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Editorial 

Pomaly sa končiaci rok 2011 bol v činnosti Národopisnej spoločnosti Slovenska 

(NSS) venovaný predovšetkým príprave XVIII. Valného zhromaždenia NSS, 

v rámci ktorého sme sa snažili zvoliť tému konferencie tak, aby sa v nej “našli” 

etnológovia pracujúci v múzejných, univerzitných i akademických inštitúciách. VZ 

NSS a konferencia “Regióny Slovenska v etnologických a kultúrno-historických 

súvislostiach” sa konali v dňoch 25. – 27. mája 2011 v Detve. Miesto konania podu-

jatia sme zvolili celkom zámerne – na bratislavskom jubilejnom valnom zhromaž-

dení v roku 2008 zúčastnení podporili návrh z pléna, že NSS by mala organizovať 

každoročné odborné podujatie. Hneď v nasledujúcom roku sme zorganizovali práve 

v Detve – v pohostinnej atmosfére, ktorú obetavo pripravili pracovníčky Podpolian-

skeho múzea – pracovný seminár “Etika vedeckej práce v etnológii”, na ktorom sa 

zúčastnilo 13  (sic !) účastníčok. Ani výbor, ani hostitelia sa nenechali odradiť a tak 

sme sa dohodli, že aj XVIII. Valné zhromaždenie s konferenciou pripravíme 

v Detve. Našli sme prajné zázemie a organizačnú podporu aj v Kultúrnom centre A. 

Sládkoviča a skomplikovanú situáciu vo financovaní podujatia sa nám zase podarilo 

vyriešiť v hladkej spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Podľa ohlasov účastníkov 

rada konštatujem, že Valné zhromaždenie NSS i konferencia v Detve boli po odbor-

nej i spoločenskej stránke zaujímavé, príjemné a organizačne dobre zvládnuté.  

Dvojčíslo Etnologických rozpráv 2011/1-2 prináša príspevky, ktoré odzneli na 

spomínanej konferencii alebo také, ktoré ich autori dodali do redakcie, keďže sa 

z vážnych dôvodov nemohli na konferencii osobne zúčastniť. Verím, že Vás zaujme 

aj ilustračná zložka nášho periodika. 

Na základe  uznesenia XVIII. VZ NSS vzišla  vynovená Redakčná rada Etnolo-

gických rozpráv a verím, že prinesie nové impulzy do koncepcie, tematického zame-

rania a organizačného  zvládnutia vydávania Etnologických rozpráv – publikačného 

fóra Národopisnej spoločnosti Slovenska. Prepojením a nadviazaním na spoločnú 

tradíciu úzkych pracovných i kolegiálnych vzťahov českej, moravskej a slovenskej 

obce etnológov je aj členstvo D. Drápalu – opätovne zvoleného predsedu Českej 

národopisnej spoločnosti  – v redakčnej rade nášho periodika.  

K naplneniu poslania Etnologických rozpráv však výrazne môžeme prispieť svo-

jimi príspevkami predovšetkým my – členky a členovia NSS. 

                                                                                                                                   
Hana Hlôšková 
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PODÍL PEDAGOGŮ BRNĚNSKÉ UNIVERZITY 

NA VÝZKUMU TRADIČNÍ KULTURY 

SLOVENSKA 

 
Miroslav Válka 

 
 

Klíčová slova: tradiční kultura Slovenska, etnologický výzkum, A. Václavík, R. 

Jeřábek, V. Frolec, O. Sirovátka  

Key words: traditional culture of Slovakia, ethnological research, A. Václavík, 

R. Jeřábek, V. Frolec, O. Sirovátka  

 

The article deals with Brno university pedagogical workers' contribution to the 

research into traditional folk culture in Slovakia in the period of the existence of 

the common country - Czechoslovakia (1918–1992). The founder of ethnograp-

hic (ethnological) department at Masaryk university in Brno Antonín Václavík 

(1891–1959) studied the subject in Slovakia, in Bratislava, working here betwe-

en the wars. He contributed to the elucidation of the culture of the Croatian 

minority with his work; his work concerning Slovak folk art is of a more general 

character. His followers, connected with  Masaryk university, kept in touch with 

Slovak environment on the basis of scientific and research cooperation. Richard 

Jeřábek (1931–2006) focused on phenomena of material nature (Carpathian 

timber rafting), but mainly on visual arts folk culture (wall painting). Václav 

Frolec (1934–1992) dealt with the questions of traditional architecture in the 

Carpathian Arc and in the Danube basin, he was involved in the work 

of Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně 

(International Committee for the Study of Folk Culture in the Carpathians and 

the Balkans) (secretary 1971–1987) and he co-edited the magazine Národopisné 

aktuality, the publication platform of Czech and Slovak ethnographers. Folklo-

rist Oldřich Sirovátka (1925–1992) used Slovak material in a comparative way, 

as shown in his studies on the folk fairy tale or ballad. Together with Slovak 

folklorist M. Leščák he published the synthesis Folklór a folkloristika. O ľudovej 

slovesnosti (1982) (Folklore and Folkloristics. On Folk literature). The ties with 

Slovakia have not been severed in the new social conditions of the existence of 

two independent countries either.  
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Nová etapa v česko-slovenských vztazích politických, společenských a kul-

turních počíná vznikem společného státu. Politickými elitami propagovaná idea 

čechoslovakismu, kterou akceptovali a zastávali někteří čeští národopisci, nega-

tivně ovlivnila vztahy mezi oběma národy a ze slovenské strany byla odmítána, 

protoţe nezohledňovala svébytnost slovenského národa.  

Na nově zaloţenou Univerzitu Komenského v Bratislavě byl jmenován pro-

fesorem všeobecného národopisu Karel Chotek. Vysokoškolská výuka oboru 

započala v r. 1921 a v Bratislavě vystudovala první generace slovenských a 

českých vysokoškolsky graduovaných etnografů (PODOLÁK 1991). Vedle 

pedagogického práce K. Chotek na Slovensku prováděl terénní výzkumy slo-

venské lidové kultury a zkoncipoval Program slovenského národopisného súpi-

su (1924), metodický návod pro sběratele a národopisné pracovníky, jehoţ cí-

lem bylo „zachytiť vedecky slovenskú ľudovú kultúru, a to v čase, keď jej hrozí 

najväčšie nebezpečenstvo rýchleho zániku“ (CHOTEK 1924: 29).  

Rozvoj etnografického výzkumu Slovenska umoţnil také vznik Slovanského 

ústavu, zaloţeného r. 1922, jehoţ součástí se stal přímo Sbor pro výzkum Slo-

venska a Podkarpatské Rusi, vedený Marianem Blahem a s tajemníkem K. 

Chotkem. Posláním Sboru bylo doplnění badatelské práce starších institucí, jako 

obnovené Matice slovenské nebo Učené společnosti Šafaříkovy, podporováním 

národopisných výzkumů a publikační a přednáškové činnosti (ŠPIRUDOVÁ 

1999). Sbor připravoval Slovenskou encyklopedii, v rámci které jeden ze svazků 

měl být věnován národopisu a antropologii. Mezi různorodými publikačními 

aktivitami sboru, tematicky oscilujícími od přírodních aţ po duchovní vědy, 

můţeme konkrétně jmenovat práci Jana Húska Hranice mezi zemí Moravskos-

lezskou a Slovenskem (1932), dílo, které je podle Jiřího Horáka „svědectvím 

národopisné jednoty mezi sousedními oblastmi moravskoslezskými a slovenský-

mi“ a tím potvrzuje „jednotu národa československého“ (HORÁK 1933: 449). 

Ve sborníku Carpatica (1936), redigovaném K. Chotkem, byly uveřejněny 

výsledky výzkumu lidové architektury pod vedením Drahomíry Stránské. Dal-

ším vydaným dílem byla práce Vladimíra Sičynského Dřevěné stavby 

v karpatské oblasti (1940) zaměřující se na roubené cerkve východního ritu. 

V rámci Sboru se sledovalo také téma slovenského a karpatského salašnictví, a 

to rumunským stipendistou Dumitrem Crânjalou. Zaměřil se na analýzu rumun-

ského podílu při formování karpatské salašnické kultury (CRÂNJALĂ 1938).  

Mezi Chotkovy absolventy patřil Antonín Václavík (1891–1959), který na 

Slovensku v meziválečné době zakotvil pracovně jako zaměstnanec ministerstva 

školství a národní osvěty. Během svého pobytu na Slovensku se A. Václavík 

vedle agilní spolupráce se slovenskými muzei badatelsky věnoval několika 

tématům (JEŘÁBEK 1991). K stěţejním patřila problematika chorvatské kolo-

nizace a jejího podílu při formování tradiční kultury jihozápadního Slovensku. 
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Na základě odborné literatury sleduje historický průběh a charakter chorvatské 

kolonizace, s pomocí terénního výzkumu zjišťuje diference v materiální kultuře 

mezi Slováky a Chorvaty. V otázce výrazného vlivu chorvatského elementu na 

lokální kulturu byl spíše skeptický, protoţe srovnáním jevů hmotné i duchovní 

kultury dospěl k závěru, ţe: „[Chorvaté] více přejímali ze svého blízkého i vzdá-

leného okolí, nežli ze svých fondů dávali“ (VÁCLAVÍK 1933). Proto také pů-

vodní záměr publikovat shromáţděný materiál v lokální monografii pod názvem 

„Chorvatský Grób“ změnil na širší označení  Podunajská dedina 

v Československu (1925). Vzniklo tak dílo, které daleko předčilo starší práce 

Václavíkova vysokoškolského učitele K. Chotka, a to jak v případě jeho lokální 

monografie o jihoslovenském Cerovu (CHOTEK 1906), tak o Širokém Dolu na 

Poličsku, která měla slouţit jako metodická práce při realizaci českého Progra-

mu soupisu národopisného. Proto se v historiografické syntéze českého a slo-

venského národopisu v Československé vlastivědě o Václavíkově knize dočte-

me: „Monografie tak vypravené a zpracované tak svědomitě jsme ještě neměli, 

ano stěží lze s ní srovnati v celé literatuře slovanské dílo stejného rozsahu, vě-

nované jedné vesnici“ (HORÁK 1933: 453). Jelikoţ se Václavík věnuje důklad-

né faktografii lidového ţivota Chorvatského Gróbu a nepouští se do všeobec-

ných výkladů, téma chorvatské kolonizace a jejího vlivu na slovenskou lidovou 

kulturu analyzoval ještě v několika dalších pracích, včetně referátů na zahranič-

ních kongresech (VÁCLAVÍK 1931, 1931a, 1933, 1934).
1
 

Obecnější charakter mají Václavíkovy práce z oblasti slovenského lidového 

umění, protoţe v nich reaguje na závěry uměleckohistorického směru bádání 

reprezentovaného Z. Wirthem a V. Menclem, popírající ve své fundamentální 

podobě autochtonnost jevů lidového umění a kultury. Vedle článků a studií 

kniţní podobu mají Tradície ľudovej drevorezby (1936), přinášející analýzu 

dekoru na pracích pístech a mandlovacích deskách, které jako dar z lásky plnily 

ve vesnické komunitě specifické komunikační funkce. Ze stejného období po-

chází publikace Slovenské palice (1937), v níţ se Václavík zaměřil na otázky 

typologické. Obě práce, z hlediska teoretického ovlivněné funkčně-strukturální 

metodou, prezentují Václavíkovy názory na charakter lidového umění, formo-

vaného více přírodním prostředím, hospodářskými a sociálními podmínkami a 

etnickými faktory neţ stylovým uměním vyšších společenských vrstev 

(VÁCLAVÍK 1938).  

Vedle K. Chotka, D. Stránské, J. Vydry a V. Praţáka byl A. Václavík dalším 

z českých badatelů, kteří svým dílem výrazně přispěli k poznání slovenské tra-

                                                           
1 Téma chorvatské kolonizace bylo dále sledováno jak na Slovensku, tak na Moravě a výsledkem je 

antologie sestavená z rozptýlených časopiseckých zpráv a z článků v příleţitostných sbornících 
publikovaných od 19. století (Jeřábek 1991a). Na Slovensku se téma slovenských Chorvatů dočkalo 

nového monografického zpracování (Botík 2001). J. Botík zhodnotil z historické perspektivy Václa-

víkův přínos k problematice chorvatské kolonizace (Botík 2010). 



Etnologické rozpravy                                                                        1-2/ 2011 

 

 9 

 

diční kultury. V r. 1933 se Václavík v Brně na Masarykově univerzitě habilito-

val a začal zde konat výběrové přednášky. Seminář pro etnografii a etnologii se 

mu podařilo ustavit aţ po osvobození, poté co byl v r. 1945 jmenován profeso-

rem československého národopisu. Slovenský materiál se dál objevuje v jeho 

pracích včetně posledního, uţ posmrtně vydaného kniţního díla Výroční obyčeje 

a lidové umění (1959), které negativně poznamenala dobová politická situace 

svým zásahem do koncepce díla (JEŘÁBEK 1991b).   

Na výzkumu slovenské lidové kultury se podíleli v druhé polovině minulého 

století svým dílem, ovšem uţ v odlišných společenských podmínkách a na jiné 

metodické a organizační platformě, také Václavíkovi ţáci spojení svým pedago-

gickým působením s Brnem a s Masarykovou univerzitou, v roce 1960 přejme-

novanou na Univerzitu J. Ev. Purkyně. Patřili mezi ně Richard Jeřábek, Václav 

Frolec, Dušan Holý a jako externí vyučující Oldřich Sirovátka. O Václavíko-

vých ţácích se hovoří také jako o „moravské národopisné škole“ (VÁLKA 

2010). Kontakty se slovenským prostředím a jeho kulturou pokračovaly na bázi 

vědeckovýzkumné kooperace, vzhledem k personální základně, kterou si slo-

venská etnografie a folkloristika po druhé světové válce vybudovala.   

Václavíkův nástupce Richard Jeřábek (1931–2006) se v počátcích své vě-

decké kariéry orientoval na některé reliktní jevy tradiční materiální kultury, 

z nichţ hranice rodného Valaška překročil problematikou transportu dřeva, 

vorařstvím. Jeho monografie Karpatské vorařství v 19. století (1961) opírající se 

o statistická data z doby rakousko-uherské monarchie zahrnuje i slovenský ma-

teriál váţící se k řece Váhu. V samostatné studii se zaměřil na problematiku 

vorařství na Popradu a Dunajci, kterou prezentuje jako jednu z forem slovensko-

polských hospodářských kontaktů (JEŘÁBEK 1962). Obdobné téma řešil na 

moravsko-slovenském pomezí (JEŘÁBEK 1964).  

Ţivotním tématem R. Jeřábka  byla výtvarná kultura lidu. Tento termín pre-

feroval před tradičním pojmem lidové a zlidovělé umění a vysvětloval ho 

v několika teoreticko metodologických statích uveřejněných také ve Slovenském 

národopisu (1978), Umění a řemeslech (1979, 1989) i v zahraničních časopi-

sech a sbornících. Většinou analytický charakter mají jeho práce o ikonografic-

kých dokladech, symbolech a symbolice, nástěnných malbách, malovaných 

betlémech, antropomorfních úlech a obličejových česnech nebo o zlidovělých 

dřevořezech, ale nevyhýbal se ani současným výtvarným aktivitám v oblasti 

neprofesionálního umění a výtvarnému folklorismu. Lidovou nástěnnou malbu 

zpracoval do oddílu „Dekorativní projev“ v Etnografickém atlasu Slovenska 

(KOVAČEVIČOVÁ 1990). Publikovaná mapa ukazuje soustředění nástěnné 

malby na jihozápadním a severním Slovensku, přičemţ nejstarší formu předsta-

vuje kresba prstem či jednoduchými nástroji do dvouvrstvé omítky. Nejrozvinu-

tější podoba malby vápenným mlékem se vyskytuje v Čičmanech a pestrá malba 

v prostoru ohnisek a v některých částech interiérů jako nejmladší forma pokrývá 

oblast Malých Karpat. Autor se mohl opřít o své starší komparační práce 
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z počátku osmdesátých let, které věnoval problematice lidové nástěnné malby 

v karpatském prostoru (JEŘÁBEK 1980, 1981).    

Na orientaci ve slovenské etnografické produkci ukazuje recenzní činnost R. 

Jeřábka.
2
 V odborném tisku zhodnotil Bibliografii slovenského ľudového vý-

tvarného umenia II. (1958–1968) Pavla Stana a další díla slovenských národo-

pisců vztahující se k problematice lidového výtvarného projevu (S. Kovačevi-

čová, J. Mjartan, Š. Mruškovič, I. Pišútová, E. Plicková, A. Pranda, J. Podolák). 

Na jeho kontakty se slovenskými kolegy ukazují také jubilejní články, které 

najdeme v Umění a řemeslech (A. Pranda) nebo v Národopisných aktualitách 

(R. Bednárik), jejichţ prvních dvacet ročníků zpracoval bibliograficky.  

Na konferenci o česko-slovenských vztazích v bádání o lidové kultuře, která 

se uskutečnila v Luhačovicích 1991, kriticky zhodnotil podíl českých národo-

pisců na výzkumu slovenské lidové kultury v meziválečné době slovy: „Vcelku 

lze mít za to, že podíl českých badatelů ve dvacátých a třicátých letech zůstává i 

při vší teoretické rozporuplnosti významným vkladem do poznání lidové kultury 

a způsobu života slovenského lidu“ (JEŘÁBEK 1992 : 7). 

Jiný charakter a profil měly kontakty se Slovenskem u Václava Frolce 

(1934–1992), jehoţ badatelské aktivity směřovaly nejdříve do oblasti materiální 

kultury, zejména tradičního domu, později téţ k sociální kultuře (FROLCOVÁ 

1994). Nezanedbatelná je také Frolcova neobyčejně agilní vědecko-

organizátorská práce v Mezinárodní komisi pro výzkum lidové kultury 

v Karpatech a na Balkáně (zaloţena r. 1959), při organizaci stráţnických sym-

pozií a redaktorská a redakční činnost v Národopisných aktualitách (od 1964), 

Národopisném věstníku československém (1966–1972) či v Ethnologii Europae 

Centralis (1992).  

V prvních svých pracích sledoval problematiku lidového domu na morav-

sko-slovenském pomezí v Bílých Karpatech (FROLEC 1966) a zamýšlel se nad 

jeho genezí (FROLEC 1983). Slovenskou lidovou stavební kulturu zasadil do 

širších geografických souvislostí v rámci karpatského oblouku (FROLEC 1980) 

a do historických vazeb panonských v prostoru Podunají (FROLEC 1970). Pro 

připravovanou syntézu lidového stavitelství v karpatsko-balkánské oblasti 

(FROLEC 1978) zpracoval obsahové řešení a zamýšlel se nad koncepcí a nad 

teoretickými a metodologickými otázkami syntézy (FROLEC 1981). O činnosti 

Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně, 

jejímţ tajemníkem byl v letech 1971–1987, několikrát informoval v odborném 

tisku (FROLEC 1980a, 1985).  

                                                           
2 Richard Jeřábek. Bibliografická příloha Národopisné revue č. 2. Stráţnice: Ústav lidové kultury, 

1991; Richard Jeřábek. Dodatky k personální bibliografii za léta 1992–2001. Národopisný věstník  

18 (60), 2001, s. 50–65; Richard Jeřábek. Dodatky k personální bibliografii za léta 2002–2006. 

Národopisný věstník  23 (65), 2006, s. 118–120.  
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Bohatá byla Frolcova recenzní činnost se zaměřením na slovenskou etnogra-

fickou produkci. Zhodnotil čtvrtstoletý vývoj ústředního slovenského oborového 

periodika Slovenského národopisu (FROLEC 1978a), recenzoval Etnografický 

atlas Slovenska (1990), jímţ se slovenská věda etablovala na evropském vědec-

kém fóru, a průběţně další díla slovenských etnografů, jak dokládá Frolcova 

personální bibliografie, vydaná Ústavem lidové kultury ve Stráţnici 

(FROLCOVÁ 1994). Po předčasné smrti V. Frolce mohl J. Botík v nekrologu 

konstatovat, ţe jeho dílo svědčí o cílevědomém úsilí přispět k řešení početných 

úloh národopisné vědy i k řešení aktuálních problémů kulturní a společenské 

praxe (BOTÍK 1992).  

Oldřich Sirovátka (1925–1992), přední český slovesný folklorista, který se 

na výuce oboru na brněnské univerzitě podílel jako externista, byl pracovně 

spojený s Ústavem pro etnografii a folkloristiku ČSAV, vyjma let 1972–1989, 

kdy působil v Ústavu pro českou a světovou literaturou ČSAV (VÁLKA 1993). 

I kdyţ se jeho folkloristické dílo orientovalo na moravskou a českou slovesnou 

tradici, pouţíval slovenský materiál v rovině komparační, jak dokládají některé 

jeho studie uveřejněné ve Slovenském národopisu, konkrétně o slovenské a 

české pohádkové tradici (SIROVÁTKA 1966), nebo o lidové baladě 

(SIROVÁTKA 1982). Sumu českého a slovenského folkloru, jeho druhů a ţán-

rů podala vedle přehledu bádání syntetická práce Folklór a folkloristika. O ľu-

dovej slovesnosti (1982), která vznikla ve spolupráci O. Sirovátky se sloven-

ským folkloristou Milanem Leščákem. Znovu se k problematice české a sloven-

ské lidové slovesnosti z hlediska komparační metody vyjádřil uţ na zmínění 

luhačovické konferenci v r. 1991. Svůj fundovaný příspěvek uzavřel slovy: 

„Třebaže předchozí bádání připravilo půdu pro  výzkum vztahů české a sloven-

ské tradice, nikdo se zatím nepokusil o hlubší a důkladnější syntézu. Zdá se, že 

stav bádání dovoluje, abychom přikročili aspoň k prvnímu a prozatímnímu ná-

stinu; ten by mohl být podkladem a východiskem dalších doplňků a výzkumů“ 

(SIROVÁTKA 1992). Bohuţel, další vývoj folkloristického bádání mu za prav-

du nedal.         

Jak lze interpretovat a hodnotit zájem Čechů o Slovensko a slovenskou lido-

vou kulturu. Podle Josefa Kanderta „dějiny českého národopisu (etnogra-

fie/etnologie) jsou vlastně obrazem jak českého nacionalismu a mocenských 

ambicí českého národa v zahraničí, tak vnějších zásahů do českého kulturního 

prostředí, jakož i tradicionalismu samotných badatelů – výzkumníků“ 

(KANDERT 2002: 175). Domníváme se, ţe v počátečních fázích se nesl na vlně 

slovanské vzájemnosti, od druhé poloviny 19. století dostal konkrétní obrysy, 

opírající se o osobní zkušenost literátů a publicistů a o první národopisné vý-

zkumy, jejichţ výsledky byly prezentovány na Národopisné výstavě českoslo-

vanské v Praze 1895.  

V období existence společného státu idea čechoslovakismu narazila na stup-

ňující se nesouhlas národně orientovaných slovenských elit. Na druhé straně 
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došlo k výraznější institucionalizaci vědecké  práce, k akreditaci oboru na Uni-

verzitě Komenského a k rozvoji etnografického a folkloristického výzkumu. Po 

druhé světové válce se v souvislosti s poúnorovým vývojem země prosadila 

ideologická platforma souţití dvou bratrských národů na principu „proletářské-

ho internacionalismu“. Výzkum slovenské lidové kultury a úzké osobní i odbor-

né kontakty se slovenskými etnografy a folkloristy, které udrţovali pedagogové 

brněnské univerzity, pokračovaly v intencích badatelské orientace zakladatele 

národopisného pracoviště prof. A. Václavíka. Na základě vědecké kooperace se 

řešily společné projekty, o dění na Slovensku průběţně informovaly Národopis-

né aktuality, publikační platforma českých a slovenských badatelů, brněnští 

pedagogové publikovali ve Slovenském národopisu. Tyto úzké kolegiální vazby 

nebyly přerušeny ani po rozdělení Československa v nových společenských 

poměrech existence samostatných států.  
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REGIÓNY A REGIONALIZMUS V SLOVENSKEJ 

ETNOLÓGII DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA 
 

Oľga Danglová 
 

 
Kľúčové slová: región, regionalizmus, slovenská etnológia, monografia, kartogra-

fická metóda   

Key words: region, regionalism, Slovak ethnology, monograph, cartographic method 

 

Between the 1960s and the 1980s, monographic and cartographic methods of regionally 

oriented research studies belonged in Slovak ethnography and folkloristics to the most 

preferred and most frequently employed ones. Their concepts were characterised by the 

prevailing orientation on rescue research into the relics of farmers´ culture defined 

spatially – from local communities at the lowest level up to larger territorial units. 

Owing to their vicinity in space, they implied not only close relationship between them 

but even homogeneity of particular phenomena. The comparison and evaluation of these 

phenomena from a historical perspective became relevant components of the research. 

The impulse for conducting regionally oriented research was received from a strong 

regionalism in the live world of the Slovak rural areas, still perceptible in the 2nd half of 

the 20th century and expressed by means of abundant regional and local forms materiali-

sed and visualised in housing, clothing, artistic expression, folklore and rituals. These 

are the reasons why they attracted researchers for a long time. However, the detailed 

external descriptions of reality and depictions of its varieties existing in space sometimes 

lacked a deeper analysis.    

 

 

V slovenskej etnografii malo štúdium lokalít a regiónov v druhej polovici 

20. storočia silné zastúpenie. Nadviazalo na staršiu tradíciu monografického 

sledovania menších regiónov, rozsiahlejších oblastí alebo jednej lokality, ktoré 

sa podobne ako aj v iných krajinách strednej Európy rozvinulo uţ v 19. storočí. 

Dokladom sú práce Ladislava Bartholomeidesa o Gemeri, Juraja Ďurkoviča 

o Orave, Jakuba Melzera o Spiši, Ľudovíta Jozefa Holubyho o Bošáckej doline. 

Národopisný regionalizmus mal pokračovanie aj v prvej polovici 20. Storočia, 

ako o tom svedčia monografie Detvy Karola Medveckého, Podunajskej dediny 

Antonína Václavíka a ďalšie. Bol integrálnou súčasťou koncepcie neskorších 

veľkých výskumných projektov: Ţakarovce, Horehronie, Hont, Uhrovecká doli-

na realizovaných na pôde Národopisného ústavu SAV v druhej polovici 20. 

storočia.   
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Geograficky ohraničený výskumný priestor bol najčastejším rámcom sledo-

vania javov tradičnej roľnícko-pastierskej (ľudovej) kultúry v jej rozmanitých 

prejavoch (materiálnych, výrobných, sociálnych, umeleckých). Dôraz sa kládol 

na ich zbieranie, dokumentáciu, rekonštruovanie, vysvetľovanie, v záujme ich 

záchrany pred zánikom, vyvolaným procesmi modernizácie, urbanizácie, indus-

trializácie. Ambíciou regionálnej etnografie bolo rozpoznať ako sa javy tradič-

nej ľudovej kultúry v danom priestore  transformovali pod vplyvom  špecific-

kých  geografických, historických, ekonomických, sociálnych a politických 

daností – či v základných rysoch udrţovali svoj status quo, alebo sa rôznym 

spôsobom  menili, či celkom strácali, zanikali a nahrádzali sa novými (BOTÍK 

1974: 181). Summa summarum nad výskumom ţivej kultúry prevaţoval vý-

skum reliktov roľníckej kultúry. Regionálny výskum sa prevaţne koncipoval sa 

ako záchranný výskum (HORVÁTHOVÁ 1973: 172). 

Priestorové  ohraničenia sa pri monografickom štúdiu pohybovali od najniţ-

šej lokálnej úrovne obcí (Detva, Ţakarovce, Sebedraţie) po väčšie teritoriálne 

celky (Horehronie). Identifikačnými kritériom boli tieţ prírodné danosti (Uhro-

vecká dolina) alebo determinanty administratívne (Hont), kultúrno-historické, 

politické, etnické, náboţenské. Región v priestorovej súvislosti blízko susedia-

cich lokalít implikoval súvislosti, ba dokonca aţ homogenitu javov 

(LEDERMAN 2008: 312). Chápal sa ako klasifikačný rámec, pri ktorom sa 

predpokladalo, ţe geograficky separovaný priestor primárneho výskumu umoţní 

lepší popis a interpretáciu skúmaných javov a uľahčí rozpoznanie ich špecifič-

nosti.  Aj preto sa veľké monografické výskumy uskutočňovali v teamoch zlo-

ţených zo špecialistov, ktorí sa orientovali na sledovanie určitých tematicky 

vymedzených javov (poľnohospodárstvo, pastierstvo, strava, domáca výroba, 

výtvarný prejav, odev, stavby, interiér obydlia,  spoločenské vzťahy, zvyky 

a obrady, pieseň, próza). Členmi teamov boli často aj múzejníci znalci okruhu 

zbernej oblasti, v ktorej sa uskutočňoval výskum (BOTÍK 1974: 178).
1
 

Predpokladalo sa, ţe odborníci na určitú tému,  budú vedieť spoľahlivejšie po-

súdiť a identifikovať akú pozíciu má skúmaný jav v regionálnej kultúre, v čom 

je pre danú pre oblasť charakteristický, v čom vykazuje zvláštnosti v rámci 

širšej oblasti a tematickej komparácie. Vychádzalo sa pritom najčastejšie 

z kultúrnohistorickej perspektívy. Etnografický regionálny výskum na Sloven-

                                                           
1
 „Vypracovať monografiu, i keď neveľkého územia za taký krátky čas ako mal kolektív 

k dispozícii, by nebolo  bývalo moţné bez nadväznosti na druhý faktor, t.j. nato, ţe všetci členovia 

výskumného autorského kolektívu  majú za sebou vedecko-výskumnú prax...Všetci mohli vychá-

dzať  z dôkladného poznania slovenského materiálu v jednotlivých témach  i v celom komplexe 

etnografickej problematiky z hľadiska genetického, vývojového a komparatívneho. Mnohoročná 

rutina práce v teréne pomohla rýchle vystihnúť najpodstatnejších javy....,údaje, ku ktorým sa 
v celoslovenskom alebo inom kontexte bude treba vrátiť po ich ďalšom preskúmaní“ konštatovala 

Viera Urbancová pri sumarizácii výsledkov monografického výskumu v Uhrovskej doline. 

(URBANCOVÁ 1974: 647).       
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sku v 60. – 80. rokoch najviac inklinoval k dialógu s históriou, aj keď to bolo 

niekedy skôr v proklamovanej rovine  ako v skutočnosti.  Podľa zauţívanej 

mustry boli úvodné kapitoly regionálnych monografií venované archeologické-

mu a historickému náčrtu.
2
 Predpokladalo sa, ţe predvojom etnografických 

výskumov by mali historické štúdie, ktoré by obsahovali informácie o dôleţi-

tých historických danostiach súvisiacich s etnografickým výberom tém. V ide-

álnom prípade by ich etnografi mali mať k dispozícii ešte pred začiatkom etno-

grafického terénneho výskumu (URBANCOVÁ 1974: 648). 

Relevantným komponentom regionálneho monografického štúdia bola kom-

parácia. V etnografických popisoch sa do značnej miery kládol dôraz na porov-

návacie hľadisko: „Zrovnávacie hľadisko by ... malo byť dominujúcim aspek-

tom, pretoţe umoţňuje odhaliť existenciu jednotlivých kultúrnych prejavov, 

zistiť ich obsahovú a rozsahovú variabilitu a na základe toho určiť základné črty 

a špecifické znaky sledovaných javov v skúmanej oblasti“ konštatoval Ján Botík 

na margo výskumu prebiehajúceho v Honte v 70. rokoch 20. storočia  

(BOTÍK 1974: 179). 

Samotný terénny výskum regiónov prebiehal na lokálnej, mikrosociálnej 

úrovni ako klasický kvalitatívny výskum. Zaloţený na zúčastnenom pozorovaní 

a znalostiach získaných z prvej ruky v priesečníku konkrétneho miesta a času 

spočíval v zbieraní a dokumentovaní faktov. Artefakty sa zaznamenávali, za-

kresľovali, fotografovali, zameriavali, sledovali sa premeny foriem v ich vývi-

novej krivke. Podobným spôsobom sa dokumentovali aj iné javy ako sociálne 

vzťahy, obrady a zvyky. Informácie sa zbierali najmä prostredníctvom voľných 

interview, alebo interview riadených podľa dotazníkov. Zaznamenávali sa mená 

informátorov, ich nacionálie, resp. i biografické údaje, relevantné pre výskumnú 

tému: lokalita, adresa, číslo domu. Vtedajší výskumníci to povaţovali za rutinnú 

samozrejmosť štúdia, informátori v tom nevideli problém odtajovania osobných 

údajov.  

Okrem monografického prístupu sa od 70. rokov na štúdium regiónov a kul-

túrnych oblastí sústredili aj výskumy v rámci Etnografického atlasu Slovenska, 

ktoré sa inšpirovali a v mnohom nadviazali na uţ končiace alebo prebiehajúce 

kartografické práce na juhoslovanskom, poľskom a hlavne maďarskom etnogra-

fickom atlase. Vzniku publikovanej podoby Etnografického atlasu Slovenska, 

ktorý vyšiel v roku 1990,  predchádzali v 70.- 80. rokoch 20. storočia prípravné 

a realizačné práce. Zahrňovali koncipovanie dotazníka, podľa ktorého bol usku-

točnený terénny výskum 170 vybraných javov v sieti 250 lokalít rovnomerne 

pokrývajúcich celé územie Slovenska.  Materiál získaný dotazníkovým vý-

skumom sa potom kartograficky vyhodnocoval. Výsledkom mapovania bola 

priestorová inventarizácia rozmanitých javov tradičnej ľudovej kultúry 

v časovom úseku od polovice 19. do polovice 20. storočia, ktorej cieľom bolo 

                                                           
2 Prvá kapitola v monografii Hont je venovaná pravekému a včasnohistorickému  osídleniu,  druhá 
podáva náčrt historického vývinu Hontianskej stolice (BOTÍK 1988: 15-52). 
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podanie obrazu o lokálnej a regionálnej diferenciácii územia Slovenska podmie-

nenej rozdielnymi geografickými, administratívno-správnymi, ekonomickými, 

civilizačnými, migračnými, etnickými a konfesionálnymi rozdielmi. Okrem 

podania informácii o mnohotvárnej povahe a zvláštnostiach regiónov, vyjadre-

ných vo výskyte alebo absencii istých kultúrnych javov, bolo cieľom EAS vy-

kreslenie obrazu o teritoriálnej rôznorodosti Slovenska do priestorovo veľkých 

celkov – horských a níţinných pásiem. Na prírodné podmienky, ktoré boli  

bázou ich utvárania, sa vrstvili väzby na kontext historických, sociálnych, eko-

nomických a kultúrnych daností, určujúcich charakter  níţinnej a horskej oblasti 

Slovenska. Podobné rozdielne formovaným tmely daností podmieňovali aj roz-

delenie Slovenska na kultúrne oblasti západného, stredného, východné Sloven-

ska. (KOVAČEVIČOVÁ 1990: 102-105; GAJEK 1974: 374-377). 

Pri dotazníkových výskumoch face to face bolo zrejmé, ţe respondenti iden-

tifikovali a diferencovali svoju lokalitu, región hlavne pomocou zdôrazňovania 

špecifík kultúrnych javov, materiálnych faktorov. Vo svojich odpovediach sa 

pritom prispôsobovali otázkam kladeným v dotazníku. Na druhej strane sa však 

dalo vypozorovať, ţe identifikácie ľudí ţijúcich na určitom území boli defino-

vané aj vo viac alebo menej vyhranenom skupinovom povedomí,  v pocitoch 

kolektívnej solidarity. Na postihnutie tejto druhej psychologickej polohy regio-

nalizmu však kartografická metóda nemala predpoklady. Vyplývalo to zo zákla-

du  jej povahy. Predsa však poznanie ľudí, ţe dôverne známy priestor mojej 

obce, kraja sa spája s osobitými a cenenými kultúrnymi symbolmi, stelesnenými 

vo výrobe, stavbách, odeve, výtvarnom prejave, obradoch a zvykoch, hudbe, 

tanci prirodzene posilňovalo pocity vlastnej odlišnosti, výlučnosti voči obyvate-

ľom iných lokalít, regiónov. Produkty kultúry indikovali to, čo ľudia cítili. 

Potvrdilo sa mi to počas prác na EAS aj pri zostavovaní mapky bývalej hon-

tianskej ţupy. Cieľom bolo sledovať ako sa v rámci väčšieho administratívneho 

celku ţupy sformovali mikroregióny podľa kritérií odlišností v odeve a dekore. 

Podľa objektívne jestvujúcich rozdielov vzhľadu, ale aj v subjektívnom vnímaní 

dedinčanov je na mape zakreslených 17 mikroregiónov – štiepenie v ich rámci 

je ešte detailnejšie. Kaleidoskop ostrovov krojových a dekoratívnych variantov 

vizuálne reflektuje skupinovú identitu, ktorej základným tmelom bola afiliácia s 

lokalitou a mikroregiónom. V prípade Hontu bola táto afiliácia o to viditeľnej-

šia, ţe zasahovala hraničné územie, v ktorom v priebehu dlhého historického 

obdobia spolu ţili viaceré etniká – Slováci, Maďari a konfesionálne diferenco-

vané komunity – katolíci, evanjelici, kalvíni. Kultúrne prvky, ktoré sa pociťovali 

ako etnodiferenciačné, religiodiferenciačné sa však vnímali ako súčasť lokálnej 

resp. mikroregionálnej špecifickosti. Medzi obyvateľmi totoţného etnika 

a totoţnej religiozity (Maďari  katolíckeho vyznania, Slováci katolíckeho vy-

znania, Slováci evanjelického vyznania, osobitú skupinu tvorili Maďari kalvín-

skeho vyznania) jestvovali odlišnosti, ktoré sa prejavovali v lokálnych varian-
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toch predmetového sveta (krojoch, dekoratívnych štýloch). Diferencie v mate-

riálnej sfére boli však zároveň zrkadlom hlbších symbolov, emócií a myšlienko-

vých obsahov, súvisiacich s lokálnym vnímaním vlastných a cudzích odlišností: 

tie rámcovali aj vnútorné prepojenia na etnickú a náboţenskú identitu 

(DANGLOVÁ 2001-2002: 85-90.) 

V tom, ţe monografické a kartografické metódy štúdia regiónov patrili 

v 60.-80. rokoch 20. storočia v slovenskej etnografii a folkloristike k najviac 

preferovaným a najpouţívanejším metódam výskumnej práce, nebola situácia na 

Slovensku ojedinelá. V podobných koľajach sa uberal výskum aj v ostatných 

pôvodne socialistických krajinách strednej a východnej Európy. Aj tam sa klá-

dol dôraz na štúdium regiónov, regionalizmu z historickej perspektívy. Preloţe-

ne do antropologickej terminológie to boli vlastne štúdiá kultúrnych areálov 

zaloţené na sledovaní špecifických javov a ľudských skúsenosti  situovaných v 

okolnostiach geograficky vymedzeného priestoru, ktoré sa uplatňovali vo ve-

deckých prístupoch ranej antropológie. Vo svojich prácach ich koncom v 30. 

rokov 20. storočia presadzoval Alfred Kroeber a v metodike výskumu sa uplat-

ňovali Franz Boas, Ruth Benedict a ďalší (LEDERMAN 2008: 312). Jedným 

z dôvodov zotrvačnosti a silnej orientácie na tradíciu regionálnych výskumov 

v druhej polovici 20. storočia, v čase keď boli v západnej antropológii programy 

area studies uţ dlho na ústupe a povaţovali sa za anachronizmus, bola skutoč-

nosť, ţe etnografia sa ako vedná disciplína v týchto krajinách a menovite na 

Slovensku etablovala pomerne neskoro. Okrem toho, ţe mala sťaţený prístup 

k novým informáciám si infiltráciu analytických tém a teoretických smerovaní 

západnej vedy nemohla dovoliť ani z ideologických dôvodov (BITUŠÍKOVÁ 

2009: 30, ORLOV 2001: 589).  

Bol ešte jeden ďalší závaţný dôvod. A tým bol ešte v začiatkoch 2. polovice 

20. storočia v porovnaní s krajinami západnej Európy stále citeľný regionalizmus, 

ktorý bol esenciálnym komponentom ţitého sveta stredo, východoeurópskeho 

a menovite slovenského vidieka. Naň sa nabaľovali kultúrne odlišnosti 

a špecifiká, ktoré výskumníci jednoducho nemohli nechať bez povšimnutia. 

Zvlášť, ak sa týkali javov, kde bolo zrejmé, ţe nezaznamenané slovom 

a obrazom sa vedomosti o ich jestvovaní celkom stratia.  

Kultúrnu odlišnosť niektorých prevaţne agrárnych regiónov, slabšie zasiah-

nutých  urbanizáciou a industrializáciou spôsobovala kultúrna uzavretosť do 

vlastného lokálneho koherentného sveta – dediny, regiónu, silná zviazanosť 

s priestorom predvídateľného sveta ţivota a práce, úcta k zemi, ktorá 

v predkolektivizačnom období stelesňovala istotu, nízka mobilita aţ strach 

z mobility. Počas výskumov bolo moţné ešte stretnúť ľudí, ktorí po celý ţivot 

neprekročili teritórium regiónu, dokonca hranice chotára obce, v ktorej ţili.  

Vzťah k úzkemu lokálnemu spoločenstvu dediny, regiónu bol pre ľudí často 

dôleţitejší ako vzťah k širšiemu prostrediu krajiny. Miesto, v ktorom človek ţil, 

bolo preňho centrom sveta, od ktorého sa potom ako od kameňa hodeného do 
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vody, odráţali ďalšie vzdialenejšie kruhy mikroregiónu, regiónu, kraja, štátu. 

Všetko to kontrastovalo s príznačnými vlastnosťami a potrebami modernity – 

dobrodruţnosťou, progresom, individualizmom, mobilitou, vnímaním krajiny 

ako otvoreného priestoru. 

Miestocentrizmus a váhu autority miestnej tradície dokladajú etnologické 

výskumy v niektorých oblastiach Slovenska ešte v druhej polovici 20. storočia 

(KANDERT 2004: 46-63). V rozptýlených ostrovoch sa ešte dal sa zachytiť 

„odumierajúci predkapitalistický svet malých miest a dedín“, ktorý Ľubomír 

Lipták definoval ako základ slovenského mikrokozmu (LIPTÁK 1996: 28). 

Dedina na Slovensku stále ešte poskytovala moţnosť rekonštrukcie tradičného 

predindustriálneho spôsobu ţivota, modelovaného nástrojmi klasickej roľníckej 

society (PODOBA 2001: 65-66). Jeho inakosť vyjadrovalo neobyčajné bohat-

stvo regionálnych a lokálnych foriem materializovaných a viditeľných v bývaní, 

odievaní, výtvarnom prejave, obradoch. Aj preto práve ony vzbudzovali a dlho 

si udrţali pozornosť etnografov, lákali k detailným, vonkajškovým minucióz-

nym popisom reálií, ku komparatívnemu vykresľovaniu rozmanitostí 

v priestore, často však na úkor analytických sledovaní. 

Pri svojich starších výskumoch výtvarnej kultúry vidieckeho prostredia na 

Slovensku som v 70. a 80. rokoch postupovala v intenciách práve takto zamera-

ného výskumu. Fascinujúce bolo sledovať, ako boli niektoré artefakty a dekora-

tívne formy úzko prepojené so spoločenstvom, ktoré ich produkovalo a uţívalo. 

Ako sa niektoré predmety sa vyrábali v malých mnoţstvách, určených len pre 

určitú obec, oblasť. K takým patrili regionálne formy tkanín, čipiek a kraslíc. 

Šírenie kultúrnych javov v priestore, ich zlievanie do väčších celkov, alebo 

rozdrobovanie do mozaiky odlišností, viditeľných na artefaktoch a ich dekore, 

bolo podmienené prírodnými podmienkami, materiálom, ktorý poskytovalo 

obklopujúce prostredie, terénom, ktorý napríklad v horských oblastiach Sloven-

ska so sťaţenou komunikáciou viedol k väčšej kultúrnej uzavretosti a reliktnosti 

repertoáru foriem artefaktov. Určujúcim faktorom snahy po vizuálnom vyjadre-

ní lokálnej či regionálnej odlišnosti mohla byť tieţ etnická a konfesionálna prí-

slušnosť tvorcov a nositeľov. 

 Príbuzné rysy výtvarnej tej ktorej lokality, regiónu sa utvrdzovali tieţ ako vý-

sledok úmyselnej snahy nevybočiť z okruhu poznaného, miestneho, domáceho. 

Produkt musel zodpovedať kritériám miestneho vkusu. Variantnosť foriem 

artefaktov, ornamentálnych motívov a kompozícií sa tak pohybovala v medzi-

ach daného výtvarného štýlu, ktorý sa tradoval ako prirodzená súčasť miestneho 

kultúrneho dedičstva. Sklon k nápodobe poznaného súvisel aj s istým rysom 

iracionality, vedúcej ľudí k imitácii toho, čo majú susedia alebo ľudia s podob-

ným sociálnym statusom (POUNDS 1994: 15). Ľudia z istých dedín a oblastí sa 

identifikovali s istým, im vlastným, vizuálnym charakterom materiálnej kultúry 

a zároveň sa tak diferencovali od ostatných. Medzi obcami a oblasťami navzá-
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jom sa tak formoval dorozumievací jazyk, zaloţený na štýle odievania, bývania. 

Mohla ním byť, i taká na prvý pohľad podruţná črta, ako farebnosť textilného 

dekoru. 

Ak bol lokálny, regionálny štýl výrazný, zvyčajne poznačil podobu zdobnos-

ti v rozličných sférach ľudovej výtvarnosti. V Čičmanoch a sa napríklad s cha-

rakteristickými tvarmi závitníc, lomených liniek, kosoštvorcov, kohútov stret-

neme rovnako v nástennej maľbe zrubových domov, ako i vo vyšívanom dekóre 

a kraslicovej ornamentike.  

Zásadným spôsobom ovplyvňovali regionálne variácie i lokálny výrobcovia 

- remeselníci alebo nadaní zruční samoukovia, ktorý sa špecializovali na istý 

druh výroby alebo rozvinuli a doviedli k dokonalosti osobité techniky dekoro-

vania Dobré vyšívačky sa snaţili prísť do kostola v deň význačného obradu 

alebo cirkevného sviatku vţdy s nejakou novinkou, obmenou vyšívaného, vy-

tkávaného vzoru na rukávcoch, čepcoch. Pôvodnú známu dekoratívnu osnovu sa 

snaţili obohatiť, oţiviť, obmeniť. Túţba po drobnom vyniknutí, móde v malom 

sa ale u nich zároveň spájala so snahou príliš nevybočiť zo zauţívaného okruhu 

zauţívaných tradičných vzorov a estetických návykov. 

Monografické a kartografické štúdia regiónov patrili v druhej polovici 20. 

storočia k najvýraznejším výsledkom slovenskej etnológie. Aj keď boli moţno 

viac etnograficky popisné ako analyticky etnologické, koncentrovali sa na her-

meneutický prístup iba k javom a objektom a veciam, pričom sa často stalo, ţe 

ich kultúrna analýza ostala oddelená od neformálnej logiky skutočného ţivota 

(GEERTZ 2000: 28). Vyčíta sa im, ţe kriticky nereflektovali obdobie socializ-

mu (BITUŠÍKOVÁ 2009: 33-34), boli to kvalitné práce a škoda, ţe ich nie je 

viac. Najmä preto, ţe šanca zachytiť obraz tradičných regiónov sa s odchodom 

generácie ľudí, ktorí ţili v čase pred socialistickou industrializáciou 

a modernizáciou, výrazne oslabila. A špecifiká niektorých regionálnych javov, 

hlavne javov materiálnej kultúry spredmetnenej vo výrobe, stavbách, odeve sa 

rozplynuli v „tekutej súčasnosti“, ako metaforicky podľa tekutiny meniacej tvar 

nazval fázu modernej éry Zygmunt Bauman (BAUMAN 2007: 27). 

Dedičstvo regionálnych diferenciácií preţíva dnes skôr v povedomí, 

v znalostiach prepojených s historickou pamäťou na špecifické znaky miestnej 

kultúry, kultúrne symboly. Zaobchádzanie a postoje k vlastnému miestnemu 

„typickému“ kultúrnemu inventáru sú pritom na Slovensku rozdielne. Od lax-

ných, nezainteresovaných aţ po intenzívne a prenášané do praxe v aktívnych 

prístupoch k rozvoju vlastnej obce, regiónu.  

Hans Georg Gadamer pokladá  hojnosť rozdielov za najväčší poklad, aký sa 

Európe podarilo zachrániť a ktorý môţe poskytnúť svetu. Podľa Zygmunta 

Baumana „Európa predstavuje najväčšiu kultúrnu rôznorodosť a mimoriadnu 

mozaiku spôsobov ţivota. Na našom kontinente sú nezriedka dva odlišné svety 

od seba vzdialené necelých dvadsať kilometrov – Európa zanikne, ak nebude 

bojovať o svoje jazyky a miestne tradície“ (BAUMAN 2007: 27). Aj preto by 
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bolo na škodu, ak by na Slovensku preváţili laxné postoje k povedomiu 

a manifestáciám lokálnej a regionálnej identity.  

 

 

Literatúra 

 
BAUMAN, Z. 2007. Ísť dopredu, brodiť sa snehom. Ak nebude Európa bojovať 

o jazyky, tradície a spoločenskú autonómiu, zanikne. In SME, Fórum. 31. január, s. 27.  

BITUŠÍKOVÁ, A. 2009. Regions and Regionalism in Social Anthropology. Possibilities 

and Approaches: The Case of Slovakia. In Anthropological Journal of European Cultu-

res 18, č. 2, s. 28-49. 

BOTÍK, J. 1974. Monografické štúdium oblasti ako metóda (Na margo výskumu 

v Honte). In Slovenský národopis 22, č. 2, s. 177-182. 

GAJEK, J. 1974. Etnografické regióny na základe Poľského etnografického atlasu. In 

Slovenský národopis  22, č. 3, s. 374-385.  

HONT. Tradície ľudovej kultúry (BOTÍK, J. ed.) 1988. Banská Bystrica: Krajské osveto-

vé stredisko.  

HORVÁTHOVÁ, E. 1973. Hlavné smery  a činnosť Národopisného ústavu SAV od 

zaloţenia Slovenskej akadémie vied. In Slovenský národopis 21, č. 4, s.  311-374.   

KANDERT,  J. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až 

osmdesátých letech 20. století. Praha: Karolinum.   

KOVAČEVIČOVÁ, S. 1990. XX. Kultúrne oblasti a regióny. In Etnografický atlas 

Slovenska. Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Bratislava: 

Veda, s. 102-104.  

DANGLOVÁ, O. 1990. XVI: Výtvarný prejav. In Etnografický atlas Slovenska. Mapové 

znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Bratislava: Veda, s. 88-91. 

DANGLOVÁ, O. 1990. Mapa č. 7 Dekoratívne prvky na odeve v Honte. In Etnografický 

atlas Slovenska. Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Bratislava: 

Veda, s. 89. 

DANGLOVÁ, O. 2001- 2002. The Borderland as a Complex of Material, Aesthetic and 

Symbolic  Values. In Acta Ethnologica Danubiana 2-3. Komárom-Komárno, s. 85-94.       

DANGLOVÁ, O. 2006. Lokálne kontexty identity. In Krivý, V. – Danglová, O.: Svet 

mnohých „MY a ONI“. Centrum excelentnosti SAV. Kolektívne identity v moderných 

spoločnostiach. Región Strednej Európy. Bratislava.    

DANGLOVÁ, O. 2001. Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky 

kontext. Bratislava: Veda. 

DANGLOVÁ, O. 2007. Cesty za kultúrnou inakosťou. Terénny výskum pred desaťro-

čiami.  In Etnologické rozpravy 15, č. 2, s. 130-137.  

GEERTZ, C. 2000. Interpretace kultur. Vybrané eseje. Sociologické nakladatelství 

(Slon), Praha. 

KILIÁNOVÁ, G. 2002. Etnológia a sociálna/kultúrna antropológia: Úvaha o stave báda-

nia na Slovensku. In Slovenský národopis, 50, č. 1, s. 46-55. 

LEDERMAN, R. 2008. Anthropological Regionalism. In A New History of Anthropology 

(Kuklick Henrika ed.), Blackwell Publishing. Princeton, s. 311-325.     



Etnologické rozpravy                                                                        1-2/ 2011 

 

 23 

 

LIPTÁK, Ľ. 1996: Protirečivé stránky modernizácie. O slovenskej otázke na prelome 

storočí. In Historická revue VII., s. 27-29. 

ORLOV, B. S. 2001. „Editorial  Areas of Inquiry“. In Current Anthropology 42, č. 5, s. 

589-590. Citované podľa BITUŠÍKOVÁ, A. 2009. Regions and Regionalism in Social 

Anthropology. Possibilities and Approaches: The Case of Slovakia. In Anthropological 

Journal of European Cultures 18, č. 2, s. 48. 

PODOBA, J. 2001. Modernizácia na prelome storočí. Kultúrna zmena ako faktor rozvoja 

a súčasne zániku tradičnej rurálnej architektúry. In Slovenský národopis 49, č. 1, s. 65-75.     

POUNDS, N. J. G. 1994. The Culture of the English People. Cambridge. 

STEINER, M. C. 1983. Regionalism in the Great Depresion. In Geographical Review 73, 

č. 4, s. 430-446.   

URBANCOVÁ, V. 1974. Výsledky monografického spracovania ľudových tradícií 

v Uhrovskej doline. In Slovenský národopis 22, č. 4 s. 647-650. 

 
Práca vznikla s podporou grantového projektu VEGA 2/0086/11: Dejiny etnológie 

Slovenska v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a  diskontinuity v bádaní.  

 

 



Gabriela Kiliánová 

 

 

 24 

 

KOLEKTÍVNE VÝSKUMY  ĽUDOVEJ 

SLOVESNOSTI V DRUHEJ POLOVICI  

20. STOROČIA. PRÍSPEVOK K DEJINÁM 

ETNOLÓGIE NA SLOVENSKU 

 
Gabriela Kiliánová 

 

 

Kľúčové slová: dejiny etnológie, Slovensko, ľudová slovesnosť, kolektívny te-

rénny výskum 

Key words: history of ethnology, Slovakia, folk narrative, collective fieldwork 

 

The report article deals with the history of ethnology in Slovakia  from late 

1950s to the 1960s.  The author investigates the development in the scientific 

discipline under the influence of fundamental political, social and ideological 

changes after the communist seizure of power in 1948 in Czechoslovakia. She 

focuses her research on collective fieldworks devoted to the so called “partisan 

(guerilla) folklore” that is to the oral narratives about the events in the Slovak 

National Uprising (1944) and Second World War (1939-1945).   The empirical 

data which describe this fieldwork activity show the research strategies of insti-

tutions and scholars  during the period of the penetration of  communist ideolo-

gy into the discipline and the orientation of  Slovak ethnology on  the Soviet 

ethnographic school. 

 

Príspevok sa bude venovať kolektívnej výskumnej akcii, ktorá pod názvom 

výskum partizánskeho folklóru
1
 prebiehala v rokoch 1960-1966. Výber témy 

príspevku súvisí s dvoma skutočnosťami. Po prvé s výskumami v  projekte 

                                                           
1
 Tento názov sa zauţíval napríklad v  správach Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV 

(PRANDA 1963, KAHOUNOVÁ 1966). Rovnako pod  názvom  „výskum partizánskeho folklóru“  

sú vedené výskumné materiály  zo zberateľskej akcie v archíve spoločnosti. V príspevku preberám 
dobový zauţívaný názov,  hoci treba priznať, ţe  organizátor kolektívneho výskumu A. Melicherčík 

nepouţíval v publikovaných prácach označenie „partizánsky folklór“. A. Melicherčík nazýval takto 

zozbierané texty   spomienkové rozprávania „o organizovaní a samotnom protifašistickom odboji, 

najmä za Slovenského národného povstania....“ (MELICHERČÍK 1961: 358).  V. Gašparíková 

pripomínala:  „ Pod široké pracovné označenie partizánsky folklór sa spravidla kladú všetky ústne 

prejavy, v ktorých sa hovorí o partizánoch. Správnejšie by bolo pouţívať ho len vtedy, ak ide sku-
točne o folklórne útvary.“ (GAŠPARÍKOVÁ 1971: 584-585). Keďţe v svojej materiálovej štúdii 

neriešim ţánrové a terminologické  otázky „partizánskeho folklóru“ z pohľadu folkloristiky, ale 

zaoberám sa ich zberom ako istou organizovanou akciou, zostanem pri dobovom, skrátenom názve. 
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VEGA, ktorý sa nazýval Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. 

Dejiny vedeckého myslenia. Projekt sa v rokoch 2008-2010 riešil v Ústave etno-

lógie SAV a zameriaval sa najmä na obdobie konca štyridsiatych  rokov a na 

päťdesiate roky 20. storočia. Na výsledky výskumov  nadviazal ďalší projekt 

VEGA  Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity 

a diskontinuity v bádaní  (doba riešenia 2011-2013), v ktorom sa vedecký kolek-

tív chce sústrediť najmä na šesťdesiate aţ osemdesiate roky 20. storočia.
2
  

Prvý  v nadäznosti naň i nasledujúci projekt sa  sústreďuje na niekoľko otá-

zok. Jednak skúma vedecké myslenie v odbore etnológia
3
 v druhej polovici 20. 

storočia. To znamená, ţe bádatelia sledujú, aké teórie a metodológie, ideové 

prúdy a  koncepty – domáce aj zahraničné – sa uplatňovali v etnologickom bá-

daní po druhej svetovej vojne. Zvláštnu pozornosť pritom riešiteľský kolektív 

venuje presadzovaniu ideológie marxizmu-leninizmu
4
 a jej vplyvu na vedecký 

výskum v odbore etnológia.  

K výskumnému cieľu sa riešitelia pribliţujú jednak čítaním vedeckých textov 

zo skúmaného obdobia. Avšak rovnakú pozornosť venujú vedeckej činnosti v 

inštitúciách a stratégiám vedcov v novej politickej situácii po nástupe  komunis-

tickej strany k moci. Sledujú, ako prichádzalo k zmenám v zameraní vedeckého 

výskumu a v organizácii práce vplyvom  politického tlaku na vedeckú komunitu 

etnológov. Ak sa bádanie venuje politickému tlaku, rozumie sa pod tým naprí-

klad vplyv politických a legislatívnych opatrení (napríklad uznesení zjazdov 

KSČ, KSS, zákonov a nariadení vlády a podobne) na konkrétne vytváranie ve-

deckých programov a na výstupy z projektov, ďalej vplyv na štruktúru a organi-

záciu práce inštitúcií, tieţ  priame zásahy do personálnej politiky inštitúcií a tak 

podobne.  

Veľmi zaujímavou témou v bádaní o dejinách etnológie na Slovensku 

v druhej polovici 20. storočia sa ukázalo sústredenie na vybrané výskumné 

projekty. Takýto prístup umoţnil sledovať na konkrétnych príkladoch napríklad 

                                                           
2 Projekt VEGA Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia  
riešený v ÚEt SAV v rokoch 2008-2010:  vedúca projektu G. Kiliánová, zástupkyňa vedúcej projek-

tu  K. Popelková, riešitelia projektu M. Benţa, T. Buţeková, O. Danglová,  M. Ferencová, E. Kre-

kovičová, P. Slavkovský, R. Stoličná, J. Zajonc. Projekt VEGA  Dejiny etnológie na Slovensku 
v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní, 2011-2013: vedúca projektu G. 

Kiliánová, zástupca vedúcej projektu P. Slavkovský,  riešitelia projektu  O. Danglová,  E. Krekovi-
čová,  J. Zajonc. 
3 Odbor etnológia sa v období druhej polovice 20. storočia označoval rôznymi názvami ako národo-

pis, etnografia a folkloristika a iné. V príspevku budem pouţívať súčasný názor etnológia, avšak 
v priamych citátoch budem samozrejme uvádzať dobové  názvy.  
4 Doterajšie výsledky výskumov riešiteľského kolektívu ukázali, ţe v období päťdesiatych a začiatku 

šesťdesiatych rokov 20. storočia sa pojmy prebrané z teórie marxizmu-leninizmu pouţívali  prevaţ-
ne ako ideologické a nie ako teoretické pojmy. Pod ideologickými pojmami sa rozumejú  „angaţo-

vané vyhlásenia, ktoré sa priamo nevyuţívajú pri analýze materiálu a normatívne výroky 

o správnom spôsobe myslenia, správania sa či poţadovanom  usporiadaní spoločnosti“ 
(FERENCOVÁ 2006: 105). 
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preferencie tém v etnológii i stratégiu inštitúcií, ako postupovať v zmenených 

politických a ideologických podmienkach. Výsledky výskumu mohli odhaliť 

posuny, či stagnovanie vo vedeckom bádaní a priblíţiť stav vedeckého myslenia 

v konkrétnom období.
5
   

Druhý dôvod, prečo som sa rozhodla venovať  výskumom partizánskeho fol-

klóru, súvisí so skutočnosťou, ţe akciu finančne podporovala a organizačne 

zastrešovala Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV (v súčasnosti Národo-

pisná spoločnosť Slovenska, ďalej  NSS).  Materiálová štúdia, ktorej podkladom 

bol príspevok prednesený na vedeckej konferencii organizovanej pri príleţitosti 

XVIII. Valného zhromaţdenia NSS v 2011, je preto zároveň príspevkom 

k dejinám NSS od jej vzniku v roku 1958  (PODOLÁK 1958) a v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia. 

V príspevku kladiem otázky, čo bolo cieľom výskumov partizánskeho folkló-

ru,  čo sa podľa organizátorov malo na týchto výskumoch zistiť a aké údaje 

zozbierať. Ďalej sa pýtam, aký vedecký program a aké stratégie, to znamená 

zámery vedcov stáli za výberom, organizovaním a realizáciou týchto výskumov. 

Na záver sledujem, aké výsledky výskumy priniesli pre etnológiu na Slovensku, 

či a v čom posunuli vedecké bádanie. 

 

Pramene k príspevku 
Príspevok sa opiera o materiály rôzneho druhu. Viaceré údaje som čerpala 

z archívnych prameňov o Národopisnom ústave SAVU, neskôr SAV, ktoré 

zhromaţdili K. Popelková a J. Zajonc v rámci prvého projektu VEGA archív-

nym  štúdiom  fondu  Národopisného ústavu SAVU, respektíve po roku 1953 

Národopisného kabinetu a od roku 1955 Národopisného ústavu SAV 

(POPELKOVÁ 2010,  ZAJONC 2010b). Fond je uloţený v Ústrednom archíve 

SAV. Ţiaľ, k dejinám NSS podľa mojich doterajších zistení nejestvuje archívny 

fond, ktorý by obsahoval   dokumenty z agendy spoločnosti ako napríklad ko-

rešpondenciu, zápisnice a podobne. Tu som sa mohla opierať iba o výročné 

správy alebo o správy za isté obdobia publikované v rôznych vedeckých časopi-

soch a bulletinoch. Ďalšie údaje som získala štúdiom  výskumných materiálov, 

ktoré výskumníci odovzdali do Archívu NSS. Sledovala som výstupy (vedecké 

štúdie, správy a podobne), ktoré boli publikované z výskumov alebo 

o výskumoch partizánskeho folklóru. Nakoniec, v súlade s výskumnými metó-

dami projektu VEGA, ktorého je predkladaná štúdia  súčasťou, vyuţila som 

v príspevku i poznatky získané z rozhovorov  s etnológmi staršej generácie.
6
  

                                                           
5 Výsledky z takto zameraných výskumov o dejinách etnológie v druhej polovici 20. storočia pozri 

napríklad  SLAVKOVSKÝ 2009,  BENŢA 2010, KILIÁNOVÁ – POPELKOVÁ 2010, STOLIČNÁ 
2010, ZAJONC 2010a  i iné. 
6 Rozhovor s prof. PhDr. Jánom Michálkom, DrSc. na tému výskumy  partizánskeho folklóru zo dňa 

13. 5. 2011.  (Ďalej citované ako Rozhovor JM 2011). Rozhovor s prof. PhDr. Jánom,  Podolákom, 
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Niekoľko základných informácii o organizácií výskumov,  výskumných 

oblastiach  a výskumníkoch 

Kolektívne výskumy
7
 partizánskeho folklóru realizovali v rokoch 1960-1966 

poslucháči Katedry archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky Filozo-

fickej fakulty Univerzity Komenského  pod vedením profesora Andreja Meli-

cherčíka
8
, s prispením vtedajšieho odborného asistenta Jána Michálka. Na za-

čiatku výskumnú akciu podporila svojou účasťou aj vedecká pracovníčka Náro-

dopisného ústavu SAV (v súčasnosti Ústav etnológie SAV, ďalej ÚEt SAV) 

Viera Gašparíková.  

Výskumy partizánskeho folklóru sa stali spolu s ďalšími dvoma akciami pr-

vými organizovanými kolektívnymi výskumami pod záštitou NSS. Spomínané 

ďalšie akcie tvorili výskumy salašníctva a chovu oviec, ktoré viedol Ján Podolák  

v rokoch 1961 aţ 1965 a výskumy ľudového staviteľstva a bývania, ktoré orga-

nizoval  Rudolf  Bednárik v rokoch 1964 aţ 1966 (PRANDA 1963: 589-591, 

KAHOUNOVÁ 1966: 73-74).  

Výskumy sa konali kaţdoročne jeden alebo i dva razy do roka. Spravidla boli 

dvojtýţdňové. Poslucháči boli na výskumy pripravovaní v rámci seminárov, 

respektíve proseminárov, na ktorých sa pedagógovia venovali  terénnym vý-

skumom všeobecne a podľa potreby i špeciálne so zameraním na príslušné vý-

skumné akcie (Rozhovor JM 2011). 

Prvý výskum partizánskeho folklóru sa konal v roku 1960 a smeroval do obcí 

okolo Banskej Bystrice. V roku 1961 a 1962 sa výskum presunul do okolia 

Bánoviec nad Bebravou a Prievidze. Od roku 1963 sa výskumníci sústredili 

jednak na okolie Myjavy a Starej Turej, zároveň druhá skupina pracovala 

v okolí Čierneho Balogu. V roku 1964 poslucháči končili výskumy v okolí 

Čierneho Balogu a  ďalšia skupina postupovala vo výskume obcí na slovensko-

moravskom pomedzí okresu Trenčín. Nakoniec v roku 1965 a 1966 sa konali 

výskumy v okrese Povaţská Bystrica a poslucháči boli aj v okolí Vsetína na 

moravskej strane. Rovnako jedna skupina výskumníkov pracovala na východ-

nom Slovensku v okolí Bardejova a Hanušoviec nad Topľou. Výskumy smero-

vali do regiónov, ktorých obyvatelia sa zapojili do akcií SNP, alebo na ktorých 

územiach operovali partizánske skupiny. 

Prvé výskumy partizánskeho folklóru v rokoch 1960, 1961 a 1962  vykonali 

poslucháči  katedry Ján  Botík, Milan  Leščák, Peter  Vrchovina, Drahomíra 

Myšáková, Marta Pobeţalová a  Svetozár Švehlák. Neskôr sa tejto téme venova-

li na terénnych výskumoch napríklad  Kornélia Kropiláková, Peter Slavkovský, 

                                                                                                                                  
DrSc.  (KILIÁNOVÁ 2008). Obom respondentom ďakujem za láskavé poskytnutie rozhovorov. 

Pozri tieţ ZAJONC 2010 c.  
7 Označenie „výskumné akcie kolektívne“ nachádzame napríklad v správe vtedajšieho tajomníka  

NSS Adama  Prandu (PRANDA 1963: 589) a termín „kolektívne výskumy“ v správe tajomníčky 

Emmy Kahounovej na Valnom zhromaţdení NSS v roku 1969 (KAHOUNOVÁ 1970: 146-147). 
8 A. Melicherčík získal titul profesora v roku 1963 (MICHÁLEK 1995: 347). 
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Gea Frešová, Ján Chlup, Tatiana Škvareninová, Vesna Ţabkayová, Katarína 

(Zora) Apáthyová, Zora Mitaľová, Darina Krausová a Mária Dubayová. 

V  Archíve NSS sa v súčasnosti nachádza 33 materiálov z výskumov parti-

zánskeho folklóru, ktoré tvoria spolu 1 654 strán. Do tohto súpisu som zahrnula 

aj  dva vykúpené materiály od informátorky a pamätníčky udalostí  SNP Gizely 

Boroškovej z Liptovskej Sielnice z roku 1964. Materiály obsahujú rozprávania 

partizánov, účastníkov bojov počas druhej svetovej vojny a SNP a ich rodinných 

príslušníkov, spomienky obyvateľov obcí, ktorí sledovali udalosti SNP 

a podobne. Vo výskumných materiáloch sa nachádzajú prozaické i poetické 

útvary (texty piesní). Vo viacerých prípadoch  poslucháči zaznamenali nielen 

„partizánsky folklór“, ale aj rôzne texty (rozprávania, piesne) bez vzťahu 

k partizánskej tematike, informácie o zvykoch a obyčajach vo výskumných 

lokalitách a tak podobne. K 33 materiálom  v Archíve NSS je ešte treba prirátať 

výskumný materiál V. Gašparíkovej z roku 1960, ktorý má 82 strán a nachádza 

sa v Archíve textov ÚEt SAV. Celkovo sa zaoberáme 34  materiálmi v rozsahu 

1736 strán.
9
  

Materiály z Archívu NSS  predstavujú strojopisné prepisy na jednotlivých lis-

toch papiera o rozmeroch A4. Ide o prepisy zozbieraných rozprávaní, textov 

piesní alebo opisov javov ľudovej kultúry. Materiály nemajú obsah a spravidla 

sú nečíslované, respektíve v niektorých prípadoch číslovanie doplnili pracovníci 

archívu. Materiály neprinášajú  sprievodné informácie o výskumnej akcii alebo 

o  okolnostiach výskumu. Iba v jednom prípade sa bádateľ rozhodol vypracovať 

charakteristiky informátorov – rozprávačov zozbieraných príbehov. Išlo 

o výskumný materiál Jána Michálka z okolia Banskej Bystrice, ktorý vznikol na 

začiatku výskumnej akcie (MICHÁLEK 1960). 

Zberatelia uviedli pri textoch alebo opisoch javov najčastejšie meno informá-

tora/ informátorky a obec, v ktorej výskum spravili, čo nemuselo byť automa-

ticky miesto bydliska informátorov. Z ďalších osobných údajov sa v materiáloch 

najčastejšie vyskytuje vek, menej adresa bydliska a zriedkavo zamestnanie in-

formátorov. Ojedinelo moţno nájsť vo výskumnom materiáli poznámku, ţe 

informátor nechcel uviesť svoje meno (BOTÍK 1961). Na ťaţkosti so získava-

ním osobných údajov nepriamo poukazujú i ďalšie informácie ako: „rozprávala 

skupina muţov“ a alebo absencia  mien informátorov pri niektorých textoch 

(napr. LEŠČÁK 1960, BOTÍK 1961 a iní). Podľa záznamov v inventárnej knihe 

Archívu NSS moţno zistiť, ţe zberatelia dostávali za svoje výskumné materiály 

honorár, ktorý sa pravdepodobne odvíjal od počtu odovzdaných strán. 

 

 

 

                                                           
9 Pozri zoznam materiálov v Archíve NSS a Archíve textov ÚEt SAV,  Príloha č. 1. 
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Ciele výskumov partizánskeho folklóru 

Ak si poloţíme otázku, čo bolo cieľom výskumov partizánskeho folklóru, 

môţeme na ňu postupne nájsť niekoľko odpovedí. Jednu z prvých odpovedí 

máme  od organizátora výskumov a „otca myšlienky“ A. Melicherčíka. V štúdii 

z roku 1961 píše, ţe vo výskumoch išlo o to: „nastoliť problematiku skúmaného 

materiálu ako príspevok k otázke o súčasnom stave slovesnej ľudovej umeleckej 

tvorby a o niektorých jej ďalších perspektívach“ (MELICHERČÍK 1961: 358). 

Podobné zdôvodnenie uvádza aj Viera Gašparíková v príspevku o desať rokov 

neskôr, keď materiál – partizánsky folklór – analyzuje z hľadiska ţánrového 

triedenia ústnej prózy, zaoberá sa rôznymi témami, ktoré sa v takom materiáli 

nachádzajú a poetikou textov. Čiţe, zaoberá sa materiálom ako príkladom novej 

tvorby (GAŠPARÍKOVÁ 1971). 

Ďalšia odpoveď na otázku, čo bolo cieľom týchto výskumov, sa nachádza vo 

vedeckom  programe, ktorý sa deklaroval uţ pri zaloţení NSS v roku 1958. 

Počas zakladajúceho Valného zhromaţdenia NSS, ktoré sa konalo 6. 5. 1958 

v Bratislave, sa plénum uznieslo, ţe vzniknú štyri komisie. Činnosť NSS sa 

mala preto sústreďovať v nasledujúcich komisiách: 1. Komisia pre národopisný 

atlas (vedením poverený M. Markuš), 2. Komisia pre národopisnú terminológiu 

(vedením poverený J. Podolák), 3. Komisia muzeologická (vedením poverená S. 

Kovačevičová) a 4. Komisia pre výskum folklóru (vedením poverený A. Meli-

cherčík). NSS  v rokoch 1958 a 1959 síce najprv podporovala individuálne vý-

skumy, ktoré začali jej členovia súkromne ešte pred vznikom Spoločnosti, no od 

roku 1960 „sa väčšia pozornosť začala venovať výskumným akciám kolektív-

nym, ktoré sa z hľadiska naliehavosti ako aj súčasných potrieb javili 

v príslušnom roku ako najaktuálnejšie“ (PRANDA 1963: 589).  A k tomu pri-

stupuje ešte ďalšia potrebná vec, ktorú podčiarkuje  A. Pranda. Autor  pozna-

menáva,  ţe Slovensko má veľký dlh oproti okolitým krajinám v zbieraní mate-

riálu o tradičnej ľudovej kultúre. Podľa Prandu systematický zber sa začal aţ po 

roku 1945 a je moţné konštatovať, ţe väčšina materiálu o tradičnej ľudovej 

kultúre je ešte nezozbieraná (PRANDA 1963: 591).  

Ak sa etnológovia  na Slovensku dohodli, ţe NSS má podporovať veľké zbe-

rateľské akcie a usilovať sa o čo najhlbší a najširší zber materiálu na príslušnú 

tému, prečo si vedci vybrali práve partizánsky folklór okrem uţ spomínaných 

dvoch ďalších tém? 

Odpoveď na túto otázku je potrebné  sledovať aţ do začiatku päťdesiatych 

rokov 20. storočia. Môţeme predpokladať, ţe výber témy súvisí 

s vedeckovýskumným plánom, ktorý uţ v roku 1950 pripravil A. Melicherčík, 

vtedy ešte ako predseda Národopisného ústavu SAVU, to znamená štatutár 

pracoviska zodpovedný za vedecký program. Program zostavil v spolupráci s 

Jánom Mjartanom, ktorý bol v tom čase riaditeľom pracoviska. Vedeckovýs-

kumný plán z roku 1950 po prvý raz presne pomenoval, v čom má spočívať 

práca vedeckého kolektívu pracoviska. Z archívnych materiálov je známe, ţe 
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cieľom sa stal „boj proti zvyškom burţoáznej ideológie vo vedeckej práci 

a v súvislosti s tým vybudovanie slovenskej etnografie na základoch marx-

leninskej ideológie.“ Pracovníci takýto cieľ chceli dosiahnuť okrem iného aj 

pomocou kritických diskusií o „podstatných zbytkoch burţoáznej ideológie 

v slovenskom a všeobecnom národopise“.
10

 Ďalej sa sústredili na štúdium so-

vietskej etnografie a marxisticko-leninskej literatúry všeobecne.
11

 Stanovený 

program sa odzrkadlil následne v bádateľských úlohách, ktoré určili pre etnogra-

fickú sekciu tému veľkorodina a „jej odraz“ v ľudovej kultúre, pre sekciu fol-

kloristiky „výskum odrazu poddanského a kapitalistického útlaku v ľudovej 

tradícii...“[a]„...nové formy folklórnej tvorby v podmienkach ľudovej demokra-

cie.“
12

  V súvislosti s predmetom záujmu tejto štúdie je dôleţitý údaj o „nových 

formách folklórnej tvorby.“ Tento zámer sa neskôr pretavil do výskumov parti-

zánskeho folklóru. 

Na prvý pohľad sa teda javí, ţe výskum partizánskeho folklóru mal svoje ve-

decké zdôvodnenie začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. Lenţe takéto 

vyhlásenie by nebolo úplne v zhode so známymi poznatkami.  A. Melicherčík 

totiţ uţ bezprostredne po vojne upozornil na nové rozprávania o vojne a SNP, 

keď v Národopisnom sborníku vydanom 1945-46 publikoval stať Motívy odboja 

slovenského ľudu v ústnom podaní. Dôvod, prečo by sa mali skúmať novovzni-

kajúce rozprávania videl v tom, ţe vedec pri takomto výskume má moţnosť 

sledovať tvorbu v štádiu zrodu a teda na základe toho lepšie pochopiť, ako vzni-

ká rozprávanie a rozprávačská tradícia (MELICHERČÍK 1946). 

Avšak v roku 1950 k vedeckému zámeru pribudlo aj ideologické zdôvodne-

nie výskumnej úlohy: „výskum odrazu poddanského a kapitalistického útlaku 

v ľudovej tradícii...“[a]„...nové formy folklórnej tvorby v podmienkach ľudovej 

demokracie, “  ktoré je čitateľné v uvedenom citáte. Výskum partizánskeho 

folklóru, tematika zbieraných spomienkových rozprávaní nie je z tohto pohľadu 

iba odborným problémom, no rovnako i politicky a ideologicky vhodne zvole-

nou témou. 

Vzhľadom na vedecký program po roku 1948 je tu ešte aj špeciálny dôraz na 

slove kolektívny. Prečo sa tomuto aspektu zvlášť venujem? Mohli by sme predsa 

dôvodiť, ţe kolektívne výskumy, ktoré sa organizovali a vykonávali v prvých 

dvoch desaťročiach po roku 1948, zaiste neboli novinkou v odbore etnológia 

a výmyslom vtedajšej doby. Z predchádzajúcich bádaní existujú informácie 

o kolektívnych výskumoch i z  prvej polovice 20. storočia, ako boli napríklad 

                                                           
10 Pozri Ústredný archív SAV v Bratislave. Fond: Slovenská akadémia vied a umení, inv. č. 63, N-2, 

krabica 23, Národopisný ústav I., Spis č. 3472/1950. 
11 Podrobnejšie o ideologických školeniach a štúdiu marxistickej literatúry pozri MJARTAN 2006: 
220. 
12 Ústredný archív SAV v Bratislave. Fond: Slovenská akadémia vied a umení, inv. č. 63, N-2, 

krabica 23, Národopisný ústav I., Spis č. 3472/1950. 
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letné terénne výskumy študentov pod vedením profesora Karla Chotka 

(PODOBA 2005: 248), ktorý viedol Národopisný seminár  v rokoch 1921 – 

1931 na univerzite v Bratislave (MICHÁLEK – PODOLÁK 1995: 232). V čom 

však prišlo ku zmene, bolo to, ţe kolektívne výskumy okrem svojich vedeckých 

cieľov, čo bol sústredený zber istej témy alebo komplexný monografický vý-

skum v istej oblasti/ regióne,  získali po roku 1948 aj ideologické opodstatnenie. 

Napĺňali  poţiadavku, ktorá spočívala v programovom zavádzaní kolektivizmu.  

Kolektivizmus sa začal zavádzať vo vedeckých inštitúciách a vo vedeckej 

práci od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Jeho  tematizovanie moţno 

sledovať  napríklad  v zápisniciach vtedajšieho Národopisného ústavu SAVU, 

v publikovaných správach z výskumu druţstevnej dediny, ktorý realizoval ústav 

od  roku 1952 a v iných dokumentoch. Kolektívne výskumy sa sta-

li z ideologických dôvodov  preferované (podrobnejšie viď KILIÁNOVÁ – 

POPELKOVÁ 2010: 416 an).  V skúmanom prípade sa pod kolektívnymi vý-

skumami chápali zberné akcie študentov, ktorí sa ako skupina odobrali do urči-

tej  oblasti Slovenska a  zbierali materiál individuálne v jednotlivých dedinách. 

Spravidla ich na výskume sprevádzal pedagóg. Študenti večer mohli referovať 

a diskutovať o svojich získaných materiáloch a výskumných skúsenostiach 

(Rozhovor JM 2011). Avšak  súpis materiálov z Archívu NSS odhaľuje, ţe nie 

vţdy skúmala v regióne celá skupina študentov niekedy išli bádatelia na terénny 

výskum aj individuálne. V roku 1962 napríklad Ján Botík individuálne skúmal 

v okolí  Bánoviec a Uhrovca (BOTÍK 1962) a v roku 1965 sa výskumom parti-

zánskeho folklóru venovala iba Kornélia Kropiláková v okolí Povaţskej Bystri-

ce a Vsetína (KROPILÁKOVÁ 1965). 

 

Záver: výskumné výsledky kolektívnej akcie 

Výskum dejín odboru nie je samoúčelný. Má za cieľ popísať, analyzovať, vy-

svetliť vedecké názory a konanie vedcov v určitom období. Poznanie predchá-

dzajúceho stavu dáva moţnosti porozumieť prečo a ako fungovala vedecká 

činnosť v skúmanom období, napríklad v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 

prečo sa niektoré vedecké projekty realizovali, ako a za akých podmienok sa 

rozvíjalo vedecké bádanie v etnológii na Slovensku.  

Na príklade výskumov partizánskeho folklóru moţno sledovať jeden vedecký 

zámer a jeho realizáciu za podmienok, aké poskytovala sociálna realita na Slo-

vensku začiatkom 60. rokov 20. storočia. Akcia mala odborný cieľ, ktorý spočí-

val vo výskume dovtedy málo prebádaných ţánrov ľudovej slovesnosti, označe-

ných ako spomienkové rozprávanie a  rozprávanie zo ţivota. Vďaka týmto 

a iným výskumným akciám, vďaka diskusiám vo vedeckej obci, definovali sa 

v nasledujúcich rokoch nanovo ţánre ústnej slovesnosti na Slovensku v súlade 

s vedeckými trendmi v ostatných krajinách Európy a zámoria (MELICHERČÍK 

1961, GAŠPARÍKOVÁ 1971, MICHÁLEK 1971). 
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 Nemoţno však zabúdať i na fakt, ţe výber témy výskumu zodpovedal ideo-

logickým poţiadavkám obdobia päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 20. 

storočia. Z archívnych výskumov napríklad o vtedajšej činnosti ÚEt SAV je 

totiţ moţné zistiť, ako sa po zjazde KSS v roku 1950 o výsledky zjazdu disku-

tovalo vo vedeckej obci a k čomu diskusie viedli. Vedenie akademického pra-

coviska sa snaţilo výsledky zjazdu priamo aplikovať na vedecko-výskumný 

program. I preto sa širšie definovaná folkloristická téma o novej tvorbe dostala 

do centra pozornosti (KILIÁNOVÁ – POPELKOVÁ 2010: 417 an., ZAJONC 

2010a: 427 an.).  

V neposlednom rade istú úlohu hrala konkrétna organizácia výskumov. Ko-

lektívne výskumy sa preferovali ako dôsledok poţadovaného kolektivizmu. 

Zároveň NSS v spolupráci s ústavom v SAVU/ SAV a katedrou na FFUK dúfala 

– a nie márne – ţe kolektívne, teda sústredené skupinové zberateľské akcie 

prispejú k dôleţitému cieľu, ktorý si stanovila povojnová generácia etnológov. 

Týmto cieľom sa stalo úsilie, aby sa zozbieralo v najkratšom čase jednak čo 

najviac materiálu o tradičnej ľudovej kultúre na území Slovenska, jednak aj 

údaje o jej premenách. Práve tento posledný aspekt sa opätovne spomínal  na 

Valnom zhromaţdení v uvoľnenom roku 1969, keď vtedajšia tajomníčka NSS 

Ema Kahounová hodnotila negatívne nárast individuálnych výskumov na úkor 

kolektívnych takýmito slovami: „Ich rôznorodosť je v priamo v protiklade 

s uznesením Valného zhromaţdenia z roku 1966, ktoré odporučilo uprednostniť 

hĺbkové výskumy uţšieho okruhu tém.“ A ďalej o týchto hĺbkových výskumoch 

hovorí ako o kolektívnych (KAHOUNOVÁ 1970: 146-147).  

Príklad organizovania a realizácie kolektívnych výskumov partizánskeho 

folklóru ukazuje  názorne, ako fungovalo vytyčovanie  vedeckých plánov a ich 

realizácia v etnológii v dobovej politickej,  ideologickej i odbornej realite päť-

desiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. 
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Príloha č. 1 

Zoznam materiálov z výskumu partizánskeho folklóru v Archíve NSS  

 

1960 
BOTÍK, J. 1960:  Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č.  12. 

LEŠČÁK, M.  1960:  Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č.  24.   

MICHÁLEK, J. 1960: Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č.  27. 

MYŠÁKOVÁ, D. 1960: Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č.  28 

POBEŢALOVÁ, M. 1960: Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č. 37. 

VRCHOVINA, P. 1960: Partizánsky folklór z oblasti Banskej Bystrice. Inv. č.  40.  

 

1961 
BOTÍK, J. 1960: Partizánsky folklór z oblasti Bánoviec.  Inv. č.  44. 

LEŠČÁK, M. 1961: Partizánsky folklór z oblasti Bánoviec.  Inv. č. 45. 

ŠVEHLÁK, S. 1961: Partizánsky folklór z oblasti Prievidze.  Inv. č.  83. 

POBEŢALOVÁ, M. 1961: Partizánsky folklór z oblasti Prievidze.  Inv. č. 84. 

 

1962 
BOTÍK, J. 1962: : Partizánsky folklór  Bánovce, Uhrovec. Inv. č. 108. 

 

1963 
SLAVKOVSKÝ, P. 1963: Partizánsky folklór  Lubina, Bzince, okolie Myjavy. Inv. č.  

158. 

FREŠOVÁ, G. 1963: : Partizánsky folklór  okolie Myjavy. Inv. č. 173. 

VALENTOVÁ, K. 1963: Partizánsky folklór v Košariskách, Bukovci a Priepastnom. Inv. 

č. 188. 

CHLUP, J. 1963:  Partizánsky folklór v oblasti Myjavy. Inv. č. 189. 

KROPILÁKOVÁ, K. 1963: Partizánsky folklór z Čierneho Balogu. Inv. č. 191. 

ŠKVARENINOVÁ, T. 1963:  Partizánsky folklór z Čierneho Balogu. Inv. č. 192. 

APÁTHYOVÁ, K. 1963: Partizánsky folklór na Myjave. Inv. č. 193. 

ŢABKAYOVÁ, V. 1963: Partizánsky folklór v oblasti Stará Tura, Myjava.  Inv. č. 194. 

 

1964 
KROPILÁKOVÁ, K. 1964: Partizánsky folklór z Čierneho Balogu. Inv. č. 205. 

ŠKVARENINOVÁ, T. 1964: Partizánsky folklór z Čierneho Balogu. Inv. č. 206. 

BOROŠKOVÁ, G. 1964: Spomienky na povstanie a činnosť gestapa v Liptovskej Sielni-

ci. Inv. č. 211. 

BOROŠKOVÁ, G. 1964: SNP v ľudovom rozprávaní v Liptovskej Sielnici. Inv. č. 225. 

KRAUSOVÁ, D. 1964: Partizánsky folklór (Bošáca, Trenčín). Inv. č. 260. 

MITAĽOVÁ, Z. 1964: Partizánsky folklór (Myjava). Inv. č. 261. 

SLAVKOVSKÝ, P. 1964: Partizánsky folklór (Zemianske Podhradie, Maríková). Inv. č. 

264. 

ŠKVARENINOVÁ, T. 1964: Partizánsky folklór (Povaţská Bystrica, Vsetín). Inv. č. 

266. 
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1965 
KROPILÁKOVÁ, K. 1965: Partizánsky folklór (Povaţská Bystrica, Vsetín). Inv. č. 267. 

 

1966 
CHLUP, J. 1966: Partizánsky folklór (Povaţská Bystrica, Vsetín). Inv. č. 268. 

MITAĽOVÁ, Z. 1966:  Partizánsky folklór,  Hanušovce nad Topľou. Inv. č. 293. 

KRAUSOVÁ, D. 1966: Partizánsky folklór, okolie Bardejova. Inv. č. 324. 

DUBAYOVÁ, M. 1966: Partizánsky folklór, okolie Bardejova. Inv. č. 325. 

 

Zoznam materiálov z výskumu partizánskeho folklóru v Archíve textov 

Ústavu etnológie SAV 
GAŠPARÍKOVÁ, V. 1960: Rozprávania, hry, piesne. Obce okresu Banská Bystrica. Inv. 

č. 399. 

 

Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA č. 2/0086/11 Dejiny etnológie na Sloven-

sku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní, ktorý sa 

rieši v rokoch 2011- 2013.  
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DAGMAR KLÍMOVÁ – AUTOBIOGRAFIE  

A KONTAKTY SE SLOVENSKEM 
 

Jana Pospíšilová 
 

 

Klíčová slova: etnologie, autobiografické materiály, česko-slovenské vztahy-

Keywords: ethnology, autobiographical material, Czech-Slovak relations 

 

Contacts between the Czech and Slovak folkloristics/ethnology have presented 

themselves in the institutional as well as personal level. The written diaries and 

oral memories of Dagmar Klímová, a distinguished research worker in the field 

of folklore, offer an individual, informal view of the partial situation in ethnolo-

gy in the Czech and Slovak context of the second half of the 20
th

 century. The 

autobiographical material supplements and enlightens the official events and 

research trips of Dagmar Klímová to Slovakia.  

 
 

Můj příspěvek k tématu konference Regióny Slovenska v etnologických a 

kultúrno-historických súvislostiach je motivován jubileem osobnosti, jejíž ži-

votní a profesní cesty bývaly často orientované právě na Slovensko – totiž osm-

desátými pátými narozeninami Dagmar Klímové. Významná česká folkloristka 

a etnoložka se jich dožila v ústraní, ve slábnoucí tělesné kondici, ale dosud se 

stopami charakteristického bystrého úsudku, osobitého humoru a veskrze klad-

ného vztahu ke Slovensku a k představitelům slovenské folkloristiky. D. Klímo-

vá patří spolu s Jaromírem Jechem a Oldřichem Sirovátkou ke generaci folklo-

ristů- profesionálů, kteří měli to štěstí – jak ona sama říká – že pro ně se koníček 

stal placeným zaměstnáním. 

Ve svém příspěvku vycházím z publikovaných i nepublikovaných textů D. 

Klímové a z rozhovorů, které jsme spolu uskutečnily v posledních deseti letech. 

Byla jsem přítomna jejím přípravám ke stěhování z bytu na pražských Králov-

ských Vinohradech, v němž prožila manželství s asyriologem a znalcem práva 

starého Předního východu doc. JUDr. Josefem Klímou, CSc. (1909 – 1989), do 

bytu menšího (v roce 2007), z něhož se musela odstěhovat po třech letech do 

domova pro seniory. Přirozené situace v jejím bytě poskytovaly možnost zachy-

tit ústní spontánní autobiografii badatelky, v níž se zračí také rodinná a skupino-

vá historie (Hlôšková 2008: 13–14). Její výpovědi spolu s písemnými záznamy 

osvětlují individuální optikou dění a vztahy uvnitř skupiny tvořené badateli 
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pohybujícími se v okruhu Dagmar Klímové během jejího působení v Ústavu pro 

etnografii a folkloristiku ČSAV. Vysvětlují a podrobně popisují způsob terénního 

výzkumu, dokumentaci, přípravu a realizaci publikací a v mnohém ohledu dopl-

ňují oficiální dějiny oboru a dnešního Etnologického ústavu AV ČR.
1
  

PhDr. Dagmar Klímová, CSc., rozená Rychnová, je pražská rodačka, která 

se v etnografických kruzích proslavila svým stacionárním výzkumem lidového 

vyprávění na Horňácku v padesátých letech 20. století. Poprvé ji poslal do Ja-

vorníka v roce 1947 Karel Chotek a byl to také on, kdo ji jako pomocnou vě-

deckou sílu zaměstnanou ve Státním ústavu pro lidovou píseň formoval v roce 

1951 během první výzkumné cesty na Slovensko. …Vyhlídka, ţe budu dělat 

Chotkovi famula, byla teda lákavá…Jelo se Chotkovou  „hadimrškou“, béţovým 

kabrioletem ... „severní trasou“, tj. na Olomouc a na Makov, tam se na ohníčku 

vařil puding, do kterého napadalo jehličí, ale jíst se to dalo. Bylo ještě lístkové 

hospodářství… (Klímová 2011).  

 

D. Klímová studovala češtinu, dějepis a 

později národopis a slovanskou filologii na 

Karlově univerzitě v letech 1945 – 1950, 

doktorskou práci (PhDr.) obhájila v roce 

1950 a kandidátskou (CSc.) v roce 1961. 

Nejprve pracovala ve Státním ústavu pro 

lidovou píseň v Praze (1950 – 1953) a poté 

byla do roku 1983 zaměstnána jako vědec-

ká pracovnice Ústavu pro etnografii a 

folkloristiku ČSAV. O šíři a množství 

publikovaných pracích vypovídá její per-

sonální bibliografie (Pospíšilová – Berán-

ková 2007), která se ovšem rozrostla o 

některé práce publikované po roce 2007. 

V souvislosti s přípravou zmíněné biblio-

grafie jsem začala k D. Klímové jezdit a 

rozhovory, do značné míry monology, 

jsem nahrávala na magnetofon. Jednu 

návštěvu zaznamenala v roce 2002 Jiřina 

Kosíková videokamerou.
2
 Vedle bibliografických údajů vypovídají o jejím 

osobním profilu, odborných zájmech a profesní dráze také interwiev s D. Klí-

                                                           
1 Například doplnění stručných informací o působení D. Klímové v ÚEF ČSAV v publikaci Tyllner, 

L. – Suchomelová, M. (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905 – 2005. Praha, 

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2005 na s. 46, 49, 65. 
2 Videokazety KVa 355, KVa 356 a magnetofové kazety Pk 593, 594, 606,645, 646, 700 jsou ulože-

ny v dokumentačních sbírkách a fondech Etnologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště 

Brno; v roce 2002 a 2006 jsme rozhovor provedly společně s Hanou Hlôškovou z Ústavu etnológie 
SAV. 
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movou uveřejněné v Národopisných informáciích (Hlôšková 1993), v časopise 

Český lid (Pospíšilová 2003) a jubilejní sborník To všechno jsem já, obsahující 

texty, ale i fotografie a vlastní kresby (Klímová 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

obrázek č. 2 

 

Osobní fond D. Klímové jsem na její přání postupně od roku 2007 převážela 

do Brna a v současné době ho zpracovává v rámci dokumentačních sbírek br-

něnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR Andrea Zobačová, jíž děkuji 

za přípravu podkladů z osobního fondu D. Klímové pro referát. Součástí fondu 

jsou školní sešity formátu A 5, do kterých si D. Klímová zaznamenávala nejrůz-

nější plány a úkoly, které chtěla splnit v domácnosti a především v oboru, nej-

různější nápady, vzpomínky, a také každodenní postřehy a zápisy osobní dení-

kového charakteru. Domnívám se, že tyto sešity byly pisatelce, mající osobní 

kontakt jen s několika málo lidmi, několikaletou specifickou komunikační plat-

formou. Do sešitů začala zapisovat přibližně v polovině devadesátých let 20. 

století a poslední zápisy končí v roce 2008 před zhoršením jejího zdravotního 

stavu a přestěhováním z bytu do domova pro seniory.
3
 Písemné poznámky jsou 

určeny jednak jí samotné, aby nezapomněla na to či ono, ale pravděpodobně 

jsou adresovány také čtenářům-badatelům, kteří je jednou dostanou do ruky a 

budou je moci využívat a hodnotit. Domnívám se, že tyto každodenní a autobio-

grafické materiály vznikly s určitým úmyslem. Představují poselství, bilanci, 

sebeanalýzu, potřebu uplatnit svoje vědomosti a poznatky, zprávu určenou ná-

sledujícím generacím (Brednich 1982: 47). Citované úryvky takový úmysl D. 

Klímové dosvědčují: …Měla bych někam napsat „co se o mně neví“ jako dopl-

                                                           
3
 Během prvních kontaktů s osobním fondem Dagmar Klímové (sign. R 20) bylo nalezeno 20 sešitů, 

z nichž 14 je číslovaných (č. 2, 4, 5, 6, 10, 14, 23, 25, 29, 32, 37, 38, 43, 44) z let 1996 – 1999, a 

ostatních 6 pochází z roku 2008 a odrážejí především přípravu článku o Jiřím Polívkovi. 
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něk „to všechno jsem já“ – i kdyby to bylo jen do archivu…“; „V knize vzpomí-

nek vylíčit někde, co dělala já pro Josefa a co Josef pro mne. 
4
  

V publikovaných vzpomínkách, v sešitech i v záznamech rozhovorů se D. 

Klímová mnohokrát vrátila ke svým cestám na Slovensko. Inspiračním zdrojem 

a poučením byly pro ni zejména cesty s K. Chotkem do Cerova (1951 a 1953), 

z nichž jedna vedla nejprve na východní Slovensko (1951). Pořizovala nejen 

fotografie, ale také zdařilé kresby – Chotek mne ovšem vzal s sebou jako kresli-

če. 

 I když byly pro ni jen výzkumnou „štichpróbou“ a souhrnnou studii z těchto 

cest nepublikovala, k poznatkům při nich získaných se vracela po celý život. 

Zapůsobily na ni archaické způsoby hospodaření a myšlení, začala si všímat 

různých forem komunikace a slovesné ústní tradice a zachytila vyprávění 

s motivy o Turcích, kterému později věnovala itenzivní pozornost. Působení K. 

Chotka komentovala slovy: Mě k pověstem přivedl specialista na pletené stodo-

ly. Vzpomínala také na putování s přáteli a výzkumy a setkání s kolegyněmi, 

například s Máriou Kosovou. Později se k nim přidaly účasti na folkloristických 

konferencích a seminářích (Smolenice 1989 Současnost a perspektivy slavistic-

kého štúdia; Dolná Krupá 1987 Poetika folklórnych žánrov a 1991 Folklórne 

žánre – archívy – katalogy; Kočovce 1992 Folklore in the Identification Proces-

ses of Society).
5
 

Mým přátelům je známo, ţe jsem kdysi poznala Slovensko krok za krokem. Se 

skupinou přátel s tlumoky na zádech jsem prošla kříţem kráţem Nízké i Vysoké 

Tatry, slovenské Rudohoří a jeden z těchto přátel, Josef Klíma, se pak stal na 

dalších 30 let mým ţivotním partnerem. Poznat obor svého partnera jsme brali  

 

                                                           
4 Sešit Pracovní náměty 2008 (červenec, srpen, září); Sešit 2008 Polívka, s. 10. 
5 O účasti na konferenci ve Smolenicích v roce 1989 kopie dopisu z 30. 1. 1990 adresovaného 

pravděpodobně prof. Jánu Komorovskému, CSc.: Váţený pane profesore, děkuji Vám za krásná 

slova, která jste mi napsal o mém zesnulém manţelovi. Škoda, ţe nás minulá doba tak honila, manţel 
by se býval rád s vámi častěji stýkal, velmi si Vás váţil. Byli jsme sice v posledních letech dvakrát 

nebo třikrát v Bratislavě, ale vţdy jen na skok, kdyţ jsme tudy projíţděli na některou mou folkloris-

tickou konferenci, ať v Dolní Krupé neb – naposledy ve Smolenicích. Loni do toho přišel nečekaně 
slavený 28. říjen, takţe se mu ani nepodařilo poděkovat redakci za pěkně vypravené vydání Lidí 

Mezopotámie, psala jsem jim aţ v těchto dnech. Shodou okolností se jedině od Slováků dostalo 
mému manţelovi gratulace k osmdesátinám. Byli jsme na počátku listopadu na slavistické (mojí) 

konferenci ve Smolenicích. Manţel se uţ kvůli rostoucí skleróze a špatné orientaci v čase i prostoru 

uţ ode mne neodlučoval. Všude jsem ho brala s sebou. Kdyţ konference končila, dala nalít pořada-
telka dr. Gašparíková stopečky alkoholu a řekla: „Pripime na zdravie čestného folkloristu, ktorý 

bude mať čoskoro narodeniny!“ Manţela to překvapilo a velmi potěšilo. Byl tam výkvět slovenské 

literární vědy a jazykovědy a také všichni folkloristé Slovenska a Moravy /Čechy jako vţdy „truco-
valy“, my tam byli jako dvě soukromé osoby/… 

Opis dopisu pořídila Ludmila Tylová, dcera J. Klímy z prvního manželství, která také větší část 

osobního fondu D. Klímové předala EÚ AV ČR a byla zplnomocněna pro veškeré úkony 
s materiálním i duchovním majetkem D. Klímové. 
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velmi váţně, a tak se stalo, ţe bezprostředně po svatbě jsme se vypravili na 

pěší tůru s pevným záměrem poznat trasu, po které po dlouhé generace chodíva-

li z Horňácka hraničním hřebenem 

aţ na daleké Kopanice, kde posky-

tovala pomoc, kdyţ někomu očaro-

vali krávu, proslulá boršická
6
 bo-

hyně. Idylické poměry, jak jsme je 

znali z cest po Slovensku, kdy nás 

na horské samotě pokaţdé velmi 

ochotně „za dobré slovo“ ubytova-

li, pokud se spokojíme noclehem 

v seníku a večeří sestávající 

z čerstvě nadojeného mléka, … Uţ 

se připozdívá a my si povšimneme, 

ţe obcí prochází zřejmě nedávno vyasfaltovaná silnice. Ta snad povede k nějaké 

civilizaci, jako je hotel nebo autobusová stanice. Přivedlo nás to k pěknému 

zděnému domu – byla to škola.
7
 

Další zápisy vypovídají o neúnavné snaze pracovat a publikovat. 

– Středa 23. VII. 08: uvaţuji, co mohu nabídnout k publikování Haně Hlôš-

kové: Moje učednická léta – Cerovo s profesorem Chotkem.
 
 

– Pondělí 4. VIII. 08: Co nabídnu Janě Pospíšilové jako článek: 1/ Bratři 

[jméno mi vypadlo!] z Cerova. Lépe: S profesorem Chotkem v Cerově 

1953.
8
…Sběratelovy terénní zápisky…Snad to dokončím jako rukopis, to je 

jeden z mých dluhů mé disciplině. (To všechno jsem já 2006: 266). 

Osobní vzpomínky mohou vypovídat také o dobových zvláštnostech a je-

vech, které se mohou osvětlit až po delší době, popřípadě po politické změně. D. 

Klímová se na několika místech zmiňuje o svých příspěvcích do cyklostylové 

publikace Typy ľudových rozprávok. Klasifikácia a bibliografia, který v roce 

1960 rozmnožila a vydala Společnost československých národopisců a Sloven-

ská národopisná spoločnosť. Je autorkou úvodu a závěru a z jejích slov není 

zcela jasné, zda je skutečně autorkou také překladu referátu Stitha Thompsona 

Report of the Revision of the Types of the Folktale z roku 1959. 

– Někde jsem si načrtla, co bych měla napsat o vzniku mých katalogů – mu-

sím popsat přesně, jak jsem přišla k slovenskému AaTh – věnoval zdarma Mi-

                                                           
6 Dagmar Klímová má pravděpodobně na mysli bohyni působící v Boršicích u Blatnice, která byla 

rodem z Vyškovce. Viz Jilík, J. (2005):  Ţitkovské bohyně: po stopách lidové magie v Bílých Karpa-
tech. Uherské Hradiště: Alcor puzzle, s. 55, 57.  
7 Sešit Polívka 2008 (únor). Dále o učitelském páru Hiľovských a získání knížečky Výbor ľudových 

rozprávok viz Jiří Polívka očima mé generace, in: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folkló-
ru. Bratislava – Brno 2009, s. 23–24. 
8 Sešit Pracovní náměty 2008, s. 1 – 4, 21 – 30.  
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chálek. Věnovala jsem se tomu souhrnně, ale kdyţ 

nastoupil Jech do funkce, ohlásil to jako plnění 

plánu… 

– Mám hodně materiálu ke katalogu – podle 

Tilla a AaTh – zčásti i Jechovy věci. Uţ jsem do 

jiného sešitu načrtla repliku na poslední štěk k mé 

„80“ – od oné brněnské dívčiny [A. Zobačová ve 

Slavistické folkloristice], která chválí hlavně mé 2 

katalogy – musím dát najevo, ţe jsem ke sloven-

skému AaTh přišla jak slepý k houslím. Věnoval 

mi to Michálek, neřekl, kdo to přeloţil – nejvyšší 

čas to zjistit a uveřejnit. Tehdy jsem to vlastně 

kryla – byla to osobní akce na mé riziko, avšak 

mezitím postoupil Jech na ředitele ústavu a ne 

oddělení a hodilo se mu do krámu prohlásit to za 

splněný plán oddělení. …
9
 

Jech ve funkci ředitele podporoval práce na katalogu pohádek. Oficiálně se 

postavil za projekt původně ryze soukromý, prováděný v rámci Národopisné 

společnosti. Šlo o vydání“ zájmového tisku“slovenského překladu katalogu 

Aarne-Thomsponova (Typy ľudových rozprávok 1960), který se tak mohl stát 

základem pro další katalogizační práce… (Klímová 2005: 10). 

D. Klímová se vrací písemně i ústně k setkáním a debatám či sporům 

s nejrůznějšími představiteli oboru, v němž byla celý život činná. Je otevřená a 

názorově stabilní. Projevovala se jako dobrá etnoložka a pozorovatelka 

s širokým kulturněhistorickým viděním.  Vyhodnocení jejích autobiografických 

dokumentů ponecháváme další generaci, která se s odstupem bude moci zabývat 

osobními sympatiemi či antagonismy nebo politicky motivovanými postoji 

kolegů. Individuální lidské osudy a autobiografické dokumenty hrály roli 

v národopisném bádání už v minulosti. V současnosti jsou autobiografie jedním 

z nástrojů interpretace minulosti. V dokumentech D. Klímové se odráží vliv 

vnějších podmínek, ale také vývoj, zrání osobnosti a optika vnímání vlastního 

života. Tyto okolnosti a některé změny ve vidění životního prostoru odpovídají 

normálnímu průběhu vývoje osobnosti podle teorií vývojové psychologie 

(Langmeier – Krejčířová: 2006).  

 

Místo závěru 

D. Klímová ve své knize To všechno jsem já shrnula svůj život slovy: Kdyţ 

tak hledím zpátky na uplynulé půlstoletí, vidím, ţe ţivot byl něco jako vodní 

slalom na horské hodně kamenité říčce, kam naši bliţní mezi tůňky, vodopády a 

                                                           
9 Sešit Pracovní náměty 2008, s. 9, 12 – 13. 
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kamenné hradby ještě nastavěli rafinované kontrolní branky. Ale dojíţdíme 

nakonec všichni – i kdyţ bez medailí (Klímová 2006: 9). 
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SLOVENSKO-MAĎARSKÁ KONTAKTOVÁ 

ZÓNA AKO ŠPECIFICKÝ PRIESTOR 

KULTÚRNYCH SÚVISLOSTÍ 
 

Ján Botík – Marta Botíková 
 

 

Kľúčové slová: etnická kontaktová zóna, kultúrne kontakty, symbióza 

Key words: ethnic contact zone, cultural contacts, symbiosis 

 

Slovak-Hungarian contact zone is historically and culturally specific area showing  

features of cultural coexistence in various spheres (language, agriculture, building, 

customs and rituals) rooted in layers of common history, regional/geographical charac-

teristics and way of life. The argument is based on analysis of the secondary sources of 

both Slovak and Hungarian ethnology, history, linguistics and other social science and 

humanities. Differences found in between the cultural phenomena of the two contacting 

ethnic areas are due to  taking over  phenomena from the neighbouring culture in the 

certain stage of its development and also due to  accommodation of the phenomena to the 

various range of circumstances. 

 

 

Slovensko-maďarská etnická hranica, ktorá nesleduje štátnu hranicu prechá-

dza celým juţným Slovenskom od Bratislavy cez Sereď – Hlohovec – Nitru – 

Levice – Veľký Krtíš – Lučenec – Rimavskú Sobotu – Turňu aţ po Michaľany. 

Túto líniu historici označujú za hranicu, po ktorú prenikli kmene starých Uhrov 

uţ v polovici 10. storočia (LUKAČKA – STEINHÜBEL 2003: 31).  

Povšimnutiahodné sú doklady, ktoré poukazujú na predstavy o prekrývaní sa 

prírodného a etnického rozhrania. Poznáme ich zo staršej i novšej literatúry. 

„Pokým sme na rovine, stretávame sa s maďarskými osadami; akonáhle sa obja-

via prvé vŕšky, začína miznúť maďarská reč; čím sú hory vyššie, tým viac sa 

rozrastá a mohutnie Slovač“ píše sa o etnickej hranici v Tekovskej ţupe 

(KŐRÖSY 1896). Podobne je hranica reflektovaná v kultúrnej pamäti obyvate-

ľov Hontu. Tí pri národopisnom výskume tohto regiónu sprostredkovali bádate-

ľom informáciu, ţe ešte v 19. storočí bolo moţné rozpoznať maďarskú časť 

Hontu od slovenskej podľa stavieb. Slováci uprednostňovali pri stavbe domu 

drevo, neskôr kameň, Maďari hlinu. Takéto predstavy sú výrazom etnických 

stereotypov, ktoré sú obvyklé v oblasti kontaktových zón, kde susedili rozdielne 

etniká (DANGLOVÁ 1986: 141). 
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Sformovanie a pretrvávanie slovensko-maďarskej etnickej hranice bolo ur-

čované hospodárskym zameraním a hlavným zdrojom obţivy kontaktujúcich sa 

skupín. Ako to súviselo so spôsobom ţivota prichádzajúcich, najvhodnejšie 

podmienky poskytovali níţinné priestranstvá podunajsko-karpatskej kotliny. 

Preto zaiste nie je náhodné, ţe na ich severnom okraji vznikli pribliţne dve 

desiatky obcí, ktorých názvy boli utvorené z mien staromaďarských kmeňov. 

Pôvodne tam zväčša plnili funkciu pohraničných stráţnych osád príslušných 

kmeňov – Gyarmat/Ďarmat, Nyék/Nék, Keszi/Kesi a Kér/Kér (KRAJČOVIČ 

2005: 125). 

Priestorové súradnice etnickej hranice sú iba časťou problematiky, ktorá nás 

zaujíma. Tou druhou je hľadanie odpovedí na to, aké boli dôsledky dlhodobého 

spoluţitia Slovákov a Maďarov na miestach, kde sa stretávajú ich etnické teritó-

riá. História tohto spolunaţívania bola uţ hodnotená z najrozličnejších zreteľov 

zainteresovaných spoločenských vied. Boli to často etnocentricky vyhrotené 

stanoviská či uţ maďarských hegemonialistov alebo slovenských obranárov. 

Hoci skromnejšie, predsa však boli na obidvoch stranách zastúpené aj snahy 

o ideologicky a nacionálne nepredpojaté posúdenie slovensko-maďarských 

medzietnických a interkultúrnych súvislostí. Za najprínosnejšie výsledky takto 

zameraného rozvaţovania moţno označiť poznatky, ktoré rozvíjali bádateľské 

koncepcie o maďarsko-slovanskej a slovensko-maďarskej symbióze (KUČERA 

1981).  

Predpokladom procesov, ktoré vyúsťujú do podoby kultúrnej symbiózy, bý-

va spravidla dlhodobý a intenzívny sociálny kontakt príslušníkov skupín 

s odlišným kultúrnym uspôsobením. V prípade Slovákov a Maďarov najčastej-

šou situáciou a miestom ich vzájomných kontaktov boli etnicky zmiešané regió-

ny a jednotlivé sídelné jednotky – dediny a mestá. Poznatky o nich boli zhro-

maţdené zloţitými postupmi porovnávacieho štúdia, rozvíjaného na pomerne 

širokej platforme multidisciplinárnych prístupov. Aj náš vhľad do problematiky 

nebude a nemôţe byť zodpovedajúco vyváţeným a celostným, ale iba mozaiko-

vým a značne zlomkovitým obrazom, keďţe interkultúrne súvislosti, ktorými 

bolo sprevádzané viac ako tisícročné spoluţitie Slovákov a Maďarov, mali 

mnohorakú podobu, intenzitu, aj smerovanie kultúrnych podnetov.  

Pokiaľ ide o najstaršie časy spoluţitia, z doterajších poznatkov historikov, ar-

cheológov a jazykovedcov vyplýva, ţe spolunaţívanie starouhorských kmeňov 

so staroslovanským obyvateľstvom malo dve základné podoby. Prvá sa vyzna-

čovala dištancovanými vzťahmi starých Uhrov a Slovienov, čo znamená, ţe 

vzájomne nekomunikovali a nemiešali sa. Nasvedčujú tomu relatívne malé 

staromaďarské pohrebiská, ktoré boli umiestňované oddelene od slovanských 

pohrebísk. Spoločnosť starých Uhrov sa od usadlých slovanských roľníkov 

odlišovala nielen vzdialeným ugrofínskym jazykom, ale boli cudzorodí aj civili-

začno-kultúrne. Doklady z 10.-11. storočia, tzv. levédskej industrie sú prvky 

nomádnej pastierskej kultúry euroázijského pôvodu, ktoré ostro kontrastovali so 
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spôsobom ţivota a kultúrou slovanských roľníkov na strednom Dunaji 

(RUTTKAY, A. 2001 a 2002, SZENTPÉTERI 1999, PALÁDI-KOVÁCS 1997, 

HANULIAK 2000 a 2003). 

Druhú podobu reprezentuje vývin od 11. storočia, keď sa v dôsledku histo-

ricko-politického aj hospodárskeho vývinu začal proces prechodu starouhorské-

ho obyvateľstva z nomádneho pastierstva na efektívnejšie usadlé dobytkárstvo 

a postupne aj na poľnohospodárstvo. Dištancovanie vo vzájomných vzťahoch sa 

menilo na komunikáciu a kooperáciu. Osady zakladali v bezprostrednej blízkos-

ti slovanských osád, pričom neraz sa s nimi aj spájali. Začali vznikať aj spoloč-

né pohrebiská.  Šperky, pracovné nástroje, militáriá, milodary a ďalšie predmety 

nájdené v hroboch, sa vyznačovali prevaţne zhodnými znakmi (HANULIAK 

2003: 24). Pohrebiská so zmiešanými slovansko-maďarskými znakmi dostali 

názov belobrdská kultúra. Jej výnimočný význam treba vidieť v tom, ţe archeo-

lógovia definovaním jej etnickej dvojdomosti potvrdili slová stredovekého kro-

nikára Nestora, ţe Maďari neţili v Uhorsku oddelene, ale spolu so Slovanmi 

(RUTTKAY 2003: 226, STEINHÜBEL 2004: 171). 

Spoločné pohrebiská belobrdskej kultúry svedčia o sociálnych a kultúrnych 

vzťahoch dvoch civilizačne rozdielnych kultúrnych modelov. Môţeme predpo-

kladať, ţe podmienkou interakcií bola vzájomná jazyková komunikácia. Do 

vzájomných interakcií vstúpili spoločenstvá s rozdielnymi východiskovými 

pozíciami. Na jednej strane bolo starousadlé slovanské obyvateľstvo, ktoré po 

dobyvateľskom rozbití veľkomoravského štátu síce stratilo niekdajšiu mocen-

sko-politickú hegemóniu, nebol však zlikvidovaný dovtedajší hospodársky, 

spoločenský a duchovný ţivot usadlej slovanskej spoločnosti. Druhým subjek-

tom vstupujúcim do kultúrnych súvzťaţností bola staromaďarská spoločnosť, 

ktorá hľadala nielen nový ţivotný priestor, ale aj východisko z hospodárskej 

krízy prechodom z nomádnej pastierskej na usadlú agrikultúrnu platformu. Bolo 

preto zrejmé, ţe na prijímaní kultúrnych podnetov boli oveľa viac zainteresova-

ní transformujúci sa starí Maďari, ako autochtónni Slovania, u ktorých sídelná, 

hospodárska a jazykovo-kultúrna kontinuita nebola citeľnejšie zasiahnutá. Naj-

zreteľnejšie sa to odrazilo v ich jazyku. Slavista István Kniezsa vyrátal, ţe do 

ugrofínskeho slovného základu maďarčiny sa navrstvili slová prevzaté 

z turečtiny v rozsahu 6,5 %, z nemčiny 7,3 % a zo slovanských jazykov aţ 

12,4 %. Najviac slovných výpoţičiek, asi 1500–2000, sa do maďarčiny dostalo 

od najbezprostrednejších slovanských susedov a to uţ v 10.–12. storočí, v čase, 

keď sa staromaďarské kmene adaptovali na stredoeurópsky kultúrno-civilizačný 

základ. Poukazuje na to sortiment prevzatých slovanských slov spätých hlavne 

s agrikultúrou, staviteľstvom a bývaním, kresťanským vierovyznaním, organi-

záciou spoločenského, štátno-politického a cirkevného ţivota. Maďarčina ucho-

vala prevzaté slovanské slová v hláskoslovnej a významovej podobe, akú mali 

do 10.–12. storočia (jazykové zmeny, akými bol zánik nosoviek, zmena g na h, 
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zánik jerov a ďalšie). Naznačené jazykové vplyvy a kultúrne interakcie by boli 

sotva mysliteľné, ak by príslušníci zainteresovaných etník nedokázali medzi 

sebou komunikovať. Historik Peter Ratkoš vyslovil názor, ţe rozsiahlejšie súbo-

ry slov prechádzajú z jedného jazyka do druhého prostredníctvom bilingvizmu 

a následnej asimilácie. To znamená, ţe slovanské slová do maďarčiny prenieslo 

slovanské obyvateľstvo v tých častiach podunajsko-karpatskej kotliny (Panónia, 

Matra, Bukové pohorie, Ţitný ostrov, Poiplie), v ktorých krátko po usadení sa 

staromaďarskej spoločnosti, neskôr v 12. storočí, podľahlo asimilácii (RATKOŠ 

1990, STANISLAV 1999, PAULINY 1983, ONDRUŠ 2004, SZABADFALVI 

1997, BALASSA-ORTUTAY 1979). 

Z doterajšieho výskumu vyplynulo, ţe do vzájomných interakcií 

a kooperácie vstupovali nielen vrstvy pospolitého obyvateľstva, ale aj príslušní-

ci spoločenskej elity. Preduhorská domáca elita sa od samotného počiatku po-

dieľala na formovaní a správe novoutvoreného uhorského štátu (LUKAČKA 

2001). 

Druhý okruh problémov súvisí s ďalším  etnokultúrnym vývinom na sloven-

sko-maďarskom pomedzí. K tomuto je potrebné ozrejmiť si pouţitú terminoló-

giu etnická hranica, etnické rozhranie a etnická kontaktová zóna. 

Pod pojmom etnická hranica sa rozumie rozhranie, ktoré oddeľuje jazykové či 

etnické územia susediacich národov. Je to pomedzie medzi vnímavými 

a spravidla navonok manifestovanými rozdielmi susediacich etnických spolo-

čenstiev/skupín (DUBOVICKÝ 2007: 188). Etnické hranice sa len veľmi zried-

kavo vyskytujú v podobe ostro prebiehajúcej línie/čiary, oddeľujúcej susediace 

etnické spoločenstvá s vysokou mierou sociálnej a kultúrnej uzavretosti. Oveľa 

častejšie sú situácie, keď väčšina obcí na jednej i druhej strane nie je etnicky 

homogénna, ale národnostne zmiešaná. Takéto etnicky heterogénne obce vytvá-

rajú niekde uţší, inde širší pás/zónu, takţe aţ za tým sa začína súvislé etnické 

územie s kompaktným a homogénnym národnostným zloţením. Preto sa 

v takýchto situáciách povaţuje za korektnejšie pouţívať namiesto pojmu etnická 

hranica zodpovedajúcejšie pojmy etnické rozhranie a etnická kontaktová zóna 

(MAJO 2006: 83). K pojmu etnická kontaktová zóna sa prikláňame hlavne pre-

to, lebo sa dá zdôrazniť, ţe pri etnickom rozhraní dochádza k sociálnemu kon-

taktu, ktorý je určujúcim činiteľom pôsobenia akýchkoľvek sociálnych vzťahov 

a procesov kontaktujúcich skupín i jednotlivcov (GEIST 1992: 188). Naviac, 

pojem zóna umoţňuje poukázať na špecifickú etnosociálnu priestorovú situáciu, 

ktorá predstavuje mnohodimenzionálny súhrn činiteľov a kultúrnych reálií, 

zúčastnených na vytváraní socio-kultúrnych daností príslušníkov odlišných 

etnických spoločenstiev, ţijúcich na kontaktnom priestore (GAJDOŠ 2002: 94). 

Pre posúdenie podmienok a charakteru etnokultúrneho vývinu v priestore slo-

vensko-maďarskej kontaktovej zóny vyberáme zopár príkladov z okruhu tradič-

nej materiálnej a duchovnej kultúry, ktoré zaznamenali a interpretovali v období 

20. storočia viacerí slovenskí a maďarskí bádatelia. Jedným z príkladov môţe 
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slúţiť výskum tradičného poľnohospodárstva, ktorého zámerom bolo zrekon-

štruovať obraz o tradičných formách ţatvy a mlatby v Honte z prelomu 19. a 20. 

storočia. Cieľom porovnávacieho štúdia uvedených reálií zo slovenských 

a maďarských obcí Hontu bolo pokúsiť sa o určenie spoločných, prípadne dife-

rencovaných kultúrnych javov či foriem na úseku agrárno-etnografického štú-

dia. Dôleţitým záverom, ktorý vzišiel z takto zacieleného výskumu bolo, ţe „je 

ťaţké spájať nejakú materiálnu kultúru s konkrétnym etnickým spoločenstvom 

v čase a na území, ktoré bolo doslova kriţovatkou pohybu rôznych etník. Mate-

riálna kultúra strácala v kontaktových zónach rôznych etník medzi prvými svoje 

etnické špecifiká a stávala sa výslednicou konkrétnych prírodných, historických 

a kultúrnych podmienok. To je aj prípad juţných oblastí Slovenska. Tie boli 

súčasťou panónsko-potiskej oblasti, ktorá sa od praveku formovala ako pre-

chodná zóna. V nej jednotlivé etnické kultúry absorbovali prvky rôzneho pôvo-

du, vzájomne sa obohacovali a rozvíjali“ (SLAVKOVSKÝ 2002: 204). Aj po 

porovnaní výsledkov zhromaţdených výskumom tradičných foriem ţatvy 

a mlatby v Honte, s prihliadnutím na etnickú príslušnosť obyvateľov skúmaných 

slovenských a maďarských lokalít, bádatelia vyslovili záver, ţe etnická znako-

vosť sa na sledovaných kultúrnych reáliách neodrazila (PARÍKOVÁ – 

SLAVKOVSKÝ 1981).  

Doterajšie poznatky o obydlí na slovensko-maďarskom etnickom rozhraní 

naznačujú, ţe ľudová stavebná kultúra sa u slovenského i maďarského etnika uţ 

od ich počiatočných kontaktov vyvíjala k zhodným formám technologicko-

konštrukčného, dispozičného i funkčného riešenia. Potvrdzujú to nielen formy 

jednopriestorových zemnicových i nadzemných obydlí z 10.–13. storočia, ale aj 

formy vyspelejších viacpriestorových obydlí z neskorších vývinových období. 

Svedčia o tom takmer všetky, z typologického hľadiska dôleţité, komponenty 

ľudových stavieb a spôsobu bývania. U oboch kontaktujúcich sa etnických zlo-

ţiek bola zistená zhoda pouţívaných stavebných materiálov, technológie hline-

ných, drevených a kamenných stien domu, konštrukcie sochovo-slemenných, 

krokvových aj stolicových krovov, pouţívania a úpravy slamenej a trstinovej 

krytiny strechy, trojpriestorového komorového domu so symetrickým pôdory-

som, spojením pece a ohniska, architektonického riešenia výstupkov vchodu do 

domu a krytých podstení so stĺporadím, sortimentu a rozloţenia nábytku 

v dome, ako aj zhody vo výtvarnom riešení exteriérových a interiérových prv-

kov obydlia. Vysokú mieru unifikovaných znakov ľudovej stavebnej kultúry na 

slovensko-maďarskom etnickom rozhraní moţno doloţiť aj na niektorých re-

gionálne zastúpených staviteľských prejavoch. Ako príklad moţno uviesť dva 

špecifické javy z Hontu. Jedným z nich sú skalné obydlia v Brhlovciach 

a v Lišove, ktorých analogické formy boli na maďarskej strane zistené 

v niektorých lokalitách Bukových hôr. Druhou regionálnou zvláštnosťou sú 

formy veľkorodinných obydlí, ktoré boli na slovenskej strane zastúpené 
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v oblasti Krupinskej planiny a na maďarskej strane v lokalitách novohradských 

Palócov (MJARTAN 1971, BAKÓ 1977, MORVAY 1956, BALASSA 1994, 

BOTÍK 1988, 1998). 

Pozoruhodné paralely boli zaznamenané v pohrebnej obradovosti Slovákov 

a Maďarov, v niektorých prvkoch spôsobu pochovávania. V archeologických 

kruhoch vzbudila pozornosť interpretácia výklenkových hrobov podmolového 

typu (STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1993:40, BALASSA 1989:32). 

Z recentných prejavov nachádzame paralely vo formách,  symbolike 

a dekoratívnom stvárnení kamenných náhrobníkov v protestantských dedinách 

na slovenskej a maďarskej strane etnickej kontaktovej zóny v oblasti Hontu 

a Novohradu. Zhody v tvarovom a dekoratívnom riešení kamenných náhrobní-

kov môţu byť dôsledkom migračných pohybov. Je to nepochybne téma, ktorá 

ešte čaká na komparatívne zhodnotenie. 

K zaujímavým poznatkom dospelo porovnávacie štúdium slovensko-

maďarských interkultúrnych súvislostí aj pri interpretácii obyčajových tradícií 

v regiónoch slovensko-maďarskej kontaktovej zóny. Takýmto príkladom môţe 

byť obyčaj vynášania smrti z jarného a pálenia jánskych ohňov z letného zvyko-

slovného cyklu. Kalendárne obyčaje sú produktom dávno vykryštalizovanej 

agrárnej civilizácie, ktoré sa vyznačujú univerzálnym výskytom zhodných pre-

javov prakticky u všetkých poľnohospodárskych národov. Slovenskí etnológo-

via, folkloristi a etnomuzikológovia v týchto súvislostiach vyslovili indíciu, ţe 

v stredoeurópskom priestore bolo Slovensko najvýraznejším miestom výskytu 

a uchovávateľom archaických prejavov obyčajových a folklórnych tradícií. 

S tým súviselo, ţe z tohto územia sa obyčajové a melodické archaizmy rozšírili 

aj do inoetnického prostredia najbliţších susedov, akým bola juhovýchodná 

Morava, západné Rakúsko, juţné Poľsko a pravdaţe, aj severné Maďarsko 

(ELSCHEK 1996: 404). 

Významnou sondou pri výskume medzietnických a interkultúrnych súvislos-

tí na úseku duchovnej kultúry v Poiplí je staršia štúdia Jánosa Mangu. Prezento-

val v nej precíznu analýzu spojitostí slovanskej obyčaje vynášania Moreny 

s analogickou maďarskou obyčajou vynášania figuríny s názvom Kisze/Kiszi. 

János Manga pri výskume tejto problematiky zhromaţdil materiál z viacerých 

desiatok obcí od Nitry aţ po Košice, s hlavným dôrazom na územie Palócov. 

Kultúrno-geografickou a kultúrno-historickou porovnávacou analýzou dospel 

k záveru, ţe do tradičnej duchovnej kultúry maďarských Palócov prenikol zvyk 

vynášania Moreny z prostredia obklopujúcich slovenských dedín Hontu, Novo-

hradu a Gemera. Poukazuje na to aj maďarský názov pre figurínu Kisze, ktorý je 

odvodený zo slovenských názvov Kyseľ, Kyselica. Osobitne cenný je postreh, ţe 

v obyčaji Kisze z maďarských lokalít chýba predstava smrti, ako aj symbolické 

vyháňanie zimy. Táto modifikácia, ako aj presun vykonávania zvyku zo Smrtnej 

na Kvetnú nedeľu, nasvedčujú, ţe Maďari si osvojili tento zvyk v čase, keď sa 
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z pôvodného pohanského obsahu transformoval do pohansko-kresťanskej podo-

by (MANGA 1956: 450). 

Z kalendárnych obyčají sú na oboch stranách slovensko-maďarského roz-

hrania zastúpené aj jánske piesne, ktoré sa spievali pri pálení ohňov v období 

letného slnovratu. Jánske obyčaje a piesne patria k starším vrstvám obradovej 

a vokálnej kultúry, vyrastajúcej zo starobylých agrárnych základov. Pálenie 

ohňov v predvečer svätého Jána je dominantným zvykoslovným prejavom let-

ného slnovratu u takmer všetkých stredoeurópskych národov. Pri porovnávacom 

štúdiu tohto archaického, na mnohých miestach v druhej polovici 20. storočia uţ 

iba reliktného javu, slovenskí etnomuzikológovia dospeli k záveru, ţe „na Slo-

vensku sa pravdepodobne zachovalo jedno z centier výskytu piesní spojených 

s pálením jánskych ohňov v stredovýchodnej Európe; z tohto územia presahujú 

jednotlivé piesňové typy do regionálnych tradícií susedných etník“ 

(URBANCOVÁ 1999: 44). V týchto súvislostiach zaregistrovali, ţe 

v maďarskom etnickom priestore bol spev pri pálení ohňov letného slnovratu 

zaznamenaný iba v maďarských lokalitách na slovensko-maďarskom rozhraní, 

presnejšie v maďarských dedinách Podzoboria a Hontu. Na základe tohto ziste-

nia maďarskí bádatelia vyslovili názor, ţe jánske spevy z maďarských obcí 

uvedených regiónov Slovenska predstavujú relikty piesní, ktoré boli pôvodne 

rozšírené na celom území Maďarska (SZENDREI 1985, citované podľa 

URBANCOVÁ 1999: 41). Je zrejmé, ţe slovenskí a maďarskí etnomuzikológo-

via pri interpretácii genézy  piesní pri pálení jánskych ohňov v regiónoch slo-

vensko-maďarskej kontaktovej zóny, vychádzali z rozdielnych  metodologic-

kých pozícií porovnávacieho štúdia interkultúrnych súvislostí. 

Popri procesoch viac alebo menej vyargumentovaného preberania 

a prispôsobovania kultúrnych javov stretávame sa v slovensko-maďarskej kon-

taktovej zóne s fenoménom „podobnosti“ v mnohých kultúrnych prejavoch, 

ktorým sa nedostali etnické prívlastky, okrem iného aj preto, ţe súvisia viac so 

spoločnými historicko-ekonomickými podmienkami a s antropologicky kon-

štantnými charakteristikami. Také sú javy rodinného ţivota, ako je štruktúra 

rodiny a domácnosti, ktoré dokázateľne reflektujú, sú formované a formujú 

hlavné zdroje obţivy (obilninárstvo, vinohradníctvo, práca v lese, baníctvo, 

remeslá atď.), sociálno-ekonomickú situáciu spoločenstva (konjunktúra – kríza), 

právne normy (historicko-právny stav krajiny). Tieto sú v prostredí kontaktovej 

zóny porovnateľné, ak nie priam identické. Konštatujeme, ţe štruktúra rodiny 

a postavenie jednotlivých členov nie je etno-diferenčným javom v rámci etnic-

kej kontaktovej zóny. Existujúce rozdiely v činnostiach a vzťahoch môţu súvi-

sieť s ekonomickým a spoločenským postavením konkrétnych rodín, s ich nábo-

ţenskou príslušnosťou, prípadné rozdiely môţu mať niekedy individuálne, etno-

logickým výskumom nesledovateľné príčiny. Obyčajne spolupôsobí komplex 
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príčin, ktoré však nespôsobujú zásadné a vyhranené rozdiely v kultúrnom cha-

raktere rodinného ţivota a jeho prejavov (BOTÍKOVÁ 1995, 2001). 

V našom príspevku sa nevenujeme osobitnej problematike slovensko-

maďarskej kontaktovej zóny, akú predstavujú hlavne rozvíjajúce sa mestá 

a meštianstvo, ktoré boli od konca 18., no hlavne v 19. storočí, poznačené pro-

cesmi sebauvedomovania a politického konštituovania moderných stredoeuróp-

skych národov. Tu dochádzalo od začiatku 19. storočia k výraznej sebaidentifi-

kácii maďarského meštianstva voči dovtedy prevládajúcemu nemeckému mest-

skému obyvateľstvu (KÖMÍVES 2010). V podmienkach viacnárodnostného 

Uhorska kľúčovú úlohu v týchto procesoch zohrávala spoločnosť vládnuceho 

maďarského etnika, ktorá sa usilovala v týchto procesoch zjednotiť národno-

kultúrne záujmy s politickými ašpiráciami vytvorenia jednotného politického 

národa, ktorý by zahrnul do jedného národno-politického celku spolu 

s Maďarmi aj príslušníkov ostatných v Uhorsku ţijúcich národností. V týchto 

národotvorných a štátotvorných procesoch napomáhalo aj jednotné pomenova-

nie pre štát i etnikum – v maďarskom jazyku neexistuje dualita pojmov maďar-

ské a uhorské. Historicky uhorské javy poslúţili v národotvornom procese ako 

argumenty „maďarskosti“. Ďalší historický vývin, ktorý doniesol mnoţstvo 

politických a mocenských zmien na sledovanom území kontaktnej zóny, je 

obsiahnutý v bohatej etnologickej aj historickej literatúre, ale zároveň je súčas-

ťou našej kaţdodennosti počnúc od vládnej národnostnej politiky aţ po miestnu 

úroveň medziľudských kontaktov.  

Záverom moţno zhrnúť, ţe zámerom tohto príspevku bolo poukázať na špe-

cifické danosti slovensko-maďarskej kontaktovej zóny, hlavne však na dôsledky 

dlhodobého spoluţitia v takých podmienkach v roľníckom, vidieckom prostredí. 

Na základe poznatkov, ktoré vyplynuli z  výskumov moţno konštatovať, ţe 

v dôsledku dlhotrvajúceho kontaktu a vzájomných interakcií príslušných etnic-

kých spoločenstiev dochádzalo k procesom kultúrneho vyţarovania 

a vzájomného ovplyvňovania. Čiţe k procesom, ktoré vyúsťovali do viac alebo 

menej výrazných transformačných a integračných trendov. Procesy, ktoré sa 

zvyknú označovať pojmom interkultúrnosť a zmeny, pre ktoré sa zauţíval po-

jem kultúrna symbióza, predstavujú základný metodologický prístup k výskumu 

sociokultúrnych daností v podmienkach etnického rozhrania či etnickej kontak-

tovej zóny. Takéto teoretické východiská otvárajú priestor na to, aby sme mohli 

komplexnejšie pochopiť a meritórnejšie osvetliť obsahovú štruktúru kultúry 

kontaktujúcich spoločenstiev, ozrejmiť jej genetické zdroje, orientovať sa 

v dynamike a v stratigrafii vývinových vrstiev danej kultúry, určiť jej miesto 

a funkciu v ţivote a identite príslušných skupín, posúdiť jej špecifickosť, prí-

padne aj  lokálnu, regionálnu alebo aj etnickú znakovosť. 
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JUŽNÉ SLOVENSKO VO SVETLE 

POVOJNOVÝCH MIGRÁCIÍ (NA PRÍKLADE 

VÝMENY OBYVATEĽSTVA MEDZI 

ČESKOSLOVENSKOM A MAĎARSKOM  

V OBLASTI JUŽNÝCH REGIÓNOV 

SLOVENSKA) 
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Kľúčové  slová: Slovensko, príčiny migrácie, reemigrácia, reslovakizácia, adaptácia  

Key words: Slovakia, causes of migrations, re-emigration, re-slovakization, adaptation 

 

Study presents processes of migration in the southern regions of Slovakia, that took place 

after the Second World War. The author (on the bases of field research) analyses from 

the ethnological point of view one the greatest past-war migration, that affected Slovaks 

coming voluntarily  (73 273) from Hungary and on the other  hand, Hungarians (89 660) 

that were involuntarily relocated from Slovakia, 34 000 of them outside of the agreement. 

Author looks this problem with historical context in mind. Text of this study contains 

direct testimonies of relocation by inhabitants coming to Slovakia in the years 1946-47. 

 

 

Napriek tomu, ţe názov príspevku je geograficky zameraný na juţné Slo-

vensko a v jeho priestore leţiacim  historickým a  súčasným regiónom, problém, 

ktorý  prezentuje – povojnová migrácia súvisiaca s reemigráciou Slovákov 

z Maďarska do Československa, nie je úzko lokalizovanou historickou udalos-

ťou, ale predstavuje jeden zo segmentov početných migrácií odohrávajúcich sa 

v priestore strednej Európy. Ich príčinné súvislosti moţno hľadať uţ niekoľko 

desaťročí skôr, a to ešte v období prvej svetovej vojny. Podľa názoru historikov 

boli povojnová migrácie do veľkej miery pokračovaním predchádzajúceho geo-

politického vývoja (ŠUTAJ 2010: 8). A ako to dokladajú historické pramene, 

ani druhú svetovú vojnu nemoţno označiť ako medzník, ktorý by znamenal 

ukončenie opakujúcich sa  presunov obyvateľstva realizovaných bez rešpekto-

vania vôle, súhlasu, či rozhodnutia obyvateľstva opustiť svoje pôvodné sídla. 

V porovnaní s tými boli početne skromnejšie „prirodzené“ dobrovoľné migračné 

pohyby obyvateľstva. 
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Priestor strednej Európy 20. storočia  a v ňom sa odohrávajúce migračné vl-

ny sú výsledkom  geopolitických ambícií mocenských celkov, ich rozpadu 

a následne vytvárania nových štátnych útvarov, ktoré mali charakter národných 

štátov. Konkrétne rozpadom habsburskej monarchie a následným vytvorením 

nástupníckych štátov. Táto geopolitická transformácia priniesla aj zmenu hraníc. 

Vytýčenie nových hraníc sprevádzali viaceré záujmy strategické, vojenské, ako 

aj geograficko-politické . Napriek tomu, ţe navonok neboli formulované priorit-

ne, predsa však sa v tejto stratégii uplatňoval aj etnický princíp, ktorý je do 

súčasnosti „brvnom v oku“ nejednej diskusie, či napätosti vzájomného  dialógu 

tu prítomných sporov vo veci  národnostného spoluţitia. Uskutočnenie uvede-

ných zmien sa opieralo o dodnes nielen v histórii, historickej pamäti, ale aj vo 

vedomí spoločenstiev ţijúcich v tomto priestore – reflektované mierové zmluvy 

uzatvorené po prvej svetovej vojne (predovšetkým Versaillskej, Saint-

germainskej a Trianonskej) (ŠUTAJ  2010: 8). 

Zmeny hraníc novovytvorených štátov spôsobovali nielen markantný zásah 

do ţivota obyvateľov strednej Európy, ale vyvolávali aj nespokojnosť zo strany 

štátov, ktoré ich povaţovali za nespravodlivé. Tieto skutočnosti viedli z podnetu 

politických profašisticky orientovaných reţimov v 30. rokoch 20. storočia 

k závaţným riešeniam, ktoré spôsobili konfliktné situácie (konferencia 

v Mníchove v septembri 1938, viedenská arbitráţ nielen vo vzťahu 

k Československu, ale aj k Rumunsku) a ktoré  následne vyústili do vojnových 

udalostí v rokoch 1939 – 1945.  

Akoby zákonito, uvedené udalosti naštartovali novú vlnu migrácií nedobro-

voľných a násilných presunov obyvateľstva v stredoeurópskom priestore, a to 

takmer paralelne vo viacerých štátoch. Okrem nami sledovanej migrácie reali-

zovanej na základe medzištátnej zmluvy medzi Československom a Maďarskom 

a Dohodou vzájomnej výmeny obyvateľstva  

(v rokoch 1946 – 1948), sa  bezprostredne predtým odohrával smutný scenár 

odsunu Nemcov z Poľska, Maďarska a Československa, historikmi hodnotený 

ako najväčšia nedobrovoľná migrácia povojnovej Európy, ďalej presídľovanie 

obyvateľstva medzi Poľskom a Ukrajinou, optácia medzi Československom 

a Sovietskym zväzom a Sovietskym zväzom a Poľskom.  

Medzi dôvodmi vyvolávajúcimi nedobrovoľné presuny obyvateľstva, ktoré 

ponúkajú práce historikov (ŠUTAJ 2010: 9) orientované na migrácie spojené 

s výmenou obyvateľstva odohrávajúce sa v 20.storočí, výrazne dominujú etnic-

ké činitele: 

a/ výmeny a presídľovanie organizovali väčšinou víťazné štáty 

a zdôvodňovali ich nevyhnutnosťou predchádzať budúcim etnickým konfliktom 

tým, ţe sa snaţili vytvoriť jednoliate etnické územia, a dať etnickú situáciu do 

súladu s národným princípom vytvárania štátu 

b/ výmeny a presídľovania sa uskutočňovali v krátkom čase po vojne alebo 

ešte v čase vojny 
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c/ zdôvodňovali sa nelojálnosťou  etnickej menšiny voči národnému štátu 

d/ po ich skončení sa ukázali byť neúčinné a nasledovala politika skrytej 

asimilácie. 

Uvedené príčiny vykazujú analogické situácie aj vo vzťahu k územiu Slo-

venska, viaceré najmä k jeho juţným regiónom. Ţiada sa ešte dodať, ţe okrem 

dobrovoľných a masových nedobrovoľných, násilných presunov obyvateľstva 

sa v strednej Európe po druhej svetovej vojne uskutočnili aj vnútroštátne migrá-

cie.  Dotýkali sa aj nášho územia – v podobe deportácií, pracovného nasadenia 

či náboru práce do preferovaných hospodárskych odvetví. Ani v druhej polovici 

20. storočia nechýbali príleţitosti na presuny obyvateľstva –  okrem etnickej 

príslušnosti jednotlivcov, ktorá slúţila ako argument pre zaradenie do odsunu 

alebo potvrdenia uţ realizovaných odsunov obyvateľstva, treba uviesť aj ochotu 

prejavovať lojalitu voči komunistickému reţimu a príslušnosť k sociálnej skupi-

ne (ŠUTAJ 2010: 9). 

Ak sme upriamili pozornosť na priblíţenie rámca historických reálií, na po-

zadí ktorých sa uskutočnila výmena obyvateľstva medzi Československom 

a Maďarskom a v rámci nej reemigrácia Slovákov z Maďarska a na strane dru-

hej nedobrovoľné vysídlenie Maďarov zo Slovenska do Maďarska, bolo naším 

cieľom následne tento proces reflektovať z pohľadu etnológie – na základe 

terénneho výskumu vo vybraných lokalitách dvoch bývalých okresov Komárno 

a Nové Zámky, patriacich k  bývalej Komárňanskej ţupe (PARÍKOVÁ 

1994:124-133; 1995: 79-88 ), ďalej v obciach Kalinkovo, Šamorín v oblasti 

Ţitného ostrova, ako aj na základe doposiaľ publikovaných etnologických prác 

o tejto problematike (HOLBOVÁ 1992: 65-80; KEREKRÉTYOVÁ  2011; 

BEŇUŠKOVÁ 2010). 

Pri výskume bolo potrebné okrem udalostí, ktoré „rámcovali“  dôvody 

a priebeh povojnových migrácií v strednej Európe a v rámci nej aj na Sloven-

sku, upriamiť pozornosť aj na udalosti dotýkajúce sa bezprostredne juţného 

Slovenska, ktoré zostali nielen vo vedomí Slovákov ako jedna „z krívd“ 

z minulosti. Jeden z dôleţitých podnetov bol spôsob pričlenenia juţného územia 

Slovenska k Maďarsku  (1938-39) a následné nedobrovoľné opustenie okupo-

vaného územia pribliţne 100-tisíc obyvateľmi slovenskej a českej národnosti. 

Po vzniku vojnovej Slovenskej republiky nasledovalo obsadenie Podkarpatskej 

Rusi maďarskou armádou.  

Na  strane obyvateľstva maďarskej národnosti kompaktne osídleného na 

juţnom Slovensku  

pretrvávala od obdobia vzniku národných štátov v roku 1918 „nespokoj-

nosť“ nad skutočnosťou, ţe po vytvorení hraníc sa časť maďarského etnika 

ocitla v pozícii menšiny ţijúcej mimo územia svojej materskej krajiny. Juţná 

časť Slovenska bola dlhé obdobie postihnutá neustálymi zmenami, ktoré sa 

dotýkali kaţdodenného ţivota tu ţijúceho obyvateľstva. Prevaţná časť obcí 
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leţiacich na území slovensko-maďarského jazykového pomedzia súbeţne pre-

biehajúceho so štátnou hranicou s Maďarskom bolo v priebehu jedného storočia 

súčasťou piatich štátnych útvarov (Uhorsko, Československo – od 1918, Ma-

ďarsko – od 1939, opätovne Československo – 1945 a  Slovenská republika – 

1993). Tieto skutočnosti spôsobili vlny migrácií, ktoré mali podiel na diskonti-

nuitu etnokultúrneho vývinu takmer vo všetkých regiónoch juţného Slovenska 

(BEŇUŠKOVÁ 2010: 120). Týkalo sa to oboch po stáročia v kontakte ţijúcich 

etník.  

Druhým dôleţitým momentom, ktorý rozhodol na strane  povojnovej vlády 

v Československu rokovať s Maďarskom o výmene obyvateľstva,  bola prevlá-

dajúca mienka politických reprezentácií, vyvolaná predovšetkým pod vplyvom 

prezidenta E. Beneša, ktorá sa opierala o presvedčenie, ţe neslovanské menšiny 

(rozumej Nemci a Maďari) zapríčinili rozbitie medzivojnovej Československej 

republiky. Toto názorové pole bez rozdielu na ideologickú príslušnosť (sociálni 

demokrati, lidovci, či národní socialisti) prijalo koncepciu vytvorenia  povojno-

vého Československa ako národného štátu Čechov a Slovákov, bez neslovan-

ských menšín. Týmto smerom sa uberalo neskôr aj koncipovanie tzv. Benešo-

vých dekrétov, ktoré na desaťročia predurčili osudy tisícov obyvateľov. 

V týchto intenciách sa formovala aj filozofia pripravovanej realizácie Dohody 

o výmene obyvateľstva a následne aj kampaň (agitácia), ktorá sa po podpise 

dohody  27. 2. 1946 začala realizovať v prostredí regiónov osídlených Slovákmi 

v Maďarsku pod heslom „Mať volá“ (PARÍKOVÁ  2008: 91-101). Návrat Slo-

vákov  z Maďarska, krajanov z iných krajín Európy a zámoria (USA, Argentíny, 

Francúzska), ako aj tých, ktorí po vzniku nástupníckych štátov po páde monar-

chie ostali v Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku mali naplniť dve dôleţité sku-

točnosti: 

1/ snaha o návrat krajanov zo zahraničia, ako spôsob ochrany pred postup-

nou asimiláciou, ktorá im v dôsledku dlhodobého odlúčenia od materského 

národa hrozila, nahradiť straty v počte obyvateľstva spôsobené odsunom Ţidov, 

2. sv.vojna, vysídlenie Nemcov a výmena obyvateľstva medzi Českosloven-

skom a Maďarskom 

2/ snaha o poslovenčenie juhu Slovenska – osídlenie juţného pohraničia 

Slovenska  ako obrana proti snahám o revíziu hraníc, ktorá sa opierala 

o kompaktné osídlenie tejto oblasti obyvateľstva maďarskej národnosti, 

a napokon naplnenie vládneho programu o budovaní štátu Čechov a Slovákov. 

Rovnako dôleţitou črtou povojnovej migrácie realizovanej v rámci Dohody 

o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom bol paralelný 

dobrovoľný presun slovenských krajanov z Bulharska, bývalej  Juhoslávie 

a Rumunska, ktorým sa ponúkalo osídlenie juţných regiónov Slovenska, 

v obciach a príbytkoch uprázdnených po vysídlenom obyvateľstve maďarskej 

etnickej príslušnosti (PODHRADSKÝ – BABIAK 2008: 187-193; ZELENÁK 

2008: 218-225; PORUBSKÝ 2008: 246-252). Títo presídlenci spolu s reemig-
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rantmi prichádzajúcimi z Maďarska mali posilniť podiel Slovákov 

v národnostnej štruktúre juţného Slovenska. 

Podobne sa tak stalo uţ v období vnútro slovenskej migrácie v období po-

zemkovej reformy v 20. rokoch 20. storočia, keď po pridelení pôdy slovenským 

kolonistom zo severného Slovenska, Slovákom zo zahraničia a čiastočne aj 

obyvateľom z Moravy v oblasti juţného Slovenska vznikali kolonizačné osady 

(napr. v okrese Komárno takéto osady vznikali pri obciach Bajč, Dulovce, Hur-

banovo, Bohatá, Šrobárovo osídlené napospol slovenským etnikom prichádzajú-

cim zo severnejších, na poľnohospodársku pôdu menej ţičlivých oblastí  

(OČOVSKÝ 1992: 28-41)  Konkrétne obec  Mudroňovo osídlili slovenskí kolo-

nisti z Východnej, z oblasti Bánoviec, Martina, Oravy a Ţiliny (MLYNKA  

1992: 68). Obec Šrobárovo bola osídlená poľnohospodárskymi kolonistami z 

Terchovej, Kysúc a čiastočne tieţ z Moravy (PODOLÁK – PARÍKOVÁ 1992: 

54). Napriek tomu, ţe podstatou pozemkovej reformy sa stalo zredukovanie 

výmery veľkostatkov a rozdelenie pôdy novým vlastníkom, zohľadňujúcej  

hospodárske, politické a sociálne dôvody – sprístupniť pôdu všetkým, ktorí ju 

potrebujú (OČOVSKÝ  1992: 28) – prílev slovenského obyvateľstva zvýšil 

podiel slovenského etnického elementu v tejto časti Slovenska. Avšak zakrátko 

– ani nie o dve desaťročia – ďalším paradoxným osudom prešli juţné regióny 

Slovenska v období pričlenenia tohto územia k Maďarsku (1938-39) keď nie-

koľkotisíc obyvateľov slovenskej a českej národnosti muselo nedobrovoľne 

opustiť toto územie. Ako o tom svedčia etnologické výskumy (PARÍKOVÁ 

2001), v mnohých prípadoch patrili medzi nich práve viaceré rodiny poľnohos-

podárskych kolonistov. Trpké spomienky na neustále migračné procesy doku-

mentujú aj sociálny dosah núteného opustenia pôvodných sídel, tak v prípade 

jednotlivcov, ako aj celých skupín oboch  tu osídlených etník – Slovákov a 

Maďarov. Terénnym výskumom sa podarilo zachytiť mnohé konkrétne svedec-

tvá od priamych účastníkov povojnovej migrácie  na juţnom Slovensku. 

Napriek mnohým argumentom na oboch participipujúcich stranách – Ma-

ďarska a Československa – od počiatku nenastala zhoda ani v súhlase k realizá-

cii  presídľovania, ako ani k jej spôsobu. Základným zdrojom neporozumenia 

bola disproporcia v otázke rozhodnuti či súhlasu na presídlení – výmene zúčast-

neného obyvateľstva. Kým príchod Slovákov z Maďarska bol u záujemcov o 

presídlenie prijímaný ako dobrovoľné rozhodnutie k tvalému osídleniu v Česko-

Slovensku, u Maďarov ţijúcich na juţnom Slovensku bol vnímaný ako násilné 

vynútené, presídlenie Maďarska, o ktorom nerozhodovali sami, ale bolo určené 

príkazom – opierajúcim sa o politické stanoviská a súhlas víťazných mocností 2. 

sv. vojny. Preto na strane “strojcov” myšlienky presídlenia Slovákov z Maďar-

ska  zaznievala v mesmédiách agrumentácia “o jedinom definitívnom riešení”, 

pod ktorým sa rozumel odchod maďarskej menšiny zo Slovenska, ktoré na pléne 

SNR navrhol v roku 1945 V. Clementis (ŠUTAJ 2010: 14). Osud Slovákov 
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ţijúcich viac neţ 250 rokov v Maďarsku hodnotil v roku 1946 A. Granatier 

nasledovne: “od národnej smrti ich zachráni iba reemigrácia do starej vlasti” 

(LETZ 2008: 62).  

Realizácia programu Dohody o výmene obyvateľstva nebola však inak moţ-

ná ako nedobrovoľným vysídlením Maďarov, čo Maďarsko odmietalo. Myš-

lienka výmeny obyvateľstva kvalifikovala ako “inkompatibilná s ľudskými prá-

vami” alebo hodnotená ako “forma riešenia označujúca za nacizmus a fašiz-

mus” (ŠUTAJ 20l0: 14). Realitou však bolo, ţe dohoda sa čiastočne splnila. 

A to pokiaľ sa týka počtu obyvateľstva. Z Československa sa do Maďarska 

presídlilo 89660 osôb maďarskej národnosti (z nich asi 34 tisíc mimo dohody). 

Z Maďarska sa do Československa presídlilo 73 273 osôb. 

Popri presídlencoch z Maďarska, ktorých k odchodu motivovali  otázky ná-

rodnej svojbytnosti, túţba nájsť nový domov na Slovenku, ako aj očakávanie 

avizovanej moţnosti poskytnúť deťom vzdelanie v slovenskom jazyku, bola aj 

značná časť presídlencov patriacich k niţším vrstvám roľníkov, ako aj príslušní-

kov neroľníckych zamestnaní a námedzných robotníkov, u ktorých sa primárna 

motivácia spájala so zlepšením svojej sociálnej situácie (PARÍKOVÁ 200: 227). 

Tieto skutočnosti sa premietli do interpretácií priamych účastníkov výmeny 

obyvateľstva, ktoré za mnohých dokumentuje názor respondenta z obce Vertés-

szölös (severné Maďarsko) ţijúceho po presídlení v Bešeňove (okr. Nové Zám-

ky): 

“Veľa prišli skór pre pódu, alebo lepší dom. Boli aj takí, čo banovali odísť 

pre to, že opustili čalád (rodina), ale lákala ich póda. Aj to povím, že mezi nima 

boli aj takí dobrí slovácki cíťáci, ale vécej boli tí, čo čakali lepší život materiál-

ny.”  

Čo prinieslo presídlenie tým, ktorých primárnou motiváciou  odchodu bolo 

presídlenie spontánnou deklaráciou prihlásenia sa k materskému slovenskému 

národu?  Z analýzy spomienkových rozprávaní o období prvých rokov po pre-

sídlení vyplynulo, ţe mnohí pociťovali sklamanie. „Nemali nás sem volat, lebo 

tu sme sa necítili ako na Slovensku. Často rozmíšláme, prečo sme prišli? Alebo 

nás nemali sem dat, nás mali dat ozaj na Slovensko, né sem“ (v r. 1995 79-

ročná reemigrantka, Dvory nad Ţitavou). Z výpovede vyplýva, ţe spôsob akým 

boli presídlenci rozsídlení v jednej, prevaţne  Maďarmi osídlenej obci, nedovo-

ľoval pravidelnejšiu komunikáciu “so svojimi” – tieţ presídlencami. Disper-

znosť rozsídlenia sa neprejavovala len v miestach nových usadlostí, ktoré boli 

presídlencom pridelené po vysídlených Maďaroch, ale aj odlišnosti východisko-

vých obcí, v ktorých ţili v Maďarsku. V jednej obci sa stretli presídlenci z dol-

nozemských slovenských lokalít, ako aj  zo Zadunajska. 

“Všetci sme boli odinakál a bolo nás málo. Dali nás 48 rodín  do 400-

číslovéj  dediny madarskéj. Víte, cítili sme sa ako presadenčeki a vyše 40-rokov 

sme čakali, aby sa to ujalo, aby sa to popolévalo, na tak myslím na tú slovenči-
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nu a povedomí…Tak sme sa museli aj v néčom prispósobit, ako sme mali žit?”  

(v r.1996 vyše 70-roční manţelia, Hurbanovo-Bohatá). 

Táto skutočnosť nepriaznivo vplývala aj na adaptačnú fázu presídlencov, 

a to aj preto, ţe jazyk (u prevaţnej väčšiny nárečie), ktorý uplatňovali v rodinnej 

a príbuzenskej komunikácii niesol znaky východiskových oblastí niekdajších 

vysťahovalcov prichádzajúcich z odlišných oblastí Slovenska. Rovnako nedos-

tatočne vzájomne nepoznali ani sviatočný kalendár resp. zvyky, ktoré vykonáva-

li v rodinnom či lokálnom spoločenstve dávnejšie kompaktných slovenských 

sídel v Maďarsku.  

V niektorých prípadoch sa však okolnosti presídlenia vyvinuli pre ich účast-

níkov prajnejšie. Tak to bolo napríklad v početnej skupine presídlencov 

z Níreďházy známych pod názvom Tirpáci, ktorí sa usadili v Leviciach a na 

okolí (HOLBOVÁ 1992; KEREKRÉTYOVÁ 2011). Terénne výskumy ukázali, 

ţe kompaktnosť skupiny aj po presídlení  spôsobila osobnosť duchovného – 

kazateľa, ktorý svojou autoritou a argumentáciou o osoţnosti presídlenia na 

Slovensko interpretoval v spoločenstve ako „boţí zámer.“ V dôsledku toho sa 

zvýšil nielen záujem o presídlenie, ale k presídleniu sa hlásili príbuzní 

a priatelia, čím sa vytvorila kompaktná skupina patriaca k zboru Metodistov 

v Níreďháze (KEREKRÉTYOVÁ 2011: 29).Vplyv náboţenskej obce a jej kaza-

teľa nielen na rozhodnutie k presídleniu, ale aj na uchovanie kompaktnosti sku-

piny presídlencov po príchode na Slovensko dokladá aj príklad 91 člennej ko-

munity baptistov usadenej v  Tekovských Luţanoch, s ktorými sa z obcí Csa-

bacsud, Sarvas a Kondoros presídlil aj ich kazateľ. Vo svojej činnosti pokračo-

val do roku 195l (BEŇUŠKOVÁ 2010: 63). 

Podobne sa pri presídlení zachovala kompaktnosť skupiny reemigratov 

z obce Šára (v súčasnosti súčasť lokality Dabas v blízkosti Budapešti), ktorí sa 

usídlili v obci Kalinkovo pri Bratislave. Táto skupina presídlencov reprezentuje 

v pôvodnej socio-profesijnej skladbe presídlencov, ktorých zdroj obţivy v čase 

presídlenia (r.1947) predstavovalo poľnohospodárstvo kombinované s príleţi-

tostnou námezdnou prácou (povozníctvo, upratovanie, práca u bulharských 

záhradníkov a iné činnosti). Pri terénnom výskume vykonanom v r. 2011 sme 

zaznamenali spomienky na dôvody presídlenia, ktoré smerovali k identifikácii  

prevaţnej časti reemigrantov k sociálne slabším vrstvám obyvateľstva: “viete 

naši predkovia boli velmo chudobní, tak šli. Naši starí rodičia a príbuzní sa 

majú tam (na Slovensku)  veľmi dobre.”  

Väčšia časť reemigrantov  prichádzajúcich z Maďarska do Československa  

sa po pridelení domov v jednotlivých obciach, ktoré ostali uprázdnené po vysíd-

lených rodinách Maďarov, ocitla v prostredí etnicky, sociálne a konfesionálne 

diverzifikovaného spoločenstva. Proces adaptácie a integrácie s pôvodným oby-

vateľstvom kládol veľkú záťaţ na kontaktujúcich sa členov spoločenstva. Na 

oboch stranách, tak u presídlencov, ako aj tých, ktorých sa výmena obyvateľstva 
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nedotkla, sa narušili rodinné, príbuzenské a susedské kontakty, náročná bola aj 

vzájomná komunikácia vzhľadom na nedostatočnú znalosť jazyka. Ako sa pri 

výskume ukázalo, menej problémov s dorozumievaním mali slovenskí presíd-

lenci z Maďarska, ktorí napriek tomu, ţe pochádzali z etnicky a jazykovo ho-

mogénnejšieho “slovenského” prostredia v Maďarsku, v dôsledku  školskej 

dochádzky ovládali maďarský jazyk. V novom prostredí však do popredia vy-

stupoval problém komunikácie v slovenskom (spisovnom jazyku), keďţe ich 

znalosti sa opierali o nárečie (pôvodných východiskových obcí na Slovensku) 

pouţívané v rodinnom prostredí a v obci. Tento handicap riešila štátna správa 

organizovaním  kurzov slovenského jazyka, aby sa uľahčila integrácia presíd-

lencov do zamestnania, poťaţne vzdelávania detí v škole. 

Rozptýlené rozsídlenie presídlencov a z neho vyplývajúce adaptačné  ťaţ-

kosti mnohé rodiny riešili po čase hľadaním kontaktov s presídlencami ţijúcimi 

v iných obciach, ako aj s  príbuznými. Proces zbliţovania sa a nadväzovania 

kontaktov s presídlencami, niekedy aj s rodákmi vyústil  sťahovaním sa do ich 

blízkosti, čím sa vytvárali menšie kompaktnejšie sídla, v ktorých nachádzali 

nielen etnickú “blízkosť”, ale neraz aj  konfesionálne totoţné spoločenstvo. 

Týkalo sa to predovšetkým príslušníkov ev.-augsburgského vierovyznania a 

baptistov, ktorí tvorili väčšinu v spoločenstvách reemigrantov. O  rodáckych a 

krajanských zoskupeniach sú známe údaje v okolí Levíc (z Níreďházy) presíd-

lenci z Malého Kereša v Nesvadoch, v Nededi ţijú presídlenci z Veľkého Bán-

hedešu. Integračný proces sa vytváraním etnicky a konfesionálne kompaktnej-

šieho osídlenia  urýchlil, a to vďaka rovnakému vysťahovaleckému pôvodu a 

spoločnej preţitej minulosti  (BOTÍK 2010: 205).  

Popri snahách presídlencov hľadať blízkych rodákov a príbuzných a usilovať 

aj o zmenu rezidencie, ktorá im bola po presídlení na Slovensku určená, sme pri 

výskume zaznamenali aj prípady, keď sa po krátkom čase presídlenci sťahovali 

so svojimi rodinami – ako to sami označili – „do slovenskejších krajov Sloven-

ska.”  Vítanou moţnosťou uskutočniť sťahovanie bola začínajúca industrializá-

cia  v 60. rokoch 20. storočia. V prvej etape odchádzali muţskí členovia rodín v 

rámci pracovných náborov do priemyslu a mnohí aj do baní. Ponúkajúce sa 

moţnosti práce v niektorých priemyselných podnikoch prinášali aj moţnosť 

nadobudnúť byt, a to najmä v rámci druţstevnej a stabilizačnej výstavby, ktorú 

dotoval štát. Pre presídlencov, ktorí prichádzali na Slovensko v mladšom veku, 

bola táto príleţitosť aj perspektívnejším riešením ich sociálnej situácie.  

Zloţitú atmosféru “zţívania sa” do kontaktu prichádzajúcich etník sťaţoval 

aj proces reslovakizázie nastolenej na jar 1946, takmer paralelne realizovanej s 

príchodom prvých reemigrantov na Slovensko a vysídlením Maďarov do Ma-

ďarska. Reslovakizácia smerovala okrem príslušníkov maďarského etnika do 

radov nemeckého etnika ţijúceho na Slovensku, ktorého odsun sa uskutočnil 

bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny. Podstatou reslovakizácie bola 

snaha o “poslovenčenie” – deklarovaním slovenskej etnickej príslušnosti u ne-
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slovenského obyvateľstva v Československu (na Slovensku sa týkalo Nemcov a 

Maďarov). V prípade obyvateľov maďarskej národnosti išlo o slovakizáciu 

pohraničného, juţného územia Slovenska riadenú prostredníctvom reslovaki-

začných komisií  konštituovaných Povereníctvom vnútra. Bez ohľadu na zna-

losť slovenského jazyka rozhodovalo o pridelení slovenskej národnosti jednotli-

vým ţiadateľom vynútené rozhodnutie prijať slovenskú národnosť. Jednotlivci, 

ktorí tak konali, zároveň získali späť odňatú štátnu príslušnosť a občiansku 

rovnoprávnosť, čo umoţňovalo nielen zotrvanie  na území Československa, ale 

aj  volebné právo. V priebehu ţiadosti o reslovakizáciu dochádzalo aj k zmenám 

v znení maďarského priezviska – jeho poslovenčením. Stalo sa tak povediac 

formálne, nakoľko sa zmenila len maďarská verzia v prospech slovenského 

prepisu mena. Uvedenými opatreniami sa však dosiahlo iba “štatistické poslo-

venčenie” juţných území Slovenska. Svedčia o tom nielen číselné údaje o počte 

obyvateľov deklarujúcich slovenskú a maďarskú etnickú príslušnosť v období 

“uvoľnenia” politickej situácie, ktorá nastala po Stalinovej smrti (1953), keď sa 

mnohí vrátili k svojej pôvodnej národnosti. Túto skutočnosť potvrdili aj respon-

denti pri terénnom výskume.  

Príspevok nemal za cieľ prezentovať komplexný obraz o povojnovej migrá-

cii Slovákov z Maďarska realizovanej na základe Dohody o výmene obyvateľ-

stva medzi Československom a Maďarskom, ale sprístupniť výsledky etnologic-

kého výskumu tejto problematiky v kontexte s geopolitickou situáciou tejto časti 

Európy na príklade juţných regiónov Slovenska. O osude jednotlivcov, rodín 

vypovedajú mnohé svedectvá, ktoré sú nielen predmetom záujmu etnológov a 

historikov, ale sú súčasťou rodinného spomínania na rodičov a príbuzných, ktorí 

sa na presídlení Slovákov z Maďarska zúčastnili. Napriek zloţitosti a kompliko-

vanému procesu presídlenia našli reemigranti svoju novú vlasť a zanechali o 

sebe správu v etnonyme “presídlenci”, ku ktorému sa aj ich potomkovia hlásia. 

Tí, ktorí zotrvali v obciach pridelených  československou Presídľovacou komi-

siou spomínajú na obdobie príchodu nasledovne: “ žijeme tu 47 rokov a založili 

sme to JRD  (Jednotné roľnícke druţstvo), na ktoré sme hrdí, mi fšeci. Lebo to 

by sme tí koreňe jednoducho nevedeli pustiť do zeme, keby neni toho družstva. 

To sú naše korene tu…Utvoreli sme mi presídlenci a dvorskí proletári (obyvate-

lia Dvorov nad Ţitavou), lebo aj tí sa tešili, že nemoseli chodit gazdom každé 

ráno poďakovat. A potom sme tu rovnocenní, aj tí slovenskí, aj tí maďarskí 

roľníci. A to nás spojilo, né len presídleních, ale aj s tými domácimi (obyvatelia 

maďarskej etnickej príslušnosti) v dobrém a zlém” (v roku 1996 pri výskume 

64-ročná presídlenkyňa z obce Bakonycsernye (Maďarsko) ţijúca v Dvoroch 

nad Ţitavou). 

Obsah výpovede respondentky o preţitej realite obdobia presídlenia posky-

tuje východisko k etnologickej analýze predmetnej problematiky. 
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výsledkov etnologického bádania pedagógom  

a členom folklórneho hnutia 
  

Margita Jágerová 
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This paper discusses the possibilities of applications of ethnological knowledges 

in the education process and in the folk movement. It provides informations on 

specific activities and projects implemented under the cooperation of 

ethnologist and employee of the regional culture institution. Options outlined 

here are only partial solutions of a number of problemas in this area, but 

represents the possibilities of cooperation of two institutions which actively 

respond to the needs of practice and subsequently prepare a solutions in the 

form of educational and cultural events. 

 

 

ÚVOD 

Vyuţívanie prvkov tradičnej kultúry vo výchove a vzdelávaní, zameranie 

časti výučby v predprimárnom a primárnom vzdelávaní na túto problematiku, 

regionálna výchova – to sú otázky, ktoré rezonujú v slovenskom školstve 

minimálne viac ako dve desaťročia.
1
 Ide o  sprostredkovanie a vyuţívanie 

informácií o prírode, kultúre, spôsobe ţivota lokality, jej bezprostredného 

okolia, regiónu, ţiakom miestneho školského zariadenia, ktoré je bytostne späté 

                                                           
1 V rámci štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2009/2010 sú regionálna výchova a 
tradičná ľudová kultúra, taktieţ aj multikultúrna výchova, definované ako prierezové témy v rámci 

vzdelávacieho programu pre prvý stupeň ZŠ (ISCED 1) a druhý stupeň ZŠ (ISCED 2). Oficiálna 

stránka Štátneho pedagogického ústavu uvádza, ţe prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu 

vzdelávania, odráţajú spoločenské témy a problémy. Spravidla sa prelínajú učivom všetkých vzde-

lávacích oblastí. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii kaţdej školy, 

resp. aj skutočnosť, či vôbec bude vyučovaná. Bliţšie k definovaniu predmetu, obsahovej náplni 
a iným informáciám pozri na stránkach Štátneho pedagogického ústavu. Dostupné na  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf (údaje zo dňa 

29. 9. 2011).  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf
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s danými informáciami a preberaným učivom.
2
 Tento spôsob odovzdávania 

poznatkov je významným prostriedkom, treba priznať, ţe pre mnohé deti neraz 

jediným, zámerného a systematického spoznávania vlastnej lokality, regiónu, za 

účelom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným, historickým 

a etnokultúrnym hodnotám, v tesnom prepojení s upevňovaním národného 

povedomia.  

Príspevok však avizuje dve oblasti, ktorých sa chce dotknúť – výchovno-

vzdelávací proces, regionálnu výchovu a folklórne hnutie. Dôvod na ich 

spojenie do jedného celku je prirodzený a vychádza zo skúseností z praxe. Obe 

sú v mnohých školách viac-menej prepojené – značná časť detských folklórnych 

súborov pôsobí priamo pod hlavičkou škôl (či uţ ide o materské alebo základné 

školy), resp. vedúcimi, choreografmi sú často samotní pedagógovia škôl. 

A i keď škola nemá stále folklórne teleso, učitelia neraz počas školského roka 

pripravujú podujatia s vystúpeniami a scénickými číslami, ktoré vyuţívajú 

folklórne prvky, jednotlivé prejavy tradičnej kultúry, a patria do oblasti 

folklorizmu.  

Regionálna výchova, aplikácia prvkov tradičnej kultúry vo vzdelávaní 

a v mimoškolskej činnosti sú naďalej aktuálnou otázkou v súčasnom školstve,
3
 

no stále nielen nedostatočne, ale neraz nevhodne vyuţívanou vďaka viacerým 

dôvodom. V rámci výučby regionálnej výchovy, ak sa vôbec na škole vyučuje, 

samozrejme aj vo folklórnom hnutí, zohráva podiel poznatkov z oblasti tradičnej 

kultúry a spôsobu ţivota predchádzajúcich generácií podstatnú časť ich náplne, 

na druhej strane treba priznať, ţe ich spoznávanie je pre súčasných učiteľov, 

pedagógov, jedincov pôsobiacich vo folklórnom hnutí pomerne problematické, 

vzhľadom na viaceré faktory. Jednak je potrebné zohľadňovať spoločensko-

politické pomery, zmenu spôsobu ţivota, pretrhnutie kontinuity fungovania 

mnohých prvkov tradičnej kultúry a jej prejavov v prirodzenom prostredí. 

K zlepšeniu situácie v tomto smere neprispieva ani situácia v príprave budúcich 

pedagógov – predmety k tejto problematike sú viac-menej ojedinelé, resp. 

prezentované len čiastkovo, bez komplexnejšieho prehľadu a uvedenia do 

celkovej problematiky tradičnej kultúry.
4
 Situáciu navyše dnes komplikuje 

globalizácia, „atraktívnejšie“ formy trávenia voľného času, vzdelávania, či uţ 

                                                           
2 Podľa TRUBÍNIOVEJ a kol. (2007, s. 409) je regionálna výchova definovaná ako prostriedok 
zámerného spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným, kul-

túrnym hodnotám a vzťahu k vlasti.  
3 Pozri poznámku č. 1. 
4 Pozri napr. príspevok HRUŠOVSKÉHO (2010) o zastúpení tradičnej kultúry v akademickom 

umeleckom vzdelávaní na Prešovskej univerzite v Prešove, či staršie príspevky viacerých autorov 

v konferenčných zborníkoch uvádzaných v prehľade literatúry v závere príspevku. O moţnostiach 
vyuţívania etnografických poznatkov v oblasti výtvarného umenia v príprave budúcich pedagógov 

na Katolíckej univerzite v Ruţomberku pozri prácu BOŠELOVEJ (2010). Taktieţ pozri v tomto 

smere aktivity a poslanie C – ET – ART-u – centra etnografie a umenia Katolíckej univerzity v 
Ruţomberku, bliţšie informácie na http://cetart.ku.sk/.  
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pre učiteľov, taktieţ samotných ţiakov, ale i chýbajúce metodické a učebné 

materiály k daným témam.  

Dôsledkom daného stavu je fakt, ţe mnohí učitelia pôsobiaci v miestnych 

základných či materských školách nemajú základné vedomosti o lokalite, 

regióne, v ktorom pracujú – sú tu teda veľmi slabé predpoklady na rozbehnutie 

regionálnej výchovy, resp. aspoň príleţitostnom vyuţívaní prvkov tradičnej 

kultúry na mnohých iných predmetoch. Čo sa týka folklórneho hnutia – 

u značnej časti laickej verejnosti stále funguje stereotypná predstava o tom, ţe 

folklórny súbor má viesť učiteľ miestnej školy, ţe je na to tým pravým 

fundovaným odborníkom. Pri uvádzaní prejavov tradičnej kultúry na scénu 

dochádza neraz k mnohým omylom, skresleniam a nepresnostiam, prezentujú sa 

javy v neexistujúcich súvislostiach, kontextoch, či dokonca prejavy, ktoré nikdy 

nepatrili do našej kultúry a sú interpretované ako naše, tradičné, „ľudové“, 

vychádzajúce z lokálnej a regionálnej kultúry. Neraz nie sú vyuţívané osobitosti 

a špecifiká daných lokalít a regiónov, lebo ich pedagógovia nepoznajú, pracujú 

tak so všeobecne rozšírenými, celoslovenskými, nadregionálnymi prvkami, 

formami, resp. sú odkázaní počas výučby len na materiál z oficiálnych, 

schválených učebných textov, ktorý je v tomto smere nepostačujúci. 

Samozrejme v ţiadnom prípade nechceme dané tvrdenia zovšeobecňovať 

a generalizovať.  

Viaceré tieto dôvody nás prinútili zamyslieť sa nad moţnosťami riešenia 

tejto situácie z pozície inštitúcií, ktoré majú určité kompetencie a snahu robiť 

aspoň čiastočnú osvetu v tomto smere. V rámci príspevku predstavujeme 

dlhodobejšie realizované projekty, ktoré vyuţívajú výsledky etnologického 

bádania v podmienkach konkrétnych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, pre 

potreby folklórneho hnutia a školskej praxe zamerané na pedagógov 

pôsobiacich v školstve, členov folklórneho hnutia. 

Cieľom predkladaného príspevku je: 

1. v prvom rade poukázať a upozorniť na potrebu sprístupňovania 

etnologických poznatkov vybraným cieľovým skupinám; zdôrazniť nutnosť 

takéhoto vzdelávania nielen v prípade budúcich učiteľov, ale i pedagógov uţ 

pôsobiacich v praxi na rôznych stupňoch škôl, taktieţ záujemcov z radov laickej 

verejnosti v oblasti vyuţívania prvkov tradičnej kultúry vo výchovno-

vzdelávacom procese a pre potreby scénického spracovania,  

2. predstaviť formy a skúsenosti desaťročnej spolupráce dvoch inštitúcií 

s organizovaním projektov a podujatí zameraných na túto problematiku. Ide 

o Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Katedru etnológie 

a etnomuzikológie FF UKF v Nitre,  

3. akcentovať absenciu dostupných materiálov, produktov poskytujúcich 

informácie vhodné na regionálnu výchovu, propagujúce tradičnú a miestnu 
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lokálnu kultúru, jednak pre laickú verejnosť, ako i pedagógov a členov 

folklórneho hnutia.  

  

Predstavenie projektov a proces ich tvorby 

Vychádzali sme z predpokladu, ţe tradičná ľudová kultúra by mala byť 

základom kultúrnej identity obyvateľstva kaţdého etnika, vzdelanosti, zdroj 

historického vedomia, ale aj báza na vytvorenie si pozitívneho vzťahu k vlastnej 

lokalite, regiónu a rodine. Pri realizácii projektu sme si uvedomovali niektoré 

závaţné skutočnosti, ktoré boli zohľadňované pri jeho následnom kreovaní. 

Odborníkov, ktorí by boli na jednej strane učitelia, na druhej mali základné 

vedomosti o tradičnej kultúre, je v súčasnej pedagogickej praxi podstatne menej, 

neţ je potrebné. Preto aplikácia prvkov tradičnej kultúry vo výchovno-

vzdelávacom procese je evidentne problematická, neraz nerealizovateľná. Nie 

sú totiţ potrebné len vedomosti, ale i aktívny záujem, pozitívny vzťah takéhoto 

pedagóga k tejto sfére, snaha zaujať, motivovať a vzbudiť patričný záujem u 

detí, mládeţe. O nedostatku materiálov (či uţ učebných pre ţiakov, ale aj 

metodických pre učiteľov) bolo povedané na viacerých miestach nejedným 

autorom. Ide o osobitý problém, nakoľko ich zostavenie si vyţaduje detailnú 

znalosť regionálneho materiálu, z ktorého jednoznačne musia vychádzať 

a zohľadňovať značné lokálne, regionálne osobitosti, ktorým sa územie 

Slovenska vyznačuje.
5
 

Všetky tieto aspekty sme sa snaţili pri realizovaných projektoch zohľadniť 

a tak naše jednotlivé aktivity boli zamerané nielen na predstavenie samotnej 

problematiky tradičnej kultúry, vybraných problémov z tejto oblasti, ale hlavne 

na objasnenie moţností napĺňania obsahu práce s deťmi, aktivizáciu 

samovzdelávania, motiváciu k ďalšej práci, k zberu materiálu na ďalšie vyuţitie. 

Predstavované riešenie načrtnutého stavu je systematické a dlhodobo zamerané 

vzdelávanie, ktoré poskytujú osvetové strediská, kde fungujú metodici pre 

oblasť folklóru a tradičnej ľudovej kultúry.  

V rámci spolupráce avizovaných inštitúcií boli pripravené tri kategórie 

projektov – jednak letné tábory pre deti z folklórnych súborov, ďalej 

metodické školenia pre spevákov, vedúcich a členov FS, spojené so scénickými 

programami na danú tému, a do tretice –  osobitý projekt s názvom K deťom cez 

ľudovú pieseň a remeselné techniky – akreditované školenie pre pedagógov 

materských škôl a vychovávateľov ZŠ zameraného na aplikáciu prvkov 

tradičnej kultúry vo výchovnovzdelávacích aktivitách.
6
 Všetky boli zaloţené na 

vzájomnej spolupráci etnológa a osvetových pracovníka, ktorí majú kontakt 

s pedagógmi, so školským prostredím, záujmovo-umeleckou činnosťou, 

                                                           
5 Pre potreby školenia pre pedagógov bol zostavený metodický materiál Kolotoč piesní, hier a 

tancov pre najmenších. Pozri JÁGEROVÁ, A. – KOSSÁROVÁ, A. (edit.) 2007. 
6 Akreditované školenie – akreditáciu udelilo Ministerstvo školstva SR (2497/2007/324/1) na obdo-
bie 5 rokov. 
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folklórnym hnutím. Podnetne a pohotovo reagujú na potreby „zdola“, na 

konkrétne problematické miesta nedostatočne prezentované v rámci scénického 

spracovania. Následne v spolupráci s etnológom vypracovávajú umelecko-

vzdelávacie aktivity zamerané na konkrétne témy. Proces tvorby jednotlivých 

produktov by som zosumarizovala do nasledujúcich krokov: 

1.  Prvotná idea, nápad, vychádzajúci z konkrétnych potrieb „zdola“, z 

praxe. 

2.  Vzájomné konzultácie zamerané na spresnenie nosnej témy a foriem 

realizácie. 

3.  Vytipovanie prednášajúcich  a realizátorov vybraných tém. 

4.  Organizačné zabezpečenie akcie – oslovenie realizátorov a účastníkov 

podujatia, zabezpečenie priestorov, techniky a i.  

5. Príprava sprievodných aktivít (napr. scénických programov). 

 

Školenie pre pedagógov materských škôl bolo koncipované v náväznosti na 

konkrétne problematické miesta a nedostatky vyskytujúce sa v školskej praxi. 

To si vyţadovalo dlhodobejšie spoznávanie tohto prostredia, zúčastnené 

pozorovania konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivít, vzájomné konzultácie 

s pracovníkmi (pedagógmi) týchto zariadení. Na základe nich bol vypracovaný 

celkový študijný program a jednotlivé prednášané témy, praktické ukáţky 

a nácviky zručností.  

Aj pri metodických stretnutiach členov folklórnych súborov bol zvolený 

podobný postup. Jednotlivé témy vychádzali opäť z problematických miest 

v scénickom spracovaní odpozorovaných na rôznych podujatiach, prehliadkach 

patriacich do kompetencie osvetového pracovníka. Ako príklad uvádzame 

konkrétnu situáciu, kedy v rámci choreografií bolo predvádzané neadekvátne 

vystupovanie ţien v súvislosti s obdobím, ktoré sa na scéne prezentovalo (napr. 

ţena sedela muţovi na muzike na kolenách alebo dievka sa hodila chlapovi na 

priadkach do náručia, drţanie sa muţov a ţien za ruky...). Následne bolo 

vypracované metodické školenie Podoby a postavenie žien v tradičnej kultúre. 

Mnohé nevhodné jazykové formulácie, jazykové prejavy a klišé objavujúce sa 

v rámci scénických blokov, nedostatočné vyuţívanie tradičných ustálených 

jazykových prejavov, pozdravov, pokrikov, komunikátov rôzneho druhu bolo 

akcentované pri koncipovaní ďalšieho seminára Jazykové formuly a ich scénické 

využitie. Podobne to bolo napr. aj pri baladách,
7
 vysťahovaleckej tematike, 

chorovodoch a i. 

 

                                                           
7 Program viazaný na toto metodické podujatie mal uţ v rámci rôznych festivalových podujatí 5 

repríz, čo je dôkazom kvalitne pripraveného scénického materiálu na aktuálnu tému, ale aj dokla-

dom absencie takejto témy v dramaturgii festivalov.  
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Zoznam niektorých vybraných spoločne zrealizovaných aktivít, ich stručná 

charakteristika a ciele: 

  

1. Letné tábory pre deti z detských folklórnych súborov (organizované 

počas letných prázdnin v r. 2000, 20001, 2002) 

Tvorivé letné tábory zamerané na výučbu ľudových tancov, piesní a hier. 

Cieľom bolo okrem nadobudnutia praktických zručností, výučby jednotlivých 

folklórnych prejavov, upozorniť na synkretizmus hudobných, pohybových, 

dramatických a i. prejavov v tradičnej kultúre. Účastníci mali tieţ moţnosť 

oboznámiť sa s rôznymi výtvarnými technikami, ktoré vychádzali z tradičných 

remesiel. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, ţe do kompetencie 

Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene patria okresy Zvolen, Detva 

a Krupina, čiţe toto pracovisko je prednostne zamerané na folklórne kolektívy 

a osvetovú činnosť v týchto oblastiach.   

 

2. Školenia pre členov a vedúcich FS 

Ide o školenia s celoslovenským záberom – jednotliví účastníci môţu 

pochádzať z rôznych oblastí Slovenska. Na školenie sú zaradení na základe 

prihlášky a skutočnosti, či je ešte školenie kapacitne nenaplnené. Spravidla sa 

ho účastní cca 40 ľudí.  

 

- Slovenská ľudová pieseň (2001)  

(školenie k ţánrovej typológii, spevným príleţitostiam, genéze ľudovej 

piesne, speváckej praxi a konkrétnym problematickým miestam v interpretácii 

ľudových piesní). 

  

- Priadky (2002)  

(školenie zamerané na problematiku priadok – k spoločenskému 

a pracovnému poriadku, zábavným aktivitám, piesňovým, hrovým a tanečným 

prejavom spojeným s touto  príleţitosťou). 

  

- Podoby a postavenie žien v tradičnej kultúre (r. 2007)
8
 

(školenie zamerané na prezentáciu pozície ţien v tradičnej spoločnosti, 

funkcií v obyčajoch ţivotného a kalendárneho cyklu, následne program 

v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku na vybranú tému). 

 

                                                           
8 Niektoré zo scénických programov boli súčasťou programového cyklu Ţivot s piesňou. Cyklus od 
roku 2002 organizuje A. Jágerová z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene a ide o sériu 

výchovno-vzdelávacích komorných programov zameraných na vyzdvihnutie významných osobností 
v oblasti hudobného folklorizmu, taktieţ na jednotlivé ţánre ľudovej piesne. Programy sú uvádzané 

ako súčasť školiteľských podujatí a podľa obsahu metodických stretnutí a školení sú následne 

vyberané témy jednotlivých koncertov.  
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- Vysťahovalectvo (2008) 

(školenie s prednáškami na danú tému, spojené s praktickými ukáţkami 

vysťahovaleckých piesní. Na prednášky nadväzoval program uvedený 

v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry na Starej Hore v Sebechleboch).  

 

- Hoja Ďuňďa... (2008) 

(školenie zamerané na jarné chorovody a chorovodné hry, prednášky 

o hlasovej hygiene, vybraných problémoch speváckej praxe, spojené 

s programom v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku na vybranú tému). 

 

- Jazykové formuly a ich scénické využitie (2009) 

(jazykové formuly, pozdravy, ustálené jazykové výrazy, pokriky, 

vyvolávania, komunikáty vyuţívané kedysi v beţnom styku vo vidieckom 

prostredí, následne uvedenie scénického programu na danú tému). 

 

- Balady (2010) 

(školenie na danú tému spojené s programom venovanému baladám 

v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku na vybranú tému).  

  

- Školenie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín (2010) 

(školenie zamerané na symboliku v tradičnej kultúre, rozbor programových 

blokov folklórnych kolektívov zúčastnených na celoštátnej prehliadke Nositelia 

tradícií, spojené so scénickým programom zameraným na vybraný piesňový 

materiál, realizované v Príbelciach) 

 

- Jabĺčko (2011) 

(školenie zamerané na symboliku obsiahnutú v textoch slovenských 

ľudových piesní, prednáška k dramaturgii a výstavbe speváckych čísiel, spojené 

s programom v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku na vybranú tému – podoby 

jablka v slovenskej ľudovej piesni). 

 

Lektormi jednotlivých podujatí boli B. Garaj, M. Jágerová, K. Nádaská, A. 

Jágerová, J. Botík, P. Klobušická, E. Gallová, Dana Kľučárová a i. K školeniam 

vyšiel aj metodický materiál, ktorý z časti vychádzal z prednášok a tém 

jednotlivých školení.
9
 

Osobitou kapitolou je projekt K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné 

techniky,
10

 ktorý beţal súbeţne s vyššie uvedenými aktivitami. Išlo 

o akreditované školenie
11

 určené pre pedagógov materských škôl 

                                                           
9 Pozri JÁGEROVÁ, A. (zost.) 2001, 2002: Škola ľudového spevu  1, 2. Zvolen: POS.  
10 Detailnejšie k tomuto projektu pozri JÁGEROVÁ, M. (2010).   
11 Pozri poznámku č. 6.  
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a vychovávateľov základných škôl. Cieľom bolo oboznámiť s problematikou 

regionálnej výchovy z hľadiska etnologických poznatkov, ozrejmiť moţnosti 

aplikácie prvkov tradičnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese 

v materských školách a školských kluboch základných škôl, ozrejmiť 

problematiku tradičnej kultúry, jej jednotlivých oblastí a moţností ich 

následného vyuţívania v tejto oblasti.  

Metódy výučby: prednášky, tvorivé dielne, praktický nácvik 

Forma záverečnej skúšky: obhajoba záverečnej práce – postavenie 

a predvedenie modelovej vyučovacej aktivity s vybranou remeselnou technikou 

a vyuţitím prvkov hudobného a slovesného folklóru. 

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: teoretická časť: 12 hodín 

      praktická časť: 14 hodín  

      záverečná skúška: 5 hodín  

 

Pre lepšiu orientáciu prikladám aj realizovaný učebný plán a jednotlivé 

prednášané témy:  

 

TÉMA 
POČET 

HODÍN 
 LEKTOR 

Regionálna kultúra a jej miesto vo 

výchovno-vzdelávacom procese (moţnosti 

včleňovania prvkov tradičnej kultúry vo 

výchovno-vzdelávacom procese, v 

školských kluboch, mimoškolskej činnosti) 

2  

PhDr.Margita 

Jágerová, 

PhD. 

Piesne pre najmenších... Analýza 

piesňového materiálu na príklade 

vybraných kníh a CD nosičov určených pre 

deti MŠ a ZŠ 

2  
PhDr. Andrea 

Jágerová 

Dieťa v kontexte kalendárneho 

obyčajového cyklu (postavenie dieťaťa 

v tradičnej kultúre, jeho zastúpenie 

a funkcie v rámci obyčajov) 

2  

PhDr.Margita 

Jágerová, 

PhD. 

Od obradov k detským hrám a piesňam 

(analýza, funkcia a podstata vybraných 

detských hier, piesní a folklórnych útvarov) 

2  
PhDr. Andrea 

Jágerová 

Tradičná remeselná výroba na Slovensku 

(remeselná výroba, zastúpenie cechov 

a domácej výroby, techniky, postupy, 

materiály) 

1  

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

Materiály a ich vyuţite v remeselných 

technikách, (Príprava, spracovanie 

a vyuţitie materiálov: textil, prírodné 

1  

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 
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pletivá (slama, šúpolie a prútie), drôt, 

textilné vlákna...) 

Textilné techniky (k problematike 

spracovania priadze, trepanie, česanie, 

spriadanie, vyuţitie pradenej priadze...) 

2  

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

Textilné hračky, hračka a jej miesto 

v ţivote dieťaťa, príprava a vyhotovenie 

textilných hračiek) 

3  

Mgr. Anna 

Ďuricová 

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

Tkacie techniky (tkanie na doštičke, tkanie 

na ráme, zápästková technika) 

 

3  

Mgr. Anna 

Ďuricová 

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

Tradičné fašiangové masky (charakteristika 

a význam, symbolika, typológia tradičných 

masiek na Slovensku, materiály na 

vyhotovenie) 

1  
PhDr. Andrea 

Jágerová 

Výroba fašiangových masiek 2  

Mgr. Anna 

Ďuricová 

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

Obradové pečivo (charakteristika, význam, 

vyuţitie obradového pečiva, príprava) 
3  

PhDr. Andrea 

Jágerová 

Mgr. Anna 

Ďuricová 

Hudobné hračky (typológia, 

charakteristika, frndţadlá, perličky, 

ozembuchy, chrastidlá...) – ich uplatnenie 

v tradičnej kultúre a moţnosti ich 

vyuţívania v súčasnej školskej praxi 

a mimoškolskej činnosti 

2  

Mgr. 

Alexandra 

Kossárová 

PhDr.Mar

gita Jágerová, 

PhD. 

Obhajoby záverečných prác 5   

Počet hodín spolu: 31   
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Školení, ktoré boli organizované v rôznych lokalitách Slovenska, sa 

zúčastnilo 180 pedagógov v rámci 9 samostatných školení (B. Štiavnica, 

Zvolen, Nitra, Trenčín, Bytča, L. Mikuláš...). Po jeho absolvovaní boli 

s patričným časovým odstupom prezentované záverečné práce predstavujúce 

a dokumentujúce realizáciu konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivít 

v materskej škole, zameraných na prezentáciu a zakomponovanie vybraných 

prvkov tradičnej kultúry. 

 

Záver 

Je pochopiteľné, ţe deti, mládeţ a vôbec nastupujúca generácia v kaţdej 

spoločnosti a v kaţdej dobe hľadá moţnosti sebaidentifikácie, vzory, ktoré 

nasleduje, kopíruje, čerpá z nich a následne formuje svoju vlastnú osobnosť. Je 

na nás dospelých, aké prostredie jej vytvoríme, aké vzory poskytneme. Určite 

by pri ich vytváraní nemala absentovať naša minulosť, spoznávanie spôsobu 

ţivota predchádzajúcich generácií a inšpirácia v nich. Predstavené zrealizované 

projekty sú jednou z moţností napĺňania takýchto poţiadaviek, pričom si 

uvedomujeme parciálne zameranie takýchto aktivít, ktoré v ţiadnom prípade 

neriešia celkovú situáciu v tejto oblasti. Okrem vzdelávacieho aspektu sme 

realizáciou projektov sledovali aj iné ciele. Išlo nám nielen o to, aby jednotliví 

záujemcovia spoznávali a pochopili kontexty vlastnej kultúry, orientovali sa 

v nej, ale aby jej jednotlivé prejavy aj efektívne a cieľavedome vyuţívali 

v oblasti scénického spracovávania, vzdelávania, školskej a záujmovej činnosti, 

či kaţdodenných ţivotných situácií.  

V rámci celkového zhodnotenia prínosu projektov moţno konštatovať 

pomerne veľký záujem učiteľov, vedúcich a členov FS o túto formu vzdelávania 

(týka sa oboch projektov). Ich realizácia a následná priama konfrontácia stavu 

tejto problematiky s aktérmi z oblasti vzdelávania a folklórneho hnutia nás 

opakovane utvrdzujú o potrebe komplexného celoplošného riešenia absencie 

vzdelávania v oblasti tradičnej a regionálnej kultúry. Našim cieľom bolo nielen 

upozorniť v rámci školení pedagógov na túto problematiku, poukázať na 

alternatívne moţnosti náplne výchovno-vzdelávacieho procesu, pomôcť im 

zorientovať sa v základných etnologických zdrojoch, ale doslova ich 

vyprovokovať, samozrejme nielen ich, tak isto aj ďalších, prostredníctvom uţ 

„odškolených“ pedagógov, k hlbšiemu záujmu o vlastnú históriu, tradičnú, ale 

aj súčasnú lokálnu a regionálnu kultúru miesta pôsobenia daného školského 

zariadenia. V prípade školení členov FS sme zameriavali školenia podobným 

smerom – chceli sme účastníkom predostrieť určité vybrané témy, na druhej 

strane ich motivovať k vlastným výskumom a zberu materiálu, motivovať ich 

k ďalšej práci, k novým nápadom.  

Na záver by bolo vhodné zaoberať sa otázkou, čo môţeme my etnológovia 

ponúknuť a čím prispieť v súvislosti s načrtnutými problémami. Hoci uţ 

čiastočne odpoveď v príspevku zaznela, predsa sa nevyhneme pripomienke, ţe 
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slovenská etnológia a reprezentanti tohto odboru ešte stále nevykonali 

dostatočné a potrebné mnoţstvo úsilia v prospech popularizácie svojich 

poznatkov a ich sprístupňovania širšej laickej verejnosti. Rozhodne by bolo 

potrebné viac aktivít zo strany odborníkov zameraných na avizované či iné 

cieľové skupiny, na prezentáciu výsledkov ich práce vyuţiteľných aj 

v praktickom ţivote, v beţných ţivotných situáciách, ale i fungovaní mnohých 

inštitúcií pracujúcich na lokálnej a regionálnej úrovni, nehovoriac o nedostatku 

odborníkov, ktorí by boli ochotní a vedeli prístupnou formou osobne 

sprostredkovať dané informácie v rámci takýchto projektov. Okrem 

interaktívnych stretnutí, workshopov, prezentácií a i. sú potrebné v prvom rade 

prístupnou formou písané publikácie, akési všeobecné populárno-náučné 

prehľady jednotlivých oblastí tradičnej kultúry.  

Hoci sú inštitúcie, ktoré poskytujú aj vzdelávacie aktivity v tomto smere 

(NOC, muzeálne inštitúcie, osvetové strediská...), hoci uţ vyšli niektoré pokusy 

najmä archívno-dokumentačného charakteru (napr. projekt audiovizuálnej 

encyklopédie „Ľudové tance slovenských regiónov“
12

 ale i vzdelávacieho 

charakteru – CD Ľudové hudobné nástroje Slovenska,
13

 Edícia Ľudové piesne 

regiónov Slovenska a i.
14

 – tieto aktivity sú len čiastkovou a pomerne 

zriedkavou aktivitou etnológov, etnomuzikológov a iných odborných 

pracovníkov, navyše vydavateľskými inštitúciami pomerne málo spropagované 

v zmienenej cieľovej skupine. Chýbajú najmä kontaktné aktivity, stretnutia, 

ktoré by ich patrične prezentovali, spropagovali, riešili konkrétne potreby 

a poţiadavky členov folklórneho hnutia či pedagógov výchovno-vzdelávacích 

inštitúcií, a ktoré by pomáhali pochopiť kontexty tradičnej ľudovej kultúry, 

jednotlivé jej prejavy, širšie súvislostí a kontexty miestnej lokálnej kultúry, 

konkrétne vybrané problémy a problematické oblasti. Učitelia, členovia FS 

potrebujú nielen učebné materiály, texty, ale aj multimediálne pomôcky, 

digitálne nosiče a vôbec sprístupnenie údajov (archívnych) bytostne spätých 

s ich vlastnou lokalitou, regiónom vhodných na vyuţitie v praxi. Aj takouto 

formou je moţné zabezpečiť transmisiu daných prvkov, neraz ich prípadnú 

revitalizáciu, aplikáciu v podmienkach súčasnej meniacej sa spoločnosti, ale 

hlavne ich ďalšie pretrvávanie a uchovávanie.  

 

 

 

 

                                                           
12 Realizovaný Národným osvetovým centrom a  Ústavom hudobnej vedy SAV v spolupráci s 

Vysokou školou múzických umení. Vydané v rokoch 2001 – 2009, 10 dielov. Pozri viac na 
http://www.nocka.sk/ludova-kultura/publikacie.  
13 KYSEĽ, V. – LUTHER, D. – HAMAR, J. – GARAJ, B. (2009). 
14 Pozri bliţšie príspevok AMBRÓZOVEJ, J. (2010).  

http://www.nocka.sk/ludova-kultura/publikacie
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GYULA FÁBIÁN – VÝSKUMNÍK MAĎARSKÉHO 

ĽUDOVÉHO UMENIA SEVERNÉHO 

NOVOHRADU 

 

Attila Agócs 

 

 

Kľúčové slová: Gyula Fábián, ľudové umenie, Novohrad, Detva, halena, kožuch, krasli-

ca, výšivka krivou ihlou, ľudový textil, slovensko-maďarská kontaktová zóna 

Key words: Gyula Fabian, folklore, Novohrad, Detva, tunic, coat, quaking, embroidery 

by false needle, folk textiles, slovak-hungarian contakct zone 

 

Gyula Fábián (1884 – 1955) came from Lučenec. He was a pedagogue, creative artist, 

writer and ethnographer. In the first two decades of the 20th century he examined folk art 

of the northern Novohrad and contiguous areas. Fábián’s studies were published in the 

most significant ethnographic specialized journals of Kingdom of Hungary. His drawings 

and paintings were used as illustrating material in the most representative Hungarian 

ethnographic syntheses of interwar period (A magyar nép művészete, A magyarság 

néprajza). Despite specialized publication successes, results of his work are little known 

in Hungary as well as in Slovakia. He does not appear as the subject word in the Hun-

garian ethnographic lexicon; his works are mentioned in ethnographic bibliographies of 

Slovakia only sporadically.  

 

 

V dejinách rôznych vedných odborov nachádzame neobjavených alebo za-

budnutých bádateľov, ktorých práce často vychádzali iba v regionálnych či 

vedecko-popularizačných časopisoch, alebo zostávali v rukopise. V osobe Gyu-

lu Fábiána (1884-1955) však predstavujem lučeneckého rodáka – výskumníka, 

ktorého štúdie vychádzali v prvých rokoch 20. storočia v najvýznamnejších 

etnografických odborných časopisoch Uhorska a jeho kresby a maľby boli pou-

ţité v najreprezentatívnejších maďarských etnografických syntézach medzivoj-

nového obdobia, predsa však nemá svoje heslo v maďarskom národopisnom 

lexikóne (Magyar Néprajzi Lexikon) a jeho diela uvádzajú národopisné biblio-

grafie Slovenska len sporadicky. 

Keďţe na označovanie slovenskej „polovice“ niekdajšej Novohradskej ţupy 

(teda časti patriacej k dnešnému Slovensku) nie je zavedený v etnografii jednot-

ný termín, pre potreby tejto práce ju budem nazývať severným Novohradom. 

Majoritné obyvateľstvo severného Novohradu tvoria Slováci a Maďari. Jazyko-

vá hranica – alebo skôr akýsi imaginárny stred kontaktovej zóny – sa dá načrt-
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núť prepojením obcí Vrbovka – Trenč – Lučenec – Pinciná. V obciach na sever 

od nej sa hovorí hlavne po slovensky a na juh hlavne po maďarsky, pričom 

etnickú priestorovú mozaiku oblasti, rozprestierajúcej sa na juh od kontaktovej 

zóny, spestrili v prvej polovici 20. storočia rôzne typy vnútorných kolonizácií 

(detvianska kolonizácia, kolonizácia súvisiaca s pozemkovou reformou). Z 

mikroregiónov spomínaného územia – horný Novohrad, novohradské obce 

Podmedvešia, okolie Fiľakova, stredné a horné Poiplie a okolie Lučenca – sa 

Gyula Fábián venoval len poslednému a jeho výskumy boli časovo ohraničené 

prvým desaťročím 20. storočia, pričom kresbami a písmom ním zachytené javy 

ľudového umenia pochádzali predovšetkým z maďarského etnického prostredia.  

 

Gyula Fábián – pedagóg, etnograf, výtvarník a spisovateľ 

Gyula Fábián sa narodil v r. 1884 ako syn lučeneckého murárskeho majstra. 

Otec ho po dokončení základnej školy nechcel umoţniť štúdium na gymnáziu – 

prial si, aby syn vyštudoval jeho remeslo. Matke sa však podarilo presadiť, aby 

nadaný mládenec mohol v štúdiách pokračovať. V lučeneckom gymnáziu sa stal 

knihovníkom a predsedom hudobného oddielu Krúţku Józsefa Kármána. Mal 

dvadsať rokov, keď sa v r. 1904 stal poslucháčom budapeštianskej Vysokej 

školy výtvarných umení (maď. Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és 

Rajztanárképző). Počas vysokoškolského štúdia sa pomocou štipendia uhorské-

ho Umeleckopriemyselného spolku (maď. Iparművészeti Társulat) začal veno-

vať výskumu ľudového umenia okolia svojho rodiska v Novohrade, ale aj 

v ţupách Boršod, Zemplín a Zvolen a čiastočne aj slovesného folklóru 

z prostredia Palócov
1
 ţijúcich na Poilpí. Poznatky získané v teréne neskôr spra-

coval v odborných článkoch publikovaných v časovom rozmedzí 1906 – 1916 

v umeleckopriemyselnom časopise Magyar Iparművészet a v národopisných 

časopisoch Néprajzi Értesítő a Ethnographia (Köbölkuti 2004: 6, 12, Fábián 

2007: 36, Illés 2007: 61)
2
. Po dokončení vysokoškolského štúdia pracoval ako 

pedagóg, vyučoval hlavne výtvarnú výchovu v maďarských mestách Sárvár 

(1908-1915) a Szombathely (1915-1943). Popri učení však pestoval aj rôzne 

druhy výtvarného umenia, venoval sa kresbe, grafike ale aj keramickej tvorbe. 

Medzičasom sa zapájal čoraz intenzívnejšie aj do kultúrno-spoločenského ţivota 

svojho nového bydliska a stal sa kustódom galerijných zbierok múzea mesta 

Szombathely. Jeho medirytiny boli v 20. rokoch 20. storočia na výstavách 

v známych budapeštianskych galériách Műcsarnok a Nemzeti Szalon, svojimi 

                                                           
1
 Palóci – etnografická skupina Maďarov ţijúca na juhu Slovenska na území od Hronu po Hornád 

a na severe Maďarska v ţupách Nógrád, Heves, Borsod. 
2 Za zaslanie vzácnych nových publikácií o Gy. Fábiánovi – osobnej bibliografie a zborníka vyda-
nom z materiálov prednesených na spomienkovom zasadnutí, konanom z príleţitosti 120. výročia 

jeho narodenia v r. 2004 – chcem aj touto cestou poďakovať Dr. Katalin Köbölkuti z kniţnice 

Berzsenyi Dániel Könyvtár v meste Szombathely. 
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dielami sa však podieľal aj na reprezentatívnych kolektívnych výstavách ma-

ďarských výtvarných umelcov v zahraničí (Varšava, Poznaň, Štokholm, Oslo). 

Fábián bol aj hudobne nadaný – do práce symfonického orchestra mesta Szom-

bathely sa zapájal ako huslista a so svojimi gymnaziálnymi študentmi vystupo-

val aj ako hráč na violu a violončelo. Ako hudobník sa na javisku stretol aj so 

Zoltánom Kodályom. Literárnej tvorbe sa začal venovať v druhej polovici tre-

tieho desaťročia 20. storočia. Jeho prvé beletristické práce venované mládeţi 

začali vychádzať v časopise Cimbora, redigovanom známym maďarským spiso-

vateľom a „rozprávkarom“ Elekom Benedekom. Neskôr však vydal viac samo-

statných románov pre mládeţ, v ktorých nemohol chýbať vedecko-

popularizačný prvok, zameraný najčastejšie na uhorské dejiny, na históriu váţ-

nej hudby alebo na prírodné vedy. Príbehy niektorých týchto diel sa odohrávali 

priamo medzi kulisami jeho detstva v Lučenci (Köbölkuti 2004: 7-9, Hargitai 

2007: 25-33). 

 

Národopisné práce Gyulu Fábiána – dokumentácia ľudového umenia 

V súčasnom štádiu bádania sa ukazuje, ţe po Gyulovi Fábiánovi zostalo len 

veľmi málo pôvodného materiálu – originálnych kresieb, akvarelov, fotografií a 

rukopisov zachytávajúcich javy ľudového umenia a čiastočne aj ich etnografické 

pozadie. Keďţe väčšinu svojho ţivota Fábián preţil v Szombathelyi a bol aj 

kustódom tamojšieho múzea, prvé stopy po obrazovej a rukopisnej pozostalosti 

sa dali očakávať práve v zbierkach tamojšieho múzea Savaria Múzeum. Jediným 

nájdeným autentickým svedectvom jeho terénnej práce, uchovávaným 

v národopisnej zbierke múzea, je  päť úvodných strán plánovaného rukopisu 

o haličskom hrnčiarstve v maďarskom jazyku. Nedatovaný rukopis vznikol 

v čase, keď bolo moţné hrnčiarske domy v Haliči nájsť uţ len ťaţko, napriek 

tomu, ţe voľakedy tvorili celý rad: „Pred dvoma desaťročiami nebol dom 

v Novohrade, v ktorom by sa nenachádzali hrnce z Haliče. Dnes sa však už 

hrnčina nie veľmi používa. Smaltovaný plechový riad ju vytlačil z kuchyne. 

Hrnčiarske výrobky nevedia konkurovať produktom lučeneckej továrne na výro-

bu smaltovaného riadu.“ V ďalšej stati opisuje jednoduchú aţ „primitívnu“ pec 

haličských hrnčiarov, ktorá mu pripomínala pec z Dolnej zeme (tzv. „katlan“), 

rozdiel videl len v tom, ţe v prípade haličskej pece sa vykurovalo priamo na 

zemi. Poznamenáva, ţe tu vyrábaný riad je z morfologického hľadiska veľmi 

jednoduchý, slúţi hlavne na pokrytie potrieb „jednoduchšieho obecenstva.“ 

Napriek tomu však chváli šikovnosť haličských hrnčiarov, ktorí produkujú na 

vysokých hrnčiarskych kruhoch často hrnce väčších rozmerov.
3
 

                                                           
3 Fábián Gyula: A gácsi fazekasság (kézirat) - 5 strán nedokončeného rukopisu zo zbierok Vas 
Megyei Múzeumok Igazgatósága – Savaria Múzeum, Szombathely – Gyűjteményi és Adattári 

Osztály, Néprajzi és Történeti Tár – Savaria Múzeum Néprajzi Adatára: SNA 76/4. Za poskytnutie 

zdigitalizovaného rukopisu aj touto cestou ďakujem kolegovi Péterovi Illésovi z Múzea Savaria - o 
rukopise sa zmienil prvýkrát (Illés 2007: 63-65).  
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Originály jeho kresieb – pribliţne okolo päťdesiat kusov – sú uloţené 

v budapeštianskom Národopisnom múzeu (maď. Néprajzi Múzeum). V Zbierke 

kresieb, malieb a tlačí sa nachádzajú tak kresby publikované v známom diele 

Dezső Malonyayho vydanom pod názvom A magyar nép művészete, ako aj iné 

pôvodiny autora – okrem kresieb aj akvarely. Dominujú medzi nimi diela za-

chytávajúce maľovanú výzdobu ľudového nábytku regiónu, ornamentiku novo-

hradských textílií a kresby dokumentujúce výšivky a aplikácie halenárov 

a koţušníkov z Lučenca a okolia.
4
 

Zbierka fotografií budapeštianskeho Národopisného múzea uchováva medzi 

pribliţne tuctom vzácnych fotografií, zachytávajúcich rôzne javy ľudovej kultú-

ry severného Novohradu zo začiatku 20. storočia, aj päť záberov Gyulu Fábiána. 

Štyri z nich pochádzajú z roku 1909, z ktorých na dvoch sú zvečnené nelokali-

zované „palócke hlinené nádoby“ a na dvoch predmety z Boľkoviec: „palócky 

ţenský vyšívaný koţuch“ a „smrtná plachta.“
5
 Na piatej fotografii – publikova-

nej aj v časopise Magyar Iparművészet v r. 1907 – sú  „staré novohradské“ me-

dovníky z Lučenca.
6
 Jeho ďalšie dva zábery boli vydané tlačou v tom istom 

roku, tie však neboli vyhotovené na nami skúmanom území, ale v obciach zo 

susedných oblastí. Spolu s fotografiou lučeneckých medovníkov bol uverejnený 

aj záber „cifrovanej lavice“ – teda lavice s prelamovanou výzdobou, na operadle 

ktorej sú antropomorfné a zoomorfné zobrazenia husárov a pastierov 

s dobytkom – z obce Karancsság (ţupa Nógrád, Maďarsko). Ako jediná fotogra-

fia medzi kresleným a maľovaným ilustračným materiálom jeho národopisných 

štúdií bol publikovaný záber vyšívanej „predky“ z detvianskej „kápky“ 

v odbornom článku venujúcom sa detvianskej výšivke krivou ihlou (Fábián 

1907: 117). Na rozdiel od záberov ostatných amatérskych alebo profesionálnych 

národopiscov z obdobia pred prvou svetovou vojnou, ktorí v danom čase foto-

grafovali v prevaţne Maďarmi obývanej časti regiónu,
7
 na Fábiánových fotogra-

fiách sa neobjavujú ľudia ani ako nositelia ľudového odevu, ani ako aktéri ľu-

dových zvykov či scénok tradičného ţivota (Kapros 2004: 135-137). Všetky 

jeho zachované snímky zobrazujú bohato zdobené predmety – produkty mest-

ských a dedinských remeselníkov a výrobky domáckej výroby ţúp Novohrad 

                                                           
4 Néprajzi Múzeum, Budapest – Etnológiai Archívum, Képarchívum - Rajz-, festmény- és nyomat-

gyűjtemény. Za poskytnutie informácie ďakujem vedúcej príslušného oddelenia archívu, Zsuzsanne 

Tasnádi. 
5 Néprajzi Múzeum, Budapest – Etnológiai Archívum, Fényképtár: F 9.897, F 9.898, F 9.899, F 

9.900, F 9.901. 
6 Magyar Iparművészet 1907: 251. Kresbu medovníkovej formy v tvare srdca, patriacej 

k medovníkovému srdcu zachytenému na tejto fotografii, uverejnil vo svojom článku o medovníku, 

v ktorom sa pri uvádzaní informácie o pôvode medovníkov od mníchov odvoláva na  lučeneckého 

medovnikára Istvána Kovácsa (Fábián 1913: 89, 93).  
7 Môţeme z nich vyzdvihnúť Pála Farkasa - fotografoval sviatočný kroj, hody, týţdenné trhy, Káro-

lya Pápaiho - dokumentoval kroj a ľudové staviteľstvo a Istvána Györffyho - fotil rôzne témy (Kap-

ros 2004: 135-137). 

http://www.neprajz.hu/gyujtemenyek.php?menu=7&gyujtemeny_id=30
http://www.neprajz.hu/gyujtemenyek.php?menu=7&gyujtemeny_id=30
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(resp. Nógrád) a Zvolen – a jednoznačne odráţajú jeho zameranie na dokumen-

táciu ľudovoumeleckého ornamentu pravdepodobne s cieľom ďalej ich vyuţiť 

na umeleckopriemyselné alebo na pedagogické účely. 

Za prvé národopisné publikačné výstupy Fábiána môţeme povaţovať kresby 

a maľby uverejnené v časopise Magyar Iparművészet v rokoch 1906 a 1907, 

pričom musíme poznamenať, ţe jeho prvú publikáciu neuvádza ani zostavovateľ 

jeho osobnej bibliografie (Köbölkuti 2004). Sú to práce, ku ktorým nepatrí ţiad-

ny dlhší vysvetľujúci text, boli zaradené do umeleckopriemyselného časopisu 

len ako  ilustračný materiál s odkazom na informáciu, ţe ide o práce študenta 

Vysokej školy výtvarných umení, Gyulu Fábiána. Diela sú však opatrené popis-

kami, z ktorých je zrejmá lokalizácia a identifikovateľný aj predmet (občas aj 

s uvedením mena výrobcu), z ktorého zobrazený ornament pochádza. V ročníku 

1906 bolo uverejnených osem akvarelov (?). Na štyroch uvádzal ornamenty 

z maďarských „cifrovaných halien“ (maď. cifraszűr) z dielní lučeneckých hale-

nárskych majstrov Jánosa Győriho a Bélu Englerta. Vyniká z nich bohato vyší-

vaný halenový pokrovec na kone, ktorý je zobrazený na rozdiel od ostatných 

kresieb – ktoré izolujú jednotlivé ornamenty väčšinou bez uvedenia ich kontextu 

a presného umiestnenia na predmete – ako kompletný predmet. Na dvoch „zábe-

roch“ (ako ich nazýva časopis) je kvetinový ornament z maľovaných truhlíc – z 

Boľkoviec leţiacich na juh od Lučenca a zo slovenskej obce Breznička z okolia 

Poltára. V prípade truhly z Brezničky výnimočne naznačuje aj umiestnenie 

ornamentu na predmete náčrtom situovaným v pravom dolnom rohu akvarelu. 

Ďalšie dve maľby uvádzajú koţušnícke ornamenty – vyšívaný z maďarskej obce 

Holiša a aplikovaný z Detvy. V prípade popisu detvianskeho ornamentu uvádza 

v maďarskom texte dokonca aj autentické slovenské pomenovanie hnedej apli-

kácie v nasledovnej maďarskej pravopisnej forme: „dohányove“
8
 (Magyar 

Iparművészet 1906: 132-133, 140). V ročníku 1907 boli uverejnené popri jeho 

dvoch uţ vyššie spomínaných fotografiách (medovníky z Lučenca a lavička 

s figurálnym prelamovaným operadlom z obce Karancsság) zaradené medzi 

ilustrácie časopisu aj dva ornamenty novohradských maľovaných truhlíc nama-

ľované vodovými farbami (?) a kresby ornamentov novohradských cifrovaných 

halien (Magyar Iparművészet 1907: 251-252, 268-269
9
). 

Najkomplexnejšími – aj keď menej známymi – výsledkami etnografickej 

práce Gyulu Fábiána sú jeho národopisné články uverejňované v popredných 

národopisných časopisoch Uhorska. V rokoch 1907-1916 uverejnil šesť, kres-

bami bohato ilustrovaných, článkov v ročenke maďarského Národopisného 

múzea vydávanom pod názvom Néprajzi Értesítő a v roku 1910 článok 

k slovesnému folklóru Maďarov z Poiplia v časopise Maďarskej národopisnej 

                                                           
8 K takejto praxi sa vracia v nasledujúcom roku aj pri uverejnení svojho článku o „detvianskej 

čipke“ - výšivke krivou ihlou (Fábián 1907: 114-129). 
9 Za upozornenie na tieto vzácne a málo známe publikácie Gyulu Fábiána ďakujem Tünde Farkas, 
knihovníčke Umeleckopriemyselného múzea v Budapešti (maď. Iparművészeti Múzeum). 
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spoločnosti (maď. Magyar Néprajzi Társaság) vydávanom pod názvom Ethnog-

raphia. 

Prvú štúdiu – napísanú vo veku dvadsaťtri rokoch – venoval slovenskej té-

me, ornamentike detvianskej výšivky krivou ihlou, ktorú nesprávne nazýval 

„čipkou.“
10

 V úvode článku prináša charakteristiku Detvanov. Zrubové stavby 

„lazov“ mu pripomínajú lastovičie hniezda prilepené k úbočiam. Kroj detvian-

skych ľudí, chodiacich do dediny v nedeľu na omšu s vymastenými vlasmi, 

vníma hlavne cez jeho hlavné „ozdoby“, v prípade muţov sú to hnedé koţuchy 

zdobené červenou koţenou aplikáciou a u ţien vyšívané oplecká. Konštatuje, ţe 

majú radi cifrované veci, ktoré im prinášajú osobný „estetický pôžitok“. Ich 

vyrezávané črpáky svedčia o „umeleckom duchu“ a vyšívané odevné súčiast-

ky vyzerajú často aj v najchudobnejších domoch ako keby pochádzali 

z panského prostredia. Skoro všetci rozumejú hudbe, pričom z hry na fujare má 

autor pocit, ţe hráči majú skôr „záľubu čisto v tvorbe tónu“ neţ v samotnej 

melódii. O detvianskych mravoch hovorí reinterpretáciou všeobecne známych 

stereotypov v samostatnom odseku, ktorý začína zvolaním: „No, a mravy! Rad-

šej by človek napísal charakteristiku briganta, ako Detvana. Je to skoro to isté. 

Lúpiť, kradnúť, odohnať dobytok, bolo tam všeobecným virtušom. Aj bitka je 

u nich v obľube.“
 11

 Spomína príhodu, keď sa v Detve mládenci pri príleţitosti 

odvodu na koľajniciach tak pobili, ţe sa kvôli nim musel zastaviť aţ do prícho-

du ţandárov vlak. Tvrdí, ţe časté sú aj vraţdy a o tom, ţe „lásku chápu veľmi 

zvláštne“, svedčia miestne matriky. Všetky tieto povahové črty nasvedčujú 

podľa neho tomu, ţe Detvanci sú iného pôvodu, neţ ostatní Slováci z okolia – 

„Sú potomkami Hercegovincov, ktorí ešte celkom nezavrhli tie vlastnosti, ktoré 

im do krvi naštepilo južné slnko“ (Fábián 1907b: 114-115).
12

 V ďalšej časti 

textu sa venuje motivickému a kompozičnému rozboru výšivky krivou ihlou 

pouţívanej hlavne na čepcoch. Nosenie „kápok“ nútilo ţeny obetovať väčšinu 

svojich vlasov, zostal im iba „biedny vrkoč.“ Snahu autora o presnosť doku-

mentácie charakterizuje fakt, ţe sa snaţil zachytiť aj pôvodnú slovenskú termi-

nológiu, ktorú však foneticky prepísal do maďarčiny – napríklad: „kápka“ má 

dve časti, sú to „predka“ a „prednyicska“, pričom kvety a geometrické vzory 

umiestňuje „gyetvanka“ na predke. Medzi najčastejšími prírodnými motívmi 

uvádza kvety (ruţa, tulipán, zvonček), divú rascu, hrušku, veľký list, rozmarí-

nový list a motívy pod názvami „huszaczá lápka“ a „pavovo pero.“ Geometric-

ké motívy ako závitnicu a srdce dopĺňali ţeny osmičkovým motívom. Podľa 

                                                           
10 Na terminologickú nepresnosť upozorňujú aj autori slovenskej národopisnej bibliografie za roky 

1901-1959 (Stano-Ţatko 1989: 259). 
11 Preklad úryvku z maďarčiny - aj v prípade nasledujúcich citátov z pôvodných diel: AA. 
12 Nemáme informácie o tom, či Fábián poznal vlastivednú monografiu publikovanú Karolom 

Antonom Medveckým v r. 1905, ale v prípade niektorých jeho záverov je moţné badať isté – moţno 

náhodné – obsahové paralely. 
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spôsobu radenia motívov rozlišovali Detvianky zoskupovanie motívov „na 

huszenyiczu“, „na vencsok“ a na „szromcsok.“ Fábián vyslovuje v závere člán-

ku presvedčenie, ţe takáto „naivná“ ornamentácia vznikla v dôsledku skĺbenia 

spomínanej povahy a miestnej prírody v nevedomom duševnom procese odo-

hrávajúcom sa v duši Detvianky. Z hľadiska štruktúry priradeného ilustračného 

materiálu ide o najpremyslenejšie dielo Fábiána. Prvý obraz uvádza ţenu 

v čepci „kápke“ – na základe ktorého sa dá pochopiť umiestnenie analyzova-

ných ornamentov, ďalšou je fotografia zdobenej „predky“ z kápky a všetky 

ostatné sú kresby ornamentov (Fábián 1907: 114-129).  

 

 
obrázok č. 1 

 

 

V poradí druhý národopisný článok opisuje ornamentiku novohradských 

kraslíc a čiastočne aj veľkonočné zvykoslovie regiónu. Fábián v ňom vymedzuje 

priestorový rámec svojho výskumu „palóckym okolím Lučenca“ (maď. Losoncz 

palócz vidéke). Z popisiek ilustračných kresieb sa dozvedáme, ţe do takto po-

menovanej skupiny dedín zaraďuje obce s maďarským majoritným obyvateľ-

stvom obklopujúce mesto Lučenec hlavne z juhu: Jelšovec, Veľká nad Ipľom, 

Panické Dravce, Mikušovce, Trebeľovce, Holiša a Boľkovce. Po dlhom úvode, 

kde sa venuje cirkevným a duchovným aspektom Veľkej noci, uvádza aj zvyky 

súvisiace s týmto sviatkom. Okrem upratovania okolo domu a v cintoríne zo-

hrávali medzi Palócmi dôleţitú úlohu aj povery viaţuce sa k očiste hospodár-

skych zvierat. V Trebeľovciach a Panických Dravciach sa stretol s obradným 

umývaním vemena kráv  rosou, ktorá mala byť zozbieraná na Veľkú sobotu, 

pričom podľa jeho informátorov je najlepšia rosa zo zemeţlče (lat. Herba cen-

taurii). Takto ošetrená krava má dávať veľa dobrého mlieka, ktoré je uţitočné 

tak pri liečbe tuberkulózy pľúc, ako aj pri bielení tváre ţien. Podľa Trebeľovča-

nov má zabezpečiť veľkopiatočný kúpeľ v tečúcej vode krásu a dlhé vlasy, 

siahajúce aţ po päty. „Milí krajania“ veria v prínos takéhoto umývania sa – 

podľa Fábiána – natoľko, ţe dievčatá ktoré chcú byť veľmi pekné, sa na Veľký 

piatok kúpu v potoku oblečené. Poznamenáva, ţe v skúmaných obciach, podob-

ne ako na Dolnej zemi, je vo zvyku oblievačka. Pôvodne  dievčatá nosili okúpať 

na studne, ale v posledných rokoch sa pouţíva uţ aj kolínska voda „otkolon.“ 
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Za oblievačku dostanú mládenci kraslicu, šatku, slaninu a vajíčka, z ktorých si 

po skončení oblievačky urobia praţenicu. Na okolí Lučenca poznali dve techni-

ky zdobenia červených kraslíc, základom ktorých boli varené vajíčka. Menej 

rozšírené bolo vyškrabovanie, ktoré bolo časovo veľmi náročné. Takúto kraslicu 

Fábián ani nevedel zohnať. Najčastejšie sa vyskytovali kraslice batikované po-

mocou drievka nazývaného v tomto regióne „kipce“. Postup batikovania opísal 

podľa výpovede informátorky Márie Gyepes z Draviec. V ďalšej časti článku 

prináša krátky rozbor výtvarnej kompozície novohradských kraslíc a uvádza 

pôvodné pomenovania jednotlivých ornamentov – napr. „nyeregbundás, rákfar-

kas, halfarkas, egész gyisztás, macska-nyerges, félnyerges, galambházas, tök-

magos,, akáczfa-leveles, kisasszonyos, dominum keresztes, stólás, halbordás, 

czifra bimbós“. Kresbami dokumentuje typov zdobených kraslíc, z ktorých je 

väčšina zdobená rastlinným a geometrickým ornamentom. Len v prípade dvoch 

sa vyskytujú antropomorfné figurálne motívy: dvaja vojaci s fajkami v ústach, 

ktorí sa práve zdravia „serbus“ a dievčina s kvetom v ruke (Fábián 1908: 29-

35). 

Sériu troch na seba nadväzujúcich článkov týkajúcich sa ďalších oblastí no-

vohradského ľudového umenia vydal pod názvom „Umenie lineárneho ploché-

ho zdobenia na Poiplí“ (maď. Síkdíszítő művészet az Ipoly mentén) v rokoch 

1910, 1911 a 1916 tieţ v časopise Néprajzi Értesítő. Územne svoj výskum vy-

medzil oblasťou medzi novohradskými mestami Lučenec a Szécsény, pričom 

uvádza, ţe obyvateľstvo okolia Lučenca sa líši od ľudu z okolia Szécsénya (Se-

čany) i regiónu okolo Balassagyarmatu (Balašské Ďarmoty). Tvrdí, ţe v okolí 

Lučenca neexistuje prechod medzi maďarskými a slovenskými dedinami – kým 

Pinciná je „čisto maďarská“, susedná Vidiná či Kalinovo sú „čisto slovenské“. 

V úvodných pasáţach prvej „správy“ vysvetľuje, prečo je potrebné venovať sa 

dokumentovaniu kvetmi zdobených predmetov ľudu. Nazdáva sa, ţe o desať 

rokov by uţ v regióne nebolo moţné tieto javy zachytiť, lebo ľudové umenie 

maďarských dedín v okolí Lučenca mizne „ako jarný sneh“. Príčinami „pustnu-

tia“ produktov ľudového umenia sú podľa neho nedbalosť, šírenie vysokej 

kultúry a zmena spôsobu ţivota ľudu. Palóci, ktorí sa niekedy ţivili výlučne 

poľnohospodárstvom, uţ v období vzniku týchto článkov pracovali v hojnom 

počte v továrňach Lučenca a Fiľakova a venovali sa baníctvu v okolí Salgótar-

jánu alebo Fiľakova. V baniach sa stretávali aj s cudzími kultúrnymi vplyvmi 

„gránerov“ (banských robotníkov pochádzajúcich z Krajne, z územia dnešného 

Slovinska). Napodobňovanie, ba dokonca aţ „opičenie sa“ po kultúre panských 

vrstiev, nosenie odevu podľa francúzskej a viedenskej módy, kupovanie plátna 

u lučeneckých ţidovských obchodníkov boli v danom čase a v danej oblasti uţ 

nezastaviteľnými procesmi, ktoré nepriali zachovaniu autentickej ľudovej kultú-

ry: „Už iba mŕtvych obliekajú tak, ako by si to priala niekdajšia česť“. Smutno 

poznamenáva, ţe krajania si uţ staré ľudovoumelecké výrobky vôbec neváţia, 
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predávajú ich za lacný peniaz cigánskym podomovým obchodníkom. Staré 

koţuchy končia často u čiţmárov, ich koţa sa pouţíva na zaplátanie starých 

čiţiem – z takýchto kusov zachraňoval Fábián aj niektoré koţušnícke ornamen-

ty. Väčšina ľudového odevu končí sprostredkovaním priekupníkov v papierňach 

a tulipánmi zdobený nábytok poslúţi v zime ako kurivo. Na konci úvodu napí-

sanom k sérii článkov naznačuje, ţe sa z ornamentiky domáckej výroby plánuje 

venovať iba tkaninám a z produktov remeselníkov ho zaujímajú výrobky hale-

nárov, koţušníkov a stolárov. K napísaniu resp. vydaniu článku o maľovaných 

stolárskych „kvetoch“ však podľa našich súčasných vedomostí nedošlo (Fábián 

1910a: 161-164). 

V prvom príspevku, publikovanom pod vyššie uvedeným názvom, pribliţo-

val čitateľom odborného časopisu ornamentiku maďarských cifrovaných halien, 

ktoré povaţoval za „azda najkrajšie príklady palóckeho ľudového umenia“. 

Výskum „halenových kvetov“ uskutočňoval podľa popisiek k ilustračnému 

materiálu v rokoch 1905-1909, pričom ním zachytená ornamentika siaha do 60. 

rokov 19. storočia. Najčastejšie vychádzal zo vzorníkov a výrobkov ešte ţijú-

cich lučeneckých halenárov (Győri, Englert a Rakottyai), ale niektoré ornamen-

ty zdokumentoval aj priamo v teréne na základe halien nájdených 

v Boľkovciach, Veľkej nad Ipľom a v obci Ipolytarnóc (MR). Fábián v detstve 

často stretával ľudí v cifrovaných halenách na lučeneckých jarmokoch 

a omšiach. Nosili ich predovšetkým pastieri. V čase publikovania článku však 

uţ chýbali v lučeneckých uliciach, napriek tomu, ţe niekdajšie lučenecké jar-

moky usporadúvané na Juditu boli povestné práve kvôli veľkému mnoţstvu 

halien. Medzi poslednými lučeneckými halenármi spomína štyroch majstrov: 

Jánosa Győriho, Zsigu Rakottyaiho, Bélu Englerta a Jánosa Kontru. Typická 

palócka halena je podľa jeho slov zdobená predovšetkým vzadu na štvorcovom 

veľkom golieri (stromová kompozícia), na bokoch ozdobnými pásmi širokými 

ako dlaň (pásová kompozícia) a má zašité rukávy, aby mohli slúţiť na ukladanie 

menších predmetov. Spodok takto zašitého rukáva bol tieţ vhodným miestom na 

umiestnenie výšivky (kruhová kompozícia). Na halenové hrubé súkno sa vyší-

valo „harasom“ (berlínerom). Uvádza tri základné farebné kompozície pouţí-

vané na halenách pochádzajúcich z okolia Lučenca. Kompozície vychádzali z 

farby halenového súkna. Na bielom súkennom podklade sa stretával s voľným 

pouţívaním farieb  výšiviek – takéto haleny sa však ľahko zašpinili. Na čierne 

súkno vyšívali majstri hlavne červenou, ţltou a zelenou farbou a haleny z tma-

vosivého súkna sa vyšívali ultramarínovou farbou. Jemný farebný súzvuk týchto 

halien dotvárali ultramarínové súkenné ozdoby a šnurovania. Posledne uvádza-

nú farebnú kombináciu mali v obľube predovšetkým kočiši. „Halenové kvety“ 

sú zloţené z dvoch základných stavebných prvkov: z listov rôznych foriem 

(rozmarínový, ruţový a dubový) a z dominantných kvetinových motívov (ruţa – 

mlynová ruţa, srdcovitá ruţa, tulipán, ľalia a klinček). Motív uhorského znaku 

prišiel do módy v 60. rokoch 19. storočia, keď haleny nosila v Novohrade pod 
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vplyvom „národného obrodenia“ aj „panská vrstva“. Kompozičná os goliero-

vých kvetov radených do stromovej kompozície bola najčastejšie rovná, ale 

vyskytovali sa aj výšivky s krivou osou. Ich rozvrhnutie však vyţadovalo maj-

strovu veľkú šikovnosť. Halenári vyšívali okrem dlhých halenových kabátov aj 

iné predmety: nástenné koberce, obliečky na vankúše, obrusy a pokrovce na 

kone. Tieto sa však do  Fábiánovho výskumu uţ nezachovali. S výnimkou na-

kresleného pokrovca na kone vedel o nich uţ len z počutia. Najzvláštnejším 

zachyteným produktom lučeneckých halenárov bol vyšívaný halenový podvä-

zok, vyrobený  ako dar lásky mladého majstra svojej vyvolenej (Fábián 1910a: 

161-185). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obrázok č. 2 

 

 

„Kožuchové kvety“ z Poiplia spracoval Fábián v článku vydanom v roku 

1911. Rozlišoval „nemeckých kožušníkov“, ktorí sa venovali vypracovávaniu 

rôznych druhov koţušín a vyrábali koţušinový drobný tovar (napr. čiapky) a 

„uhorských kožušníkov“, ktorí šili najmä koţuchy, šuby a koţušteky z ovčej 

koţušiny. Medzi poslednými uhorskými (resp. maďarskými) koţušníckymi 

majstrami severného Novohradu spomína Kémeryovcov z Lučenca a Jánosa 

Nagya z Fiľakova. Niekoľko koţušníkov pracovalo aj na dedinách, tí sa však 

remeslu venovali iba v zime. Koţa muţských koţuchov bola dubením nafarbená 

nahnedo, v prípade ţenských bol zase podklad najčastejšie biely. Chrbát muţ-

ských koţuchov bol zdobený iba čiernym alebo tmavozeleným šnurovaním. Na 

ţenských koţuchoch dopĺňala aplikáciu, ako starší a konzervatívnejší spôsob 

zdobenia, postupne výšivka. Na najnovších Fábiánom zdokumentovaných no-

vohradských kusoch ju vytlačila. Beţne sa zdobenie vyskytovalo na zadnej časti 

koţuchov, menej na koncoch rukávov a spodných rohoch prednej časti. „Fa-

rebný rytmus“ výšiviek koţuchov sa zakladal na striedaní čiernej, červenej, 

svetlozelenej a ţltej farby. Motívy sú príbuzné motívom pouţívaným na cifro-

vaných halenách, pričom na koţuchoch sú menšie kvety najčastejšie vyšívané a 
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väčšie aplikované. Na aplikáciu sa pouţívala čierna, červená a ţltá koţa. 

V mimoriadnych prípadoch sa aplikácia dopĺňala aj mosadznými krúţkami, 

ktoré sa však – ako upozorňuje autor – často objavovali na ozdobách sloven-

ských koţuštekov. V aplikovaných motívoch badal Fábián východný vplyv. 

Tvrdil, ţe uhorskí koţušníci zdedili svoje remeslo po Turkoch, čo podopiera 

faktom, ţe aj samotný Novohrad bol Turkami dlho okupovaný. Zdobené biele 

ţenské koţuchy však v okolí Lučenca uţ v čase výskumu vytláčali kabáty ne-

meckých krajčírov šité z jemného súkna (Fábián 1911: 16-36). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázok č. 3 

 

V poslednom príspevku série predstavuje autor „tkané kvety“. Upozorňuje, 

ţe kým predošlé „kvety“ pochádzali z rúk ţivnostníkov, ktorí síce často pochá-

dzali z roľníckych rodín, ale sa k tejto spoločenskej vrstve nehlásia, tkané kvety 

sú – ako klasické produkty domáckej výroby – čistými výtvormi ľudu. Tkanie je 

totiţ jedným z „prazamestnaní“ a krosná sú ešte v čase konania jeho výskumov 

na zimu postavené skoro vo všetkých domoch Poiplia. Za vplyv tkáčov povaţu-

je pouţívanie viac neţ dvoch nitelníc na vytváranie komplikovanejších tkanín s 

keprovou väzbou. Plátno zvykli ţeny z Poiplia zdobiť červenými a modrými 

alebo čiernymi pásmi. Zloţitejšie motívy  vytkávali podľa papierovej muštry 

hlavne červenou farbou. Objavovali sa hlavne na zriedkavejšie pouţívaných 

a sviatočných tkaninách: na oltárnych prikrývkach, smrtných plachtách, uterá-

koch, obrusoch, váľaničkách, šurcoch (zásterách) a tanistrách. Archaickejšie 

geometrické motívy dopĺňajú rastlinné (klinček, tulipán, listy, granátové jablko, 

hruška, ţaluď), zoomorfné (vták, kohút) a antropomorfné. V Boľkovciach sa 

stretol s názvom motívu „turecký baša“ – pričom ide evidentne o vyobrazenie 

roľníka v čiţmách, gatiach a klobúku, ako to Fábiánovi správne poznamenal aj 

etnograf Vilibald Semayer. Z tej istej obce uvádza aj príhodu z roku 1902, keď 
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chcel kúpiť od jednej starenky  pekne vyšitú smrtnú plachtu, tá mu však odpo-

vedala: „Nie je na predaj za žiadnu cenu... ako by som predala vlastnú plachtu, 

v ktorej budem ležať? Nie som azda tá posledná, aby som išla do hrobu bez 

hamvašu“ (Fábián 1916: 52-72). 

Jedinú svoju folkloristickú štúdiu publikoval v časopise Ethnographia v r. 

1910 pod názvom Palócke povesti o Kristovi (maď. Palócz Krisztus-mondák). 

Po krátkom úvode  uvádza sedem maďarských legendárnych podaní z prostredia 

novohradských Palócov. Texty presne nelokalizuje, uvádza však, ţe väčšiu časť 

poznala aj jeho matka v Lučenci. Priznáva, ţe v čase keď chodil medzi svojimi 

krajanmi za účelom ľudovoumeleckého výskumu, na presnú dokumentáciu 

dialektu nestačil, zapísal si iba sujety rozprávok, pričom sa však snaţil zachytiť 

presný myšlienkový chod ľudu. V materiáli prevládajú etiologické povesti – 

o vzniku hríbov, jahôd, o skrátení  pšeničného klasu a o tom, prečo  červy ob-

hrýzajú korene viniča (Fábián 1910b: 302-308, 357-361). 

Ďalšie samostatné národopisné publikácie Gyulu Fábiána – článok 

o medovníku a kniha o hrnčiaroch z Jáku (MR) – sa nevenovali priamo územiu 

dnešného Slovenska (Fábián 1913, 1934). 

 

 
obrázok č. 4 

 

Po uverejnení článkov o halenových, koţuchových a tkaných kvetoch Novo-

hradu sa Fábián stal v odborných kruhoch známym dokumentátorom palóckeho 

ľudového umenia. Desiatky jeho kresieb sa takto dostali do najreprezentatívnej-

ších maďarských národopisných publikácií a syntéz medzivojnového obdobia – 

Malonyay: A magyar nép művészete - V. zväzok venovaný palóckemu ľudové-

mu umeniu – popri 29 ilustráciách preberá aj niektoré z jeho národopisných 

záverov (1922), Györffy: Magyar népi hímzések. A cifraszűr (1930) a Bátky – 
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Györffy – Viski (zost.): Magyarság néprajza (1933-1937). Napriek týmto úspe-

chom sa však naňho skoro zabudlo. Jeho práca nie je spracovaná ani v podobe 

hesla v maďarskom národopisnom lexikóne a medzi výskumníkmi ľudovej 

kultúry Maďarov na Slovensku ho neuvádza ani József Liszka. Národopisné 

bibliografie Slovenska, vzťahujúce sa na obdobie vzniku Fábiánových publiká-

cií, spomínajú spolu iba štyri jeho odborné články a o uverejnených ilustráciách 

v umeleckopriemyselnom časopise a dielach iných autorov sa vôbec nezmieňujú 

(Liszka 1988, Stano-Ţatko 1989). V maďarskej syntéze o ľudovom umení No-

vohradu, vydanom Palóckym múzeom z Balašských Ďarmôt (maď. Palóc Mú-

zeum) pod názvom Nógrád népművészete – ktorá prináša hlavne materiál 

z územia dnešného Maďarska, teda z juţnej časti niekdajšej ţupy – nie sú pouţi-

té jeho kresby, maľby ani fotografie. Autori sa však aspoň odvolávajú na jeho 

štyri články venujúce sa ľudovému umeniu severného Novohradu. Kompletný 

zoznam Fábiánových národopisných štúdií venujúcich sa regiónom Slovenska 

(Detva, Novohrad) prináša prvýkrát aţ jeho osobná bibliografia vydaná 

v Szombathelyi (Köbölkuti 2004). V publikáciách vydaných na Slovensku sa s 

prehľadom všetkých jeho novohradských článkov stretávame aţ v pouţitej lite-

ratúre zbierky maďarských ľudových povestí z okolia Fiľakova (Magyar-Varga 

2007).   

 

Odkaz diela „zabudnutého“ etnografa  

Napriek dlhému obdobiu ticha okolo výsledkov Gyulu Fábiána, dosiahnu-

tých na poli dokumentácie ľudového umenia severného Novohradu na začiatku 

20. storočia, sa lučenecký rodák predsa dočkal istého uznania. K 100. výročiu 

jeho narodenia publikoval jeho krajan, vlastivedný bádateľ László Sólyom krát-

ke príspevky v regionálnom časopise Ipeľ a v maďarskom vlastivednom časopi-

se Honismeret (Sólyom 1984, 1985). Keďţe väčšinu svojho ţivota preţil 

v Szombathelyi, nemôţeme sa čudovať, ţe ďalšie iniciatívy vychádzali práve zo 

strany odborných pracovníkov pamäťových a fondových inštitúcií tohto maďar-

ského mesta. Najprv vyšla jeho osobná bibliografia a neskôr aj zborník, pozos-

távajúci z odborných štúdií hodnotiacich jeho ţivotné dielo – jeho miesto 

v kultúrnom a spoločenskom ţivote mesta Szombathely v medzivojnovom ob-

dobí,  mládeţnícke romány a národopisné diela venujúce sa hlavne ľudovej 

kultúre jeho nového bydliska, ţupy Vas v Maďarsku. Druhú polovicu publikácie 

tvorí reprint jedinej národopisnej monografie Fábiána, venovanej hrnčiarom 

z Jáku. Práve na základe tohto diela sa ho Péter Illés, etnograf Múzea Savaria 

v Szombathelyi pokúsil zaradiť do kontextu histórie maďarského národopisu. 

V úvode svojho článku cituje autora nekrológu Fábiána, Sándora Dömötöra, 

ktorý ho vo svojom texte označil za jedného z priekopníkov maďarského náro-

dopisu a za erudovaného zberateľa a interpretátora maďarského ľudového ume-

nia (Dömötör 1956: 181). Napriek Dömötörovým slovám však Illés tvrdí, ţe 

ešte aj na začiatku 21. storočia je národopisné dielo Fábiána málo známe tak 
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v Szombathelyi, ako aj v iných regiónoch. Dopĺňa, ţe na západe Maďarska sa 

tak mohlo stať hlavne z dôvodu posunu dôrazu z jeho etnografických publikácií 

vydaných na začiatku  kariéry na jeho pedagogickú a beletristickú činnosť. Dô-

leţitým odborným posunom v ţivote Fábiána bolo stretnutie s velikánmi maďar-

skej etnografie počas štipendia, pomocou ktorého strávil tri mesiace na Národo-

pisnom oddelení Maďarského národného múzea v Budapešti v roku 1911. Mo-

hol sa tam priamo zapojiť do práce Zsigmonda Bátkyho, Istvána Györffyho 

a Károlya Viskiho. Illés povaţuje sériu článkov o ľudovom umení Novohradu 

za priamy výsledok takejto spolupráce. V nich badať podľa neho národopisný 

prístup, ovplyvnený potrebami umeleckého priemyslu, orientovaný predovšet-

kým na zachytenie ornamentiky. Fábiána zaraďuje medzi tých poloprofesionál-

nych predstaviteľov maďarského národopisu, ktorí sa v prvých desaťročiach 

vzniku samostatnej vednej disciplíny vyškolili za etnografov autodidaktickým 

spôsobom. Vidí v ňom predstaviteľa tej vrstvy vidieckej inteligencie, ktorá sa 

nechala ovplyvniť  prvými profesionálnymi národopiscami.  Práve usilovná 

terénna práca týchto nadšencov sa totiţ stala základom vydania prvých národ-

ných syntéz (Illés 2007: 59-72). Z hľadiska histórie výskumu ľudovej kultúry 

Maďarov na Slovensku by sme mali Gyulu Fábiána priradiť z časového hľadi-

ska do generácie Józsefa Baranyayho a Gyulu Alapyho, a z hľadiska dokumen-

tovanej témy a spôsobu dokumentácie výtvarnými dielami často vysokej ume-

leckej kvality k dvojici János Thain (pôsobil v okolí Nových Zámkov) a Kálmán 

Tichy (dokumentoval ľudové umenie okolia Roţňavy) (Liszka 2003: 35-50). 

Z hľadiska výskumu maďarského ľudového odevu severného Novohradu sú 

mimoriadne vzácne Fábiánove publikácie o koţuchoch a halenách, ktoré svojim 

ilustračným materiálom plasticky dotvárajú popisy celých krojov Antala Regu-

lyho z okolia Fiľakova z polovice 19. storočia (Reguly 1994). O všetkých jeho 

štúdiách venovaných novohradskému ľudovému umeniu však môţeme konšta-

tovať, ţe sú nenahraditeľné.  

Ako sme spomínali uţ aj v úvode tohto príspevku, Fábiánove diela sú tak 

v regióne severného Novohradu, ako aj na celom Slovensku málo známe. Mô-

ţeme však spomenúť dva konkrétne výsledky, ktoré boli v predchádzajúcich 

rokoch dosiahnuté na poli osvetovej a múzejnej práce pouţitím jeho národopis-

ných článkov. Pedagógovia-remeselníci, zdruţujúci sa vo fiľakovskej tvorivej 

dielni Motolla, oţivili tradíciu zdobenia novohradských kraslíc práve na základe 

jeho publikácie z roku 1908 (Agócs 2007a: 49-51). Autorovi tohto článku sa 

zase pomocou štúdie venujúcej sa „halenovým kvetom“ podarilo identifikovať 

práce jedného z posledných lučeneckých halenárov Jánosa Győriho spred sto 

rokov a zistiť pôvod ďalších hmotných pamiatok lučeneckého cechu halenárov 

uchovávaných v zbierkach lučeneckého Novohradského múzea a galérie (Agócs 

2008: 57-65, Agócs 2007b: 135-144). V posledných rokoch sa teda veci okolo 

diela zabudnutého etnografa Gyulu Fábiána pohli pozitívnym smerom. Ešte viac 
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by však pomohlo šíreniu vyššie analyzovaných hodnôt Fábiánovho dedičstva 

vydanie reprintu jeho národopisných štúdií venujúcich sa územiu Slovenska 

pouţitím kvalitných reprodukcií jeho kresieb, malieb a fotografií uchovávaných 

v budapeštianskom Národopisnom múzeu. 
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Ilustrácie 
 

Obrázok č. 1: Kraslice z Trebeľoviec s figurálnymi ornamentmi. Reprodukcia kresieb 

Gy. Fábiána uverejnených pôvodne v časopise Néprajzi Értesítő v roku 1908. 

Obrázok č. 2: „Koţuchové kvety“ na kresbách Gy. Fábiána. Reprodukcia kresieb vyšiva-

ných koţušníckych ornamentov. Horný bol prekreslený z koţuchu nájdeného vo Veľkej 

nad Ipľom a dolný pochádzal zo vzorkovníka majstra Jánosa Horvátha z Balašských 

Ďarmôt. Pôvodne boli uverejnené v časopise Néprajzi Értesítő v roku 1911. 

Obrázok č. 3: „Halenové kvety“ na kresbách Gy. Fábiána. Reprodukcia kresieb vyšiva-

ných halenárskych ornamentov pochádzajúcich z dielne lučeneckého majstra Jánosa 

Győriho uverejnených v časopise Néprajzi Értesítő v roku 1910. 

Obrázok č. 4: Ornament z halenového goliera vyšitého jedným z posledných lučeneckých 

halenárov, Jánosom Győrim, spomínaným aj v článku Gy. Fábiána. Predmet je 

v súkromnom vlastníctve. Foto: M. Libiaková, Lučenec, 2006. 
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Immediately after the 1st world war the Hungarian government politics consciously 

started to manage the cultural events of the country. Because of the agricultural minis-

ter’s instruction the village communities revived the collective traditions. In the folklore 

movements on the occasion of the stage performances all generations of the village 

community got a role. In the Slovak settlements strong folklorisation started. The Folk 

dance department controlled the activity of the amateur folklore groups, the Ethnography 

department specialized on the managing the work of the traditional folklore communities 

in the countryside and managed direction of the professional research and collection 

work. 

 

V súčasnosti zisťujeme v slovenských lokalitách v Maďarsku vzrastajúci 

záujem o tradičnú ľudovú kultúru tak v kruhu mladšej, ako i staršej generácie. 

Záujem o uchovanie, dokumentáciu lokálnych ľudových tradícií z času na čas 

opäť ožíva. Rozbieha sa odborná starostlivosť o miestne národopisné zbierky, 

folklórne skupiny siahajú po zbierkach tradičnej kultúry, zapisujú lokálne 

zvyky, ktoré a snažia zahrnúť do živého kultúrneho dedičstva. Výsledkom 

kultúrnej a tvorivej aktivity tak jednotlivcov ako i kolektívov sú javy súčasného 

folklorizmu, zodpovedajúce súčasným požiadavkám, ktoré ak komunita 

považuje za kultúrnu hodnotu (HLÔŠKOVÁ: 2005), stanú sa súčasťou ich 

etnokultúrnej tradície. 

S termínom ľudová kultúra, ktorý je zaužívaný v strednej a východnej 

Európe korešponduje folklór (LEŠČÁK 2000), ktorý zahrňuje vedomosti ľudu. 

Je spojený s každodenným správaním sa a konaním určitej skupiny ľudí, 

založenom na duševnej potrebe, návyku, zvyku či tradícii (ANDRIS 2005). 

Folklór je len jedna časť tradičnej kultúry a zahrňuje celú nehmotnú kultúru. 

Jeho najdôležitejšie zložky sú ľudová slovesnosť, ľudové umenie, ľudová 

hudba, ľudové povery, zvyky, ľudový tanec (VOIGT 2001: 13). Do národnej 

kultúry integrovaná časť ľudovej kultúry sa stáva folklórom pri začlenení do 

osvetovej činnosti (LAMI 2004: 404-407). Členovia kolektívu v rámci 

osvetovej činnosti cez kultúrny zásah – organizovane – oživujú už zabudnuté, 

odumreté folklórne prvky (DIVIČANOVÁ 1987: 31). V tomto komunikačnom 

procese elementy, motívy, výtvory tradičného folklóru roľníctva používajú nie 

v pôvodnom esteticko-spoločenskom prostredí, ale získavajú druhotný význam. 
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Funkcia folklorizmu úzko súvisí s vedomým uchovávaním kultúry: cez 

transponovanie tradičnej kultúry folklorizmus spracúva minulosť, tradíciu 

súčasnými prostriedkami (KÖNCZEI 2002: 18-20). Tradícia vo folklorizme sa 

oddeľuje od minulosti a javí sa ako atrakcia s nostalgickým rázom. Dôležitým 

faktorom je vlastná tvorba society. Ak ňou nedisponuje minorita, stráca vlastnú 

identitu a postupne podlieha kultúrnej asimilácii (DIVIČANOVÁ 1987, 1999). 

„Dni lokalít“ v rámci regiónov poskytujú – vďaka ožívajúcim kultúrnym 

kolektívom – bohaté možnosti  prezentácie rôznych prejavov scénického 

folklóru. Zvyky viažuce sa na sviatky poskytujú jedinú možnosť, aby sa miestna 

kultúra demonštrovala pred spoločenstvom. Tieto sviatočné príležitosti 

súväčšinou jedinou možnosťou pre znovuzrodenie národnostnej identity 

(DIVIČANOVÁ 1994: 38). Vo folklóre je skoncipovaný nárok spoločenstva 

z času na čas reprodukovať identitu kolektívu (VOIGT 1983: 27). 

Prostredníctvom folklóru sa v jednotlivcovi reprodukuje pocit spolupatričnosti 

s kolektívom. A toto vedomie o spolupatričnosti sa potvrdzuje pri spoločne 

vykonávaných aktoch, tak v rodinnom kruhu (spoločne celebrovaná svadba, 

pohreb), ako aj spoločenskom (deň dediny, púť). 

Rôznorodé inštitúcie folklorizmu – regionálne prehliadky folklórnych 

skupín, súťaže sólistov, celoštátna kvalifikačná súťaž tanečných súborov, 

stretnutie divadelných skupín, Deň Slovákov v Maďarsku – podnecujú 

záujemcov k tomu, aby si rozšírili svoje vedomosti o lokálnom kultúrnom 

dedičstve – veď prejavy pozitívneho folklorizmu sú istou formou uchovávania 

tradície vytvárajúc súčasť každodennej kultúry (LEŠČÁK 2000: 18).  

Ochranu kultúrneho dedičstva, pestovanie tradícií v Maďarsku v 20. storočí 

delíme do troch historických etáp (FELFÖLDI 2010: 4): 

1. Prvá etapa zahrňuje obdobie medzi dvomi svetovými vojnami, hnutie 

„Gyöngyösbokréta“.  

2. V rokoch 1945-1960 prebieha pestovanie tradícií sovietskeho typu.
1
  

3. Od roku 1970 sa šíria tzv. tanečné domy. 

Vedomé pestovanie tradícií, predvádzanie tradícií ľudovej kultúry „z druhej 

ruky“
2
 sa začína už oveľa skôr. Súvisí to s politickými a spoločenskými 

pohybmi v druhej polovici 19. storočia. Minister poľnohospodárstva – Ignác 

Darányi – narušenú spoločenskú rovnováhu v Uhorsku sa snaží vylepšiť 

oživovaním lokálnej tradície a nariadením usporadúvať celoštátne oslavy po 

ukončení žatvy (KOVÁCS 2007: 37). Účastníkmi procesu sú predstavitelia 

                                                           
1 Podľa sovietskeho vzoru sa aj v Maďarsku utvorili profesionálne spevácke a tanečné ľudové 

súbory. Paralelne s nimi funguje ochotnícke umelecké hnutie. Z každodenného života kedysi 
vytlačený a pôvodnú funkciu zohrávajúci stratený folklór takýmto spôsobom žije ďalej vo svojej 

novej funkcii (LAMI 2004:407). 
2 ŠVEHLÁK, Svetozár: Folkloristika a folklorizmus. In: Slovenský národopis 23 4/1975, s. 602-610 
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kolektívu, ktorí sú ešte nositeľmi pôvodných funkcií tradičnej kultúry.
3
  

Vedomé zasahovanie vládnej politiky do celoštátneho kultúrneho diania má za 

následok, že spoločenské inštitúcie obnovujú kolektívne zvyky do podoby 

reprezentačného sviatku poľnohospodárskej práce (LUTHER 1986: 91), napr. 

dožinky
4
 sa objavujú i v takých obciach, kde dovtedy ich vôbec nepraktizovali, 

a organizujú sa tiež veľkolepé oslavy vinobrania (DIVIČANOVÁ 1987: 34, 

2002: 36).
5
 Dožinky organizujú Miestne spoločenstvo spieva po maďarsky, 

oblieka si štylizované kroje, tzv. „maďarský odev“ vo farbách trikolóry, ktoré 

napriek názvu neboli vlastné žiadnemu regiónu s maďarským obyvateľstvom.  

Začiatkom tridsiatych rokov (1931) minulého storočia publicista Béla 

Paulini pod názvom „Gyöngyösbokréta”
6
 iniciuje prvú záujmovú činnosť so 

zámerom záchrany a umeleckej propagácie ľudovej duchovnej kultúry. V rámci 

nej organizuje roľnícke „všeumelecké” ľudové spolky – spevácke skupiny, 

tanečné súbory, folklórne skupiny, ktoré pestujú zvyky vlastné ich lokalite. V 

produkcii dominuje striedanie všetkých žánrov: piesní, hier a tancov. V rámci 

vystupujúcej skupiny je zastúpená každá generácia, od najmenších až po 

najstarších. Sú stálymi účinkujúcimi týždenného podujatia organizovaného 

okolo 20. augusta na svätoštefanských oslavách v Mestskom divadle (dnes 

Divadlo Erkela) v Budapešti. Vystupujú s tanečno-hudobným pásmom 

v slávnostnom pestrofarebnom štylizovanom kroji.  

B. Paulinimu však záleží aj na tom, aby skutočnosť javiskovej podoby 

obyčají – priadky, svadba, čepčenie nevesty – potvrdili odborníci Ministerstva 

konfesie a školstva a známi etnografi, pracovníci Národopisného múzea.
7
 Prvé 

vystúpenia organizuje hlavné mesto krajiny a zabezpečuje aj finančné zázemie 

potrebné na usporiadanie podujatia. Vďaka folklórnemu hnutiu účinkujúce súbory 

predvedú viac než 200 verzií 75-80 autentických tancov, 35-40 hier a zvykov,  ktoré 

by bez „Gyöngyösbokréta” upadli do zabudnutia (PÁLFI: 1970).
8
  Skupiny 

vystupujúce v rámci folklórneho hnutia sa v roku 1935 združujú vo zväze (Bokréta 

                                                           
3V takomto prípade podľa P. Niedermüllera nemôžeme hovoriť o skutočnom folklórnom hnutí, veď 
folklorizmus nie vo všetkom vyhovuje pri ustálení jeho charakteru (NIEDERMÜLLER: 1985).  
4  Zvyk dožiniek sa udomácnil medzi novohradskými Slovákmi a v údolí Galgy (DIVIČANOVÁ 

2002: 36). Potvrdzujú fotodokumenty z Pišpeku s výzvou „Veselo do ţatvy“ (1955). 
5 Kultúrny zásah dokazuje priebeh osláv vinobrania vo významnom vinohradskom centre, v Malom 

Kereši. Účastníci sprievodu sa obliekali do „maďarských šiat“ (DIVIČANOVÁ: 2002). 
6Pomenovanie narážalo na pestrosť a rôznorodosť predstavenej kultúry. Paulini Béla vystupujúce 

súbory, bohatosť ich krojov a piesní prirovnal k pestrej kytici kvetov. 
7„Predstavenia hnutia Gyöngyösbokréta z hľadiska univerzálnej národnej vzdelanosti pokladáme za 
mimoriadne dôleţité, ako prvý krok pribliţovania ľudu a kultúry inteligencie, preto sme poţiadali-

vynikajúcich etnografov-vedcov, aby z pohľadu maďarského národopisu kriticky nazerali na pred-

stavenia, ktoré pomocou ich rád môţu sa stať dokonalejšími.“ Viski Károly: Gyöngyösbokréta. 
Budapest: Magyar  Szemle 1934. In: KARÁCSONYI, Zoltán: Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűj-

temény I. Budapest 2004 
8 PÁLFI, Csaba: A Gyöngyösbokréta története. In: Tánctudományi Tanulmányok, 1969–70. Buda-
pest 1970 
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Szövetség, neskôr Magyar Bokréta Szövetség). Začiatkom 40. rokov po celej krajine – 

spolu so skupinami na Slovensku, v Sedmohradsku a vo Vojvodine – funguje spolu 

100 súborov s takmer 4000 členmi.
9
 Týka sa to výnimočne roľníckych združení, aj 

keď na čele jednotlivých skupín sú učitelia, notári, farári, taneční majstri.  

V rokoch folklórneho hnutia „Gyöngyösbokréta” okrem pravidelného 

nacvičovania scénickej podoby jednotlivých zvykov, sotva sa nájde príležitosť 

na spontánne osvojovanie tanca. V mnohých lokalitách tomu bránia zlé sociálne 

podmienky, predovšetkým chudoba obyvateľov. Správny úrad často trestá 

mládež – ak ich spoločenská morálka alebo pracovný výkon nevyhovuje – tým, 

že im zakazuje tancovať celé mesiace (VISKI 2004: 175).  

Posledné podujatie folklórneho hnutia – 20. marca 1948 – organizuje István 

Volly
10

 pod názvom „Fölszállott a páva” (Vyletel páv), na ktoré do radu 

účinkujúcich, ktoré predstavujú tradície „bokréty”, pozýva aj skupiny z lokalít 

so slovenským obyvateľstvom
11

, a to z Ečeru, Galgamácse, Galgahévízu, 

Mikóház a Sudice (PÁLFI 2006: 409). Dobová politika zdôrazňuje nadradenosť 

majoritného národa voči národným menšinám. Ak sa chcú uplatniť národnostné 

komunity a predviesť sa na verejnosti, musia si osvojiť maďarské tance 

a piesne. Zväz Bokréta je zrušený nariadením v roku 1948 (MAÁCZ 1948: 5). 

Folklórnym hnutím „Gyöngyösbokréta” oživené zvyky zaznamenávajú aj na 

film a takto sa stanú prístupné ďalšej vedeckej práci a tiež podkladom pre 

amatérske a profesionálne skupiny tanečného umenia. 

V tomto období úspešne fungujú i tzv. ľudové vysoké školy, kde ľudový 

tanec figuruje medzi základnými predmetmi učiva.
12

 Pod záštitou 

evanjelickej, katolíckej cirkvi vznikajú úspešné mládežnícke organizácie 

(KALOT
13

, KIE, Kolégium Sv. Imricha) a ich folklórne skupiny.
14

 

                                                           
9 Spomedzi Slovákov v Maďarsku do folklórneho hnutia sa zapájajú skupiny v Medzihorí, napr. 

Baňačka, Mikóháza. Za nepriamy vplyv hnutia môžeme pokladať založenie „tamburášskeho zboru“ 

v Slovenskom Komlóši (DIVIČANOVÁ 2002: 37). 
10Etnomuzikológ István Volly spolupracoval s Miklósom Rábaim na príprave známej choreografie 

pod názvom „Ečerská svadba” (1952), ktorá sa v prezentácii Maďarského štátneho ľudového súboru 

(1950) preslávila po celom svete ako hodnoverná maďarská svadba. Behom šiestich rokov ju 
predstavili 800- krát (Ľudové noviny II/4., 24. januára 1958). Texty pesničiek zapísaných v 

pripeštianskej slovenskej osade, do maďarčiny preložil práve Volly I. Najznámejšia je „Már a miénk 

a menyasszony…“, pôvodne Uţ je  ďjovča, uţ je  naše…”. 
11 Mikóháza (župa Borsod-Abaúj-Zemplén) sa do hnutia zapája pod vedením učiteľa Jána Mikulu. 

Informátori sú: družstevník Pavol Jarecsni, domáca Hutkai Imréné, poštár Sándor Pataki. Skupina v 

roku 1934 na scéne prezentuje dievčenský tanec, Svadbu siroty. V roku 1935, 1936 a 1938 predvedú 

Chodenie betlehemom, 1939: trasený čardáš, 1940, 1942: trasený čardáš, mužské tance, dievčenské 

tance.  
12 Najúspešnejšia ľudová vysoká škola fungovala v Siófoku. Snáď aj preto, lebo tu učil roľníckej 
mládeže a mladej inteligencie ľudové tance majster tancov, Molnár István.  
13 Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet Országos Testülete. KIE zase združoval protestantskú 

mládež. 
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Po druhej svetovej vojne v rámci inštitucionalizácie vzniká osvetová 

ustanovizeň Ústav ľudového umenia. Na Oddelení ľudového tanca pod vedením 

Anny Poór zoskupujú amatérske folklórne skupiny. Počet národnostných 

umeleckých kolektívov prevyšuje 180 (NAGY 1955: 11). Na Oddelení 

národopisu Elemér Muharay usmerňuje dedinské ľudové folklórne skupiny 

a zameriava sa na bádateľskú prácu, na zapisovanie ľudových piesní, zvykov 

a tancov.
15

 Vďaka publikačnej činnosti popri odbornej literatúre vychádzajú 

zborníky o Celoštátnej súťaži najkrajších piesní a tancov.
16

 V roku 1952 je 

publikovaný program Pitvarošanov s názvom „Bodajže vás, vi mláďenci...“ 

(ANTAL: 1983). 

Folklórne hnutie, ktoré sa začalo šíriť medzi Slovákmi v Maďarsku koncom 

40. rokov 20. storočia má rôzne vývinové obdobia (DIVIČANOVÁ: 1996):
17

 

I. Obdobie (1949-1953): Folklórne hnutie sa rozvíja na základe 

oficiálneho zásahu. Na tradičnú kultúru sa dívalo idealizovane, romanticky. 

II. Obdobie (1962-1968): Pokles hodnôt folklóru. Negatívny zvrat 

vyvolal konflik medzi novými formami osvety (pre šírenie 

populárnovedných poznatkov) a tradičnou kultúrou. 

III. Obdobie (70. roky 20. storočia): nové tendencie. Obce tradičnú 

kultúru zachovávajú a oživujú prostredníctvom tzv. pávích krúžkov alebo 

folklórnych, resp. tanečných súborov.
18

   

Ochotnícke umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku po oslobodení sa 

vytváralo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím 

(LAMI 1975: 118). Dianie na poli kultúrneho života usmerňuje Antifašistický 

front Slovanov v Maďarsku (1945), v rámci ktorého sa zakladajú spevácke 

skupiny, tanečné súbory a hudobné kapely. Najväčšie úspechy dosahujú v 

Sarvaši, Čabačude, v slovenských obciach v Novohrade, Boršode a 

Komárňanskej župe. Prvá prehliadka sa koná v Békéšskej župe v Slovenskom 

Komlóši 3.-5. októbra 1946, kde vystúpilo 14 ochotníckych divadelných skupín 

(GYIVICSANOVÁ 1998: 335, LAMI: 1975: 118).
19

 

Po výmene slovensko-maďarského obyvateľstva kultúrny život Slovákov 

ochabuje. Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku (ZDSM)
20

 (1948) sa do 

značnej miery angažuje pri oživovaní kultúrneho života. Aktivitu motivuje aj 

                                                                                                                                  
14 V KALOT-e učil významný mladý Slovák z Pišpeku, sólový tanečník Štefan Lami, neskorší 
výskumník a autor početných národopisných publikácií Slovákov v Maďarsku. 
15Zbierka ľudových tancov tvorí základný fond Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied. 
16 A kultúrverseny legszebb táncai. 1952. 
17DIVIČANOVÁ, Anna: Regionálna členitosť tradičnej ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. In: 

DIVIČANOVÁ, A. – KRUPA, O. – BENŢA, M.: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. 

Békéscsaba 1996, s.8-19. 
18 LAMI, Štefan: O ochotníckom umeleckom hnutí Slovákov v Maďarsku. Náš kalendár 1975, s. 

118-121. 
19Do súťaže zo Slovenského Komlóša sa hlásili tri miestne divadelné skupiny. 
20V dobovej tlači sa uvádza ako Sväz demokratických Slovákov v Maďarsku. 
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finančne – prispieva kolektívom na hudobné nástroje, na kulisy pre bábkové 

divadlá a zakúpenie krojov. Vytvára sa sieť samostatných národnostných 

inštitúcií na pestovanie národnostnej kultúry, ako napr. múzeá, sieť bázových 

knižníc, samostatné oddelenie vydavateľstva národnostných kníh atď. 

(DIVIČANOVÁ 2002: 399). V roku 1949 ZDSM zakladá inštitúciu, a to 

Ústredný tanečný a bábkarský súbor (1948-1951).
21

 Pri miestnych pobočkách 

zväzu vznikajú divadelné, spevácke a tanečné skupiny. Tieto kultúrne inštitúcie 

paralelne fungujú ešte aj začiatkom 50. rokov (GYIVICSANOVÁ 1998: 336), 

keď tak na maďarskom ako i na národnostnom poli sa opäť naplno rozbieha 

folklorizmus. Ústredne vypisujú konkurz na súťaž novodobého „čardášu“, lebo 

„tanec roľníkov tvorí základ socialistickej kultúry“ (VADASI 1979: 59). Týmto 

sa však dostávajú do úzadia tradičné  „starosvetské“ tance.
22

   

Na požiadavku a pokrytie potrieb postupne vznikajúcich slovenských 

folklórnych skupín v jednotlivých lokalitách učitelia – popri svojej pedagogickej 

činnosti – zapisujú ľudové piesne. Z týchto materiálov vyberajú odborníci, vedecky 

ich upravujú a zostavujú zbierky. V roku 1955 vychádza „Vyletel vták. Zbierka 

slovenských ľudových piesní v Maďarsku.“
23

 a „Sto národnostných ľudových piesni 

v Maďarsku.“
24

 Úlohou zbierok je v prvom rade to, aby slovenská mládež poznala 

a obľúbila si ľudové piesne. Rozbiehajú sa výskumy aj v ďalších lokalitách.
 

Kultúrne skupiny si svoje sily merajú na oblastnej a celokrajinskej 

„kultúrnej“ súťaži. Na celokrajinskej súťaži v roku 1951 sa zúčastňuje 1800 

divadelných skupín, 1.100 tanečných skupín a 870 spevokolov, v súťaži je vyše 

20 skupín so slovenským programom (NAŠA SLOBODA č. 3, 5/1951). 

„Kultúrne preteky“ dolnozemskej mládeže v roku 1952 sa konajú v Pitvaroši s 

účasťou 27 slovenských skupín (NAŠA SLOBODA 8/1952). Ich počet sa o rok 

neskôr rozrastá na 36 kultúrnych skupín, čo znamená tritisíc členov (NAŠA 

SLOBODA 8/1953).  

Hlavnou úlohou kolektívov je rozširovať kultúrne hnutie a pričiniť sa 

o zvýšenie úrovne kultúrnych programov v troch disciplínach, a to v 

divadelníctve, ľudovom tanci a speve.
25

 V najúspešnejších kolektívoch 

(Pitvaroš, Slovenský Komlóš, Kestúc, Sarvaš, Veľký Bánhedeš, Mlynky, 

                                                           
21 Ústredný bábkarský a divadelný súbor pri DZSM chodil po slovenských obciach. Za tri roky 

fungovania predstavil sa v 45-ich obciach, tj. v každej druhej slovenskej obci. 
22Prevzatie nemeckých tancov v okolí Pilíša mohlo spôsobiť, že pilíšski Slováci neprevzali čardáš  
(DIVIČANOVÁ 2001: 28). 
23BORSAI, Ilona (Red.): Vyletel vták. Magyarországi szlovák népdalok. Budapest: Zeneműkiadó 

1955. 157. Piesne zbierali v 20-ich osadách nasledujúcich žúp: Békéš, Čongrád, Novohrad, Pešť, 

Boršod, Vesprém, Heveš. Skúmané lokality: Capár, Jášč, Šára, Maglód, Kerestúr, Čomád, Pišpek, 

Veňarec, Níža, Horné Peťany, Balašské Ďarmoty, Suhá, Répášska Huta, Hámor, Malá Huta, Sarvaš, 

Meddešeďház, Slovenský Komlóš, Veľký Bánhedeš, Pitvaroš. 
24BARJÁK, Jenő-BERNULA, Mihály- KLAMARIK, Loránt (Reds.): 100 magyarországi 

nemzetiségi népdal. Budapest: Népművelési Minisztérium 1955 
25Naša sloboda, 19. január 1951, III/3., s. 3. 
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Santov, Huť, Tardoš, Čuvár, Čomád, Šóškút, Guta, Horné Peťany, 

Komlóška, Stará Huta) sú zlúčení „kultúrnici“ Zväzu pracujúcej mládeže a 

miestnej pobočky Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku.
26

 

Do programu sú často zaradené aj maďarské piesne a tance. Po vidieku 

chodí „auto kultúry“ Ministerstva ľudovýchovy, ktoré vozí každý týždeň 

30 členné národnostné folklórne skupiny na zájazdy po vidieku (NAGY 

1955: 12). Slovenskí „kultúrnici“ absolvujú 2-3 týždňové kultúrne 

zájazdy, keď zavítajú predovšetkým do slovenských obcí. Ministerstvo 

ľudovýchovy spolu so Zväzom demokratických Slovákov v Maďarsku 

v roku 1950 usporadúva 6 zájazdov za účasti komlóšskych, čabianskych 

a pitvarošských kultúrnikov. Navštívia do 90 obcí a  ich program zhliadne 

80000 ľudí (NAŠA SLOBODA 3/1951).  

Najlepšie národnostné folklórne skupiny medzi r. 1950 a 1953
27

 sa stretávajú 

v Budapešti na dvoch celoštátnych prehliadkach. V rokoch 1958-1962 opäť 

prekvitá ochotnícke divadelníctvo (DIVIČANOVÁ 2002: 4001). Najznámejšie 

sú divadelné skupiny v Kestúci, Budapešti, Békéšskej Čabe, Irminčoku, Sarvaši 

a Sáre.  

Začiatok 60. rokov znamená krízové obdobie folklórneho hnutia. Osvetová 

činnosť sa zameriava na kluby, jazykové a vlastivedné krúžky.
28

 Centrálne sa 

organizujú vedecko-populárne prednášky, o ktoré vidiecke komunity nemajú 

veľký záujem. Najviac im prekáža spisovná slovenčina a stále nie je vyriešené, 

ako zosúladiť tradičnú ľudovú kultúru a novú „modernú“ kultúru. 

Pestovanie slovenskej kultúry v Maďarsku formou folklórnych skupín 

prebieha prevažne na Dolnej zemi. Kolektívne tradičné zvyky v tých obciach, 

kde sa aktívne prejavujú folklórne skupiny, omnoho skôr zanikajú ako 

v ostatných slovenských lokalitách. V 60. rokoch zanikajú ešte praktizované 

výročné zvyky – napr. chodenie so zelenou ratolesťou, privolávanie jari resp. 

nového leta – v pilíšskych osadách (DIVIČANOVÁ 2001: 71).  

V repertoári súborov sú na prvom mieste zmiešané programy, a to spev, 

tanec, poézia a divadelná jednoaktovka.
29

 Na druhom mieste sú samostatné 

celovečerné divadelné predstavenia. Programy, ktoré sa zakladajú na domácich 

                                                           
26Pôvodne 54-členná skupina pitvarošských kultúrnikov kvôli oblastnej súťaži sa rozšírila na 70 
členný kolektív (NAŠA SLOBODA 3/1951).  
27Budapeštiansky festival prebiehal od 16. do 21. marca 1953 na javisku Operety. Do festivalu 
postúpili ľudové  umelecké súbory v Maďarsku žijúcich národností, Južnoslovanov, Rumunov, 

Nemcov, Slovákov. „Tótkomlóšania nastúpili 20. marca, v piatok večer“ (NAŠA SLOBODA 

12/1953). 
28 V 19-tich obciach prebieha vlastivedná, národopisná činnosť, v šiestich obciach funguje slovenský 

vlastivedný záujmový krúžok, v 11 domoch osvety večierky slovenskej literatúry a konverzačné 

kluby. V Mlynkoch a Ďurke usporiadajú čitateľský tábor pre pionierov, v Rétšágu stretnutie 
slovenských spisovateľov s čitateľmi. LAMI, Štefan: O našej kultúrno-osvetovej činnosti. Náš 

kalendár  1977, s.97-98. 
29 V 60.rokoch zájazdy absolvovali: Slovenský Komlóš 25, Kestúc 13, Bánhida 12, Tanečný súbor 
Balassiho v Békéšskej Čabe 11, Veľká Tarča 11 (LAMI: 1975). 
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slovenských ľudových piesňach, pestuje súbor v Bánhide, Répášskej Hute, 

Maglóde a Čabiansky robotnícky spevokol  (Náš kalendár  1961: 47-50). 

Tanečná kultúra zápasí s nedostatkom odborníkov. Čerpá z dvoch prameňov. Sú 

to slovenské ľudové tance „dovezené“ zo Slovenska a domáce viac-menej 

spracované tanečné kompozície. O domácu tradíciu sa opiera súbor v Galgagute 

(choreografia Sándora Tímára), Répášskej Hute, Maglóde a Tanečný súbor 

Balassiho v Békéšskej Čabe, ktorý predstavuje tance všetkých národností 

Békéšskej župy (Náš kalendár 1961: 49). V repertoári slovenských tanečných 

skupín však sú aj verbunky, čardáše alebo svadobné tance, ako v programe 

maďarských súborov. V mnohých prípadoch sa usilujú spestriť program 

svojráznymi spoločenskými (strofickými) tancami, zakotvenými aj v ľudovej 

tradícii (PESOVÁR: 1973). 

Krajinský ústredný národnostný tanečný súbor, ktorý pôsobí 

v Budapešti pod vedenia Antona Kričkoviča, Máté Filipoviča  pestuje a na 

javisku spracúva ľudovú kultúru v Maďarsku žijúcich všetkých národností 

(Náš kalendár 1967: 65-68).
30

 V súbore tancujú príslušníci rôznych 

národností, ale v prevahe sú Srbi a Chorváti.  

Od polovice 60. rokov vzniká celoštátny systém inštitúcie prehliadky 

umeleckých súborov vysokých škôl a poľnohospodársko-výrobných družstiev. 

Každoročne 20. augusta (svätoštefanské oslavy) vystupujú národnostné 

folklórne skupiny a tanečné súbory na celoštátnom festivale, každý rok v inom 

meste a na medzinárodnom Pridunajskom folklórnom festivale. Folklór širokej 

verejnosti prostredníctvom televízie  priblížujú programy „Röpülj, páva!”
31

 

(Vyleť, páv!) a „Ki mit tud?” (Kto čo vie?), ktoré masovo mobilizujú vidiecke 

skupiny. V tretej sérii „Röpülj, páva!“ v rokoch 1977-1978 Maďarská televízia 

má v programe aj značný počet národnostných skupín. Slovákov reprezentujú: 

pávie krúžky z Jášču, zo Slovenského Komlóša, z Kestúca a Melého Kereša, 

detský súbor z Miške, tanečný súbor z Tardošu a Peštiansku župu samostatným 

tematickým programom predstavujú ľudové súbory z Pišpeku (Priadky), 

Maglódu (Vianoce), Sejde a Čemera. Kvalitou uvedených sérií je, že sa skupiny 

technicky čím ďalej tým serióznejšie pripravujú a obnovujú svoj repertoár. Ich 

výkon pred verejnosťou posudzujú významní odborníci a zároveň radia, ako 

pokračovať v práci. Je to dôležité aj preto, lebo odbornému doškoľovaniu 

vedúcich skupín sa centrálne venuje málo pozornosti. Spomedzi slovenských 

súborov na „Ki mit tud?” vystupujú s peknými výsledkami tanečníci z Pišpeku a 

zo Sarvaša, pávie krúžky z Išasegu a Veľkej Tarče.   

                                                           
30 LAMI, Štefan: Zo života našich kultúrnych súborov. Náš kalendár 1967. 
31 Prvú celoštátnu súťaž rozbehnú v roku 1970. 
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Na podnet hnutia „Röpülj, páva!” vznikajú ďalšie ľudové skupiny, pávie 

krúžky
32

 a slovenské kluby, členovia ktorých sa snažia reprodukovať pôvodné 

lokálne tradície, prvky ľudovej kultúry. Nevrátia im však pôvodnú funkciu, 

nezabudujú ich do svojho každodenného života, novým priestorom realizácie sa 

stane javisko a cieľom je ukázať sa so svojím „umením“ širokej verejnosti aj 

mimo lokality. Následkom týchto snáh „zaplaví“ i slovenské lokality 

v Maďarsku silný folklorizmus (DIVIČANOVÁ 1987: 30). Začína sa druhá 

existencia folklóru (LEŠČÁK – SIROVÁTKA 1982: 44), kedy zvyky zachytené 

v určitom momente divákom predvádzajú na scéne a stáva sa z nich ľudovo-

umelecká tvorba. Dokonca spomedzi výročných zvykov spracúvajú tie, ktoré sú 

atraktívne (KRUPA 2000: 122, 2001: 23, LUTHER 1986: 87).  

Pod vedením kultúrneho referenta Demokratického zväzu Slovákov v 

Maďarsku, Štefana Lamiho, spevácke skupiny sa kvalifikujú na celoštátnu 

prehliadku „Vyletel vták”. Na podnet súťaže vzniká v krajine 32 speváckych 

zborov. Prejde desať rokov, kým pri príležitosti 100. výročia narodenia Bélu 

Bartóka sa koná II. ročník Vyletel vták (1980/1981).
33

 Do súťaže sa prihlasuje 

35 speváckych zborov, 22 sólistov, duo, trio, 5 skupín citaristov, spolu približne 

875 osôb zo 41 lokalít, deviatich žúp (LAMI: 1982).
34

 

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa aktivizujú aj hudobné skupiny. I. 

národnostný hudobný festival (1972)
35

 sa koná v Tatabányi s účasťou 6 

slovenských skupín (Mlynky, Čerňa, Pišpek, Slovenský Komlóš, Legínd, 

Nagyhuta).  

Taktiež začiatkom 70. rokov sa rozbieha inštitúcia tanečného domu, 

v rámci ktorej nadšení mladí muzikanti a tanečníci sprostredkujú ľudovú 

piesňovú a tanečnú kultúru širokej verejnosti mimo javiska. V rôznych 

kluboch nacvičujú tanečné poriadky rôznych lokalít a regiónov. Je potrebné 

však zdôrazniť, že toto hnutie nie je na úkor javiskového tanečného umenia. 

Dokonca tanečné súbory, ktorých členovia sa pravidelne zúčastňujú na 

                                                           
32 Ľudový spevácky zbor, ktorý sa zúčastnil hnutia „Röpülj, páva!” (Vyleť, páv!), sa nazýval páví 

krúžok.  
33 LAMI, Štefan: Vyletel vták II. Celoštátna súťaž slovenskej ľudovej piesne. Náš kalendár 1982, s. 

91-92 
34 Galaprogram bol 21. marca 1981 v kultúrnom dome v Čemeri. Hlavný režisér László Vásárhelyi. 
V programe vystupovalo 13 pávích krúžkov, 6 sólistov, jedno duo, rozprávkarka, skupina citaristov 

a dvojica citaristov, 350 osôb. V porote sedel okrem iných aj Ondrej Demo, spolupracovník 
Oddelenia ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu. 

Piesne: Mlynky, Čív, Čerňa, Jášč, Kestúc (Rozália Pavelková), Tardoš (Judita Dubovská), Bánhida 

(Alžbeta Loisová a František Tarnovecz), Čemer, Níža, Legínd, Ďurka (Tereza Petríková), Pišpek 
(Júlia Uzáková),Jača (Michal Bátyi), Malý Kereš, Kondoroš, Čabasabadi, Békéšská Čaba, Pitvaroš, 

Slovenský Komlóš (Anna Ištvánová), Fizér.  

Citara: Kétšoproň, Sarvaš (Štefan Litavec,  Michal Hanza), Malá Nana (Szôke Sándor) 
Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal 20. júna 1992 Vyletel vták V. za účasti 20 

kolektívov (540 účastníkov) (Náš kalendár 1993: 48). 
35 IV. národnostný hudobný festival  usporiadajú v roku 1978 v Békéšskej Čabe (Náš kalendár: 
1979). 



Katarína Király 

 

 

 102 

programoch tanečného domu, hodnoverne prezentujú tance aj na javisku. 

Generácia, ktorá chodí na podujatia tanečného domu, nechce demonštrovať 

svoju maďarskosť, ale sa chce zoznámiť s tanečnou kultúrou zblízka, osvojiť 

si ju v praxi.
 
Spomedzi tancov národností v Maďarsku do programu tanečných 

domov pomerne skoro prenikajú rumunské, chorvátske, srbské tance, neskôr 

bulharské a grécke. Na slovenské tance prichádza rad až v 90. rokoch.
36

 Po 

tom, ako tanečná kultúra Slovákov v Maďarsku vzbudila záujem uznávaných 

maďarských choreografov (Tímár Sándor, Varga Zoltán, Szilágyi Zsolt, 

Csasztvan András, Széphalmi Zoltán), maďarské tanečné súbory do svojho  

repertoáru zaraďujú maglódsky, tirpácky, zemplínsky tanec, ale aj tance z 

povodia Galgy. Od roku 1982 v rámci Jarného festivalu každoročne sa koná v 

Budapešti stretnutie folklórnych skupín, tanečných súborov, ľudových hudieb a 

remeselníkov s názvom Táncháztalálkozó. 

V posledných dvoch desaťročiach v snahe revitalizovať prejavy tradičnej 

slovenskej ľudovej kultúry sa aktivizujú spevácke a folklórne skupiny, tanečné 

súbory, ľudové kapely, sóloví interpreti, ochotnícki divadelníci a výšivkárske 

krúžky na slovenských jazykových ostrovoch. Na čele kolektívov stoja 

významné osobnosti, najčastejšie z radov pedagógov, osvetárov, vďaka ktorým 

pretrváva vybraný prejav slovenskej ľudovej kultúry. Stratu medzigeneračného 

prenosu vedomostí z oblasti tradičnej kultúry nahrádza školský vzdelávací 

systém, základné školy realizujú regionálny typ výučby slovenskej vzdelanosti 

a posilnenia identity. Mládež sa s miestnou kultúrou zoznamuje aj v rámci 

záujmových krúžkov. Talentovaní žiaci sa zapájajú do súťaže Zväzu Slovákov 

v Maďarsku Spievanky a veršovačky (1997). Na štyroch regionálnych kolách sa 

predstaví ročne 300-350 detí.  

Dnes takmer v každej dedine v Maďarsku, ktorú obývajú Slováci, funguje 

aspoň jeden umelecký kolektív. Sú to najčastejšie spevácke a folklórne 

skupiny. Od roku 2004 sa skupiny a sólisti dvojročne kvalifikujú na 

regionálne kolo súťaže Slovenský škovránok. Spevácke skupiny, ktoré sa 

venujú cirkevnému zborovému spevu, pod záštitou Celoštátnej slovenskej 

samosprávy sa stretávajú každoročne od roku 2000 (Kestúc). Demokratický 

zväz Slovákov v Maďarsku popri národopisných a vlastivedných výskumných 

táboroch (1978-1990) rozbieha ústredne organizované doškoľovania aj pre 

vedúcich tanečných súborov v týždennom intenzívnom tábore. Začiatkom 90. 

rokov Ústredný tanečný súbor Prameň v spolupráci s Maďarským osvetovým 

ústavom usporadúva intenzívne dvojročné školenie, kde vedúci a asistenti 

                                                           
36 Podľa štatistických údajov v roku 1997 v Maďarsku funguje 31 maďarských a 25 národnostných 

tanečných domov. Pracuje 150 detských a 100 dospelých tanečných súborov, 150-200 folklórnych 
skupín a 500 pávích krúžkov. V tanečných domoch maďarské tance učí 40 pedagógov, národnostné 

17 pedagógov, pri nacvičovaní tancov sa zúčastňuje 25 maďarských súborov a 20 národnostných. 
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tanečných súborov získajú odbornú kvalifikáciu a základné vedomosti 

pedagogiky ľudového tanca (1993). Prameň usporadúva letné intenzívne tábory 

pre vedúcich tanečných súborov a Antológiu slovenského ľudového tanca v 

období 1991 až 1995. Tanečné tábory pre deti a mládež usporadúva Celoštátna 

slovenská samospráva každoročne od roku 1995. Od roku 2004 odborné 

školenie pre vedúcich tanečných súborov, tábory pre tanečníkov a národopisný 

tanečný tábor pre mládeţ organizuje Slovenské osvetové centrum. Po 

dlhoročnej odbornej príprave tanečníkov Slovenské osvetové centrum v roku 

2009 usporiadalo celoštátnu prehliadku a kvalifikačnú súťaž slovenských 

tanečných súborov a folklórnych skupín pod názvom Vo víre tanca 

(Táncforgatag). 

Zatiaľ čo v minulosti bola ľudová hudba trvalou súčasťou mnohých 

rodinných a výročných príležitostí, v súčasnosti je „vysunutá“ na scénu. Spája 

sa zväčša s pôsobením folklórnych súborov a je žiadaná na tanečných zábavách. 

Odbornému školeniu slovenských muzikantov sa v minulosti venovalo málo 

pozornosti. Počnúc rokom 1989 Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku 

usporadúva šesť ročníkov celoštátneho tábora slovenských citaristov. Tábor sa 

od polovice 90. rokov realizuje pod záštitou Čabianskej organizácie Slovákov, 

neskôr v spolupráci s Domom slovenskej kultúry v Békéšskej Čabe. Muzikanti 

dychových a sláčikových nástrojov sa zdokonaľujú na základných umeleckých 

školách. 

Ochotnícke divadelníctvo na Dolnej zemi svoju históriu píše od roku 1907.
37

 

Pred výmenou slovensko-maďarského obyvateľstva napr. v Slovenskom 

Komlóši sa hráva do týždňa aj trikrát v slovenskom jazyku. Presídlení 

Komlóšania ani na Slovensku neprestávajú hrať divadlo.
38

 Zväz Slovákov 

v Maďarsku od roku 1993 usporadúva detské divadelnícke tábory a prehliadku 

školských divadelných skupín. Od roku 1995 tábory a prehliadky Deti deťom 

realizuje Celoštátna slovenská samospráva, ktorá uskutočňuje aj akreditované 

školenie pre vedúcich divadelných skupín. Po dlhej odmlke v roku 1997 vzniká 

Divadelná skupina pri Organizácii komlóšskych Slovákov a tiež Slovenský 

divadelný súbor Vertigo (Budapešť). Od roku 2003 pracuje ako inštitúcia 

Celoštátnej slovenskej samosprávy pod názvom Slovenské divadlo Vertigo, 

ktoré má aj profesionálnu zložku. V roku 2004 vzniká pri Regionálnom divadle 

v Sarvaši slovenské divadlo, Cervinus Teatrum. 

Tradičné slovenské kolektívy v súčasnosti pri zachovávaní identity sa 

opierajú o lokálnu slovenskú tradičnú kultúru. Celoštátne gastronomické 

                                                           
37 V tom roku sa založí ochotnícka divadelná skupina v Slovenskom Komlóši. 
38 Pod vedením Bogárovcov hrali v Dolných Salibách. O dolnozemskom ochotníckom divadle 

pripravila dokumentárny film aj Slovenská redakcia Maďarskej televízie pod názvom „Divadelníci 
v Slovenskom Komlóši - 90 rokov doma a v zahraničí“. Réžia: Katarína Királyová, 1997. 
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podujatia
39

 a rôzne folklórne festivaly, slovenské dni otvárajú priestor na 

stretnutie, oživovanie a posilňovanie spolupatričnosti a identity.  

Po roku 1990 sa lokálne spoločenstvá snažia znovu konštruovať 

a komunikovať sebaobraz, a aby bol jedinečný, význam pripisujú dňom 

dediny, festivalom (PUSZTAI-NEILL 2007: 12). Povrchnému pozorovateľovi 

sa zdá, že pri takýchto podujatiach ide ibao uchovávanie, resp. o oživovanie 

tradícií. Napr. organizátori „Šiškového festivalu“ v Mlynkoch v roku 2007 si 

ako cieľ vytýčili oživovanie fašiangových tradícií regiónu. Šiškový festival 

nevymysleli príslušníci staršej generácie, ktorá detailne pozná tradičnú 

kultúru, ale predstavitelia miestnej inteligencie a podnikatelia. Organizátori si 

ako cieľ určili tiež komunikáciu harmonického spolunažívania etnických 

skupín v regióne, preto sa stal Šiškový festival zároveň aj stretnutím 

národnostných folklórnych skupín, „Pilíšskou kavalkádou.“ Tvorcov 

nápadu konštruovanej tradície nemotivuje otázka autentickosti, segmenty kultúry 

sú iba podkladom. Pre organizátorov napriek deklarovanému cieľu nedominuje 

zachovávanie tradícií, skôr sú dôležité turistické ciele, prilákanie verejnosti 

a rozvoj lokality. Napriek tomu gastronomické festivaly sú vhodné na 

konštruovanie a demonštrovanie identity. Návštevníci však málo pociťujú snahu 

lokálneho obyvateľstva konštruovať identitu, pre nich festival tvorí rámec 

stretnutia a zábavy (LENGYEL 2007: 59-64). Dôležitým momentom je aj určenie 

hranice medzi lokálnym kolektívom a medzi „cudzími“ návštevníkmi. Medzi 

ženami, ktoré pripravujú gastronomické pochúťky, sú miestne obyvateľky. 

Relevantné je, aby recept bol autentický, čiže taký, ktorý členovia lokálneho 

kolektívu poznajú a zdedili ho po predkoch. 

Slováci v Maďarsku sa hrdia aj tým, že spomedzi všetkých národností 

v Maďarsku najvernejšie zachovali materiálnu kultúru a v najhojnejšom počte  

zriadili národopisné zbierky, oblastné domy, celkovo 57.
40

 Úcta k tradičnému 

sedliackemu a meštianskemu odevu sa prejavuje aj v činnosti výšivkárskych 

krúžkov, ktoré sa rozvíjajú na Dolnej zemi predovšetkým v centrách niekdajších 

kožušníckych dielní (Békéšská Čaba, Sarvaš). Pri Dome slovenskej kultúry v 

Békéšskej Čabe pracuje Výšivkársky krúžok Fajalka (1994, vedúca Edita 

Mocseliniová) a Výšivkársky krúžok Rozmarín (2000, vedúca Anna Illésová), 

ktorému na Celoštátnej výstave ľudového umenia odborná porota udelila v roku 

2010 cenu „Granátové jablko”. 

                                                           
39 Haluškový festival (Veňarec), Hamuľový festival (Jača), Gerheňový festival (Malá Tarča), Ka-

pusníkový festival (Šóškút), Sladká sobota (Ečer), Šiškový festival (Mlynky), Klobásový festival 
(Békéšská Čaba), Závinový festival (Malý Kereš), Dni sliviek (Sarvaš), Súťaž suchej klobásy (Slo-

venský Komlóš, Telekgerendáš), Festival papriky (Veľký Bánhedeš) a pod. 
40

 KRUPA, Ondrej: Pamätné ľudové domy. Békéscsaba, 1997 a  ANDO, Juraj: Slovenské 

národopisné zbierky v Maďarsku. Békéscsaba: LEGATUM 2009 
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Popísané etapy folklórneho hnutia v Maďarsku charakterizuje viacdesaťročná 

organizovanosť, keď vďaka domácej výskumnej činnosti vyšlo množstvo publikácií 

o ľudovej hudbe a o tanci, a vďaka tanečným domom sa stal svetoznámy „maďarský 

model“. V súčasnom folklóre závažným momentom je tradovanie, ktoré má tri 

podoby:  

1. Nemenné prvky (rodinné vzťahy, tradície pomenovania pri krstení) 

2. Inštitucionalizované, ale značne pozmenené prvky (svadba, pohreb)  

3. Folklór kultúrnych javov (medializovanie, javy vidieckeho turizmu) 

(VOIGT 1983: 4-5). 

 

 

Prezentácia Slovákov vo folklórnom hnutí na území Maďarska v rokoch  

1930-2010 

 

Obdobie Inštitúcie/Podujatia Charakter Realizátori 

1931-1948 

 
„Gyöngyösbokréta” 

Prezentácia scénickej podo-

by zvykov 

Roľnícke „všeume-

lecké” ľudové spolky 

1945-1948 

Antifašistický front Slova-

nov, Ústav ľudového 
umenia 

Prezentácia scénickej podo-

by zvykov 

Spevácke skupiny, 

tanečné súbory, 

hudobné kapely, 
ochotnícke divadelné 

skupiny 

1949-1953 
Zväz demokratických 

Slovákov v Maďarsku 

Oficiálny kultúrny zásah: 
kultúrne zájazdy, súťaže, 

idealizácia tradičnej kultúry, 

zapisovanie ľudových piesní   

Ústredný tanečný a 
bábkarský súbor, 

národnostné umelec-

ké kolektívy 

1958-1962 
Demokratický zväz Slová-
kov v Maďarsku 

Rozkvet ochotníckeho 
divadelníctva 

Ochotnícke divadelné 
skupiny 

1962-1968 
„Röpülj, páva“, „Ki mit 

tud?“ 

Pokles hodnôt folklóru, nové 
formy osvety: šírenie popu-

lárnovedeckých poznatkov 

Umelecké kolektívy, 
kluby a vlastivedné 

krúžky 

1970- 
Tanečné domy, „Vyletel 

vták” 

Návrat k tradičnej kultúre, 

revival 

Pávie krúžky, folk-
lórne skupiny, 

hudobné skupiny, 

slovenské kluby 

1980- 
„Táncháztalálkozó”, Vlasti-
vedné národopisné tábory, 

Seminár tanečníkov 

Výskum tradičnej kultúry, 
revitalizácia tradičnej  

roľníckej kultúry 

Pávie krúžky, folk-
lórne skupiny, 

tanečné súbory 

1990- 
„Antológia slovenského 
ľudového tanca”, Divadel-

nícke tábory  

Vznik občianskych združení, 
oživovanie folklórnych 

skupín 

Pávie krúžky, folk-

lórne skupiny, 
tanečné súbory, 

školské divadelnícke 

skupiny 
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1994- 
Tanečný tábor pre deti, 
„Deti deťom”, „Spievanky a 

veršovačky” 

Vznik menšinového samo-

správneho systému 

Umelecké kolektívy, 
záujmové krúžky 

v školách 

2003- 
Stretnutie cirkevných 
zborov,„Slovenský škovrá-

nok”,„Vo víre tanca”  

Budovanie národnostnej 

kultúrnej autonómie 

Inštitúcie Celoštátnej 

slovenskej samosprá-

vy, umelecké kolektí-
vy 

 

 

Literatúra 

 
ANDRIS, R. 2005: Folklór a folklorizmus. In: Etnologické rozpravy 1, s. 32-37. 

ANTAL, L. (red.) 1983: Néptáncközlések mutatója. 1947-1981. Budapest: Népművelési 

Intézet, s. 69-70. 

DIVIČANOVÁ, A. 1987: Otázka “spontánnosti“ a „kultúrneho zásahu“. Premeny hodnôt 

tradičnej duchovnej kultúry Slovákov v Maďarsku po r. 1945. In: Folklór és tradíció IV. 

Budapest, s. 30-47. 

DIVIČANOVÁ, A. 1994: Folkloristické výskumy národnostno-etnickej kultúry. In: 

Národopis Slovákov v Maďarsku 10. Budapest, s. 35-44. 

DIVIČANOVÁ, A. 1998: Spolunažívanie nemeckej a slovenskej tradičnej kultúry na 

slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. In: Národopis Slovákov v Maďarsku. 

Budapest, s. 129-140. 

DIVIČANOVÁ, A. 1999: Národnostná kultúrna autonómia a kultúrna typológia 

európskych menšín so zreteľom na Slovákov v Maďarsku‚ s. 73-77. 

DIVIČANOVÁ, A. 2001: Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Békéscsaba: 

VÚSM.  

DIVIČANOVÁ, A. 2002: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békéscsaba: VÚSM. 

FELFÖLDI, L. 2010: Örökségünk van. Mit kell tudni róla? A Szellemi Kulturális 

Örökségvédelemről. Budapest: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. 

GYIVICSÁN, A. – TÓTH, I. 1998: Szlovákok. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek 

Magyarországon. Budapest: Auktor Könyvkiadó, s. 319-353. 

HLÔŠKOVÁ, H. 2005: Folklór a folklorizmus (k terminológii a koncepciám v súčasnom 

diskurze). In: Etnologické rozpravy 1, s. 16-25 

KOVÁCS, Á. 2007: A kitalált hagyomány. In: TÖRÖK, József (Red.): Hagyomány és 

modernitás. Szeged. 

KÖNCZEI, Cs. 2002: A táncház kulturális paradoxonjai. In: Művelődés LV. 2, s. 18-20. 

KRUPA, O. 2000: Otázka folklorizmu v spojitosti s ľudovými zvykmi Slovákov v 

Maďarsku. In: KYSEĽ, Vladimír (ed.): Folklorizmus na prelome stroročí. Bratislava: 

Nadácia Prebudená pieseň, s. 120-124. 

KRUPA, O. 2001: Tendencia zanikania kalendárnych obyčají Slovákov v Maďarsku, ich 

súvislosti s premenami v spoločnosti a životnom prostredí. In: Národopis Slovákov v 

Maďarsku 17. Budapest, s.11-26. 

LAMI, Š. 1975: O ochotníckom umeleckom hnutí Slovákov v Maďarsku. In: Náš 

kalendár, s. 118-121. 



Etnologické rozpravy                                                                        1-2/ 2011 

 

 107 

 

LAMI, Š. 1982: Vyletel vták II. Celoštátna súťaž slovenskej ľudovej piesne.  In: Náš 

kalendár, s. 91-92 

LAMI, Š. 2004: Folklór a jeho prežitie. In: DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – 

UHRINOVÁ, A. (eds.): V sluţbách etnografie. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja 

Krupu. Békéscsaba: VÚSM, s. 404-407. 

LENGYEL, O. 2007: A népünnepély, mint a társasági élet színtere. In: PUSZTAI, B. – 

NEILL, M.: Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. Halászléfőzés Baján. Edinburgh – 

Szeged, s. 59-64. 

LEŠČÁK, M. – SIROVÁTKA, O. 1982: Folklór a folkloristika. Bratislava: Smena.  

LEŠČÁK, M. 2000: Folklorizmus ako forma uchovávania a ochrany etnokultúrnych 

tradícií. (Na margo Odporúčania o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry). In: KYSEĽ, 

Vladimír (Red.): Folklorizmus na prelome storočí. Bratislava: Nadácia Prebudená pieseň, 

s. 11-15.  

LUTHER, D. 1986: K vývinu kalendárnych obyčajov na súčasnej slovenskej dedine. In: 

Národopisné aktuality 2. Strážnice, s. 83-93.  

MAÁCZ, L. 1979: Az amatőr néptáncmozgalom története. In:  A néptáncmozgalom 

alapvető kérdéseiről. Budapest: Népművelési Intézet Művészeti Osztály, s. 3-23. 

NAGY, L. 1955: A nemzetiségi kultúrpolitika a Magyar Népköztársaságban. Budapest: 

Népművelési Minisztérium. 

PÁLFI, Cs. 1970: A Gyöngyösbokréta története. In: Tánctudományi Tanulmányok 1969–

70. Budapest: Magyar Tánctudományi Társaság. 

PÁLFI, Cs. 2006: A Gyöngyösbokréta története. In: FELFÖLDI, László-KARÁCSONY, 

Zoltán (Reds.): Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II. Budapest, s. 397-434. 

PESOVÁR, E. 1973: Stav nášho slovenského ľudového tanečného hnutia. Tradícia 

a história tancov.  In: Ľudové noviny  18. 

PUSZTAI, B. – NEILL, M. 2007: Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. Halászléfőzés 

Baján. Edinburgh – Szeged. 

VADASI, T. 1979: A hagyományőrzés mai kérdései és problémái. In: A 

néptáncmozgalom néhány alapvető kérdéséről. Budapest: Népművelési Intézet, s. 48-63. 

VISKI, K. 2004: Gyöngyösbokréta. In: KARÁCSONYI, Zoltán: Magyar 

táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I. Budapest: Európai Folklór Intézet, Első közlés: 

Magyar Szemle, 1934, s. 409-417. 

VOIGT, V. 1983 : A mai folklór (Problémafelvetés és témavázlat). Budapest, s. 4-5.  

VOIGT, V. 2001: A folklórtól a folklorizmusig. Budapest: Universitas. 

 



Zdena Krišková 

 

 

 

 

 

108 

REMESELNÁ VÝROBA AKO 

KULTÚRNOIDENTIFIKAČNÝ PRVOK 

LOKÁLNEHO SPOLOČENSTVA A JEJ 

SPROSTREDKOVANIE V SÚČASNÝCH 

PODMIENKACH 
 

Zdena Krišková 

 

 

Kľúčové slová: remeselnícka dielňa,  modrotlač, lokálne spoločenstvo, rekonštrukcia, 

múzejná prezentácia  

Key words: Handicraft manufactory, blueprint, local commmunity, reconstruction, mu-

seum presentation 

 

The intention of my thesis is to monitor musealization possibilities of blueprint handicraft 

through the reconstruction of manufactory on the basis of the deep blueprint tradition in 

the monitored locality (and also in Spiš) and on the basis of existing objects from the 

manufactory (Hranovnica’s ownership today) – well-preserved blueprint mangle as a 

unique technical monument and other production-technological mobiliari in the regional 

museum’s ownership. Simultaneously, the dual alternative of revitalization (in the sense 

of the traditional handicraft production renovation) is marginally monitored. 

 

 

Remeslo a remeselná výroba na Slovensku  tvorí významnú súčasť dejín na-

šej kultúry, charakterizovanej agrárnym základom. Nadväzuje na poľnohospo-

dárstvo a svojou podstatou, spočívajúcou v neroľníckej malovýrobe tvorí most 

k rozvoju priemyselnej výroby. Okrem ekonomického základu moţno vo vývoji 

remesla sledovať etnické, hospodársko-ekonomické, legislatívne i konfesionálne 

vplyvy, ktoré prenikali do našej kultúry prostredníctvom kolonizačných vĺn 

s akcentom na nemeckú a valašskú kolonizáciu, prostredníctvom vandroviek 

učňov a tovarišov za hranice územia Uhorska a naopak. Všetky tieto procesy 

našli dôsledný odraz práve v remeselnej výrobe a jej rozvoji. Remeslo a jeho 

realizácia v nových podmienkach vidieka aţ po postupné zanikanie 

v konkurencii továrenskej výroby, ale i pod vplyvom politických zmien po 2. 

svetovej vojne dokumentuje vývoj materiálnej, ale i sociálnej kultúry v našich 

podmienkach.  
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Do tejto kategórie moţno situovať aj remeselnícku dielňu v Hranovnici na 

hornom Spiši, ktorá dokumentuje temer poldruha storočia starú tradíciu špeci-

fickej remeselnej výroby modrotlače, ako aj samotnej remeselníckej rodiny 

Montškovcov. Najmä posledný z modrotlačiarov, Elemír, sa pričinil o to, ţe 

výroba modrotlače v Hranovnici sa stala jedným z kultúrnoidentifikačných 

prvkov tohto lokálneho spoločenstva a to vo výrazne nadregionálnom rámci. 

Ako technická pamiatka dnes však dielňa chátra bez funkčného vyuţitia a bez 

zásahu sféry ochrany
1
, napriek pôvodnému zámeru múzejného vyuţitia objektu. 

Jej ochrana, či uţ v polohe revitalizácie výroby, alebo múzejno-prezentačného 

sprostredkovania, je jednou z úloh v oblasti uchovania kultúrneho dedičstva.  

Dokumentovanie vývoja remeselnej výroby v prepojení na autentické pro-

stredie vyuţitím konkrétneho technicko-výrobného objektu remeselníckej dielne 

je príkladom súčasných vedecko-výskumných trendov: orientácie na komplexné 

ponímanie skutočnosti vo všetkých jej väzbách a vzťahoch. Hranovnica je pod-

tatranskou obcou horného Spiša, presnejšie Hornádskej kotliny pod Tatrami. 

Geograficko-hospodárske súvislosti podmieňuje v sledovanom prípade horské 

prostredie, vyhovujúce klimatickými podmienkami na pestovanie a spracovanie 

ľanu. V tesnom prepojení na jeho produkciou nadväzuje na ňu rozvinutá pláten-

nícka výroba, ktorá je zasa následne základným východiskovým zdrojom pre 

spracovanie modrotlače. V tejto postupnosti moţno sledovať i regionálne hos-

podárske väzby.  Geograficko – sociálne súvislosti zasa sledujeme vo vzťahu 

horského klimatického prostredia podporujúceho turistický rast oblasti, rozvoj 

cestovného ruchu, záujem verejnosti a aj v jeho dôsledku prejavujúce sa intere-

tnické vplyvy.   

Ambíciou štúdie je konkretizovať riešenia problematiky prezentácie reme-

selnej výroby z hľadiska etnologického a zároveň muzeologického, pričom sa 

zameriavame na rekonštrukciu dielne so zreteľom na jej múzejné vyuţitie. Ide 

teda o sprostredkovanie muzealizovanej skutočnosti, v tomto prípade procesu 

modrotlačiarskej výroby v autentickom objekte prostredníctvom uchovaných 

„originálnych hmotných dokladov skutočnosti“, ktoré sú reálnym základom pre 

expozičné vyuţitie. Špecifickosť tohto prípadu spočíva v dualite vlastníckych 

vzťahov, pričom objekty dielne sú vlastníctvom obce a hnuteľné doklady, teda 

muzeálie, sú v správe regionálneho múzea, čo si vyţaduje potrebu špecifického 

etnomuzeologického prístupu vo viacerých aspektoch, napr. v otázke spôsobu 

uchovania, či ochrany zachovaných originálnych predmetov, dokumentujúcich 

                                                           
1 S výnimkou modrotlačiarskeho mangľa ako zbierkového predmetu Podtatranského 

múzea v Poprade, ktorého  ošetrenie konzervovaním  sa po dlhých rokoch podarilo 

múzeu riešiť postupne od r. 2005 prostredníctvom Reštaurátorských ateliérov 

v Levoči.   
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remeselnú výrobu. Objekty dielne, rovnako ako modrotlačiarsky mangeľ pod-

liehajú povinnosti pamiatkovej ochrany ako kultúrneho dedičstva SR.
2
  

Muzeologický aspekt 

Pri posudzovaní moţností nielen uchovania, ale i následného sprostredkova-

nia, komunikácie prostredníctvom múzejno-prezentačného podania, najmä po-

kiaľ ide o problematiku remeselnej výroby s dôrazom na konkrétne lokálne 

spoločenstvo, je v tejto súvislosti potrebné vychádzať z dvoch základných spô-

sobov uchovania, ochrany i sprostredkovania: in fondo a in situ.  

 V prípade uchovania in fondo je reálna moţnosť realizácie múzejnej 

expozície Výroby modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici 

v sekundárnych podmienkach výstavných priestorov múzea.  

 V druhom prípade uchovania a ochrany in situ je moţná realizácia mú-

zejno-prezentačného sprostredkovania modrotlačiarskej výroby v pôvodných 

objektoch remeselníckej dielne v autentickom prostredí lokálneho spoločen-

stva.  

 

Tab. 1 Prehľad alternatívnych spôsobov prezentácie remeselnej výroby 

ako sprostredkovania  kultúrneho dedičstva 

 
 

Sprostredko 

vateľ, mé-

dium 

 

Typ pre-

zentácie 

 

Prostredie 

 

Prostriedky  

prezentácie 

 

Spôsob 

prezentácie 

 

Ochrana 

exponátov 

 

Dokumentácia 

evidencia 

 

 

 
múzeum 

 

 

 
múzejná 

 

 

 
sekundárne 

 

zbierkové 

predmety 
doplnkové 

prostriedky 

(texty, 
foto...) 

 

 

vizuálny 
(verbálny) 

 

 

preventívna a 
konzervovanie 

zbierok 

 

 

prvostupňová 
druhostupňová 

obrazová 

elektronická 

 

remeselnícka 
dielňa rekon-

štruovaná 
in situ 

 

múzejná 

 

primárne 
(auten-

tické) 

 

zbierkové 
predmety 

doplnkové 
prostriedky 

(texty, 

foto...) 

 

vizuálny 
(verbálny) 

dynamický 
exponát 

 

 
preventívna a 

konzervovanie 
zbierok 

 

 
prvostupňová 

druhostupňová 
obrazová 

elektronická 

                                                           
2 Objekty dielne, rovnako ako modrotlačiarsky mangeľ, sú zapísané v Ústrednom zozname nehnu-

teľných pamiatok SR pod  č.447 a 448. 
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dielňa 

s revitalizo- 

vanou výrobou 

 

 
 

aktívna 

výroba 

 

 
 

sekundárne 

 

 
 

substitúty 

 

aktívne 
demonštro- 

vanie 

výroby 
 

moţná 

interaktívna 
forma 

dynamický 

exponát 

 

stráca sa 
potreba 

zachovania 

z múzejného 
aspektu 

(nejde 

o originálne 
hmotné 

doklady, 

muzeálie) 

 

múzejná 
dokumentácia 

nemá 

opodstatnenie 
(nejde 

o originálne 

hmotné dokla-
dy, muzeálie) 

 

 

1. Remeselná výroba v sekundárnom prostredí  pamäťovej inštitúcie 

Sprostredkovanie informácií o vývoji prostredníctvom múzejnej prezentácie 

v sekundárnom prostredí múzea je adekvátnym a najcharakteristickejším spôso-

bom realizácie múzejnej komunikácie. K jej pozitívam patrí interpretácia infor-

mácií originálnymi autentickými hmotnými dokladmi vývoja skutočnosti - 

zbierkovými predmetmi, čo zabezpečuje najvyššiu kognitívnu a zároveň histo-

rickú hodnotu v procese komunikácie s návštevníkom. Na vyjadrenie vzťahov 

medzi jednotlivými komponentmi zobrazovanej skutočnosti, objasnenie histo-

rických, ekonomických, či sociálnych korelácií, sú v tomto spôsobe múzejnej 

komunikácie vyuţívané doplnkové výrazové prostriedky múzea, najčastejšie 

plošné, dvojrozmerné –  vysvetľujúce texty, fotografie, ale aj obrazy, ktoré 

podávajú ikonografické údaje, vo výnimočných prípadoch substitúty pôvodných 

originálnych predmetov, resp. objektov ako sú makety, modely a pod.
3
 Dopln-

kové prostriedky umoţňujú „čítať medzi riadkami“, objasniť návštevníkovi ako 

príjemcovi múzejnej výpovede súvislosti, ktoré samotný doklad, keďţe je vyňa-

tý z autentického prostredia, nedokáţe verne sprostredkovať v súvislostiach. 

V prípade expozičného riešenia remeselnej výroby v sekundárnom prostredí, 

je moţné vyuţiť prevaţnú väčšinu originálnych  dokladov technologicko-

výrobného postupu. Ţiaľ, s výnimkou modrotlačiarskeho mangľa, vzhľadom na 

jeho rozmery a konštrukčné riešenie a rovnako je to v prípade technického spúš-

ťacieho zariadenia na farbenie čiga a do zeme vyhĺbených jám s farbou kipa. 

Ako doplnkový výrazový prostriedok na dokumentáciu skutočnosti by bolo 

vhodné a z hľadiska komplexnosti dokumentovanej skutočnosti nevyhnutné 

vyuţiť modely resp. makety týchto zariadení.  

                                                           
3 Model je presným napodobením trojrozmerného originálu v menších rozmeroch. Môţe zobrazovať 

iba celkový vonkajší vzhľad predmetu, pre pochopenie činnosti a konštrukcie stroja moţno pou-

ţiť aj model v reze. Maketa je trojrozmerné, geometricky presné zmenšené zobrazenie predmetu, 

zamerané len na vonkajší vzhľad objektu bez konštrukčných princípov (HERČKO 2003: 50-51). 
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Uvedený spôsob múzejnej expozície si však vyţaduje viac doplnkových vý-

razových prostriedkov, najmä textov, ktoré majú za cieľ sprostredkovať výrobný 

proces jeho slovným opisom, prípadne vhodným výberom fotografií. Spomenu-

té prvky múzejnej reči sú nesporne adekvátne múzejnému výstavníctvu, čo však 

do značnej miery eliminuje prirodzenú výpoveď originálnych prameňov, navyše 

tu absentuje autenticita problematiky. Objektívnu výpoveď sčasti rieši scénické 

stvárnenie, ktoré pribliţuje prirodzené prostredie, pravdou však zostáva, ţe 

práve tento výstavnícky krok vo väčšine prípadov  interpretácii viac uškodí ako 

pomôţe. 

Najvýraznejším pozitívom inštalovania primárnych dokladov, sprostredku-

júcich proces výroby v sekundárnom prostredí múzea, je moţnosť zabezpečiť 

relatívne najvyššiu mieru ich ochrany a bezpečnosti. V polohe exponátov s 

vyuţitím výstavného mobiliáru ako sú vitríny, podstavce, pódiá, zábrany, prí-

padne zvukovou signalizáciou, či elektronickými zabezpečovacími systémami, 

ale aj napr. moţnosťou priebeţnej dezinfekcie. Máme na mysli ochranu pred 

vonkajšími podmienkami klimatickými, biologickými, či mechanickými. Adek-

vátne zabezpečenie ochrany je moţné aj u nevystavených zbierkových predme-

tov, uloţených v depozitároch múzea, ktoré nevystupujú v úlohe exponátov 

z hľadiska reprezentatívnosti,
4
 prípadne v súlade  s uplatnením kvantitatívneho 

princípu v komunikácii múzea s verejnosťou. (V prezentovaní modrotlačiarskej 

výroby je to príklad modrotlačiarskych foriem, ktoré v múzejnom sprostredko-

vaní môţu byť reprezentované len vybranou vzorkou. Rovnako pri interpretácii 

vyuţitia modrotlače nie je moţné pouţiť všetky muzeálie.) Tu je moţnosť za-

bezpečenia preventívnej ochrany, teda optimálnych podmienok pre uchovanie 

dokladov kultúrneho a prírodného dedičstva, či uţ mechanických, fyzikálnych, 

alebo chemických.
5
 Následne v prípade potreby je moţná v múzejných pod-

mienkach prezentácie i samotná ošetrujúca ochrana, teda moţnosť efektívnej-

šieho konzervačného zásahu v prípade poškodenia zbierkových predmetov 

v dostupných laboratóriách, či uţ petrifikovaním alebo inými chemickými, či 

mechanickými prostriedkami. 

Ak teda uvaţujeme o sprostredkovaní problematiky remeselnej výroby mod-

rotlače v hranovnickej dielni Elemíra Montška, vzhľadom na sekundárne pod-

mienky múzea je  tento spôsob prezentácie vyhovujúci vo väzbe na vedeckú 

a odbornú správu zbierok. Otázna je však dostatočnosť výpovede prostredníc-

tvom takejto expozície smerom k verejnosti, rovnako ako k samotnej lokalite a 

                                                           
4 v takomto prípade môţu spĺňať úlohu študijných zbierok 
5 Mechanické zabezpečenie priestorov mreţami, zabezpečovacími systémami, hasiacimi prístrojmi, 

na druhej strane vyhovujúce teplotné, svetelné podmienky, adekvátnu vlhkosť, vetrateľnosť prie-

storov, preventívne zabezpečenie proti biologickým škodcom. 
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lokálnemu spoločenstvu. V sprostredkovaní napr. problematiky starých tlačí, či 

vývoja fotoaparátov, kde prevláda sústredenie na predmet, sú podmienky vý-

stavných priestorov múzea v spojení s doplnkovými výrazovými prostriedkami 

adekvátne. Tematiku remeselnej výroby – zobrazenie výrobno-technologického 

postupu, viazaného na špecifické technické zariadenie, úzka špecializácia na 

konkrétnu lokalitu a  osobu remeselného majstra – je v uvedených veľmi nároč-

né interpretovať vo všetkých súvislostiach.  

Obmedzenie prezentácie na jednotlivé predmety (pri najvyššej miere akcep-

tovania  ich vedeckého potenciálu) prináša návštevníkovi schematické, vecné, 

kusé vnímanie informácie. Výstavný mobiliár často tento pocit len umocňuje. 

Návštevník, ktorý je dnes kaţdodenne vystavený prijímaniu mnoţstva in-

formácií, však prichádza do múzea za oddychom. Nevylučujúc ani oddych ak-

tívny, dynamický. Očakáva emotívny, zmyslový záţitok. Ten mu dokáţe vytvo-

riť prostredie, spôsob interpretácie, ale aj interaktívna účasť a moţnosť zasiah-

nuť do diania, empirická skúsenosť. Toto očakávanie súčasného náročného 

návštevníka je pri sprostredkovaní problematiky remeselnej výroby len veľmi 

náročné splniť. Vo vzťahu k návštevníkovi je v zmysle uplatňovania nových 

trendov oslovenia verejnosti ţiadúce jeho oslovenie doplnkovými aktivitami. 

Z komunikačného hľadiska sa obdobie múzeí, ktoré postavili svoju existenciu 

na všeobecnom hlade po informáciách, dávno skončilo. Predmet informácie, 

ktorú vyhľadávame dnes, musí byť sám o sebe fenoménom a musí ho sprevá-

dzať kontext, ktorý je blízky nám dobre známej skupine prijímateľov informácie 

t.j. návštevníkov múzea (MURÍN 2006: 44).  

Pri sprostredkovaní remeselnej výroby modrotlače v účelovom múzejnom 

prostredí vzhľadom na zloţitosť technického zariadenia rovnako ako rizikové 

a prísne normatívne podmienené vyuţitie chemikálií ako súčasti výrobného 

procesu, je organizovanie aktivít so zámerom interaktívneho podielu návštevní-

ka na výrobnom procese značne obmedzené. Čiastočným kompromisným rieše-

ním sa javia podujatia s aktívnym empirickým podielom návštevníka 

v symbolickej rovine. Teda pri zachovaní výrobného princípu, no s vyuţitím 

náhradných prostriedkov. Touto formou je reálne vyuţitie napr. jednoduchých 

odtlačkov s pouţitím vosku a následné farbenie v dostupnej farbe na textil. Ta-

kýto druh aktivít moţno organizovať príleţitostne, sporadicky (napr. v rámci 

Medzinárodného dňa múzeí, Dní európskeho remesla...),
6
 prípadne emotívne 

motivovať návštevníka záverečným vyhodnotením.  

V audiovizuálnej forme je realizovateľným a pre uzavreté priestory múzeí 

adekvátne vyuţiteľným sprievodným doplnkom expozičného riešenia interpre-

                                                           
6 Medzinárodný deň múzeí pripadá na 18. mája, Dní európskeho remesla na začiatok septembra 

(aktivity múzeí sa sústreďujú  spravidla na 2. septembrový týţdeň). 
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tácie modrotlačiarskeho  remesla filmová produkcia, dokumentujúca remeselnú 

výrobu.  Táto forma predpokladá neobmedzenú stálu vyuţiteľnosť. 

 

 2. Rekonštrukcia remeselnej výroby in situ  

Pri zvaţovaní rekonštrukcie vidieckej remeselnej výroby na príklade kon-

krétnej dielne a konkrétneho remeselníckeho majstra v primárnom prostredí 

viazanom na autentické objekty a originálne technologické zariadenie, patrí k 

determinujúcim prvkom vymedzenie samotného zámeru.  Naším zámerom je 

zachytiť situáciu vo výrobe modrotlače v 1. polovici 20. storočia, teda v období 

pôsobenia jej posledného majiteľa, kedy táto výroba zaznamenala najväčší roz-

mach a rozhodujúcou mierou zasiahla do sociokultúrneho vývoja a charakteru 

lokality a stala sa tak jedným z kultúrnoidentifikačných prvkov lokálneho spo-

ločenstva.  Demonštrovanie remeselnej výroby iba rekonštrukciou technických 

prvkov a technologického postupu sa dostáva do roviny dokumentovania jedné-

ho faktu ako samostatného elementu materiálnej kultúry, vytrhnutého z kontextu 

homogénneho celku sociálneho spoločenstva. Sprostredkovanie informácie sa 

tak stáva nedostatočným a neúplným,  stráca na objektivite vyjadrenia a dáva 

tým priestor nesprávnemu pochopeniu geograficko-hospodárskych, ekonomic-

kých a kultúrno-sociálnych väzieb. Nevyhnutné je preto zohľadniť etnologický 

prístup k problematike.  

Kultúrna identita ako vedomie jednotlivca, alebo sociálnej skupiny, je určo-

vaná rôznymi faktormi: sociálnym a prirodzeným prostredím – rodinou, vidie-

kom, mestom, krajinou, podnebím, kultúrnymi činiteľmi. Identita je zásadne 

určovaná odvolávaním sa na minulosť, evokáciou historickej, kultúrnej pamäti. 

Historická a kultúrna pamäť však nie je len hovorené, alebo písané slovo, je 

prítomná v „jazyku“ určitých sociálnych a politických tradícií, v etnických 

a kultúrnych podmienkach, architektúre, hudbe (CSÁKY 1992: 29-35).  

Pri zvaţovaní alternatívy sprostredkovania výroby modrotlače prostredníc-

tvom rekonštrukcie remeselníckej dielne povaţujeme za potrebné zdôrazniť 

komplexnosť, chápanú ako analytické delenie, ktoré musí vyústiť vţdy do syn-

tézy a zohľadňovania celku (MURÍN 2008: 44). Ak vychádzame z moţnosti 

interpretovania výroby v autentických objektoch originálnymi hmotnými do-

kladmi, prípadne doplnkovými predmetmi ako nástrojmi múzejnej komunikácie 

so zámerom objasnenia ich vzťahov a súvislostí, môţeme väčšinu pôvodných 

priestorov prezentovať v ich pôvodnej funkcii. Usadlosť remeselníckej dielne sa 

rozprestiera po oboch stranách hlavnej komunikácie, pričom  mimo komplexu je 

situovaný len objekt tlačiarne v rozsiahlom priestore záhrady. Pre rekonštrukciu 

remeselnej výroby moţno presunúť priestor tlačiarne štylizáciou k ostatným 

objektom usadlosti v záujme komplexnosti údajov.  V jednom komplexe tak 
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môţeme vyriešiť  administratívny vstupný priestor pre návštevníka (pokladňa, 

šatňa), ako aj situovanie stručného historického prehľadu z histórie remesla ako 

nevyhnutné expozé do problematiky, ako aj inštalovanie dokumentácie k histórii 

rodiny remeselného majstra. Komplex poskytuje aj moţnosť v pôvodnom prie-

store inštalovať dokumentáciu bývania remeselníckej rodiny v 1. polovici 20. 

storočia. Zároveň umoţňuje sprostredkovanie vyuţitia modrotlače v podobe 

odevných, či interiérových súčastí. Návštevník tak dostane moţnosť v úvode sa 

v základnom prehľade oboznámiť s problematikou modrotlače v jej výslednej 

podobe a zároveň vo väzbe na jej vyuţitie v materiálnej kultúre. 

Výrazným prvkom v interpretácii výrobného postupu je dokumentovanie 

farbenia plátna v kipe za pomoci spúšťacieho mechanizmu čigy. V tejto väzbe 

má dôleţitý význam autentický priestor farbiarne s originálnym technickým 

vybavením, najmä v prípade troch do zeme vyhĺbených jám na kipu,  vystlaných 

 výdrevou
7
. Umoţňuje vernú interpretáciu farbenia ako jedného zo základných 

krokov v procese výroby modrotlače.  K objektívnemu stvárneniu skutočnosti 

prispieva vo farbiarni aj umiestnenie originálnej pece na vyváranie plátna. Far-

biareň v autentickom prostredí je ťaţiskovým priestorom dokumentujúcim poj-

movú a zároveň javovú podstatu problematiky v jej reálnom zobrazení.  

Do diametrálne odlišnej roviny sa však dostáva predpokladané múzejné rie-

šenie objektu skladu, tzv. magazinu. V expozičnom riešení rekonštrukcie dielne 

je moţné magazin situovať do jeho pôvodného priestoru. Demonštruje miesto 

kontaktu remeselného majstra so zákazníkom. Viaţe sa s preberaním plátna na 

zafarbenie, výberom konkrétneho vzoru zo strany zákazníka, označením plátna 

ciachou (ciacha s rovnakým znakom zostala majiteľovi). Pretoţe nie je moţné 

prezentovať všetky nazhromaţdené údaje absolútne, je nutné ich redukovať 

vyuţitím výsledkov kvalitatívneho výskumu prostredníctvom vyuţitia  autentic-

kých originálnych prvkov dielne, či uţ ide o jednoduchý mobiliár (stôl, police 

na plátno), najmä však vzácne originály drobných predmetov v zastúpení vzor-

níkov, receptárov, vlastníckej značky a podobne. 

Zloţitejšia je však otázka interpretácie sociálneho rozmeru. Práve príklad re-

konštrukcie magazinu poukazuje na obmedzenie moţností postihnutia spoločen-

ského, duchovného kontextu expozičného „mŕtveho“ sprostredkovania skutoč-

nosti. Ide totiţ o priestor z aspektu spoločenského ţivota society veľmi výz-

namný. Montškov magazin bol miestom spoločenských stretnutí, sociálnej ko-

munikácie prevaţne ţenskej časti lokálnej society, ale i širšieho regiónu. Bol 

však zároveň aj jediným miestom moţnosti priameho kontaktu majster – zákaz-

                                                           
7 Pri rekonštrukcii je vhodné zachovať všetky tri kipy, vzhľadom na ich vyuţitie. Jedna dokumentuje 

farbenie plátna na ráfe, druhá farbenie pradien na kríži a tretia môţe slúţiť pri prípadnej interak-

tívnej účasti návštevníka. 
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ník  v celom procese modrotlačiarskej remeselnej produkcie, samozrejme 

s výnimkou jarmokov. V tomto zmysle ide o priestor internej a z hľadiska smeru 

procesu externej komunikácie. Na tomto mieste sa do značnej miery formoval 

sociálny status samotného majstra, z pohľadu vedca v rovine emic aj etic, pod-

mienený jeho hodnotením. Táto skutočnosť bola aj hlavným dôvodom, prečo 

„Eli-báči“ pripisoval osobnej účasti pri preberaní a odovzdávaní plátna majite-

ľovi dôleţitú úlohu. Najmä v prípade odovzdávania hotového produktu osobná 

účasť majstra prezentovala aj jeho osobnú zodpovednosť. V týchto intenciách sa 

prejavuje význam neverbálnej komunikácie – úloha gesta, mimiky zákazníka pri 

prijatí hotového produktu v nadväznosti na priamy primárny kontakt 

s majstrom, ako spontánneho vyjadrenia miery spokojnosti.  Tento sociálny 

prvok však ani verná múzejná rekonštrukcia výroby dnes nedokáţe  svojimi 

výrazovými prostriedkami sprostredkovať. 

Iným spôsobom komunikácie je alternatíva vyuţitia  ďalších priestorov. 

Napr. pôvodne hospodársky  priestor (maštaľ), moţno po úprave riešiť sekun-

dárne sprístupnením štylizácie expozície modrotlačiarskych foriem ako samo-

statnej časti remeselného majstrovstva. V tomto ponímaní moţno na „predmety“ 

nazerať ako na hmotné doklady z hľadiska múzejno-prezentačného. Etnologický 

kontext však vyţaduje odlišný prístup. Ide tu totiţ o sprostredkovanie celku, 

ktorý ako autentický doklad vývoja v súhrnnom ponímaní a zároveň v ponímaní 

jednotlivých komponentov ako samostatných individuálnych prvkov moţno 

chápať v dvoch rovinách:  

 ako komplex nástrojov v postavení pracovného technologického ná-

radia, tvoriaceho súčasť širšieho výrobno-technologického procesu  

 zároveň ako súbor jedinečných originálnych diel ľudového výtvarné-

ho umenia ako materiálnych produktov duchovného potenciálu tvorcu. 

Vyše 900 kusov zachovaných foriem, ktoré tvoria jednu z najucelenejších 

a najvzácnejších zbierok tohto druhu na Slovensku, tieţ interpretujú svojou 

početnosťou, rozmanitosťou vzorov a druhov, spôsobov spracovania i samotnou 

lokalizáciou ekonomický, ale i spoločenský status majstra, jeho zručnosť (nie-

ktoré vyrábal sám), ale i jeho rozhľadenosť prostredníctvom kontaktov 

s výrobcami. Treba zdôrazniť, ţe samotné Montškove formy tvoria ucelený, 

vysoko umelecky hodnotný komplex ľudového výtvarného umenia.
8
 Ich vníma-

nie je teda nevyhnutné chápať v polohe nielen technologických nástrojov, ale 

i výsledných produktov, aj keď v tomto prípade v rovine sekundárnej.  

                                                           
8 Len v dvoch prípadoch  sme zaznamenali vlastníctvo modrotlačiarskej formy  (po jednom kuse) u 

respondenta, čo však chránili s patričnou dávkou hrdosti a poskytli nám  k nahliadnutiu aţ po 

dostatočnom získaní dôvery.  



Etnologické rozpravy                                                                        1-2/ 2011 

 

 

 

 

117 

 

Samostatným technickým prvkom expozície je modrotlačiarsky mangeľ, 

ktorý uzatvára priestor v tematickom základe a zároveň v reálnom situovaní 

objektu mangľovne v rámci usadlosti. 

  Vo všetkých formách interpretácie skutočnosti na podklade uplatnenia 

muzeologických princípov, a teda aj v prípade rekonštrukcie in situ, je potrebné 

pripustiť okrem hmotných dokladov (muzeálií) aj nevyhnutnosť vyuţitia ostat-

ných múzejných prostriedkov (výstavný mobiliár, doplnkové predmety), mini-

málne však textov ako charakterizačných, vysvetľujúcich a identifikačných 

prostriedkov. Interpretácia výrobno-technologického procesu i vyuţitia výsled-

ného produktu – modrotlače,  je viazaná najmä na materiálne, hmotné doklady a 

aj napriek niektorým obmedzeniam vyjadrovacích prostriedkov môţe spĺňať 

kritériá verného sprostredkovania skutočnosti, vrátane jej sociálnych a duchov-

ných dimenzií. Kultúra však nie sú iba pamiatky a veľké umenie, to je účasť 

ľudí na ţivote okolo nich, záujem o to, čo sa deje. Vyţaduje to od inštitúcií, aby 

motivovali (MARDELL 1992: 10). Najprirodzenejšou motiváciou človeka bez 

ohľadu na vek, sociálnu príslušnosť, či pohlavie, je aktívna účasť. Rekonštruk-

cia remeselnej výroby in situ priam predurčuje potrebu priamej účasti návštev-

níka v polohe prijímateľa informácie, ktorú následne musí spracovať. Adekvát-

nu formu priamej účasti ponúka prezentácia výroby v jej aktívnej forme, revita-

lizácia. 

Pri posudzovaní moţnosti revitalizácie je nevyhnutné sledovať modrotlačiar-

sku výrobu v rámci tradičnej remeselnej výroby s ohľadom na jej nezanedbateľ-

né špecifiká. Druhy remeselnej výroby, náročnejšie na suroviny, pracovné po-

stupy, či výrobné nástroje  umoţňujú príleţitostne realizovať napr. voľnejšie 

podmienky múzeí v prírode (napr. kováčske práce...). Oţivenie remeselnej vý-

roby sa v posledných rokoch rozšírilo tieţ organizovaním trhov, či festivalov 

remesiel po celom území Slovenska
9
, kde súčasní remeselnícki majstri okrem 

predaja demonštrujú pracovné postupy pri výrobe hotových produktov. Ani 

v jednom zo spomínaných prípadov sme sa však nestretli s demonštrovaním 

výroby modrotlače, čo svedčí o zloţitosti podmienok jej revitalizácie 

v improvizovaných podmienkach.  

Jedným z dôvodov (a perspektívne moţných legislatívnych obmedzení) je 

potreba náročného spracovania a vyuţívania chemikálií na prípravu papu, či 

kipy. Oproti počiatočným obdobiam modrotlačiarskej výroby u nás, keď vo 

výrobnom procese vyuţívali remeselnícki majstri prevaţne prírodné látky, pri-

čom ich účinky podporovali prirodzené procesy (napr. kvasenie, podporujúce 

farbiace účinky), v druhej polovici 19. a v priebehu 20. storočia sa postupne 

orientovali na zjednodušenie kupovaním umelých ingrediencií a chemikálií 

                                                           
9 Priekopníkom v tejto tradícii je mesto Keţmarok, kde sa trh remesiel konal po prvýkrát na Sloven-

sku.v r.  1991. 
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(napr. kyselina sírová na ustálenie farby a uvoľnenie papu z plátna).
10

 Revitali-

záciu výroby modrotlače v súčasnosti prísne podmieňujú náročné hygienicko-

legislatívne normy.
11

 A to je uţ ekologicko-environmentálny aspekt problemati-

ky.  

K nepriaznivým faktom patrí i časová náročnosť výrobno-technologického 

postupu. Spočíva napr. v potrebe viacnásobného sušenia (dokonale vysušený 

musí byť pap po potlačení, rovnako ako plátno po samotnom zafarbení), ale aj 

pláchania vo vode. Tento proces predlţuje dobu trvania výroby od prvého kroku 

k výstupnému produktu. Pri uchovaní tradičných postupov by sa aktívne zapo-

jenie návštevníka do výrobného procesu v rámci časovo obmedzenej návštevy 

múzea zredukovalo na moţnosť potláčania plátnom, prípadne účasťou na proce-

se farbenia. Vo väzbe na interaktívnu formu  múzejnej komunikácie je aj čiast-

ková moţnosť aktívneho podielu návštevníka pozitívnym prvkom účasti, nie 

však dostačujúcim. Dnešný návštevník chce nielen skúsiť, zaţiť, vnímať samot-

ný proces. Ak sa má podieľať na výsledku, chce vidieť finálny produkt. Len tak 

môţe jeho emocionálny, preţitý dojem byť naplnený.  

Priesečníkom moţností riešenia perspektívneho vyuţitia výroby modrotlače 

v Hranovnici je kompromisné riešenie, teda kombinácia čiastkovej realizácie 

oboch foriem, tak  rekonštrukcie dielne in situ ako i revitalizácie výroby. 

Pri rekonštrukcii výroby v múzejno-prezentačnej komunikácii zostáva ťaţi-

sko v expozičnom sprostredkovaní modrotlačiarskej výroby v autentickom pro-

stredí dielne.  

V doplnení expozičného riešenia rekonštrukcie výroby moţno posúdiť vyu-

ţitie samostatného objektu tlačiarne na opačnej strane komunikácie. V tomto 

objekte je potrebné reálne zváţiť alternatíve riešenie čiastočnej revitalizácie 

tradičnej výroby modrotlače. 

Jednopriestorový podpivničený objekt s moţnosťou vyuţitia podstrešného 

priestoru s plochou 28,5m
2
 síce neposkytuje ideálne riešenie vo funkcii výrobnej 

                                                           
10 Modrotlačiari starostlivo uchovávali tajomstvo výroby umelého farbiva, ktoré nahradilo pravé 

bengálske indigo. V Keţmarku a Levoči sa predávalo lacnejšie umelé indigo, tzv. artificil, získa-
vané ako vedľajší produkt pri výrobe metylovej zelene a anilínovej farby. Mestský lekárnik 

v Keţmarku Michal Pfeiper (1721-1809), známy tieţ ako chemik, realizoval zdarné pokusy 

s roztokom indiga, ktoré získaval z urzetu a predával ho potom farbiarom na Spiši. Ako uvádza 
Johan Lipták, ešte v 1. polovici 20. storočia sa v Keţmarku lúke, kde Pfeifer zaviedol pestovanie 

urzetu, hovorilo „indigová“ záhradka“. Pfeifer tajomstvo výroby náhrady indiga zenechal keţ-
marskému lekárnikovi Jozefovi Schwartzovi (BARÁTHOVÁ 1998. s.20).  

11 O tom ţe moţnosti revitalizácie sledovanej výroby sú v týchto intenciách veľmi zloţité, svedčia aj 

analogické snahy Starej Ľubovne (ešte na začiatku 20. storočia patrila k významným modrotla-
čiarskym strediskám), ktoré sa však napriek viacnásobným pokusom Ľubovnianskeho múzea 

v spolupráci s mestom, nepodarilo zrealizovať. Najbliţšiu aktívnu modrotlačiarsku produkciu 

dnes moţno zaznamenať na Morave v Stráţnici a Olešnici. 
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haly, nevylučuje však vyuţitie na realizáciu výroby. Nevyhnutnosťou vybavenia 

z pohľadu uchovania kultúrneho dedičstva je výroba replík všetkých súčastí 

technického vybavenia  a nástrojov na výrobu.  

Na skladovanie surovín a v prípade nepriaznivého počasia, či väčšieho 

mnoţstva plátna, môţe slúţiť podstrešný priestor. Inak na sušenie potlačeného, 

či zafarbeného plátna moţno vyuţiť priestor záhrady, čo nesporne môţe byť 

prínosom pre emocionálnu stimuláciu návštevníka.  Priestor pivnice je moţné 

vyuţiť  na prípravu papu a zároveň ako práčovňu na pláchanie plátna.  Počia-

točný úkon potláčania plátna papom a výsledný, mangľovanie, je reálne moţné 

v priestore pôvodnej tlačiarne. Farbenie v kipe by bolo moţné vykonávať 

v novovybudovanej prístavbe (v prípade potreby aj mangľovanie). 

Treba zdôrazniť, ţe pri posudzovaní moţnosti revitalizácie modrotlačiarskej 

produkcie v zmysle oţivenia tradičnej remeselnej výroby, vychádzame z tejto 

alternatívy ako doplnkovej aktivity. Ide o špecifickú formu oslovenia návštevní-

ka, ktorá však zostane zaujímavou a lákavou len pri zachovaní výnimočnosti, 

príleţitostnej realizácii (SAS 1996: 14).    

 Aktivizáciu činnosti tejto príleţitostnej dielne je moţné vyuţiť formou pra-

videlných tvorivých dielní, organizovaných pre konkrétne cieľové skupiny, 

pričom   je moţné osloviť vysoké školy so špecializáciou na textilnú výrobu 

a dizajn (VŠVU, Katolícka univerzita  v Ruţomberku, ale aj v súčasnosti existu-

júce zdruţené umelecké stredné školy). Spoluprácu s umeleckými školami moţ-

no vyuţiť aj pri alternatívnej súbeţnej aktivite výroby modrotlačiarskych fo-

riem, čo by v konečnom dôsledku prinieslo  oţivenie ďalšieho originálneho 

druhu výtvarného umenia, ktorému je v súčasnosti venovaná nedostatočná, resp. 

ţiadna  pozornosť.
12

 Predpokladáme, ţe navrhovaná alternatíva  môţe prispieť 

k rozšíreniu moţností mladých textilných tvorcov v rámci odbornej praxe, po-

skytnúť priestor nastupujúcej generácii pre vyuţitie tradičnej výroby v nových 

formách ako jeden z prejavov generačnej transmisie. 

Vzhľadom na spomenuté špecifiká a úskalia výroby modrotlače v súvislosti 

s prevádzkou akcentujeme  príležitostnú aktivizáciu dielne. Optimálna je orien-

tácia na obdobie letnej turistickej sezóny,  čo je zároveň časom optimálnych 

klimatických podmienok pre realizáciu tvorivých dielní vo vonkajších priesto-

roch objektu. Vyuţitie vonkajšieho priestoru umoţňuje otvorený prístup 

a interaktívne formy komunikácie s verejnosťou. Výsledné produkty súčasnej 

výroby moţno zároveň prezentovať  zakomponovaním do múzejnej expozície 

v priestore magazinu ako komparačný materiál vo vzťahu k tradičnej produkcii 

                                                           
12 Najbliţšia ZUŠ tohto druhu so zameraním rovnako na odev ako aj spracovanie dreva sa nachádza 

v Keţmarku. SOU v neďalekom Poprade sa zameriava na umelecké odbory spracovania kovu 

(pasiar, umelecký kováč),  pričom v rámci spolupráce s múzeom v minulosti jeho študenti prispeli 

k ošetreniu viacerých zbierkových predmetov z kovu  konzervovaním. 
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modrotlačiarskej remeselnej výroby, prípadne ich priamy predaj ako originál-

nych spomienkových predmetov. Tento krok umoţní prirodzené prepojenie 

„mŕtveho“ múzejno-prezentačného sprostredkovania so ţivou aktívnou produk-

ciou a zároveň vráti priestoru magazinu  jeho autentickú sociokultúrnu funkciu.  

Nepretrţitá prevádzka modrotlačiarskych tvorivých dielní po dobu trvania 

dvoch aţ troch mesiacov, v spojení s múzejno-prezentačným sprostredkovaním 

vývoja remeselnej výroby tohto druhu vo vzťahu k domácej dielni Elemíra 

Montška,  predpokladá vyústenie do festivalu tradičnej lokálnej kultúry, ktorý 

môţe byť zavŕšením letnej turistickej sezóny v lokalite. Kultúrny festival 

v lokálnych intenciách nie je novou myšlienkou, v posledných rokoch ich počet 

rastie, ţiaľ, v mnohých prípadoch aţ neúmerne obsahovej úrovni. Niektoré 

z nich sa orientujú na interetnickú kooperáciu v oblasti duchovnej kultúry (v 

regióne folklórne festivaly v Ţdiari, Liptovskej Tepličke...). Náš návrh však 

smeruje k analógii s hrušovským festivalom Hontianska paráda, ktorého vecnou 

podstatou je prezentácia lokálnej kultúry v orientácii na jej materiálne 

i duchovné prejavy.  

V prípade realizácie a následne predpokladaného budovania tradície festiva-

lu lokálnej kultúry v Hranovnici, aj aktivity modrotlačiarskej produkcie budú 

vrcholiť v jeho rámci. V komunikácii s návštevníkmi dielne, v ich usmerňovaní 

pri interaktívnom podieľaní sa na procese výroby, prevezmú aktívnu úlohu 

účastníci tvorivých dielní,  za predpokladu erudovanosti, ale aj zručnosti nado-

budnutej počas realizácie výroby.  

 

Záver 

 

Z načrtnutých alternatív múzejno-expozičného riešenia rekonštrukcie reme-

selníckej výroby in situ vyplýva niekoľko zásadných záverov: 

 rekonštrukcia remeselníckej dielne múzejno-prezentačnou interpretáciou 

prostredníctvom originálnych dokladov vývoja dielne a jej výroby ani v auten-

tickom prostredí neumoţňuje absolútne abstrahovať múzejné doplnkové výra-

zové prostriedky na objasnenie súvislostí a vzťahov. Autentické prostredie 

však čiastočne objasňuje geograficko-klimatické súvislosti v situovaní dielne 

v rámci prírodného prostredia (napr. v architektonickom riešení v rámci lokál-

neho sídla), ako aj kultúrno-sociálne (v priamom kontakte s lokálnym spolo-

čenstvom) 

 aktívna interpretácia tradičnej remeselnej výroby modrotlače, ktorá poskytne 

moţnosť interaktívnej účasti návštevníka na procese výroby modrotlače, môţe 

pozitívne prispieť k zachovaniu jej kultúrotvorného významu, prinesie moţ-

nosť uplatnenia nových moţností vyuţitia výroby súčasnou mladou generáciou 
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s ohľadom na generačnú transmisiu, poskytne príleţitosť tvorivého odborného 

a umeleckého rastu pre študentov umeleckých škôl 

 múzejno-prezentačné sprostredkovanie výroby s  príleţitostnou čiastočnou 

revitalizáciou tradičnej výroby môţe prispieť k hospodárskemu a turistickému 

rastu obce 

 rekonštrukciu remeselníckej dielne múzejno-prezentačnou interpretáciou 

v autentickom prostredí v komplexnom riešení problematiky doplnkovými ak-

tivitami prostredníctvom príleţitostnej, čiastočnej revitalizácie výroby, spoje-

nej s festivalom tradičnej lokálnej kultúry moţno povaţovať za najoptimálnej-

šiu formu naplnenia sledovaného zámeru, sprostredkovanie remeselnej výroby 

modrotlače v Hranovnici v jej historických, geograficko-klimatických, hospo-

dárskych a sociálnokultúrnych súvislostiach. V týchto intenciách si dovolím 

uvaţovať o priradení navrhovanej realizácie k opatrne sa formujúcej alternatí-

ve ekomúzea v našich podmienkach. 
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Kľúčové slová: Podpolianske múzeum, zbierkový fond, prezentačné aktivity, dokumen-

tačná činnosť 

Key words:Museum of Podpoľanie; Collection´s fond; presentation activities; documen-

tary activity 

 

The article affords synopsis of history of  museum of Podpoľanie from 1994 to 2010. It 

surveys on sketch of uncertainty in documentary activity and in producing collection´s 

fond. It also provides view of employees´ activities, results zone of presentation (show)  

and cultural-educational activities of museum. It also points out current problems, po-

ssible solutions and solving situation to improve activity of this institution.   

 

 

História vzniku Podpolianskeho múzea 

Múzeum je nezisková organizácia, stála inštitúcia v sluţbách spoločnosti 

a jej rozvoja, prístupná verejnosti, ktorá získava, reštauruje, komunikuje 

a vystavuje hmotné a duchovné doklady o ľuďoch a ich ţivotnom prostredí, pre 

účely štúdia, vzdelávania a pôţitku. (Etický kódex Medzinárodnej rady múzeí – 

ICOM) 

Myšlienka vzniku múzea, ktoré by dokumentovalo a reprezentovalo jedineč-

nosť regiónu Podpoľania rezonovala v Detve uţ medzivojnovom období, ale 

nové moţnosti pre aktivity tohto charakteru sa otvorili po roku 1989, keď sa 

myšlienka stala nanovo aktuálnou. Základy zbierkového fondu múzea vytvorila 

začiatkom 90. rokov etnografická zbierka viacerých miestnych zanietencov a obča-

nov, ktorí z poverenia mesta začali realizovať zber a nákup etnografického ma-

teriálu z regiónu Podpoľania a dali podnet na vznik múzea. Nákup zbierkotvor-

ných predmetov financovalo mesto Detva, významnou sumou prispel aj vtedajší 

minister kultúry Dušan Slobodník a v roku 1994  cez nadáciu LAZY na uchová-

vanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Podpoľania  uţ  novovzniknuté 

múzeum podporil aj vtedajší predseda NR SR Ivan Gašparovič.  
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Oficiálnym dátumom vzniku múzea je 1. február 1994,
1
 zriaďovateľom bolo 

a v súčasnosti je mesto Detva. Významnou organizačnou zmenou prešlo múze-

um za posledné roky - od 1. januára 2008 bolo uznesením MsZ v Detve č. 

171/07 z 12. 12. 2007 Podpolianske múzeum začlenené ako organizačná zloţka 

do novoutvorenej príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládko-

viča v Detve ako jedna z jeho špecializovaných zloţiek.
2
 Kým Kultúrne centrum 

A. Sládkoviča má prioritne osvetovú úlohu, múzeum ako fondová a odborná 

zbierkotvorná inštitúcia má v rámci tejto organizácie výrazne odlišný a špecific-

ký charakter, jeho činnosť podlieha náročnej legislatíve a metodickým pokynom 

SNM v Bratislave. Hlavnou úlohou Podpolianskeho múzea vyplývajúcou 

z legislatívy je prioritne výskum, zhromaţďovanie, dokumentácia, odborné 

spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných a duchovných artefaktov 

Podpoľania. 

Prvým sídlom Podpolianskeho múzea bola budova bývalého Obecného úra-

du v Detve na Námestí SNP č. 1, v marci 1998 sa však múzeum presťahovalo 

do budovy bývalej meštianskej školy na Partizánskej ulici č. 63, kde sa delí 

o priestory s Mestskou kniţnicou Karola Antona Medveckého sídliacou na prí-

zemí budovy. Budova je však priestorovo i technicky nevyhovujúca pre potreby 

moderného múzea, ktoré by malo Podpoľanie adekvátne reprezentovať. Priesto-

ry dvoch výstavných miestností, chodby slúţiacej ako výstavný priestor, jedné-

ho depozitu a skromnej kancelárie sú uţ niekoľko rokov nepostačujúce. 

Vo vývoji a smerovaní múzea zohrali významnú úlohu pracovníčky novej 

inštitúcie nasledovne: prvou pracovníčkou a riaditeľkou múzea bola od 1. 2. 

1994 etnografka Ľuba Sýkorová, vytvorením nového pracovného miesta v tom 

istom roku nastúpila ako odborná pracovníčka Elena Műhlbergerová. Od roku 

1996 po odchode  Ľ. Sýkorovej sa stala riaditeľkou múzea historička Mgr. Ta-

tiana Figurová a po nej k 1. 9. 2008 nastúpila ako vedúca múzea PaedDr. Renata 

Babicová. V súčasnom personálnom obsadení nie sú výraznejšie zmeny – vedú-

cou múzea a zároveň kurátorkou  je  PaedDr. Renata Babicová, odbornou pra-

covníčkou – správkyňou depozitu a dokumentátorkou je od vzniku múzea Mgr. 

Elena Műhlbergerová. V reálnej praxi múzea to však znamená časovo 

i personálne kumulované pracovné povinnosti - činnosť dvoch odborných pra-

covníkov sa delí medzi výskum, zbierkotvornú, odbornú dokumentačná činnosť, 

ošetrovanie zbierkových predmetov či metodickú pomoc študentom. 

K neposledným patrí lektorstvo, sprievodcovská činnosť, práca na príprave 

projektov, príprava a realizácia výstav, práca s verejnosťou – hlavne s deťmi a násled-

né prezentačné aktivity, propagačná a publicistická činnosť. Skromnú zostavu mimo 

odborných pracovníkov dopĺňa upratovačka  Jolana Golianová, nápomocná hlavne pri 

inštalácii výstav. 

                                                           
1 Zriaďovacia listina Podpolianskeho múzea v Detve. Archív Podpolianskeho múzea. 
2 Zriaďovacia listina Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve. Archív Podpolianskeho múzea. 
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Zbierkotvorný obsah múzea, výskum, dokumentačné činnosti 

Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameriava hlavne na doku-

mentáciu ľudovej kultúry Podpoľania. Zbierkový fond múzea k 31. 12. 2010 

tvorí 5580 predmetov, z toho etnografický fond má 4737 predmetov, historický 

fond 796 predmetov a najmenší je archeologický fond obsahujúci 47 predme-

tov.
3
 Najväčšiu časť tvorí etnografický fond, hlavne textil a odev, prevaţne 

ţenský. K najhodnotnejším patrí vyše dvestokusová zbierka tradičných detvian-

skych rukávcov „opleciek“, typické modrotlačové sukne či vzácna zelená sú-

kenná sukňa očovskej mladuchy, čepce, party a ďalšie súčasti ţenského 

i muţského odevu. Vzácnymi sú predmety zo zariadenia koţušníckej dielne 

chýrneho koţušníka Mikuláša Šufliarskeho. Z textilu sú cenné kútne a hrobové 

plachty či tkané plachty na hlavu. Aj ostatné artefakty dokumentujú krásu 

a jedinečnosť regiónu – drevený nábytok, truhlice, kolísky, domáci riad a iné 

predmety sprevádzajúce človeka od kolísky po hrob. I po mnohých rokoch sú 

dokladom estetického cítenia, zručnosti a praktickosti jednoduchého človeka. 

Vzácnou pre múzeum, ale aj hudobných odborníkov je určite stodevätnás-

ťkusová zbierka ľudových nástrojov zo súťaţe Instrumentum Excellens prebie-

hajúca od roku 2001do roku 2010 v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou. 

Fujary, píšťaly, biče, gajdy, signálne hudobné nástroje či zvonce získalo múze-

um darom od Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) s cieľom vytvoriť z nich 

ďalšiu stálu expozíciu. Osídlenie Detvy bolo ovplyvnené hlavne valaskou kolo-

nizáciou, v prvej stálej expozícii preto nájdeme autentické i súčasné črpáky, 

salašnícky riad, valašky, pastierske palice, fujary či predmety 

a fotodokumentačný materiál z prvej bryndziarne Jána Vagača zaloţenej v roku 

1787 práve v Detve. 

Menšie zastúpenie vo fonde majú fotodokumentačné a listinné materiály 

viaţuce sa k histórii Detvy a Podpoľania, rodákom a osobnostiam regiónu. Sa-

mostatnú časť tvoria materiály vypovedajúce o histórii  FSP získané výskumom 

i zberom. Z archeológie upútajú síce nemnohé, ale cenné nálezy z neďalekého 

pravekého a včasnohistorického hradiska Kalamárka. 

Zbierkové predmety múzeum získava kaţdoročne po schválení členmi ná-

kupnej komisie pri Podpolianskom múzeu, i keď za  posledné tri roky 

v dôsledku nedostatku financií akvizícia výrazne poklesla. Predpokladom akvi-

zície a zveľaďovania zbierkového fondu je pravdaţe cielený systematický vý-

skum, o ktorom však v súčasnosti zďaleka nemôţeme hovoriť, je skôr náhodný 

a z personálnych, finančných dôvodov a mnoţstva prezentačných aktivít nepre-

bieha v poţadovanej kvalite. Finančné prostriedky na väčšinu prezentačných 

a kultúrno-výchovných aktivít múzeum získava podávaním grantov na Minister-

stvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj či cez rôzne nadácie. Situá-

                                                           
3 Prírastková kniha Podpolianskeho múzea v Detve za rok 2010. 
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ciu to však dlhodobo nerieši, naopak, múzeum sa pri nedostatku finančných 

prostriedkov dostáva do patového stavu a v budúcnosti sa môţe situácia ešte 

vyhrotiť. 

Nasledujúce činnosti prvotne vyplývajúce z legislatívy – náročnú odbornú 

dokumentáciu či celoročné ošetrovanie predmetov realizujú pracovníci tejto 

inštitúcie pri súčasných uţ spomínaných problémoch len s veľkým nasadením. 

V prvostupňovej evidencii je v súčasnosti spracovaných 5580 (z toho elektro-

nicky 5432 predmetov) a druhostupňovo 1661 predmetov.   

Táto odborná časť práce je náročná na čas – kaţdý nadobudnutý predmet si 

vyţaduje priestor na štúdium, odbornú literatúru, aby bol po odbornej stránke čo 

najpresnejšie a zodpovedne popísaný pre jeho verné zachovanie do budúcnosti. 

Súčasťou týchto prác je aj fotodokumentácia kaţdého predmetu v zbierkovom 

fonde. 

Múzeá v súčasnosti nastupujú na nový program – špeciálny softvér katalogi-

začného modulu ESEZ 4G v evidencii zbierkového fondu v rámci projektu 

MÚZEÁ TRETEJ GENERÁCIE a naň nadväzujúci proces digitalizácie. Je to 

náročný nový program,  vyţadujúci postupnosť, čas a zodpovedajúce odborné 

zaškolenie pracovníkov. Tento program by mal byť konečne prvým jednotným 

softvérom na elektronické spracovanie údajov z odbornej evidencie zbierkových 

predmetov, keďţe múzeá pracovali v rôznych programoch. Podľa tohto progra-

mu sa predmety budú popisovať elektronicky a odosielať uţ on-line cez interne-

tovú sieť priamo do centrály SNM. Program ESEZ 4G je prvoradou nutnosťou 

aj pre naše muzeum. 

Popri prvotných činnostiach múzeum vykonáva rad ďalších činností – lek-

torskú, sprievodcovskú v historickej časti mesta, publikačnú
4
 i propagačnú 

(tvorba materiálov, aktualizácia webovej stránky, práca s médiami, príspevky do 

regionálnej i odbornej tlače a pod.). Dôleţitou súčasťou je práca a výskum 

v teréne,  týchto aktivít  je však v dôsledku nedostatku financií ako šafranu. 

Naopak, pribúdajú aktivity súvisiace s cestovným ruchom a mnoţstvo prezen-

tačných a kultúrno-výchovných aktivít realizovaných pre odbornú aj širokú 

verejnosť, mnohé sú špecificky smerované k mládeţi a najmenším návštevní-

kom. 

 

                                                           
4 ŢILÁK, J.: Sklárne na Podpoľaní. Vígľašská Huta, Detvianska Huta, Hriňová a Slanec.  

 1 vyd. Detva: Mesto Detva, 2004. 64 s. ISBN 80-969216-9-X   

  FIGUROVÁ, T.: Detva Tradície, premeny a súčasnosť : Zborník príspevkov 

z konferencie    

  Tradície, premeny a súčasnosť (Od rurálneho k urbánnemu?).  1. vyd. Detva : Mesto 

Detva, 2006. 192 s. SBN 80- 69586-0-7 

 FIGUROVÁ, T. – MÜHLBERGEROVÁ, E.: Fotoaparátom Jána Lassovszkého. Foto-

grafie Detvy v prvej polovici 20. storočia. 1 vyd. Detva : Mesto Detva, 2010. 96 s. ISBN 

978-80-968656-2-8 
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Prezentačné aktivity múzea 

Výstavná činnosť 
Spomínané prvotné odborné činnosti múzea zostávajú širšej verejnosti viac – 

menej skryté, prípadne ak o nich aj verejnosť vie, nie sú pre väčšinu z nich sme-

rodajné. Inak je to s prezentačnými aktivitami – s výstavami a kultúrno-

výchovnými aktivitami, ktoré, naopak, vníma ako prioritné. 

Tak ako iné múzeá aj Podpolianske múzeum pripravuje od svojho vzniku 

výstavy z vlastného zbierkového fondu a prevzaté výstavy z iných múzeí či 

kultúrnych inštitúcií. K 31. 12. 2010 pripravilo múzeum od roku 1994 73 vý-

stav.
5
 Významným krokom v napredovaní bolo v roku 2009 zriadenie prvej 

trvalej expozície venujúcej sa ovčiarstvu, valaským tradíciám a bryndziarskej 

výrobe na Podpoľaní Ovce moje, ovce... Valaská kultúra na Podpoľaní, a to 

vďaka Grantu MK SR, príspevku FSP na zbierkové predmety do expozície 

a výbornej spolupráci štvorčlenného realizačného tímu (Tatiana Figurová, Juraj 

Figura, Elena Műhlbergerová, Renata Babicová). 

 

 
obrázok č. 1 

 

Návštevníkom múzea sú nateraz prístupné dve stále výstavy: Detva 

v prameňoch, prezentujúca historický vývoj Detvy od 1638 – 1938 a výstava 

Fotoaparátom Jána Lassovszkého – obrázky Detvy v 1. pol. 20. storočia ponú-

kajúca prostredníctvom fotografií hodnotný historický a etnografický materiál 

významného detvianskeho rodáka. 

Na Partizánskej ul. č. 75 má svoje sídlo malá vysunutá expozícia 

s propagačným charakterom Z klenotnice Veroniky Golianovej. Nateraz je mú-

zeum v patovej situácii, obmedzené priestory neumoţňujú realizáciu ďalších 

výstav, čiastočným riešením sú putovné výstavy mimo priestorov múzea, čo 

však má svoje klady, ale i negatíva. Počas roka 2010 múzeum zrealizovalo 8 

výstav (Príloha č. 1), z toho jedna putovná sa predstavila v piatich inštitúciách 

                                                           
5 Príloha č.1: Výstavná činnosť Podpolianskeho múzea v Detve v rokoch 1994 – 2010. 
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 regiónu. Ţiaľ, tohtoročné a zrejme aj ďalšie výstavy bude môcť múzeum reali-

zovať aţ po demontovaní dlhodobej výstavy Detva v prameňoch, čím však ne-

sporne ochudobní návštevníkov, nakoľko výstava prezentovala základnú tému – 

históriu Detvy od roku 1638 po rok 1938.  

Ostatné prezentačné aktivity, t.j. výchovno-vzdelávacie činnosti sú zamerané 

na organizovanie odborných seminárov, prednášok, prezentácií vedených pri-

zvanými lektormi, tvorivých výtvarných dielní zameraných na ľudové remeslá 

či kreatívne techniky určené verejnosti so špecifickým zreteľom na školopovin-

nú mládeţ a najmenších. Vynikajúco sa osvedčila hlavne spolupráca so školami, 

a to nielen v Detve. Veľkou motiváciou pre pracovníčky inštitúcie sú hlavne 

kladné ohlasy verejnosti a spätná väzba návštevníkov. 

 

 
obrázok č. 2 

 

Pri múzeu pracujú aktívne tri historické krúţky – pri ZŠ J. J. Thurza v Detve, 

pri I. ZŠ v Detve, Kukučínova ul.6 a regionálny výtvarný krúţok pri IV. MŠ  - 

Nám. SNP v Detve. Výsledkom spolupráce sú početné a pravidelné otvorené 

hodiny histórie, regionálnej výchovy, powerpointové prezentácie, neformálne 

besedy, exkurzie, odborné prednášky z histórie, etnológie, archeológie, pamiat-

kovej starostlivosti a ďalších príbuzných vedných disciplín. Lákadlom sú aj 

výtvarné tvorivé dielne zväčša pod vedením vedúcej múzea, časť týchto prác 

prezentuje múzeum formou vlastných výstav. Veľa priestoru venuje múzeum 

najmenším – predškolákom z materských škôl. Aj vďaka tomu zaznamenalo 

múzeum počas roka 2010 najväčšiu návštevnosť od jeho vzniku na viac ako 

sedemdesiatich prezentačných aktivitách určených verejnosti.  

Dopyt po týchto aktivitách je však často na hranici našich personálnych, ča-

sových i priestorových moţností, napriek tomu sa opätovne snaţíme vychádzať 

verejnosti v ústrety. Je nutné opätovne zdôrazniť, ţe celá činnosť inštitúcie je 

zabezpečovaná len dvoma pracovníčkami a napriek veľmi núdzovým podmien-

kam, v ktorých múzeum pracuje, sú jeho výsledky v tejto oblasti viac ako adek-

vátne. 
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Ciele múzea  

Prioritou pre múzeum z dôvodu zastaralosti súčasnej budovy múzea, nedosta-

točného technického, bezpečnostného a hlavne priestorového vybavenia je získanie 

nových priestorov, od nich sa odvíjajú tak základné i nadstavbové činnosti. Naj-

vhodnejšiu alternatívu pre nové priestory múzea predstavuje Vagačov dom – rodin-

ný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne alebo budova bývalého 

Obecného úradu – predchádzajúce sídlo múzea. Obe budovy s nesporne histo-

rickým odkazom sa nachádzajú v historickej časti mesta Detva. 

Zároveň je nutné riešiť: 

- nedostatočné personálne obsadenie, resp. finančné prostriedky zabezpeču-

júce túto činnosť (aspoň dodávateľsky - nevyhnutný je napr. konzervátor), tým 

odstrániť kumulovanie pracovných povinností. Vytvoriť zodpovedajúce pod-

mienky na odborný rast zamestnancov 

- vytvoriť podmienky na systematický odborný výskum a prácu v teréne, od nich 

sa odvíja kvalitná zbierkotvorná činnosť a  následné prezentačné aktivity 

- skvalitniť a dostatočne stabilne finančne podporiť ďalšie budovanie a rozširova-

nie zbierkového fondu múzea  

-  získať nové zodpovedajúce depozitárne priestory na uloţenie zbierkového 

fondu, priestory na prvotné ošetrenie predmetov a ich zodpovedajúce technické 

vybavenie 

- v dokumentačných činnostiach zabezpečiť podmienky prechodu na nový 

program ESEZ 4G v rámci CEMUZ - u 

- skvalitnenie prezentačnej činnosti múzea - vybudovanie novej trvalej ex-

pozície ľudových hudobných nástrojov zo súťaţe Instrumentum Excellens 

a ďalších výstav z oblasti histórie, etnografie regiónu. Je moţné rozšírenie a doplne-

nie uţ existujúcich výstav a vytvorenie nových z vlastných zdrojov zbierkového 

fondu múzea 

- získať a vybaviť priestory na prezentačné aktivity, (prednášková miest-

nosť), príručnú kniţnicu či študovňu 

- na základe novovytvorených podmienok rozšíriť a skvalitniť celkovú po-

nuku a sluţby pre domácich i zahraničných návštevníkov. 
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Obrázok č. 1: Z expozície Ovce moje, ovce. Autorka fotografie: E. Mühlbergerová 

Obrázok č. 2: Regionálny výtvarný krúţok pri IV. MŠ, O fujare. Autor fotografie: R. 

Babic 

 
Príloha č. 1 Výstavná činnosť Podpolianskeho múzea v Detve v rokoch 1994 

– 2010 

 

. Názov výstavy Trvanie 

výstavy 
1 

Podpolianske pastorále 
7.7.1994 – 

20.6.1995 
2 Vydala mamka (Tradičná svadba na 

Podpoľaní) 
7.7.1995 – 

15.5.1996 
3 

Hronského krajina plná detstva 
10.4. – 

26.4.1996 
4 ... mládenci pod pierci, diovčence pod venci ... 

(Úprava hlavy a jej pokrytie ako súčasť  

podpolianskeho ľudového odevu) 

11.6.1996 – 

jún 1997 

5 
Sladké Vianoce 

5.12. – 

31.12.1996 
6 

Detvianska ľudová izba 
Máj 1995 – 

jún 2000 
7 

... a pekný ţivot tie kvety ţili ... 
10.7.1997 – 

12.2.1998 
8 Detva v akvareloch Jaroslava Augustu  

(Ku Grupe uhorsko-slovenských maliarov 

1903 – 1907) 

10.7.1997 – 

30.4.1998 

9 
Tešíme sa na Jeţiška  

10.12. – 

31.12.1997 
10 

Modrotlač 
18.2. – 

30.4.1998 
11 Tkám, tkám, tkala som ... (Domáce spracova-

nietextilného vlákna na Podpoľaní) 
17.6.1998– 

1.5.1999 
12 

M. A. Bazovský – výber z diela 
17.6. – 

21.7.1998 
13 

Z tvorby I. ZŠ 
Máj 1999 – 

30.6.1999 
14 

Ľudové koţušníctvo na Podpoľaní 
6.7. – 

30.10.1999 
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15 
Detva v prameňoch  

December 

1999 - trvá 
16 

Drevené hračky 
10.4. – 

12.5.2000 
17 

Kovačická škola insitného umenia 
27.6. – 

30.9.2000 
18 Z klenotnice Veroniky Golianovej Jún 2000 - trvá 
19 

Július Juraj Thurzo – námorný kapitán z Detvy 
5.12.2000 – 

28.2.2001 
20 

Ľudový odev na Podpoľaní 
24.4. – 

28.8.2001 
21 Podpolianska výšivka – zo zbierok Podpolian-

skeho múzea 
22.5. – 

15.11.2001 
22 

Z dokumentačnej činnosti ţiakov I. ZŠ  
20.6. – 

30.9.2001 
23 

M. R. Štefánik – astronóm, vojak, diplomat 
17.10. – 

12.11.2001 
24 

Dušan Oláh - obrazy 
23.11.2001–

31.1.2002 
25 Tvorivé záujmy človeka 6.3. – 5.4.2002 
26 

Z rodinných archívov 
Jún – 

31.9.2002 
27 Rozhovory s drevom  

(Drevorezba Jána Čipčalu z Hriňovej) 
13.6. – 

31.7.2002 
28 

Dušan Šabo (Výber z tvorby) 
13.8. – 

15.9.2002 
29 Obrazy akademického maliara Pavla Petráša 

ml. 
25.9. – 

10.10.2002 
30 

Zbierka Anny Halajovej – dedičstvo matky 
18.10.2002 – 

1.1.2003 
31 

Etudy z dreva - Drevené hračky II. 
5.12.2002 - 

31.1.2003 
32 

Farbou a štetcom 
12.2. – 

14.3.2003 
33 

Deti a tradičná ľudová tvorba 
18.3. – 

17.4.2003 
34 

Z histórie školstva v našom regióne 
5.5. – 

13.6.2003 
35 

Bratia Krnáčovci 
1.7. – 

30.9.2003 
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36 
Odetí do krásy vo fotografii 

11. – 

13.7.2003 
37 Projekt Sokrates (O hradoch a zámkoch ako 

svedkoch jednej európskej kultúry v prácach 

ţiakov II.ZŠ v Detve) 

14.10. – 

14.11.2003 

38 
Z tvorby mojich ţiakov 

17.2. – 

19.3.2004 
39 

Maľby a kresby (Anton Valaštek) 
25.3. – 

31.4.2004 
40 

V kuchyni starých mám 
18.5.- 

11.6.2004 
41 Ľudové hudobné nástroje (výstava ocenených 

nástrojov z predchádzajúcich troch rokov 

tvorivej súťaţe výrobcov – píšťaly, fujary, 

gajdy) 

22.6. – 

31.8.2004 

42 Srdcu blízke obrázky. Z fotografickej tvorby  
Antona Trebuľu – Kečkára z Hriňovej 

9.9. – 

8.10.2004 
43 

Zo zbierok Poštového múzea 
26.11. – 

30.11.2004 
44 Darovali múzeu (na počesť tých, ktorí darovali 

predmety do zbierkového fondu 

Podpolianskeho múzea počas desiatich rokov 

jeho existencie) 

14.12.2004-

31.1.2005 

45 
Hračka z Modrého Kameňa 

10.2. – 

18.3.2005 
46 

Etudy z dreva – bytové doplnky 
14.4. – 

20.5.2005 
47 

Auto ako hračka 
1.6. – 

30.6.2005 
48 

Ľudové hudobné nástroje 
7.7. – 

31.8.2005 
49 Svet v malom. Podmaľba na sklo Jany 

Hojákovej 
12.9. – 

21.10.2005 
 

50 
Karol Anton Medvecký  

 

4. – 5.10.2005 
51 Dovolíte s betlehemom?  

(pochôdzkové betlehemy z Podpoľania) 
15.11. – 

18.12.2005 
52 Ľudové hudobné nástroje  

Zapoţičaná ZSŠ - drevárskej vo Zvolene 
13.12. – 

19.12.2005 
53 Pekný svet ...na pohľadniciach z prvej polovi-

ce 20. storočia 
7.2. – 7.3.2006 
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54 
Športovci v školských laviciach 

22.3. – 

20.4.2006 
55 Z tvorby Jozefa Koválika (intarzia, akvarel, 

olej) 
10.5. – 

2.6.2006 
56 

Etudy z dreva – Drevené hračky III. 
12.6. – 

30.6.2006 
57 

Krajské slávnosti piesní a tancov 
6.7. – 

30.9.2006 
58 

Ovčiarstvo na Podpoľaní 
6.7. – 

30.9.2006 
59 

Krása z nití  
19.10. – 

26.11.2006 
60 Fotoaparátom Jána Lassovszkého (obrázky 

z Detvy v prvej polovici 20. storočia) 
21.12.2006 - 

trvá 
61 

Krása háčkovanej čipky 
20.2. – 

1.3.2007 
62 Salašnícky riad Ladislava Slobodníka. Druhá 

etapa z cyklu výstav o ovčiarstve, 

bryndziarstve a pastierskej ľudovej kultúre na 

Podpoľaní so zámerom vybudovať stálu 

expozíciu. 

6.7.2007 – 

20.6.2008 

63 Výroba bryndze na Podpoľaní. Tretia etapa 

z cyklu výstav o ovčiarstve, bryndziarstve 

a pastierskej ľudovej kultúre na Podpoľaní so 

zámerom vybudovať stálu expozíciu. 

8.7.2008 – 

30.3.2009 

64 
Etudy z dreva IX. - Drevené hračky 

8.4. – 

10.6.2009 
65 

Ovce moje, ovce… Valaská kultúra na Podpo-

ľaní 

 

9. 7. 2009 - 

trvá 

66 Dokumentárna výstava k 65. výročiu prvej 

partizánskej prehliadky v Detve 
10. 10. – 31. 

12. 2009 
67 Vôňa dymu a ihličia (Putovanie za kúzlom 

lesných ţelezníc)  
20. 4. – 31. 5. 

2010 
68 

Spoznávame Podpoľanie 

8. 6. – 30. 9. 

2010 

69 
Všetci sme rovnakí 

26. 7. – 30. 9. 

2010 
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70 
Július Juraj Thurzo 

3. 10. – 31. 3. 

2010 

71 
Krajčírski majstri 

2. 10. 2010 - 

trvá 

72 
Fotografie z ruských archívov 

9. 10. – 22. 10. 

2010 

73 
Vitaj náš Jeţiško! 

3. 12. – 15. 1. 

2010 
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REGIONÁLNE MÚZEUM  A  SPOLUPRÁCA 

SO SAMOSPRÁVOU  NA PRÍKLADE 

LIPTOVSKÉHO  MÚZEA V RUŽOMBERKU 

 
Iveta Zuskinová 

 

 
Kľúčové slová múzeum, región,  samospráva, spolupráca, projekt 

Key words: museum, region, self-government, cooperation, project 

 

The Ethnographic Museum in the town of Liptovský Hrádok, a specilized branch 

of the Liptov Museum in the town of Ružomberok, has become an outstanding 

workplace that has gained public support and recognition. It is as a result of its 

longstanding cooperation with the self-government, e.g. in research projects, 

collecting of exhibits for the Open Air Museum of Liptov Village in Pribylina, 

where the villages of Upper Liptov built the first stage intended for common 

program events. Significant is the cooperation with regional interest, professio-

nal and business institutions, which support the museum in various ways. All 

these activities contribute to making image of the museum reflecting its positive 

attitude to the region and quality professional work. 

 

Činnosť múzea na území, v ktorom pôsobí, musí byť viditeľná a čitateľná. Múze-

um by sa pre svoj región malo stať nepostrádateľnou inštitúciou, lebo len tak 

môže očakávať podporu svojich aktivít a uznanie verejnosti. 

 

 

Regionálne múzeum v súčasnosti  musí súbeţne plniť niekoľko významných 

funkcií. Malo by spravovať zverený nehnuteľný majetok v podobe národných 

kultúrnych pamiatok, spravovať, spracovávať, zveľaďovať a prezentovať zbier-

kový fond. Vykonávať tieţ vzdelávaciu a prezentačnú činnosť formou expozič-

ných, výstavných, kultúrnych a iných  podujatí. Pracovníci múzea by mali podľa 

svojich moţností čo najviac pracovať v teréne, vykonávať dokumentačnú 

a vedeckovýskumnú prácu, byť v neustálom kontakte s ľuďmi. V súčasnom 

období, keď sú pracoviská múzeí poddimenzované personálne a finančne, si 

môţeme povedať, ţe je to len ilúzia. Múzeá nemajú prostriedky na akvizície, 

ochranu zvereného majetku, cesty do terénu. Napriek tomu nemôţu stratiť kon-

takt s prostredím, v ktorom pôsobia, musia sledovať a dokumentovať zmeny, 

ktoré sa v ich regióne dejú, musia drţať krok so súčasnosťou. V regióne musí 
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byť jasne viditeľné, ţe tam pôsobí múzeum a naopak ono musí vedieť, ţe je 

dôleţité pre svoj región a má jeho podporu.  

Aj Liptovské múzeum si dlhodobo a koncepčne  budovalo  pozíciu vo svo-

jom regióne. Dnešné výsledky sú pozoruhodné – Liptov opatrí medzi regióny so 

ţivými kultúrnymi tradíciami. Osobitné postavenie v rámci Liptovského múzea 

v Ruţomberku má Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Bolo zriadené 

rozhodnutím Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku v júni 1955 

ako Okresné vlastivedné múzeum hornoliptovského ľudu. Na Národopisné 

múzeum Liptova bolo premenované v roku 1960, keď bola rozšírená aj jeho 

zberná oblasť na územie celého Liptova. Od roku 1974 je organizačne začlenené 

k Liptovskému múzeu. Vďaka vynikajúcim výsledkom v zbierkotvornej, pre-

zentačnej a vedeckovýskumnej práci, v súčasnosti predstavuje významné etno-

logické pracovisko s regionálnou pôsobnosťou. Tým, ţe múzeum dostalo mno-

ho príleţitostí  zapojiť sa do významných projektov rôzneho charakteru, bolo 

doslova nútené hľadať spolupracovníkov a podporovateľov.  

Jedným z najvýznamnejších projektov zameraných na budovanie zbierkové-

ho fondu, ktorý mal obrovský význam pre múzeum, bola iniciatíva „Veky ve-

kom – generácie generáciám“. Dnes tento názov pôsobí veľmi budovateľsky, ale 

projekt bol skutočne zameraný na budovanie expozícií múzea liptovskej dediny. 

Výstavba múzea v prírode prebiehala  bez účasti Liptovského múzea, investo-

rom bol Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej 

Bystrici a stavebné práce realizoval Pamiatkostav Ţilina. Hoci dopredu nebolo 

nič rozhodnuté, predpokladalo sa, ţe Liptovské  múzeum dostane skanzen do 

správy a bude  potrebné budovať expozície. Začiatkom sedemdesiatych rokov 

20. storočia bol najvyšší čas na zber predmetov zo zátopovej  oblasti Liptova, 

odkiaľ bolo do múzea prevezených najviac objektov. Múzeu sa podarilo získať 

darom alebo len za veľmi symbolickú cenu do zbierkového fondu takmer 3000 

predmetov, a nielen zo zátopového územia, ktoré boli určené na budovanie 

expozícií múzea v prírode. Projekt bol uskutočnený v spolupráci s vtedajšími 

spoločenskými organizáciami a zapojil sa doň celý región. Ľudia z rôznych obcí 

darovali vzácne predmety a celý Liptov ţil myšlienkou, ţe si buduje svoje mú-

zeum v prírode. A toto povedomie sa uchovalo u niektorých ľudí dodnes.  

Osobitnú kategóriu predstavuje spolupráca múzea s rôznymi subjektmi pri 

odbornej dokumentačnej a vedeckovýskumnej práci. Jednou z dôleţitých úloh 

odborných pracovníkov Liptovského múzea v 80. rokoch dvadsiateho storočia  

bola  povinnosť spolupracovať s kronikármi v určených obciach a dohliadnuť, 

aby boli realizované zápisy za jednotlivé roky. Bola to síce náročná, ale oboj-

stranne prospešná práca. Funkciu kronikárov vykonávali prevaţne starší ľudia, 

ktorí mali vedomosti aj z oblasti ľudovej kultúry a tak často  poskytli rôzne 

dôleţité informácie a neraz poslúţili aj ako informátori. Často to boli práve oni, 

s kým sme verifikovali rôzne informácie pred ich pouţitím, alebo zverejnením. 
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Významná spolupráca s obecnými úradmi sa uskutočnila v roku 1994, keď 

s podporou  Úradu práce bol v niektorých obciach Liptova vykonaný prieskum 

vybraných prvkov ľudovej kultúry. Podnetom na túto prácu bola poţiadavka 

obcí, ktoré chceli získať  materiál pre doplnenie obecných kroník, pre prípravu  

výstaviek, podujatí a podobne. Prišli sme s nápadom vyuţiť ľudí, ktorí boli 

evidovaní na úrade práce a zaradení  na vykonávanie aktivačných prác. Presved-

čili sme zástupcov samospráv, ţe nie je dôleţité len  čistiť obecné priestranstvá 

a zametať ulice, ale aj spoznávať miestne tradície a kultúrne hodnoty. Pre túto 

prácu boli vybraní z viacerých uchádzačov ľudia, ktorí dobre poznali prostredie 

svojej obce, prejavili znalosti z oblasti kultúrnej histórie, poznali ľudí z dediny, 

vedeli komunikovať atď. Na výskum boli odborne pripravení, absolvovali ško-

lenie v múzeu. Pracovali podľa dotazníka, ktorý bol zameraný na rodinné 

a kalendárne zvykoslovie a tieţ na charakteristické domáce práce a  na hospo-

dárstve. Výsledok prekvapil nielen nás – pracovníkov múzea, ale najmä samot-

ných starostov a predstaviteľov samospráv. Všetci výskumníci vzorne zapisovali 

údaje o informátoroch,  ich spomienky a informácie. Okrem textových materiá-

lov zozbierali aj mnoţstvo obrazového a iného materiálu, ktorým obohatili fon-

dy múzea, ale aj archívy svojich obcí. Takéto výskumné práce sa uskutočnili 

v Pribyline, v Liptovskej Kokave, vo Vavrišove, vo Vyšnej Boci, v Závaţnej 

Porube a v Likavke. 

Osobitná forma spolupráca so samosprávou sa začala kreovať v roku 1991, 

keď Liptovské múzeum v Ruţomberku dostalo do správy areál Múzea liptov-

skej dediny v Pribyline. Múzeum v prírode v tom čase ešte nebolo  dobudované 

a múzeum prevzalo stavenisko so stavebne neukončenými stredovekými ka-

mennými stavbami – goticko renesančným kaštieľom a rozostavaným ranogo-

tickým  kostolom. Hneď na začiatku sme poţiadali o spoluprácu a pomoc obec-

ný úrad v Pribyline, keďţe v jeho katastri múzeum v prírode sídli. Najskôr sme 

riešili len prevádzkové problémy, ale postupne vtedajší starosta Pribyliny Mar-

tin Jurík hľadal podporu pre nové múzeum aj v okolí. Podarilo sa mu získať 

starostov ďalších štyroch dedín patriacich do tzv. Belanskej doliny, v rámci 

povodia rieky Belá. Jednou  prvých spoločných aktivít bolo vybudovanie prvého 

prezentačného dreveného pódia,  na ktorom múzeum začalo pripravovať poduja-

tia pre verejnosť. Postupne sa okruh spolupracujúcich obcí rozšíril a doteraz 

patria medzi verných spolupracovníkov a podporovateľov múzea.   

Uţ v prvých rokoch po sprístupnení múzea v prírode verejnosti si odborní 

pracovníci Národopisného múzea stanovili úlohu hľadať vlastnú cestu 

v príprave a realizácii aktivizačných programových podujatí. Bol to predovšet-

kým zámer zaradiť do programového kalendária múzea v prírode podujatia 

s regionálnym alebo nadregionálnym významom. Čiţe okrem programov na 

jednu príleţitosť pripravovať podujatia, ktoré budú aktivizovať  kultúrny ţivot 

v obciach  Liptova a vytvoria podmienky na prezentáciu miestnej kultúry. Zá-
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kladom tejto myšlienky bolo úsilie zapojiť do prípravy podujatí v múzeu viac 

subjektov, ktoré budú nielen spolupracovníkmi, sponzormi, ale predovšetkým 

spoluorganizátormi a bude im tieţ záleţať na výsledku podujatia. K takto konci-

povaným programom patrí napríklad „Nedeľa rodákov,“ ktorú múzeum pravi-

delne organizuje od roku 1992, keď sa stalo miestom stretnutia obyvateľov obcí 

Liptova, ktoré nenávratne zmizli pod vodami priehrady Liptovská Mara. 

V deväťdesiatych rokoch sa na príprave podujatia kaţdoročne podieľala aj jedna 

z významných väčších obcí regiónu, ktorá formou prezentácií predstavila  náv-

števníkom niektoré charakteristické prvky  ľudovej kultúry, napr. vystúpenie 

miestnej folklórnej skupiny,  výstavka ľudového odevu, ukáţky prác miestnych 

výrobcov a remeselníkov, atď. Takto sa predstavili obce: Hybe, Vaţec, Štrba, 

Liptovská Teplička, Pribylina a z dolného Liptova Liptovská Lúţna, Černová 

a Likavka. Okrem samotnej finálnej podoby programu dediny v múzeu mala 

oveľa väčší význam jeho príprava. Dedina sa zaktivizovala, oţivila sa činnosť 

miestnej folklórnej skupiny, objavili sa ţijúci remeselníci a výrobcovia. Ľudia 

vyhľadávali zabudnuté artefakty, doklady, fotografie o histórii a ţivote ľudí 

v minulosti. Tieto aktivity nikdy nemali len jednorázový význam, stali sa po-

čiatkom dlhodobejšieho záujmu. Po roku 2000  došlo  k ďalším  inováciám 

a zmenám  v programovej koncepcii. S cieľom ešte viac zaktivizovať obce pre 

spoluprácu s múzeom, poskytnúť moţnosť zapojiť sa naraz viacerým  do prí-

pravy a samotného priebehu podujatia vznikol projekt „Starostovský trojboj 

spojený so súťaţou o richtársku palicu.“ Múzeum pripravilo súťaţe pre druţstvá 

zastupujúce jednotlivé dediny, ktoré tematicky čerpali z pracovných aktivít 

charakteristických pre vidiecke prostredie. Víťazné druţstvo získalo richtársku 

palicu, putovnú trofej pre starostu, ktorý po dobu jedného roka vykonával funk-

ciu richtára v Múzeu liptovskej dediny. V posledných rokoch sa podujatie pri-

pravuje v spolupráci s dobrovoľníckymi a profesionálnymi hasičskými 

a záchrannými zbormi. Oni pripravujú súťaţe pre poţiarnické druţstvá z obcí, 

ktoré pri plnení disciplín pracujú s archaickou technikou, so starými hasičskými 

striekačkami a inými  zariadeniami na hasenie poţiarov. Tieto podujatia sú 

návštevnícky veľmi atraktívne a tešia sa aj   záujmu ľudí z regiónu. Od začiatku 

deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa tradične v prvú októbrovú nedeľu 

uskutočňuje v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline program „Poďakovanie za 

úrodu.“ Je príkladom spolupráce múzea, štátnej správy, samosprávy, cirkví 

a podnikateľských subjektov. Okrem spoločenského významu má podujatie 

veľký prínos pre rozvoj miestnej kultúry a aktivizáciu obcí. V prvom období 

trvania programu od roku 1993 aţ do konca 20. storočia mal charakter veľkej 

doţinkovej slávnosti, na ktorej sa zúčastňovali obce a poľnohospodárske druţ-

stvá z troch okresov regiónu – Ruţomberok, Liptovský Mikuláš a dve z troch 

liptovských dedín Štrba a Liptovská Teplička   zaradených do okresu Poprad.  

Súčasťou programu boli ekumenické alebo evanjelické sluţby boţie, súťaţná 

výstavka obradových chlebov, doţinkových vencov a bohatý celodenný prog-



Iveta Zuskinová 

 

 

 138 

ram zúčastnených folklórnych skupín. Celé podujatie finančne zabezpečovali 

miestne poľnohospodárske druţstvá, ktoré uhradili dopravu súborom, občer-

stvenie a dokonca kaţdá dedina pripravila pre návštevníkov aj ochutnávku  

miestnych špecialít a koláčov. Po roku 2000, keď došlo k dekolektivizácii a 

zmenili sa majetkové pomery na vidieku, podujatie nemá  uţ takýto veľkolepý 

charakter, ale stále zostalo súčasťou programového kalendária múzea.  Podujatie 

uţ nie je celodenné, začína sa popoludní  evanjelickou bohosluţbou „Poďako-

vania za úrodu“, ktorú zabezpečuje  liptovsko – oravský seniorát s účasťou 

viacerých farností. Poľnohospodárske  druţstvá a súkromný sektor 

v poľnohospodárstve sa striedajú vo funkcii garanta podujatia.   Súčasťou prog-

ramu je vyhlásenie výsledkov súťaţí  v rámci Liptova –  najlepší pestovateľ 

zemiakov, najlepší pestovateľ obilnín, najkrajší chotár roka,  najvyššia dojivosť 

hovädzieho dobytka, ďalej je to výstava zemiakov a iných plodín,   výstava 

a ochutnávka   chleba a pekárenských výrobkov. 

V októbri 1994 bola zaloţená  Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dedi-

ny, najskôr ako Nadácia, neskôr preregistrovaná na občianske zdruţenie. Zakla-

dateľmi Nadácie boli predovšetkým obce, cirkev evanjelická a aj rímskokatolíc-

ka, poľnohospodárske a roľnícke druţstvá, zástupcovia inštitúcií a firiem. Vznik 

inštitúcie, ktorá pracuje aţ do súčasnosti, iniciovali viaceré osobnosti, ktorým 

záleţalo na tom, aby  múzeum v prírode bolo  dobudované a etablovalo sa ako 

moderné múzejné pracovisko. V hlavných cieľoch  činnosti bola jasne deklaro-

vaná podpora expozičnej, prezentačnej, edičnej a propagačnej činnosti múzea, 

zameranej  na propagáciu ľudových tradícií regiónu a tieţ podpora programov 

oţivovania ľudových výrobných a remeselných tradícií. Významným počinom, 

ktorý naplnil  hlavné ciele stanovené pri zaloţení zdruţenia, bolo vydanie publi-

kácií dokumentujúcich a propagujúcich prejavy ľudovej kultúry regiónu. Sú to: 

prvé a druhé vydanie  Kuchyňa starých materí z Liptova (1998, 2004), Pastier-

stvo a salašníctvo v Liptove (1999), Ľudový nábytok a bývanie v Liptove (2001) 

a Ľudová modrotlač v Liptove (2009). Takmer všetky boli vydané len vďaka 

finančnej podpore rôznych subjektov – obce, poľnohospodárske druţstvá a 

firmy, chovatelia oviec a spracovatelia ich produkcie, výrobcovia a predajcovia 

potravín, výrobcovia nábytku a interiérových textílií. 

Jedným z  projektov občianskeho zdruţenia Spoločnosť priateľov Múzea 

liptovskej dediny, ktoré začalo realizovať v ostatnom období, je budovanie 

Domu remesiel v objekte, ktorý sa nachádza v areáli Národopisného múzea 

v Liptovskom Hrádku. Cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť prezentačné 

a vzdelávacie kapacity múzea, nadviazať na úspešné aktivity, ktoré múzeum 

v spolupráci so zdruţením v ostatnom období uskutočnilo. Boli to napríklad: 

Valaská škola pre malých aj veľkých, Pastiersky betlehem, Nositelia tradícií a 

ďalšie. 
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V  sídle Národopisného  múzea v Liptovskom Hrádku v historickej budove 

bývalého Soľného a meďného úradu boli vybudované nové expozície ako vý-

sledok jedinečných projektov. Expozície sú reprezentatívne pre región a zároveň 

prezentujú kultúrnu formu aj v širšom nadregionálnom kontexte. Prvou je špe-

cializovaná nadregionálna  expozícia pastierskej a ovčiarskej kultúry, ktorej 

súčasťou je galéria ľudového výtvarného prejavu. Liptovské múzeum  za túto 

expozíciu získalo Cenu Múzeum roka 2005. V roku 2008  v múzeu vznikol 

zaujímavý projekt „Čipkárska cesta“ ktorého cieľom je mapovanie súčasného 

stavu amatérskej čipkárskej tvorby v kluboch na Slovensku. Čipka vyhotovená 

v rokoch 2008 – 2010  autorkami z celého Slovenska  meria 51,02 m, skladá  sa  

z 593 častí, ktoré sú originálnymi dielami od 415 autorov. Dielo je vystavené v 

Galérii paličkovanej čipky, ktorá vďaka podporenému projektu cezhraničnej 

spolupráce bude v rokoch 2011 – 2012 nanovo vybudovaná. V roku 2010  bola 

sprístupnená   špecializovaná expozícia ľudovej modrotlače, ktorá  pribliţuje 

históriu modrotlačiarstva a vyuţitie jeho produkcie v ľudovom odievaní 

a interiéri.  Časť expozície je riešená ako rekonštrukcia dielne posledného lip-

tovského modrotlačiara. Všetky poskytujú moţnosť interaktívnych  prezentácií,  

vzdelávania a tvorivých aktivít.  

Nové formy múzejnej práce charakterizujú moderné a meniace sa činnosti, 

ktoré vyţadujú  efektívne formy prezentácie kultúrneho dedičstva. Kaţdé múze-

um si musí budovať svoj imidţ vzťahom k územiu, na ktorom pôsobí, kvalitou a 

formou svojich činností prezentácie a prístupom k návštevníkom. 
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In addition to major state-forming nation represented by Slovak people, there 

are many ethnical groups and minorities living in the area of Slovakia. Hence, 

the task falling to administration of museums is to offer self-contained image of 

the culture of Slovakia, with its colourful mosaic of ethnical, confessional and 

further peculiarities.  

One of the most important and oldest ethnically focused museums in Slovakia is 

Museum of Ukrainian Culture in Svidník, since 2002 falling under the admin-

istration of Slovak National Museum. Its mission is to acquire, safeguard, and 

scientifically process its collections, as well as make them available to public. 

The collections represent development of material and spiritual culture of 

Ukrainians living in Slovakia.  

The Museum, with its continuous exhibitions, and variety of other activities, 

with great dignity represents national cultural policy of Slovak Republic. 

 

 

Na Slovensku okrem hlavného štátotvorného národa ţijú aj početné etnické, 

respektíve národnostné skupiny. Preto úlohou slovenského múzejníctva je podá-

vať ucelený obraz kultúry tejto stredoeurópskej krajiny s jej pestrou a bohatou 

mozaikou etnických, konfesionálnych a iných zvláštnosti, vzájomných súvislos-

tí, príbuzných a spoločných znakov. V tomto smere významnú rolu zohráva 

predovšetkým Slovenské národné múzeum ako vrcholná celoštátna zbierkotvor-

ná, dokumentačná, vedecko-výskumná, odborno-metodická a prezentačná inšti-

túcia. V posledných dvoch desaťročiach došlo k výraznej transformácii tejto 

inštitúcie v tom zmysle, ţe popri klasických kmeňových muzeologických pra-

coviskách sa sformovala sieť špecializovaných múzeí kultúr národnostných 

menšín ţijúcich na území Slovenska. V súčasnosti v štruktúre Slovenského 
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národného múzea pôsobí osem takýchto múzeí, čo predstavuje ojedinelý systém, 

štátom podporovaného národnostného (menšinového) múzejníctva v Európe.
1
 

Najstarším a jedným z najvýznamnejších etnicky profilovaných múzeí na 

Slovensku je Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Vzniklo v roku 1956 

a od r. 2002 pôsobí v organizačnej štruktúre Slovenského národného múzea. 

História tejto národnostnej inštitúcie je veľmi zloţitá a dramatická. Toto múze-

um v porovnaní s inými podobnými zariadeniami malo veľkú nevýhodu. Aţ do 

roku 1989 bolo jediné tohto druhu na Slovensku, ktoré sa špecializovalo ako 

národnostné. Vo svojich snaţeniach bolo osamotené a uţ v začiatkoch vyvolá-

valo nevôľu rôznych protiukrajinsky naladených štruktúr. Ţiaľ ani tzv. neţná 

revolúcia vo vzťahu k tomuto múzeu nebola neţnou. Počiatočné demokratizačné 

procesy v našej spoločnosti boli zneuţité na presadzovanie programu deukraji-

nizácie, teda aj múzeum sa stalo jedným z hlavných objektov tohto nezmyselné-

ho a absurdného diania. Jeho jediným a najväčším previnením malo byť to, ţe 

nieslo vo svojom názve prívlastok „ukrajinský“. Napriek neustálym kompliká-

ciám a peripetiám Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku zanechalo výraznú 

stopu na poli múzejníctva, vedy a kultúry. Vo svojej všestrannej činnosti za-

znamenalo výsledky, ktoré ho zaradili medzi pevné články v sústave sloven-

ských múzeí. V odborných kruhoch je povaţované za „výrazné kultúrne cen-

trum, ktoré je prínosom nielen pre miestnu kultúru, ale aj pre celkový profil 

múzejníctva v SR a znesie i náročné porovnania s obdobnými zariadeniami 

v zahraničí“.
2
 

Poslaním Múzea ukrajinskej kultúry je cieľavedomé získavanie, ochraňova-

nie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, do-

kladujúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Ukrajincov v Slovenskej 

republike.
3
 Takéto dokladovanie je základným a navyhnutným predpokladom 

vedeckého zdôvodnenia historického vývoja a národnej identifikácie predmet-

ného etnika, správnej interpretácie jeho formovania sa v dialektickej jednote 

s kultúrou materského národa a tesnej vzájomnosti s kultúrou Slovákov, 

s ktorou ho spájajú záujmy občanov spoločnej vlasti – Slovenskej republiky. 

Východoslovenskí Ukrajinci (Rusnáci, Rusíni, Rutheni, Podkarpatskí Rusíni, 

Karpatorusi, Uhrorusi, Malorusi, Lemkovia) spolu so Slovákmi uţ po mnohé 

stáročia ţijú a tvoria v rovnakom prírodno-geografickom prostredí a v tých 

istých štátnych útvaroch. Medzi nimi neexistuje takmer ţiadna jazyková bariéra 

a história ich sprevádza spoločnými osudmi v zápase za zachovanie národnej 

svojbytnosti a sociálnej rovnosti. Kultúrne pamiatky tejto etnickej skupiny sú 

dnes neodmysliteľnou a významnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej 

republiky. 

                                                           
1 SLOVENSKÉ 2002 
2 SOPOLIGA 2006: 9 
3 ROZHODNUTIE 2002 
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Objektom záujmu múzea vo Svidníku je teda jedna z autochtónnych zloţiek 

obyvateľstva dnešnej Slovenskej republiky, ktorá minimálne uţ pred tisícmi 

rokmi začala systematicky osídľovať severovýchodnú časť tejto krajiny. Táto 

minorita napriek dlhodobému politickému odlúčeniu od svojho materského 

národa si dodnes zachovala svojský spôsob ţivota a vychodoslovanský, respek-

tíve ukrajinský charakter kultúry. Medzi jej základné etnoidentifikačné znaky 

patria jazyk, vierovyznanie a nespočetné mnoţstvo prejavov ľudových kultúr-

nych tradícií.  

Ţiaľ, nepriaznivé historické situácie nedopriali tejto etnickej skupine, aby sa  

skonštituovala v pevné, jednotné spoločenstvo s vyhranenou národnou, respek-

tíve národnostnou orientáciou. S tak heterogénnym pomenovaním jedného etni-

ka v pomerne krátkom období sa nestretneme asi nikde inde vo svete. Podobne 

aj na oblasť obývanú týmto obyvateľstvom sa vzťahovali rozmanité názvy: 

Karpatská Rus, Podkarpatská Rus, Uhorská Rus, Ruská Krajňa a pod. Pre nie-

ktorých to bolo jednoducho Zakarpatsko, Podkarpatsko, ba dokonca krajina bez 

mena. V období Uhorského štátu aj v tomto regióne dominoval všeobecný ofi-

ciálny názov – „Felvidék“. Predstavitelia vládnucich národov nemali záujem na 

podporovaní národno-uvedomovacieho procesu západoukrajinského obyvateľ-

stva a preto aj takýmto spôsobom ţivili separatistické tendencie v rámci pred-

metného etnika. Myšlienka zjednotenia Rusínov-Ukrajincov vyvolávala u nich 

nevôľu. Etnonym „Ukrajinec“ a vôbec ukrajinská idea v tomto stredoeurópskom 

priestore bola z hľadiska mocenských, teritoriálnych a iných záujmov neprija-

teľná.
4
 Je len prirodzené, ţe toto všetko sa adekvátne odrazilo aj na kultúrnych 

snaţeniach tunajšieho obyvateľstva, určitým svedectvom čoho je aj história 

jubilujúceho múzea.  

Snahy o ochranu zanikajúcich hodnôt prírody a ľudskej spoločnosti v Európe 

sa prejavujú koncom 18. a najmä v 19. storočí, t. j. v období tzv. priemyselnej 

revolúcie a celkovo vzostupného vývoja vtedajšej kapitalistickej spoločnosti. 

V rámci Uhorska prispeli k tomu revolučné udalosti r. r. 1848 – 1849, ktoré 

podnietili aj národno-oslobodzovacie hnutie slovanskej zloţky obyvateľstva 

tejto krajiny. Potrebu zaloţiť inštitúciu, ktorá by sa zapodievala ochranou kul-

túrneho dedičstva pociťujú vtedy aj významní predstavitelia z radov zakarpato-

ukrajinského obyvateľstva. 

Prvé pokusy o vznik takéhoto múzea sa spájajú s menom slávneho osvieten-

ca a národného buditeľa zakarpatských Ukrajincov Alexandra Duchnoviča, 

ktorý uţ v roku 1850 zaloţil v Prešove kultúrno-osvetový spolok „Literaturnoje 

zavedenije“. V programe spolku bolo taktieţ zaznamenávanie folklórnych pre-

javov a zhromaţďovanie pamiatok pre vlastivedné múzeum.
5
 Ţiaľ, uhorské 

mocenské štruktúry hneď v začiatkoch paralyzovali túto činnosť. 

                                                           
4 SOPOLIGA 2002: 15 
5 SOPOLIGA – HOSTIŇÁK 2005 
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Otázka zaloţenia múzea sa neraz nastoľovala i v neskorších obdobiach. 

Dozvedáme sa o tom najmä z miestnej tlače druhej polovice 19. a začiatku 20. 

storočia.
6
 Avšak všetky pokusy boli bezúspešné. 

Priaznivá konštelácia hviezd pre túto myšlienku sa naskytla aţ tesne po dru-

hej svetovej vojne, v období formovania sa ľudovo-demokratickej Českosloven-

skej republiky. 

Národno-uvedomovací proces východoslovenských Ukrajincov v prvých 

povojnových rokoch veľkoryso podporila aj Slovenská národná rada, ktorá 

v mene slovenského národa prehlásila, „ţe mu bude vţdy záleţať na tom, aby 

jeho pomer k Ukrajincom bol čo najsrdečnejší. Aby ani v jednom ukrajinskom 

srdci nemala miesta horkosť z krívd spáchaných na Ukrajincoch“ a ţiadala „od-

strániť akékoľvek šovinistické, fašistické a také vzťahy, ktoré by vyvolávali 

odnárodňovanie Ukrajincov a boli prekáţkou pre rozvoj ich národného vedo-

mia.“
7 

Takýto pozitívny vzťah slovenských národných orgánov k národno-

uvedomovacím snahám Ukrajincov bol okrem iného určitou satisfakciou za ich 

principiálne postoje, aktívnu účasť a veľké obete v boji za oslobodenie našej 

vlasti s pod jarma fašizmu. Bol to výrazný prejav dobrej vôle, tolerancie 

a vzájomného porozumenia Slovákov a Ukrajincov, ktorý vyústil v úprimnej 

snahe definitívne skoncovať z nezmyselnými špekuláciami týkajúcimi sa etnic-

kej, respektíve národnostnej identifikácie tohto po stáročia poniţovaného obyva-

teľstva, a to na základe historických a iných vedeckých skutočností.  

Spolupatričnosť Rusínov s ukrajinským národom veľmi čestne a pokojne 

prijala podstatná časť rusofilsky orientovanej inteligencie. A uţ nikto v tomto 

období nepresadzoval ideu samostatného karpatoruského, respektíve rusínskeho 

národa. Tieto skutočnosti rozhodne popierajú zlomyseľné vyhlásenia o akejsi 

„násilnej ukrajinizácii Rusínov“ v 50. rokoch minulého storočia, na ktorej sa 

údajne malo podieľať aj jubilujúce múzeum.
8
 

V rámci Ukrajinskej národnej rady v Prešove bola zaloţená aj Muzeálna 

spoločnosť, ktorá uţ v roku 1948 uskutočnila prvú rozsiahlu národopisnú expe-

díciu v oblasti rusínsko-ukrajinského etnika s cieľom zhromaţdiť materiál pre 

pripravované múzeum.
9
 

Samozrejme, ţe sa našli aj neprajníci, ktorí všemoţne bránili vzniku tak dô-

leţitej inštitúcie ako je múzeum. Preto v roku 1950 sa uţ hovorilo iba 

o ukrajinskom oddelení Krajského múzea v Prešove.
10

 Bolo potrebné vynaloţiť 

ešte mnoho úsilia a čakať niekoľko rokov, kým Rada Krajského národného 

výboru v Prešove svojím uznesením č. 47 zo dňa 22. februára 1956 prijala roz-

                                                           
6 SOPOLIGA 1990: 13 
7 GAJDOŠ – KONEČNÝ 1991: 24 
8 SOPOLIGA 1995: 503 – 506, VANAT 2003 
9 SOPOLIGA 1990: 13 
10 Noviny... 1950 
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hodnutie, ktorým zriadila Ukrajinské národopisné múzeum v Medzilaborciach.
11

 

Avšak zostalo to len na papieri. Presnejšie jeho dvaja pracovníci sa tiesnili 

v pivničnom priestore múzea v Prešove za jedným stolom a svoje zbierky vláčili 

po rôznych priestoroch v Prešove, Medzilaborciach, Krásnom Brode, Humen-

nom a Svidníku.  

1. apríla 1957 bolo prijaté rozhodnutie o delimitácii múzea pod správu 

Okresného národného výboru v Medzilaborciach. Aj v tomto prípade zrejme 

išlo o aprílový ţart, pretoţe delimitovať nebolo kam. A tak od roku 1958 múze-

um sa stalo súčasťou Krajského múzea v Prešove ako jeho ukrajinské oddele-

nie.
12

 

Aţ o dva roky, po teritoriálno-administratívnej reforme a v súvislosti so 

zmenou charakteru Krajského múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Vý-

chodoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode.  

Nevyhovujúce priestory vo vlhkom schátralom kaštieli a excentrická poloha 

obce Krásny Brod dali podnet na hľadanie inej vhodnejšej lokality pre sídlo 

múzea. V hre boli Humenné a Svidník. Ústretovejší boli Svidníčania, ktorí vy-

vinuli v tomto smere mimoriadnu iniciatívu. Ich snahou bolo podporiť začínajú-

ci sa cestovný ruch v tomto regióne v nadväznosti na mnoţstvo pamiatok Kar-

patsko-Duklianskej vojenskej operácie. Okrem toho sa tu udomácnil aj ukrajin-

ský festival – terajšie Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR. Mestské 

zastupiteľstvo – Rada mestského národného výboru vo Svidníku svojím uznese-

ním č. 53/1963 podporila návrh na umiestnenie múzea vo Svidníku a vyčlenila 

pre tieto účely priestory bývalej Poľnohospodárskej školy. Tento návrh bol 

odsúhlasený aj Radou Východoslovenského krajského národného výboru 

v Košiciach uznesením č. 129/1964, ktorým bol pozmenený  taktieţ názov tohto 

zariadenia na Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, a to vzhľadom na jeho 

celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu, dokumentácie a kultúrno-výchovného 

vyuţitia pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry ukrajinskej minority.
13

 

Práve tu vo Svidníku sa vytvorili a neustále zdokonaľujú podmienky pre cie-

ľavedomú a systematickú zbierkotvornú, vedeckovýskumnú, kultúrno-výchovnú 

a inú činnosť múzea. Mesto Svidník všestranne podporovalo a dodnes podporu-

je rozvoj tejto národnostnej ustanovizne a aj v tých najkritickejších situáciách 

bolo mu vţdy nápomocné. V tomto meste sa postupne sformoval kolektív zanie-

tených múzejníkov, schopných vybudovať reprezentatívne národnostné vedec-

kovýskumné a kultúrno-výchovné zariadenie, ktoré sa stalo inšpiráciou aj pre 

iné etnické minority na Slovensku. 

Špecifikum pôsobnosti a poslania tohto národnostného múzea spočíva 

v tesnom prepojení dvoch základných funkcií: vedeckovýskumnej a kultúrno-

                                                           
11 Uznesenie... 1956 
12 Správa... 1959; HRYCAK  1990 
13 Zdôvodnenie... 
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výchovnej. Takéto prepojenie bolo nevyhnutné najmú v začiatkoch jeho pôso-

benia, pretoţe na rozdiel od iných múzeí toto zariadenie nemalo k dispozícii 

dostatočné mnoţstvo objektívnych poznatkov a dokladov o kultúrno-

historickom vývoji príslušného etnického spoločenstva. Samozrejme, ţe všetky 

výskumné úlohy sa formulovali nielen z aspektu teoretického spracovania urči-

tej problematiky, ale predovšetkým tu išlo o potreby múzejnej praxe súvisiacej 

najmä s prípravou a realizáciou obsahovo kvalitných expozícií, ale aj rôznych 

iných kultúrno-výchovných podujatí. Vývoj vedecko-výskumnej činnosti 

v jednotlivých obdobiach bol determinovaný všeobecnými poţiadavkami spolo-

čenskej praxe, programom činnosti samotného múzea a napokon aj odbornými 

predpokladmi pracovníkov, materiálnymi a inými moţnosťami. 

Počiatočné výskumy múzea mali viac-menej informatívny charakter a boli 

realizované predovšetkým s cieľom získať najnutnejšie exponáty pre zriadenie 

prvých skromných expozícií, respektíve výstav. V súčasnosti múzeum opatruje 

zbierky v rozsahu takmer 70 tisíc evidenčných poloţiek. Mnoho cenných pamia-

tok a dokumentov sa nachádza v kniţnici múzea, ktorá eviduje takmer 50 tisíc 

bibliografických jednotiek. Bohatý je fotoarchív a taktieţ osobitný archív pí-

somnosti múzea. Tieto fondy umoţňujú vykonávať komplexnú prezentáciu 

kultúrno-historického vývoja príslušného etnika. Akvizičná činnosť, ochrana 

zbierok, ich odborné spracovanie a následné vyuţitie v rámci rôznych foriem 

edukačných aktivít patria medzi prioritné úlohy múzea. Tieto špecificky múzej-

né práce si veľmi intenzívne osvojuje najmä profesijne nová generácia, ktorá 

nastúpila do múzea v 60. rokoch po absolvovaní slovenských  vysokých škôl – 

Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, Filozofickej fakulty 

Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a pod.  Odborní pracovníci zaviedli 

detailný systém klasifikácie zbierok, ktorý sa stal základom aj pre systematickú 

a programovú vedecko-výskumnú činnosť.  

Odborní pracovníci múzea sa snaţili formulovať a realizovať úlohy, ktoré 

vyplývali z podstaty jeho existencie, teda ďalšej akvizičnej, expozičnej 

a kultúrno-výchovnej činnosti múzea. Uţ na začiatku sedemdesiatych rokov 

v realizovaní výskumných úloh bádať snahu o komplexnosť. Svedčí o tom vý-

skum ľudového staviteľstva a bývania, ktorý sa realizoval v 226 obciach 

s cieľom výstavby národopisnej expozície v prírode (skanzenu).
14

 Súčasne pre-

biehal aj výskum tradičných zamestnaní obyvateľstva a iných zloţiek materiál-

nej kultúry. Úspešne sa rozvíja výskum ľudového a profesionálneho výtvarného 

umenia, ktorý neskôr vyústil v zriadení umelecko-historickej expozície - Galérie 

D. Millyho Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku,
15

 výskum literárnej histórie 

so zameraním na reinštaláciu Pamätnej izby A. Duchnoviča v Topoli 

a rozšírenie literárnej časti stálej expozície múzea. Takmer desať rokov trval 

komplexný záchranný národopisný výskum v zátopovej oblasti Starina. Výsled-

                                                           
14 SOPOLIGA 1974 
15 GREŠLÍK 1983 
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kom čoho je kolektívna monografia „Horná Cirocha“ (1985) a iné publikácie. 

V rokoch 1985 – 1991 jednou z najhlavnejších ústavných úloh kolektívu odbor-

ných pracovníkov múzea bol komplexný výskum pod názvom Kultúrno-

historický vývoj ukrajinského obyvateľstva v ČSSR od najstarších čias po sú-

časnosť. Táto úloha bola zavŕšená sprístupnením modernej stálej expozície 

múzea v rozsahu 1 700 m
2
.
16

 Expozícia sa stretla s veľkým záujmom vo verej-

nosti, veľmi pozitívne ju hodnotili v odborných kruhoch a okrem iného bola 

poctená I. cenou Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. 

Odborní pracovníci múzea riešili a riešia mnoho ďalších čiastkových vedec-

ko-výskumných ústavných úloh v oblasti všeobecnej histórie, etnografie, lite-

rárnej histórie, umeleckej histórie a pod. 

Múzeum sa aktívne zapojilo do  plnenia úloh Štátneho plánu základného vý-

skumu, z ktorých treba vyzdvihnúť najmä úlohu č. VIII-3-9/1 – Etnografický 

atlas Slovenska, na príprave ktorého sa pod vedením Národopisného ústavu 

SAV zúčastnilo viacero pracovníkov múzea.
17

 

Pracovníci múzea sa dlhodobo a systematicky zapájali do činnosti jednotli-

vých subkomisií Československej sekcie Medzinárodnej komisie pre výskum 

ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB), v rámci ktorých skúmali 

rozličné otázky spojené s vývojom ľudovej kultúry česko-slovenskej časti Kar-

pát. Veľký dôraz sa kládol najmä na sledovanie interetnických vzťahov. 

V súvislosti s tým v roku 1981 v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku bola 

usporiadaná celoštátna vedecká konferencia na tému Interetnické súvislosti 

v ľudovom staviteľstve v československých Karpatoch.
18

 Podobné podujatia 

k problematike výskumu a ochrany ľudového staviteľstva v múzeu vo Svidníku 

sa uskutočnili v roku 1976, 1981, 1983, 1985, 1999. V posledných rokoch pra-

covníci múzea sa zúčastnili na riešení vedecko-výskumných projektov Etnické 

procesy v Slovenskej republike, Etnické procesy v Strednej a Východnej Európe 

a pod.   

Veľmi úspešne sa rozvíja spolupráca múzea aj s inými slovenskými inštitú-

ciami (Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Filozofická 

fakulta UK v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v 

 Nitre, Slovenská národopisná spoločnosť, Zväz múzeí na Slovenku, Únia múzeí 

na Slovensku  a pod.). 

Bolo pre nás veľkou cťou, ţe z rozhodnutia Slovenskej národopisnej spoloč-

nosti pri Slovenskej akadémii vied jej XV. Valné zhromaţdenie, ako aj vedecká 

                                                           
16 SOPOLIGA, M.-RUSINKO, M.-HOSTIŇÁK, Š.-HVIZD, M. 1989 
17Kolektív autorov 1990 
18Materiály z konferencie boli publikované v Zborníku Slovenského národného múzea. Etnografia, 

roč. LXXVII - 1983 

 



Etnologické rozpravy                                                                        1-2/ 2011 

 

 147 

 

konferencia Kultúrne dedičstvo a sociálna komunikácia sa uskutočnili práve 

v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku (22. – 24. 5. 2002). 

Múzeum vo Svidníku je hlavným organizátorom významných medzinárod-

ných vedeckých konferencií, seminárov a iných podujatí v spolupráci s Radou 

Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, Asociáciou ukrajinistov na Slovensku, Filozo-

fickou fakultou Prešovskej univerzity a inými inštitúciami. Tak napríklad v roku 

2006 v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry sa konala konferencia na tému Slo-

vensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry. V roku 

2009 to bola konferencia Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko–

poľsko–ukrajinskom pohraničí. Materiály z konferencií boli publikované vo 

Vedeckom zborníku Múzea ukrajinskej kultúry č. 24, č. 25).  

Pri príleţitosti 55. výročia vzniku múzea v dňoch 17. – 18. júna 2011 je plá-

novaná medzinárodná vedecká konferencia na aktuálnu tému Ukrajinci 

v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifiká-

cie. 

Pracovníci múzea sa veľmi aktívne zúčastňujú vedeckých podujatí doma 

i v zahraničí. 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce odborní pracovníci múzea po-

stupne spracovávajú a publikujú v rôznych spoločenskovedných zborníkoch, 

odborných a iných časopisoch. Z pera pracovníkov MUK vyšli hodnotné štúdie 

a samostatné kniţné publikácie. Od roku 1965 začal vychádzať Vedecký zbor-

ník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Doposiaľ bolo vydaných 25 roční-

kov v 29 zväzkoch tohto diela, ktoré je vysoko hodnotené vo vedeckých 

a kultúrnych kruhoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V zborníku bolo 

uverejnených vyše 500 vedeckých štúdií a iných príspevkov z oblasti histórie, 

kultúrnych dejín, národopisu, histórie umenia, literárnej vedy, jazykovedy 

a podobne. Mnohé príspevky  majú monografický charakter. Z pera pracovní-

kov múzea vyšli aj mnohé samostatné monografie. 

V 90. rokoch v súvislosti s demokratizačnými procesmi v krajinách východ-

nej a strednej Európy otvárajú sa nové moţnosti spolupráce v oblasti vedy 

a kultúry. Príkladom toho sú spoločné expedície pracovníkov múzea 

a Národopisného ústavu Národnej akadémie vied Ukrajiny a niektorých ďalších 

inštitúcií v Poľsku, Rumunsku, USA, Kanade a pod.
19

 V roku 2003 múzeum sa 

zúčastnilo prvej v histórii česko–slovensko–poľsko–ukrajinskej etnologickej 

expedície v Ukrajinských Karpatoch (2003). 

Vedecko-výskumná práca v Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 

je základným predpokladom všestrannej úspešnej činnosti tejto špecializovanej 

národnostnej inštitúcie aj v nastavajúcom období. 

                                                           
19 SOPOLIGA 2006 
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Základnou formou múzejnej prezentácie a komunikácie s verejnosťou sú stá-

le expozície. Ich rozsah a kvalita sú determinované úrovňou vedeckovýskumnej, 

akvizičnej a inej odborno-muzeálnej práce.  

Hlavná kultúrno-historická expozícia SNM – Múzea ukrajinsko-rusínskej 

kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej bu-

dove a jej účelovej prístavbe v centre mesta na pešej zóne. Trojpodlaţná výstav-

ná plocha v rozsahu 1700 m
2
 prostredníctvom moderne inštalovaných zbierko-

vých predmetov a výstiţných sprievodných textov poskytuje návštevníkov 

stručnú charakteristiku o prírodno-klimatických pomeroch regiónu a prehľad 

o dejinách osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného 

a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias aţ po súčasnosť. 

V časovom horizonte predstavuje obdobie od neolitu po osemdesiate roky 20. 

storočia. 

Časť priestorov sa vyuţíva na usporadúvanie pravidelných krátkodobých 

tematických výstav (190 m
2
) a pre činnosť Klubu priateľov múzea. Konferenčná 

miestnosť slúţi nielen na kultúrno-výchovné aktivity múzea, ale aj na usporadú-

vanie seminárov, konferencií a iných podujatí rôznym organizáciám v rámci 

mesta a regiónu. V roku 2002 sa uskutočnila modernizácia budovy zo štruktu-

rálnych európskych fondov a taktieţ obnova a aktualizácia kultúrno-historickej 

expozície. 

Múzeum vlastní cenný súbor výtvarných diel viaţucich sa k predmetnému 

etniku. Z tohto regiónu pochádzajú taktieţ unikátne pamiatky sakrálneho ume-

nia, ktoré zdobia aj expozície mnohých iných múzeí a galérií na Slovensku. 

Vzácna kolekcia ikon a vôbec sakrálnych pamiatok sa nachádza aj v zbierkach 

SNM – Múzea ukrajinskej kultúry. Mimoriadny záujem verejnosti o toto bohat-

stvo inšpiroval pracovníkov múzea vo Svidníku k zriadeniu samostatnej ume-

lecko-historickej expozície. Táto úloha sa stala aktuálnou najmä po smrti výz-

namného predstaviteľa výtvarného umenia na Slovensku – národného umelca 

Dezidera Millyho. Silné patriotické putá k svojmu rodnému ukrajinskému ľudu 

ho viedli k tomu, ţe ešte za ţivota odkázal svoju pozostalosť Múzeu ukrajinskej 

kultúry. Ţelanie umelca splnila jeho manţelka podpísaním zmluvy v roku 1975. 

A práve tento veľkorysý dar bol podmienený zriadením špecializovanej expozí-

cie – Galérie D. Millyho. Múzeu sa podarilo vyvlastniť pre tieto účely barokový 

kaštieľ z konca 18. storočia. Expozícia, ktorá pozostáva z desiatich miestností, 

zoznamuje verejnosť s vývojom ľudového a profesionálneho výtvarného umenia 

Ukrajincov na Slovensku. Okrem diela D. Millyho návštevníkov lákajú najmä 

ikony, ktoré múzeum získalo z okolitých cerkví východného obradu a po nároč-

nom reštaurovaní sprístupnilo v tejto expozícií. V súčasnosti múzeum pripravuje 

projekt na rozšírenie expozície sakrálneho umenia.  

V snahe o zriadenie komplexnej národopisnej expozície, ktorá by na základe 

výrazného hmotného dokladového materiálu podávala ucelenú predstavu 
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o základných ţivotných podmienkach Rusínov-Ukrajincov v minulých historic-

kých obdobiach uţ v roku 1974 bol vypracovaný projekt Národopisnej expozí-

cie v prírode (skanzenu) pri Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Projekt po 

úspešnej oponentúre renomovanými slovenskými etnológmi – Jánom Podolá-

kom, Jánom Mjartanom a Štefanom Mruškovičom v spolupráci so Slovenským 

ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Stavebnou fakultou Slo-

venskej vysokej školy technickej v Bratislave a ďalšími organizáciami začali 

sme realizovať na jeseň roku 1975. V súčasnosti v múzeu v prírode vo Svidníku 

na ploche cca 11 ha sa nachádza vyše 50 originálnych pamiatok ľudovej archi-

tektúry a bývania.
20

 V prenesených  zrekonštruovaných objektoch – tradičných 

roľníckych obytných, hospodárskych, technicko-priemyselných, kultových 

a iných stavbách sú inštalované typické druhy ľudového nábytku, pracovného 

náradia a iné aspekty ľudovej kultúry. Našou snahou je v maximálne moţnej 

miere priblíţiť návštevníkom atmosféru autentického spôsobu ţivota 

v konkrétnom historickom prostredí. A práve rôzne animačné aktivity v tejto 

expozícii majú výrazný podiel na zvyšovaní záujmu verejnosti o celkové dianie 

v múzeu. 

Areál expozície nadväzuje na mestský amfiteáter, kde sa kaţdoročne zhro-

maţďujú tisíce účastníkov tradičných Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 

v Slovenskej republike. Múzeum v prírode sa stalo neodmysliteľnou súčasťou 

tohto festivalu. Vytvára však vynikajúce podmienky aj pre iné programy počas 

celého roka. Mimoriadne populárny sa stal Deň remesiel a ľudových tradícií, 

spojený s medzinárodnou súťaţou vo varení pirohov. Do povedomia širokej 

verejnosti sa dostávajú aj iné podujatia – Novoročné vinšovanie... (podľa julián-

skeho kalendára), Veľká noc v skanzene (Velykdeň), Poklady ľudu a pod.  

Múzeum kaţdoročne organizuje 8-10 krátkodobých tematických výstav 

a mnoho iných výchovno-vzdelávacích podujatí – konferencií, seminárov, pred-

nášok, besied, koncertov atď. V rámci projektu Škola a múzeum konajú sa rôzne 

interaktívne programy. Mnoho významných aktivít sa uskutočnilo v rámci Klu-

bu priateľov múzea, Klubu priateľov výtvarného umenia, Klubu mladých histo-

rikov, Klubu slovensko-ukrajinskej vzájomnosti a pod. Zamestnanci múzea 

pravidelne poskytujú metodickú a odbornú pomoc vedeckým a pedagogickým 

pracovníkom, študentom, súborom ZUČ, začínajúcim literátom, recitátorom. 

Angaţujú sa taktieţ v rôznych odborných komisiách, špecializovaných vedec-

kých radách, redakčných a iných poradných orgánoch. Sú členmi mnohých 

medzinárodných asociácií.  

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry sa uţ niekoľko 

rokov aktívne zúčastňuje aj na príprave a realizácii rôznych projektov s cieľom 

zatraktívnenia cestovného ruchu v príslušnom regióne. V tomto smere úzko 

spolupracuje s mnohými kultúrnymi a turistickými organizáciami doma 
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i v zahraničí, ako aj vysokými školami s týmto zameraním, najmä s Katedrou 

manaţmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre.
21

 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku s finančnou podporou Mi-

nisterstva kultúry SR úspešne pripravilo mimoriadne významný projekt v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 

– 2013 pod názvom Kultúra bez hraníc – vyuţitie múzejného potenciálu pre 

rozvoj cestovného ruchu. Pridruţenými zahraničnými partnermi v tomto projek-

te sú Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku a Muzeum rzemiosła w 

Krośnie. Projekt okrem iného predpokladá dostavbu vstupného objektu do skan-

zenu, ktorý je uţ dlhé roky absentujúcim prvkom na zabezpečenie základných 

podmienok celoročnej prevádzky múzea a vytvorenie štandardných sluţieb 

beţných v štátoch Európy. V objekte okrem pokladne, predajne suvenírov 

a primeraných sociálnych sluţieb pre návštevníkov bude zriadené turistické 

informačné centrum s komplexnou prezentáciou kultúrneho dedičstva 

v prihraničnom regióne formou stálej expozície, audiovizuálnych programov, 

propagačných a iných materiálov zameraných na turistické zaujímavosti 

v slovensko-poľskom prihraničnom regióne. Plánované sú taktieţ priestory  pre 

rôzne vzdelávacie a prezentačné aktivity. V rámci projektu bude usporiadaných 

mnoţstvo podujatí na slovenskej i na poľskej strane: workshopy, kurzy, súťaţe, 

semináre, exkurzie a iné programy zamerané najmä na sakrálne pamiatky, tra-

dičné remeslá a ľudovú gastronómiu. Teda projekt sa nesie v znamení kultúrnej 

spolupráce v oblasti cestovného ruchu na báze spoznávania spoločných kultúr-

no-historických tradícií a ich prezentácie. Jeho realizácia rozhodne prispeje 

k zintenzívneniu a skvalitneniu spolupráce medzi múzeami a subjektmi cestov-

ného ruchu na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Tento projekt bol 

v súlade s rozhodnutím č. 5 zo dňa 15. decembra 2010 Monitorovacieho výboru 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

vpísaný na zoznam rezervných projektov schválených na finančný príspevok 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Múzeum vo Svidníku vo svojej činnosti zaznamenalo celý rad pozitívnych 

výsledkov, dosiahlo plné spoločenské uznanie a získalo si váţnosť vo vedec-

kých a odborných kruhoch doma i v zahraničí. Svedčia o tom nespočetné zá-

znamy návštevníkov expozícií, ale aj vyjadrenia odborníkov, ktorí oceňujú jeho 

činnosť „ako kvalitne profilovaného strediska dokumentácie a prezentácie mate-

riálnej a duchovnej kultúry Rusínov-Ukrajincov v Slovenskej republike.“
22

 

Dnešná podoba SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je výsledkom 

55-ročnej mravenčej práce entuziastov a ich mimoriadneho úsilia o ďal-
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šie napredovanie. Svidnícke múzeum spolu s inými múzeami etnických minorít 

vykonáva činnosť, ktorá dôstojne reprezentuje národnostnú kultúrnu politiku 

Slovenskej republiky. Táto činnosť významne napĺňa príslušné ustanovenia 

Ústavy SR, ako aj medzinárodných konvencií a záväzkov nášho štátu v oblasti 

zabezpečovania práv národnostných menšín na rozvoj vlastnej kultúry. 
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ĽUDOVÁ KULTÚRA TURCA 

V MONOGRAFIÁCH OBCÍ (SO ZAMERANÍM 

NA MONOGRAFIE VYDANÉ PO ROKU 1989) 
 

Daša Ferklová – Mária Halmová 
 

Kľúčové slová:  monografia, región,  obec, ľudová kultúra 

Key words:  monograph, region, village, folk culture 

 

The paper deals with the folk culture of the Turiec region in the monographs of 

villages published after 1989. The first part is devoted to a summary of older 

articles and studies published in Sborník and Časopis Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti, in the Anthology of the Slovak National Museum – Ethnography 

and in independent publications. After a brief introduction to the monographs of 

villages published between 1945 and 1989, there follows a detailed analysis of 

village monographs published after 1989 with particular focus on the treatment/ 

lack of treatment of articles dealing with local folk culture. 

 

 

Monografie obcí a miest vznikali a vznikajú ako prejav ich reprezentácie, 

pričom sú, resp. mali by byť  dôleţitým prameňom poznania miestnej histórie a 

kultúry aj s cieľom posilnenia lokálnej identity. V  stručnom príspevku sa pokú-

sime o analýzu monografického spracovania obcí a miest regiónu Turiec so 

zreteľom na ľudovú kultúru. Región Turiec s mestom Martin, od polovice 19. 

storočia centrom národného kultúrneho diania a dnes sídlom dvoch celonárod-

ných fondových inštitúcií – Slovenskej národnej kniţnice (ďalej SNK) a Slo-

venského národného múzea (ďalej SNM) a tieţ Matice slovenskej má totiţ dos-

tatočný odborný potenciál na primerané spracovanie vlastivednej monografie 

regiónu i jeho jednotlivých sídel. 

Počiatočný záujem o dejiny a kultúru regiónu spadá do obdobia začiatkov 

vedeckého bádania na Slovensku – myslíme tým Mateja Bela a jeho Notície, 

v rámci ktorých vyšla aj Turčianska stolica (s najnovším vydaním v roku 1989). 

Vznik Matice slovenskej, ale predovšetkým Muzeálnej slovenskej spoločnosti 

(1893) a vydávanie jej periodík vytvorilo  síce platformu na publikovanie, moţ-

no však konštatovať, ţe v období od ich zaloţenia  po rok 1918 v nich bola po 

stránke historických príspevkov i príspevkov z ľudovej kultúry spracovanejšia 

oblasť Spiša, Gemera a Oravy ako Turca. K Turcu sa  v Sborníku MSS viaţu 

iba príspevky J. Petrikovicha o ľudovom liečení  a stavbách v Turci, D. Kardo-

šovej  k poverám v Turci a tri články J. Páričku, venované výlučne obci Košťa-
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ny nad Turcom (zvyky, povery a čary a príslovia a porekadlá).
1 

 V Časopise 

MSS sú to tieţ iba sporadické články uţ zmieneného J. Páričku k názvosloviu 

a hrám,  M. Búľovského o prísloviach a porekadlách a A. Halašu o poverách.
2 

 

V medzivojnovom a povojnovom období (do roku 1960, keď vyšiel prvý ročník 

Zborníka SNM – Etnografia ako pokračovateľ Zborníka SNM a Sborníka MSS) 

sa príspevky k ľudovej kultúre Turca viaţu predovšetkým k menám R. Bednári-

ka, A. Polonca a J. Hrozienčika.
3 

 Vyšla  zásadná štúdia  a publikácia 

k nemeckej kolonizácii Turca a dejinám Turca 
4 

 a v iných periodikách drobnej-

šie príspevky, venované predovšetkým remeslám, olejkárstvu a šafraníctvu,
5
  

 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
1
 PETRIKOVICH, J.: Ľudová liečba v Turci. In Sborník MSS, 2, 1897, s. 196 – 209;  

PETRIKOVICH, J.:   Ľudová  liečba v Turci. In Sborník MSS, 5, 1900, s. 83 – 88; PETRIKOVICH, 
J.: Ľudová liečba v Turci. In   Sborník MSS, 11, 1906, s. 71 – 73; PETRIKOVICH, J.: Prostonárodné  

stavby slovenského ľudu v Turci.  In Sborník MSS, 16, 1911, s. 38 – 48, 98 – 115; KARDOŠOVÁ, 

D.: Povery v Turci. In Sborník MSS, 13,  1908, s. 47 – 55; PÁRIČKA, J.: Povery a čary z Koštian.  
In Sborník MSS, 8, 1903, s. 170 – 183; PÁRIČKA,  J.: Slovenské príslovia a porekadlá z Koštian. In 

Sborník MSS, 8, 1903, s. 168 – 169;  
2
  PÁRIČKA, J.: Názvoslovie koštianske. In Časopis MSS, 4, 1901, s. 12 – 14, 49 – 50; PÁRIČKA, 

J.: Prostonárodné hry z Koštian. In Časopis MSS, 3, 1900, s. 9 -12, 27 – 29, 37 – 38; BÚLYOVSKÝ,  
M.: Príslovia, porekadlá a úslovia z Turca a Liptova. In Časopis MSS, 4, 1901, s. 27 – 29, 51 – 52, 

65 – 66, 78 –  80, 100 – 101; BÚLYOVSKÝ, M.: Príslovia, porekadlá a úslovia z Turca a Liptova. 
In Časopis MSS, 5,1902,  s. 5 -6, 27 – 28, 37 – 38, 77 – 78, 94 – 95; H. J. a R. Ţ.: Báje z Mošoviec. 

In Časopis  MSS, 6, 1903, s. 57 –  58;  ORPHANIDESOVÁ, H. – HALAŠA, A.: Povery ľudu. In 

Časopis MSS, 1, 1898,s. 25 -26, 40 – 41, 69 – 70; 
3
  POLONEC, A.: Turiec z národopisného hľadiska. In Sborník MSS, 34 – 35, 1940 – 1941, s. 89 – 

127;  POLONEC, A.: O klobučníctve v Turci. In Časopis MSS, 31, 1940, s. 63 – 67; HROZIENČIK, 

J.: Turčianski  olejkári a ich osudy. In Sborník MSS, 32 – 33, 1938 – 1939, s. 1 – 13; POLONEC,  

A.: Koštianska ľudová  renesančno-baroková zvonica. Príspevok k ľudovému staviteľstvu  na Slo-
vensku. In Časopis  MSS, 35, 1944,  s. 35 – 42; BEDNÁRIK, R.: Historický doklad o čarodejníctve 

v Turci a mučení v turčianskom sv. Martine na  začiatku 18. storočia. In Časopis MSS, 23, 1931, s. 

25 -26; BEDNÁRIK, R.: Ihlice na praslice v umení ľudu. In Časopis  MSS, 36 – 37, 1946, s. 71 – 72 
4
 JERŠOVÁ, M.: Nemecká kolonizácia v Turci. In Časopis pro dějiny venkova, 24, 1937, č. 3, s.129 

– 134; LEHOTSKÁ, D.: Nemecká kolonizácia v Turci.  Martin 1948; ŠMAKALOVÁ, I.: Integrálna 

dedina. Štúdia slovenskej zemianskej dediny v Turci. Praha 1936; 
5
 PRANDA, A. Koţušníctvo v Mošovciach a jeho tradície. In Ľudová umelecká výroba, 2,1956, s. 

26 – 28; HAJNÝ, J. Artikule poctivého cechu reznického v Mošovciach. In Hlásnik, 2, 1921, s.18; 

KALESNÝ, F.: Martinský modrotlačiar Milan Andrej Lilge. In Věci a lidé, 3, 1951 – 1952, č. 5-6, s. 

280 – 287; POLONEC, A.: Zaniklé turčianske remeslá významu ekonomického. In Národné noviny, 
71, 12.10.1940, č. 41, s. 4; SOCHÁŇ, P.: Výroba ľanu  a konopí a ich vlastnosti. In Národopisný 

sborník , 2, 1941, s. 7 – 22; ŠTRBA, J.: O slovenských koţúškach. In Český lid, 25, 1925, s. 31 – 34; 

ČAJAK, J.: Kto boli slovenskí  olejkári. In Slovenka, 11, 1958, č. 27, s. 12; GOTKIEWICZ, M.: 

O turszańskich  szafrannikach. Wierchy, 21, 1952, s. 211 – 214; HROZIENČIK, J.: Z dejín sloven-
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zvykosloviu
6
 a iba  sporadicky ľudovému odevu či staviteľstvu.

7
 

Osobité postavenie majú príspevky k Turcu,  prezentované etnológmi na 

stránkach jednotlivých ročníkov Zborníka SNM Etnografia, ktoré boli publiko-

vané buď vo všeobecnej rovine,
8 

 alebo priamo k určeným témam: zamestnanie 

obyvateľstva, výroba, doprava, obchod,
9
 strava,

10 
odev, obuv,

11
 

 
––––––––––––––––––––––––– 
6
 Ako slávili pred 40 rokmi Vianoce v Košťanoch. In Slovenská politika, 17, 1936, č. 295, s. 7; 

BREJCHA, A.: Zvyky a obyčaje na Slovensku. Zo Šútova a Ratkova. In Slovenský ľud, 2, 1922, č. 

50, s. 3 -4, č. 51, s. 6; BRTÁŇ, R.: Ľudové obyčaje z okolia Banskej Bystrice, Chyţného 

a Mošoviec pred 100-130 rokmi. In Národopisný sborník, 6-7, 1945 – 1946, s. 172 – 180;  CÍGER, 
A.: Turčianske koledy. In  Naše divadlo, 11, 
7
 JERŠOVÁ, M.: Příspěvek k dějinám kroje v turčanské stolici. In Český lid, 32, 1932, s. 128 – 130;  

BUBENÍČEK, J.: Dřevěné stavby lidové. Praha 1925,  
8
 PANČUHOVÁ, E.: Monografický výskum ľudovej kultúry Turca. In Zborník SNM, 88, 1994, 

Etnografia 35, s.63 - 75; KRÁLIKOVÁ, E.: Múzejno-zberateľské tradície v Turci (do roku 1950). 

In Zborník SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 111 - 135; KIRIPOLSKÁ, A.: Región Turiec v Múzeu 

slovenskej dediny. In Zborník SNM, 98, 2004, Etnografia 45, s. 56 - 71; 
9
 DANO, J.: Poľnohospodárstvo v Turci. In Zborník SNM, 94, 2000, Etnografia 41, s. 11 - 25;  

FERKLOVÁ, D.: Spracovanie surovín, domácka výroba, remeslá, obchod a doprava. In Zborník 

SNM,  94, 2000, Etnografia 41, s.58 - 77; HALMOVÁ, M.: Cechové pohrebné štíty vo fonde SNM-
EM v Martine. In Zborník SNM, 93, 1999, Etnografia 40, s. 54 - 67; KRIŠTEK, I.: Diferenciácia  

a organizačné základy kováčstva. (So zreteľom na územie severozápadného Slovenska). In Zborník  

SNM, 66, 1972, Etnografia 13, s. 3 1 - 44; KRIŠTEK, I.: Produkcia  dedinských kováčov na  Orave 
a v Turci v období druhej polovice 19. storočia a v 20. storočí. In Zborník SNM, 71, 1977, Etnogra-

fia 18, s. 28 - 66;  KRIŠTEK, I.: Poznatky o kováčstve v Turci a na Orave v druhej  polovici 19. 

a prvej polovici 20. storočia. In Zborník SNM, 74, 1980, Etnografia 21, s. 173 - 181; KRIŠTEK, I.: 
Techniky kováčskej práce na Orave a v Turci od polovice 19. storočia do súčasnosti. In Zborník 

SNM, 74, 1980, Etnografia 21, s. 142 - 170; KUBOVČÍKOVÁ, J.: Pečatidlá turčianskych cechov. In  

Zborník SNM, 94, 2000, Etnografia 41, s. 131 - 146; LACKO, R.: Staré remeslá v Turci. In Zborník 
SNM, 89, 1995, Etnografia 36, s. 39 - 57; MINTALOVÁ, Z.: Spracovanie ľanu a konopí. In Zborník 

SNM, 94, 2000, Etnografia 41, s. 78 - 87; PASTIERIKOVÁ, M.: Tradičný chov hospodárskych 

zvierat v Turci. In Zborník SNM, 94,2000, Etnografia 41, s. 42 - 57;  RAGAČOVÁ, J.: Mošovské 
cechy. In Zborník SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 15 8 -179; TURZOVÁ, M.: Hrnčiarska výroba 

v Slovenskom Pravne. In Zborník SNM, 86,  1992, Etnografia 33, s.  176 - 191;   
10

 MINTALOVÁ Z.: Ľudová strava v Turci. In Zborník  SNM, 89, 1995, Etnografia 36, s. 81-95;   

MINTALOVÁ Z.: Strava v Turci. In Zborník SNM, 94, 2000, Etnografia 41, s. 26-41; 
11

 GAZDÍKOVÁ, A.-SLAMEŇOVÁ, J.: Ľudový odev v regióne Turiec. In Zborník  SNM, 94, 

2000, Etnografia 41, s. 88 - 112; KAŇOVÁ, M.: Ľudový odev a textil v obci Sklabiňa. In Zborník  

SNM, 68, 1974, Etnografia 15, s. 195 - 204; MINTALOVÁ, Z.: Ľudový textil. In  Zborník  SNM, 
94, 2000, Etnografia 41, s. 113 - 130; POLONEC, A.: Augustové národné slávnosti v Martine 

a slovenské vyšívané košele. In Zborník  SNM, 62, 1968, Etnografia 9, s. 69 - 76; 
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obyvateľstvo, osídlenie, bývanie,
12

 ľudové staviteľstvo,
13

 spoločenské a rodinné 

vzťahy,
14

  zvyky a obyčaje,
15

 urbánna etnológia.
16

 

 
––––––––––––––––––––––––––– 
12

 BEŇKO, J.: Zo starších sídelných dejín Turca. In Zborník SNM, 89, 1995, Etnografia 36, s. 23 - 

38; PASTIERIKOVÁ, M.: Stavebná kultúra turčianskej obce. In Zborník SNM, 88, 1994,Etnografia 
35, s. 76 - 108; PASTIERIKOVÁ, M.: Základné vybavenie blatnického interiéru. In  Zborník SNM, 

89, 1995, Etnografia 36, s.58 - 80; PASTIERIKOVÁ, M.: Dekoratívnosť interiéru turčianskej obce 

Blatnica v rokoch 1986 – 1989. In Zborník SNM, 93, 1999, Etnografia  40, s. 24 – 35; 
13

 HANULA, P.: Mlyn a píla z usadlostí v Kaľamenovej – osada Čerňakov. In Zborník  SNM, 67, 

1973, Etnografia  14, s. 83 - 104; HORVÁTH, S.: Zbierka objektov ľudového staviteľstva  v MSD 

v Martine. In Zborník SNM, 91, 1997, Etnografia 38, s. 114 – 132; HYČKO, J.: Vývoj hospodárske-

ho dvora a hospodárskych stavieb v Karlovej. In Zborník SNM, 69, 1975, Etnografia 16, s. 103 – 
124; MRUŠKOVIČ, Š.: Tradičné staviteľstvo Turca. In Zborník  SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 7 

- 59; POLONEC, A.: Drevený kostol v Rudne. In Zborník SNM, 67, 1973, Etnografia 14, s. 62 – 80; 

TURZO, J.: Z výskumu ľudovej architektúry v Turci. In Zborník SNM,  55, 1961,Etnografia 3, s. 119 
- 123; TURZO, J.: Z ľudovej architektúry Turca (štíty a vstupy). In Zborník SNM, 57, 1963, Etno-

grafia 4, s. 76 - 83; TURZO, J.: Kresbová dokumentácia ľudového  staviteľstva v SNM – EÚ 

v Martine. In Zborník SNM, 78, 1984, Etnografia 25, s. 116 - 128;  TURZO, J.: Súkennícka dielňa 
vo Veľkom Čepčíne (okr. Martin). In  Zborník SNM, 82, 1988, Etnografia 29, s. 123 - 140; 

MRUŠKOVIČ, Š.: Tradičné staviteľstvo Turca. In Zborník. SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s.    7-59; 

HORVÁTH, S.: Výber ţeliarskych usadlostí z Turca pre Múzeum slovenskej dediny. In Zborník 
SNM, 98, 2004, Etnografia 45, s. 72-101;  ČIŢMÁRIKOVÁ, G.: Rómske obydlia na príklade obce 

Necpaly. In Zborník SNM, 98, 2004, Etnografia 45, s. 102 - 113; HORVÁTH, S. Hasičské  zbrojnice 
v Turci a ich zastúpenie  v Múzeu slovenskej dediny. In Zborník SNM, 100, 2006, Etnografia 47, s.      

25 - 39; KIRIPOLSKÁ,  A.: Cintorín v Múzeu slovenskej dediny. In Zborník SNM, 100, 2006, Etno-

grafia 47, s. 40 - 70;  HALMOVÁ, M.: Blatnica. In  Zborník SNM, 100, 2006, Etnografia 47, s. 71 - 
87; PANČUHOVÁ,  E.: Hospodárska usadlosť zo Slovian. In Zborník SNM, 101, 2007, Etnografia 

48, s. 29 - 42; KIRIPOLSKÁ, A. : Obecná správa v Turci. In Zborník  SNM, 102, 2008, Etnografia 

49, s. 51- 64; HORVÁTH, S.: Ţandárske stanice v Turci a ich zastúpenie v Múzeu slovenskej dediny. 
In  Zborník SNM, 102, 2008, Etnografia 48, s. 65 - 72; GAZDÍKOVÁ, A.: Usadlosť z Dubového č. 

120-130. In Zborník SNM, 102, 2008, Etnografia 48, s.73 - 81; LACKO, R.: Počiatky kresťanských 

farností v Turci so zameraním na rímskokatolícku farnosť vo Vrícku. In Zborník  SNM, 103,2009, 

Etnografia 51, s. 9 – 19; PANČUHOVÁ, E.: Z histórie elementárneho školstva  v Turci a jeho 

prezentácia v Múzeu slovenskej dediny. In  Zborník  SNM, 103, 2009, Etnografia 51, s. 20 – 46; 

PÖSS, O.- FIĽO, R.: Nemecká usadlosť z horného Turčeka. In Zborník  SNM, 103,2009, Etnografia 
51, s. 47 – 57; HORVÁTH, S.: Mlynárska usadlosť z Kaľamenovej – osada  Černakov.  In Zborník  

SNM, 103,2009,  Etnografia 51, s. 58 – 74; KIRIPOLSKÁ, A.: Usadlosť  z Čremošného. In Zborník  

SNM, 103, 2009, Etnografia 51, s. 75 - 88, 
14

 PANČUHOVÁ, E.: Rodina a rodinné vzťahy v ľudovej kultúre Turca. In  Zborník SNM, 89, 1995, 

Etnografia 36, s. 96 - 106; PANČUHOVÁ, E.: Spoločenské vzťahy v Turci v prvej  polovici 20. 

storočia. In Zborník  SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 60 - 73; 
15

 ZELINOVÁ, H.: Vynášanie zimy a prinášanie leta v obciach severovýchodného Turca  s dôrazom 

na materiál z obce Podhradie. In Zborník SNM, 86, 1992, Etnografia 33, s. 204 - 210;  ZELINOVÁ, 

H.: Svadba v Turci. In Zborník SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 91-110;  SEDLÁKOVÁ, V.: Kalen-

dárne zvyky v Turci. In Zborník SNM, 95, 2001, Etnografia 42, s. 74 - 90; 
16

 FERKLOVÁ, D.: Ţivnostníci – remeselníci a obchodníci – v meste Martin. In Zborník SNM, 104, 

2010, Etnografia 51, s. 86 - 118; 
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Je potrebné uviesť, ţe väčšina príspevkov sa venovala predovšetkým ľudo-

vej architektúre a bývaniu, čo vyplývalo z potrieb prípravy a realizácie turčian-

skeho regiónu v Múzeu slovenskej dediny; v menšej miere remeslám. V rokoch 

2000 a 2001 to boli príspevky, ktoré boli následne publikované súborne 

v monografii „Z ľudovej kultúry Turca.“
17

  Okrem Zborníka SNM Etnografia je 

potrebné uviesť aj neperiodický  regionálny vlastivedný zborník Kmetianum,  

ktorého prvý ročník vyšiel v roku 1968 ako zborník Turčianskeho múzea A. 

Kmeťa (dnes súčasť SNM) a v roku 2011 vyjde jeho dvanásty ročník.
18 

Ak zoberieme do úvahy iba uvedené príspevky a zároveň aj články, venova-

né histórii a ľudovej kultúre v regionálnej tlači, moţno konštatovať, ţe 

k uvedenej problematike je dostatok materiálu, z ktorého môţu zostavovatelia 

monografií obcí čerpať.    

Podľa zoznamu obcí v Ústrednom portáli verejnej správy (2011) je v regióne 

Turiec, teda v dnešných okresoch Martin a Turčianske Teplice spolu 69 obcí 

a miest (mestami sú Martin, Vrútky a Turčianske Teplice). Od roku 1945 aţ do 

roku 1989 vyšlo v rámci regiónu iba 14 monografií (okrem publikácií k dejinám 

Martina), pričom niektoré obce vydali monografie opakovane.
19

 Ide 

o monografie obcí: Belá, Blatnica, Kláštor pod Znievom, Necpaly, Sklabiňa, 

Sučany, Turany, Dubové, Mošovce, Slovenské Pravno a Turčianske Teplice. 

Väčšinou sa okrem Belej a Turčianskych Teplíc ide o sídla, ktoré mali 

v minulosti mestské výsady, rozvinuli sa v nich remeslá a priemysel a patria 

i dnes v rámci regiónu k ľudnatejším sídlam. Monografie vyšli k výročiam prvej 

písomnej zmienky jednotlivých obcí, k výročiam Slovenského národného pov-

stania a k výročiam oslobodenia obcí, prípadne výročiam zaloţenia jednotných 

roľníckych druţstiev, čo do značnej miery aj určovalo ich obsah.  
 

––––––––––––––––––––––––––– 
17

 MINTALOVÁ, Z. – PANČUHOVÁ, E.: Z ľudovej kultúry Turca. MS Martin, 2004 
18

 KUŢEL-ZNIEVČAN, V.: Olejkári – šafraníci – hauzíri. In Kmetianum 3, 1974, s. 47 - 62; 

LACKO, R.: Z dejín Necpál za feudalizmu. In Kmetianum 7, 1984, s. 75 - 130; LACKO, R.:  Dejiny 
pivovaru v Martine. In Kmetianum 8, 1987, s. 5 - 64;  LACKO, R.: Z dejín Ţabokriek  do 1918. In  

Kmetianum 8, 1987, s. 65 – 138; MINTALOVÁ, Z.: Z histórie Červeného kríţa v Turci. In Kmetia-

num 10, 2005, s. 9 - 24; LACKO, R.: Z histórie ţeleznice v Turci. In  Kmetianum 10, 2005, s. 25 – 
50 
19

 ŠTILLA, M.1963. Zniev a okolie. SV Banská Bystrica 1963; CHORVÁTH, M. 1964 Slovenské 

Pravno a okolie.  Martin 1964; ŠTILLA, M. 1968. Význam a prínos Znieva  pre slovenské  dejiny.  
SV Banská Bystrica 1968; 700  rokov Turian. Obzor Martin 1968; KEVEŠ, J. 1969.  Sklabiňa. 

Partizánska obec. Kolíska Slovenského národného  povstania.  Osveta   Martin 1969; LIPPAN, M. 

1971. Mošovce. SV Banská Bystrica 1971; POLONEC, A. 1971. Blatnica. Brána do Gaderskej 
doliny. Osveta  Martin 1971; BELÁČIK, P..1979. Sučany. Pamätnica  k 35.  výročiu SNP. Osveta 

Martin 1979;  NIŢŇANSKÝ, E. 1982. Turčianske Teplice. Osveta Martin  1982; 700 rokov  obce 

Belá. Neografia Martin 1982; Turany. 100 rokov drevárskej výroby. Neografia Martin 1987; 
BEŇOVSKÝ, J. 1984. Mošovce  v premenách času. Osveta Martin 1984; LACKO, R.1985.  Necpa-

ly. Neografia Martin 1985; LETTRICH, A. 1988. Dubové. Martin 1988 
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Z hľadiska grafiky či celkovo kniţnej kultúry  spomedzi uvedených mono-

grafií logicky vyčnievajú monografie obcí s priemyselným či iným zázemím 

a teda osobitným finančným vstupom miestnych podnikov (Sučany, Turany, 

Mošovce a Turčianske Teplice). Z týchto monografií je osobitne monografia 

Turčianskych Teplíc charakteristickou ukáţkou vlastivednej „socialistickej“ 

monografie s obsahom členeným na prírodné podmienky, históriu po rok 1945 

a  osobitnými kapitolami venovanými socialistickým premenám s dôrazom na 

inštitucionálny  rozvoj školstva, sluţieb a kultúry. Táto obsahová štruktúra je 

sčasti dodrţaná aj v ostatných monografiách, tie však majú prepracovanejšie 

časti, venované staršej histórii a osobitné kapitoly, venované vybraným javom 

z ľudovej kultúry. Ide o  príspevky spravidla dvoch autorov – pracovníkov SNM 

v Martine: Andreja Polonca a Jána Hyčka. Za najkvalitnejšie spracované pova-

ţujeme monografie obce Mošovce. Prvá vyšla v roku 1971 a druhá v roku 1984. 

Obe moţno povaţovať za kvalitne pripravené vlastivedné monografie o bohatej 

minulosti obce od prvej písomnej zmienky  aţ po rok ich vydania.  Autori túto 

rozsiahlu tému spracovali koláţou textu a obrazov a  vytvorili komplexný pre-

hľad dejov a udalostí, pričom patričnú pozornosť  venovali aj ľudovej kultúre, 

osobitne architektúre a  mošovským  remeslám, osobitne koţušníkom. 

Zvýšený záujem o vydávanie obecných vlastivedných monografií ale aj rôz-

nych menších publikácií či broţúr registrujeme hlavne po roku 1989. Od roku 

1989 do roku 2010 vyšlo v rámci regiónu Turiec 26 monografií.
20

    
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
20

 ŠÁNDOROVÁ, O. – FRINDT, Ľ.1990. Horná Štubňa. Martin 1990; Nagaj, O. 1991. Turčianske 

Teplice. Sprievodca po dejinách kultúre a prírode. Osveta Martin 1991, ISBN 80-217-0418-7; 

LACKO, R. 1992.  Sklabiňa. Z príleţitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Sklabiňa 1992, 

ISBN 80-85186-29-2; LACKO, R.1993a.  Košťany nad Turcom. Neografia Martin 1993, ISBN 80-
900432-7-5; LACKO, R. 1993b. Rudno. Nadas Vrútky 1993, ISBN 80-900395-7-X;  CHORVÁTH, 

M. (ed). 1993. Slovenské Pravno a okolie. Neoprint Martin 1993, ISBN 80-900445-6-5; 

MLYNARČÍK,  J. 1994. Blatnica. Patria Prievidza 1994; LACKO, R. 1995. Krpeľany. Nadas 
Vrútky 1995, ISBN 80-967431-9-8;  HAVIERNIK, M. – HAVIERNIK, Ľ. (ed). 1997.  Benice 1267 

– 1997. Benice 1997; FÉLIX, J. (ed). 1999. Kláštor pod  Znievom – dôveryhodné miesto. Bratislava 

1999, ISBN 80-85742-13-6; MRUŠKOVIČ, Š. (ed). 2000. Vrútky 1255 – 2000. Nadas Vrútky 2000, 
ISBN 80-968442-7-X; MLYNARČÍK, J. 2000.  Martin. Z dejín mesta.  Neografia Martin 2000, 

ISBN 80-888992-34-1; TATÁR, J.2000. Kaľamenová. Mošovce 2000; LETTRICH, A. 2002. Besná  

voda alebo rozprávanie o Dubovom. Banská Bystrica 2002, ISBN 80-968684-9-7; KOZÁK, J. – 
LACKO, R.. 2002. Valča. Kozák-Press 2002, ISBN 80-900482-9-3; STRICZ, J. 2003. Der Kämpfer 

für Glaserhau. Bratislava 2003, ISBN 80-8060-127-5;  Obec  Háj. Quick print 2004, ISBN 80-

969168-5-8; KRŠKO, J. 2005.  Príbovce 1230 – 2005. Perexis Bratislava 2005;  SEDLÁK, I. 2006. 
Belá-Dulice. Neografia Martin 2006, ISBN 80-969527-9-X; Turčianske Teplice včera a dnes. 

Neografia Martin  2006, ISBN 80-88892-72-4; LACKO, R. 2008.  Bystrička. Neoprint Vrútky 2008, 

ISBN 978-80-969952-3-3; DVORSKÝ, J. 2008. Belá v premenách času. Grafotlač Prešov,s.r.o. 
2008, ISBN 978-80-969953-2-5; SÚKENÍKOVÁ, I. 2010. Blatnica. 2010; ŢILA, M. 2010. Obec  

Príbovce – manufaktúra na tabakové výrobky  v Príbovciach 1812 – 1815. Príbovce 2010; 

HRUŠKA, M. – GREGOROVÁ, E. 2010. Čremošné. Turčianske Teplice 2010, ISBN 978-80-
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970453-0-2; LACKO, R. 2010. Turček. Martin 2010, ISBN 978-80-970226-1-7; TATÁR, J. 2010. 

Štvrtá kniha o Mošovciach. Vegaprint Mošovce  2010, ISBN 978-80-970463-0-9; 

Z obcí, ktoré mali monografie uţ pred rokom 1989, vydalo nové monografie 

8 obcí (Belá, Blatnica, Kláštor pod Znievom, Sklabiňa, Dubové, Mošovce, Slo-

venské Pravno, Turčianske Teplice). Svoje prvé monografie vydali obce Benice, 

Bystrička, Košťany nad Turcom, Krpeľany, Valča, Čremošné, Háj, Horná Štub-

ňa, Rudno, Turček a mestá Martin a Vrútky. 

Ako  ukázalo štúdium a porovnanie vydaných monografií, ide o monografie 

vlastivedné (hlavná obsahová zloţka je venovaná regionálnej histórii), ale aj o 

monografie obrazové (zamerané komerčne a propagačne, s krátkym úvodným 

textom). V našom príspevku sme sa zamerali na monografie vlastivedné. Ich 

úroveň je prirodzene rôzna. Závisí od zadania – vydavateľom prakticky všet-

kých je obec a základnou otázkou je autorstvo, o ktorom rozhoduje obecné za-

stupiteľstvo a ţiaľ, mnohokrát  na úkor profesionality. Autormi  monografií sú 

väčšinou profesionálni historici, archivári alebo významní rodáci obce, ale aj 

miestni občania, hlavne kronikári, či zamestnanci obecnej správy.  Keďţe zlo-

ţenie autorských  kolektívov býva rôzne,  predkladané  informácie v monogra-

fiách nie sú vţdy práve tie správne dejinno-tvorivé elementy, ktoré vytvárali 

historicko – spoločensko – kultúrny model daného sídla. Monografie, ktorých 

zostavovateľmi a autormi sú miestni občania (kronikári...), sú charakteristické 

dôrazom na miestne tradície a spomienkové rozprávania na výnimočné udalosti  

a javy. Máloktorá z monografií prešla hodnotiacou oponentúrou. 

Vydané monografie sú obsahovo veľmi pestré, ale mnohokrát kopírujú 

štruktúru vlastivedných monografií spred roku 1989. V úvodnej časti sa spravid-

la orientujú na prírodné podmienky (geológia, fauna, flóra), za touto časťou 

nasleduje história (od praveku po súčasnosť), kde prevláda  mozaika historic-

kých faktov, popisy politických, hospodárskych, sociálnych, náboţenských, 

kultúrnych a iných javov.  V prvej polovici 90. rokov sa akýmsi vzorom pre 

miestne obce stali monografie Richarda Lacka, ktoré vychádzali v neuveriteľne 

krátkom časovom rozpätí a ich obsah bol výrazne poznačený profesijnou orien-

táciou autora (boli postavené výlučne na sumarizácii archívnych prameňov bez 

ich hlbšej analýzy). Takto vyšli napr. monografie Sklabine (1992), Rudna 

(1993) a Koštian nad Turcom (1993), zamerané výlučne na dejiny obce, čo je na 

škodu predovšetkým v prípade  Koštian nad Turcom. Hlavne k zvykosloviu 

a ľudovej viere v tejto obci je  dostatok prameňov v archíve SNK i v staršej 

literatúre.  K určitému posunu došlo u objednávateľov i autora aţ pri zostavova-

ní ďalšej publikácie a to monografie Krpelian (1995). Oproti predchádzajúcim 

trom je tu uţ v úvode vsunutá aj časť, venovaná neţivej a ţivej prírode a za 

históriou nasleduje kapitola „Národopis“. Vzhľadom na to, ţe jej autormi sú  

miestni obyvatelia, ide len o popis vytipovaných javov, podaný však 

s dôkladnou znalosťou miestnych pomerov. V 90. rokoch vyšli ešte dve mono-

grafie, a to obce Slovenské Pravno (reedícia I. vydania s kapitolami o ľudovej 
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kultúre od A. Polonca) a Benice s dôrazom na históriu obce a v rámci nej hos-

podárske dejiny a spoločenský ţivot.   

V roku 2000 vyšla reprezentatívna  monografia Vrútok, ktorej zostavovate-

ľom bol Štefan Mruškovič. Ide o monografiu dostatočne známu v odbornej 

i laickej verejnosti a nielen v rámci regiónu, ktorá by mohla slúţiť ako vzor 

a preto sa jej nebudeme v našom príspevku bliţšie venovať. Jej protipólom je 

monografia mesta Martin, ktorá vyšla v rovnakom roku (2000) a je poňatá úplne 

odlišne – je venovaná výlučne dejinám mesta, vrátane jeho hospodárskych 

a kultúrnych dejín a dejín kultúrnych inštitúcií. Zostavovatelia sa nad urbánnou 

etnológiou vôbec nezamýšľali – okrem iných aj táto skutočnosť následne viedla 

k úvahám o doplnenom vydaní, dodnes nenaplneným kvôli nedostatku finanč-

ných prostriedkov. Monografie obcí, ktoré vyšli v rámci regiónu Turiec v prvom 

desaťročí nového tisícročia, dosahujú oproti predchádzajúcemu desaťročiu vyš-

šiu úroveň po stránke grafickej úpravy, ale predovšetkým po stránke obsahovej. 

Vyšli ešte tri z autorskej dielne uţ spomínaného Richarda Lacka (obce Valča – 

2002, Bystrička – 2010, Turček – 2010),  v ktorých došlo tieţ k určitému kvali-

tatívnemu posunu rozšírením autorského kolektívu a zaradením príspevkov 

z oblasti školstva a ľudovej kultúry, osobitne v monografii pôvodne nemeckej 

obce Turček. Príkladom prekrytia podstaty veci osobnými ambíciami autora je 

publikácia Blatnica (vydal Obecný úrad Blatnica 2010) s netradičným obsaho-

vým zameraním, naviac nelogicky zoradeným, s dôrazom na rôzne „kuriozity“ 

ako sú známe osobnosti, vtipné príhody, obec vo filmoch... Väčšina kapitol je 

písaná nie na základe prameňov, ale na základe zachyteného spomienkového 

rozprávania a tradovania v obci, čo pri kvalitnejšej zostavovateľskej práci mohlo 

byť prínosom publikácie. Osobitne za zmienku stojí prezentácia mesta Turčian-

ske Teplice ako významného kúpeľného strediska, propagácia ktorého nie je 

dostatočná. Ani v oblasti monografického spracovania svojich dejín a kultúry 

Turčianske Teplice neprekročili priemer – ostatná monografia Turčianskych 

Teplíc (2006) postráda detailnejšie spracovanie dejín, pričom bohatá ľudová 

kultúra  pričlenených obcí Diviaky, Vieska, Dolná Štubňa, Turčiansky Michal, 

Zorkovce tu  vôbec nie je spracovaná, nehovoriac o cudzojazyčnej mutácii alebo 

aspoň resumé, ktoré by zaujalo zahraničných kúpeľných hostí.  

  V rokoch 2001 – 2010 vyšlo celkove 13 monografií obcí, z ktorých za naj-

prepracovanejšie a najkvalitnejšie povaţujeme monografie obcí Belá-Dulice 

(2006) a Mošovce (2010).  Zostavovateľom monografie Belá-Dulice bol Imrich 

Sedlák (vydal Obecný úrad Belá-Dulice) a vyšla k   725. výročiu prvej písomnej 

zmienky o obci Belá a 720. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Dulice.  

Rozsiahla, obsahovo i graficky veľmi kvalitná monografia obce s rovnocenným 

zastúpením všetkých parciálnych častí - prírodné pomery, dejiny obce, obec 

v kronikách a spomienkach, spoločné hospodárenie, zamestnanie a podnikanie, 

jazykové osobitosti obce, hmotná a duchovná kultúra, telovýchova, šport 
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a turistika, kultúrny a spoločenský ţivot, občianske zdruţenia a organizácie, 

školstvo, cirkevný a náboţenský ţivot, literatúra. Najnovšia monografia obce 

Mošovce od autora Jozefa Tatára  „Štvrtá kniha o Mošovciach“  (vydal: Vegap-

rint, s r.o., Mošovce v spolupráci s Obecným úradom Mošovce v roku 2010) 

bola vydaná pri príleţitosti netradičného 777. výročia prvej písomnej zmienky 

o obci. Predstavuje bohatú históriu, spoločenský ţivot a jeho metamorfózy, 

beţné i výnimočné aktivity obyvateľov, kultúru a prírodné zvláštnosti. 

V tematickej časti „Posledných 11 desaťročí“ je venovaná pozornosť folklór-

nym tradíciám obce  a zvykosloviu, kde sa hovorí i o ţivých menách obyvateľov 

a  umeleckej tvorivosti. V časti „Staviteľstvo a architektúra“ sa autor venuje  

tradičnému staviteľstvu v obci, sakrálnej architektúre i umeniu. Kniha je bohato 

ilustrovaná farebnými a čiernobielymi fotografiami. Obec Mošovce stojí za 

osobitnú pozornosť – je to jediná obec v Turci, ktorá v rozpätí necelých tridsia-

tich rokov vydala štyri kvalitne spracované monografie (neberúc do úvahy 

drobné propagačné materiály) aj s časťami venovanými ľudovej kultúre. Pritom 

ide  o obec, ktorá určite nedisponuje väčšími finančnými moţnosťami ako napr. 

početnejšie a „bohatšie“ Sučany a Turany s priemyselným zázemím, ktoré  

svoje monografie vydali ešte pred rokom 1989 a na nové sa stále čaká. 

Ostatné monografie, vydané v danom období, neprekročili horizont priemer-

nosti a nie sú ničím výnimočné, aj keď je potrebné vyzdvihnúť ich samotný 

vznik, čo je veľký prínos pre vývoj lokálneho povedomia.  

Od roku 1989 vyšlo v rámci Turca 26 monografií obcí a miest, čo 

v porovnaní s ich celkovým počtom (69) nie je veľa. Zaujímavé by bolo  porov-

nanie rozsahu a kvality monografického spracovania dejín a kultúry obcí nášho 

regiónu so susednými regiónmi Liptovom a Oravou. Pri mapovaní spracovania 

dejín a ľudovej kultúry moţno konštatovať, ţe napriek v úvode naznačenému 

dostatku prameňov i odborného potenciálu vo väčšine prípadov nedošlo za 

uplynulé obdobie k výraznejšiemu posunu. Tu je namieste aj otázka – i do 

vlastných radov – nedostatočnej spolupráce obecných úradov s národnými fon-

dovými inštitúciami v oblasti autorstva či aspoň základnej konzultácie, pretoţe 

spolupráca sa zväčša obmedzuje iba na poskytovanie obrazových materiálov. 

Snáď prvou lastovičkou bude pripravovaná  monografia Slovenského Pravna, na 

ktorej sa autorsky podieľa aj Slovenské národné múzeum. 
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Every culture develops within exact time and space. Its formation is besides its 

own (internal) development affected also by exogenous changes, by which it is 

enriched by new cultural elements. Ones of the factors forming cultural specific-

ities of Kysuce were colonization and migrations of inhabitants, which were an 

important part of the historical development of the region. Kysuce went through 

some important changes in the character of their traditional culture thanks to 

them. The aim of the paper is to mention some of the influences of the coloniza-

tion based on the “Ius Valachorum” and isolated settlement colonization, but 

mainly the impact of labor migrations on the traditional culture of the studied 

region. As it is relatively wide range of questions, it is not possible to analyze all 

the influences on the structure and individual aspects of traditional culture of 

the inhabitants of Kysuce. We focus on selected aspects and acquaint with ac-

ceptance and acquisition of selected components of traditional culture of other 

areas of Slovakia, respectively of other ethnicities, which was the result of colo-

nization, respectively of repeated contact of migrants with members of their own 

or other ethnicity in other cultural or language environment lasting several 

years. 

 

 

Kaţdá kultúra ako dynamický systém akumulovaného poznania, vzorov 

správania, materiálnych i nemateriálnych produktov ľudskej činnosti prenáša-

ných z generácie na generáciu sa vyvíja v konkrétnom čase a priestore. Na jej 

formovanie popri vlastnom (vnútornom) vývoji vplývajú aj exogénne zmeny, 

ktorých prostredníctvom sa obohacuje o nové kultúrne prvky. Jedným 

z faktorov formovania kultúrnych špecifík Kysúc boli kolonizácie a migrácie 

obyvateľstva, ktoré boli dôleţitou súčasťou historického vývoja tohto regiónu 
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na severozápade Slovenska. Kým kolonizácie predstavujú hromadné osídľova-

nie neobrábanej i obrábanej pôdy cudzími alebo domácimi osadníkmi (EĽKS 1 

1995: 247),
1
 migrácie – vnútorné (v rámci územia štátu) a vonkajšie – moţno 

charakterizovať ako pohyb jednotlivcov, skupín i väčších celkov v územnom 

a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta poby-

tu (JANDOUREK 2001: 159). Boli ovplyvnené vyhľadávaním nových pracov-

ných príleţitostí, politickými, kultúrnymi aj náboţenskými motívmi. V 20. sto-

ročí dominovala predovšetkým migrácia za prácou ako zloţitý geografický, 

demografický, sociálny a ekonomický jav s evidentným vplyvom na kvalitu 

kultúrnych procesov (PRANDA 1977: 46). 

Vďaka kolonizáciám a pracovným migráciám Kysuce zaznamenali niektoré 

významné zmeny v charaktere svojej tradičnej kultúry. Ich prostredníctvom do 

kultúrneho systému miestnych lokálnych spoločenstiev vstupovali rôzne von-

kajšie prvky, narúšala sa ich izolovanosť; vďaka odchodom za prácou dochádza-

lo k vzájomnému osobnému poznávaniu ľudí z rôznych oblastí. Kolonizácie 

a pracovné migrácie predstavovali významný faktor modifikujúci vývin tradič-

nej kultúry celého regiónu i jednotlivých obcí. Vyvolávali mnoţstvo nových 

javov a vzťahov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali viacerých sfér spôso-

bu ţivota a kultúry (jej materiálnej aj duchovnej zloţky). Cieľom príspevku je 

poukázať na niektoré vplyvy kolonizácie na valaskom práve a kopaničiarskej 

kolonizácie, no predovšetkým migrácií za prácou na tradičnú kultúru Kysúc. 

Keďţe ide o relatívne široký okruh otázok, nemoţno podrobne analyzovať všet-

ky vplyvy na štruktúru i jednotlivé prvky, zloţky a úseky tradičnej kultúry Ky-

sučanov. Preto sa zameriavame len na určité aspekty a oboznamujeme 

s preberaním a osvojovaním si vybraných prvkov a zloţiek tradičnej kultúry 

iných oblastí Slovenska, resp. druhých etník, ktoré boli dôsledkom kolonizácií, 

resp. viacročného opakovaného styku väčších alebo menších skupín migrantov 

s príslušníkmi vlastného, prípadne cudzieho etnika v odlišnom kultúrnom či 

jazykovom prostredí. Pravidelný a dlhodobý kontakt s inými prostrediami sa 

odrazil vo viacerých formách ţivota obyvateľov Kysúc, okrem iného 

v architektúre, odievaní, ich svetonázore, folklórnych prejavoch a pod. 

Pri riešení skúmanej problematiky vychádzame z vlastného terénneho vý-

skumu,
2
 archívnych prameňov, obecných kroník, ale aj z diel autorov, ktorí sa 

zaoberali podobnou problematikou (napr. A. Pranda, P. Maráky, A. Kontrik, A. 

Mann či O. Šrajerová). Uvedomujeme si, ţe najmä odraz pracovných migrácií 

v jednotlivých zloţkách tradičnej kultúry Kysúc nebol rovnako intenzívny. 

Prejavil sa najmä v materiálno-technologickej, materiálno-spoločenskej a so-

                                                           
1 Podľa pôvodu kolonistov rozlišujeme vonkajšie a vnútorné kolonizácie. 
2 Terénny výskum sa realizoval v rokoch 2000 – 2010 v obciach Čadca, Raková, Staškov, Turzovka, 

Zákopčie, Nesluša, Rudina, Rudinská, Ochodnica, Nová Bystrica a Horný Vadičov. Bol zameraný 

na neroľnícke zamestnania a najmä na pracovné migrácie v 1. polovici 20. storočia. Závery tohto 
výskumu si dovoľujeme zovšeobecniť na celé Kysuce. 
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ciálnej kultúre, čiastočne aj vo folklóre, kým dopad na socionormatívnu kultúru 

bol minimálny.
3
 V rámci sledovania interetnických vzťahov sa moţno zmieniť 

aj o obohatení kysuckých nárečí o slová cudzieho (inoetnického) pôvodu (najmä 

české a nemecké, menej poľské, maďarské, ruské, anglické), ale aj o vzniku 

tajnej reči (argotu) kysuckých drotárov, podomových obchodníkov i sezónnych 

poľnohospodárskych robotníkov. Vzhľadom na prevaţne sezónny charakter 

pracovných migrácií (okrem drotárstva) však nemoţno preceňovať vplyv od-

chádzania za prácou na spôsob ţivota a kultúru obyvateľov Kysúc. Na druhej 

strane, ak migranti odchádzali pravidelne do tých istých oblastí, aj po krátkom 

čase strávenom v prostredí, kam migrácie smerovali, mohli mať ich kontakty 

s obyvateľmi spádovej oblasti určitý význam pre vzájomnú výmenu kultúrnych 

hodnôt (bliţšie MARÁKY 1980: 220). 

Predtým, ako priblíţime vybrané vplyvy kolonizácií a pracovných migrácií 

na tradičnú kultúru Kysúc, je potrebné aspoň rámcovo vymedziť skúmaný re-

gión. Obvykle sa ním rozumie hornatá oblasť na severozápade Slovenska v 

povodí rieky Kysuca a jej prítokov (MARSINA 1981 – 1982: 61). V minulosti 

patrila do Trenčianskej stolice a zvykla sa označovať aj ako Horná Trenčianska 

(Súpis etnografických ... 1988: 51). V súčasnosti sa na tomto území nachádzajú 

okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, patrí sem aj niekoľko obcí ţilinského 

okresu. Počas feudalizmu bolo územie regiónu rozdelené medzi tri hradné pan-

stvá, z nich budatínske malo svoje hlavné sídlo v jeho najjuţnejšom výbeţku. 

Strečnianske panstvo vlastnilo majetky na horných Kysuciach, kým severozá-

padná časť patrila bytčianskemu panstvu (MARSINA 1981 – 1982: 61). Z hlav-

ných horopisných celkov vytvárajú sledovanú oblasť na severe Moravsko-

sliezske Beskydy a Jablunkovské medzihorie, na východe Kysucké Beskydy, na 

juhu Kysucká vrchovina, na juhu a západe Javorníky. Územie regiónu tvorilo 

aktívnu kontaktnú zónu viacerých etnických spoločenstiev (najmä Slováci, Česi 

(resp. Moravania a Slezania) a Poliaci) a moţno ho rozčleniť na dolné Kysuce 

(okolie Kysuckého Nového Mesta), horné Kysuce (okolie Čadce) a Bystrickú 

dolinu, ktorá býva vnímaná aj ako východné Kysuce (Súpis etnografických ... 

1988: 51 a 53). 

Kolonizácia na valaskom práve a kopaničiarska kolonizácia. Prvá pí-

somná zmienka o Kysuciach pochádza z 13. storočia, keď došlo k osídľovaniu 

dolných Kysúc na zvykovom a nemeckom práve; od 2. polovice 15. storočia 

                                                           
3 Neplatí to o kolonizáciách, predovšetkým o kolonizácií na valaskom práve, ktorá významnou 

mierou ovplyvnila nielen hudobný a tanečný folklór Kysúc, ale aj obyčajovú kultúru (napr. početné 

zastúpenie pastierskych a betlehemských hier v zimnom kalendárnom cykle). Rovnako moţno 

spomenúť sformovanie špecifických drotárskych obyčajových tradícií pri narodení dieťaťa, úmrtí 

drotára (prepíjanie skory – Zákopčie), odchode za prácou, prvom zárobku, návrate domov a pod. 
(bliţšie KONTRIK 2011a : 106 – 115). Podobné obyčaje mali aj podomoví obchodníci z Kysúc 

(napr. ŠUSTEKOVÁ 2008 : 71). Zmieniť sa moţno aj o krstoch sezónnych poľnohospodárskych 

robotníkov, ktorí sa prvýkrát zúčastňovali sezónnych poľnohospodárskych prác.  
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prebiehala kolonizácia na valaskom práve. Za prvú kysuckú osadu zaloţenú 

valaskými kolonistami sa povaţuje Klubina, písomne doloţená v roku 1535 

(BEŇKO 1980: 23). V priebehu 16. storočia vznikli ďalšie obce: Čadca (1565), 

Dunajov (1582), Stará Bystrica (asi 1585), Ochodnica (1596), Lopušná (1598) a 

Rudinská (1598). Dosídlené boli uţ existujúce dediny, ako Krásno nad Kysu-

cou, Nesluša, Vadičov či Oškerda. Uţ v 2. polovici 16. storočia na severe Kysúc 

existovali početné valaské salaše. Pôda na pasienky sa získavala klčovaním 

lesov; na klčoviskách sa pestovali aj poľnohospodárske plodiny. Majitelia feu-

dálnych panstiev valachov vyuţívali aj na vojenské a stráţne účely (ŢILINČÍK 

1994: 61).  

Kolonizácia Kysúc na valaskom práve znamenala rozšírenie ovčiarstva 

a salašníctva, ale aj nového plemena oviec, tzv. valašiek alebo valaských oviec, 

ktoré mali hrubú a dlhú vlnu a boli prispôsobené ţivotu v horských oblastiach. 

Salašnícke hospodárenie ako najvyššia forma chovu oviec bolo rozšírené napr. 

v Oščadnici, Čadečke, na Skalitom, Čiernom, vo Vadičovskej aj Bystrickej 

doline. Aj keď začalo upadať uţ v 19. storočí, pretrvalo do 20. storočia 

(KONTRIK 2011b: 19) a v malej miere aţ do súčasnosti, keď sa zameriava na 

produkciu mlieka a jeho spracovanie na ovčí syr, bryndzu, korbáčiky, syrové 

nite a pod. (napr. UNI-CON Kysuce s.r.o. – Farma Raková). Ďalším vplyvom 

kolonizácie na valaskom práve bolo rozšírenie výroby a spracovania súkna. 

Najstaršiu zistenú valchu v oblasti Kysúc zaznamenáva urbár budatínskeho 

panstva z roku 1690 v obci Ochodnica. Pravdepodobne vyrábala tzv. „valaské“ 

súkno (KIRIPOLSKÝ 1987: 239), ktoré sa okrem iného pouţívalo pri zhotovo-

vaní muţských gatí, viest, huní či halien. Spomenúť moţno aj rozšírenie tzv. 

salašníckeho riadu (napr. vyrezávané bačovské varechy, črpáky a furmy na oš-

tiepky  z Horného Vadičova, formy na syr z Riečnice, Harvelky, Starej a Novej 

Bystrice) či vplyv na folklór a obradovú kultúru. Napr. v piesňovom repertoári 

Kysúc dominovali tzv. pastierske hudobné štýly, najmä staršie predharmonické 

piesne s výrazným výskytom lýdickej kvarty; rozšírené boli pastierske aerofóny, 

ako pastierske píšťaly, koncovky a fujary trombity. Lýdickosť však bola prí-

značná nielen pre pastierske piesne, ale ovplyvnila aj celý obradový a tanečný 

repertoár Kysúc. S kolonizáciou na valaskom práve súvisí aj dosídlenie oblasti 

severne a východne od Čadce goralským obyvateľstvom (napr. Svrčinovec, 

Čierne, Skalité, Oščadnica).  

Koncom 16. a najmä v 17. storočí začalo pôvodne valaské osídlenie preras-

tať do osídlenia kopaničiarskeho. Súviselo to so snahami majiteľov feudálnych 

panstiev dosídliť podhorské a horské oblasti domácim obyvateľstvom. Voľne 

migrujúci alebo na salašoch či cholvarkoch ţijúci valaskí gazdovia boli aj s 

rodinami sústreďovaní na miesta najvhodnejšie na vytvorenie osád. Jednotliví 

osadníci dostali presne vymedzené diely pôdy – zárubky, zároveň sa zmluvne 

stanovili ich práva a povinnosti voči zemepánovi. Najstaršou obcou, ktorá 

vznikla na Kysuciach v rámci kopaničiarskej kolonizácie, bola Turzovka 
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(1598); v 17. storočí bola zaloţená Vysoká nad Kysucou, Raková, Staškov, 

Zákopčie, Oščadnica, Harvelka a iné (ŢILINČÍK 1994: 27). Jedným 

z najmarkantnejších vplyvov kopaničiarskej kolonizácie na Kysuciach bolo 

rozšírenie rozptýleného osídlenia. Niekdajšie pľace, dvory či osady dodnes nesú 

meno prvých osadníkov, resp. ich dedičov (napr. Zákopčie – Fľašíkovci, Hro-

šovci, Tarabovci, Hlinovci, Gachovci, Hrčkovci, Novákovci, U Rulcov, 

U Kľukov, U Balalov, U Holých, U Kordišov a i.).  

Keď boli v roku 1848 zrušené poddanské povinnosti pre urbársku pôdu, ne-

dotklo sa to pôdy kopaničiarskej, ktorá nimi bola zaťaţená aţ do 80. – 90. rokov 

19. storočia.
4
 Ak ju roľníci chceli naďalej uţívať, museli si ju vykúpiť alebo 

plniť pracovné povinnosti voči zemepánom. Aj z tohto dôvodu došlo k odchá-

dzaniu na sezónne poľnohospodárske práce a rozvoju niektorých doplnkových 

zamestnaní, najmä drotárstva, podomového obchodu s galantériou, drevorubač-

stva, šindliarstva, pltníctva, povozníctva a pod.; v pohraničných obciach malo 

svoje tradície pašovanie, t.j. tajné prenášanie tovaru cez hranicu (bliţšie napr. 

ŠUSTEKOVÁ 2008a: 25 – 31). Odchádzanie za prácou však zaznamenávame 

uţ v 18. storočí. Bolo podmienené nedostatočnými moţnosťami získavania 

obţivy v rodných obciach i celom regióne. Neúrodná pôda, jej nadmerné drobe-

nie, extenzívny charakter hospodárstva, ale aj početné zákazy, vzťahujúce sa na 

voľné rúbanie a pouţívanie dreva, ďalšie klčovanie lesov a iné, podmienili mig-

rácie obyvateľstva. Mali trvalý, dočasný (krátkodobý, dlhodobý) i sezónny cha-

rakter v interlokálnych, interregionálnych i interetnických súvislostiach 

(MARÁKY 1992: 5).  

Drotárstvo a podomový obchod s galantériou. Vznik a rozvoj drotárstva 

ako významného fenoménu vandrovných zamestnaní a neodmysliteľnej súčasti 

sociálnej kultúry Kysúc bol určovaný viacerými všeobecnými, ale 

i špecifickými faktormi. Jeho počiatky v tejto oblasti siahajú pravdepodobne do 

polovice 18. storočia, avšak okolnosti jeho vzniku nie sú dodnes uspokojivo 

objasnené pre nedostatok historických prameňov. Pôvodne sa formovalo ako 

doplnkové zamestnanie niekoľkých jednotlivcov, časom sa stalo hlavným zdro-

jom príjmov, ktorý si muţská časť rodiny zaobstarávala mimo domova. Na 

Kysuciach patrili k prvým drotárskym obciam Zákopčie a Nesluša (KLAPITA 

1992: 43),
5
 neskôr pribudla Vysoká nad Kysucou, Makov, Turzovka, Podvyso-

ká, Korňa, Olešná, Staškov, Raková, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodni-

ca, Rudinská, Rudina, Stará Bystrica, Lodno, Kysucké Nové Mesto a Sneţnica 

(KONTRIK 2011a: 22). V tesnej súvislosti s drotárstvom sa rozvíjal aj podo-

mový obchod, ktorý svoj rozmach zaznamenal najmä v medzivojnovom období. 

                                                           
4 Postavenie tzv. zmluvných poddaných, ţijúcich na kopaničiarskej pôde, riešili zákonné ustanove-

nia z rokov 1858, 1867, 1896 a ďalšie (EĽKS 1 1995 : 253). 
5 Kolískou drotárstva sú pravdepodobne obce Veľké Rovné a Dlhé Pole v bytčianskom okrese. 
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Podomoví obchodníci z Kysúc smerovali predovšetkým do Čiech, na Moravu 

a do Sliezska (bliţšie ŠUSTEKOVÁ 2008b). 

Drotári a podomoví obchodníci sa na svojich cestách dostávali do styku 

s najrôznejšími kultúrnymi vplyvmi, z ktorých časť si osvojili alebo prispôsobili 

domácim pomerom.
6
 Vďaka poznávaniu cudzích krajov sa stávali smelšími, 

obratnejšími v styku s inými ľuďmi a úradmi. Upúšťali od rôznych povier 

a naopak, presadzovali postupy racionalizujúce poľnohospodársku produkciu 

(pouţívanie umelých hnojív a ručných, neskôr aj benzínových mláťačiek, štepe-

nie ovocných stromov, zakladanie zeleninových záhrad pri domoch, rozšírenie 

kvalitného ďatelinového semena z Čiech a pod.). V oblasti bytovej kultúry dbali 

na zlepšenie hygienických pomerov, častejšie vetranie príbytkov či budovanie 

suchých toaliet.  

Okrem nových názorov a hygienických návykov boli dôsledkom dlhodobej 

neprítomnosti muţov aj zmeny v rodinnom ţivote a narušené medzigeneračné 

a interpersonálne vzťahy. Pomerne častým javom bola manţelská nevera, vzá-

jomné odcudzenie sa manţelov, ale aj otca a detí. V medzivojnovom období 

zaznamenávame aj rozvody (najmä u podomových obchodníkov), hoci Kysuce 

patrili k prísne katolíckym oblastiam Slovenska. Urýchlil sa aj rozpad veľkoro-

dín, lebo rodiny drotárov a podomových obchodníkov (ale aj Amerikánov či 

priemyselných robotníkov) sa zvykli osamostatniť rýchlejšie ako roľnícke rodi-

ny, ktoré dlhšie zostávali na rodičovskom majetku. Na jednej strane to bolo 

spôsobené akým-takým prílevom financií, ktorý umoţňoval nákup vlastnej 

poľnohospodárskej pôdy i domu, na druhej strane výmera pôdy nezvykla byť 

taká vysoká, aby ju neobrobila ţena s pomocou detí, svojich príbuzných 

a najatého furmana. Boli to obvykle manţelky, ktoré vyvíjali tlak, aby sa zaro-

bené peniaze pouţili na osamostatnenie: „Kaţdá chcela byť sama sebe gazdi-

nou“ (ţena 1922).  

Vďaka kontaktom s kultúrne vyspelejšími oblasťami si drotári a podomoví 

obchodníci uvedomovali aj význam vzdelania. Deťom niektorých drotárskych 

majstrov (výnimočne podomových obchodníkov) bol umoţnený prístup 

k vyššiemu školskému vzdelaniu, zriedka aj k štúdiu na univerzite. Omnoho 

častejšie synov dávali vyučiť aspoň remeslu, aby im zabezpečili istejšie ţivoby-

tie, ako mali oni (pozri aj KONTRIK 2011a: 139). Okrem duchovnej a sociálnej 

kultúry mali obe zamestnania dopad aj na tradičnú architektúru Kysúc. Niektoré 

domy bolo moţné identifikovať vďaka ozdobným štítom a iným stavebným 

prvkom pripomínajúcim cudzí stavebný štýl (najmä nemecký, ale aj ruský, čes-

ký a poľský).
7
 Rozšírili sa otváracie okná, drevené podlahy, sporáky; príbytky 

zdobili spomienkové predmety prinesené drotármi či podomovými obchodníkmi 

z ciest za obchodom (napr. sošky a vázičky z karlovarského porcelánu, obrazy 

                                                           
6 Do 1. svetovej vojny drotári z Kysúc pôsobili najmä na území Maďarska, Nemecka, Rakúska, 

Poľska, Ruska, na Balkáne a v USA. 
7 Takéto drevenice dodnes stoja na Zákopčí, Makove, Vysokej nad Kysucou či v Rudinskej. 
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svätých, rôzne tlače). Od začiatku 20. storočia sa v jednotlivých dedinách začali 

objavovať aj murované obydlia bohatších drotárskych majstrov, úspešných 

podomových obchodníkov, ale aj Amerikánov a ţelezničiarov. Rodiny manifes-

tovali prílev financií aj prostredníctvom rodinných hrobov so ţeleznými (liati-

novými) kríţmi alebo s náhrobníkmi z čierneho mramoru či umelého kameňa.  

Drotárstvo, podomový obchod s galantériou i ďalšie opisované zamestnania 

ovplyvnili aj postupný zánik tradičného muţského odevu na Kysuciach (od 

konca 19. storočia), prenikanie továrensky vyrábaných textílií a súčiastok dobo-

vej konfekcie. Nimi sa nahrádzali niektoré súčasti tradičného odevu (napr. sú-

kenné nohavice, huňa, neskôr aj krpce), aby migranti v cudzom prostredí ne-

vzbudzovali neţelanú pozornosť (PRANDA 1970: 59  a n.). Začiatkom 20. 

storočia sa niektorí drotári a podomoví obchodníci snaţili natoľko prispôsobiť 

odevu oblasti, v ktorej pôsobili, ţe nosili tamojší kroj. Tento jav zaznamenáva 

napr. I. Hálek: „Svojím oblečením pripomína skôr nejakého alpského Nemca: 

prevládajúcou zelenou farbou šatstva, emailovými ozdôbkami vyšitou náprsen-

kou, zelenou vestou, na ktorej sa lesknú sklené gombíky a retiazka z hodiniek, 

náušnicou v jednom ušnom lalôčku a malým poľovníckym klobúčikom s kam-

zíčou štetkou“ (HÁLEK 2006 – 2009: 

<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/505/Halek_Zapisky-

lekara/2#ixzz1QkKDCLm1>). Veľký dôraz sa kládol aj na starostlivo udrţiava-

nú, naleštenú obuv. Obľúbené boli aj koţené kabáty – koţaky, ktoré sa v medzi-

vojnovom období stali neodmysliteľnou súčasťou slávnostného nedeľného (kos-

telového) odevu podomových obchodníkov. Signalizovali ich príslušnosť k 

danej profesii, svetaskúsenosť a odlišovali ich od roľníckeho obyvateľstva 

v rodných obciach: „Sudeťaci to uţ vtedy nosili a oni tito mladi sa im chceli 

podobať“ (muţ 1953). 

Drotári a podomoví obchodníci prinášali z cudziny aj darčeky členom svojej 

rodiny, obvykle potraviny (napr. hovädzí loj, ryţa, čokoláda, čaj, ale aj exotické 

ovocie a zelenina – najmä pomaranče a paradajky), odevné súčiastky mestského 

typu (menej látky), dáţdniky – parazole,
8
 ale aj strojčeky na strihanie, britvy, 

ţiletkové strojčeky na holenie, heligónky, modlitebné kniţky a i. Zriedkavejšie 

prinášali predmety potrebné v kuchyni (napr. nové hrnce, panvice, ruské samo-

vary), v domácnosti či na hospodárstve (napr. ručné vŕtačky, pílky na drevo a na 

ţelezo, hoblíky, dláta, ţelezné kopytá na topánky aj s koţami na podráţky, šija-

cie stroje či nástenné hodiny). Pouţívanie prinesených nástrojov okrem iného 

zvyšovalo zručnosť ich majiteľov a pomáhalo celkovému vzostupu ţivotnej 

                                                           
8 Práve dáţdniky (prípadne slnečníky)  boli „poznávacím znamením“ drotárskych manţeliek 

a matiek. Nosili ich prevesené cez ruku (aj v prípade slnečného počasia). Na rozdiel od muţov si 
však ţeny dlhšie podrţali tradičný odev (minimálne do polovice 20. storočia), aj keď domáce mate-

riály nahradili kupovanými. Moţno to vysvetliť tým,  ţe ţeny väčšmi dbali na domáci vkus a dlhšie 

sa mu podriaďovali (najmä strihom). 
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úrovne v jednotlivých obciach. Niektorí (popri Amerikánoch) patrili k prvým 

vlastníkom bicyklov, gramofónov, rádioprijímačov, neskôr motocyklov, výni-

močne aj automobilov (hlavne po 2. svetovej vojne). V mnohých ohľadoch 

(najmä vo vzťahu k ţene a deťom) však ostali konzervatívnymi. Svojou dlhodo-

bou neprítomnosťou a minimálnym záujmom spolupodieľať sa na poľných 

prácach prispeli k zachovaniu vysokého podielu ţenskej ručnej práce 

a neefektívneho ručného obrábania pôdy na Kysuciach aţ do polovice 20. storo-

čia. 

Odchody na sezónne poľnohospodárske práce. Z ďalších pracovných 

migrácií, ktoré istým spôsobom poznačili charakter tradičnej kultúry Kysúc, 

moţno spomenúť odchody na sezónne poľnohospodárske práce. Išlo o jednu 

z najrozšírenejších a najmasovejších foriem kontaktu Kysučanov so vzdialenej-

ším okolím (MANN 1983: 116). V období pred 1. svetovou vojnou hlavný prúd 

sezónnych poľnohospodárskych robotníkov z Kysúc smeroval na Dolnú zem; 

v medzivojnovom období nachádzali prácu v Čechách, Sliezsku a na Morave, 

menej v Rakúsku a Nemecku, kam odchádzali najmä koncom 30. a v 40. ro-

koch. Po roku 1945 sa opäť orientovali na územie Československa, a to formou 

poľnohospodárskych brigád, ktoré v modifikovanej podobe pretrvali aţ do sú-

časnosti. Vo všeobecnosti odchody na sezónne poľnohospodárske práce smero-

vali do úrodných níţinných oblastí, ktoré boli na vyššej hospodárskej, kultúrnej, 

civilizačnej aj sociálnej úrovni. Je pochopiteľné, ţe takýto kontakt nemohol 

ostať bez vplyvu na migrujúcich sezonárov. 

Partie sezónnych poľnohospodárskych robotníkov organizoval objednávate-

ľom poverený gazda, novšie gazdiná, ktorí sa starali nielen o najatie potrebného 

počtu sezónnych robotníkov, ale aj o prideľovanie a kontrolu prác 

i o kaţdodenný styk s majiteľom pôdy. K tradičným druhom sezónnych poľno-

hospodárskych prác patrilo kosenie sena, ţatva a mlátenie obilia. Po rozšírení 

pestovania okopanín (kukurica, cukrová repa, tabak, zemiaky atď.) sa k nim 

pridruţilo aj jarné a letné okopávanie týchto plodín, kosenie viacročných krmo-

vín a ich zváţanie, vykopávanie zemiakov, lámanie a čistenie kukurice a takmer 

aţ do zimy sa preťahujúci zber cukrovej repy (PRANDA 1970: 43 a n.).  

Za prácu boli sezonári odmeňovaní prevaţne naturálnou mzdou (napr. múka, 

jačmeň, kukurica, strukoviny, cukor a i.). Privezené naturálie zohrávali dôleţitú 

úlohu vo výţive obyvateľov Kysúc (napr. kukuričná múka a z nej pripravovaná 

polenta v čase neúrody obilnín), ale aj v hospodárstve (jačmeň na chov hydiny, 

kukurica na kŕmenie ošípaných a pod.). Ďalším motívom odchodov na sezónne 

práce bola moţnosť zarobiť si finančnú hotovosť, aj keď nešlo o veľké 

a pravidelné sumy. Tieto zárobky sezonári pouţili na zaplatenie dlhov a daní, 

ale aj na nákup umelých hnojív a predmetov do domácnosti (napr. posteľná 

bielizeň, kuchynský riad). Zaznamenaný bol aj nákup továrensky vyrábaných 

textílií (napr. líň, tenký batist, mušelín či kašmír) a odevných doplnkov (stuhy, 

bavlna na tkanie, pamuk na vyšívanie a i.), ktoré spočiatku ovplyvnili tradičný 
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odev na Kysuciach iba z hľadiska nového materiálu, nie však jeho strihu (bliţšie 

MANN 1983: 116 a n.). Situácia sa zmenila na prelome 19. a 20. storočia, keď 

sezónni poľnohospodárski robotníci (podobne ako drotári a podomoví obchod-

níci) začali upúšťať od nosenia niektorých odevných súčiastok, tradičné kombi-

novali s konfekčnými, resp. ich úplne nahradili konfekciou.
9
 Ako prvé prestali 

nosiť hune, neskôr aj krpce, ktoré muţi zamenili za bagandţe a ţeny za celé 

topánky. Nakoniec prestali nosiť koţúšok, namiesto ktorého nastúpil konfekčný 

kabát. Najdlhšie sa nosili plátenné košele a súkenné gate, gace, ktoré boli na-

hradené konfekciou kupovanou na sezónnych prácach aţ koncom 30. rokov 20. 

storočia (PRANDA 1970: 70 a n.). Spomenúť moţno aj rozšírenie pletených 

(vlnených) svetrov a viest.
10

  

Osobitné miesto z hľadiska vplyvu sezonárstva na tradičnú kultúru Kysúc 

majú aj ľudové piesne (najmä ţatevné a doţinkové), z nich niektoré sa do tunaj-

šieho spevného repertoáru dostali zásluhou kontaktov sezónnych poľnohospo-

dárskych robotníkov s obyvateľmi iných oblastí Slovenska, ale aj Maďarska, 

Moravy a Čiech (napr. Ţalo dievča, ţalo trávu). Spolu so sezonármi, drotármi 

a podomovými obchodníkmi sa na Kysuce dostávali aj české heligónky. Prvá 

vlna ich šírenia súvisela so vznikom Československa a pracovnými migráciami 

smerujúcimi do českých oblastí; ďalšia vlna sa spájala s odsunom nemeckého 

obyvateľstva z českého pohraničia po skončení 2. svetovej vojny.
11

 Zaujímavos-

ťou je aj vytvorenie vlastného tajného jazyka, ktorý sa pouţíval najmä vtedy, ak 

sa chcel gazda pri dojednaní výšky mzdy za prácu neuvedenú v zmluve poradiť 

so svojimi robotníkmi v prítomnosti veľkostatkára (PRANDA 1970: 57 a n.).
12

 

                                                           
9 S novými materiálmi a postupným nahradzovaním jednotlivých odevných súčiastok konfekciou sa 

zmenila aj farebnosť odevu z tradičnej bielej na čiernu (tmavomodrú). 
10 Na druhej strane však „panský“ vzhľad sezonárov a poľnohospodárskych sluhov mohol zníţiť ich 

šance nájsť si zamestnanie. To sa stalo napr. Filipovi Kaplíkovi z Horného Vadičova, ktorý sa 

v roku 1937 prostredníctvom sprostredkovateľne práce v Kysuckom Novom Meste zjednal do Čiech 
na opatrovanie šiestich kráv. Jeho predpokladanému zamestnávateľovi sa nepozdával jeho „mest-

ský“ výzor, predovšetkým nové páskované šaty. Pravdepodobne sa obával, ţe nevie dobre robiť. Do 
sluţby ho prijal iný gazda, ktorý mu zveril starostlivosť o tri páry koní.  
11 Kysučania sa nezúčastňovali iba znovuosídľovania českého pohraničia. Smerovali tam aj kvôli 

verejným draţbám, na ktorých štát rozpredával skonfiškovaný majetok odsunutého nemeckého 
obyvateľstva. Okrem toho chodili po domoch a roľníckych usadlostiach, ktorým ešte nebol určený 

správca alebo nový majiteľ a brali všetko, čo povaţovali za cenné, resp. potrebné pre domácnosť. 

Okrem hudobných nástrojov (heligónky, husle, dychové nástroje) si domov priváţali najmä šatstvo, 
bielizeň, obuv, periny a nábytok. Vyhľadávané boli najmä skrine, postele a pohovky, menej zrkadlá, 

stoly, stoličky, nástenné hodiny, šijacie stroje a pod. Vďaka týmto aktivitám sa mierne zvýšila 

úroveň bytovej kultúry na Kysuciach a časť furmanov si dočasne zabezpečila relatívne stabilný zdroj 
príjmov. S povozmi chodievali napr. do Bohumína, kde sa nábytok predával, doviezli ho domov, 

lepšie kusy si nechali a zvyšok rozpredali.  
12 Bolo by zaujímavé sledovať, nakoľko bola táto reč podobná krpoštine – argotu drotárov 

a podomových obchodníkov z Kysúc. V teréne sme sa však nestretli s pamätníkmi, ktorí by aktívne 

(alebo aspoň pasívne) ovládali tajnú reč sezónnych poľnohospodárskych robotníkov. 
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Kontakt s inoetnickým prostredím znamenal aj ovládanie cudzích jazykov mig-

rantmi.
13

 

Vysťahovalectvo. Zlé sociálne pomery na prelome 19. a 20. storočia vyvo-

lali aj vlnu vysťahovalectva do USA, v medzivojnovom období do západnej 

Európy (najmä Francúzsko a Belgicko), Kanady a juţnej Ameriky (Argentína, 

menej Brazília, Uruguaj).
14

 Peniaze na cestu sa získavali predajom dobytka, 

zálohovaním časti pôdy, pôţičkami od príbuzných, bohatších gazdov, krčmárov 

alebo tzv. pôţičkou za príslušný úrok, t.j. na základe dlţobného úpisu. V rokoch 

1910 – 1914 poklesol počet obyvateľov Kysúc v dôsledku vysťahovalectva 

o 7,4 % (MANN 1981 – 1982 : 100). Odlev najmä muţskej časti populácie 

zostal zachovaný aj po vzniku Československa (1918).
15

 Napr. v rokoch 1923 – 

1938 bolo v okrese Čadca vydaných 2998 vysťahovaleckých pasov (KRASULA 

2006: 11). Vysťahovalectvo spoločne s pracovnými migráciami malo za násle-

dok narušenie prirodzenej skladby obyvateľstva.  

Najviac vysťahovalcov smerovalo do zámoria. Kým drotári a remeselníci 

hľadali zdroje obţivy v mestách, ostatní sa ako nekvalifikovaní robotníci usá-

dzali v tamojších priemyselných centrách, zamestnávali sa v baniach, ţeleziar-

ňach, vagónkach a cementárňach.
16

 Výrazným znakom zámorskej emigrácie 

boli opakované odchody a návraty vysťahovalcov. Do USA odchádzala väčšina 

chlapov len na určitý čas a po zarobení peňazí sa mienili vrátiť späť. Dočasný 

odchod vnímali ako východisko zo zlej hospodárskej situácie. Poskytoval im 

aspoň minimálnu nádej na zlepšenie sociálnych problémov a prekonanie najťaţ-

šieho obdobia (PRANDA 1966: 20). 

Dlhodobá neprítomnosť muţských členov rodiny ovplyvnila deľbu práce. 

V období vrcholiacich hospodárskych prác ţeny preberali úlohu ich hlavného 

organizátora. Tým sa zvyšovala ich spoločenská prestíţ (PRIEČKO 2003: 108 

a n.). Aj počas prítomnosti muţa si niektoré zachovávali rozhodujúce slovo pri 

riadení príslušnej hospodárskej činnosti, pričom vyuţívali jednoduchšie pracov-

né postupy a vzájomnú výpomoc zaloţenú na princípe reciprocity.
17

 Odchody 

muţov za prácou však mali dopad aj na vznik špecifickej osobnej a sexuálnej 

                                                           
13 Platí nielen o sezónnych poľnohospodárskych robotníkoch, ale najmä o drotároch, podomových 

obchodníkoch a Amerikánoch. 
14 Spomenúť moţno aj staršie vysťahovalectvo na Dolnú zem, najmä do Rumunska (Bihor, Sâlaj 

a Bukovina) a Chorvátska (Slavónia). 
15 Okrem iného mal za následok dočasný pokles ceny nehnuteľností, najmä po roku 1910, keď sa 

z Kysúc sťahovali celé rodiny. Tým sa zvýšila ponuka predaja domov a poľnohospodárskej pôdy. 

Naopak, v nasledujúcich rokoch ich cena prudko vzrástla.   
16 Riečničania a Harvelčania sa usádzali v Alentowne, kým drotári z Vysokej nad Kysucou mierili 

do New Yorku, emigranti z Čierneho pri Čadci do Pittsburghu, zo Zákopčia do New Orleans, St. 

Luis a pod. 
17 Vzájomná výpomoc a svojpomoc boli dôleţitými ekonomickými a sociálnymi inštitúciami, ktoré 

usmerňovali kaţdodenný ţivot kysuckých rodín. Kaţdodenné prejavy výpomoci a solidarity patrili 

k základným pravidlám ľudskej morálky. Zaisťovali súdrţnosť lokálneho spoločenstva, posilňovali 
pocit solidarity i vedomie spolupatričnosti (bliţšie KANDERT 1983 : 78 – 84). 
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morálky. Podobne ako u drotárov, podomových obchodníkov a ich manţeliek 

zaznamenávame nárast mimomanţelských vzťahov a počtu nemanţelských detí.  

 Prvé zárobky sa obvykle pouţili na splatenie pôţičky na cestu, ďalšie na 

výstavbu kostolov, kaplniek či prícestných kríţov, resp. ich stavebné úpravy. 

Tieto donácie religiózneho charakteru sa obvykle vysvetľovali ako poďakovanie 

za šťastný návrat, dobré zárobky, nájdenie práce a pod.
18

 Reemigranti utŕţené 

finančné prostriedky vyuţili aj na nákup poľnohospodárskej pôdy, hospodár-

skych zvierat či výstavbu alebo kúpu domu. Do istej miery sa zvýšila kultúra 

bývania, aj keď nenastala výraznejšia zmena stavebného materiálu. Naďalej 

dominovalo drevo, aj keď sa objavujú aj murované príbytky, svojou vnútornou 

dispozíciou pripomínajúce staršie drevené obydlia. Výnimkou neboli ani „domy 

na kľúč“, ktoré si reemigranti previezli napr. z Oravskej Lesnej. Do domácnosti 

sa kupovali kovové sporáky, nábytok mestského typu, budovali sa komíny.  

Amerikáni spoločne s drotármi, podomovými obchodníkmi a sezónnymi po-

ľnohospodárskymi robotníkmi urýchlili aj zánik muţského tradičného odevu na 

Kysuciach. Svojimi svetlými oblekmi – ancugmi, „americkými“ svetrami, kra-

vatami, tvrdými klobúkmi a topánkami aspoň v nedeľu a vo sviatok (prípadne 

pri návšteve mesta) manifestovali svoj sociálny status, vynucovali si úctu a 

obdiv. Uţ začiatkom 20. storočia si reemigranti prinášali aj pracovný odev – 

majnerky, dţakové nohavice (montérky), krátky pracovný kabát z rovnakého 

materiálu, bagandţe alebo gumené čiţmy, gumáky. Dôsledky vysťahovalectva sa 

však neprejavili iba v odeve Amerikánov, ale aj ich rodinných príslušníkov, 

ktorým prinášali priemyselné textílie, ale aj hotové odevné súčiastky (najmä 

kabáty, oblečenie a obuv deťom) (MANN 1983: 132). Zmenila sa aj úprava 

hlavy, najmä u muţov. Podobne ako drotári, podomoví obchodníci 

a priemyselní robotníci pracujúci na Ostravsku a vo Vítkoviciach preferovali 

účesy mestského strihu. 

V medzivojnovom období si reemigranti priváţali aj luxusné predmety, ako 

fotoaparáty, gramofóny, ale aj vreckové hodinky, prstienky a retiazky. Spome-

núť moţno aj pouţívanie anglických slov, resp. ich skomolenín v ústnom preja-

ve,
19

 či prinášanie moderných pracovných nástrojov (napr. hoblíky, kováčske 

náradie, píly, šijacie stroje, nástroje na brúsenie kosy) (bliţšie MANN 1981: 146 

– 180). Viacerí sa v zámorí priučili remeslu a tieto poznatky zuţitkovali aj do-

ma, niektorí ako výrobcovia – náturisti, iní si dorobili majstrovskú skúšku 

a zriadili vlastnú remeselnícku dielňu (najmä kováčske vyhne – napr. Jozef 

                                                           
18 S rovnakým javom sa stretávame aj u drotárov. V ich prípade okrem výstavby kaplniek, prícest-

ných kríţov a darov na vybudovanie kostolov či odliatie kostolných zvonov moţno spomenúť 

financovanie tzv. drotárskej zástavy, ktorú si u J. B. Klemensa objednali petrohradskí drotári – 
plechári z Turzovky (1876). 
19 Angličtinu reemigranti pouţívali aj v medziosobnom styku, keď chceli pred cudzími utajiť obsah 

svojho rozhovoru. 
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Choluj zo Skalitého či Ján Palárec, st. z Nesluše). Niektorí sa venovali aj ob-

chodu s drevom alebo vďaka kúpe koní povozníctvu. Reemigranti svojimi vy-

sťahovaleckými piesňami (napr. A tam v Amerike krčma murovaná, Zanehal ma 

Janko, zanehal) a rozprávaniami zo ţivota obohatili kysucký folklór. 

Práca v priemysle (Ostravsko). Po 2. svetovej vojne našli mnohí muţi za-

mestnanie v susednom Ostravsku, Tešínsku a Karvinsku. V tejto oblasti sa však 

s nimi stretávame uţ po roku 1918, keď v Moravskej Ostrave, Vítkoviciach a 

Hornom Sliezsku pracovalo asi 800 kysuckých banských robotníkov, v hutách 

asi 1500 a v rôznych stavebných a priemyselných organizáciách asi 1200 robot-

níkov (ŠRAJEROVÁ 2009: 306). Aj po roku 1945 Kysučania odchádzali za 

prácou na Ostravsko, ktoré v tom čase zápasilo s akútnym nedostatkom pracov-

ných síl. Extenzívny rozvoj ťaţkého priemyslu bol nesmierne náročný na muţ-

ské pracovné sily, ktorých nedostatok sa prejavoval najmä po odsune nemecké-

ho obyvateľstva. Na Kysuciach sa realizovali početné nábory na prácu 

v priemysle, zvýšiť počet robotníkov mali aj mnoţiace sa zákazy vykonávať 

drotárstvo či podomový obchod (bliţšie ŠUSTEKOVÁ 2008b: 147 – 152). 

Podľa výsledkov prvého povojnového súpisu obyvateľstva z roku 1946 v okrese 

Čadca pracovalo v baníctve, hutníctve a pri spracovaní kovov na Ostravsku 

1813 ľudí, v okrese Kysucké Nové Mesto 582 osôb (ŠRAJEROVÁ 2009: 309). 

V 50. rokoch aj časť ţien (do sobáša, prípadne narodenia prvého dieťaťa) na-

chádzala zamestnanie v sliezskych hutníckych a banských centrách (Bohumín, 

Ostrava, Karviná, Třinec). Vďaka tomu si zabezpečili vlastný zdroj príjmov, 

čím sa do istej miery stali nezávislými od svojich manţelov.  

Odchádzanie za prácou na Ostravsko malo za následok zmenený vzťah oby-

vateľov k poľnohospodárstvu a pôde. Muţi, ktorí sa vrátili domov po týţdňov-

ke, odmietali sa zúčastňovať poľnohospodárskych prác na úkor svojho voľného 

času a regenerácie, resp. sa do nich zapájali iba v obmedzenej miere. Aj z toho 

dôvodu sa na Kysuciach postupne zväčšovala výmera neobrábanej a opustenej 

pôdy, menil sa hodnotový rebríček Kysučanov, pre ktorých pôda prestávala byť 

najvyššou hodnotou a zmyslom ich snaţenia. S upúšťaním od hospodárenia 

súvisel aj zánik veľkorodín a ich nahradenie rozšírenou (zloţenou) alebo jedno-

duchou (nukleárnou) rodinou.  

Dochádzanie do zamestnania v mestskom prostredí vyţadovalo, ale tieţ ini-

ciovalo zanechanie (resp. modifikovanie) muţského a napokon aj ţenského 

tradičného odevu. Nielen drotári, podomoví obchodníci, sezónni poľnohospo-

dárski robotníci a Amerikáni, ale aj kovoroľníci prispeli k vytvoreniu prechod-

ného typu odevu – tzv. polokroja, ktorý prevzalo aj ostatné dedinské obyvateľ-

stvo. Spoločné stravovanie v závodných jedálňach malo za následok, ţe sa ţeny 

aj muţi oboznamovali s novými postupmi pri príprave jedál, receptami a pod., 

ktoré sa snaţili vyuţiť aj v domácom prostredí (napr. parené buchty, knedle, 

sviečková na smotane, v 60. rokoch sa výraznejšie začalo presadzovať aj peče-

nie či vysmáţanie mäsa).  
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Okrem platu baníci dostávali aj uhlie, čím mali zabezpečené kurivo, ale aj 

určitý príjem z odpredaja jeho prebytku. V 2. polovici 20. storočia uhlie a najmä 

lacnejší koks takmer nahradili iné palivá (najmä drevo) pri vykurovaní príbyt-

kov na Kysuciach. Stabilný príjem mal tieţ za následok rozmach výstavby mu-

rovaných rodinných domov – moderných jedno- i dvojpodlaţných obydlí, zväč-

ša štvorcového či obdĺţnikového pôdorysu s troma alebo viacerými obytnými 

priestormi a rozľahlou kuchyňou, neraz situovanou v suteréne. V prevaţnej 

miere boli vybavené základným príslušenstvom, ktoré bolo charakteristické aj 

pre mestský dom – kúpeľňa, vlastný vodovod, v niektorých prípadoch aj moder-

né WC. 

 Práca v priemysle po roku 1945 znamenala zvýšenie ţivotnej úrovne 

obyvateľov Kysúc. Odchody za prácou do priemyselne vyspelých oblastí Mora-

vy a Sliezska (ale aj do Ţiliny, Martina, Povaţskej Bystrice) mali dopad aj na 

formovanie svetonázoru niektorých migrantov. Aj keď len výnimočne, uţ v 30. 

rokoch sa časť kovoroľníkov inšpirovala komunistickou ideológiou, niektorí sa 

stali členmi KSČ. Dokazuje to aj hlásenie okresného náčelníka v Čadci Krajin-

skému úradu v Bratislave (1932): „Komunistom sa podarilo získať vo väčšine 

okresu takmer celú robotnícku triedu a najmä nezamestnaných“ (MARÁKY – 

ŠELIGA (zost.) 1981: 89 a n.). K výraznejšiemu nárastu členskej základne KSČ 

na Kysuciach však došlo aţ po komunistickom prevrate vo februári 1948, hoci 

manţelky vyvíjali (často úspešný) nátlak na muţov, aby sa obratom vzdali svo-

jej členskej legitimácie a vystúpili zo strany.  

 Záver. Charakter osídlenia Kysúc, ich historický vývoj a prírodné pod-

mienky spoločne s ďalšími faktormi formovali tradičnú kultúru regiónu, ktorý 

býva charakterizovaný ako „chudobný kraj s absolútnou prevahou katolíckeho 

obyvateľstva, mnoţstvom veriacich“ (KRIVÝ – BALKO – FEGLOVÁ 1996: 

218). Na jednej strane veľké vzdialenosti a prírodné prekáţky spôsobili izoláciu 

jednotlivých obcí, viedli k nedostatočným medzilokálnym vzťahom 

a endogamii, na druhej strane nevyhnutnosť vyhľadávať zdroje obţivy aj mimo 

vlastného hospodárstva mala za následok odchody za prácou, či uţ v zmysle 

hlavného, resp. vedľajšieho peňaţného či materiálneho príjmu. Migranti oproti 

tým, ktorí zostávali doma, tvorili špecifickú skupinu obyvateľstva, pre ktorú 

bola charakteristická rozhľadenosť i väčšia nespokojnosť s domácimi pomermi. 

Vďaka nim boli zaznamenané zmeny vo viacerých oblastiach tradičnej kultúry 

Kysúc.  

Rôznorodosť prostredí, v ktorých sa migranti pohybovali, odlišnosť jazykov 

a kultúr vytvárali dostatočné mnoţstvo príleţitostí k väčšej výmene niektorých 

materiálnych aj nemateriálnych hodnôt, ktoré sa svojským spôsobom odrazili 

v spôsobe ţivota migrantov, a ich prostredníctvom aj v tradičnej kultúre Kysúc. 

Pracovné migrácie ovplyvnili rodinný ţivot, spoločenské dianie v obciach, mali 

dopad na odev, architektúru, hygienu, mechanizáciu poľnohospodárskych prác 
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i vzdelanie obyvateľstva. Drotári, podomoví obchodníci, sezónni poľnohospo-

dárski robotníci, Amerikáni, baníci a priemyselní robotníci na Ostravsku boli 

nositeľmi nových informácií a poznatkov, ktoré rozširovali ich obzory 

v politickej, kultúrnej i jazykovej oblasti, sprostredkovane aj ich príbuzným, 

susedom a známym. Odchádzanie za prácou tak výrazne zasiahlo do ţivota 

miestnych ľudí. Prejavilo sa narušovaním tradičného spôsobu ţivota a vnášaním 

prvkov mestskej kultúry do prevaţne agrárneho prostredia Kysúc. Vďaka tomu 

sa tu sformovala charakteristická subkultúra, ktorá neopakovateľným vkladom 

prispela k vytvoreniu špecifického kultúrneho obrazu sledovaného regiónu. 
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PLNIARENSTVO A KÚPEĽNÍCTVO 

V SANTOVKE 

AKO REGIONÁLNE KULTÚRNO-

HISTORICKÉ ŠPECIFIKÁ A PREDMET 

MANAŽMENTU KULTÚRY 
 

Ladislav Lenovský 
 

 
Kľúčové slová: termálne, minerálne pramene, plniarenstvo, povozníctvo, kúpeľníctvo, 

kultúra 

Keywords: thermal and mineral resources, bottle filling, carrying trade, spa bathing, 

culture 

 

Culture and history of each region and locality is specific, original and unique. Mineral 

and thermal  resources situated southeasterly from the town Levice significantly influen-

ced culture of the village Santovka and its surrounding area. Mineral resources were 

used in bottle filling, thermal resources in spa bathing. A stone rose, a specific artefact of 

interior decoration, local park, garden houses, spa, travertine pile location Biely Kamen, 

objects of spa tourism, jobs and professions, social and cultural life, day routine and 

many other aspects have made the local culture absolutely unique. These fragments, 

recorded in studies and publications, have been included in a long-term scientific  rese-

arch. They are also studied in relation to cultural management, through which they are 

still living and preserving. 

 

Kultúra a história kaţdého regiónu, či lokality je jedinečná, originálna 

a neopakovateľná. Špecifické sociokultúrne prvky a javy sú prítomné všade 

a konštatovanie “tam nič nie je” v serióznom vedeckom výskume neobstojí. 

Faktom je, ţe niektoré časti a miesta Slovenska sú menej známe ako iné, je to 

však vţdy spôsobené tým, ţe im doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť 

a materiál absentuje. Ďalší problém pramení z vyuţívania získaných poznatkov 

(manaţment kultúry). Ambíciou príspevku je reagovať práve na tieto dva aspek-

ty. Štúdia je výsledkom terénneho výskumu realizovaného v rokoch 1992-1993 

a 2006-2010 v obci Santovka. Doteraz známe historické a balneo-historické 

poznatky, syntetizované v monografiách Krajčík: Santovka, 1969 a Ţaţová 

(ed.): Mozaika Santovky, 2009 boli doplnené informáciami z rozhovorov 

s miestnymi obyvateľmi – bývalými zamestnancami kúpeľov a ţriediel.  

Kultúrne špecifiká sú výsledkom pôsobenia najrôznejších faktorov, ktoré ich 

vyformovali do najrozmanitejších foriem. Geografické podmienky ovplyvňovali 

ţivot človeka v minulosti významnejšie ako dnes, a preto to, čo nazývame tra-
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dičná kultúra, je nimi determinované primárne. V súvislosti s výskytom termál-

nych a minerálnych prameňov patrí Slovensko k najbohatším krajinám sveta. Z 

registrovaných viac ako 1600 prameňov je termálnych (teplota nad 25°C) 123 a 

minerálnych 789. Vyuţívaných je však oveľa menej, rádovo niekoľko desiatok. 

Dnes na Slovensku existuje 20 kúpeľov a minerálna voda sa plní na 23 mies-

tach. Ich počet sa však relatívne dynamicky mení v historickom, aj súčasnom 

ekonomicko-politickom kontexte. Minerálne a termálne pramene sa môţu stať 

významným faktorom kultúrneho vývoja (napríklad v kúpeľných mestách) ale-

bo je ich vplyv nulový (kde sa síce vyskytujú, ale nevyuţívajú). Niekde na po-

medzí týchto dvoch limitov sa nachádza Santovka a jej kultúra. Minerálne 

a termálne pramene juhovýchodne od Levíc, nachádzajúce sa v línii tektonické-

ho zlomu pod obcami Kalinčiakovo – Malý Kiar – Santovka –Dudince – Slatina 

– Horné Turovce, ovplyvnili spôsob ţivota Santovky, a do istej miery i okoli-

tých obcí. Najdôleţitejším nebol ich výskyt, ako by sa mohlo zdať, ale ich vyu-

ţívanie. 

Obec Santovka. Leţí na severovýchodnom okraji Podunajskej níţiny, v Po-

dunajskej pahorkatine, na predhorí Štiavnických vrchov. Od okresného mesta 

Levice je vzdialená 13 km, od pohraničného mesta Šahy 22 km. Pribliţne 800 

člennú lokálnu societu tvoria prevaţne rímsko-katolícki Slováci, takmer 50 

evanjelikov, 17 kalvínov, okrem Slovákov i 70 Maďarov a 10 Rómov.
1
 Kultúrne 

a jazykovo leţí na pomedzí Tekova a Hontu. Geografické podmienky predurčili 

ako hlavné zdroje obţivy poľnohospodárstvo, do 90. rokov 20. storočia aj chov 

dobytka, od polovice 20. storočia prácu v priemysle a sluţbách v okolitých 

mestách Levice, Šahy a Ţeliezovce. Santovka patrí do prechodnej oblasti medzi 

níţinnou a horskou kultúrou, tradičný níţinný sortiment pestovaných plodín 

(pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, tabak, zelenina: cibuľa, paradajky, papri-

ka, kapusta) je doplnený zemiakmi, repou, vinohradníctvom (najmä samorodé 

odrody) a ovocinárstvom (jablká, hrušky, slivky, čerešne, marhule, moruše). Na 

sledovanom území osídlenom od paleolitu kultúrami lovcov mamutov (pred 30 

tis. rokmi), v neolite príslušníkmi maďarovskej kultúry (1600 pr. Kr.) a iných 

kultúr, na začiatku stredoveku vznikajú cirkevná osada Santovka (Santov), pat-

riaca Pilišskému, neskôr Zirckému opátstvu a poddanská osada Maďarovce, vo 

vlastníctve rodín baróna Nyáriho a rytiera Šomodiho. V okolí cirkevného (gan-

grie) a zemepanského veľkostatku tak vznikli roľnícke spoločenstvá socioprofe-

sijne štruktúrované najmä na bírešské a sedliacke rodiny, ţeliarov, ďalej reme-

selníkov základných remesiel nevyhnutných v poľnohospodárstve, sídliacich 

prevaţne na veľkostatkoch (kováč, kolár, tesár, murár, mäsiar). V obci bol aj 

mlynár a obchodník. Od prelomu 19. a 20. storočia sa v lokalite etabluje vrstva 

poľnohospodárskych robotníkov, z časti tvorená sezónnymi zo stredného Po-

                                                           
1 MOJŢIŠOVÁ, LŐRINCZOVÁ 2009: 198-200 
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hronia, hornej Nitry a Hontu. Mnohí z nich uzatváraním manţelstiev 

s autochtónnym obyvateľstvom sa tu natrvalo usídľujú. Obce aţ do svojho zlú-

čenia v roku 1964 existovali samostatne. Santovka bola fíliou r.k. farnosti 

v Hontianskych Trsťanoch, notariát bol v susedných Domadiciach, Maďarovce 

patrili r.k. farnosti v susedných Demandiciach, kde bol aj notariát. V niektorých 

obdobiach patrili do odlišných okresov, krajov, dokonca štátov.
2
 Najvyšší počet 

obyvateľov (viac ako 1200), výstavba, sluţby, spoločensko-kultúrny progres 

zaznamenáva obec v 70. – 80. rokoch 20. Storočia pod vplyvom rozvoja miest-

neho plniarenstva a kúpeľníctva. 

Plniarenstvo. Počiatky prvotného vyuţívania santovských prameňov siahajú 

do prehistorického obdobia. Znalosti a vedomosti o indikáciách vody boli získa-

né dlhodobým sledovaním jej účinkov na človeka a zvieratá, a podloţené ľudo-

vým liečiteľstvom, poverami a mágiou. Oficiálne sú pramene známe pribliţne 

500 rokov.
3
 Domáci obyvatelia, a najmä tí z okolitých obcí v okruhu asi 15 km, 

chodili k prameňom a vo vedrách a nádobách väčšieho objemu, ktoré nosili v 

košoch na chrbte alebo na kárach a vozoch, si vodu odváţali domov. 

K rozmachu obchodného vyuţitia minerálky prispeli tri kvalitatívne rozdielne 

udalosti: 1. Chemická analýza z roku 1838 Ľudovíta Tognia, lekára a univerzit-

ného profesora z Budapešti, ktorá santovskú vodu klasifikuje ako kyselku s 

liečivými účinkami. 2. Zničenie prameňov konkurenčnej a vtedy známejšej 

Slatinskej kyselky zemetrasením v roku 1858. Odvtedy sa do reštaurácií, pohos-

tinstiev a lekární začína voziť jej náhrada, Santovská kyselka. 3. Epidémia cho-

lery v rokoch 1866 – 1873, keď sa z dôvodu chemického zloţenia uhličitá ky-

selka prejavila ako účinný ochranný prostriedok proti nákaze. Prípad cholery sa 

v Santovke nevyskytol ani jeden. Takáto reklama ešte viac zviditeľnila obec, 

kde okrem prameňov minerálnej vody sa nachádzali i pramene termálnej vody, 

uţ dávnejšie vyuţívané na kúpanie. 

Cirkevný majetok v Santovke sa od 19. stor. hospodársky vyuţíval prostred-

níctvom prenájmov. Prvým, ktorý aj čerpal minerálnu vodu a obchodoval s ňou, 

bol Anton Štangel v rokoch 1847 – 1873. V roku 1869 dostala Santovská kysel-

ka na svetovej výstave v Hamburgu vyznamenanie, čím sa upevnilo jej dobré 

meno aj v medzinárodnom kontexte. Obchod bol časovo i kapacitne limitovaný 

                                                           
2 V rokoch 1938 – 1944 bola v súvislosti s udalosťami II. sv. vojny medzi obcami ustanovená Čes-

koslovensko (Slovensko)–maďarská štátna hranica a kontakty minimalizované. Peši sa ňesmelo 
choďiť ces kopec, na Santov, len na voze, lebo auťe... Ale choďili zme sem-tam načierno, pri mlino-

vom vŕšku. (Jozef Vígh, nar. 1930) 
3 Prvé hodnoverné zmienky sú zo 16., častejšie od 18. storočia. (Wernher, J.: De Admirandis Hvnga-
riae Aqvis Hypomnemation (O podivuhodných vodách Uhorska), vydávanom v 1549 – 1746 v 

desiatych známych vydaniach v celej Európe; Bel, M.: Notitia Hungariae novae historici-

geographica (Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku) z roku 1742.) Henrich von 
Crantz, lekár troch cisárov, v roku 1777 spomína, ţe ľudia pijú vodu, ktorú zachytávajú do orecho-

vej kadluby a pije ju aj dobytok. Termálne pramene sa vyuţívali výhradne na ľudovú liečbu aţ do 

konca stredoveku. V 40. rokoch 19. stor. sa vplyvom týchto diel začalo o Santovku zaujímať okolie, 
aj vtedajší európski znalci minerálnych vôd. 
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vtedajšími formami transportu – konskými povozmi. Industrializácia Uhorska sa 

prejavila i vybudovaním ţelezničnej trate Čata – Šahy. Touto technickou novin-

kou bolo moţné prepraviť fľaše minerálky lacnejšie, rýchlejšie a do väčšej 

vzdialenosti. Nákladnou stanicou bol Ipeľský Sokolec (19 km), kde bol sklad 

plných aj prázdnych fliaš. Sem sa voda dováţala povozmi, odtiaľ vlakom do 

Budapešti. Denne odchádzali týmto spôsobom v prepočte dva vagóny vody. Po 

smrti ďalšieho nájomcu, Ţigmunda Toldiho v roku 1893, sa nájomcom stal jeho 

zať, advokát Alexander Thege-Konkoly, majetok však spravoval jeho synovec 

Ţigmund Toldi a potom Konkolyho syn, tieţ Alexander (1888 – 1969). Ten sa 

narodil v Santovke a bol významným odborníkom v oblasti ţivočíšnej výroby. 

Po rozpade Rakúsko-Uhorska pôsobil v Budapešti ako vysokoškolský pedagóg 

a agrárnik.
4
 Santovská gangria (vrátane obchodu s vodou) vtedy zamestnávala 

45 ľudí. Ţivočíšnu výrobu predstavovalo 50 ks hovädzieho dobytka, 23 koní, 30 

ošípaných a 1197 oviec. V roku 1896 dal Thege-Konkoly postaviť pri prameni 

murovaný pavilón, čím poloţil základy plniarní. V roku 1905 k pavilónu pribu-

dol druhý, jeho zrkadlový obraz. Slúţili ako plniarne vody a sklady. Do 1. sve-

tovej vojny sa vytvorila široká sieť odberateľov, ktorá presahovala hranice mo-

narchie. Obchod s minerálnou vodou sa stal významným zdrojom príjmov ná-

jomcov a majiteľa santovského majetku, ale i miestneho obyvateľstva ako do-

plnkový zdroj obţivy. Počas 1. sv. vojny na front odchádzalo 100 debien po 100 

fľašiach vody denne. Výsledky vojny zmenili mapu Európy, jednou z nových 

krajín bola aj Československá republika (28. októbra 1918). Vznikom hraníc sa 

stratili trhy v zaniknutej monarchii a nové vznikali len pomaly. Rozvoz kyselky 

poklesol na 1/10 (z pribliţne 1 mil. fliaš na 100 000 ročne). Po niekoľkých ro-

koch sa obchod prostredníctvom nových ekonomických a politických vzťahov 

revitalizoval. Alexander Thege-Konkoly po 83 rokoch pobytu jeho rodiny 

v Santovke, ako cudzí štátny príslušník, stratil nájom a na jar 1924 sa odsťaho-

val do Maďarska. Nová zmluva o prenájme bola uzavretá s Antonínom Horá-

kom z Moravy. Na veľkostatku zamestnával 18 zamestnancov (dvoch gazdov, 

vinára, skladníka, hájnika, 12 bírešov a záhradníka) a v plniarni 22 ţien a 4 – 10 

muţov.
5
 Práca prebiehala manufaktúrnym spôsobom, voda zo studní tiekla sa-

mospádom a plnila sa v prehĺbenej šachte hlbokej asi 2 m. Tam stáli dve ţeny, 

ktoré ručne plnili fľaše. Ďalšie zátkovali, presvecovali, etiketovali a odnášali 

fľaše do skladu, alebo umývali prázdne. Muţi robili podľa potreby len pri ťaţ-

ších prácach (oprava, nakladanie debien a pod.). Pracovná doba bola od 5.00 do 

23.00, neskôr sa pracovalo na dve smeny (6.00 – 21.00 a 21.00 – 6.00), 

s jednohodinovými poludňajšími a polnočnými prestávkami. V ďalšej etape sa 

pouţíval zátkovač – páka, ktorá zatláčala zátku do hrdla fľaše. Sklenené prázdne 

fľaše sa umývali v kadiach štetkami vyrobenými z konských chvostov. Ako 

                                                           
4 BEŠINOVÁ 2009: 129 
5 POCISK 2009: 136, 218 - 220 
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čistidlo sa pouţíval konský trus rozpustený v teplej vode, neskôr ho nahradila 

zriedená kyselina soľná.
6
 

Povozníctvo. V súvislosti s predajom minerálnej vody boli nenahraditeľné 

kone. Do polovice 20. storočia rozváţalo vodu 22 párov koní z veľkostatku 

a ďalších 8 – 10 párov mali gazdovia.
7
 Bolo významným doplnkovým zamest-

naním miestnych muţov a špecializované nielen na rozvoz, ale aj predaj vody. 

30 povozov denne odváţalo pribliţne 10.000 fliaš kyselky (najčastejšie objemu 

1,2 l). Na rozvoz sa pouţívali drabinové vozy. Rozváţalo sa celoročne, no 

v zime menej. Fľaše sa najprv ukladali voľne do slamy alebo struţlín, aby sa 

nerozbili. Striedavo sa ukladali vrstvy slamy a fliaš, nakoniec sa plný voz pri-

kryl slamou, plachtou alebo doskami. Naň naloţili furmani krmivo pre kone. 

V zime hrozilo, ţe voda vo fľašiach zamrzne a roztrhá ich, preto ich neplnili 

doplna, ale tak, aby voda za jazdy ločkala. Balilo sa do jačmennej slamy, ktorá 

udrţiava teplotu lepšie ako pšeničná. V zime sa voda vozila do takých lokalít, 

aby sa furman do večera vrátil. Voz sa nakladal uţ od polnoci, aby mohol fur-

man skoro ráno vyraziť. Pre samostatných gazdov predaj vody znamenal zaují-

mavú moţnosť privyrobiť si najmä v čase, keď nemali dôleţitú prácu na gaz-

dovstve. Spočiatku chodili náhodne a menej často, no postupne získavali viac a 

pravidelných zákazníkov (krčmy, hostince, reštaurácie, kaviarne, obchody, 

fabriky, lekárne a pod.). Na spiatočnej ceste brali na výmenu prázdne fľaše. 

Mali svoje kontakty a trasy, ktorých absolvovanie trvalo aj 5 – 7 dní. Dokonale 

ich poznali a mali na nich svojich známych, aby v prípade potreby mohli u nich 

prenocovať. Hlavným motívom ciest povozníkov bol, samozrejme, zisk. Nieke-

dy zarobili aj 10 zlatých za deň. Ak by išli so záprahom orať alebo furmanili 

doma, zarobili by 2 zlaté.
8
 Nikdy sa však úplne nezamerali na obchod s vodou. 

Okrem nich z veľkej miery z vodov choďili aj bíreši z veľkostatku.
9
 Povozníci 

                                                           
6 Santovänskích chlapov, čo rozváţali kislú vodu, poznali uš zďaleka, lebo ňemali chvosti na koňach. 
Keť prišov nabrať vodu gu prameňu a čakav kín mu naberieme a naloţíme, ukradli zme mu z koňa 

chvosta vlasi, z toho zme si poton takje šťetki na umívaňia fliaš urobili. Tí sa poton na nás hňevali 

a šomrali, ţe ňebudú s takíma koňáma choďiť. (Mária Lenovská, nar. 1927)  
7 V roku 1928 sa v Santovke chovalo 80 koní. (BEŠINOVÁ 2009: 143) 
8 KRAJČÍK 1969: 42-43 
9 Vozi choďili začasu rano, lebo ešťe v noci sa pohli, abi sa sťihli do večera vráťiť. Bíreši z majetku 
choďili z vodov. Lacibáči Boťík choďiv voziť do Štiavňici. Bíreši sa starali o dva koňe a narábali 

s ňima gďe bolo način. Či orali, či siali. Aj Ribár a Zaťko z vodov choďili. Gazduvali, aj vozili do 
Levíc.(Pavlína Gregušová, nar. 1913)   

Vozili Birčák, Boťík, Janda. Tí robili na majetku. Rano išli, Šťiavnici prenocuvali a na druhí ďeň išli 

domov. Za Horáka to bolo. Koleda, Ďekiskí a Jalakša, to boli sedliaci. Keď ňemali čo robiť, išli do 
Levíc, do Štúrova, do Estergomu. (Jolana Turnaivová, nar. 1907) 

Na vozach choďili Lacibáči Boťík, Jankovič, to bov kováč na majetku, a Janda. Šeci z majetku. Koňe 

a vozi boli majetku. Robili na deputát. Abi sa ňepreťekali, gdo pojďe z vodov, boli uš takí vibratí, čo 
ich stále posielali. (Mária Lenovská, nar. 1927) 

Výplaty neboli bohvieaké, takţe na cestách nič veľké nezvykli kupovať. Deťom niekedy kúpili čoko-

ládu alebo cukríky, oni si kúpili tabak. Do domácnosti petrolej, cukor, soľ a podobne. Keď náhodou 
kúpil ţene ručník, to uţ bol veľký dar. Mohol si to dovoliť len vtedy, keď dostal od krčmára väčší 



Ladislav Lenovský 

 

 

 184 

boli jediní, ktorí prinášali do obce správy o tom, čo sa kde stalo, alebo chystá. 

Boli skúsení a najmä v súvislosti s usadlým a relatívne statickým spôsobom 

ţivota ľudí na vidieku, sveta znalí a uţívali zaslúţený rešpekt. Začiatkom ich 

konca bolo zakúpenie prvého nákladného auta v roku 1925 a ďalších v rokoch 

1937, 1946 a 1950.
10

 Autom bolo moţné za ten istý čas voziť vodu ďalej a na 

viacero miest. Distribúcia minerálnej vody do Bratislavy, Košíc, Brna, Prahy 

a Budapešti sa realizovala ţeleznicou, no uţ zo stanice v Leviciach. Povozy sa 

pouţívali len na kratšie vzdialenosti a po roku 1953 tento spôsob prepravy defi-

nitívne zaniká. 

Plniarenská industria. Udalosti na Slovensku koncom 30. rokov 20. storo-

čia vyústili do vyhostenia českých štátnych príslušníkov (úradníkov, učiteľov, 

ţelezničiarov, sudcov a podnikateľov), nájomcovi Horákovi bol preto v októbri 

1940 nájom santovského veľkostatku a plniarní zrušený. Zamestnával dvoch 

úradníkov, 26 stálych, 10 nestálych a 40 sezónnych robotníkov. Hospodárska 

správa naďalej obchodovala s minerálnou vodou, kde zamestnávala 19 pracov-

níkov. Manufaktúrny spôsob plnenia vody po 2. sv. vojne stále pretrváva, no 

postupne ho nahrádza mechanizácia – začali sa pouţívať ručné umývacie bubny. 

Fľašky sa ukladajú uţ nie voľne do slamy, alebo drevených struţlín, ale do 

kontajnerov. V priebehu 50. rokov sa začali pouţívať drevené, potom kovové, 

kovoplastové a nakoniec plastové prepravky.
11

 Po roku 1948 vlastníkov pôdy 

zasiahla kolektivizácia, gazdovská pôda vytvorila druţstvá a panská/cirkevná 

štátny majetok. Z veľkostatku boli vyčlenené nehnuteľnosti patriace podniku 

Santovská kyselka, ktorý bol znárodnený podľa Zákona č. 125/1948 Sb. o zná-

                                                                                                                                  
bakšiš. Krčmár im vyplatil peniaze za vodu hneď, inkasovali za hotové. Jedlo si brávali z domu. 
Málokedy si kupovali. Dostávali diéty, ale tie si väčšinou nechávali. Keďţe to neboli bohaté rodiny, 

keď bola zabíjačka, všetko si delili. Mali rozvrh, kto bude kedy zabíjať. Takţe na cesty si so sebou 

nosili chlieb, masť, cibuľu, slaninu, klobásu, keď bolo, tak údené alebo šunku. Na pitie vodu, víno, aj 

pálenku. Na zahriatie. Večer sa stretávali v krčme. Okrem novín, ktoré sa donášali do dediny, boli 

práve oni často jediní, ktorí nosili nejaké nové informácie. Boli zbehlejší a skúsenejší. Poznali trasy, 

mestá, dediny, ľudí. Po večeroch rozprávali príbehy, kto čo zaţil, čo sa kde stalo. Keď som bol malý 
chlapec, chodieval som za otcom do krčmy a počúval som ich. (Jozef Lacko, nar. 1941) 
10 KRAJČÍK 1969: 42-45 
11 Kislú vodu zme naberali do skladu lebo rovno na vozi zme dávali. Tí, čo prišli, doňiesli flaške na 
vímenu prázne a mi zme in plnje naloţili. Keď boli novje flaške, ňebolo ich treba tag umívať. Nabra-

li zme ďesať, dvanácťisíc za ďeň. Ale keď boli starje, tak peť, šesťisíc. Tieto starje masnje flaške sa 

ţdi zime umívali, lebo tedi voda ňešla tag ako leťe. Len ťisíc, dveťisíc za ďeň. Keď bolo način nakla-
dať, tag nás o treťej, štvrtej rano zobudili a išli zme nakladať. V takích pároch zme robievali. Naj-

viac roboti bolo v leťe. Tedi krčmári veľmo pítali. Rano vozi nakladať a poton do pola do večera. 

(Mária Lenovská, nar. 1927) 

  Do frušťika zme jedon voz nabrali. Šesto flaškov. A to išlo do Levíc. Poton bov frušťik a poton zme 

cudzín. Dali veďieť kedi prídu, kelko ksú, napísali na lístok a mi zme in nachistali. Cudzí si aj sami 

choďili brať. Jedon mav sto flaškov, druhí više. Keď prišli z Maďaroviec, lebo Ďemenďíc, 
s košnáma na chrpťe, tí plaťili meňej. Aj zme ich poznali, hat akobi ňie, zadarmo zme in ňemohli dať 

lebo tan jedon chlap ţdi stáv, viberav peňiaze a zapisuvav. (Pavlína Gregušová, nar. 1913)  
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rodnení prírodných liečivých zdrojov a kúpeľov. Zavedením elektriny do San-

tovky po roku 1951 manufaktúrny systém v ţriedlach zaniká, automatická plnia-

renská linka počas dvojsmennej prevádzky naplnila 50 000 fliaš denne. Vodu 

rozváţali nákladné autá a celú prevádzku zabezpečovalo 16 pracovníkov. Táto 

plniareň patrila k najmodernejším závodom Československa a santovská mine-

rálka k najobľúbenejším. V roku 1956 bol zriadený podnik Západoslovenské 

ţriedla, n. p. Santovka, k nemu boli pričlenené ţriedla Fatra a Maštinská, neskôr 

Slatina a Budiš. V tejto štruktúre existoval podnik do privatizácie v decembri 

1995. Spoločensko-ekonomický dopyt po vode v 60. rokoch si vynútil zvýšenie 

výrobnej kapacity plniarní, preto sa v 70. rokoch realizoval v lokalite rozsiahly 

hydrogeologický prieskum, ktorého výsledkom boli 2 zdroje minerálnej vody s 

výdatnosťou pribliţne 1,0 l/s. Plynofikácia obce v 70. rokoch 20. stor. (Santovka 

bola prvá plynofikovaná obec v okrese Levice) sa udiala najmä vďaka plynofi-

kácii závodu Západoslovenské ţriedla. V roku 1995 bol podnik rozdelený na 

Západoslovenské ţriedla, a. s., kde patrili Santovka a Slatina a Stredoslovenské 

ţriedla, a. s., do ktorých boli zaradené Fatra a Budiš. V tomto období mal závod 

dve nákladné autá s návesmi a 10 áut si prenajímal od súkromných prepravcov. 

Expedovalo 12 nákladných áut po celom Slovensku. Od ţelezničnej prepravy sa 

upustilo. Majoritným vlastníkom ţriediel sa stala Ironman, s. r. o., ktorej vede-

nie do veľkej miery prispelo k postupnému úpadku výroby. V rokoch 2002 – 

2004 sa voda v Santovke prestala plniť a v cisternách sa preváţala do závodu 

v Slatine, kde sa fľaškovala. Potom sa santovské plniarne, rozhodnutím manaţ-

mentu zamerať sa len na značku Slatina, úplne uzavreli. Zamestnanci z obce 

a okolia prišli o prácu, udrţali si ju len štyria – stráţnici. Paradoxný, aţ neuveri-

teľný stav, keď sa jedna z najstarších a v istom čase aj najobľúbenejších mine-

rálnych vôd v štáte neplní, nepredáva a úplne sa vytratila z trhu, sa končí v roku 

2010. Závod spolu s pozemkami sa stal v roku 2009 majetkom Aqua mineral, 

s.r.o., v roku 2010 sa plnenie a predaj minerálnej vody obnovujú. Prácu 

v ţriedlach nachádza viac ako 20 zamestnancov. Návrat na pulty však nie je 

jednoduchý a ekonomická situácia je ťaţká.  

Kúpeľníctvo. Vyvinulo sa z viery v zázračnú silu vody, najprv empiricky, 

vţdy mytologicky či náboţensky, neskôr i vedecky dokázanú. V období 16. – 

18. stor. kúpele v Maďarovciach boli v skutočnosti ...do kameňa nedbanlivo 

vytesaný kúpeľ...; ...voda v kamennej priehlbine, kde sa ľudia kúpu...; sírne 

jazierko; ...pri hradskej ceste vápencová nádrţ zvaná Veľký kúpeľ.
12

 Na ploche 

pribliţne 100 x 200 m bolo 6 prameňov: Biely prameň, Kúpeľný prameň (11 

výverov na kopci vedľa kúpeľa), Štrandový prameň, Horká voda a Pavla. Histo-

rické správy sú o prameni, usadzujúcom bahno, ktoré obyvatelia miešajú s tu-

kom a pouţívajú ako hojivú masť. V letných mesiacoch prichádza sem veľa 

pospolitého ľudu, ktorý sa v ňom kúpe pri ochorení na reumu, astmu a bolesti 

                                                           
12 KRAJČÍK 1969: 65 podľa Bel 1742, Piker 1750, Csaplovics 1821, Lengyel 1854. 
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kĺbov.
13

 Uţ v roku 1820 dala Hontianska ţupa postaviť pri kúpeli byt pre okres-

ného podlekára, aby chorí, ktorí sa prišli liečiť, mali k dispozícii lekárske ošet-

renie. Prvým obyvateľom domu bol Ţigmund Toldi, chirurg a krčmár v jednej 

osobe.
14

 Kaţdý nájomca kúpeľov mal na sezónu vţdy zamestnaného kúpeľníka. 

Jeho pracovná náplň pozostávala z kúpeľných a zdravotníckych sluţieb. Do 

medzivojnového obdobia poskytovali kúpeľníci v kúpeľoch masáţe, púšťanie 

ţilou, ošetrovanie vyráţok, vredov, rán, prikladanie baniek, trhanie  zubov, 

strihanie, holenie. Počas epidémií moru a cholery boli s ránhojičmi často jedi-

nými ošetrovateľmi chorých.  

Na organizovanejšie zdravotné a liečebné účely sa začali pramene 

v Santovke vyuţívať aţ v 2. pol. 19. stor. V tomto čase bolo pri vývere 

v Maďarovciach kúpeľné jazierko, kúpeľní hostia však museli od augusta uvoľ-

niť priestory pre miestnych pestovateľov konope. Teplé pramene prvýkrát che-

micky analyzovali v roku 1863 Ján Molnár a o rok neskôr viedenský chemik 

Kletsinsky, odkedy sa voda oficiálne mohla pouţívať na liečebné účely. V roku 

1863 sa začal prameň upravovať. Travertínové boky boli osekané, vznikol ob-

dĺţnikový bazén 10 x 6 metrov, obohnaný kamenným múrikom. Za vstup sa 

platilo 5 grajciarov. V roku 1864 miestny statkár a majiteľ kúpeľov Karol Šo-

modi dal postaviť moderný kúpeľný dom švajčiarskeho štýlu a pri bazéne kabí-

ny na prezliekanie. Všetci kúpeľní hostia boli kúpeľníkmi vopred poučení 

o kúpaní, podmienkou vstupu bolo vyšetrenie kúpeľného lekára a predpísanie 

kúpeľa. Do kúpeľa nemal ísť nikto s plným ţalúdkom, chudokrvní mohli byť v 

bazéne 7 – 12 minút, zdraví 10 – 20 minút. Hovorilo sa, ţe kto sa veľa kúpal, 

zoslabol a zle spal. Niektorí odváţlivci sa šli kúpať aj napriek varovaniu, keď 

bolo v bazéne alebo vo vani veľa sírovodíkových výparov. Týchto zvyčajne o 

niekoľko minút vynášali v bezvedomí a preberali ich podávaním citrónovej šťa-

vy s mliekom.
15

 V krytom bazéne bolo zakázané fajčiť, plávať a pľuvať. Neskôr 

sa vybudovali ešte dva malé bazéniky – vane (1,5 m x 1,2 m x 0,8 m). Neďaleko 

mlynu bol starší, menší bazén so zrubovými stenami a strechou na štyroch stĺ-

poch. Kúpeľ, za ktorý sa platilo, bol pre elitu, menší spoločný kúpeľ zadarmo, k 

tomu vaňové oddelenie. V rokoch 1866 – 1939 fungoval k areáli kúpeľov uby-

tovací dom Viktória, ktorý v roku 1952 bol v súvislosti s výstavbou štrandového 

bazéna zbúraný. Šomodiho dcéra Eleonóra kúpele prenajala Danielovi Kevic-

kému, ktorý vlastnil miestnu krčmu a mäsiarstvo. V krčme bolo 9 izieb pre 

hostí, existovala do roku 1939. V roku 1896 dal Kevický prebudovať zhorený 

                                                           
13 KRAJČÍK 1969: 66 
14 Ţigmund Toldi okrem hospodárstva ťaţil aj z kyslej vody. Obchod išiel dobre a v jeho krčme 

zanechalo viac santovských rodín svoje majetky. Dal upraviť prameň a jeho okolie. Ako chirurg 
najviac banke sekal. Keď niektorému pacientovi sekol ţilu, kázal mu ihneď dvakrát toľko vína vypiť, 

koľko mu vytieklo krvi. Ktovie, či zarábal viacej ako lekár alebo ako krčmár. (KRAJČÍK 1969: 80) 
15 KRAJČÍK 1969: 58 
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mlyn na hotel pre kúpeľných hostí, zvaný Sáloda. Na prízemí bola veľká sála a 

na poschodí 16 izieb pre hostí. Začiatkom 1. svetovej vojny hotel zanikol, objekt 

bol prenajatý škole a neskôr prestavaný na sýpku. V roku 1899 dal Kevický 

postaviť tzv. Dolný kúpeľ (6 m x 10 m) lichobeţníkového tvaru a okolo drevené 

kabíny na prezliekanie. Tiekla doň voda z horného kúpeľa a ľudia sa tu preto 

neradi kúpali. Pri Hornom kúpeli dal Kevický postaviť ešte 5 vaní, spolu ich 

bolo 7. V rokoch 1919 – 1925 bola nájomníčkou kúpeľov Kevického vdova a 

v nasledujúcich troch rokoch sa vystriedalo niekoľko ďalších nájomcov (Bulla, 

Heflingerová, Michal Turay, Ignác Čifári). V roku 1928 ich vzal do prenájmu 

Gabriel Štrba z Kmeťoviec, ktorý mal v Maďarovciach od roku 1922 prenajatú 

krčmu. Pri kúpeli dal postaviť malý pavilón s výčapom, kuchyňou a otvorenou 

drevenou tanečnou sálou. Objekt zhorel v roku 1926. O rok neskôr dal postaviť 

novú reštauráciu aj s tanečnou sálou. Zariadenie bolo v roku 1961 prestavané na 

murovanú jedáleň s kapacitou 80 miest s terasou s 80 stoličkami na nádvorí, 

ktorá stojí dodnes. Štrba dal pri kúpeli vybudovať aj tenisový kurt, ktorý fungo-

val do roku 1930. V roku 1948 boli znárodnené aj kúpele, v roku 1950 odo-

vzdané Československým štátnym kúpeľom, ktoré ich prenajali JRD Malinovec 

(nový názov Maďaroviec). V roku 1957 začali v areáli kúpaliska prieskumné 

vrty, bol navŕtaný zdrojový vrt vonkajších bazénov B-3. V rokoch 1958 – 1962 

získava kúpalisko základy súčasnej podoby, bol vybudovaný štrandový bazén 

50 x 16 m, stredný bazén 16 x 10 m a detský bazén 9 x 8 m. Zo starších ob-

jektov zostali len krytý bazén a reštaurácia s otvorenou terasou. Na krytý bazén 

nadväzoval nový objekt s 23 vaňami a kotolňou. Sluţby pre kúpeľných hostí 

poskytovali reštaurácia a bufet na kúpalisku, od roku 1961 priľahlá reštaurácia 

a hotel “Prameň”, od roku 1966 aj reštaurácia “Koliba”. Okrem stravovania 

poskytovali aj sluţby spoločenského charakteru. V rokoch 1988 – 1990 prebie-

hala rekonštrukcia, po otvorení nového krídla vaňových kúpeľov bolo 

k dispozícii 14 vaní.
16

 Znárodnenie, rekonštrukčné, prieskumné a stavebné práce 

znamenali pre kúpele zmeny nielen v prevádzke, ale aj v organizácii práce. 

Modernizácia kúpeľníctva vyústila do vzniku špecializovaných kúpeľných za-

mestnaní, ako vaňiarka (kúpeľník vo vaňových kúpeľoch), kúpeľňíčka f kriton 

(kúpeľník v krytom bazéne), pokladňík, šatňiarka, upratovačka, nočný stráţnik, 

plavčík, údrţbár (okrem toho aj kurič), vedúci zamestnanec (organizácia práce, 

odmeňovanie, správa zariadenia). Lekár ordinoval v novovybudovanom zdra-

votnom stredisku. V čase sezóny pracovalo v kúpeľoch viac ako 20 zamestnan-

cov, celoročnú prácu ponúkali pre pribliţne 10. Zima bola pre kúpeľníčky jedi-

ným obdobím, keď mali čas na odpočinok a domáce práce (tkanie a viazanie 

kobercov – pokrovcov, vyšívanie, páranie peria, šitie). Celoroční zamestnanci sa 

venovali údrţbe areálu, čistili potrubia od vápencových usadenín pomocou 

kyseliny a vybíjaním, opravovali poškodené múry, omietky a bazény. Väčšinu 

                                                           
16 Kronika kúpeľov od roku 1983 
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zamestnancov tvorili ţeny, najmä matky s deťmi, vydaté alebo vdovy. Pochá-

dzali nielen zo Santovky (a Maďaroviec), ale aj z okolitých dedín (Kalinčiako-

vo, Domadice). Výhradne muţi pracovali ako plavčík, stráţnik a údrţbár. Polo-

vicu sezónnych zamestnancov tvorili brigádnici – študenti (plavčíci, v bufetoch, 

pri pokladni). Kúpeľná sezóna v Santovke sa začínala v máji a končila sa 

v polovici septembra. Vo vaňových kúpeľoch a krytom bazéne pokračovala 

niekedy aţ do novembra.
17

 Počas hlavnej sezóny zamestnanci, najmä kúpeľníč-

ky, pracovali od skorého rána do večera. Kúpele boli otvorené od 8.00 do 18.00 

hod. Za jeden deň sa v jednej vani okúpalo aj 20 ľudí, spolu denne pribliţne 460 

– 500. V krytom bazéne sa za deň v sezóne okúpalo aj 300 – 400 návštevníkov. 

I napriek fyzickej náročnosti (celé hodiny na nohách, v pohybe, pri opatrovaní 

kúpeľných hostí a príprave kúpeľa), časovej náročnosti (počas sezóny od rána 

do večera kaţdý deň, okrem pondelka – sanitárneho dňa)  a psychickému tlaku 

(kaţdý očakával príjemné správanie s cieľom vytvoriť príjemnú atmosféru kú-

peľov) si kúpeľníčky prácu váţili a boli rady, ţe ju majú.
18

 S prácou pri kúpeli 

boli spokojné aj preto, lebo v porovnaní s prácou na poli bola menej náročná a 

mzda bola vyššia.
19

 Obdobie od zoštátnenia do roku 1989 moţno z pohľadu 

                                                           
17 Dvacaďosem rokov (1961 - 1989) som robila vaňiarku. Na vaňiach zme boli tri. Kaţdá mala 
seďem, osem vaňí. Tan sa choďili liečiť takí starší luďia na egzémi, na reumu, na visokí tlak. Tá síra 

veľmo dobre robí na to. Napusťila son vodu podla lekárskiho pretpisu. Dvacaťseďem, dvacaďosem 

stupňov tím, čo mali visokí tlak. Reumatikom tricaťpeť, tricaťseďem. Od rana do večera aj stotricať 
luďí. Keť sa vikúpali, vaňu son videzinfikuvala a viumívala. Keď son pripravila vaňu pre novího, ten 

prišiev, okúpav sa dvacaď minúť, poton zabaliť do deki a na lehátko. Kaţdího son misela kaţdích 

peť, ďesaď minút pozerať. Stalo sa, ţe aj zomreli. Mav visokí tlak, dostav infarkt a zomrev. (Ľudmila 
Tóthová, nar. 1938) 
18 Rano son stala o piatej, nakrmila husi, sliepke, zajace, do opchodu išla, navarila ďeťon na obet, 

keť prídu zo školi abi mali. Ces prázňini son im napísala lístok, keť stanú, čo majú šetko porobiť, a 

tadole do kúpela išla. Tan zme aj obed mali. F tej reštavrácii nám varili. Kín son šetko poriaďila, aj 

seďen, osen hoďín večer bolo. Doma son prichistala ďeťon jeďeňia, nakrmila statok, porobila čo 

bolo treba okolo domu a išla spať. A tak kaţdí ďeň, keť bola sezóna. Veru tak. (Mária Lenovská, nar. 
1927) 

Rano son o štvrtej stala, školu son musela ísť pozametať, lebo ešťe tan son školňíčku dvacadva 

rokov robila. Poton ďeťon jeďeňia, nakrmiť hiďinu a na ósmu do kúpela. Musela son veru načas 
choďiť, keť son si ksela mesto udrţať. Tan celí ďeň,večer ďeťi nachovať, uloţiť, porobiť a tajšla son 

aj ja (spať). (Alţbeta Kopernická, 1919) 
19 Kebi son ňerobila pri kúpeli, robila bi son na drustve, lebo pri kislej voďe. Na drustve ňezarábali 
telko, ale mali zboţia. Obilia a krmu. Zarábali dvesto, tristo korún a zboţia. Bolo dobre pri kúpeli. 

Inak bi som sa musela lopoťiť na poli, lebo pri ţriedle naberať vodu, tej zime. A tu son aj lepšie 

zarobila. (Mária Lenovská, nar. 1927)  

Pri kúpeli sa mi to lúbilo viacej. Lepšie ako v leťe na poli, repu kopať lebo šintuvať tabačinu zime. ... 

Kaţdí ďeň son s pár korunáma domov prišla. Mohla son plánuvať, na zimu, keď ňebuďem pri kúpe-

li, son si riţu nakúpila, papriku, cukor, šetko na celje mesiace. Aj ďeti son zaobliekla. (Alţbeta 
Kopernická, 1919) 

Ťisícdvesto korún ňebolo veľa, lebo aj jedenác, dvanác hoďín ďeňňe zme robili. Trigelti, prepitnuô. 

Šatňi kriton boli takí, čo dali jednu, lebo dve, aj tri koruni. Ale boli aj takí, čo viadzrázi prišiev 
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kúpeľníctva v Santovke charakterizovať ako veľmi úspešné, stabilné a rozvojo-

vé. Návštevnosť neustále stúpala, rozširovala sa ponuka sluţieb a sieť zariadení 

cestovného ruchu. Santovské kúpele boli súčasťou systému československých 

kúpeľov, štátom prevádzkovaných ako zdravotnícke a rekreačné zariadenia 

prístupné širokej verejnosti. To im zabezpečovalo pravidelný prílev rekreantov 

zo Slovenska, Čiech, severnej Moravy aj okolitých krajín bývalého východného 

bloku. Rekreačné chatky patriace rôznym inštitúciám boli počas letných prázd-

nin preplnené, na lúke pod reštauráciou “Koliba” a pri (bývalom) mlyne boli 

rozloţené stanové tábory.
20

 V 80. rokoch navštevovalo kúpele pribliţne 90 000 

návštevníkov ročne. 2000 návštevníkov kúpaliska denne nebolo nič mimoriad-

ne. V niektorých dňoch museli kúpalisko uzavrieť, pretoţe bola naplnená ma-

ximálna kapacita 3000 hostí.
21

 Kúpať sa dalo v troch bazénoch (detskom, stred-

nom, veľkom – plaveckom, do roku 1969 i so skokanskou veţou), súčasťou 

areálu bol i most cez potok Búr, efektne prepájajúci travertínové skaly na jeho 

druhom brehu s areálom kúpaliska. Chatové osady boli v Santovke aj v Maďa-

rovciach.  

Prítomnosť kúpeľných hostí podnietila moţnosť a potrebu ich ubytovania. 

Ubytovacie zariadenia nie vţdy kapacitne, charakterom alebo cenovo spĺňali 

poţiadavky rekreantov a ponuku rozšírilo ubytovanie v súkromí. Bolo zaujíma-

vou moţnosťou doplnkového príjmu časti miestneho obyvateľstva. Jeho počiat-

ky moţno datovať do 19. stor., keď hostia prichádzali na viac dní, no vrchol 

nastáva v 2. pol. 20. stor. Ubytovanie v súkromí poskytovali najmä zamestnanci 

kúpeľov, ktorí boli s hosťami v najuţšom a prvom kontakte. Stávalo sa, ţe ten 

istý klient i s rodinou sa ubytovával u toho istého kúpeľníka aj niekoľko rokov. 

Ubytovávanie bolo väčšinou neoficiálne a preto sa nikto týmto spôsobom zá-

robku príliš nechválil. Všetci však vedeli, kto ubytováva a kto nie, a v prípade 

                                                                                                                                  
a ňedav ňišt a poton naraz dav dvacať korún. Za ďeň son mala aj peďesiat korún. A boli aj takí, čo 

ňištňedáli. (Mária Lenovská, nar. 1927)    

Prepitnuô čiňilo druhí plat pri vaňiach. Zato sa oplaťilo tan robiť. Aj peť korún dali. Zo Ţeliezoviec, 
Levičaňia, s Krťíša, Moraviec. Maďari, Češi, aj z Ameriki. Tri či šťiri doláre son dostála. Češi tí 

málo dávali. Choďiť ľúbili, ale tí len pivo vipili, okúpali sa a ništ ňedali. Keď zme ich pekňe vítali 

a dobre sa o ňich starali, odmeňili sa. A poton druhiráz vihladávali toho istího. (Alţbeta Kopernic-
ká, nar. 1919) 
20 NIEZGODZKY 2009: 437-439 
21 Ras son tu mala samích ţandárov. Na ţandárskej chaťe boli. Precedovia, šarţe kaďejaké, succo-

via. Z Braťislavi z ministerstva. Više tricaď ih bolo a šetko takí starí chreňi. Jedna ţena bola s ňima 

len, a u mňa f kriton sa kúpali. Bolo dosť chladno, obloki privretje, zarosenje. Prišov jedon takí 
mladí ţandár, čo ešťe pretín ňebov ňigdi na Santove. On bov s ňima, ale ja son ňeveďela ţe je 

s ňima, aňi ţe je ţandár. Zacengav, ja son mu išla otvoriť a on vraví: “Fúúj, paňi, ale vám tu staré 

vajcia veľmi smrďia.” A to tá voda tag smrďí, santovská. A ja mu vravín: “Prosím vás, čo tu môţe 
iné smrdieť, veť sa len pozriťe do bazéna, kelko tam sedí staríh muţov.” A on sa začav veľmo smiať. 

Poton išov k ňim do bazéna a tan in rozprávav. A oňi pozreli na mňa a začali sa aj oňi smiať. Tedi 

mi povjedali, ţe on je s ňima a ţe je ţandár. Ţe je tu prví ras a ţe ňevedev, ţe tá voda tag aţ von 
smrďí. Ale ňišt mi ňespravili, len sa veľmo smiali.(Mária Lenovská, nar. 1927)   
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potreby si záujemcov aj navzájom odporučili.
22

 I dnes má táto forma ubytovania 

pre rozvoj miestneho kúpeľného cestovného ruchu veľký potenciál, no nevyuţí-

va sa dostatočne. Záleţí na vlastníkoch nehnuteľností a na tom, či kúpalisko 

dokáţe alebo chce prilákať práve takýto typ klientely.  

Po roku 1989 správu kúpaliska vykonávala obec. Technický stav zariadenia 

bol zlý, vyţadovalo si veľké investície. Kúpele boli v prenájme rôznych nájom-

cov, ţiadny ich však nedokázal prevádzkovať tak, aby sa rozvíjali a so ziskom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenajatie kúpaliska od marca 2000 firme 

ANES a.s. zo Zvolena. Prenájom trval do roku 2004, keď nájomca kúpalisko 

v draţbe odkúpil. Názov kúpaliska bol zmenený na “Santovka Wellness” a 

uskutočnila sa jeho rekonštrukcia. Vnútorný bazén, vaňové kúpele a priľahlé 

vnútorné relaxačné zariadenia, pôvodne sezónne prevádzkované, nový majiteľ 

transformoval na wellness centrum s celoročnou prevádzkou. Sezónnosť kúpali-

ska (vonkajšie bazény a zariadenia) sa zachovala. V roku 2005 bola zrekonštru-

ovaná “Slovenská reštaurácia” v areáli kúpaliska, všetky bazény, osvetlenie, 

boli vybudované relaxačné bazény. Pod názvom “Hotel Travertín” bola obno-

vená prevádzka turistickej ubytovne pri reštaurácii “Prameň.” O dobrom ohlase 

verejnosti na aktivity nového majiteľa svedčí aj vysoká návštevnosť.
23

 Prevádz-

ku zabezpečovalo 15 stálych zamestnancov (dve kúpeľníčky, masérka, čašníci, 

kuchári, pomocník v kuchyni a pod.) a 20 sezónnych. V roku 2009 bol objekt 

“Slovenskej reštaurácie” prestavaný na **Petit Hotel Santé (ubytovanie v 10 

izbách, reštaurácia a zimná záhrada). Okrem toho sú v prevádzke bufety “Zelená 

terasa”, “Aqua”, “Zmrzlinka”, “Bagetka” a “Slnko.” “Santovka Wellness” v 

súčasnosti obsahuje tri vonkajšie bazény: malý – detský (10 x 25 x 0,4 m), 

stredný – rodinný (15 x 15 x 1,4 m), veľký – plavecký (15 x 50 x 2,5 m) a jeden 

krytý – vnútorný s rozmermi 7 x 8 x 1,40 m. Významné postavenie stále majú 

vaňové kúpele s kapacitou 7 vaní, do ktorých sa napúšťa prírodná aj prihrievaná 

termálna voda. V sezóne zamestnáva kúpalisko pribliţne 60, mimo nej 20 za-

mestnancov. Celoročné sluţby poskytuje reštaurácia s terasou a ubytovanie 

                                                           
22 Čo zme zvikli ubituvať, len tí, čo zme mali uš voľáko volnô mesto. Večinou takje staršje ţeni čo 

zme boli. Dohoda medzi nami bola, ţe za kolko. Aj sto-stopeďesiat korún za ťíţďeň bolo. Keť kseli, 
aj frušťik, lebo večeru son prichistala. Ja son mala takích, čo petnác rokov gu mňe choďili. Aj teraz 

mi píšu. (Mária Lenovská, nar. 1927, rozhovor z roku 1995)  

Na Vianoce, lebo Velkú noc. Kopaňicki, tej aj za dvacaťpeť rokov kaţdé leto choďili. Ako jedna 
roďina. Aj u mňa bívali. Mala son hore volnú izbu aj z balkónom. A blízko to mali do kúpeľa. Dali 

mi veďieť, kedi prídu, abi son natedi druhíh ňezala. Len takích son zala, čo boli riaňi ľuďia. Na 

jedon, dva ťíţňe choďili. Na jenu noc ďesať korún son pítala. Ako o mňe veďeli? Lebo son viďela, ţe 
hľadajú, alebo druhje ţeni ich poslali za mnou. (Júlia Kopanicová, nar. 1919) 

Ja son ňeubituvávala, hat tag riadňe. Ďeťi son mala, ňekseli. Nuš keť bov voľakto núdzi, tak son ho 

prenocuvala. Ňišt son ňepítala, ale hat ţdi voľačo nahali. Čo mi dali, to bolo. (Alţbeta Kopernická, 
nar. 1919) 
23 Napríklad 30. 7. 2005 bolo v areáli kúpaliska 3800 návštevníkov. (Kronika kúpeľov od roku 

1983) 
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v penzióne, sezónne 5 bufetov. Wellness, v súčasnosti populárny trend v kúpeľ-

níctve, má v Santovke stále perspektívu rozvoja, čoho dôkazom je zámer vlast-

níkov v najbliţších rokoch postaviť  nový wellness hotel. V roku 2008 ubytova-

cie a pohostinské sluţby v Santovke rozšíril penzión “Kika”, ktorý vlastní a 

prevádzkuje majiteľ z Banskej Štiavnice. 

Vyuţívanie minerálnych a termálnych prameňov týmito spôsobmi sa v obci 

prejavilo v mnohých oblastiach. Urbanizácia. Sčítanie domov a bytov v roku 

1970 ukázalo, ţe v Santovke z obdobia do roku 1900 pochádza len 54 bytov 

(staré domy), z 1900 – 1945 uţ 79 a po roku 1946 bolo postavených 150, čo 

svedčí o veľkom stavebnom rozvoji obce v 50. – 60. rokoch.
24

 Nepochybne to 

súvisí i s moţnosťami zostať v obci pracovať a ţiť, a odolať migrácii do mesta. 

V oblasti materiálnej kultúry je zaujímavým prvkom výzdoby interiéru Santov-

čanov kamenná ruža. Vetvičku orgovánu, šípovej ruţe, vŕby – bahniatok, ale-

bo podobnej rastliny na začiatku kúpeľnej sezóny kúpeľníčky priloţili do prúdu 

výtokovej rúry z bazéna. Tá obmývala vetvičku do konca sezóny, pričom vápnik 

z vody sa na nej postupne usadil, celú ju obalil a vyzerala ako travertíno-

vá/kamenná. Kúpeľníčky sa týmto výtvorom navzájom obdarovávali a ukladali 

si ho do vitrín, sekretárov a kredencov. Niekedy si ju ozdobili pridrôtovaním 

umelého alebo sušeného kvetu. V obci sa nachádzajú aj objekty tradičnej kú-

peľnej architektúry. Kultúrna pamiatka – drevený pavilón filagória reprezentu-

je miestne plniarenstvo a kúpeľníctvo. Pôvodne výstavný pavilón minerálnych 

vôd na budapeštianskej výstave v roku 1885 kúpil Ţigmund Toldi a umiestnil 

priamo nad studňu B-1. Stal sa najatraktívnejšou stavbou v Santovke, dokladom 

kúpeľnej eklektickej architektúry, zvládnutej na vysokej profesionálnej úrovni. 

Výzdoba je inšpirovaná orientálnou architektúrou. Okolie bolo upravené 

a udrţiavané, v roku 1958 bola filagória premiestnená na upravenú terasu v 

parku do blízkosti plniarní. Dodnes vnáša do obce odkaz spoločenského lesku 

niekdajšieho kúpeľníctva. Škoda, ţe údrţba parku a ďalších objektov nezodpo-

vedá ich pamiatkovej, dokumentačnej ani estetickej hodnote. Park. Ochranné 

pásmo minerálnych prameňov si vyţadovalo zvýšený stupeň ochrany, preto 

najvhodnejším vyuţitím priestoru prameňov bol park. Podľa tradície bol zaloţe-

ný v roku 1895, no je pravdepodobné, ţe istá parková úprava bola prítomná uţ v 

18. stor. Súvisí s výstavbou kostola neďaleko a tradičnou zeleňou v jeho blíz-

kosti. Snaha nájomcov spopularizovať Santovku ako kúpeľné miesto vyústila do 

vybudovania a udrţiavania parku ako verejného rekreačného a kultúrno-

spoločenského priestoru. Dodnes sa v ňom nachádzajú pozostatky typických 

znakov záhradnej architektúry prelomu 19. a 20. Storočia, sú však v deštruova-

nom stave (kamenné sokle, umelé terasy, schody, dekoratívne vázy).  Ešte v 70. 

rokoch boli súčasťou parku aj kvetinové záhony, dnes sú zaniknuté. Biely ka-

meň. Odumretá travertínová kopa, pôvodne termálny prameň Lucia, v centre 

                                                           
24 BEŠINOVÁ 2099: 169 
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obce pri hlavnej ceste, bola upravená do podoby prameňa minerálnej vody 

s oddychovou zónou. Miestni, rekreanti aj okoloidúci cestujúci sa zvyčajne 

zastavili, aby si nabrali minerálnu vodu a oddýchli si. Staršie ţeny sa stretávali 

najčastejšie v kostole a pred ním, v obchode, pred ktorým klebetili, alebo práve 

pri kameňi (Biely kameň), keď išli na kislú vodu. Kúpeľný charakter Santovky 

spôsobil, ţe v porovnaní s podobnými obcami tu bol spoločenský a kultúrny 

život intenzívnejší. Prítomnosť kúpeľných hostí si vynútila častejšie usporadú-

vanie kultúrnych podujatí (tanečné zábavy, divadelné, neskôr filmové predsta-

venia, diskotéky, súťaţe), ktoré mohli a aj navštevovali i Santovčania. Organi-

zovalo sa, lebo bolo pre koho. Tanečné zábavy sa konali najmä počas kúpeľnej 

sezóny, pravidelne v sobotu a v nedeľu v tanečnom pavilóne, v parku pri ţried-

lach, kde bol okrem tanečného parketu aj bufet s občerstvením a letná kolkáreň. 

Santovskí chlapi tam kolky hrávali do 70. rokov. Park bol promenádnym mies-

tom a oţíval najmä v nedeľu popoludní. Do 90. rokov bola centrom spoločen-

ského ţivota aj “Koliba.” Najprv len jednopriestorová zrubová krčma, kde sa po 

večeroch stretávala mládeţ a hrávali sa karty, bola po niekoľkých rokoch rozší-

rená na modernú reštauráciu s krytou terasou. Konali sa v nej zábavy 

a diskotéky. Dnes nie je v prevádzke a chátra. Centrum Santovky azda najpre-

snejšie charakterizuje práve os Biely kameň – Koliba – (futbalové) ihrisko – 

filagória v parku. Obnova tejto oddychovej kúpeľnej zóny/línie je predmetom 

plánovanej revitalizácie verejných priestorov.  

Počas kúpeľnej sezóny, ale aj mimo nej, manaţment Santovka Wellness 

v čoraz väčšej miere usporadúva v priestoroch kúpaliska firemné, spoločenské 

a odborné podujatia (pracovné stretnutia, firemné hry, Valentínsky ples, Silves-

ter, stretnutia podnikateľov, konferencie). Podľa vzoru kúpeľných miest sa zača-

la na kúpalisku tradícia podujatia Otvorenie kúpeľnej sezóny, ktorej prvý ročník 

sa konal 2. mája 2010 a jeho súčasťou boli ukáţky ľudových remesiel (pletenie 

košíkov, tkanie na krosnách, vyrezávanie z dreva, sudárstvo), ochutnávka vína, 

pre deti bol k dispozícii skákací hrad a trampolína, kultúrny program doplnilo 

vystúpenie FS Vatra z Tlmáč, autogramiáda a krst kniţky Jozefa Banáša “Za-

stavte Dubčeka!”. Santovské kúpalisko bolo vţdy tichým, oddychovým zariade-

ním, určeným prevaţne staršej generácii a rodinám s deťmi. Táto orientácia, 

vzhľadom na blízke konkurenčné zariadenia (Margita-Ilona, Hokovce, Dudin-

ce), je východiskom k jeho pretrvaniu i rozvoju.  

Miestne kúpeľníctvo a plniarenstvo so svojou históriou, súčasnosťou aj bu-

dúcnosťou sú dôleţitými modifikátormi kultúrneho vývoja, genia loci tohto 

územia, významnými črtami obce a identity jej obyvateľov. Aktuálnymi výsled-

kami vyuţitia uvedených poznatkov v praxi je 1. monografia obce Mozaika 

Santovky (Ţaţová 2009) - materiálová publikácia s podrobným obsahom, dis-

ciplinárne pestrým a početným autorským kolektívom, 2. tematická populárno-

reprezentačná monografia Santovka plniarenstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo 
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(Lenovský 2010) zameraná práve na popularizáciu týchto špecifík, 3. history 

marketing publikácia Legenda je späť (Lenovský 2009), reprezentačno-

dokumentačný firemný materiál pre vlastníka plniarní. Manaţment kultúry 

(i v takejto podobe) je pre prezentáciu vedeckých poznatkov v praxi nevyhnut-

ný, lebo zvyšuje ich aplikovateľnosť, šírenie a relevantnosť samotného vý-

skumu, o čo sa snaţí i táto štúdia.  
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OD SVÄTÉHO KRÍŽA NAD HRONOM PO ŽIAR 

NAD HRONOM (ZMENA NÁZVU MESTA POD 

VPLYVOM  SOCIO–EKONOMICKÝCH  

UDALOSTÍ V 50.-60. ROKOCH 20. STOROČIA)
1
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The aim of the article is to point out the changing of name of the village Svätý 

Kríž nad Hronom under the influence of the political and economic situation in 

the 1948 in Slovakia. The change of the name was only a partial result of the 

overall process of transformation of rural environment to urban environment, 

which occurred in the 50s and 60s in the 20th century in Žiar Hronom. 

 

 Cieľom príspevku je nazerať a reflektovať premeny malého stredosloven-

ského mesta v socializme, ktoré sa prejavili v zmene jeho názvu. Ideológia ob-

dobia bola priamo spätá so vznikom a fungovaním Závodu Slovenského národ-

ného povstania (pôvodný názov do roku 1954 bol Kovohuty Hron) a neskoršou 

výstavbou mesta. Mesto Ţiar nad Hronom je objektom môjho záujmu, no 

v niektorých častiach sa nevyhnem komplexnejším informáciám 

v celonárodnom kontexte, čo povaţujem nevyhnutné pre pochopenie politických 

a ekonomických súvislostí, vzniku a vývoja mesta a jeho názvu. 

Socializmus sa na našom území začal formovať po oslobodení v máji roku 

1945. V roku 1946 sa konali parlamentné voľby, v ktorých na území Slovenska 

zvíťazila Demokratická strana s počtom hlasov 62% a Komunistická strana 

získala 30% hlasov voličov. Zvyšok tvorili percentá, ktoré získali iné politické 

strany.  

Politickú situáciu v rokoch 1945 aţ 1948 zhodnotila historička Elena Man-

nová nasledovne: „V Česku vo voľbách v máji 1946 zvíťazila ľavica. Komunis-

                                                           
1Príspevok vznikol v rámci výskumu k dizertačnej práci  „Zmeny centier a regiónov v dôsledku 

sociálno-ekonomickej tranzície v priebehu druhej polovice 20. storočia“ (školiteľka: doc. PhDr. 
Magdaléna Paríková, CSc., výskum realizovaný v roku 2010). 
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tická strana a sociálna demokracia, uţ dosť infiltrovaná komunistami získali 

spolu takmer 56%“ (MANNOVÁ 2003: 301). Slovensko bolo v rámci Česko-

slovenska územne menšie, s menším počtom obyvateľov a vtedajšia centrála 

moc pre celú republiku sa nachádzala v Prahe, na Slovensko boli z českej strany 

vyvíjané tlaky z rôznych organizácií kontrolovaných komunistami. „Vývoj na 

Slovensku bol odrazom situácie a scenára v Prahe“ (MANNOVÁ 2003: 302). 

Nastal obrat mocenských pozícií v parlamente, prezident Edvard Beneš pri-

jal 24. februára 1948 demisiu vtedajšej vlády aj s nekomunistickými členmi 

a pár dní na to bola menovaná nová vláda. Nátlak na Slovensko kaţdým dňom 

silnel a mocenské zmeny boli otázkou len niekoľkých dní. Dňa 26. februára sa 

vzdal funkcie vtedajší predseda Slovenskej národnej rady Jozef Lettrich 

a čoskoro odišiel do emigrácie. Do všetkých úradov a organizácií boli dosadzo-

vaní prívrţenci komunizmu a stúpenci demokracie boli značne paralyzovaní. 

Znamenalo to, ţe februárové udalosti roku 1948 otvorili cestu k 41 rokom vlády 

jednej strany – Komunistickej strany Československa. Vybudovanie socialistic-

kej spoločnosti  bol cieľ vnášaný do päť ročných plánov a smerníc, ktoré mali 

na území Slovenska podobu urýchlenej industrializácie. Ako uvádza E. Manno-

vá: „Tempá výstavby  priemyslu boli veľké a počet zamestnaných v priemysle 

sa zvyšoval, z 217 tisíc v roku 1948 na vyše 800 tisíc v 80. rokoch. Českoslo-

vensko bolo spolu s východným Nemeckom najvyspelejšou krajinou východné-

ho bloku, ktorý sa v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) rozví-

jal ako uzavretý, sebestačný hospodársky priestor“  (MANNOVÁ 2003: 308). 

V rámci industrializácie sa budovali strategické „kľúčové podniky“. Medzi 

takéto podniky patrili napr. VSŢ
2
 v Košiciach, alebo ZSNP

3
 ( pôvodný názov 

Kovohuty Hron do roku 1954) v Ţiari nad Hronom. Obidva tieto podniky pova-

ţujem za „priemyselné centrá“ východného a stredného Slovenska.  Košice však 

svoju pozíciu ako metropoly východného Slovenska spustením výroby vo VSŢ 

len potvrdili. Na rozdiel od Košíc sa Ţiar nad Hronom na „priemyselné cen-

trum“ pretvoril z agrárnej obce zasadením hlinikárne do tohto prostredia.
4
   

 Pomery v stredoslovenskej obci Svätý Kríţ nad Hronom boli po 2. sveto-

vej vojne v mnohom podobné ako v ostatných obciach na Slovensku. V obci 

prebiehala povojnová obnova. Opravovali sa cesty, budovy, pozemková reforma 

bola vo svojich počiatkoch, začína sa s výstavbou spoločenských budov (napr. 

kultúrny dom). Z hľadiska historických udalostí súvisiacich s obcou Sv. Kríţ 

nad Hronom je veľmi významný rok 1948, keď vstúpilo do platnosti rozhodnu-

tie o vybudovaní národného podniku hlinikárne v Svätokríţskej kotline. 

V dobových podmienkach (po 2. svetovej vojne) neustále sa zostrujúcej medzi-

                                                           
2 Východoslovenské ţeleziarne  
3 ZSNP – Závod Slovenského národného povstania  
4 Zámerne pouţívam formuláciu „priemyselné centrum“, pretoţe Ţiar nad Hronom za priemyselné 

centrum skutočne povaţujem a samozrejme nesmiem ignorovať fakt, ţe je  kultúrnym 
a administratívnym centrom regiónu severného Tekova. 
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národnej situácie a vzťahov medzi Sovietskym zväzom a svetovými mocnosťa-

mi ako Francúzsko, Veľká Británia, USA bol závod na výrobu hliníka vnímaný 

ako podnik strategického významu. Práve kvôli tomuto faktu sa aj pred samot-

nými obyvateľmi vtedajšej obce tajilo poslanie závodu, ktorý postupne vyrastal 

v chotári obce.  

Dôvodov pre vznik hlinikárne na území Slovenska bolo niekoľko. Po 2. sve-

tovej vojne sa na území Československa budoval hlavne ťaţký priemysel. Po 

roku 1948 nastáva rozdelenie Európy a prichádza obdobie tzv. studenej vojny. 

Na mnoho surovín, materiálov, strojov a technológií bolo zo strany západnej 

Európy uvalené embargo a ich dovoz do Československa bol zakázaný. Medzi 

tieto suroviny patril aj hliník. Na našom území bol uprednostňovaný strojársky 

priemysel, pre ktorý bol hliník nevyhnutným materiálom pre výrobu – jeho 

zdroje sa museli hľadať vo východnom bloku.  

Juţný sused Československa – Maďarsko – malo prírodné zdroje bauxitu.
5
 

Na odporúčanie vtedajších odborníkov zo ZSSR
6
 bola nadviazaná spolupráca 

medzi Československom a Maďarskom s cieľom vybudovať hlinikársky prie-

mysel na strednom Slovensku.  

Ďalším dôvodom vybudovania hlinikárne bolo zvýšenie pracovných príleţi-

tostí pre obyvateľstvo vo vtedajšom prevaţne agrárne zameranom regióne.  

Zriaďovacia listina o vytvorení národného podniku Kovohuty Hron bola vy-

daná v Prahe dňa 16. februára 1951 Ministerstvom ťaţkého priemyslu ČSR. 

V tejto listine vtedajší minister ťaţkého priemyslu Gustáv Kliment uvádza, ţe 

po dohode s ministrom financií zriaďuje dňom 1.1.1951 národný podnik, ktoré-

mu dáva názov Kovohuty Hron a financie z prostriedkov Fondu znárodneného 

hospodárstva. V zriaďovacej listine nie je uvedený predmet činnosti, miesto 

výkonu činnosti a ani adresa sídla v Bratislave. Podľa archívnych materiálov 

v archíve ZSNP existuje predpoklad, ţe bratislavská adresa bola len fiktívna 

a riaditeľstvo sídlilo v Prahe. Pečiatky na archívnych materiáloch, ktoré boli 

doručované do Kovohút pochádzali z rôznych mestských častí Prahy. Zároveň 

aj prvý riaditeľ Kovohút dostával tzv. „odlučné“
7
 – predpokladá sa, ţe ţil 

v Čechách.  

Na začiatku výstavby roku 1951, v čase vzniku národného podniku Kovohu-

ty Hron, mala obec Svätý Kríţ nad Hronom 1449 obyvateľov a 276 domov 

s 347 bytmi. Keď sa začala budovať hlinikáreň, rozprúdil sa v obci Svätý Kríţ 

nad Hronom a jeho okolí nevídaný stavebný ruch. Okrem výstavby samotných 

                                                           
5 Bauxit je usadená hornina, pozostávajúca zo zmesi minerálov hliníka, ţeleza  a ílových minerálov. 

Je to hlavná ruda hliníka. Na Slovensku sa vyskytuje v malých, ekonomicky nevýznamných loţis-
kách pri Mojtíne – pri Povaţskej Bystrici. 
6 Zväz sovietskych socialistických republík 
7 príplatok pracovníkovi za pracovné odlúčenie od rodiny [online]. 2011 [cit. 9.05.2011] Dostupné na 

<http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=odlu%C4%8Dn%C3%A9> 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Usaden%C3%A1_hornina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mojt%C3%ADn
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=príplatok
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Kovohút Hron sa začína aj výstavba ubytovacích zariadení pre robotníkov pra-

cujúcich na stavbe Kovohút a ich budúcich zamestnancov. Do konca roku 1952 

bolo postavených 9 blokov so 108 bytmi. Dostavalo sa aj pohotovostné sídlisko 

alebo „viešťanské sídlisko“, ktoré sa nachádzalo v blízkosti závodu v obci La-

domerská Vieska. Dispozične išlo o 2 – 3 izbové byty umiestnené v 2-

poschodových domoch. Názov pohotovostné sídlisko je odvodené od slova 

pohotovosť. Zamestnanci, ktorým boli pridelené tieto byty, museli byť 

k dispozícii takmer 24 hodín denne v prípade, keby došlo v závode k havárii. 

Toto sídlisko uţ v súčasnosti neexistuje.  

Do obce a jej chotára začalo prúdiť obyvateľstvo z rôznych oblastí Sloven-

ska, ale i zo zahraničia. Súdobú atmosféru tohto obdobia pribliţuje historik P. 

Ratkoš: „Uţ na jar roku 1951 sa začali hrnúť z celej republiky húfy pracovníkov 

na výstavbu závodu Kovohuty Hron do Svätého Kríţa nad Hronom. Prichádzal 

dedinský človek z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, robotníci murári, tesári, 

betonári, šoféri, majstri a inţinieri Slováci, Maďari, Česi i Ukrajinci“ (RATKOŠ 

1978: 219). Industrializačný rast, ako aj masovú kaţdodennú migráciu zamest-

nancov Ratkoš charakterizuje: „Začal sa utvárať pracovný kolektív v SZ Hron. 

Na ţelezničnej stanici bolo rušno. Vlaky začali dováţať aj odváţať denne mnoţ-

stvo ľudí a nákladné vlaky mnoţstvo stavebného materiálu“ (RATKOŠ 1978: 

219). 

Pri kaţdodennom cestovaní robotníkov z miest svojho bydliska na pracovi-

sko a neustálom intenzívnom kontakte s vtedajšou ideológiou a jej prislúchajú-

cou agitáciou, ako napr. „tisíc komunistov na pomoc kovohutám“, sa pretváralo 

aj myslenie vtedajšieho obyvateľstva v ţiarskej kotline, silne spätého s pôdou 

a „v očakávaní lepších zajtrajškov“ s perspektívou rozvoja priemyslu, vytvára-

ním pracovných miest pre viac či menej špecializovaných obyvateľov 

z bliţšieho a vzdialenejšieho okolia. Podľa môjho názoru práve tento moment 

bol v kolektívnom povedomí a myslení povojnového obyvateľstva zlomový 

a v procese pretvárania prevaţne agrárnej ţiarskej kotliny (nazývanej aj hladová 

dolina
8
) na významnú priemyselnú oblasť tzv. „loď priemyslu“ 

v Československej republike. 

Politické a ekonomické procesy, ktoré počas obdobia budovania socializmu 

prebiehali na našom území, sa odrazili aj v rôznych pomenovaniach dnešného 

mesta Ţiar nad Hronom. Skôr ako sa začnem venovať názvu mesta a jeho zmene 

v 50. rokoch 20. storočia, je dôleţité spomenúť vývoj názvu mesta v starších 

dejinách. Prvá písomná zmienka viaţúca sa ku geografickej oblasti dnešného 

Ţiaru nad Hronom bola o mieste Kerestur. V roku 1773 sa obec nazývala v 

rôznych jazykoch Sancta Crux, Szent Kereszt, Heiligs Creütz a Swaty Kriss. Po 

roku 1808 sa názov menil na Szent Kereszt, Fanum Sanctae Crucis, Heiligen 

Kreutz, Swatý Kříţ. Od roku 1873 sa pouţíval názov Barsszentkereszt. Na pre-

                                                           
8 vzhľadom na nepriaznivé podmienky pre agrárnu produkciu  
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lome 19. a 20. storočia sa pouţívalo meno Garamszentkereszt. Historické práce 

od roku 1920 hovoria o obci Svätý Kríţ nad Hronom. Súčasný názov Ţiar nad 

Hronom sa pouţíva od roku 1955.  

Počas výstavby Kovohút došlo k premenovaniu niekdajšej poľnohospodár-

skej obce Svätý Kríţ nad Hronom na Ţiar nad Hronom. Oficiálne sa tak stalo 

29. augusta 1953. Novo vzniknuté mesto malo byť pýchou socializmu a jeho 

oslavou, pôvodný názov Svätý Kríţ nad Hronom neprichádzal do úvahy. Princí-

py a prejavy náboţenstva mali byť zo strany politickej a ideologickej potláčané 

do čo moţno najväčšej miery. Reprezentatívne mesto socializmu nemohlo niesť 

pomenovanie, v ktorom dominuje predmet stotoţňujúci sa s  vierou (Svätý 

Kríţ). Pomenovanie mesta sa začalo postupne meniť, najskôr sa pri oficiálnej 

komunikácii začala vynechávať prvá časť názvu a pouţívalo sa len pomenova-

nie Kríţ nad Hronom. Na zasadnutí národného výboru boli prednášané rôzne 

návrhy na zmenu názvu. Všetky návrhy pomenovania mali mať súvis so Soviet-

skym zväzom. Medzi najdiskutovanejšie návrhy patrili Ţeleznov (podľa soviet-

skeho inţiniera), Budovateľské nad Hronom, Hronské Gottwaldovo. Najväčšiu 

polemiku vyvolal návrh pomenovania „Široké“ alebo „Široké nad Hronom“ 

odvodené od mena súdruha Širokého. V odôvodnení návrhu názvu Široké sa 

uvádza, ţe pripomína aj okolie mesta, ktoré je široké. Pomenovanie Široké sa 

dávalo aj do súvisu s ruskou piesňou „Širokaja strana, moja rodnaja...“
9
 

V kronike mesta sú spomínané aj viaceré nepublikované pomenovania ako napr. 

Šúšolie, Orlov. Tieto pramenili hlavne z historických názvov chotára obce (Šú-

šolie) a z legendy o orlovi z vtedajšej časti mesta Šášovské Podhradie (Orlov). 

V roku 1954 prebehla verejná diskusia, tzv. „verejný hovor“, kde sa mohli pred-

kladať návrhy z pléna. Medzi pomenovaniami, ktoré odzneli, boli aj Slovenský 

Gottwaldov, Slovenský Stalingrad, Pohronský Gottwaldov, Pohronský Stalin-

grad, Fučíkovo, Marxovo či Engelsovo.  

Poverenectvo vnútra so sídlom v Bratislave v roku 1954 navrhlo pomenova-

nie Ţiar. Navrhované pomenovanie malo logicky nadväzovať na ţiaru 

v svätokríţskej kotline, či uţ pri výstavbe závodu, jeho fungovaní, ale aj pri 

neskoršej výstavbe mesta. Za pomenovanie Ţiar sa argumentovalo aj obrazom 

„večernej žiary nad krajinou našej fabriky.“ Ďalším odôvodnením pomenova-

nia Ţiar bolo, ţe „ožiarenie alebo žiar sa pripisuje príkladom, ktoré nám dáva 

Sovietsky zväz a tieto sú nám žiarivým príkladom.“ 

Poverenectvo vnútra v Bratislave vydalo v r. 1954 príkaz na zrušenie dote-

rajších názvov a určenie nových názvov niektorých obcí v Banskobystrickom 

kraji (administratívne členenie obcí 1949-1960). Kronika mesta uvádza, ţe vše-

tci zamestnanci Kovohút Hron boli poţiadaní o zmenu korešpondenčnej adresy. 

Kronika mesta ďalej uvádza, ţe „nový názov mesta bol väčšinou pracujúcich 

                                                           
9 Informácie pochádzajú  z populárno-náučnej publikácie Žiar nad Hronom v premenách času. 
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prijatý k všeobecnému uspokojeniu, lebo názov správne vyjadroval žiarivý prí-

klad nášho napredovania pri výstavbe socializmu a každodenná večerná žiara 

z tunajšieho závodu SNP bude stále pripomínať všetkým našim občanom, že 

navždy pominuli tie časy, keď bieda a nezamestnanosť vyháňali našich pracujú-

cich do kapitalistickej cudziny za smidkou chleba.“ Naopak, obyvatelia pôvod-

nej obce Svätý Kríţ nad Hronom mali problém s prijatím nového názvu (infor-

mácia uvedená v kronike mesta z roku 1956). Na základe informácií získaných 

pomocou interview môţem zhodnotiť, ţe stav u najstarších obyvateľov pôvod-

nej obce Svätý Kríţ nad Hronom nie je veľmi odlišný od toho v roku 1954, keď 

sa menil názov mesta. Moji informátori sami seba povaţujú dodnes  za „Križa-

nov“.  

Zmena názvu bola v prostredí stredoslovenskej obce Sv. Kríţ nad Hronom 

vyústením a dopadom socio-ekonomických procesov prebiehajúcich na území 

Slovenska v 2. polovici 20. Storočia – hlavne procesu spriemyselňovania. Zme-

na názvu je v tomto prípade veľmi významným faktom, ktorý deklaruje  riadenú 

alebo umelú  premenu rurálneho prostredia na prostredie urbánne.  
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HISTORIK, ETNOLÓG A MUZEOLÓG 

MIROSLAV SOPOLIGA – 65-ROČNÝ 
 

Jozef Varchol 
 

 

PhDr. Miroslav SOPOLIGA, DrSc. dlhoročný  vedecký pracovník a riaditeľ 

SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku patrí medzi renomovaných 

a uznávaných odborníkov v oblasti histórie, etnológie a muzeológie nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Získal si medzinárodné uznanie a autoritu vo 

vedeckých kruhoch zahraničných bádateľov ľudovej kultúry. Mnohostrannou 

činnosť a vedecko-organizačnými aktivitami či už v oblasti histórie, etnológie 

alebo muzeológie sa aktívne podieľa na riešení mnohých problémov múzejníc-

tva na Slovensku. 

Jubilant sa narodil 26. marca 1946 vo Svidníku. Študoval na FF UPJŠ 

v Prešove odbor dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra. Po skončení štúdia 

(1967) nastúpil do Múzea ukrajinskej kultúry (dnes SNM – Múzeum ukrajinskej 

kultúry) ako odborný pracovník oddelenia národopisu. Jeho doménou sa stal 

výskum ľudovej architektúry a bývania Ukrajincov východného Slovenska. 

V 60. – 70. rokoch terénnym výskumom všetkých rusínsko-ukrajinských obcí 

východného Slovenska získal bohatý etnografický materiál, ktorý tvorí základ 

múzejných zbierok. V roku 1976 vyšla jeho prvá publikácia Ľudová architektúra 

Ukrajincov východného Slovenska (Prešov, 132 s.). Ako vedúci pracovník mú-

zea (od roku 1972) zodpovedal za výstavbu národopisnej expozície v prírode, 

rozprestierajúcej sa na ploche 11 ha. Je aj autorom jej ideového zámeru a celého 

projektu, ktorý oponovali poprední slovenskí etnológovia – J. Podolák, J. Mjar-

tan a Š. Mruškovič. Expozícia s takmer 50. pamiatkami ľudového staviteľstva 

patrí   dnes k najkrajším a najatraktívnejším na Slovensku.  

Bohaté poznatky z výskumov uplatnil M. Sopoliga pri tvorbe rigoróznej 

i kandidátskej práce. V roku 1978 získal akademický titul doktora filozofie 

(PhDr.) na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, titul 

kandidáta historických vied (CSc.) v odbore národopis na tej istej univerzite 

v roku 1979.  Na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce Ľudové obydlie 

Ukrajincov východného Slovenska pred Špecializovanou vedeckou radou Ná-

rodnej akadémie vied Ukrajiny v roku 1993 mu bol udelený vedecký titul doktor 

historických vied (DrSc.).  
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V monografii Ľudové obydlie Ukrajincov východného Slovenska (Narodne 

žytlo ukrajinciv  Schidnoji Slovaččyny, Prešov 1983, 388 s.) dôkladne analyzuje 

problematiku ľudového obydlia a bývania z aspektu prírodno-klimatických, 

sociálno-ekonomických a kultúrno-etnických vplyvov. Práca je aj hlbokým 

prienikom do ľudového staviteľstva a bývania v kontexte obradovom a je prvou, 

doposiaľ neprekonanou syntetickou prácou svojho druhu v tejto časti Karpát.  

M. Sopoliga sa aktívne zapojil aj do záchranných výskumov pri výstavbe 

vodnej nádrže Starina v siedmich zátopových ukrajinsko-rusínskych lokalitách 

Hornej Cirochy. Materiály z výskumov spracoval pri tvorbe kolektívnych mo-

nografií ako napr. Horná Cirocha, Etnografický výskum zátopovej oblasti Hor-

nej Cirochy v okrese Humenné; Vedeckom zborníku MUK vo Svidníku č. 9 

a pod. 

Populárna dvojjazyčná slovensko-ukrajinská publikácia Perly ľudovej archi-

tektúry (Prešov 1995, 127 s.) približuje originalitu a technicko-umelecké stvár-

nenie drevených chrámov (cerkví) severovýchodného   Slovenska. 

Začiatkom 80. rokov 20. storočia sa M. Sopoliga zaslúžil o sprístupnenie 

Galérie Dezidera Millyho ako jednej z expozícií MUK vo Svidníku, sprístupne-

nej v roku 1983. Po roku 1985 sa stal tvorcom a hlavným koordinátorom novej 

stálej kultúrno-historickej  expozície múzea, sprístupnenej v júni 1991.   

Rozsiahle sú aj vedecko-organizačné aktivity jubilanta. Ako člen Medziná-

rodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne 

(MKKKB) aktívne pracuje v subkomisii pre výskum ľudového staviteľstva. 

Jeho zásluhou sa niekoľko podujatí, organizovaných komisiou,  uskutočnilo vo 

Svidníku (1976, 1981, 1983). Spolupracoval aj na Etnografickom atlase Sloven-

ska (1990) a Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska (1995), vystupoval na 

medzinárodných konferenciách v Poľsku, Maďarsku, Česku, Ukrajine, Srbsku, 

Fínsku, Rumunsku, Kanade a USA. Aktívne participuje na podujatiach 

s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje SNM-MUK pri príležitosti tradič-

ných Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov SR. V roku 2006 spoluorganizuje 

medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti 

histórie, kultúry a jazyka. Pripravoval aj Valné zhromaždenie Slovenskej náro-

dopisnej spoločnosti SAV a vedeckej konferencie v MURK v roku 2002.   

M. Sopoliga sa venuje  výskumu spôsobu života ukrajinsko-rusínskeho etni-

ka na východnom Slovensku – tradičné zamestnanie obyvateľstva, ľudový odev, 

ľudová strava a kultové stavby v kontexte s inými prejavmi ľudovej kultúry 

a umenia. Svoju erudíciu, dlhoročné výskumy a bohatstvo poznatkov uplatnil 

v monografii Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku, ktorá je prvou 

etnologickou syntézou svojho druhu na Slovensku. Táto práca, okrem úvodu 

a záveru obsahuje jedenásť kapitol, ktoré sú vzájomne späté a dopĺňajú sa. 

V nich sa autor usiluje zistiť výskyt jednotlivých prejavov ľudovej kultúry 

a uviesť ich do širších územných a interetnických spojitosti. Pretože na práve 

skúmanom území sa sformovalo špecifické životné prostredie ovplyvnené ok-
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rem iného aj tým, „že sa tu po stáročia krížili prvky slovenskej, ukrajinskej, 

maďarskej, poľskej, nemeckej, židovskej a iných kultúr“ (s. 9), čo sa   do znač-

nej miery odzrkadlilo na charaktere tak duchovnej, ako aj tradičnej materiálnej 

kultúre tohto regiónu. Je cenná o to viac, že v nej nejde o tradičný popis jednot-

livých javov materiálnej kultúry, ale o ich erudovanú analýzu z aspektu histo-

rických, interetnických a geografických súvislostí.  

Je autorom a spoluautorom vyše 30 knižných publikácií a  okolo 700 

vedeckých a vedecko-populárnych prác (štúdií, článkov, recenzií, scená-

rov, projektov a pod.). Rediguje a zostavuje Vedecký zborník Múzea ukra-

jinskej kultúry (č. 15-25), je autorom a spoluautorom mnohých národopis-

ných výstav a múzejných expozícií. Je spoluautorom štyroch dokumentá r-

nych filmov o histórii a kultúre Rusínov-Ukrajincov východného Sloven-

ska a pod. 

Miroslav Sopoliga je človek principiálny a otvorený, neustupujúci od vytý-

čeného cieľa a s plným nasadením a húževnatosťou prekonávajúci aj neprekona-

teľné prekážky, ktoré by iných s menej pevným charakterom a presvedčením 

odradili. Dôsledne obhajuje zachovanie názvu a národnostnej profilácie múzea, 

a zároveň na základe vedeckých poznatkov z histórie a etnológie argumentačne 

dokazuje etnickú jednotu rusínsko-ukrajinského obyvateľstva v Karpatách. Ako 

dlhoročný člen Rady Vlády SR pre národnostné menšiny (1991-1998) sa usilo-

val o dôsledné a principiálne riešenie týchto problémov.  

Tohto roku SNM-MUK vo Svidníku oslávi 55. výročie založenia. M. Sopo-

liga v ňom pracuje takmer 45 rokov a už 25 rokov stojí na čele múzea ako jeho 

riaditeľ. Jeho odborná erudícia, organizačná a riadiaca práca uznávaného odbor-

níka, múzejníka a etnológa, s kontaktmi v mnohých krajinách sveta, prispeli 

k rastu kvality práce múzea. M. Sopoliga je  jednou z najvýznamnejších osob-

ností, ktoré vytvárali charakter a obraz Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 

Múzeum pod jeho vedením nadobudlo európsku rezonanciu, začlenilo sa do 

múzejnej siete SR. Za vedeckú, publikačnú a kultúrno-výchovnú, múzejnú 

a muzeologickú prácu boli mu udelené mnohé ocenenia – napr. ministra kultúry 

SR, Zväzu múzeí na Slovensku, Národopisnej spoločnosti Slovenska, Sloven-

ského literárneho fondu, Zväzu Rusínov-Ukrajincov  SR, krajských, okresných 

a mestských úradov. Je laureátom ocenenia P. P. Čubynského a v roku1994 

dostal vyznamenanie „Česť – Sláva – Práca“ medzinárodného akademického 

ratingu populárnosti Zlatá Fortúna (International Academic Rating of Popularity 

„Golden Fortuna“). Jeho meno je aj na stránkach encyklopedických publikácií 

ako Lidová architektúra Československa, Vlastivedný slovník Rusínov-

Ukrajincov Slovenska, v ukrajinských encyklopédiách USA a Kanady.  

V októbri 2006 na základe rozhodnutia Vedeckej rady Užhorodskej národnej 

univerzity bol mu slávnostne odovzdaný diplom  a zlatá medaila  Doctor hono-

ris causa (Dr.H.C.) „za osobitné zásluhy v rozvoji národnej osvety a vedy, povr-
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denie vysokej medzinárodnej autority Univerzity a plodnú kultúrno-spoločenskú 

činnosť“.  V októbri 2007 ho Predsedníctvo SAV vybralo ako posudzovateľa 

Ústavu etnológie SAV v akreditačnom procese. V súčasnosti zastáva funkciu 

viceprezidenta Medzinárodnej asociácie ukrajinistov. V roku 2011 Svetová rada 

prestížnej Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka (Shevchenko Scientific Society) ho 

zvolila za svojho riadneho člena.  

19. mája  2011 minister kultúry SR udelil Dr.h.c., PhDr. Miroslavovi Sopo-

ligovi, DrSc. najvyššie vyznamenanie v oblasti múzejníctva – Cenu Andreja 

Kmeťa za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie 

histórie a kultúry ukrajinskej národnosti na Slovensku. 

Jeho energia je zameraná aj na udržiavanie dobrého spolunažívania, vzájom-

ného porozumenia a tolerancie medzi Slovákmi a národnostnými menšinami 

v SR. Takýmto cieľom slúži aj projekt Múzeá a etniká na Slovensku, na ktorom 

participuje aj SNM-MUK vo Svidníku už takmer 15 rokov. Miroslav Sopoliga 

bol aj hlavným garantom medzinárodných vedeckých konferencií Múzejná 

prezentácia národnostných menšín na Slovensku a Tradície ľudového staviteľ-

stva a bývania na Slovensku. 

V tomto roku Miroslav Sopoliga pripravil projekt Medzinárodnej vedeckej 

konferencie pod názvom Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy 

akulturácie, asimilácie, identifikácie  – 17.-18. júna 2011 v priestoroch SNM - 

Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Táto konferencia sa konala pri príleži-

tosti 55. výročia vzniku SNM-MUK v rámci 57. Slávností kultúry Rusínov-

Ukrajincov Slovenskej republiky. Cieľom konferencie bola všestranná analýza 

akulturácie, asimilácie a etnickej identifikácie obyvateľstva v prihraničných 

oblastiach Karpát z rôznych aspektov – histórie, etnológie, sociológie, kulturo-

lógie a iných spoločenských disciplín v čase a priestore.  

26. marca 2011 Miroslav Sopoliga oslávil 65. narodeniny. Srdečne blahože-

láme a do ďalších rokov želáme veľa zdravia a tvorivých úspechov. 
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XVIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA 

A VEDECKÁ KONFERENCIA „REGIÓNY 

SLOVENSKA V ETNOLOGICKÝCH 

A KULTÚRNO-HISTORICKÝCH 

SÚVISLOSTIACH“ (25. – 27. MÁJA 2011 

V DETVE) 

 

Katarína Beličková 

 
 

V dňoch  25. mája aţ 27. mája  2011 sa uskutočnilo XVIII. valné zhromaţ-

denie Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS) spolu s vedeckou konferen-

ciou pod názvom Regióny Slovenska v etnologických a kultúrno-historických 

súvislostiach. Valné zhromaţdenie NSS i konferencia sa konali v pohostinných 

priestoroch hotela Detva, kde boli účastníci aj ubytovaní, čo do značnej miery 

ovplyvnilo plynulý priebeh podujatia. 

Podujatie otvorila predsedníčka NSS Hana Hlôšková a privítala čestných 

hostí, zástupcov spoluusporiadateľských inštitúcií a všetkých účastníkov, kto-

rých sa celkovo na podujatí zúčastnilo vyše päťdesiat a zastupovali akademické, 

univerzitné či múzejné inštitúcie. Ochotne a konštruktívne sa na organizácii 

i obsahovej náplni celého podujatia podieľali pracovníci Kultúrneho centra A. 

Sládkoviča, zvlášť v osobe riaditeľky – E. Sekerešovej a pracovníčky Podpo-

lianskeho múzea – R. Babicová a E. Műhlbergerová.  

Sesterskú Českú národopisnú spoločnosť (ČNS) zastupoval jej predseda Da-

niel Drápala, ktorý v slávnostnom  príhovore vyzdvihol priebeţnú a neformálnu 

spoluprácu oboch Spoločností a priblíţil aktuálne aktivity ČNS. Pozdravným 

listom zaţelal plodné rokovanie M. Buchowski predseda Polskiego towarzystwa 

łudoznawczego, ktorý sa ako pozvaný hosť kvôli pracovnému zaneprázdneniu 

na podujatí nemohol osobne zúčastniť. Ako referujúci na konferencii vystúpili 

tieţ zahraniční účastníci z Českej republiky a z Maďarska. 

Primátor mesta Ing. Ján Šufliarský privítal účastníkov v Detve – etnologicky 

významnej lokalite a venoval NSS tieţ symbolický darček – bábiku 

v detvianskom kroji. Po slávnostných príhovoroch  sa začala samotná konferen-

cia, kde odzneli referáty s nasledovným programom: 

1. blok v stredu 25. 5. 2011 popoludní viedol: Mojmír Benţa 

Renáta BABICOVÁ: Podpolianske múzeum v Detve včera a dnes 
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Gabriela KILIÁNOVÁ: Kolektívne výskumy ľudovej slovesnosti v druhej po-

lovici 20. storočia (príspevok k dejinám etnológie) 

Zuzana BEŇUŠKOVÁ – Jaroslav ČUKAN: Kultúrne regióny Slovenska 

v kontexte výučby na vysokých školách 

Katarína NOVÁKOVÁ – Martin PRIEČKO: Katedra etnológie v Trnave 

a regionálna spolupráca 

Juraj PODOBA: Centrum a periféria: odraz nivelizačných a unifikačných proce-

sov na vidieckej stavebnej kultúre a spôsobe bývania 

Petra KLOBUŠICKÁ – Soňa ŠTANGOVÁ: Činnosť národného osvetového 

centra v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva 

Daša FERKLOVÁ – Mária HALMOVÁ: Ľudová kultúra Turca v monografiách 

obcí 

Viera SEDLÁKOVÁ: Regionálny pohľad na piesňovú zbierku B. Bartóka 

Program podujatia pokračoval podvečer XVIII. Valným zhromaţdením  

NSS, na úvod ktorého si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých kole-

gov Miriam Švedlárovej, Dity Nociarovej, Sone Kovačevičovej, Pavla Matula-

ya, Ladislava Mlynku, Klimenta Ondrejku a Jána Komu. Odznela  správa 

o činnosti od ostatného VZ NSS (2008), správa o hospodárení, prebehla voľba 

predsedníčky spoločnosti a voľba Hlavného výboru spoločnosti (viď webstránka 

NSS). Valné zhromaţdenie udeleným absolutóriom vyslovilo odstupujúcemu 

výboru ocenenie za vykonanú prácu v uplynulom funkčnom období (2008-

2010). Za predsedníčku Národopisnej spoločnosti Slovenska bola aj na ďalšie 

funkčné obdobie zvolená Hana Hlôšková.  Za Čestných členov Národopisnej 

spoločnosti Slovenska boli zvolení  PhDr. Viera Sedláková (Slovenská národná 

kniţnica, Martin) a PhDr. Miroslav Válka, PhD. (Ústav evropské etnologie FF 

MU, Brno).  

Na slávnostnej večeri po valnom zhromaţdení prebehlo vyhlásenie laureátov 

Ceny NSS v jednotlivých kategóriách a predstavenie nových členov NSS za 

obdobie 2008-2010.. 

 

CENY NSS ZA OBDOBIE 2008-2010 

 

Cena za publikáciu 

za rok 2008 

Mgr. Kataríne Novákovej, PhD. 

za knihu 

Tatranskí nosiči. História nevšednej profesie. Tatranská Lomnica : I&B, 2008 

doc. PhDr. Ivane Šustekovej, PhD. 

za knihu 

Podomoví obchodníci z Kysúc. Nitra : Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2008 

prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc. 

za knihu 
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Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava : ASCO art & science, 

2008 

 

za rok 2009 

Mgr. Kataríne Ţeňuchovej, PhD. 

za knihu 

Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. 

Martin : Matica slovenská, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009 

Danielovi Lutherovi, CSc. 

za  knihu 

Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 

2009 

Oľge Danglovej, CSc. 

za  knihu 

Výšivka na Slovensku.  

Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009 

doc. PhDr. Alexandre Bitušíkovej, PhD. a Danielovi Lutherovi, CSc. (eds.) 

za knihu 

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II.  

Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 2009 

PhDr. Kataríne Koštialovej, PhD. 

za knihu 

Človek – profesia – rodina. Kapitoly z urbánnej etnológie. 

Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 2009 

 

za rok 2010 

D. Deákovi – R. Hlúšekovi –  S. Letavajovej – M. Priečkovi 

za knihu 

Alternatíva, ţivotný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú 

spoločnosť 

Čadca : Magma, 2010 

Mgr. Silvii Letavajovej, PhD. a kol. 

za knihu 

Buková. Vlastivedná monografia obce.  Buková : Obec Buková, 2010 

doc. PhDr. Ľubici Droppovej, CSc. – doc. PhDr. Eve Krekovičovej, DrSc. 

za knihu 

Počúvajte panny, aj vy mládenci... 

Letákové piesne zo slovenských tlačiarní.  

Bratislava : Eterna Press, Ústav etnológie SAV, 2010 
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Cena Adama Prandu  

Etnologickej sekcii Zväzu múzeí na Slovensku 

za pravidelné a dlhoročné organizovanie  

odborného seminára Etnológ a múzeum a sprístupňovanie jeho výsledkov 

v rovnomennej edícii. 

 

Cena NSS v kategórii Etnológ za kamerou – Etnofilm Čadca 2010 

filmu 

Pôrody v Bunongu (Bunong guu oh) 

r. Tommi Mendel – Švajčiarsko. 

 

Cena NSS v kategórii výstava/expozícia v regionálnom múzeu 

cenu za expozíciu „Ľudová modrotlač v Liptove“ 

PhDr. Ivete Zuskinovej 

cenu za expozíciu „Ľudová kultúra na Orave, oravské zemianstvo“ 

PhDr. Elene Beňušovej 

cenu za výstavu „Au(vý)t(v)or neznámy“ 

PhDr. Klaudii Bugánovej 

 

v kategórii výstava/expozícia v SNM – Múzeá v Martine 

cenu za expozíciu „Romano drom – cesta Rómov“ 

PhDr. Hane Zelinovej a Mgr. Adriane Danekovej 

cenu za výstavu „Tá pravá šálka kávy“ 

PhDr. Hane Zelinovej, Mgr. Stanislavovi Očkovi, PhDr. Eve Králikovej 

cenu za výstavu „Svet na odchode“ 

PhDr. Daši Ferklovej, PhDr. P. Slavkovskému, DrSc.,  

Mgr. Barbore Pekaríkovej 

 

v kategórii výstava/expozícia 

zvláštne ocenenie 

Galérii ÚĽUV-u Bratislava za výstavnú činnosť v oblasti tradičného remesla 

a ľudovoumeleckej výroby. 

K príjemnej atmosfére slávnostného večera iste prispel aj ďalší „zahraničný“ 

hosť P. Popelka hrou na gajdách a všetci zúčastnení spevom, spomínaním 

a rozhovormi, lebo ako demonštrovali absolventi štúdia národopisu v rokoch 

1974-1978, takéto podujatie môţe byť aj dobrou príleţitosťou na ročníkové 

stretnutie. 

 

Konferencia pokračovala vo štvrtok 26. 5. 2011 a 2. blok viedla: Gabriela 

Kiliánová: 
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Miroslav VÁLKA: Podíl pedagogů brněnské  univerzity na výzkumu tradiční 

kultury Slovenska 

Jana POSPÍŠILOVÁ: Dagmar Klímová a Slovensko 

Andrea JÁGEROVÁ – Margita JÁGEROVÁ: K moţnostiam sprístupňovania 

a prezentácie výsledkov etnologického bádania členom folklórneho hnutia vo 

vybranom regióne. 

3. blok viedla: Jana Pospíšilová a odzneli príspevky: 

Katarína TESÁROVÁ: Bratislava ako turistická atrakcia (globalizačné vs. loka-

lizačné procesy) 

Eva ŠEVČÍKOVÁ: Fajansa na západnom Slovensku – koniec tradície? (Terén-

ny výskum, zbierkotvorná činnosť, formy prezentácie, trhová ekonomika kontra 

tradičná remeselná výroba) 

Iveta ZUSKINOVÁ: Nové expozičné a prezentačné podujatia v Národopisnom 

múzeum v Liptovskom Hrádku ako výsledok dlhodobej koncepčnej vedecko-

výskumnej a zbierkotvornej činnosti 

 

Po uzavretí tretieho bloku príspevkov bol popoludňajší program venovaný 

exkurzii, ktorú pre účastníkov pripravili pracovníčky Podpolianskeho múzea 

v Detve. Program exkurzie sa začal návštevou priestorov OZ Tulipán
1
 v Detve. 

Na účastníkov ďalej čakala prehliadka a odborný archeologický  výklad archeo-

lóga dr. Beliaka z Archeologického ústavu SAV v lokalite Kalamárka. Exkurzia 

pokračovala prehliadkou historickej časti mesta Detva: známe maľované  dreve-

né kríţe, kostol sv. Františka z Assisi, prícestné sochy, drevená brána, Vagačov 

dom (prvá bryndziareň). Exkurzia pokračovala prehliadkou Podpolianskeho 

múzea, kde sme si pozreli aktuálne výstavy (napr. dobové fotografie J. Lassov-

ského), stálu expozíciu „Ovce moje, ovce...“, mali sme moţnosť pozrieť si aj 

depozitár múzea. Pracovníčky múzea pripravili malé pohostenie s regionálnymi 

špecialitami – „šmirkas“ z bryndze a výborné bryndzovníky. Večerný program 

pripravili pracovníci Kultúrneho centra A. Sládkoviča, kde sme si 

v spoločenskej sále pozreli unikátny hraný film reţiséra K. Špelinu z roku 1937 

s mnohými dokumentárnymi reáliami a účinkujúcimi z Detvy. Po vystúpení 

folklórneho súboru nasledovala škola tanca, ktorú viedol P. Holík a  

s entuziazmom sa do nej zapojili účastníčky podujatia. 

V piatok 27. 5. 2011 sa konferenčný program sústredil na dopoludnie, keď 4. 

blok viedla: Marta Botíková: 

Blok otvorili V. Sedláková a Z. Škovierová prezentáciou monografie Gemer, 

priblíţiac peripetie prípravy a publikovania tejto regionálnej monografie. 

Anna KASANOVÁ: Globálne dôvody a lokálne prejavy v meste Vrútky 

                                                           
1 OZ zamerané na tradičné a kreatívne tvorivé výtvarné dielne. 
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Ivana ŠUSTEKOVÁ: Kolonizácie a migrácie a ich vplyv na formovanie kultúr-

nych tradícií Kysúc 

Katarína BELIČKOVÁ: Zmena regionálneho centra pod vplyvom socio-

ekonomickej tranzície v druhej polovici  20. stor. (na príklade mesta Ţiar nad 

Hronom) 

Attila AGÓCS: Gyula Fabián –  výskumník maďarského ľudového 

umenia severného Novohradu  

Ladislav LENOVSKÝ: Plniarenstvo a kúpeľníctvo v Santovke ako regionálne 

kultúrno-historické špecifiká a predmet manaţmentu kultúry 

Konferenciu uzavrel 5. blok príspevkov, ktorý viedla Z. Beňušková a odzneli 

príspevky: 

Marta BOTÍKOVÁ: Slovensko-maďarská kontaktová zóna ako špecifický prie-

stor kultúrnych súvislostí 

Magdaléna PARÍKOVÁ: Juţné Slovensko vo svetle povojnových migrácií (na 

príklade výmeny obyvateľstva v okresoch Komárno a Nové Zámky) 

Miroslav SOPOLIGA: 55 rokov SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Jozef VARCHOL: Etnológ a muzeológ PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. 65-

ročný. 

Oproti programu na základe prihlásených príspevkov nastali v priebehu kon-

ferencie niektoré zmeny, keď sa prihlásení ospravedlnili z účasti. Prítomné 

dvojčíslo Etnologických rozpráv obsahuje nakoniec články referujúcich aj nezú-

častnených, ktorí príspevky do redakcie dodali. Po kaţdom bloku príspevkov 

nasledovala diskusia, ktorá vo viacerých prípadoch iste inšpirovala referujúcich 

pri dopracovávaní príspevkov do písomnej podoby a dala tieţ nové impulzy na 

výskumné témy a metodologické podnety. 
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ  KONFERENCIA NA 

KATEDRE ETNOLÓGIE A KULTÚRNEJ 

ANTROPOLÓGIE FiF UK V BRATISLAVE 
 

Katarína Rišková 

 
 

Dňa 20. 4. 2011 sa na bratislavskej Katedre etnológie a kultúrnej antropológie 

FiF UK konala  každoročná prehliadka študentských vedeckých prác ŠVOK. 

Prezentácie boli rozdelené do dvoch sekcií, v ktorých sa s príspevkami  súťažilo 

osem študentov. Predsedníčkou komisie bola PhDr. Zita Škovierová, CSc., ďalší-

mi členmi boli Mgr. Michal Nemec, Mgr. Lucia Segľová, PhD. a z radov študen-

tov Katarína Rišková. Je zvykom pozývať medzi porotcov aj hosťa z Ústavu etno-

lógie SAV – tento rok prijala pozvanie PhDr. Katarína Popelková, CSc. Pozície 

moderátorky sa zhostila študentka muzeológie Radka Balážková, jedna 

z ocenených účastníčok minuloročnej ŠVOK.  

Prvá sekciu otvorila príspevkom Mária Nicolaouová, ktorá spracovala tému 

Detskí vojaci. Charkaterizovala problematiku zneužívania maloletých detí ako 

bojovníkov vo vojnových konfliktoch v rôznych kútoch sveta. Napriek tomu, že je 

tento fenomén v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa, v niektorých krajinách 

zmietaných bojmi je riešenie tohto problému v nedohľadne. Práca vzbudila disku-

siu, v konečnom hodnotení sa umiestnila na treťom mieste a bola porotou navrh-

nutá na Cenu Daniela Tupého. Práce, ktoré boli navrhnuté na túto cenu, by sa mali 

zaoberať problémami násilia, netolerancie alebo prejavmi xenofóbie v súčasnej 

spoločnosti. O túto cenu sa uchádzali študenti rôznych katedier – nakoniec si cenu 

dekana FiF UK za prvé miesto odniesla Mária Nicolauová. 

Nasledujúci príspevok na tému Mentálny obraz Námestia svätej Trojice 

v Stupave prezentovala Anna Danišková. Autorka interpretovala obraz historické-

ho centra mesta, ako ho vnímajú obyvatelia mesta. Poukázala na to, že  obraz 

mesta  nevychádza len z fyzických foriem prostredia,  ale  je výsledkom vzťahu 

obyvateľov  lokality ku konkrétnemu prostrediu. Táto práca sa v konečnom hod-

notení umiestnila na druhom mieste.  

Ako tretia vystúpila s témou Výmenní študenti a kultúrny šok Barbora Škvar-

ková, ktorej práca vychádzala z vlastných skúseností, zúčastneného pozorovania 

a rozhovorov s výmennými študentmi. Popísala v nej stratégie, ktoré intuitívne 
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použili na prekonanie kultúrneho šoku výmenní študenti v Grazi. Príspevok vyvo-

lal diskusiu a autorka zožala úspech – umiestnila sa na prvom mieste a ako víťaz-

ku ju zvolili v hlasovaní aj študenti.  

Prvú sekciu uzavrela Mária Pašková s témou Moderné nákupno-zábavné cen-

trá ako centrá relaxu, zábavy a spoločenských kontaktov. Venovala sa rôznym 

aspektom nazerania na možnosti trávenia voľného času v nákupno-zábavných 

centrách, ale taktiež aj krátkou históriou týchto centier v Bratislave.  

Témou Detstvo a chudoba (vplyv prostredia na trávenie voľného času) autor-

ky Michaely Bálintovej sa začala druhá sekcia súťažných prác.  Výskumnú vzorku 

práce tvorili deti, ktoré vyrastajú vo vylúčenej rómskej komunite. Autorka sa 

zamerala  na to, aké majú možnosti na využívanie voľného času, ako ho využívajú 

a aké vplyvy prostredia sa tu prejavujú. Táto práca bola taktiež navrhnutá na Cenu 

Daniela Tupého.  

Stôl v rodine bola súťažná práca Zuzany Siekelovej. Táto práca je výsledkom 

prváckeho terénneho výskumu, ktorý sa uskutočnil na severovýchode Slovenska, 

v obci Chmeľová. Autorka sa zaoberala tradičným aj súčasným chápaním 

a využitím stola v domácnosti.  

Aj nasledujúci príspevok zúročil výsledky prvého terénneho výskumu. Jeho 

autorom je Juraj Pukaj, ktorý sa zameral na tému Miestne názvy a príbehy s nimi 

spojené. Tento výskum ukázal, že znalosť a používanie miestnych názvov úzko 

súvisia s pracovnými aktivitami dospelých a pohybom v chotári (hry a práce detí) 

v čase detstva a aktívneho veku členov skúmanej vzorky. 

Prezentácie uzavrela Róberta Uškovitšová  prácou Spomienky na prechod 

frontu počas 2. svetovej vojny.   Autorka sa zamerala na spomienky ľudí, ktorí 

osobne zažili 2. svetovú vojnu a taktiež na vplyv vojny na život v obci Chmeľová. 

Účastníci v tomto kole Študentskej vedeckej odbornej konferencie dokázali 

snahu, nadšenie pre etnológiu a a vyskúšali si schopnosť prezentovať výsledky 

svojho výskumu a závery, ku ktorým dospeli. Zvlášť oceňujem študentov druhého 

ročníka, ktorí predviedli výsledky  prvého výskumu – v tomto kole tvorili dokon-

ca až polovicu súťažiacich. Myslím si, že aj nesúťažiaci študenti by sa mali 

v hojnejšom počte zúčastňovať na podobných podujatiach, aby si rozšírili  po-

znatky a podporili spolužiakov. Tak by sa mohla rozvinúť plnohodnotná diskusia 

a súťažiaci by získali spätnú väzbu. Veď práve preto je táto konferencia študent-

ská.  

Bratislavská katedra bude začiatkom letného semestra školského roku 

2011/2012 tiež hostiteľkou celoštátnej prehliadky ŠVOK a podujatie bude súčas-

ťou osláv 90. výročia výučby národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-

menského. 
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