s Bulharskom: „Odkedy zomrel manžel, ako som ti 
povedala, minulý rok som bola  v Bulharsku. Takú cestu som urobila  a stretla 

 
7O niekoľko mesiacov neskôr sme sa na konferencii v Bratislave dozvedeli o nedávnom úmrtí 
respondentky. Česť jej pamiatke! 
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som sa s blízkymi, so známymi... (Máte doma marteničky?) Marteničky. Každú 
jar dostávam možno desať listov s marteničkami z Bulharska... Takto to udržia-
vame. Píšem im na Veľkú noc, na Vianoce.“ (A. Ch., Banská Bystrica, nar. 
1930, povolaním archivárka, dôchodkyňa). Neraz počas svojho rozprávania 
respondentka pripomínala martenicu, čím pred nami prezentovala svoje bulhar-
ské poznatky.  Pochopili sme, že martenica je nielen znakom „bulharskosti,“ ale 
aj poznaním, ktoré sa preciťuje ako intímne blízke, pretože je spojené s obrazom 
manžela, ako aj so spomienkou na ich spoločný život: „(Keď ste martenice 
videli po prvýkrát, zdali sa vám zvláštne?) Vedela som, že sú také marteničky, 
môj muž mi vysvetlil, čo to znamená, a keď som prišla do Bulharska, keď som 
tam dosť dlho žila, bola som prekvapená, že ľudia nosia takéto martenice.“ 

Prekvapilo nás, ako dobre ovláda respondentka bulharský jazyk, aj keď nie 
je Bulharka a roky sa nemá s kým porozprávať po bulharsky: „(Rozprávate 
veľmi dobre po bulharsky, ako Bulharka, ktorá žila na Slovensku.) S nikým sa tu 
po bulharsky nerozprávam. Už som zabudla, Bože, ja som naozaj dosť dobre 
vedela. Ale keď pôjdem do Bulharska, nepredajú ma predsa, a viem, čo chcem.“ 
V krátkosti sa nám zdôveruje aj o byrokratických ťažkostiach v súvislosti s uzavre-
tím manželstva, spojených s vtedajšími bulharskými zákonmi – a povinným prijatím 
bulharského občianstva. „(Chodili sme spolu dlho. Vzali sme sa v roku 1965. Vtedy 
to bolo tak, keby sme sa boli vzali skôr, musela by som prijať bulharské občianstvo. 
Vtedy bolo v Bulharsku tak, že Bulhari nedovolili vziať sa bez toho, aby sa manžel-
ka nestala bulharskou občiankou. Takže je tu dosť Sloveniek, ktoré prijali bul-
harské občianstvo, taký bol zákon).“ Podobné peripetie, ktoré museli prekonať 
mnohé zmiešané rodiny, a pravdepodobne aj iné okolnosti životného osudu, sú 
prekonané pozitívnym vzťahom respondentky k „bulharskosti.“  

Počas rozprávania na rozličných úrovniach sa „bulharské“ vníma ako nie-
čo veľmi osobné. Fotografie, suveníry, obrazy a iné predmety z Bulharska sa 
aktívne zúčastňujú na domácom interiéri. Ich uchovávanie udržiava spomien-
ku na manžela. Takmer každý jeden predmet v dome odomkýna príbehy o 
udalostiach a osobných zážitkoch spojených s Bulharskom a „bulharským.“ 
Stretnutie s Bulharmi a rozhovor o „bulharskom“ oživuje obraz manžela, zin-
tenzívňuje pocit jeho prítomnosti, predkladá možnosti kompenzovať jeho 
absenciu. „(Akoby sme sa nachádzali v bulharskom dome. Zdá sa, že je tu 
viac bulharských vecí než slovenských?) Sú väčšinou z Bulharska... (A ako 
píšete známym do Bulharska?) Po bulharsky, chyby – nechyby, píšem. Nemám 
rakiju, ale nalejem vám vína. Na zdravie. Vitajte!“ 

 
Medzi rodným a obývaným priestorom 
Generačné vzťahy a typ rodiny do značnej miery určujú prítomnosť „bul-

harského“ v osobnom svete každej respondentky. Ženské sociálne úlohy a kul-
túrne aktivity determinuje vlastný život. Pri rozličných ženských obrazoch sú 
výrazy a znaky/kódy „bulharskosti“ odlišne rozmiestnené na obežnej dráhe 
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rodného a obývaného priestoru. Rodný priestor je nielen miestom, kde sa človek 
narodil, ale aj miestom, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia. Pojem rodný priestor 
do istej miery zahŕňa aj obývaný priestor. Rodisko je spojené s ľuďmi, myšlien-
kami, založením, je miestom, odkiaľ človek vychádza a ktoré preciťuje v každom 
okamihu svojej individuálnej životnej cesty. I rodný i obývaný priestor vytvárajú 
vlastný svet každého z nás. Rodný priestor, aj keď nebol fyzicky obývaný, môže 
byť pre konkrétneho jedinca hmatateľný, ak nájde oporu v stretnutiach s ľuďmi, v 
spomienkach na príbuzných. Medziľudské vzťahy ho môžu  premeniť na cudzí, 
neobývateľný, individuálny priestor, a reálne obývaný priestor sa môže vnímať 
ako svoj rodný. Pocit spolupatričnosti k rodnému môže v rámci jedného ľudské-
ho života prejsť rôznymi obdobiami a stavmi – od pasívneho individuálneho 
preciťovania k aktívnemu zapájaniu sa do života svojej komunity. Stretnutie 
svojho ako komunitnej príslušnosti a svojho ako osobnostného intímneho preci-
ťovania na osobnej životnej ceste podnecuje najefektívnejšie mechanizmy ex-
plikácie kódov rodného. Rodné je posvätným obrazom a osobným priestorom, 
nevyčerpateľným zdrojom preciťovania získaných životných skúseností, ako aj 
uchopenia prítomnosti. 
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Bachelors mayor and queen of beauty - as a traditional youth institutions in a community 

Sebechleby  - are seen as representatives of the youth in the local social life and have a 

symbolic role in social and religious rituals. Even now they have an important position 

in organizing the youth for specific events in cultural calendar of community Sebechleby. 

 
 

Už od dávnej minulosti sa mládež združuje do rôznych formálnych či neformálnych 

sociálnych skupín za účelom tráviť spolu svoj voľný čas. Začlenenie sa do lokálnej 

mládežníckej skupiny predstavovalo pre jednotlivca cestu, po ktorej vstupoval  do 

novej životnej etapy a zároveň participoval na spoločenskom a kultúrnom živote 

obce. Mladí ľudia v súčasnosti dennodenne prekračujú teritoriálne hranice lokality 

za rôznym účelom (práca, škola, koníčky, priatelia), v dôsledku čoho sa sociálne 

väzby jednotlivca na mládežnícku skupinu v obci prirodzene oslabujú alebo úplne 

strácajú. 

V predkladanom článku sa zaoberám fenoménom tradičných mládežníc-

kych inštitúcií – mládenecký richtár a kráľovná krásy, ktoré sú ešte aj dnes výz-

namnými iniciátormi stretávania sa a formovania vzťahov mládeže v obci Se-

bechleby. Terénny výskum som realizovala v roku 2008 v dvoch etapách. Obec 

Sebechleby (okres Krupina) s približne 1200 obyvateľmi
1
 sa nachádza v regió-

ne Hont. Po zániku poľnohospodárskeho družstva v roku 2001, v ktorom praco-

vala veľká časť obyvateľstva (a teda aj mladí ľudia), sa väčšina Sebechlebčanov 

pracovne orientuje na okolité mestá Krupinu a Zvolen. V obci je jedna základná 

škola s 10 triedami, za stredoškolským vzdelaním mládež cestuje do bližších 

i vzdialenejších miest, čo ovplyvňuje aj mládežnícky spoločenský život tohto 

lokálneho spoločenstva. Aj napriek každodennému cestovaniu, ktoré sa u mla-

                                                 
1 Približne 290 obyvateľov je v predproduktívnom, 590 v produktívnom a 210 v postproduktívnom 
veku (Sine Nomen, 2003). 
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dých Sebechlebčanov prejavuje obmedzením dĺžky voľného času tráveného 

v rodnej obci a zároveň zvyšovaním intenzity kontaktov s mestským prostredím 

ponúkajúcim širšie možnosti v spoločenskom vyžití, sa sociálne kontakty medzi 

mladými v obci stále udržujú relatívne pevné. 

Sebechleby sú dnes v súvislosti s tradičnou organizovanosťou mládeže špe-

cifickou obcou. Mladí Sebechlebčania sa organizujú počas spoločenských príle-

žitostí okolo tradičných inštitúcií – mládeneckého richtára a kráľovnej krásy. 

Presné datovanie vzniku inštitúcie mládeneckého richtára v Sebechleboch sa 

dnes nedá jednoznačne určiť, podľa výpovedí je pravidelne volený od začiatku 

20. storočia, no v archívnych materiáloch sa objavujú o nej zmienky už v star-

šom období, v dobe tureckej prítomnosti na území dnešného Sloven-

ska. Kráľovnú krásy si obyvatelia obce volia od roku 1948. Ich existencia má 

v obci nezastúpiteľné miesto v spoločenskom živote mládeže. Obe funkcie majú 

za úlohu plniť si stanovené povinnosti voči mladým a aktívne sa podieľať na 

organizovaní mládeže pri obecných spoločenských udalostiach.  

Mládenecký richtár je v súčasnosti volený z radov stredoškolákov, napriek 

tomu ho však ako autoritu uznáva aj staršia mládež. „Aj tí starší musia vedieť, 

čo si môžu dovoliť voči tomu starostovi pre mládež.“ (P., 19 rokov)  „Richtár tu 

má vždy rešpekt. Čo ja viem, je to proste richtár a čo povie, tak to platí. Hotovo. 

Tam sa o tom nejako nediskutuje. Síce sa hľadajú všelijaké uličky, ako z toho 

vykorčuľovať, ale čo povie to platí. Keď sa napríklad povie, že sa v klubovni 

nebude fajčiť, tak sa tam nefajčí.” (M., 21 rokov)  

Mládenecký richtár býval v minulosti spravidla volený na obdobie jedného 

roka, alebo úradoval, až kým sa neoženil. Bol volený z radov najstarších chlap-

cov, mal mať prirodzenú autoritu a predovšetkým mal byť z váženej a zámožnej 

rodiny (Horváthová, 1986: 210). Dnes si sebechlebská mládež počas fašiangovej 

zábavy vyberá svojho zástupcu na 4 roky.
2
 Predĺžiť volebné obdobie sa obyvate-

lia obce rozhodli na základe skutočnosti, že o funkciu mládeneckého richtára 

dnes nemajú mládenci veľký záujem, a v praxi sa neosvedčil ani model každo-

ročného striedania. Mnohí z mladých Sebechlebčanov deklarovali názor, že sa 

na túto mládežnícku funkciu viaže príliš veľa povinností a starostí, ktoré sú pri 

terajšom životnom štýle mladých chlapcov ťažko splniteľné.
3
 Zastávanie postu 

mládeneckého richtára už pre mladých neznamená takú sociálnu prestíž ako v minu-

losti. Častokrát ani rodičia jednotlivých kandidátov neprejavujú zo zvolenia ich syna 

do úradu veľké nadšenie. Vzhľadom na to, že kandidát je vyberaný z radov stredo-

                                                 
2
 Približne od  90. rokov 20. storočia. 

3 Každodenné cestovanie za prácou a školou mimo obce núti niektorých mladých ostávať počas 

pracovného týždňa v mieste pracoviska či štúdia v internátnych domovoch, ubytovniach, v podná-

jmoch. Aj aktuálny mládenecký richtár (v roku 2008) chodieva domov iba počas víkendov, väčšinu 
týždňa trávi v škole, teda mimo obce (v Hodruši-Hámroch). 
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školákov, predpokladá sa, že splnenie určitých požiadaviek viažucich sa na túto 

funkciu budú financovať jeho rodičia. „Tak mama kričala po mne strašne, ne-

chcela, aby som bol richtárom. Všetky tie povinnosti mi rodičia museli financo-

vať. Ja nemám peniaze.” (M., 21 rokov)  

Finančná náročnosť zastávania úradu mládeneckého richtára sa prejavuje 

predovšetkým v povinnosti usporiadať pre obec veľkú hostinu na počesť zvole-

nia do úradu. Rodičia novozvoleného richtára sa spravidla spolupodieľajú na 

financovaní hostiny s rodičmi novozvolenej kráľovnej krásy, ale aj napriek tomu 

býva podľa výpovedí táto udalosť finančne náročná. Keďže je dnes richtár vole-

ný na 4 roky, nemusí participovať na usporiadaní hostiny s kráľovnou krásy, 

ktorá býva volená každý rok. „Podľa toho, ak sa dohodnú, tak tú hostinu platia. 

Niekto dá do toho všetkého pitie a niekto dá do toho jedlo. Ale richtár nemusí 

robiť tú hostinu každý rok. Jemu stačí raz. Potom to už väčšinou ostáva na novej 

kráľovnej krásy. Ale vždy to závisí na ich dohode.” (P., 19 rokov) V minulosti 

bývalo pravidlom zvoliť mládeneckého richtára zo zámožnej rodiny, aby nena-

stali prípadné komplikácie pri vybavovaní finančne náročných záležitostí. Dnes 

toto pravidlo podľa výpovedí neplatí, no napriek tomu je dobré finančné záze-

mie kandidáta stále vnímané ako výhoda. „Ono sa to tak už neberie, ako sa to 

voľakedy bralo, že musia mať nejaké to finančné zázemie v Sebechleboch, no ale 

hlavne musia byť obľúbení v partii, nezvolíme niekoho, koho ani nepoznáme 

poriadne.“ (J., 21 rokov) Usporiadanie hostiny je pozostatkom tradičného ini-

ciačného obradu spojeného so zvolením do funkcie mládeneckého richtára, 

nosenie truhly plnej cínového riadu do domu nového richtára, ako dedičného 

majetku obecnej mládeže,
4
 sa v súčasnosti už nevykonáva. 

V roku 2008 sa mládež rozhodla voliť svojich zástupcov iba z tých kandi-

dátov, ktorí už dovŕšili, alebo v ten rok dovŕšia 18 rokov. Toto kritérium dovte-

dy neplatilo. Dôvodom je zo zákona vyplývajúca povinnosť byť plnoletým  pri 

organizovaní diskoték a zábav – jednej z povinností mládeneckého richtára.  

Obaja zástupcovia sú v istom zmysle vnímaní ako reprezentanti obecnej 

mládeže v rámci lokálneho spoločenského života a majú symbolickú funkciu 

v rituáloch sociálnych i náboženských. Sú vnímaní ako autority, ich postavenie 

sa ale mení pri bežnom neorganizovanom stretávaní mladých. Pri takýchto prí-

ležitostiach majú rovnocenné sociálne postavenie s ostatnými členmi partie. 

Dôležité miesto ale zastávajú pri organizovaní zábav, diskoték, fašiangových 

obchôdzok, spravovaní mládežníckych financií, sprievodov počas vybratých 

cirkevných sviatkov a folklórnych slávností na svätého Urbana a Michala, ktoré 

predstavujú podstatnú časť ich povinností. 

V minulosti mal richtár vo všeobecnosti vyššie spoločenské postavenie ako 

kráľovná krásy, ktorú v obci volajú richtárka. Ešte v 80. rokoch minulého storo-

                                                 
4 Cínové nadoby a iné predmety ukoristili v 17. storočí sebechlebskí mládenci Turkom a používali 
ich pri rôznych mládežníckych akciách (Horváthová, 1986: 210). 
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čia plnila kráľovná krásy najmä reprezentatívnu funkciu, sprevádzala mládenec-

kého richtára pri rôznych slávnostiach. Dnes sú na ňu prenesené v podstate všet-

ky právomoci, ktoré v minulosti spadali len pod funkciu mládeneckého richtára. 

To znamená, že okrem organizovania mládeže pri rôznych spoločenských príle-

žitostiach, spravuje richtárka spolu s richtárom aj mládežnícke peniaze a vlastní 

kľúče od mládežníckeho klubu. Kráľovnú krásy podľa tradície volia každý rok 

počas fašiangovej zábavy. Účastníci majú možnosť kupovať hlasy pre 3 kandi-

dátky, ktoré určili mládenecký richtár s aktuálnou kráľovnou krásy. „10 korún 

stojí jeden. A môžete kúpiť aj viac lístkov, tej kandidátke teda. A o polnoci sa 

vyhlásia výsledky.” (P., 19 rokov) 

 Za vhodné kandidátky sú považované iba tie dievčatá, ktoré sú vo veku od 

16 do 19 rokov, a ktoré sa aktívne podieľajú na spoločenskom a mládežníckom 

živote. To znamená, že musia byť obľúbené medzi členmi partie, živo sa zaují-

mať o spoločenské dianie v obci a mali by disponovať organizačnými schopnos-

ťami. „Podľa toho, či sa ona zapája, či je taká kamarátska, či chodí  von medzi 

mládež, to sa nemôže stať, že by taká nejaká utiahnutá, čo nechodí von na disko-

téky. Mala by chodiť do obľúbenej krčmy u Kaja, tak tam sa stretávajú, moje 

deti tiež, keď príde sobota nedeľa, piatok, tak to v noci ich doma nenájdete, 

väčšinou sa tam stretávajú.”  (M., 41 rokov) 

„My sme tu v dedine také tri baby, čo nás aj určili za kandidátky, jedna je 

taká trošku, že nezáujem o túto mládež a ja s nimi dokážem aj komunikovať aj 

som viac menej v kuse cez víkendy s nimi, aj keď mám tak voľnejšie. Ja ich po-

znám, sú aj takí,  aj takí. Dokážem sa s nimi všetkými dobre porozprávať, zaba-

viť. Tak to bol asi ten hlavný dôvod, prečo ma zvolili.” ( J., 18 rokov) Mužská 

časť mládeže považuje za dôležité kritérium aj fyzickú krásu potenciálnej krá-

ľovnej krásy.  

Spravidla kandidujú 3 dievčatá. Počas zábavy sa vyhlási nová kráľovná krá-

sy, bývalá jej predá korunku a na druhý deň býva organizovaná slávnostná hos-

tina na počesť jej zvolenia. V posledných rokoch však mali v Sebechleboch 

problém s odmietnutím titulu kandidátkou, ktorá po finálnom sčítaní hlasov 

vyhrala. Stáva sa, že novozvolená kráľovná krásy neprijme funkciu priamo po-

čas zábavy, alebo tak urobí na druhý deň. Častokrát totiž do výberu zasiahnu 

rodičia, ktorí nesúhlasia s titulovaním ich dcéry kvôli finančnej náročnosti via-

žucej sa k tejto funkcii. Aj napriek tomu sa ale v Sebechleboch nestalo pravid-

lom voliť iba spomedzi dievčat z bohatých rodín. V prípadoch odmietnutia titulu 

sa funkcia predáva kandidátke, ktorá sa v počte hlasov nachádzala na druhom 

mieste. „Na to sa máloktorá cíti, tam treba tak trošku aj takej vodcovskej autori-

ty, by som povedal, tak to jednoducho odmietli a basta.” ( P., 21 rokov)  Aj 

napriek tomu, že víťazky často krát vyjadrili nevôľu pri ich zvolení, každý rok 

sa nájde kandidátka, ktorá sa tejto funkcie s radosťou ujme. Kráľovná krásy ani 

richtár nemajú v interpersonálnych vzťahoch s mládežou vyšší sociálny status 
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ako ostatní členovia partie, no pre každé dievča v Sebechleboch to predstavuje 

určitú prestíž, ak ho richtárka zavolá na spoločenskú akciu, kedy sa obliekajú do 

krojov. Z toho vyplýva, že sebechlebská mládež ochotne podporuje spoločenské 

podujatia v obci, dokonca účasť na nich vie vysoko oceniť. 

Najviac mládež oceňovala tých zvolených richtárov a richtárky, ktorí 

z vlastných peňazí prispeli na skultivovanie mládežníckeho klubu (v roku 2008 

mládenecký richtár kúpil za finančnej podpory svojej starej mamy nový televí-

zor, žalúzie a DVD prehrávač, postavil bar). Oceňovaní boli aj tí, ktorí nadväzo-

vali využiteľné kontakty s členmi obecného zastupiteľstva. Tie sa osvedčili 

najmä pri organizovaní diskoték a iných spoločenských akcií. Respondenti si 

spomínali na mládeneckého richtára, ktorý bol synovcom obecného starostu, 

vďaka čomu boli mládeži poskytované priestory v kultúrnom dome zadarmo. 

Iný mládežnícky zástupca vedel vybaviť zľavy na občerstvenie počas zábav 

a diskoték. V takýchto prípadoch sú viac aktívni mládeneckí richtári ako krá-

ľovné krásy. Tie väčšinou pomáhajú richtárovi pri vybavovaní príslušných po-

vinností alebo sa skôr zameriavajú na organizovanie mládeže pri spoločenských 

udalostiach. Jeden rok si mládež zvolila za svojich zástupcov pár, čo si veľmi 

pochvaľovala najmä z dôvodu, že boli výborne organizačne zohratí. 

Obaja zástupcovia musia spolupracovať, ak chcú, aby boli všetky povinnos-

ti viažuce sa k obci riadne splnené. Tradične mal richtár organizovať chlapcov 

a kráľovná krásy dievčatá, no v súčasnej dobe to vykonávajú obaja spoločne, 

keďže všetky akcie sú organizované tak, aby boli rovnakou mierou aktívni aj 

chlapci, aj dievčatá.  

Na začiatku roka chodia mládenci na obchôdzky po obci. Za spev a koledy 

dostávajú najčastejšie finančné dary, ktoré mládež dáva do spoločnej pokladni-

ce. Na fašiangy chlapci chodievajú niekedy aj s muzikou po domoch, kde za 

vytancovanie žien v rodine dostanú do príručného vozíka slaninu, vajcia, alko-

hol a peniaze (najčastejšie 100 Sk). „Aj teraz na tie Fašiangy boli tuna a ja som 

im dala tie peniaze, aj kúsok tej slaninky, vajíčka, veď tak sa to aj patrí, keď 

prídu ženy v chalupe vytancovať, to sa tak u nás už dlho robí a robia to tí mladí 

aj dnes.“ (M., 41 rokov) Takéto obchôdzky bývajú vždy na druhý deň – 

v pondelok – po fašiangovej zábave, ktorú organizuje richtár s kráľovnou krásy  

pre celú obec. Na zábave sa volí nová kráľovná krásy a na druhý deň usporadúva 

veľkú hostinu. Z vajíčok, ktoré vyzbierali, sa v mládežníckom klube pripravuje 

pred popolcovou stredou praženica, uložia sa peniaze a vypije alkohol. V roku 

2008 sa po prvýkrát konala fašiangová zábava v piatok večer, obchôdzky 

a mládežnícke zábavy počas nasledujúceho víkendu. Dôvod bol praktický – 

mládež ušetrila tri pracovné dni, ktoré donedávna venovala fašiangom (absencia 

v škole, v práci). 

Počas všetkých pre obec významnejších cirkevných sviatkov sa organizujú 

procesie, kedy má kráľovná krásy na starosti výzdobu celej obce a organizáciu 

mládeže, ktorá sa pri týchto príležitostiach oblieka do krojov.  Medzi takéto 
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sviatky patria sviatok svätého Urbana, Michala a Jozefa – v tieto dni Sebechleby 

usporadúvajú hody. Mládež nosí obetné dary a stojí počas slávnostnej omše 

v krojoch pred oltárom. Procesie zorganizujú aj na sviatok Božieho tela a na 

všetky veľké cirkevné sviatky ako sú Vianoce a Veľká Noc. „Všelijaké procesie 

bývajú, lebo my sme taká dosť cirkevná dedina, veľa ľudí chodieva do kostola, 

aj sa dodržiavajú tieto staré zvyky. Tak sa musia obliekať do toho kroja dosť 

často, čo ja viem, máme na Starej Hore kaplnku sv. Urbana, tam sa chodí na 

konci mája, tam bývajú folklórne slávnosti poobede, doobeda býva omša, takže 

oni sa musia tam poobliekať, potom sa obetné dary tam nesú. Potom na Micha-

la, na Jozefa bývajú hody, teraz na Božie telo bude procesia po dedine, tak budú 

mať na starosti výzdobu dediny.” (M., 41 rokov) 

Okrem spoluúčasti na organizácii procesií počas cirkevných sviatkov  má 

mládenecký richtár za úlohu vyjednať s obecným zastupiteľstvom poskytnutie 

mladých stromov na postavenie májov v obci. V minulosti na tieto účely zapo-

žičiavalo traktor sebechlebské družstvo, dnes musí mládenecký richtár presved-

čiť nejakého dobrovoľníka z obce. V Sebechleboch sa v súčasnosti stavajú máje 

uprostred mesiaca máj a už po dvoch týždňoch sa rúcajú. Dievčatá musia vopred 

nahlásiť svoj záujem, inak im máj chlapci nepostavia. V obci je mnoho dievčat, 

ktoré si ho neželajú postaviť, alebo im to zakážu rodičia. „ ... to ona vždy radšej 

povie dopredu, aby sa jej nestaval. Veď ani Kajove dcéry nemajú, lebo si to on 

neželá. To sa postaví len pred jeho krčmu a je to.” ( J., 26 rokov) Pri tejto príle-

žitosti chlapci chodia spievajúc po domoch, postavia máj, vytancujú dievča a jej 

matku a tie sú zas povinné pohostiť ich pagáčmi, pálenkou a do košíka im vho-

dia peňažnú odmenu. „Teraz keď sa idú tie máje stavať, tak ja napríklad mám 

dve také väčšie dcéry, tak za každú im musím dať. (...)Takže idú dievčatám 

chlapci stavať máje a o dva týždne sa to potom zase rúca. A to treba napiecť 

dačo aj poponúkať, keď prídu stavať a zaspievať, potom aj keď rúcať prídu. Aj 

peniaze sa im dávajú.” (M., 41 rokov) Stavanie májov trvá celú noc, pričom 

najnešťastnejšie sú tie dievčatá, ktorým prídu chlapci máj postaviť medzi po-

slednými. Tieto máje stoja spravidla najviac nakrivo a často krát ich musí otec 

dievčaťa na druhý deň dôkladnejšie upevňovať. 

V minulosti museli richtár s kráľovnou krásy zorganizovať mládež pre prí-

ležitostné obecné brigádnické práce, dnes už túto povinnosť nemajú. Mládenec-

ký richtár niekedy po dohode s obecným zastupiteľstvom usporiada brigádu, za 

ktorú sú chlapci vyplatení rôznymi odmenami (v roku 2008 vysádzali pre obec 

stromčeky, za čo im obecný úrad zaplatil nedoplatok za elektrinu spotrebovanú 

v mládežníckom klube).  

Najväčšej popularite sa teší ten mládenecký richtár a kráľovná krásy, ktorí 

sú schopní zorganizovať zábavu alebo diskotéku len z peňazí našetrených 

v priebehu roka a dokážu hospodáriť tak, aby im peniaze ostávali v zálohe. Oba-

ja mládežnícki zástupcovia sú zodpovední za dlhy a nedoplatky mládeže (súvi-
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siace s prevádzkou mládežníckeho klubu, organizáciou diskoték, tanečných 

zábav a hudobných koncertov), preto sa snažia hospodáriť tak, aby nemuseli 

používať vlastné finančné zdroje na pokrytie mládežníckych nákladov. Niektorí 

richtári organizovali cez letné prázdniny diskotéky dokonca každý druhý týždeň 

bez výrazných finančných strát, pretože vedeli zabezpečiť diskdžokeja, miest-

nosť alebo občerstvenie s výraznou zľavou. Akcie takéhoto typu sú u všetkých 

mladých z obce všeobecne obľúbené. Schopnosť dobre hospodáriť 

s mládežníckymi peniazmi je v súčasnosti u mládeneckého richtára  a kráľovnej 

krásy považovaná za žiadanú a najviac oceňovanú. 

Kráľovná krásy má okrem iného na starosti tiež zorganizovanie niekoľkých 

mladých tanečných párov pri príležitosti svadby člena sebechlebskej partie. Za 

mládežnícke peniaze je novomanželom podarovaná kytica a počas svadobnej 

veselice mládež tancuje mládežnícke kolo, čím sa oficiálne lúčia so slobodou 

mladého páru. Ak sa svadba koná mimo obce v jej okolí, musí kráľovná krásy 

zariadiť dopravu pre tanečné páry. „... teraz bola svadba, ale bola na druhej 

dedine, čo sa tam vydávalo dievča, tak sa objednal autobus a kúpila sa tá kytica 

a išlo sa na mládežnícke kolo.” (M., 41 rokov) 

„To sme my ako s richtárom prví prišli k mladým ako k páru, čo sedel za 

stolom, počkali sme, kým nás uvedie starejší, alebo hudba, potom sme im zabla-

hoželali, potom sme odtancovali dve také trištvrte hodinové kolá, no a potom sa 

im zas blahoželalo, aj ostatní blahoželali a  potom sme si sadli, kde nás posadili 

a tam nás uhostili. Chodilo nás tak 10 párov. To bol taký ideálny počet.” (V., 18 

rokov)  Okrem účasti na svadbách má kráľovná krásy za povinnosť zorganizo-

vať niekoľko párov do smútočných krojov aj pri príležitosti pohrebu mladého 

človeka. Vtedy ide kráľovná krásy na čele odetá do svadobného kroja nesúc 

typické atribúty – zlomenú sviecu a jablko na vankúši. Mladí chlapci majú pri-

pnuté na veste smútočné pierko.   

Tradičné mládežnícke inštitúcie, najmä mládenecký richtár, boli v minulosti 

neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v nejednej slovenskej obci. Dnes 

sa ich funkcia vo väčšine lokálnych spoločenstiev obmedzila iba na reprezenta-

tívnu a tradiční zástupcovia dedinskej mládeže sú oživovaní iba počas vystúpení 

oblastných folklórnych súborov a skupín. V obci Sebechleby sú dodnes obe tieto 

tradičné inštitúcie aktívne a ešte stále zastávajú významné miesto v lokálnom 

spoločenskom živote obecnej mládeže. Ich funkcia dozoru nad morálnym sprá-

vaním mladých už v súčasnosti neakcentuje, ich význam sa však prejavuje naj-

mä v organizovaní mládeže pri rôznych príležitostiach súvisiacich s kultúrnym 

kalendárom obce. Aj napriek častým problémom s výberom kandidátiek 

a kandidátov, resp. s prijatím titulov pri ich voľbe do úradu, obyvatelia Sebech-

lieb považujú kráľovnú krásy a mládeneckého richtára za veľmi dôležitú súčasť 

mládežníckeho života a plánujú ich aj naďalej pravidelnými voľbami udržiavať 

živé. 
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The aim of this article is to explore the current state of the catering enterprises market-
ing management focusing on the national gastronomy and to put forward new alterna-
tives to a more effective application in practice in a growing competition market envi-
ronment. This aim, in point of fact, was attained by evaluating marketing strategies 
implementation on a sample of selected catering enterprises by specifying their national 
gastronomy product. Among the most significant catering enterprises focusing on na-
tional gastronomy products in Nitra and its surroundings are as follows: Salaš – Cabaj, 
Reštaurácia – Penzión Elefant, Reštaurácia – Penzión Hoffer, Reštaurácia Pribina – 
Nitrianske kniežatstvo, Izba starej matere and Reštaurácia Hájovňa u Hoffera that con-
stituted the primary sphere of investigation.  

 
 

Tradičná strava je súčasťou kultúry každého etnika. Sú to jedlá charakteristické 
pre daný národ a podmienené určitými podmienkami, ktoré ho formovali. Hovo-
ríme o prírodných, pôdnych a klimatických faktoroch, ktoré vplývali na charak-
ter a vývoj stravy na Slovensku. Národná gastronómia Slovenska vo svojej 
rozmanitej podobe rastlinných či živočíšnych pokrmov, ako i tradičných nápo-
jov, je súčasťou kultúrneho dedičstva. Možno ju zaradiť do jedinečnosti ponuky 
nielen Slovenska, ale aj konkrétnych gastronomických zariadení, ktoré sa týmto 
spôsobom odlišujú od ostatných. Práve táto odlišnosť predstavuje ich konku-
renčnú výhodu. Rozmach pohostinských podnikov však znamená predzvesť 
a infiltráciu vplyvov, ktoré majú zásadný dosah na charakter a význam stravy. 
Neprehliadnuteľným sa čoraz častejšie stáva celosvetový trend globalizácie, 
ktorý prináša i negatíva, a to v podobe nivelizácie jedinečnosti národných kul-
túr, typických a charakteristických pre každú krajinu.  

V súčasnom podnikateľskom priestore sa dostávajú do popredia nové marke-
tingové prístupy k riadeniu pohostinských podnikov. Práve tu by mala byť snaha 
spájať nové inovatívne možnosti z oblasti histórie a kultúry typických potravín, 
ktoré sú pre Slovensko charakteristické. Úspešnosť sa prejaví vtedy, ak ponuka 
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bude orientovaná nielen na konkrétne jedlo, ale na celkový „gastronomický 
zážitok“. 
 

Metodika spracovania 
Príspevok poskytuje ucelený pohľad na tradičnú stravu Slovenska 

s akcentom na infiltráciu globalizačných prvkov. Daný materiál je predostretý 
nielen v teoretickej rovine, ale i v praktickej, a to na vzorke vybraných pohos-
tinských podnikov. Túto skutočnosť dopĺňa i zhodnotenie produktov národnej 
gastronómie, ktoré skúmané gastronomické zariadenia zaradili do svojej ponu-
ky. 

V rámci vymedzenia produktu národnej gastronómie v skúmaných zariade-
niach bola sformovaná hypotéza, ktorá predpokladala existenciu dostatočnej 
ponuky tradičnej slovenskej stravy. Hypotéza bola overená analýzou 
a interpretáciou údajov získaných z primárneho prieskumu vzorových gastro-
nomických zariadení (Salaš Cabaj v obci Cabaj – Čápor, reštaurácia Penziónu 
Elefant v obci Dolné Lefantovce, reštaurácia Penziónu Hoffer na Hlohoveckej 
ceste pri Nitre, Izba starej matere v Nitre, reštaurácia Pribina – Nitrianske knie-
žatstvo v Nitre na Kyneku, reštaurácia Hájovňa u Hoffera v Nitre)1. Informácie 
boli získané výskumom, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 – 2009 technikou 
riadeného rozhovoru a zaznamenané do pripravených dotazníkov. Pri zisťovaní 
ponuky sa vychádzalo z jedálnych a nápojových lístkov. Získané údaje boli 
komparované s charakteristickými prvkami tradičnej stravy Slovenska.  
 

Súčasný stav spracovania problematiky tradičnej stravy Slovenska 
Stravu možno charakterizovať ako jedlá a nápoje, ktoré predstavujú základ-

nú biologickú potrebu človeka. Je ovplyvňovaná mnohými faktormi – prírod-
nými, historickými, sociálnymi či ekonomickými. Strava ako taká spolu so spô-
sobmi stravovania tvorí súčasť kultúry každého spoločenstva. Jej primárne zdro-
je vždy súviseli s daným prírodným prostredím, s formami zberného 
a koristného hospodárstva, pestovaním plodín a dobytkárstvom (Botík – Slav-
kovský (eds.) 1995: 200 – 201). Jednou z najprehľadnejších publikácií, ktoré sa 
problematikou stravy a stravovania na Slovensku zaoberajú, je Etnografický 
atlas Slovenska (1990: 38 – 39), ktorý stravu vymedzuje ako nevyhnutný pred-
poklad existencie človeka. Človek si ju počas celej svojej histórie musel obsta-
rávať a učiť sa ju pripravovať tak, aby bola vhodná na konzumáciu. Jej zdroje 

 
1 Detailná charakteristika vybraných gastronomických zariadení z rôznych aspektov skúmania je 
podrobne rozpracovaná v kapitole 4.2 Analýza marketingového riadenia pohostinských podnikov 
v Nitre a okolí zameraných na národnú gastronómiu, ktorá je súčasťou dizertačnej práce autorky 
článku, obhájenej v roku 2009. (Havranová, Katarína. Uplatnenie marketingového riadenia pohos-
tinských podnikov zameraných na národnú gastronómiu: dizertačná práca. Nitra: Slovenská poľno-
hospodárska univerzita v Nitre; Katedra marketingu, 2009. 171 s., počet príloh 22.) 
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a príprava boli podmieňované možnosťami, ktoré mal k dispozícií, a stupňom 
jeho spoločensko-ekonomického vývinu. Tieto vonkajšie faktory sa odrazili aj 
v stravovacom systéme obyvateľov vidieka na Slovensku od konca 19. stor. do 
70. rokov 20. stor. Ľudovú stravu na Slovensku počas dlhého obdobia podmie-
ňovali predovšetkým hospodárske podmienky. Prvoradú úlohu tu hralo geogra-
fické prostredie a s ním spojené pôdne a klimatické podmienky, ďalej cyklic-
kosť poľnohospodárskej produkcie a ohraničenosť možnosti nákupu potravino-
vých článkov. Z toho vychádzala aj častá jednostrannosť v stravovaní 
a nezriedka aj konzumný minimalizmus.  

Základná časť stravy na celom území bola zväčša rastlinného charakteru. 
Primárnymi surovinami boli prevažne obilniny, strukoviny, zemiaky a niektoré 
druhy zeleniny. V horských oblastiach sa dopĺňala predovšetkým mliečnou 
stravou, v nížinných predovšetkým mäsitou stravou. Príprava jedál prešla po-
stupne od archaických spôsobov (napr. pečenie, varenie na otvorenom ohnisku, 
pečenie na ražni, na kameňoch a popole) k náročnejším postupom. Súviselo to 
s vývinom ohniska, na ktorom sa strava pripravovala (postupná premena otvo-
reného ohniska na pece a neskôr na sporáky, zmena kuchynského riadu 
a náradia). Najpoužívanejším spôsobom úpravy stravy bolo varenie, ktorým sa 
pripravovala väčšina každodenného jedla – kaše, polievky, prívarky, cestoviny. 
Pečenie sa využívalo v menšom rozsahu, no zvykli sa piecť placky, chlieb, ko-
láče. Podľa charakteru tradičného materiálu ľudovej stravy na prelome 19. a 20. 
storočia rozlišujeme na Slovensku dve základné, navzájom odlišné oblasti – 
horskú a nížinnú. 

Horská oblasť Slovenska zahŕňa produkty horského poľnohospodárstva. Et-
nografický atlas Slovenska (1990: 38 – 39) ju charakterizuje nasledovne. 
Z obilnín to boli ovos, jačmeň, proso a pohánka, ďalej to boli strukoviny, kapus-
ta a od 19. stor. zemiaky. Vo veľkej miere sa používalo mlieko a mliečne vý-
robky. Z mäsa sa jedla predovšetkým baranina a jahňacina, z tukov ovčí 
a hovädzí loj a ovčie maslo. Do začiatku 20. stor. sa v stravovaní uchovali mno-
hé archaické jedlá, ako napr. kaše z obilnín, strukovín a ovocia, viaceré druhy 
placiek z nekysnutého cesta, kyslá polievka z nakysnutej múky, chlieb z ovsenej 
a jačmennej múky s vysokým podielom zemiakov v ceste a pod. Rovnako 
v tejto oblasti bola vysoká kombinácia ovčích syrov.  

Suchá a teplá klíma nížinnej oblasti umožňovala pestovať teplomilné 
i náročné plodiny ako sú pšenica, kukurica, olejnaté rastliny, z ovocia vinič, 
broskyne, marhule a pod. Zo zvierat tu bol rozšírený chov ošípaných. V skladbe 
stravy sa často využívala biela pšeničná múka, prevládala častá konzumácia 
kukuričných jedál a dosahovala sa vysoká spotreba bravčového mäsa a tuku. 

Tradičná strava Slovenska sa dá vymedziť v dvoch kontextoch. Užšiemu 
predchádza spomínané tvrdenie o konzumnom minimalizme uvádzané 
v mnohých publikáciách. Strava je rozsahovo limitovaná podmienkami, ktoré na 
ňu vplývali v rámci Slovenska ako takého. Širší kontext zahŕňa v strave rôzne 
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cudzokrajné vplyvy, ktoré po stáročia vplývali na jej vývoj a postupne sa tu 
udomácňovali.  

Slovanské obyvateľstvo, ktoré sa zaraďuje k našim predchodcom sa postup-
ne na našom území dostávalo do kontaktu s rôznymi kmeňmi, či už to boli Avari 
alebo staré maďarské kmene. Maďarské vplyvy z konca 9. stor. do stravy Slo-
venska prešli tiež rôznymi zmenami, ktoré sa prejavili napríklad v udomácnení 
červenej sušenej zomletej papriky tvoriacu neodmysliteľnú súčasť jedál. 
Z ostatných základných surovín sa postupne stali ryby, divina, bravčové mäso, 
smotana či korenie (Ráczová 1989: 4 – 8).  Typické maďarské jedlá, pravidelne 
saa objavujúce v slovenskej kuchyni, sú napríklad guláš, perkelt alebo smotano-
vý paprikáš, ktorých základ tvorí na masti opražená cibuľa s červenou paprikou, 
s ktorými sa varí alebo dusí mäso.  

Iný vplyv v tradičnej strave Slovenska konštatuje Z. Mintalová, ktorý možno 
badať vo valaskej kolonizácii v priebehu 14. – 17. stor. Vďaka nej sa na Sloven-
sku rozšíril chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka a výroba mliečnych produk-
tov (Mintalová 2007: 9). Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2 zaznamená-
va, že v dedinských spoločenstvách sa vytvorila skupina špecialistov, ktorí vied-
li chovy a ovládali spracovanie syra, základného produktu salašného chovu 
oviec. Následkom tohto faktu sú tradičné výrobky z ovčieho syra – bryndza, 
parenice a oštiepky (Botík – Slavkovský (eds.) 1995: 285). Tieto ovčie syry sa 
na Slovensku udomácnili do takej miery, že sú považované za súčasť našich 
národných tradícií, pričom ich názvy patria do pôvodnej lexiky valaského etni-
ka. 

Slovenskú stravu po dlhé stáročia teda ovplyvňovali kuchyne iných etník. Za 
zmienku stojí i príchod Chorvátov v 16. storočí na juhozápad Slovenska. Predo-
všetkým Stoličná – Mikolajová poukazuje na ich kulinárne tradície 
v preferovaní širokej škály zeleninových jedál, ktoré od nich preberalo aj slo-
venské etnikum. Príkladom je kapustný list plnený mletým mäsom – sarma 
(Stoličná – Mikolajová 2007: 17). Kendík (2003: 1034), Stoličná – Mikolajová 
(2007: 17) a Encyklopédia Slovenska 2 (1978: 418) zaraďujú i lečo ku kulinár-
nej tradícii tohto etnika, ktoré sa udomácnilo v slovenskej strave. Vďaka turec-
kej okupácii Balkánu a Uhorska sa Slovensko a predovšetkým južné regióny 
stretávajú i s touto kultúrou. V dôsledku tureckého vplyvu sa na naše územie 
dostali potraviny v podobe orientálnych korenín, kávy či ryže. Stoličná – Miko-
lajová v mnohých publikáciách (napr. 2007: 17; 1978: 471 – 478) poukazuje na 
„americké“ potraviny, ktoré sa presadili i na Slovensku a v súčasnosti mnohé 
tzv. slovenské národné jedlá sa bez nich nezaobídu. Má na mysli predovšetkým 
zemiaky, fazuľu, kukuricu, rajčiaky, papriku a tekvicu. Ako uvádza, práve ze-
miaky sa stali popri obilninách, strukovinách a mliečnej strave ďalším pilierom 
slovenskej kuchyne. 
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Významný vplyv na slovenskú kuchyňu mala i česká krajina. Bolo to 
v dôsledku úzkeho kontaktu slovenského obyvateľstva s Českom, predovšetkým 
po vzniku Československej republiky v r. 1918. Mintalová (2007: 8 – 9), Ken-
dík (2003: 1037) i Stoličná – Mikolajová (2007: 18) upozorňujú na typický 
príklad českého jedla udomácneného v slovenskej kuchyni, ktorým je kysnutá 
knedľa z múky ako obľúbená príloha k mäsitým jedlám a parené buchty. Stolič-
ná – Mikolajová (2007: 18) ďalej ako príklad jedál udomácnených v slovenskej 
kuchyni uvádza pečenia mäsa alebo hydiny vo vlastnej šťave a prípravu hustej-
ších omáčok – kôprovej, paradajkovej, uhorkovej či sviečkovej, ktoré sa jedia 
práve s knedľou a mäsom.  

Významný podiel v skúmaní problematiky tradičnej stravy Slovenska má 
v súčasnosti spomínaná Rastislava Stoličná – Mikolajová. V publikácii Jedlo 
ako kľúč ku kultúre (2004: 9) konštatuje, že tradičná strava a celkové stravova-
nie sa počas historického vývinu prispôsobilo ročným obdobiam, podriadilo sa 
striedaniu dní pracovných a sviatočných i náboženským regulám, ktoré vo veľ-
kej miere mali hlbší filozofický zmysel a význam. Tradičná ľudová kuchyňa 
bola veľmi jednoduchá a rýchla dôsledkom nedostatku času na zložitú prípravu, 
pretože od jari do neskorej jesene bolo potrebné pracovať od rána do večera na 
poliach, lúkach, v maštali a pod. Ľudia najvýdatnejšie jedli počas najdôležitej-
ších roľníckych prác, ako bola kosba sena, žatva, vykopávanie zemiakov, obe-
račka a pod. Najlepšie jedlá sa konzumovali pri rodinných oslavách (krst, sva-
dobná hostina) alebo počas náboženských sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Hody 
a pod.). Z ďalších diel Stoličnej – Mikolajovej možno spomenúť: Jedlá a nápoje 
našich predkov (1991), Tradičná strava Slovenska (2000), Kuchyňa našich 
predkov (2002), Slovenský rok – receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne 
(2004). Výsledky jej výskumov boli interpretované i v Etnografickom atlase 
Slovenska a v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska 1, 2 (1995).  

K publikáciám, ktoré sa venujú problematike tradičnej stravy na Slovensku 
ako súčasti národnej gastronómie, patrí aj Slovensko : Ľud – 2. časť (Filová 
a kol. 1975: 845 – 860), a to v kapitole Stravovanie. Aj v regionálnych mono-
grafiách boli publikované kapitoly o tradičnej strave. Zuskinová (1989) spraco-
vala ľudovú kulináriu z oblasti Liptova. V rámci všeobecného prehľadu tradič-
nej kultúry Slovenska je stať o národnej gastronómii rozpracovaná i v publikácii 
Ondrejku (2003) Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Zabúdať nemožno ani 
na publikáciu Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry (2001). 

 
Globalizácia verzus národná gastronómia  
Celosvetový trend globalizácie a integrácie národných ekonomík je čoraz 

zjavnejší i v oblasti gastronómie. Slovensko sa stáva súčasťou týchto globali-
začno-integračných procesov, ktoré sa aj vďaka vstupu do Európskej únie bada-
teľne zintenzívnili. Prenikanie nových, pohodlnejších spôsobov stravovania sa 
stáva dôležitou zložkou každodenného rytmu života. Silnejúca globalizácia 
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v cestovnom ruchu sa prejavuje ponukou nových produktov, vznikom nadná-
rodných spoločností, sprístupňovaním nových vzdialených cieľových miest, 
ponukou priemyselne spracovaných, štandardizovaných a unifikovaných pro-
duktov. Tieto zmeny umožňujú zníženie nákladov a tak vytláčajú z trhu malé 
a stredné podniky, znižujú orientáciu podnikov na hodnoty, ktoré preferujú 
zákazníci, ako i starostlivosť o miestnu kultúru, kultúrne a prírodné dedič-
stvo, nenahraditeľný primárny zdroj rozvoja a konkurenčnú výhodu na trhu 
(Gúčik a kol. 2006: 56). Na jasný príklad negatíva globalizácie poukazuje Kme-
co: „ide o proces prenikania prvkov cudzích kultúr do národných kultúr, ktorý 
sa nazýva akulturácia, t. j. prispôsobovanie sa domácej kultúry cudzej kultúre“ 
(Kmeco 2004: 76). Takýmto spôsobom dochádza k nivelizácii jedinečnosti 
národných kultúr, ktoré sú pre každú krajinu typické a charakteristické. Spolu 
s globalizáciou ekonomiky prichádza do jednotlivých krajín aj globalizácia 
kultúry, ktorá výrazne vplýva na formovanie politického a ekonomického pro-
stredia, ale aj spoločenského – kultúrneho prostredia v domácich alebo hostiteľ-
ských krajinách. Má to za následok, že vo všetkých krajinách ovplyvnených 
globalizáciou vystupujú do popredia rovnaké spoločenské trendy a postupne 
zanikajú odlišnosti, ktoré sú týmto krajinám vlastné. Vytvára sa akási „globálna 
kultúra“, ktorá sa prejavuje ako „kultúra konzumnej spoločnosti“. Vo väčšine 
štátov potom zanikajú tradičné hodnoty. Postupne vzniká nový, univerzálny 
medzinárodný štýl, ktorý zasahuje správanie ľudí, módu, jazyk a i. (Ubrežiová 
2005: 34 – 35). 

V dôsledku globalizácie v gastronómii sa prevládajúcou formou stravovania 
stávajú siete rýchloobslužných reštaurácií. Problémom je, že rýchloobslužné 
reštaurácie, tzv. fast food, ponúkajú jedlá, ktoré chutia všetkým na celom svete 
rovnako, „unifikujú chuť“. V dôsledku toho sa zabúda na mnohé krajové pochu-
tiny a prísady do jedál, ako aj mnohé zaujímavé jedlá národnej gastronómie 
(Gáliková 2005: 45 – 46). Pohľad na tento fenomén prinášajú aj Gúčik 
a Šípková (2004), podľa ktorých podiel na rozširovaní rýchloobslužných reštau-
rácií majú národné gastronomické spoločnosti, ktoré pracujú na báze predaja 
licencie (značky, technológie, know-how).  

Na Slovensku sa nadnárodné gastronomické spoločnosti začali udomácňovať 
až po roku 1989 ako symbol západnej demokracie a slobody podnikania. Likvi-
dujú však konvenčné reštaurácie a nahrádzajú ich globálnymi štandardizovaný-
mi produktmi, ktoré zavádzajú „novú kultúru“ do stravovania. Tu sa otvára 
priestor bojovníkom proti globalizácii, ktorí pokladajú zariadenia systémovej 
gastronómie za symbol zla – uvádzajú ho ako príklad fádnej a nechutnej stravy, 
ktorá likviduje národnú gastronómiu. Na európskom trhu stravovacích služieb 
má 20 % podiel 100 najväčších spoločností, ktoré si upevňujú svoje postavenie. 
Prevažujú americké, britské a francúzske. Ide o prevahu rýchloobslužných reš-
taurácií a spoločností poskytujúcich stravovacie služby na zmluvnom základe 
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(Gúčik – Šípková 2004: 81 – 82).  V roku 1989 vzniklo v Paríži medzinárodné 
hnutie Slow food, ktorého cieľom je zápas o to, aby zo sveta nevymizla široká 
paleta chutí. S myšlienkou hnutia Slow food, ako protiváhy k rozmáhajúcim sa 
reštauráciám typu fast food, prišiel taliansky novinár Carlo Petrini. V súčasnosti 
toto medzinárodné hnutie sídli v Bra, na severe Talianska a má 82 000 členov 
v 50 štátoch a 800 miestnych jednotkách. Slow food je hnutie, ktoré sa stavia 
proti degradujúcim účinkom rýchleho stravovania typu fast food, ktoré štandar-
dizuje chute. Zároveň organizuje vzdelávacie programy v oblasti chutí s cieľom 
zachovania a zvýšenia verejného povedomia, ako aj tradičnej, národnej gastro-
nómie. Slow food sa takto stáva nástrojom zachovania miestnej a národnej gas-
tronómie ako súčasti konkurencieschopného produktu (Gáliková 2005: 45 – 46). 
Preto aj pri tvorbe produktu gastronomických zariadení by sa malo pamätať na 
zdravé stravovanie, ktoré rešpektuje miestne tradície. Len tak je možné zvýšiť 
povedomie o význame domácich potravín, zdôrazniť ich výživovú hodnotu 
a funkciu pri ovplyvňovaní zdravia a národnej gastronómie v rozvoji cestovného 
ruchu, zhodnotiť domáce potraviny a stimulovať regionálny rozvoj a výrobu 
potravín ako faktora udržateľného rozvoja hospodárstva (Gúčik – Šípková 2004: 
80 – 81). Národná gastronómia je tradičná hodnota a súčasť miestnej kultúry, 
preto je predmetom záujmu turistov a súčasťou cestovateľského zážitku.2 
 

Prieskum ponuky tradičnej slovenskej stravy na vzorke vybraných gas-
tronomických zariadení 
Pre naplnenie stanoveného cieľa, zameraného na vymedzenie produktu ná-

rodnej gastronómie na vzorke vybraných pohostinských zariadeniach, bol usku-
točnený výskum vo vyššie spomínaných reštauráciách, ktorých prvotným cie-
ľom je priblížiť spotrebiteľovi produkty tradičnej stravy Slovenska. Súčasťou 
výskumu bolo podrobné preštudovanie jedálnych a nápojových lístkov, pričom 
sa do úvahy brali výlučne špecifické jedlá tradičnej stravy Slovenska.3 Na zá-
klade skôr spracovaného triedenia bola aj pri výskume strava rozdelená do troch 
charakteristických skupín: 

- rastlinné pokrmy (vegetabílie); 
- živočíšne pokrmy (carnálie); 
- tradičné nápoje. 

 
Rastlinné pokrmy (vegetabílie) 
Keďže základnou potravinou Slovákov boli (a v niektorých prípadoch aj sú) 

rastlinné produkty, ich skladba sa odzrkadľuje i v typických slovenských pro-
duktoch a ich zastúpenie v rámci výskumu je najširšie. Informácie o ponuke 

 
2 K problematike globalizácie v gastronómii bližšie pozri Havranová (2009). 
3 Špecifické jedlá tradičnej stravy Slovenska sú podrobne charakterizované v kapitole 2.1.2 Vyme-
dzenie a charakteristika tradičnej stravy Slovenska, ktorá je podrobne rozpracovaná v dizertačnej 
práci autorky článku, obhájenej v roku 2009.  
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týchto jedál boli vyselektované na najzákladnejšie a pre Slovensko najtypickej-
šie. Aj keď mnohé gastronomické zariadenia ponúkajú na prvý pohľad oveľa 
širšiu ponuku jedál, jedná sa len o určitý variant základného typu (napr. obmena 
bryndzových halušiek – furmanské halušky, sedliacke halušky a pod., kde sa 
k základu halušky, bryndza, slanina dopĺňajú ďalšie prílohy, ako napr. klobása, 
bravčové mäso, mladá cibuľka, údený syr). V konečnom dôsledku ponuka ty-
picky slovenských pokrmov rastlinného pôvodu nie je v jednotlivých pohostin-
ských zariadeniach dostatočne zastúpená.  

Z polievok má najväčšie zastúpenie kapustová polievka, ktorú ponúkajú 
všetky skúmané pohostinské podniky. Z ostatných druhov sa často ponúka ces-
naková polievka a občasne sa vyskytuje šošovicová. Z typických slovenských 
polievok ako sú bôbová, cícerová, hrachová, ani jednu skúmané podniky nepo-
núkajú. Jednou z najtypickejších na Slovensku je demikát, ktorý u nás udomác-
nili valašskí pastieri. Jedná sa o veľmi špecifický druh polievky pripravovanej 
z bryndze. Prieskum ukázal, že len jeden podnik – Izba starej matere má 
v ponuke zaradený aj tento druh polievky. Z iných druhov sa pravidelne vysky-
tovala slepačia, guľáše, držkové polievky a iné, ktoré nie sú zaraďované 
k tradičným slovenským pokrmom. Negatívny výsledok bol zaznamenaný i pri 
kašovitých jedlách, ktoré žiadny z podnikov (okrem reštaurácie Pribina – Nit-
rianske kniežatstvo) neponúka. Dokonca žiadny nemá v ponuke ani zemiakové 
jedlo – haruľu. Zle obstáli i tradičné koláče, z ktorých sa ani jeden druh nena-
chádza v ponuke skúmaných podnikov. Z dezertov či sladkých jedál sú v ponu-
ke palacinky na rôzne spôsoby či rôzne druhy štrúdlí, avšak ani tu sa nedá hovo-
riť o slovenskej národnej gastronómii.  

Prehľad typických rastlinných pokrmov národnej gastronómie vo vybraných 
pohostinských podnikoch v sledovanom období je uvedený v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1: Prehľad typických rastlinných pokrmov národnej gastronómie vo vybraných 

gastronomických zariadeniach 
 

Pohostinský podnik  
Rastlinné pokrmy (vegeta-
bílie) 

Salaš 
Cabaj 

Rešt. 
Penzión 
Elefant 

Rešt. 
Penzión 
Hoffer 

Rešt. 
Pribina – 
Nitrianske 
kniežatstvo 

 
Izba 
starej 
matere 

 
Rešt. 
Hájovňa 

Polievky / omáčky       
Kapustová polievka ● ● ● ● ● ● 
Bôbová polievka       
Fazuľová polievka ●      
Hrachová polievka       
Šošovicová polievka  ● ●   ● 
Cícerová polievka       
Zemiaková polievka   ●    
Cesnaková polievka ● ● ●  ●  
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Demikát     ●  
Kašovité jedlá       
Zemiaková kaša „štiarc“       
Jačmenná kaša       
Pohánková kaša       
Strukovinová kaša    ●   
Krupičná kaša       
Jedlá z varenej cestoviny       
Trhance/párance   ●   ● 
Domáce slíže, rezance, 
šúlance – s makom, orechmi 

● ● ●  ● ● 

Bryndzové pirohy/perky ● ●   ●  
Makové pirohy       
Tvarohové halušky, 
pirohy 

●  ●   ● 

Bryndzové halušky ● ● ● ● ● ● 
Kapustové halušky 
(strapačky) 

● ● ●  ● ● 

Obilninové jedlá       
Nekysnutý/kysnutý chlieb ● ● ● ● ● ● 
Nekvasený posúch       
Lokše ● ● ● ● ● ● 
Tradičné placky 
(z kysnutého/chlebového 
cesta) 

      

Jedlá zo zemiakov       
Pečené zemiaky ● ● ●  ● ● 
Varené zemiaky ● ● ● ● ● ● 
Zemiakové placky ● ● ●  ● ● 
Haruľa       
Koláče       
Pletené vianočky       
Vianočný „štedrák“       
Veľkonočná „paska“       
Bryndzové opekance 
(„pupáki“) 

      

Makové opekance 
(„pupáki“) 

      

Makovník       
Tvarožník       
Šišky       
fánky       
Bryndzovník       
Kapustník       
Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, november – december 2008 

 
 
Živočíšne pokrmy (carnálie) 
Mäsové a mäsité jedlá nehrali v minulosti významnú úlohu v ľudovej strave. 

Mäso sa jedávalo len vo sviatočné dni alebo pri príležitosti významných rodin-
ných udalostí (svadba, krstiny a pod.). Keďže vo všeobecnosti sa najčastejšie 
konzumovala baranina, prvotný zámer výskumu bol špecializovaný na tento 
druh mäsa. Kvôli minimálnej ponuke baraních jedál (prevažná väčšina bola 
pripravovaná spôsobom, ktorého pôvod možno hľadať v maďarskej gastronómii 
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a na Slovensku ide len o prebratie tejto kulinárnej tradície – perkelt, guláš) sa 
pristúpilo k doplneniu výskumu o bravčovinu (keďže jej konzumácia bola ty-
pická pre oblasti južného i západného Slovenska). Do úvahy sa nakoniec bralo 
i hovädzie mäso, hydina a divina, avšak prihliadalo sa na spôsob ich prípravy, 
keďže typickou prípravou mäsa na Slovensku bolo mäso varené v slanej vode, 
prípadne údené. Ostatné druhy príprav sa u nás udomácnili po 2. svetovej vojne.  

Výskum dokázal, že majoritné zastúpenie má nie tradičná príprava mäsa, či-
že sa jednalo o mäso pečené, dusené, grilované a pod. Zastúpené boli takmer 
všetky druhy, až na baranie mäso, ktoré bolo ponúkané len Salašom – Cabaj, 
reštauráciou Penziónu Elefant a reštauráciou Penziónu Hoffer. Čo sa týka najty-
pickejších mäsových produktov – zabíjačkové jedlá, tie mali (až na výnimku 
Izby starej matere) bohaté zastúpenie. 

Prehľad typických živočíšnych pokrmov národnej gastronómie vo vybra-
ných pohostinských podnikoch v sledovanom období je uvedený v tabuľke 2.  

 
Tabuľka 2: Prehľad typických živočíšnych pokrmov národnej gastronómie vo vybraných 

gastronomických zariadeniach 
 

Pohostinský podnik  
Živočíšne pokrmy (carnálie) 

Salaš 
Cabaj 

Rešt. 
Penzión 
Elefant 

Rešt. 
Penzión 
Hoffer 

Rešt. 
Pribina – 

Nitrianske 
kniežatstvo 

Izba 
starej 

matere 

Rešt. 
Hájovňa 

Baranie mäso        
Baraní vývar ●      
Baranina varená    ●   
Baranina údená       
Iná ponuka baraniny  
nie tradičná  
(pečená, dusená) 

 
● 

 
● 

 
● 

   

Bravčové mäso       
Bravčový vývar       
Bravčovina varená   ●   ● 
Bravčovina údená ●  ●   ● 
Iná ponuka bravčoviny  
nie tradičná  

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

Hovädzie mäso       
Tradičná príprava, vývar       
Iná príprava ● ● ●  ● ● 
Divina       
Tradičná príprava, vývar ●   ●  ● 
Iná príprava ● ● ● ● ● ● 
Hydinové mäso       
Tradičná príprava ● ● ● ● ● ● 
Iná príprava ● ● ● ● ● ● 
Ryby       
Sladkovodné ryby ● ● ●  ● ● 
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Zabíjačkové jedlá       
Slanina, oškvarky ● ● ●   ● 
Údené stehná, rebrá ● ● ●   ● 
Zabíjačkové kaše ●  ●   ● 
Hurky, klobásky, tlačenky ● ● ● ●  ● 
Zbojnícka pečienka 
(„živánska“) 

  ●   ● 

Mliečne produkty       
Cmar, zákvas ● ●   ●  
Tvaroh ●  ●   ● 
Smotana, maslo ● ● ●  ● ● 
Hrudkový syr z ovčieho 
mlieka 

●      

Kyslá žinčica       
Srvátka       
Bryndza ● ● ● ● ● ● 
Oštiepky, parenice, korbáčiky ● ● ●  ● ● 
Jedlá z vajec       
Slovenská praženica (škvare-
nina) 

● ●   ●  

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, november - december 2008 
 
 
Tradičné nápoje 
V rámci analýzy ponuky tradičných slovenských nápojov vo vybraných gas-

tronomických zariadeniach boli stanovené závery, ktoré približuje tabuľka 3. 
Vzhľadom na to, že v súčasnosti na Slovensku k typickým nápojom radíme aj 
vybrané druhy minerálok, nealkoholické nápoje – kofola a vinea – 
a z alkoholických nápojov Demänovka, boli tieto druhy zaradené aj do vý-
skumu, aj keď v minulosti nepatrili k tradičnej kulinárii. Na základe výskumu sa 
dá konštatovať, že alkoholické nápoje majú v ponuke nápojov dostatočné zastú-
penie. Nevyskytovali sa len menej známe druhy destilátov – ražovica, terkelica 
či brezovica. Ako však ukázal prieskum, pohostinské podniky využívajú hlavne 
dodávateľov s neslovenskou ponukou nealkoholických nápojov a minerálok. 
Najväčšie zastúpenie mali nápoje spoločnosti Coca Cola. Špecifické slovenské 
minerálky mal v ponuke len Salaš – Cabaj. Ostatné zariadenia neuvádzajú druh 
ponúkanej minerálky.  

 
Tabuľka 3: Prehľad tradičných nápojov národnej gastronómie vo vybraných gastronomic-

kých zariadeniach 

Pohostinský podnik  
Tradičný nápoj  

Salaš 
Cabaj 

 
Rešt. 

Penzión 
Elefant 

 
Rešt. 

Penzión 
Hoffer 

Rešt. 
Pribina – 

Nitrianske 
kniežatstvo 

 
Izba 

starej 
matere 

 
Rešt. 

Hájovňa 

Nealkoholické nápoje       
Slovenské minerálky  nešp. nešp. nešp. nešp. nešp. 

Baldovská ●      
Budiš       
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Cigeľka       
Čerínska       
Fatra       
Gemerka       
Kláštorná       
Korytnica       
Ľubovnianka       
Maštinská       
Mitická       
Rajec ●      
Salvatorka       
Santovka       
Slatina       
Sulínka       
Šaratica       

Iné nealko nápoje       
Vinea ● ● ● ● ● ● 
Kofola ● ● ● ● ● ● 

Alkoholické nápoje       
Medovina    ●   
Ponuka slovenských vín ● ● ● ● ● ● 
Tokajské vína       
Ponuka slovenského piva ● ● ● ● ● ● 
Demänovka ●  ● ● ● ● 

Pálenky       
Slivovica ● ● ● ● ● ● 
Borovička ● ● ● ● ● ● 
Čerešňovica ● ● ●   ● 
Hruškovica  ●   ●  
Marhuľovica   ●    
Malinovica   ●   ● 
Ražovica       
Terkelica       

Iné nápoje       
„Brezovica“       
„Parovec“ (Párový kyseľ)       
Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, november – december 2008. 

 
Z celkového hľadiska možno konštatovať, že i keď mnohé gastronomické 

zariadenia ponúkajú širokú ponuku jedál a nápojov, ide len o variantu základné-
ho typu (obmena bryndzových halušiek – furmanské, sedliacke a iné halušky). 
Z prieskumu vyplynulo, že vzhľadom na rôznorodosť jedál národnej gastronó-
mie ponuka v skúmaných zariadeniach nie je dostatočne zastúpená.  

Napriek silnému konkurenčnému boju na trhu gastronomických služieb však 
pohostinské podniky zamerané na národnú gastronómiu majú silnú konkurenčnú 
výhodu v podobe jedinečného a špecifického produktu odlišného od klasických 
reštaurácií. Ide zároveň o silnú stránku, ktorá predstavuje spolu s ďalšími pozi-
tívami v podobe komplexnej ponuky produktu a doplnkových služieb, estetic-
kými a štýlovými priestormi exteriéru a interiéru, jedinečnosti areálu či možnos-
ťou rastu investícií do rozvoja s využitím podpory mesta či obce, ojedinelú 
pridanú hodnotu, ktorá je konkurenčnou výhodou na trhu stravovacích služieb. 



Etnologické rozpravy                                                                                              1-2/2010 
 

 155
 

 
Záver 
Sústavné ovplyvňovanie pohostinských podnikov globalizačnými procesmi 

a rastúcou konkurenciou otvára podnikateľom priestor  k cielenému smerovaniu 
marketingovej stratégie s koncentrovaným úsilím na orientáciu tradičných slo-
venských produktov či zameranie sa na národnú gastronómiu. Predpokladom 
produktu pohostinských podnikov nie sú však len typické slovenské jedlá 
a nápoje, ale i interiér a exteriér prevádzky, obsluha, sprievodné doplnkové 
služby a ďalšie aktivity.   

V súčasnosti by tradičná strava mala nachádzať široké uplatnenie nielen 
v prevádzkach tradičných gastronomických zariadení, ale aj v cestovnom ruchu, 
pretože je primárnym motívom návštevy konkrétnej lokality. Krajiny ako Fran-
cúzsko, Taliansko, Španielsko či Maďarsko sú obľúbeným cieľom tzv. gastro-
nomických zájazdov. Pri tvorbe produktu cestovného ruchu by sa teda mala 
využiť taká ponuka stravovania, ktorá rešpektuje miestne tradície. Zvýši sa 
povedomie o význame domácich potravín, zdôrazní sa ich výživová hodnota 
a funkcia pri ovplyvňovaní zdravia.   

Prihliadnuc k myšlienke slow food ako nástroja zachovania miestnej 
a národnej gastronómie v súvislosti s konkurencieschopnosťou pohostinského 
podniku na trhu je dôležitá orientácia produktového zamerania pohostinských 
podnikov na národnú gastronómiu. Pravdaže, nesmie sa zabúdať na využitie 
miestnych a regionálnych poľnohospodárskych družstiev, ovocinárov, vinárov 
a potravinárov, ktorých zapojenie do podnikateľského reťazca by prispelo 
k celkovému miestnemu i regionálnemu rozvoju.  
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Upon the social, economic and historical alienation of the minority sectors inside the 
State - Nation, there arises the so-called Popular Education as an 'alternative' educa-
tional forum directed to groups of peasants and natives in rural zones in Mexico with the 
intention of reaching a quality of life for themselves. These systems apply organic farm-
ing as a strategy to achieve development and social empowerment of the group. To un-
derstand the empowerment of the group bears to investigate in the experiences of the 
relations between the “promoter” and the student and, in turn, study the experiences of 
the student in regards to his family under the work of organic farming. This article is 
based on four interviews with the promoters and students of the subhead office of San 
Simón of the School U Yits ka'an in the state of Yucatan, Mexico; which looks to contex-
tualize the empowerment from the local level. 
 

Tam je škola 
To je učebňa: pole 
Dejiskom vyučovania je pole 
Roľnícky inštruktor 
 

Ako reakcia na sociálnu, ekonomickú a historickú diskrimináciu menšinových 
skupín v rámci štátu Mexiko vzniká „alternatívna“ vzdelávacia platforma na-
zvaná Ľudové vzdelávanie, ktorá sa zameriava na zvyšovanie životnej úrovne 
roľníkov a pôvodných obyvateľov vidieckych oblastí Mexika. Špecializuje sa na 
zavádzanie ekologického poľnohospodárstva ako stratégie sociálneho rozvoja 
a empowermentu1 komunít. Túto stratégiu pochopíme na základe skúmania 
vzťahov medzi roľníckym inštruktorom2 a jeho študentom, rovnako ako aj toho, 

 
1 Pojem empowerment ponechávame v pôvodnom znení. 
2 Ako inštruktori pôsobia roľníci vyškolení rôznymi inštitúciami podporujúcimi roľnícke hnutia, 
preto nemusia mať akademické tituly, ale záujem a skúsenosti vo všetkom, čo sa týka roľníctva. 
Študenti v tomto výskume sú roľníci a Indiáni. 
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ako ekologické poľnohospodárstvo ovplyvnilo vzťah študenta a jeho rodiny. 
Tento článok je založený na štyroch rozhovoroch s inštruktormi a študentmi 
z detašovaného pracoviska v San Simón Školy U Yits Ka’an v štáte Yukatán, 
Mexiko a venuje sa problematike z lokálneho hľadiska. 
 

Úvod 
Našim cieľom je opísať a analyzovať skúsenosti a postrehy inštruktorov 

propagujúcich ekologické poľnohospodárstvo ako hlavné smerovanie udržateľ-
ného rozvoja vidieka, na ktorom je založený Ľudový vzdelávací systém 
s cieľom empowermentu roľníkov. Táto participačná štúdia je založená na pre-
biehajúcom bádaní (research progress) empirického materiálu získaného v prvej 
fáze etnologického výskumu (január – apríl 2010). Preto možno očakávať pred-
bežné závery deskriptívnej analýzy, ktorej cieľom je opísať, ako sa 
z pedagogického hľadiska prejavujú vzťahy medzi inštruktormi a roľníkmi, ako 
aj empowerment skupiny. 

Kým začneme so samotnou analýzou výskumu, pre lepšie pochopenie priblí-
žime kontext ľudových vzdelávacích systémov v Mexiku a náš teoreticko – 
interpretačný rámec. 

 
Vznik ľudových vzdelávacích systémov v Mexiku 
Sociálna transformácia vzdelávania vzniká na základe sociálnych hnutí (Zi-

bechi, 2007). V mexickom národnom kontexte pôsobia rôzne sociálne hnutia, 
ktoré iniciovali transformáciu verejných vzdelávacích politík, aby vytvorili 
menej diskriminujúcu spoločnosť. Môžeme spomenúť Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) (Zapatistický Front Národného Oslobodenia), 
feministické, ekologické a indiánske hnutia.3 Tento typ hnutí sa rozvinul ako 
reakcia na situáciu, kedy štát prestal pôsobiť ako subjekt ekonomického a so-
ciálneho rozvoja na indiánskych územiach a keď zlyhali aj projekty pomoci 
Indiánom kontrolované korporáciami. 

Problematike sa venovali rôzne vzdelávacie projekty, ako Interkultúrne uni-
verzity,4 inštitucionálne projekty v rámci univerzít, ktoré sa venujú problemati-

 
3 EZLN je jedným z najvýznamnejších hnutí posledných rokov. Upozorňuje na  to, že pôvodné 
obyvateľstvo je diskriminované v rôznych sférach sociálneho života ako napríklad v školstve. Viac o 
sociálnych hnutiach v Latinskej Amerike v knihe “Autonomías y emancipaciones” od Raúla 
Zibechiho. 
4 Interkultúrne zamerané vzdelávanie sa snaží dávať priestor informáciám, ktoré vysoké školstvo 
predtým zamlčovalo alebo odmietalo. Akademická inštitúcia v tomto prípade sídli v komunite a 
snaží sa ju zapojiť do procesu revalorizácie a oficiálneho uznávania pôvodných jazykov a obyvate-
ľov, ktorí ich používajú (Schmelkers, 2003).  
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ke životného prostredia5 a vzdelávacie projekty známe ako Ľudové vzdelávanie, 
zamerané na udržateľnosť roľníckych a indiánskych komunít. 

Práve v týchto menšinových sektoroch6 sa ukazuje prelom vo vnímaní v ob-
lasti vzdelávania smerom k interaktívnemu a so spoluúčasťou komunity. Záro-
veň sa redefinujú významy pojmov podľa miestnych podmienok. Ľudové vzde-
lávanie je súčasťou komunity a predovšetkým tieto nové činitele zachraňujú 
núdzovú situáciu v dôsledku diskriminácie, obchádzania problémov a dávajú 
novú šancu občianskym právam, ľudskej dôstojnosti v situácii, ktorá panuje 
priamo na mieste a v súlade s jej špecifikami. Sanujú situáciu v dôsledku „kra-
chu” homogénnej a hegemonistickej politiky štátu. 

 
Ľudové vzdelávanie: hľadanie možností udržateľného rozvoja vidieka 
a empowerment komunity prostredníctvom ekologického poľnohospo-
dárstva - teoretické priblíženie 
Ľudové vzdelávanie spočíva v hľadaní kvality života, teda priaznivého životné-

ho prostredia, revalorizácie roľníckych poznatkov, uznávaní práv a v rovnoprávnosti 
medzi ženami a mužmi. Okrem vzdelávania sa vychádza z etiky založenej na ľud-
skej dôstojnosti; identite toho, čím človek je a čím chce byť v zmysle vytvárania 
svojich vlastných významov. Tiež sa vychádza z nezávislosti sociálnej štruktúry 
v závislosti od toho, čím človek chce byť zo spoločenského hľadiska a od sociálne-
ho projektu realizovaného prostredníctvom politickej aktivity skupiny. Práve v 
takejto sociálnej komunikácii a akcii sa dosahuje kvalita života a empowerment 
skupiny, čo by jej umožnilo integrovať sa do občianskeho a politického diania 
v štáte. (Huerta, 2008) 

Aplikácia ekologického poľnohospodárstva sa v týchto vzdelávacích systé-
moch stáva ústredným činiteľom udržateľného rozvoja vidieka a empowermentu 
komunity. Hoci je to veľmi široký pojem v rôznych smeroch poznania, náš záu-
jem vzbudzuje jeho sociálne zameranie. Zásadné pre nás je to, ako vie roľník 
ekologicky využívať prírodné endogénne zdroje a miestny potenciál sociálneho 
rozvoja na zlepšovanie svojich životných podmienok, teda na zabezpečenie výži-
vy pre vlastnú domácnosť, no aj pre vstup na trh, kde sa môžu stať zdrojom príj-
mov a zlepšovania životného prostredia, čím sa môže stať aktívnym pôvodcom 
vlastného sociálneho rozvoja. (Sevilla, 1994) Podpora empowermentu sa deje 
prostredníctvom aktívnej spoluúčasti miestnych politických štruktúr, ktoré ho 
majú prispôsobiť lokálnym potrebám v zmysle lokálnej identity, kultúrnohistoric-
kej autonómie a krajinného charakteru oblasti.  

 
5 Univerzity sa vytvorením inštitucionálnych programov vnútorne reštrukturalizujú smerom k otvo-
renejšiemu a rovnoprávnejšiemu vzťahu s vidieckymi komunitami s cieľom ich skutočného začlene-
nia do vidieckeho prostredia. Viac Súcar (2003). 
6 Hovoríme o menšinách v Mexiku ako multikulturálnej a multietnickej krajine, kde sa stretávajú 
rôzne etnické skupiny, ktoré boli diskriminované kvôli svojej historickej, ekonomickej a sociálnej 
situácii.  
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Miestne podmienky a kontext výskumu 
Oblasť výskumu 
Predkladáme exploratívnu a participačnú štúdiu o Škole U Yits Ka’an, 

ktorá je inštitúciou ľudového vzdelávania a snaží sa byť centrom kultúrnej 
podpory Indiánov a roľníkov na Yukatánskom polostrove v Mexiku. Cieľom 
školy je formovať svojich študentov v integrálnom využívaní prírodných 
prostriedkov vidieckeho prostredia aby si tak zabezpečovali výživu a napĺ-
ňali svoje základné ekonomické a sociálne potreby prostredníctvom ekolo-
gického poľnohospodárstva a a udržateľného rozvoja na základe projektov 
zameraných na sociálne blaho komunít.7 

V súčasnosti má škola štyri pobočky v rôznych častiach štátu Yukatán. Tento 
výskum sa venuje pobočke v San Simón, ktorá vznikla v polovici roku 2009. Ko-
munita, v ktorej pôsobí, patrí do katastrálnej oblasti Santa Elena a tvorí ju približne 
90 domácností. Záujem pobočky a aj náš o ňu sa odvíja od vysokého stupňa diskri-
minácie jej členov. Majú obmedzený prístup k verejnej doprave, keďže žijú 16 km 
od archeologického náleziska a 30 km od Santa Eleny, z rovnakého dôvodu aj k 
možnostiam zamestnania, k trhu s potravinami (zelenina a dodávka vody je obme-
dzená na niekoľko málo hodín do dňa).  

Pri zrode pobočky stála skupina žien, matiek rodín, a ich detí. Vo väčšine 
skupín sa pracuje v rodine, ktorá je kľúčovou osou transformácie a udržateľného 
rozvoja. (Macossay, 2005) Jednou z pozitívnych zmien bolo aj zapojenie sa 
mužov do aktivít pobočky, hoci v menšej miere v porovnaní so ženami. Skupina 
má približne 20 členov a komunikuje sa v nej mayským jazykom, ktorý je pre 
nich materinský. Iba najmladší vedia hovoriť po španielsky, hoci väčšina špa-
nielčine rozumie. 

Pobočka spolupracuje s univerzitami štátu Yukatán pri príprave aktivít for-
mou interdisciplinárnych prípravných tímov, ktoré zisťujú možnosti miestneho 
spoločenstva. Univerzity taktiež spájajú pobočku s aktivistickými združeniami, 
napríklad so združeniami za ľudské práva, ktoré pomáhajú indiánskym komuni-
tám. 

 
Charakteristika výskumu 
Realizovali sme etnografický reflexívny výskum participačného typu s dia-

logickou stratégiou, v ktorej je etnografia emický a etický tok v škole a konkrét-
ne v pobočke v San Simón. Použili sme kvalitatívne techniky na získanie empi-
rických dát s použitím dialogických a participačných rozhovorov a participač-

 
7 Túto inštitúciu vytvorila skupina kňazov Teológie Oslobodenia. Projekt začal v roku 1996 a odvte-
dy prešiel viacerými vnútornými zmenami, hoci pokračuje vo svojom hlavnom zameraní na vytvá-
ranie projektov za zavádzanie ekologického poľnohospodárstva na Yucatánskom polostrove. Pozri 
(Macossay, 2005). 
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ného pozorovania. Rozhovory sme zamerali dvoma smermi: na roľníckych 
inštruktorov a ich dráhu od začiatkov práce so skupinou až do súčasnosti, aby 
sme skúmali obe stránky vzťahu inštruktor – študent, pedagogické stratégie 
transformácie skupiny. Začali sme tam určením situácie rodiny ako jednotky 
produkcie potravín pred a po kurze, aby sme zistili stupeň empowermentu sku-
piny a aký vplyv mala táto skúsenosť na ich život. 

Položili sme nasledujúce otázky: Aké sú skúsenosti inštruktorov so študent-
mi vzhľadom na ciele výučby ekologického poľnohospodárstva? Aké skúsenosti 
si študenti priniesli z týchto aktivít? Pomáhajú nám zistiť, či mali vplyv na kva-
litu ich života a kam smerujú ako skupina? Takto definujeme pomocou priesto-
rového a časového určenia historickú a sociálnu situáciu, ktorá závisí od menia-
cich sa okolností a nových skúseností, ktoré pridávajú ďalšie prvky do predchá-
dzajúcich skúsenostných štruktúr, čím ich modifikujú a  adaptujú na nové pod-
mienky. (Vargas Melgarejo, 1994: 50) 

  
Charakteristika poskytovateľov rozhovorov 
Pýtali sme sa roľníckych inštruktorov, ktorí venujú svoje služby pobočke 

v San Simón od jej začiatkov v júni 2009. Obaja sú roľníckymi inštruktormi už 
viac ako 10 rokov a majú dlhodobú skúsenosť s roľníckymi hnutiami, výučbou 
ekologického poľnohospodárstva a s výmenou skúseností s inými organizácia-
mi. Interakcia so študentmi v pobočke prebieha výlučne v mayskom jazyku, 
ktorý je materinským nielen pre väčšinu študentov, ale aj pre samotných in-
štruktorov. Dôsledkom je bezprostrednejšia a dôvernejšia komunikácia, keďže 
sú si bližší v dvoch zásadných veciach: v jazyku, ktorý je spoločný a v tom, že 
pochádzajú z vidieckeho prostredia.Vytvára ho blízke, až “identické” porozu-
menie medzi inštruktormi a študentmi v porovnaní  s inými pedagógmi, ktorí 
prichádzajú ponúknuť svoje služby pobočke. Vytvára sa prostredie, kde sa vzá-
jomne vymieňajú roľnícke poznatky a skúsenosti medzi oboma stranami.  

Na druhej strane študentmi poskytujúcimi rozhovor boli miestne ženy, ktoré 
sú súčasťou komunity od začiatku a zároveň patria do tej istej rodinnej skupiny 
a zdieľajú aj polia, ktoré im zabezpečujú obživu. 

 
Prvé stretnutia: Pohľad do vnútra 
Predkladané výsledky sú deskriptívnou a interpretačnou analýzou dát empi-

rického materiálu získaného v prvej fáze výskumu. Približujeme skúsenosti 
inštruktorov a ich stratégie výučby, ktoré považovali za potrebné na dosiahnutie 
empowermentu, výhody a obmedzenia skupiny, na ktoré narazili, ako aj skúse-
nosti študentov tohoto typu výučby s jej vplyvom na rodinu. 

 
Pedagogické stratégie začleňovania sa do skupiny 
Inštruktori zdôraznili dôležitosť identifikácie potrieb skupiny priamo pri 

práci na poli. Jedným z kľúčových bodov bolo skontrolovať stav milpy, najbež-
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nejšej polykultúry,8 ktorú pestujú a hlavného zdroja výživy rodiny. Spoznanie 
jej spôsobu obrábania a stavu je pre inštruktorov priamym ukazovateľom úrovne 
poľnohospodárstva. Počas tejto prvej etapy zistili u študentov neznalosť pesto-
vania zeleniny. Následne ich uviedli do problematiky ekologického poľno-
hospodárstva, keďže väčšina používa bežné metódy (pesticídy a umelé 
hnojivá). V tomto medzistupni medzi konvenčným a ekologickým poľno-
hospodárstvom prakticky predvádzajú pestovanie zeleniny, keďže je to 
najefektívnejšia forma výučby, aj pretože mnohí z nich nevedia čítať 
a písať, teoretický výklad by bol pre nich o to menej užitočný. Pedagogic-
ká práca sa teda vykonáva priamo v teréne. V tomto zmysle je prax mies-
tom, kde sa výučba stáva „akčnou” a prelína sa so sociálnou situáciou nao-
kolo.  

Na začiatku každej aktivity inšpektori poskytujú študentom všetko potrebné, 
nástroje, osivo, zvieratá na chov, no iba raz. Potom ich postupne vedú 
k nezávislosti od školy. Organizujú pre nich aj exkurzie na agronomicky zame-
rané univerzity a tak rozširujú možnosti výmeny poznatkov a skúseností, zapája-
jú ďalšie sociálne činitele a stimuly. Sociálny rozvoj je podporovaný formu 
diskusných dielní Granja Latina (Latinskoamerická farma).9 Sú určené skupi-
nám utlačovaným vládnúcimi domácimi aj zahraničnými triedami. Používajú sa 
na identifikáciu vodcov a stratégií organizácie skupiny pri zamýšľaní sa nad 
sociálnym prostredím v každej z nich. 

Napriek týmto postupom inštruktori cítia, že dôvera a bezprostrednosť, ktoré 
sa rozvinuli v skupine, sú dôsledkami hlavne spoločného mayského jazyka 
a faktu, že sú rovnako ako ich študenti roľníkmi. Vytvorenie rovnocenného 
vzťahu „medzi nami roľníkmi” umožňuje inšpektorom vstúpiť do ich každo-
denného života a spoznať sociálne, ekonomické aj poľnohospodárske zázemie.  
 

Miesto ekologického poľnohospodárstva v empowermente  
Záujem komunity o ekologické poľnohospodárstvo vzbudila skutočnosť, že 

videli úrodu prvých dielní. A to od prípravy pôdy až po zber úrody a hlavne jej 
výsledok. Rozhodnutie používať ekologické poľnohospodárstvo je teda založe-
né na jeho praktických výsledkoch.  

Silnou stránkou skupiny je podľa inštruktorov zapojenie rodiny do poľných 
prác. Keď pobočka začínala, zúčastňovali sa iba ženy a deti. Zmena nastala, len 
čo muži videli výsledky práce a pridali sa, hoci v menšej miere. Úžitok, ktorý 

 
8 Milpa je veľmi rozšírená polykultúra v Strednej Amerike, teda aj na Yukatáne. Hlavnou plodinou 
je kukurica sprevádzaná hlavne fazuľou a tekvicou.  
9 Granja Latina je veľmi populárne dielo, ktorého autorom je kubánsky spisovateľ José Ignacio 
López Vigil a šíri sa aj medzi zväčša analfabetickým obyvateľstvom pomocou rádia. Je to cyklus 
bájok so sociálnym obsahom, v ktorých vystupujú hovoriace zvieratá stelesňujúce dobré aj zlé 
vlastnosti  obyvateľov Južnej Ameriky, ich problémy a pokusy o ich riešenie (pozn. prekladateľa).  
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skupina získala, je teda v rovnováhe zapojenia členov rodiny do poľných prác 
a tom, že si všetci uvedomili dôležitosť ekologického poľnohospodárstva. 

Inštruktori zdôraznili aj pozitívny vplyv ekologického poľnohospodárstva na 
kvalitu výživy domácnosti a zdravie jej členov. Vďaka nim si členovia skupiny 
uvedomili dôležitosť pestrejšej a hodnotnejšej potravy. Táto sa dosahuje rozší-
rením skladby stravy o rôzne produkty, ktoré je možné získať a konzumovať 
v klíme, v ktorej žijú. Výsledkom je zmena stravovacích návykov a lepšie vyu-
žitie miestneho potravinového potenciálu.  

Empowerment skupiny dosahuje podľa inštruktorov zatiaľ ešte iba nízku 
úroveň. Nastala však aspoň sociálna transformácia v zlepšení a v rozšírení mož-
ností naplňovania jej základných potrieb ako je potrava. Zdôrazňujú tento ús-
pech, no pobočka nie je tak vnútorne organizovaná, aby mohla fungovať ako 
nezávislý kolektív s väčšími možnosťami akou je transformácia potravinového 
režimu domácnosti. Nedokáže sa zapojiť do súperenia na trhu. 

 
Výmena  poznatkov ako stratégia empowermentu 
Pre inštruktorov je podstatou vzťahu so študentmi vzájomná výmena 

skúseností. Ako hovorí jeden z nich, odovzdáva ich „roľník roľníkovi“.10 
Najdôležitejším prínosom študentov je ich znalosť miestnych pomerov, ako 
bonity pôdy a mikroklímy, ktoré podmieňujú úrodu. Prenáša sa z generácie 
na generáciu, pričom celý život sa točí okolo milpy. Je to „historická zna-
losť” zeme: ako sa obrába a koľko plodí. 

Pre inštruktora je veľmi dôležité, aby sa dozvedel čo najviac takpovediac 
„z prvej ruky”. Hovorí, že skúsenosť roľníka je iná ako technika, dokáže mu dať 
odpovede na otázky ako: Koľko rokov obrábate toto pole? Ako rastie kukurica 
každý rok? Aké odrody používate? Koľko rokov má osivo? Ako sejete? Inštruk-
tor je presvedčený, že to, ako roľník vníma jednotlivé plodiny, spôsob pestova-
nia, skladbu, ako aj jeho postoj k rôznym produktom, toto všetko je v skupine 
ešte ovplyvnené stereotypmi a predsudkami. Poznanie miestnych pomerov je 
preňho sprostredkované odpoveďami na zásadné otázky: Aké postupy používate 
na regeneráciu a hnojenie pôdy? Čím hnojíte? Čo sejete? Aké miesto zaujímajú 
poľné práce vo vašom živote? Podľa neho je pole nerozlučne spojené s osobou, 
ktorá ho obrába a táto väzba je odrazom ekonomických, sociálnych a historic-
kých skúseností. Takto sa vo vzťahu medzi inštruktorom a študentom formujú 
skúsenosti, ktoré sú základom pre rozvoj práce, cieľom ktorej je zvyšovanie 
životnej úrovne. 

 
10 Pojem „roľník roľníkovi“ vzniká v 80. rokoch pred ozbrojeným konfliktom v Nikarague. Je to 
hnutie, ktoré podporuje solidaritu medzi roľníkmi a neformálnymi metódami ich školí v správnom 
vyžívaní prírodných prostriedkov, hlavne pôdy a vody. Toto sú roľnícki inštruktori, ktorí odovzdá-
vajú svoje poznatky ďalším roľníkom. Aj v Mexiku sa tento spôsob osvety osvedčil. Títo inštruktori 
sú stelesnením ideológie, ktorá presadzuje vzájomnú výmenu skúseností a nie direktívnu implantá-
ciu poznatkov.   
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Zdôrazňujú rolu žien, keďže nielen pracujú na poli, ale majú aj skúsenosti 
z prác mimo svojho bydliska pre rôzne podniky používajúce monokultúrny 
spôsob pestovania, teda poznajú moderné agrotechnologické postupy. Ženy 
z pobočky majú aj najväčší záujem, sú najpracovitejšie a pri práci rozmýšľajú, 
pretože ony sú zodpovedné za výživu domácnosti. Hľadajú možnosti, ako pre-
žiť, či už vďaka mzde za prácu, za ktorou dochádzajú, alebo vďaka práci na 
poli, aby pre rodinu zabezpečili základné potraviny. 

 
Podmienky dosiahnuteľnosti empowermentu 
Na otázku, čo potrebuje pobočka na dosiahnutie empowermentu komunity, 

inštruktori odpovedali, že je potrebné rozvinúť jej infraštruktúru a vnútornú 
organizáciu. Jeden z nich odporúča zapojiť ďalšie sociálne agentúry, verejnú 
správu a univerzity, aby napomohli sociálnemu rozvoju. Podľa neho sa empo-
werment rodí z organizácie, a tá z práce so skupinou. Zamýšľa ju rozdeliť na 
dve skupiny, na dospelých a mládež, aby sa vypracovali vodcovia a aby všetci 
prijali zodpovednosť. 

Druhý však názorne ukazuje, že možnosti skupiny majú svoje hranice. Je 
napríklad možné naučiť ich skladovať osivo. Ale vstup na trh a spoločnú prácu 
považuje za ťažko dosiahnuteľné ciele kvôli vnútorným konfliktom a podľa 
neho je lepšie pokračovať v práci v rodinných jednotkách, ako sa to deje 
v súčasnosti. 

Hlavným cieľom projektu školy v pobočke je naučiť skupinu ekologicky 
hospodáriť. Vedľajším cieľom je pomôcť pri vytváraní lepšej sociálnej or-
ganizácie. Vyberú jednu roľníčku zo skupiny, ktorá v malom predáva pre-
bytky nad rámec vlastnej spotreby v rámci miestnej komunity. Zdôrazňujú, 
že pre dosiahnutie ďalších stupňov empowermentu, ako je vstup do skutoč-
ného trhového prostredia, treba splniť základné podmienky – prístup k stálej 
dodávke vody a vnútorná organizácia skupiny.  

 
Vedomosti ako výsledky empowermentu 
Skúsenosti dvoch žien vychádzajú z porovnania situácie pred a po kurze. Sú 

to matka (60 rokov) a dcéra (32 rokov). Zdieľajú pôdu, ktorú obrábajú s dvoma 
ďalšími členmi rodiny a ostatnými členmi svojich domácností. Predkladajú nám 
obraz zmien v ich živote, odkedy vstúpili do projektu. Prvé naše otázky smerujú 
k zelenine: Odkiaľ ste získavali zeleninu, kým ste nevstúpili do školy? Obe 
hovoria, že nemali žiadnu, nevedeli pestovať zeleninu a získavali ju, iba ak ju 
niekto priviezol z najbližšej dediny. Mali iba  milpu, no jej produkty sa ako 
zelenina dajú používať iba sezónne. Keď vstúpili do školy, začali pestovať 
vlastnú zeleninu, naučili sa ju sadiť a využívať kompost. Predtým používali 
hnojivá, no odvtedy, ako začali chodiť do školy, úplne ich vylúčili. Pri rozhovo-
roch zdôrazňujú široké spektrum plodín na svojej pôde a opakovane prízvukujú, 
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že im toto všetko predtým chýbalo. Za hlavné výhody považujú úsporu finanč-
ných prostriedkov, ktoré predtým míňali za hnojivá, a drobný zisk z predaja 
prebytkov medzi susedmi. 

 
Práca v rodinnej jednotke 
Ďalšou výhodou je, že sa na práci začala podieľať celá rodina. Na začiat-

ku pracovali so zeleninou iba ony a deti, muži sa pripojili, keď videli prvú 
úrodu. V súčasnosti sa zapájajú do aktivít a pracujú spolu na poliach. V 
prípade interviewovaných rodiny pôdu zdieľajú a každý má svoj priestor, 
ktorý obrába s najbližšou rodinou. Tento sa vždy rešpektuje a každý oddeľu-
je aj časť pre vlastnú spotrebu a ďalšiu na plánované prebytky. 

V súčasnosti sa empowerment prejavuje na úrovni domácností. Treba brať 
do úvahy, že v tomto štádiu je v komunite empowerment iba na začiatku celého 
procesu a to je málo na to, aby sme sa dopracovali k definitívnejším záverom 
a mali jasnejšiu perspektívu do budúcnosti. Môžeme pozorovať isté zmeny, ako 
sme to ukázali v tomto článku, no treba pracovať na ďalších stránkach sociálne-
ho prostredia. 

 
Zamyslenie 
Tieto hnutia bojujú s dnešnou sociálnou realitou: s klimatickými zmenami, 

narušeným životným prostredím, veľkoplošnými monokultúrami, neoliberálny-
mi politikami, generačnou výmenou, migráciou do veľkých miest krajiny a do 
USA. Je to globálna realita, ktorá vplýva na lokálnu. Odráža sa v tom, že tradič-
né skúsenosti roľníka strácajú platnosť, vidiek sa vyľudňuje a odveký proces 
odovzdávania vedomostí z generácie na generáciu je náhle prerušený. Takisto aj 
zavádzanie konvenčného poľnohospodárstva s vládnou podporou prostredníc-
tvom pôžičiek končí iba zadlžovaním roľníka a spôsobuje jeho zbytočnú závis-
losť od umelých hnojív a pesticídov, čo iba ďalej devalvuje kvalitu ich života z 
ekonomického aj zo zdravotného hľadiska, zároveň poškodzuje životné prostre-
die. 

V tejto štúdii pozorujeme skúmanú skupinu v stálej interakcii medzi in-
štruktormi a študentmi z hľadiska pedagogických postupov, ich potrieb, na-
predovania a vzájomnej výmeny skúseností. Vyzdvihuje sa úloha ženy ako 
živiteľky rodiny a jej kľúčová úloha pri transformácii rodinnej jednotky. Po-
silňovanie rodiny je symbolom odporu voči sociálnej diskriminácii, ktorá je tu 
každodennou realitou. Hoci je empowerment skupiny sotva v začiatkoch, 
podstatou tohto pedagogického systému zameraného na posilňovanie komuni-
ty je participačný a reflexívny prístup pri aplikácii ekologického poľnohospo-
dárstva do rodiny a trvalý rozvoj endogénnych prostriedkov lokality. 

Na druhej strane skúmame aj funkciu a metódy ľudového vzdelávania v pra-
xi v podmienkach neustálych zmien miestnych podmienok, kde nastáva nedos-
tatok prírodných zdrojov ako symptóm toho, že miestne ekosystémy už nie sú 
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schopné zabezpečovať výživu obyvateľstvu (Berlanga, 2007). Preto sa na 
zvyšovaní životnej úrovne pracuje za pochodu, rovnako ako na sociálnej auto-
nómii miestnych sociálnych štruktúr, na uznaní ich práv a prirodzenej dôstoj-
nosti s cieľom takto napĺňať ich potreby ako skupiny.  

Z globálneho hľadiska je toto hľadanie zmeny z lokálneho východiska obra-
nou voči homogenizijúcej hegemónii ekonomickej globalizácie. Preto treba na 
miestnej úrovni podporovať požiadavky nových miestnych politík ako takýchto 
súčasných hnutí za právo na sebaurčenie, nezávislosť a životný priestor (Leff, 
2005) s cieľom vybudovať menej diskriminujúcu a spravodlivejšiu spoločnosť.  
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Deň všetkých svätých – Pamiatka zosnulých 

Día de los Muertos 
 

Helena Bujnová 
 

 
Úvod 
Mexiko je krajina známa viacerými slávnosťami a festivalmi, fiestami, ktoré sú 
bežnou súčasťou života Mexičanov. Každá dedina má svojho patróna a v deň 
jeho sviatku sa koná pestrá slávnosť. V Mexiku je takto zasvätených 115 rôz-
nych dní v roku1. Hoci Mexičania sú zväčša rímski katolíci, mnohé sviatky sú 
zmesou kresťanských a indiánskych tradícií. 

Mexiko oslavuje s rôznym stupňom intenzity 13 oficiálnych štátnych sviat-
kov a 352 neoficiálnych. Žiadny zo štátnych sviatkov nemá náboženský podtext, 
s výnimkou Vianoc a Veľkej noci. Napriek tomu najdôležitejšie fiesty kopírujú 
rímskokatolícky kalendár. Oslava, ktorá začína v kostole bohoslužbou sa ná-
sledne presunie z kostola na námestie a maskovaní tanečníci predvádzajú staré 
indiánske rituály. Nad touto skutočnosťou sa pozastavujú snáď iba antropológo-
via, pre účastníkov je jednoducho fiesta fiestou. Je to príležitosť pekne sa ob-
liecť, pridať sa k procesii, hodovať a piť, tancovať a hlavne tráviť čas s celou 
rodinou. 

Tak napríklad Nový rok je štátnym sviatkom so slávnostnými sprievodmi, 
náboženskými tradíciami, oslavami a ohňostrojom. Na sviatok Troch kráľov (6. 
januára) deti dostávajú darčeky ako spomienku na udalosť, keď Traja králi pri-
niesli darčeky Ježišovi. 2. februára (Hromnice) hudba, tanec, procesie, hostiny 
a ďalšie oslavy vrcholia tradíciou požehnania semienka a sviečok, ktorá vznikla 
z predšpanielskej a európskej tradície, znamenajúcou koniec vlády zimy. Vo 
februári v celej krajine ľudia oslavujú Karneval. Ulice miest sa stávajú životným 
javiskom, javiskom radosti a veľkolepých sprievodov (bujaré trojdenné oslavy 
pred Popolcovou stredou a začiatkom veľkonočného pôstu). August je charakte-
ristický slávnosťou La Conquista. Námestie Troch kultúr – Plaza de las Tres 
Culturas2 – v Mexiko City sa zmení na javisko s indiánskou tanečnou produk-
ciou kde Hernan Cortéz vyhral svoj boj proti Aztékom (13. augusta – pád Te-

 
1 Bukovenová, K.: Zemepis sveta. s. 38 
2 Je to námestie, ležiace na mieste, kde sa v minulosti nachádzalo predkolumbovské mesto Tlatelol-
co. V súčasnosti sa tu nachádzajú stavby z troch najvýznamnejších období mexických dejín: základ-
né kamene aztéckych chrámov, španielsky kostol Santiago Tlatelolco z roku 1609 a moderné výško-
vé domy. 
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nochtitlanu, udalosť, kedy posledný aztécky kráľ Cuauhtémoc padol do zajatia 
Hernana Cortza a Španieli sa definitívne zmocnili hlavného aztéckeho mesta 
a zmasakrovali tisíce jeho obyvateľov). V septembri sa oslavuje Día de la Inde-
pendencia (Deň nezávislosti, 15.–16. septembra). V predvečer sviatku (15. sep-
tembra o 11. hodine večer) na balkónoch radníc sa objavia starostovia miest 
a v hlavnom meste prezident Mexika vystúpi na balkón Národného paláca3, aby 
zopakoval výzvu otca Hidalga z 15. septembra 1810, tzv. Grito de Dolores, 
ktorou začal boj o mexickú nezávislosť. Nasledujúca noc sa nesie v duchu osláv 
tejto udalosti. Oslavy vyhlásenia nezávislosti Mexika od Španielska 
s alegorickými sprievodmi, piknikmi a festivalmi sa konajú v celej krajine. No-
vember je v znamení sviatku všetkých svätých a pamiatkou na mŕtvych. 12. 
decembra sa tisíce veriacich tlačia na námestí pred bazilikou v Guadalupe4, aby 
si pripomenuli Pannu Máriu, ktorá sa tu vraj v 16. storočí zjavila. Je to sviatok 
Panny Márie Guadalupskej. Pre uctenie svätej patrónky Mexika sa konajú svia-
točné bohoslužby, náboženská procesia, púte a tanečné zábavy i ohňostroje. 

V tomto príspevku sa budeme bližšie venovať jednému z týchto spomína-
ných sviatkov, a to Dňu všetkých svätých – Pamiatke zosnulých. 

 
Día de los Muertos 
Pre Európanov svojrázne slávený Sviatok všetkých svätých a „Dušičky“ 

(Pamiatka zosnulých) predstavuje pre Mexičanov sviatok, kedy spomínajú na 
svojich mŕtvych vo veselej a radostnej nálade. V noci sa s dušami mŕtvych sme-
jú, tancujú, popíjajú a hýria. Oslava tohto sviatku v Mexiku je veľkolepým di-
vadlom. Určitú paralelu tu môžeme sledovať aj so zádušnou slávnosťou už 
v starovekom Egypte. „Počas tohto sviatku živí obcovali s mŕtvymi. Do kapl-
niek pri hrobkách prinášali obety predkom a poriadali hostiny, na ktorých sa 

 
3 Sídlo mexického prezidenta. Zaberá východnú stranu Zócala, ktoré predstavuje najväčšie námestie 
v Amerike, v strede ktorého vlaje len mexická vlajka. Stavba Národného paláca bola vybudovaná 
Cortézom na troskách domu aztéckeho cisára Montezumu. V minulosti slúžila pre španielskeho 
vicekráľa ako vládny palác. Pozoruhodné sú Riverove nástenné maľby na schodišti a na galérii na 
prvom poschodí. 
4 Nachádza sa v pútnickej oblasti Guadalupe – mestská štvrť La Villa; Calzada Guadalupe. Výstavba 
Starej baziliky začala v roku 1709. Zemetrasenie v roku 1985 zapríčinilo uzavretie baziliky pre 
verejnosť z dôvodov nebezpečenstva zosuvov. Pre veľký záujem verejnosti došlo k jej reštaurova-
niu. V súčasnosti už je bazilika prístupná pre verejnosť a rovnako ako predtým je považovaná za 
najvýznamnejšie pútnické miesto krajiny. Indiánske pončo, na ktorom sa vraj v roku 1531zázrakom 
objavil portrét Matky božej s hnedou pleťou, sa nachádza za pancierovým sklom v Novej bazilike 
s kapacitou až 12 000 ľudí. Najviac veriacich prichádza počas voľných dní, najmä v nedeľu. Podob-
ne ako vo Vatikáne, aj tu viacerí veriaci kolenačky vychádzajú na neďaleký kopec Tepeya 
s kaplnkou Capilla del Tepeyac. Práve tu sa nachádza miesto, na ktorom sa Indiánovi Juanovi Die-
govi zjavila Čierna madona. 
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zúčastňovali aj duše mŕtvych.“5 Z reliéfov zádušných chrámov je zrejmé, že 
počas týchto slávností „ ... sa miešala vážnosť s neviazanou radosťou.“6 

Tradíciu osláv Dňa pamiatky zosnulých v Mexiku predstavuje nespočetná 
a bohatá variácia ich jednotlivých foriem v závislosti od konkrétnych autonóm-
nych oblastí krajiny. 

Podľa predstáv dávnych tradícií starej vždy polyetnickej mexickej civilizácie 
a jej náboženstiev sa hovorí, že ak človek zomrie, jeho duša pokračuje vo svo-
jom živote v Mictláne t.j. miesto, kde prebývajú všetky duše zanechajúc svoj 
pozemský život. Toto ideálne miesto vytvorili benevolentní bohovia, aby sa 
žiadna duša nedostala do tmavej ponurosti ale naopak do príjemného a kľudné-
ho miesta, kde si môže pokojne odpočinúť dovtedy, pokým nenastane deň, kedy 
je opätovne volaná a vracia sa do svojich pôvodných príbytkov ku svojim po-
zostalým, v deň tradície oslavy Dňa pamiatky všetkých zosnulých. Opätovný 
príchod, čiže návšteva duše zosnulého rodinného príslušníka sa odohráva vizu-
álne, ale iba pocitovo. 

Kalendár zvykov – rituálov označuje dve príležitosti (dva dátumy) príchodu 
zosnulých. Každý z nich je predstavovaný osobitou radostnou a pripomínajúcou 
si oslavou – fiestou. Tu nárek a bolesť nemajú miesto. Oslavy povestného Día 
de los Muertos sa konajú po celej krajine, ktorá akoby sa vysmievala smrti vo 
svojej všeobecne prijímanej viere v posmrtný život. Dôvodom srdečnej návšte-
vy zosnulých nie je smútok. Prevyšujúca pohostinnosť Mexičanov je povestná. 
Je manifestovaná nevtieravou a neprovokatívnou formou celou rodinou pozosta-
lých. Najväčší dôraz je tu kladený na radostnú a zároveň obdivuhodnú stránku 
života zosnulých, ktorou je práve jedlo. Jedlo, ktoré mali radi a obľubovali ho. 

Od pradávnych čias až dodnes je tento veľkolepý „pohrebný banket“ známy 
vo všetkých mexických obydliach počnúc chatrčami a končiac bohatými vilami. 
Rituálna strava sa servíruje a chystá vo vyhradených kráľovsky vyzdobených 
priestoroch, kde sa môžu stretnúť živí spolu so zosnulými. Každá dedina 
a región ponúka viacero možností a nápadov pre túto slávnostnú príležitosť. 
Všetky však slúžia tomu istému účelu: prijímať hostí (pozvanými sú práve zo-
snulí) a ponúknuť im jedlo resp. inými slovami mať možnosť byť s nimi na 
spoločnej hostine. 

Hoci sa tradičné oslavy Dňa pamiatky zosnulých líšia podľa regiónu Mexi-
ka, takmer všetky zachovávajú rovnaký motív. Dátumovo je to prvý november, 
ktorý si vo viacerých komunitách uctievajú ako Deň mŕtvych detí a zároveň je 
uctievaná pamiatka svätých. Dátum druhý november je venovaný zosnulým 
dospelým. 

 
5 Jacq, Ch.: Egypťanky. s. 74 
6 Tamtiež 
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Oslavám predchádza vždy dobrá príprava a organizácia. Dva týždne pred 
Dňom mŕtvych detí sa v dedine konajú veselé trhy. Všade je vidno nádhernú 
dekoráciu najmä z kvetov (typickým kvetom je oranžový kvet zvaný cempasú-
chitl), z ktorého sa zhotovujú najmä rôzne umelecké oltáre a stánky pre domác-
nosť. Tak sa príbytky pripravujú na prijímanie návštevy zo strany svojich zosnu-
lých rodinných príslušníkov a priateľov. Prípravu jedál zahajujú dôkladné 
a dlhotrvajúce nákupy potravín. 

Pestrofarebnými oltármi a oltárikmi v domácnostiach v predvečer osláv sa 
začína rituál osláv. Schádza sa celá rodina a blízki priatelia, aby pomohli pripra-
viť všetky potrebné detaily. Všade sa varí a pečie, všade narastá veľké očakáva-
nie a radosť. 

Prvý november sa nazýva ako „Bdenie anjelikov“ a je výlučne venovaným 
zosnulým deťom. Duše mŕtvych detí prichádzajú do príbytkov svojich rodín, 
aby sa s nimi stretli a najedli. V niektorých regiónoch Mexika preberajú čestnú 
rodinnú líderskú rolu pohostinnosti pre duše zosnulých detí ich malí pozostalí 
súrodenci. Ďalší deň – 2. november – Deň zosnulých dospelých - sa oslavy 
presúvajú na miesto ich odpočinku – na cintorín, kde celá rodina drží stráž po 
celú noc pripomínajúc si pamiatku svojich blízkych zosnulých. 

V deň osláv pamiatky zosnulých dospelých duše zosnulých navštevujú všet-
ky domácnosti svojich blízkych, aby s nimi strávili zopár chvíľ a najedli sa 
arómy - vône obety (jedla) pre nich pripraveného. Niekedy sa stáva, že sa mod-
litby za zosnulých odriekajú počas celého dňa aj noci počas spomienky na nich 
priamo na cintoríne spolu s hudobným doprovodom. 

Aj keď oltáre a obety sú pestrofarebné a rôzne akou je aj vlastná mexická 
krajina, poniektoré tradície ostali nedotknuté. 

Deň zosnulých v Mexiku predstavuje zmes kresťanskej oddanosti 
a prehispánskych zvykov a tradícií. Jeho materiálnym produktom sú práve špe-
cificky zhotovené oltáre kvetov a ovocia, ktoré sa viac približujú starej mexickej 
tradícii. Vyzdobený oltár – obeta reprezentuje špecifický rituál rešpektujúci 
pamiatku zosnulých, aby tak zaujal a pritiahol na seba pozornosť duše zosnu-
lých. Má slúžiť ako symbol darov pre zosnulých, ktorí sa v tento slávnostný deň 
vracajú k svojim najbližším rodinám, aby sa s nimi zvítali a najedli sa jedla, 
ktoré bolo za ich života nimi obľúbené, aby si mohli vychutnať svoju opätovnú 
pohodu a prítomnosť vo svojich rodinách. 

Na každom obetnom oltári pre mŕtvych nesmú chýbať symboly štyroch zá-
kladných prírodných elementov: 
• Element Zem je reprezentovaný svojim ovocím, ktoré živia duše svojou vô-
ňou. 
• Element Vietor je reprezentovaný niečím, čo sa hýbe ľahučko ako vánok 
a zvyčajne je to papierová dekorácia pásikov alebo krepového papiera. 
• Element Voda je vyjadrený nejakou nádobou plnou vody, aby sa smädné duše 
mohli napiť po svojej dlhej púti na zem k oltáru. 
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• Element Oheň predstavujú sviečky za každú jednu dušu a jedna sviečka sa 
pridáva za zabudnutú dušu. 

Na oltárnu obetu sa pridáva aj soľ, ktorá čistí a vetvičky stromu copal (tro-
pická aromatická rastlina), aby sa prichádzajúce duše zosnulých riadili vôňou. 
Prenikavo žlté kvety cempasúchitl (naše axamietnice) ukazujú dušiam cestu odo 
dverí príbytku až po samotný oltár. Pri oltári je vždy prítomný nejaký člen rodi-
ny a čaká na príchod duší zosnulých, aby im prejavil svoju úctu a spoločnosť. 

Prvý november na cintorínoch v Mexiku sprevádza typické bdenie pri hro-
boch zosnulých tzv. „Velación de los Angelitos“, čiže bdenie anjelikov, deň 
kedy si mexické rodiny pripomínajú zosnulé deti. Nie je zriedkavosťou uvidieť 
pozostalých zabalených do deky mlčky a nehybne sedieť po celú noc i  ranné 
brieždenie pri hroboch. 

Pri dospelých sedia aj deti so 
zasnívanými očami modliacimi 
sa k svojim už zosnulým príbuz-
ným a priateľom vzdávajúc tak 
česť ich pamiatke. Dva dni a dve 
noci trvajú tieto významné osla-
vy na pamiatku zosnulým 
v celom Mexiku. V niektorých 
regiónoch sa tento rituál bdenia 
uskutočňuje výlučne iba na cin-
torínoch, niekde však iba 
v domácnosti. V každom prípade 
je rovnaká nielen celá atmosféra 

očakávania ale aj výzdoba, pripravené obľúbené jedlá a horiace sviečky. Uni-
verzálnou sa stáva aj celá atmosféra smútku, spomienok, straty, bolesti 
a hlbokého precítenia duchovnej prítomnosti tých, ktorí už odišli, ale naveky 
zostali v srdciach milujúcej rodiny a priateľov. 

Počas osláv pamiatky zosnulých je možné vidieť všade nespočetné množstvo 
sladkostí vo forme sladkých lebiek a kostí, ktoré sú typickým obchodným sor-
timentom tohto obdobia. Sladké kostry a lebky sú rôznych veľkostí, farieb, 
dekorácií a prevedení. Od marcipánu, čistého  cukru až po čokoládu alebo ovo-
cie. Zruční výrobcovia roztápajú cukor na hustú tekutinu a spolu s rôznymi 
prídavnými dekoráciami odlievajú v špeciálnych matriciach sladké lebky. Po 
vysušení cukrovej hmoty sa lebka vyrezáva a rôzne pestrofarebne zdobí pričom 
v prednej časti je vytvorené prázdne miesto – akýsi štítok na napísanie mena. 
Kupujúci si tak sám môže dopísať na takúto sladkú lebku meno a tak ju darovať 
svojmu priateľovi alebo rodinnému príslušníkovi, aby tak „zjedol“ jeho lebku. 
V tomto období sa vyrábajú takisto rôzne darčeky a suveníry z rôznych materiá-
lov (drevo, keramika, umelá hmota ap.) vyjadrujúce tento typický umrlčí motív. 
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Lebky sa používajú aj ako dekorácia kvetinových oltárov predstavujúc mŕt-
vych, ktorí sa rodinou pripomínajú. Takisto sú súčasťou rôznych papierových 
figurín alebo ako hračky pre deti. Motív lebky reprezentuje dualitu ľudskej 
existencie akou je život a smrť. Symboly ako kostry a lebky pritom vonkoncom 
nie sú považované za nevkusnosť. 

Ďalšou atrakciou týchto osláv je používanie masiek. 
Masky plnia mimoriadne dôležitú úlohu pri špeciálnej 
tanečnej interpretácii osláv 
pamiatky zosnulých. 
Prostredníctvom nich sa 
prezentujú zosnulé duše 
dospelých mužov a žien ako aj 

malých detí. Tradične sa v regiónoch zakazuje 
tancovať ženám na verejnosti. Tancujú iba muži 
a deti. Tých zosnulých, ktorých očakávajú, sa 
snažia svojimi maskami napodobňovať, pričom si 
zahaľujú svoju vlastnú tvár šatkami, alebo 
výrazným pomaľovaním. Niektoré masky sú veľmi 
náročné a sofistikované. Sú zhotovované z rôznych 
materiálov ako drevo, plast, látka a pod. Tanečný 
prejav má buď veselý alebo vážny charakter. 

V regiónoch s ťažiskovým zameraním na po-
ľnohospodárstvo je zvykom, že politickí predstavitelia a lídri strán sa cítia poc-
tení tancovať na verejnosti inkognito predstavujúc duše žien. 

Nemožno opomenúť gastronomické špeciality typické pre tieto dni. 
V niektorých regiónoch sa počas slávenia pamiatky zosnulých jedia výhradne na 
tento čas typické jedlá. Rozlišujú sa jedlá, ktoré sa podávajú v tento konkrétny 
čas a jedlá špeciálne pripravované ako obety a ponúkané prichádzajúcim dušiam 
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zosnulých na oltároch. Po dvoch dňoch osláv sa všetko jedlo rozdeľuje členom 
rodiny a priateľom. Veľmi typickým je chlebík tzv. pan de Muerto (niekde sa 
nazýva aj Pan de chico muerto), chlebík mŕtveho resp. chlebík mŕtveho chlap-
ca.7 

V mexickou štáte Michoacán je typickým jedlom tohto slávnostného obdobia 
pato enchilado (kačica na pikantný spôsob na paprike). Kačice sú práve v tom čase 

lovené pred oslavami tradičným spôsobom na jazere v kanoe 
a s oštepmi. Takisto je 
tu tradované, že 
jedinými, ktorí môžu 
bdieť a strážiť v noci na 
cintorínoch sú ženy 
a deti, pričom muži ich 
čakajú pri vchode 
cintorínu. Nad každým 
hrobom a jeho rakvou 
je zhotovený kvetinový 

oblúk, prevzatý z misionárskych čias a symbolizujúci tzv. indiánsky kríž, ktorý 
vyjadruje oheň, slnko a Venušu ako kňaza a posla. Ďalej predstavuje číslo päť svo-
jimi bodmi v strede a na každom rohu. Body v rohoch symbolizujú oporné body 
a stredný bod vyjadruje Slnko. Jednotu týchto piatich bodov tvoria dve prekrížené 
čiary. 

Deti zvyknú v deň osláv duší zosnulých detí sedieť samy dobre poprikrývané 
dekami pri hroboch na cintoríne a rodičia ich pozorujú z krajov cintorína. Toto 
je typický priebeh osláv v mexickom štáte Michoacán. 

Oslava Dňa zosnulých v Mexico City má okrem totožnosti s horeuvedenou 
charakteristikou svoju postavičku „La Catrina“ predstavenú ako smrtku 
v ženských šatách. Vznikla v čase mexickej revolúcie (dnes má 100 rokov) 
vďaka mexickému karikaturistovi José Guadalupe Posada a jej pôvodný názov 
bol „la calavera garbanzera“ tzv. lebka tých, ktorí sa so svojim indiánskym 
pôvodom a krvou snažia premeniť na Európanov (najmä Španielov a Francúzov 
z toho obdobia porfiriátu) spolu s prebratím ich zvykov a spôsobu života a tým 
zapretím svojho pôvodu a svojich tradícií. Neskôr sa stala oficiálnym symbolom 
smrti. Pri tejto príležitosti je však „Catri- na“ predstavovaná s kon-krétnym 
menom osoby, ktorú má alegoricky predstavovať. 
                                                 
7 Ingrediencie: 5 šálok hladkej múky, 8 polievkových lyžíc kvasníc, 5 žĺtkov, 5 vajec, 2 kocky 
margarínu, 1 šálka cukru, 3 polievkové lyžice pomarančovej vody, 1 polievková lyžica nastrúhanej 
pomarančovej kôry, 2 celé vajcia na potretie, štipka soli a cukor na posypanie. Z prísad sa vymiesi 
cesto, ktoré sa na plech uloží vo forme okrúhleho koláčika na jeho vrch sa prilepia z toho istého 
cesta tzv. slzy (dva prekrížené tenké rozvaľkané pásiky cesta). Pečie sa potreté rozšľahaným vajcom 
v stredne vyhriatej rúre cca 40 až 50 minút. 
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Len pre zaujímavosť: 
v meste Aguascalientes 
má smrtka Catrina špe-
ciálne postavenie prekon-
vertované do tzv. postavy 
smrtky tzv „Santa Muer-
te“, v preklade svätej smr-
ti, z ktorej sa vytvoril 
akýsi kult veľmi populár-
ny v dnešnom Mexiku 
a jej socha je umiestnená 
priamo pri vstupe do mes-
ta Aguascalientes v tomto 
mexickom štáte. Tu sa 

oslavuje 1. a 2. november špecifickým nočným pochodom - sprievodom lam-
piónov a sviečok (Feria de las calaveras – doslovne slávnosť lebiek) na vrch 
pohoria „cerro del muerto“, kam putujú všetci obyvatelia osvetľujúc cestu du-
šiam zosnulých. Traduje sa legenda, v ktorej sa hovorí, že toto pohorie, ktoré je 
súčasťou pohoria Cierra Madre Occidental ukrýva poklady miestnych indiánov 
alebo získané miestnymi banditmi v čase tzv. striebornej cesty, ktorá viedla 
popod vrchovinu. 

V Campeche je zvykom počas osláv pamiatky zosnulých zrevidovať staré 
hroby kostnice tak, že vyťahujú kosti, oprašujú ich, čistia a ukladajú na čisté 
plátno alebo obrus spolu s dekoráciami v tvare kvetov, kresieb spolu s iniciálami 
mena zosnulého. Tento povinný a tradičný rodinný rituál zaručuje, že sa duše 
zosnulých v deň osláv pamiatky zosnulých vrátia vždy na návštevu k svojej 
rodine. 

Kvetinové oltáre sú v hlavnom meste umiestňované nielen v domácnostiach 
a verejných miestach mesta či v kostoloch ale dokonca aj vo verejných inštitú-
ciách a súkromných firmách. Často krát ich sprevádzajú aj dekorácie fotografií 
zosnulých. V časti Xochimilco, ktorá je preslávená svojimi vodnými kanálmi 
a kvetinovými záhonmi zachovaná ako prírodná rezervácia mesta, sa v čase 
týchto osláv koná veľká verejná kvetinová obeta ako súčasť oslavy. V noci sa 
predvádza predstavenie „La llorona“, doslovne „nariekajúca žena“, ktorá alego-
ricky plače za svojimi mŕtvymi zavraždenými deťmi. 
 

Záver 
V závere možno povedať, že oslavy tohto sviatku sa pre Mexičanov stali 

veľmi tradičnými a populárnymi. Večná hra života a smrti ich odjakživa veľmi 
oslovovala v celej ich kultúre a práve tento rituál sa stáva jednou z najlepších 
foriem prezentácie oslavy života prostredníctvom spomienok na svojich drahých 
zosnulých. 
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Pôvodné náboženstvo v Mexiku pozeralo na život a smrť ako na dve strany 
tej istej mince, ktoré je potrebné prijímať ako prirodzenú súčasť ľudskej exis-
tencie. Po dobití Mexika Španieli tu zakorenili fatalizmus a fascinácie smrti, tak 
typické pre vtedajší katolicizmus, ovplyvnený v Španielsku i islamskými 
vplyvmi. 
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Študentská vedecká odborná konferencia Katedry etnológie 
a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave 

 
 

Dňa 14. apríla 2010 sa na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK 
v Bratislave konalo katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie 
(ŠVOK). Aj tohto roku sa stretli študenti etnológie, aby prezentovali svoje práce 
pred pedagógmi a svojimi spolužiakmi.  

Ako každý rok, na priebeh prehliadky študentských prác dohliadala 
odborná porota. Tvorili ju pedagógovia katedry doc. PhDr. Magdaléna Paríková, 
CSc., doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc., predsedkyňou poroty bola PhDr. Zita 
Škovierová, CSc. Z Ústavu etnológie SAV prijal pozvanie Mgr. Juraj Štofej. Ja, 
ako študentka katedry, som bola oslovená moderovať túto udalosť a zároveň 
som ako zástupca študentov mala možnosť byť členom poroty.  

Na tohtoročnom kole ŠVOK sa zúčastnilo sedem študentiek. Päť zástupkýň 
druhého ročníka bakalárskeho stupňa na ŠVOK prezentovalo výsledky svojich 
terénnych výskumov z prvého ročníka. Práce dvoch študentiek prvého ročníka 
magisterského programu vznikli v rámci navštevovaných seminárov.  

Prvé tri práce predstavili študentky druhého ročníka. Katarína Poništová 
prezentovala výsledky výskumu, v ktorom sa zamerala na niektoré náboženské 
prejavy v Topoľčiankach. Ďalšou v poradí súťažila Jana Kerekrétyová s prácou 
Vnímanie politických udalostí roku 1968 obyvateľmi Topoľčianok. Život počas 
druhej svetovej vojny v tejto obci priblížila Lenka Bobulová cez spomienky jej 
obyvateľov.  

Študentky druhého ročníka vystriedala Eva Mútňanová, študentka prvého 
ročníka magisterského stupňa, s prácou Starostlivosť matky o dieťa očami au 
pair, ktorá vznikla v rámci seminára Antropológia životného cyklu.  

Po prestávke sme sa opäť vrátili do obce Topoľčianky, keď študentka 2. 
ročníka Katarína Rišková prezentovala výsledky svojho výskumu, v ktorom sa 
zamerala predovšetkým na kritériá pri výbere manželského partnera a ich 
zmeny. V ďalšej práci sme sa presunuli z Topoľčianok do Indonézie. Michaela 
Kalová priblížila niektoré prejavy tradičnej kultúry v oblasti Tana Toraja. 

Ako posledná sa s prácou Obraz významnej osobnosti v lokálnom 
rozprávačskom repertoári predstavila druháčka Zuzana Gurská. Venovala sa 
významným osobnostiam Topoľčianok a spomienkam na rodinu Masarykovcov. 

Prezentované práce sa vyznačovali rôznou úrovňou, ktorá nie vždy 
zodpovedala roku štúdia zúčastnených. Na základe hlasovania poroty sa na 
prvých troch miestach umiestnili študentky druhého ročníka. Ako najlepšiu 
porota ohodnotila prácu Kataríny Riškovej Výber manželského partnera: zmena 
kritérií. Po nej nasledovala Jana Kerekrétyová s prácou Vnímanie politických 
udalostí roku 1968 obyvateľmi Topoľčianok. Študentky získali knižné odmeny. 
O tom, kto sa umiestnil na treťom mieste, rozhodlo až druhé kolo hlasovania 
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porotcov, keďže rovnaký počet hlasov získali študentky Katarína Poništová 
a Lenka Bobulová. Opätovné hlasovanie rozhodlo prideliť tretie miesto Kataríne 
Poništovej a jej práci Vybrané aspekty náboženského života v Topoľčiankach. 

Okrem odbornej poroty mali možnosť hlasovať aj prítomní študenti. Ich 
poradie sa takmer zhodovalo s výsledkami poroty. Najväčší počet hlasov získali 
Katarína Rišková a Jana Kerekrétyová, na druhom mieste sa umiestnili Katarína 
Poništová a Lenka Bobulová.  

Práce, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach, reprezentovali našu 
katedru aj na celoslovenskej prehliadke ŠVOK, ktorá sa v novembri 
2010 konala v Nitre. 
 

Natália Blahová 
 
 
Študentská vedecká konferencia na Katedre etnológie 
a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity 
Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
 
 
Dňa 4. 11. 2009 sa na akademickej pôde Univerzity Sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií uskutočnilo katedrové 
kolo študentskej vedeckej konferencie. Rovnako ako po minulé roky 
i v akademickom roku 2009/2010 bolo prehliadkou prác, v ktorých sa 
odzrkadlila usilovnosť a cieľavedomosť samotných študentov a ich kvalitná 
príprava zo strany pedagógov. Študenti mali možnosť prezentovať svoje 
seminárne, ročníkové i záverečné práce, v ktorých uplatnili poznatky 
nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia, odborné rady vedúcich prác, no 
najmä osobnú zanietenosť v odbore.  

Súťaže sa zúčastnili poslucháči 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. 
ročníka magisterského štúdia. Prehliadku prác otvoril študent 2. ročníka 
bakalárskeho štúdia Marcel Čmehýl. Jeho príspevok mal názov Domová 
hygiena v obci Špačince. M. Čmehýl sa tému podujal spracovať na základe 
svojej prvej ročníkovej práce a odborne ho viedol PhDr. Martin Priečko. V obci 
uskutočnil terénny výskum, pričom svoju pozornosť zameral hlavne na 
problematiku domovej hygieny v 1. polovici 20. storočia. Prezentáciu rozčlenil 
na tri časti: hygiena interiéru, hygiena exteriéru a ochrana proti hmyzu 
a cudzopasníkom. Jemu svojskou a  humornou formou prezentoval spôsoby 
čistenia príbytkov i vonkajších priestorov domu.   
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S ďalším príspevkom vystúpila študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia 
Daniela Káčerová, ktorá predstavila Tradíciu výroby tkaných kobercov v Belej 
pri Žiline. Vo svojej prezentácii opísala celý proces tkania, ktorý si mala 
možnosť počas výskumu aj vyskúšať. Výsledky svojich zistení vhodne 
ilustrovala fotografickou dokumentáciou skúmaného materiálu, ako aj rôznych 
súčastí tkáčskeho stavu, čím nepochybne zaujala veľkú časť obecenstva.  

Michaela Turianská, poslucháčka 1. ročníka magisterského stupňa, 
predstavila svoju záverečnú prácu vypracovanú pod odborným vedením 
Dr. Radoslava Hlúšeka. Spracovala tému Poľovnícke združenie SNP Dačov 
Lom. Sledovaná problematika bola zaujímavá hneď z niekoľkých uhlov 
pohľadu. M. Turianská pozornosť upriamila na sociálnu a organizačnú štruktúru 
skúmaného poľovníckeho združenia, na jeho zvyky a iné tradície, ich funkčnosť 
a významy. Zamerala sa aj na odev a terminológiu členov združenia, ako 
i na používané predmety. Ako pripomenula, jej snahou bolo poukázať aj na 
vzájomné vzťahy s inými organizáciami, ako sú ochranári prírody, pričom 
nevynechala ani tému pytliactva. V neposlednom rade sa venovala aktuálnym 
otázkam ako napríklad prijímanie žien do združenia.  

S posledným príspevkom vystúpila študentka 1. ročníka magisterského 
stupňa Anka Martinkovičová, ktorá si pripravila tému Tradičné formy 
výšivkárstva v obci Trakovice. Spracovala ju pod odborným vedením PhDr. 
Kataríny Novákovej, PhD. ako záverečnú prácu svojho bakalárskeho štúdia. 
Slovom i obrazom predstavila dnes už zanikajúce techniky výšivkárstva v obci 
Trakovice, ktoré svojím významom prekročili lokálny i regionálny charakter. 
Stručne charakterizovala skúmanú lokalitu a odevný variant prislúchajúci obci, 
potom prešla k výzdobným technikám, o ktorých jej práca pojednáva. 
Predstavila i organizáciu výšivkárstva v obci, a to od jej najstarších foriem až po 
zriadenie prevádzkarne ručných výšiviek, ktorej vznik súvisel s cieľom 
zachovať výšivkárske techniky. Autorka celkovo predstavila sedem 
výšivkárskych techník. Jednoznačné prvenstvo tradičných foriem výšivkárstva 
v obci  však prisúdila „trakovickej aplikácii“, ktorú podložila príbehom diela 
majsterky ľudovej umeleckej výroby Ľudmily Švatarákovej, rodáčky 
z Trakovíc.  

Prezentované práce prevažne z oblasti materiálne kultúry zaujali početné 
publikum, ktoré tvorili ostatní poslucháči etnológie. Tí prišli podporiť svojich 
kolegov, navodiť príjemnú atmosféru a diskutovať o prednesených príspevkoch. 
O víťazoch rozhodovala porota, ktorú tvorili pedagógovia katedry. Jej 
predsedom bol Dr. Radoslav Hlúšek, ostatnými členmi vedúci katedry PhDr. 
Dušan Deák, PhD., PhDr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Katarína Nováková, 
PhD. a PhDr. Martin Priečko. Tento zbor už tradične dopĺňal porotca z radu 
študentov.  

Prvé miesto získal príspevok A. Martinkovičovej, druhé miesto porota 
prisúdila M. Turianskej, z tretieho miesta sa tešil M. Čmehýl. Víťazi si okrem 
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knižných darov odniesli i vzácnu skúsenosť a možnosť reprezentovať katedru na 
Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii v odbore etnológia, ktorá sa 
v akademickom roku 2009/2010 uskutočnila na pôde našej univerzity. Na tejto 
„súťažno-nesúťažnej“ prehliadke študentských prác obsadil príspevok 
A. Martinkovičovej druhé miesto. 

Pevne verím, že Študentská vedecká konferencia na Katedre etnológie 
a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave si do ďalších rokov uchová svoju úroveň. Podporí tak fakt, že naša 
katedra študentov pripravuje k práci etnológa svedomito a aj nám študentom na 
dobrom mene našej katedry záleží.  

Anka Martinkovičová 
 
 
Študentská vedecká odborná konferencia na Katedre  
etnológie a etnomuzikologie FF UKF v Nitre 

 
 

Pravidelne každý rok v letnom semestri organizuje Katedra etnológie a 
etnomuzikológie FF UKF v Nitre študentskú vedeckú odbornú konferenciu 
(ŠVOK), na ktorej majú študenti možnosť prezentovať svoje príspevky 
z rôznych oblastí etnológie a etnomuzikológie. Tento rok bolo stretnutie 
poznačené smutnou udalosťou – náhlym odchodom Mirky Švedlárovej, 
doktorandky našej katedry, ktorej pamiatku sme si uctili minútou ticha na 
začiatku konferencie. Už niekoľko rokov katedra rozďeľuje prezentujúcich 
študentov do dvoch sekcií – etnologickej a etnomuzikologickej. V druhej 
menovanej skupine majú možnosť vystúpiť tí účastníci, ktorí svojimi 
príspevkami oboznamujú poslucháčov nielen s teoretickými výsledkami 
nimi realizovaných etnomuzikologických terénnych výskumov, ale 
prezentovať sa tiež praktickými ukážkami z oblasti ľudovej umenia. Tento 
rok vystúpili v etnomuzikologickej sekcii ŠVOK dvaja študenti/ky prvého 
ročníka – Miroslava Dorotovičová so svojou teoretickou i praktickou 
prezentáciou obyčajov a piesňového repertoáru viažuceho sa na sviatok 
svätého Jána, a Matúš Fiľo s príspevkom o tradičných interpretačných 
štýloch píšťalkárov na Podpoľaní. Pri následnom hodnotení sa porota 
pozostávajúca zo zástupkýň pedagógov (doc. Beňušková CSc., PhDr. M. 
Jágerová, PhD., Mgr. L. Drahošová-Fialeková) a zástupcu študentov (Boris 
Ferenc) zhodla na víťazovi, ktorým sa stal Mutúš Fiľo. V sekcii s príspevkami 
z oblasti etnológie sa na prvom mieste umiestnil študent prvého ročníka Jakub 
Líška prezentujúci príspevok o Zuzane Jarábkovej a jej záslužnej praci vo 
folklórnej skupine Rozmarín. Druhé miesto bolo udelené študentke druhého 
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ročníka Eve Mazárovej, ktorá vo svojom príspevku zhrnula výsledky z 
terénneho výskumu realizovaného v rómskej lokalite v Liptovskej Tepličke, kde 
sa zaoberala problematikou ochranných praktík a povier viažucich sa na tehotnú 
rómsku ženu. Tretie miesto porota udelila študentke tretieho ročníka Daniele 
Rajniakovej, ktorá svoj príspevok orientovala na analýzu fenoménu virtuálnej 
sociálnej siete – facebook – ako jedného z kľúčových komunikačných 
prostriedkov globalizovanej spoločnosti. Ďalší účastník – študent prvého 
ročníka Tomáš Truchlík – sa prezentoval príspevkom, v ktorom nás oboznámil s 
výsledkami výskumu zameraného na kultúrno – historický vývoj drotárstva 
v obci Veľké Rovné. Ivana Fúsková – študentka štvrtého ročníka – predniesla 
zaujímavé poznatky z oblasti spôsobu života členov slovanského 
novopohanského spoločenstva.  

V ďalšej fáze tohto stretnutia dostali študenti štvrtého ročníka priestor 
nesúťažne prezentovať projekty diplomových prác, kde mohli počas 
nasledujúcej diskusie získať odborné rady zo strany pedagogičiek, ktoré sa 
snažili študentov naviesť, prípadne inšpirovať nápadmi a návrhmi pri ďalšom 
postupovaní v tvorbe ich záverečných prác.  

Vyššie uvedené študentské práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch 
miestach, súťažili aj na celoslovenskom kole ŠVOK, ktoré tento rok 
organizovala Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF a konalo sa v Nitre.  

 
Dagmara Bacová 

 
 

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) 2010 na Katedre 
manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre 

 
 

Dňa 19. apríla 2010 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre na 
Hodžovej ulici konala každoročná Študentská vedecká konferencia (ŠVK), na 
ktorej študenti Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre 
prezentovali svoje príspevky z oblasti kultúry a cestovného ruchu. 
Koordinátorkou podujatia bola PhDr. Katarína Kompasová, PhD. Po otvorení 
podujatia doc. PhDr. Ivanou Šustekovou, PhD. sa začalo rokovať v dvoch 
sekciách. V sekcii Kultúra a jej rozvoj na Slovensku boli prezentované 
príspevky z oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva. Do sekcie Služby a projekty 
v cestovnom ruchu boli zaradené práce zamerané na oblasť a podporu 
cestovného ruchu. 

V  „kultúrnej“ sekcii v komisii zasadli doc. PhDr. Ivana Šusteková, PhD., 
PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Mgr. Marcel Mudrák a Mgr. Marián Žabenský. 
V sekcii cestovného ruchu boli ako členovia komisie prítomní PhDr. Katarína 
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Kompasová, PhD., PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr. Michal Kurpaš, Mgr. 
Roman Zima a Mgr. Michala Dubská. Medzi hostí podujatia patrili Mgr. Juraj 
Novák, vedúci Oddelenia cestovného ruchu, propagácie mesta a Nitrianskeho 
informačného systému (NISYS); PaedDr. Ivona Fraňová z oddelenia médií 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; PhDr. Zuzana Palenčíková, 
marketingová manažérka OC Galéria Mlyny a Mgr. Martin Hipp z OC Galéria 
Mlyny, ktorí boli prizvaní ako partneri projektu Svetový deň cestovného ruchu 
2010, na ktorom od roku 2006 aktívne spolupracuje NISYS so študentmi 
katedry manažmentu kultúry a turizmu. 

Sekciu Kultúra a jej rozvoj na Slovensku otvoril príspevok Ivany 
Hrobárovej a Andrey Mošaťovej s názvom „Nové možnosti rozvoja cestovného 
ruchu v Mikroregióne Sotdum“. Práca bola zameraná na kultúrnu a prírodnú 
ponuku danej oblasti a jej využiteľnosť pre rozvoj cestovného ruchu. Výstupom 
práce je koncepcia náučného chodníka a podujatia s názvom „Deň ľudových 
remesiel“.  

Práca Moniky Liškovej „Ponuka pohostinských zariadení s akcentom na 
regionálnu gastronómiu“ bola zameraná na analýzu a zhodnotenie potenciálu 
gastronomických zariadení v regióne Hont, v rámci ktorej bol realizovaný aj 
dotazníkový prieskum u zahraničných návštevníkov Slovenska. Na základe 
zistených skutočností autorka navrhla 5-dňovú gastronomickú cestu ako produkt 
cestovného ruchu. 

S príspevkom „Chlieb ako netradičná forma propagácie Slovenska ako 
destinácie cestovného ruchu“ vystúpila Lucia Vargová. Analyzovala propagáciu 
Slovenska prostredníctvom tradičnej stravy a tiež predostrela históriu 
a sémantický význam chleba pre Slovákov. Výstupom práce sú návrhy na 
zvýšenie propagácie tohto produktu v gastronomických sekciách internetových 
stránok a vytvorenie brožúry o tradičnej strave.  

Katarína Pivovarníková v príspevku „Marketing kultúry a cestovného ruchu 
v Šariši“ charakterizovala Prešovský kraj s akcentom na šarišský región. Cieľom 
práce, ktorej súčasťou bol aj terénny výskum, bolo zhodnotiť primárnu ponuku 
cestovného ruchu a prispieť k jej koordinovanému rozvoju prostredníctvom 
aplikovania princípov destinačného marketingu. Súčasťou príspevku bol aj 
návrh loga a sloganu regiónu: „Šariš – chuť rozmanitosti“, ktorý vychádza 
z diverzifikovanej ponuky cestovného ruchu v sledovanej oblasti. 

Kolektív študentiek, ktorý tvorili Kristína Jakubovská, Zdenka Varcholová, 
Anna Šimončičová, Mária Šimončičová, Zuzana Kováčová, Zuzana Kocanová, 
Monika Líšková a Adriana Blahútová, uzatvoril „kultúrnu“ sekciu projektom na 
tému „Tradičná strava v obci Nové Sady“. Výsledkom terénneho výskumu 
v predmetnej obci je zosumarizovanie poznatkov o gastronómii v súlade s 
rôznymi kritériami, ako sezónnosť, vplyvy migrácií či konfesionálna príslušnosť 
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obyvateľstva. Výstupom práce je vytvorenie návrhu kuchárskej knihy 
s receptami charakteristickými pre vybrané územie.  

V sekcii cestovného ruchu bolo prezentovaných 8 tematických okruhov, na 
ktorých pracovalo spolu 17 študentov. So svojimi kvalitnými a odborne 
spracovanými projektmi sa predstavili študentky 2. ročníka magisterského 
štúdia, ale aj študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia. Medzi aktuálne témy 
patrili predovšetkým inovatívne trendy, špecifické formy a kontexty cestovného 
ruchu na Slovensku i v zahraničí.  

  V úvode sekcie vystúpili Katarína Javorčíková, Filip Fraňo a Michaela 
Šípková s príspevkom „Projekt Svetový deň cestovného ruchu 2010.“ Podujatie 
pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu od roku 2006 organizuje mesto 
Nitra s aktívnou participáciou študentov a pedagógov Katedry manažmentu 
kultúry a turizmu. V príspevku boli zhodnotené minulé ročníky a sprievodné 
aktivity, ako hry, ankety, prehliadky po meste či súťaže základných škôl. 
Študenti ako reprezentanti projektového tímu v príspevku predstavili 
pripravovaný koncept podujatia pre rok 2010. Po predstavení projektu prítomní 
hostia v rámci diskusie bližšie analyzovali vybrané otázky vzájomnej 
spolupráce. 

Petra Štefániková vo svojom príspevku „Cestovný ruch zdravotne 
postihnutých v podmienkach Slovenska s akcentom na mesto Nitra“ predstavila 
problematiku, ktorá reflektuje možnosti účasti občanov so zdravotným 
postihnutím na cestovnom ruchu. Autorka v spolupráci s NISYS vykonala 
prieskum stavu bezbariérovosti v cestovnom ruchu v Nitre, zhodnotila pozitívne 
i negatívne aspekty súčasného stavu a navrhla opatrenia pre zlepšenie stavu, 
odstránenie technických i spoločenských bariér a zvýšenie informovanosti 
o vybranej problematike. 

V práci „Ekologický cestovný ruch“ študenti M. Balog, Klaudia 
Boršodiová, Michal Filo a Slavomíra Hasičová predstavili aktuálny trend 
cestovného ruchu, ktorý spája záujmy ochrany prírody, miestnych komunít 
a cestovného ruchu s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky cestovného 
ruchu na územie a vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj územia. Študenti 
načrtli stav ekoturizmu v Čechách a na Slovensku a predstavili príklady 
aplikovania trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v oravskom regióne. 

Vladislava Paulíková s príspevkom „Ponuka zamestnania telesne 
postihnutých v oblasti cestovného ruchu“ nadviazala na problematiku 
sociálneho cestovného ruchu. Zamerala sa na legislatívne opatrenia, kľúčové 
problémy v zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím a výber 
pracovných pozícií v cestovnom ruchu vhodných pre občanov so zdravotným 
postihnutím. 

Lucia Herdová a Lucia Meszárošová v príspevku „Temný turizmus“ 
prezentovali novú a veľmi špecifickú formu cestovného ruchu, ktorý sa 
orientuje na návštevu bojísk (Battlefield Tourism), cintorínov (Cemetery 
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Tourism), väzníc (Prison Tourism), koncentračných táborov (Holocaust 
Tourism), miest katastrofických udalostí (Disaster Tourism), strašidelných 
a mystických lokalít, kde boli zaznamenané rôzne nadprirodzené javy (Ghost 
Tourism). Autorky prezentovali najznámejšie destinácie tohto druhu vo svete 
a predstavili vlastný koncept balíka služieb v podobe zájazdu s tematikou 
temného turizmu po vybraných lokalitách na Slovensku. 

Zuzana Marcinková v práci „Geocaching“ načrtla inovatívny celosvetový 
projekt nazývaný geocaching, ktorý nachádza čoraz viac svojich priaznivcov aj 
na Slovensku. Ako zábavná aktivita či šport predstavuje špecifickú formu 
cestovného ruchu, ktorá prostredníctvom systému skrýš privádza návštevníkov 
na zaujímavé miesta v jednotlivých regiónoch celého sveta. 

Študentky Miroslava Glassová, Ivana Glassová a Ivana Švaňová predstavili 
príspevok „Grécko ako významná turistická destinácia“, kde dokumentovali 
kľúčové prírodné a kultúrne atraktivity Grécka ako jednej 
z najvyhľadávanejších destinácií na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. 
Soňa Sklenárová v práci „Ekohotely“ prezentovala trend budovania 
ekologických ubytovacích zariadení, ktoré realizujú rôzne aktivity a opatrenia 
zamerané na ochranu životného prostredia a zachovanie špecifických prírodných 
a kultúrnych javov. 

Všetky prezentácie a príspevky v oboch sekciách boli doplnené o diskusiu, 
v ktorej mali prítomní možnosť predkladať svoje otázky a pripomienky. 
Diskusia bola zameraná na ďalšie doplnenie prezentovaných príspevkov, možné 
rozšírenia danej témy či možnosti aplikovateľnosti projektu v praxi. Členovia 
komisie a prítomní študenti svojimi návrhmi a pripomienkami zvýšili 
kvalitatívnu úroveň prác. V závere podujatia komisie vyhodnotili práce v oboch 
sekciách a stanovili poradie víťazných príspevkov: 

 
Sekcia Kultúra a jej rozvoj na Slovensku: 

1. miesto 
K. Jakubovská, Z. Varcholová, A. Šimončičová, M. Šimončičová, Z. Kováčová, 
Z. Kocanová, M. Lišková, A. Blahútová: Tradičná strava v obci Nové Sady 
2. miesto 
K. Pivovarníková: Marketing kultúry a cestovného ruchu v Šariši  
3. miesto 
M. Lišková: Ponuka pohostinských zariadení s akcentom na regionálnu gastro-
nómu 
L. Vargová: Chlieb ako netradičná forma propagácie Slovenska ako destinácie 
cestovného ruchu 

 
 
 



Etnologické rozpravy                                                                                              1-2/2010 
 

 185
 

Sekcia Služby a projekty v cestovnom ruchu: 
1. miesto 
L. Herdová, L. Meszárošová: Temný turizmus 
2. miesto 
K. Javorčíková, F. Fraňo, M.Šípková: Projekt svetový deň cestovného ruchu 
2010 
P. Štefániková: Cestovný ruch zdravotne postihnutých v podmienkach Slovenska 
s akcentom na mesto Nitra 
3. miesto 
S. Sklenárová: Ekohotely 

Okrem hodnotenia členov komisie bola v obidvoch sekciách udelená aj 
Cena publika pre príspevok, ktorý najviac zaujal samotných študentov. Toto 
ocenenie v sekcii cestovného ruchu získali vďaka zhodnému počtu hlasov 
L.Herdová, L. Meszárošová a Z. Marcinková. V „kultúrnej“ sekcii publikum 
zaujali I. Hrobárová a A. Mošaťová. 

Hoci počet prezentovaných prác študentskej vedeckej konferencie 2010 bol 
nižší ako v predchádzajúcich rokoch, celková úroveň podujatia bola vysoká 
a prezentované práce boli obsahovo i formálne kvalitne spracované. Zmyslom 
projektu je poskytnúť aktívnym študentom priestor pre sebarealizáciu 
a prezentáciu činností a výsledkov ich prác. Podujatie tohto druhu vytvára 
platformu, prostredníctvom ktorej študenti získavajú skúsenosti a vedomosti, 
majú možnosť naučiť sa vystupovať na verejnosti, prezentovať svoj názor 
a rozširovať svoj odborný profil. 

 
Michala Dubská – Marián Žabenský 

 
 
Medzinárodná študentská konferencia Aktuálne otázky 
etnológie, kulturológie a turizmu 

 
 

Pracovníci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre organizovali 
dňa 18. 5. 2010 v Sieni Konštantína Filozofa medzinárodnú študentskú 
konferenciu Aktuálne otázky etnológie, kulturológie a turizmu. Konferencia sa 
konala na základe spolupráce KMKaT FF UKF v Nitre 
s Institutom etnologii i antropologii kulturowej Univerzity Adama Miczkiewica 
v Poznani. V poľskej delegácii bolo 6 študentov a doktorandov a dvaja 
pedagógovia. Viedol ju prof. UAM Waldemar Kuligowski, dr. hab., zástupca 
riaditeľa uvedeného inštitútu. 

Podujatia sa aktívne zúčastnili študenti a doktorandi z oboch pracovísk, 
program obohatili aj zástupcovia Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF 
v Nitre. Účastníci si vypočuli 12 príspevkov orientovaných na aktuálne témy 
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v predmetných odboroch. Reflektovali študentské ročníkové práce 
(napr. Herdová – Mészárosová: Temný turizmus), výskumné zámery 
doktorandov (napr. Dubská: Regionálny manažment kultúry a cestovného 
ruchu), parciálne výsledky bádania (napr. Kurpaš: Zachovávanie tradičnej 
ľudovej architektúry prostredníctvom využitia v cestovnom ruchu; Mudrák: 
Hudobné podujatia v kontexte kultúrneho cestovného ruchu; Kasanová: 
Etnologické aspekty modernizácie v urbánnom prostredí), komplexné 
spracovanie problematiky (napr. Hermanowski: Radio in Everyday Cultural 
Pracises) aj dynamické komentáre aktuálnych udalostí 
z pohľadu antropologických vied (napr. Waberska: Few Anthropological 
Remarks on National Mourning after Lech Kaczynski´s Death).  

Sprievodným programom konferencie bola aj prehliadka dolného a horného 
mesta Nitry s kvalifikovanými sprievodcami z KMKaT FF UKF v Nitre. Na 
základe dobrých vzťahov s vedením mesta nám bola sprístupnená židovská 
synagóga na pešej zóne aj Katedrála sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. 

Po ukončení konferencie sa poľská skupina z UAM v Poznani, pracovníci 
a doktorandi z KMKaT zúčastnili 2-dňovej exkurzie. Na programe bola 
prehliadka protitureckej pevnosti v Komárne, ruín rímskeho opevnenia v Iži 
a baziliky Nanebovzatia Panny Márie v Ostrihome. Deň bol zavŕšený návštevou 
vínnych pivníc a spoločenským večerom v rezervácii ľudovej architektúry 
Sebechleby – Stará hora. Aktéri mali možnosť degustácie vína v dobových 
pivniciach spojenej so zaujímavou prednáškou sommeliéra. Pripravené boli tiež 
miestne kulinárske špeciality a živá ľudová hudba, čo umocnilo komplexný 
zážitok všetkých zúčastnených.  

Počas štyroch spoločne strávených dní sa zástupcovia partnerských 
pracovísk zhodli na ochote a potrebe ďalšej spolupráce najmä formou 
výmenných pobytov študentov, doktorandov, spoločných výskumných 
projektov pracovníkov oboch inštitúcií či vzájomnej podpore publikačnej 
činnosti. Tento zámer podporuje aj platná bilaterálna dohoda o kooperácii medzi 
UKF v Nitre a UAM v Poznani. 

  
Boris Michalík 
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Výsledky bilaterálneho projektu Slovinsko-slovenské paralely 
v etnologických a folkloristických štúdiách (2008 – 2010) 
Niekoľko skúseností s APVV schémou 
 

 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej APVV) v spolupráci 
s národnými vedeckými agentúrami v rôznych štátoch poskytuje už  niekoľko 
rokov možnosť uchádzať sa o bilaterálny projekt slovenského riešiteľského tímu 
s niektorým partnerom z  európskych i mimoeurópskych krajín. Zoznam zahŕňa 
nasledujúce štáty: Bulharsko, Česko, Čína, Francúzsko, Juhoafrická republika, 
Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srb-
sko, Taliansko, Ukrajina a je možné očakávať, že sa bude rozširovať. Pri bilate-
rálnych projektoch nie sú stanovené priority v témach alebo výskumných oblas-
tiach. Cieľom je nájsť partnera v zahraničí, ktorý pracuje alebo chce pracovať na 
podobných výskumných projektoch ako slovenský partner. Ak sa taký partner 
nájde, slovenský a zahraničný tím vypracujú spoločný návrh pre APVV 
a príslušnú zahraničnú národnú agentúru. Pritom musia mať na mysli, že bilate-
rálne projekty podporujú iba mobilitu riešiteľov a nie je možné čerpať z nich 
prostriedky na realizáciu výskumov alebo výstupov. Návrhy posudzuje najprv 
národná agentúra. Ak prejdú, idú do druhého kola a hodnotí ich bilaterálna ko-
misia zostavená z hodnotiteľov z oboch krajín.   

Pomocou bilaterálnych projektov možno získať napríklad výmenné pobyty, 
počas ktorých by sa riešitelia vzájomne zoznámili s výsledkami predpoklada-
ných paralelných výskumov v oboch krajinách, alebo  by vystúpili na spoloč-
ných konferenciách. Šancu na úspech majú i návrhy, ktoré žiadajú podporu na 
vzájomné porady o budúcich medzinárodných projektoch alebo o príprave špe-
ciálnych výstupov – napríklad spoločnej publikácie. Ide o  malú grantovú sché-
mu a tomu zodpovedá i dĺžka projektov, ktoré sa plánujú maximálne na dva 
roky.  

Vďaka opakovaným rozhovorom na medzinárodných konferenciách 
v rokoch 2007 a 2008 zistili Ingrid Slavec-Gradišnik a Gabriela Kiliánová, že 
Ústav slovinského národopisu Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane 
a Ústav etnológie SAV plánujú riešiť dva podobné výskumné projekty. Preto sa  
obe pracoviská rozhodli zareagovať na výzvu  slovinsko-slovenských  projektov 
v roku 2008. Projekt pod názvom Slovinsko-slovenské paralely v etnologických 
a folkloristických štúdiách prešiel hodnotením a získal financovanie na dva 
roky. 

Projekt mal za cieľ výmenu poznatkov o dvoch spoločných  témach: 1. 
história etnológie v národnom kontexte, 2. výskum tradície a folklóru; 
folklórnych žánrov a sociálnej komunikácie. V Ústave etnológie SAV sa preto 
projekt APVV viazal na dva projekty VEGA: 1. Etnológia na Slovensku 
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v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia (2008 – 2010, vedúca 
riešiteľka G. Kiliánová) a 2. Folklórne žánre a sociálna komunikácia (2008 –
2010, vedúca riešiteľka E. Krekovičová). Podobne na slovinskej strane bilate-
rálny projekt súvisel s ústavným projektom financovaným na národnej úrovni. 
Riešiteľský tím pozostával zo 4 slovinských bádateľov: Ingrid Slavec-Gradišnik 
(zodpovedná riešiteľka), Saša Babič, Jurij Fikfak a Barbara Ivančič-Kutin a zo 4 
slovenských riešiteliek: Gabriela Kiliánová (zodpovedná riešiteľka), Tatiana 
Bužeková, Michaela Ferencová a Eva Krekovičová. Projekt konkrétne 
zabezpečil, že riešitelia cestovali na študijné pobyty na partnerské pracovisko, 
predniesli počas pobytu prednášky na univerzite pre študentov etnológie/ 
sociálnej antropológie, ako aj pre pracovníkov z ústavov akadémie vied. Ako 
šťastný krok sa ukázala výmenná prehliadka etnografických filmov. Začínalo sa  
premietaním slovinských filmov  v Bratislave, v spolupráci so Slovenským 
národným múzem 20. novembra 2009, na ktoré prišli bádatelia i poslucháči 
etnológie a sociálnej antropológie. Nasledujúci rok sa potom 6. mája premietali 
slovenské etnografické filmy v rámci „Dní etnografického filmu“, prestížneho 
medzinárodneho festivalu v Ľubľane. Okrem riešiteliek T. Bužekovej a M. 
Ferencovej pricestovala na podujatie do Slovinska Zuzana Beňušková z Katedry 
etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozo-
fa v Nitre, ktorá slovenské filmy predstavila. Projekt sa končil medzinárodnou 
konferenciou na obe témy 1. – 3. 2010 v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili 
i bádatelia z Čiech a Srbska. Štúdie riešiteľov boli  postupne publikované 
v slovinských (Kiliánová 2010), slovenských (Babič 2010, Fikfak 2009, Kiliá-
nová – Popelková 2010, I. Slavec Gradišnik 2010) i českých odborných časopi-
soch (Krekovičová 2010), ďalšie sú pripravené na publikovanie (Babič, Buže-
ková –Ferencová, Ivančič – Kutin). 

Skúsenosti z tohto druhu projektu APVV ukázali, že ide o nie veľmi zložitú 
schému na získanie podpory  mobility bádateľov. To však neznamená, že prí-
prava projektu bola bezpracná. Čo sa týka samotnej realizácie, isté ťažkosti 
spôsobovali najmä nerovnaké pravidlá v slovenskej a v slovinskej národnej 
agentúre. Inak povedané, hoci projekt mal prebiehať rovnako pre oba tímy rieši-
teľov, nemohlo sa tak postupovať kvôli rozdielnym realizačným podmienkam. 
Napríklad: projekt sa mal podľa zámeru začať 1. 7. 2008. Avšak hodnotiaci 
proces podaných návrhov sa oneskoril a výsledok bol známy až na začiatku 
jesene 2008. Slovenskej časti tímu dovolila Agentúra APVV posunúť začiatok 
projektu na 1. januára 2009, no slovinskí riešitelia museli akceptovať začiatok 
podľa pôvodného plánu, to znamená spätne  od 1. 7. 2008. Posun na 1. 1. 2009 
slovinská agentúra nedovolila. Dôsledkom toho bolo, že časové posuny v riešení 
projektu na jednej a druhej strane vyvolávali nemálo organizačných ťažkostí. 
Celkovo však možnosti bilaterálneho projektu oceňujem a ďalším riešiteľom 
môžem odporúčať ako jednu z ciest zintenzívnenia spolupráce so zahraničnými 
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bádateľmi. Slovenským riešiteľkám bilaterálny projekt APVV umožnil lepšie 
spoznať a využiť odborné výsledky slovinských kolegov pre vlastnú vedeckú 
prácu. A to sú vlastne hlavné ciele tejto programovej schémy. 
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Gabriela Kiliánová 
 
 
„Drevo a jeho možnosti pri skvalitňovaní spôsobu života 
a životného  prostredia vidieckych sídiel“ – informačný 
seminár s medzinárodnou účasťou vo Zvolene 

 
 

Program rozvoja vidieka patrí k tým mechanizmom financovania aktivít 
z európskych zdrojov, ktoré verejnosť vníma predovšetkým ako priestor pre 
podporu podnikateľských aktivít. Menej sa vie, že sú v ňom zakotvené aj 
priority orientované na podporu vzdelávania a informovania. Lesnícke 
a drevárske múzeum vo Zvolene po úspešnom cykle školení o možnostiach 
využitia tradičnej ľudovej kultúry v rozvoji cestovného ruchu, ktoré realizovalo 
v nedávnom období na báze uvedeného finančného mechanizmu, pripravilo 
a realizovalo v tomto roku podobný projekt. 

„Drevo a jeho možnosti pri skvalitňovaní spôsobu života a životného 
prostredia vidieckych sídiel“ znel celý názov informačného seminára 
s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. – 27. mája 2010 vo 
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Zvolene. Organizátori v rámci obsahovej prípravy podujatia rozmenili tému 
dreva a jeho uplatnenia na drobno a dali príležitosť účastníkom vyjadriť sa 
v šiestich hlavných tematických okruhoch k všetkým základným polohám dreva 
ako k materiálu spôsobilému pod dotykom ľudských rúk niesť kultúrny odkaz. 
Každú zo šiestich nosných tém zverili v podobe hlavného referátu skúsenému 
odborníkovi. Téma sa stala zároveň názvom hlavného referátu. Širšej odbornej 
verejnosti ponúkli možnosť zapojiť sa do dialógu formou koreferátov. 

O úvodné slovo na začiatku seminára sa podelili Ing. Igor Patráš, prezident 
Zväzu spracovateľov dreva na Slovensku, ktorý prijal záštitu nad podujatím, 
a Ing. Igor Mrva z Ministerstva pôdohospodárstva SR. Obaja rečníci zhodne 
skonštatovali, že drevo, ako materiál hlboko zžitý s naším kultúrnym teritóriom, 
nemá v súčasnosti uplatnenie, ktoré by si zaslúžilo, a preto je dobrá je každá 
snaha, ktorá pomôže zmeniť tento stav. Tým zároveň tlmočili zámer 
usporiadateľov seminára, ktorí ho adresovali predovšetkým predstaviteľom 
verejnej správy a podnikateľom v oblasti rozvoja vidieka.  

Prvý tematický okruh seminára pod názvom Drevo v intraviláne obce – 
architektúra z dreva uviedol Igor Krpelán z firmy IK PROJEKT vo Vyšnom 
Kubíne, uznávaný odborník v oblasti ochrany a adaptácie ľudovej architektúry, 
ktorý predznamenal celkový tón bloku do podoby úvahy o prednostiach 
a úskaliach využívania autentických objektov tradičnej ľudovej architektúry, 
ale tiež jej kultúrnemu odkazu v dnešnej realite. Zaujímavému úvodnému 
príspevku rovnocenne „kontrovali“ vystúpenia Sandry Kralj  z chorvátskeho 
Osjeku a Radima Silného zo Strážnice na Morave. 

Ručná remeselná a malosériová výroba z dreva bola témou druhého 
bloku, ktorý hlavným referátom zaštítil šéfredaktor mesačníka Stolársky 
magazín Anton Mrník. Podrobne rozobral problematiku možností súčasného 
uplatnenia malého podnikania v drevárskej výrobe. Koreferáty doc. Huberta 
Paluša a Františka Štulajtera zo Združenia certifikácie lesov Slovenska, ako aj 
Jána Štubňu z Akadémia vzdelávania vo Zvolene, pojednávali o 
ekonomických aspektoch v tejto sfére. 

Martin Mešša z bratislavského ÚĽUV-u otvoril tretí tematický blok. Svoje 
dlhoročné teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti pretavil do referátu 
Tradičné ľudové výrobky z dreva – inšpirácie a kontinuity. Pokúsil sa v ňom 
prekročiť hranicu konvenčného názoru na presahovanie prvkov tradičnej 
ľudovej kultúry do dnešných dní a tému podal ako otázku vzťahu etnických 
špecifík a univerzálnosti kultúrnych javov. Záujem účastníkov zaslúžene 
pritiahol aj koreferát Martina Šimšu zo Strážnice, ktorý danú tému ilustroval na 
príklade výroby drevených hračiek, ako aj príspevok Margity Jágerovej 
z Katedry etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre o strome a dreve na konci 
ľudskej životnej púte – o vývoji a sociálnych väzbách značenia hrobov 
a jednotlivých foriem náhrobníkov.  
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Drevo ako predmet priemyselného tvarovania bolo spoločným 
menovateľom štvrtého a piateho tematického bloku. Profesor Ivan Petelen 
z Fakulty architektúry STU vo svojom hlavnom referáte Drevo v interiéri – 
dizajn dreveného nábytku priniesol krátky prehľad použitia dreva pre dizajn do 
súčasnosti rozšírený o víziu pre budúce obdobia s dôrazom na jeho prirodzený 
a ekologický rozmer. Tému detailizovali ďalší dizajnéri – nábytkári: 
doc. Ludvika Kanická z Mendelovej univerzity v Brne, ktorá na príklade 
dreveného nábytku hovorila o emocionálnom náboji dobrého dizajnu a jeho 
schopnosti cez bytové prostredie ovplyvňovať vedomie spoločnosti. Širší 
sociokultúrny rozmer tvorby nábytku z dreva bol spoločným menovateľom 
príspevkov profesora Wolfganga Haipla z Viedne a Lukáša Kellu, mladého 
dizajnéra z Technickej univerzity vo Zvolene. Jeho kolega, Jaroslav Matuščák, 
pripravil príspevok o mieste dreva v interiéri modernej architektúry. 

Doc. Tibor Uhrín z Fakulty umení TU v Košiciach, ako odborný garant 
piateho tematického okruhu, pripravil hlavný referát pod názvom Dizajn 
drevených výrobkov – drevo, dizajn a tradícia. Vo všeobecnej rovine a zároveň 
na sérii pozoruhodných príkladov prezentoval, ako kombinácia tradičných aj 
súčasných technológií prospieva užitočnosti predmetu a ponúka širokú škálu 
výtvarných možností. O výchove mladých dizajnérov dreva a uplatnení 
alternatívnych vyučovacích metód hovoril Martin Hartiník zo Školy úžitkového 
výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Farby usporiadateľskej inštitúcie hájila 
Mária Rošková s príspevkom o súťaži dizajnérov drevených výrobkov Etudy 
z dreva.  

Posledný tematický blok venovaný tematike dreva v umení ostal bez 
koreferátov výlučne v réžii autora hlavného referátu Bohuslava Bachratého. 
Svoj príspevok nazval Drevo a umenie s podtextom: úžitková a voľná výtvarná 
tvorba z dreva. Aj napriek tomu, že odznel ako posledný, zaujal a udržal 
v laviciach všetkých účastníkov seminára. Autor ho poňal ako širokospektrálny 
kultúrno-historický prehľad uplatnenia dreva v umení vo všetkých fázach 
vývoja ľudskej spoločnosti od prehistorických kultúr až do súčasnosti, pričom 
zaujímavým leitmotívom témy bol vzťah človeka a prírody, ktorý najmä pri 
charakteristike najnovšieho obdobia nadobudol zaujímavý ekologický podtón. 
Na druhej strane nič neostal dlžný základnej umelecko-historickej faktografii 
zameranej predovšetkým na vývoj drevenej sochy na Slovensku.  

Kým prvé dva dni seminára boli zamerané na distribúciu odborných 
informácií slovom aj obrazom, posledný deň – podľa dobrého zvyku – venovali 
usporiadatelia príležitosti zoznámiť sa s témou „in natura“ a v rámci pripravenej 
exkurzie umožnili účastníkom spoznať miesta, kde sa „s drevom žije“. Výber 
v medziach možností kopíroval štruktúru seminára a zaviedol jeho účastníkov 
na Katedru dizajnu TU vo Zvolene, do rezbárskej dielne ľudového umelca 
a zberateľa Ľubomíra Tatarku zo Slovenskej Ľupče, do dielne na výrobu 
drevených modelov strojárskych odliatkov vo Valaskej a napokon do Mýta pod 
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Ďumbierom na prehliadku toho, ako možno vhodne upraviť tradičné drevené 
domy, ale na druhej strane, ako necitlivými zásahmi možno ľudovej architektúre 
ublížiť. 

Súčasťou charakterizovaného projektu je aj vydanie tlačeného zborníka 
príspevkov zo seminára, ktorý je účastníkom podujatia, ale aj tým, čo sa na 
seminár nedostali a majú záujem o jeho obsah, k dispozícii od novembra 2010.  

 
Želmíra Šípková 

 
 
Podnetná publikácia Oľgy Danglovej 
Oľga Danglová: Výšivka na Slovensku 
ÚĽUV, Bratislava 2009, 270 strán. 
 
 
Najnovšia publikácia Oľgy Danglovej s názvom Výšivky na Slovensku je 
pozoruhodná svojím obsahom a rozsahom nielen pre etnografov, ale aj - 
a možno predovšetkým - pre široký okruh čitateľov a záujemcov o túto oblasť 
ľudovej kultúry, ktorú máme zakotvenú ako výsostný prejav vidieckeho 
prostredia z dávnejšej a pre mnohých ani nie tak vzdialenej minulosti. Ako píše 
autorka v predslove, sústredila sa na roľnícku výšivku celého územia Slovenska, 
predovšetkým odevnú, pretože práve tá je v prvom rade nositeľom 
nezvyčajného bohatstva ornamentálnych výtvorov, ich štýlovej rozmanitosti, 
regionálnych a lokálnych variácií, kombinácií motívov, farebných kompozícií, 
použitých materiálov a technického spracovania. 

Najpríťažlivejšie je množstvo fotograficky prezentovaných výšiviek zo 
zbierok Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, len z menšej časti 
doplnených z depozitára Slovenského národného múzea a súkromnej zbierky 
Margit Méry (celkovo 304) a navyše dosiaľ väčšinou nepublikovaných. Ich 
jednotnú koncepciu, podopretú aj kvalitou práce fotografky Jeny Šimkovej, 
určila koncentrácia výhradne len na kompozičný celok výšivky alebo jej detaily 
a na výber materiálu z istej časovej vrstvy, v prevažujúcej miere z 2. polovice 
19. a zo začiatku 20. storočia. Vtedy sa dôsledne vyhranili a kodifikovali 
podoby výšivky do tradičných, často motivicky rôznorodých alebo v nuansoch 
odlišných vyjadrovacích foriem. V rámci takto vymedzených časových relácií 
sú veľmi dobre porovnateľné a poskytujú široký záber pohľadu na špecificky 
orientovanú ornamentálnu tvorbu, ktorá sa u nás tak pregnantne a kreatívne 
prejavila. 

V štruktúre knihy autorka využíva zaužívaný model rozčlenenia materiálu 
na základné technologické skupiny spolu s úvodnými inštruktážnymi kresbami 
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postupu (čo môže inšpirovať aj k vlastnej vyšívačskej práci), ale v rámci nich je 
okrem dôsledného výberu ukážkových zobrazení podstatná textová 
charakteristika všetkých zložiek výšivky v jednotlivých oblastiach a dedinských 
lokalitách, v ktorých sa najvýraznejšie uplatnil určitý druh techniky, materiálov 
a vzorov. Často ich už v geografických názvoch predstavuje primeranými 
adjektívami a ďalej ešte bližšie špecifikuje v osobitných komentároch 
príslušného obrazového dokumentu. Pripomína tiež dôležité okolnosti 
zachovania a propagovania výšiviek vďaka zberateľským, spolkovým 
a inštitucionálnym aktivitám v 19. a 20. storočí.  

Zvlášť treba oceniť autorkin ponor do historických súvislostí, do úvah 
o slohových východiskách ornamentálnych motívov a ich kompozičných 
zoskupení. Začleňuje ich do jednotlivých kapitol a osobitne zdôrazňuje 
v úvodných textových častiach predovšetkým s poukazom na renesančné vzory. 
Tie sa asi najviac podieľali na vývinových líniách určitých dekoratívnych 
foriem, hoci k nim iste prispievali aj staršie, najmä neskorogotické motivické 
pramene z rôznych, nielen textilných odvetví umeleckej tvorby (napr. šablónové 
dekorácie na nábytku, výzdoby drevených stropov, kostolného mobiliáru 
a pod.). Význam malo nepochybne všeobecné transponovanie slohových prvkov 
do rustikálnejšieho prejavu vo vidieckom prostredí, hlavne na báze 
geometrického zjednodušovania a tvarového abstrahovania, z čoho odvodila aj 
výšivka v procese miniaturizovania svoje rozmanité podoby. Autorka 
napr. pripomína reminiscencie a stopy vedúce k predlohám z renesančných 
vzorníkov ešte aj v prvej polovici 20. storočia, ohlasy baroka sú zreteľné 
v nášivkách zlatou niťou, biedermeier a empír rezonujú v neskoršej bielej 
výšivke. Niekedy sú až prekvapivo jasné slohové väzby, ako v prípade secesne 
orientovanej vlnenej výšivky z Jelšoviec (príhodne nazvané autorkou Jelšovské 
abstrakcie), iné motivické a farebné modifikácie z okolia Topoľčian alebo 
pozoruhodné závitnicové vzory zo Šoporne (Šopornianska mozaika), ktoré až 
predznamenávajú dizajn moderny prvých desaťročí 20. storočia (jedna ukážka 
výšivky dokonca z roku 1861). 

Publikácia Oľgy Danglovej, vychádzajúca z hlbokej znalosti materiálu 
a zanieteného prístupu k téme, si rozhodne zaslúži pozornosť. Možno ju vnímať 
z rôznych aspektov pohľadu – v nemalej miere aj inšpiratívne pre novú tvorbu – 
a nachádzať v nej poučenia o hodnotách, ktoré výšivka priniesla v jej historicko-
spoločenských súvislostiach. Myslím, že táto kniha ju presvedčivo prezentuje 
ako osobitný fenomén s jeho pretrvávajúcou životnosťou a oslovujúcou 
výpoveďou. 

Mária Smoláková 
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