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Editorial 
 
 
Aktuálne číslo Etnologických rozpráv poskytlo priestor diskusii na tému folklór 

a folklorizmus. Pri formulovaní témy bolo cieľom redakcie uvažovať o vzťahu folklóru 
a folklorizmu a získať súčasný rez ich podobami i uhlami vnímania. Preto osloveným 
autorom naznačila okrem tematického rámca aj možné pohľady na jeho obsah, pričom 
ponechala na ich uvážení podobu sformulovania svojho názoru. 

Publikované spektrum textov tak predstavuje nielen podnetný priestor na úvahy, ale 
je aj svedectvom o momentálnom stave vedomia v oblasti, ktorá v našom odbore patrí 
k témam síce frekventovaným, avšak nie veľmi terminologicky prehľadným. Navyše, 
v rozličných praktických či analytických súvislostiach, ako aj vo sférach pracovnej 
aktivity etnológov – vo vede, muzeológii, pedagogickej praxi, osvete, záujmovej 
činnosti, masmédiách a pod. – môžu spomenuté pojmy nadobúdať rozličné obsahy 
a niesť rozličné významy. 

Osloveným autorom sme ponúkli tri možné roviny reflexie folklóru a folklorizmu: 
1. akademický pohľad zvonku (širšie analytické, definičné a terminologické súvislosti); 
2. pohľad zvnútra (z realizačnej, praktickej a psychologickej úrovne, resp. z úrovne 
zainteresovaných aktérov); 
3. prienik týchto dvoch pohľadov (disponuje ním skupina ľudí, ktorých možno nazvať 
ako informovaní zainteresovaní). 

Výsledkom živej odozvy oslovených autorov je 11 textov v rubrike téma,  
z ktorých žiadny tentokrát nespĺňal formu ani rozsah vedeckej štúdie. V rubrike 
rozhovor prinášame názory profesionálneho choreografa folklórneho súboru a etnológa-
rezbára, ktorí odpovedali na otázky členov redakčnej rady. Text v rubrike materiály 
predstavuje pomocou podrobnej deskripcie činnosti regionálneho osvetového strediska 
inštitucionálne zázemie folklorizmu na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Pre 
rozhovor o knihe  sme vybrali religionistickú zbierku poverových rozprávaní Zlatý 
baran, z ktorej predovšetkým záverečná štúdia zostavovateľa podnietila troch 
oslovených recenzentov k dynamickej terminologickej debate. Rubrika správy  prináša 
okrem správy predsedníčky Národopisnej spoločnosti Slovenska tiež aktuálne 
informácie o výstavách,  festivaloch a študentských vedeckých konferenciách. 

Úvodnú stránku tohto čísla využíva redakcia na sprostredkovanie oznamu, že 
nasledujúce číslo venujeme téme regionálneho rozvoja a turizmu publikovaním výberu z 
príspevkov, ktoré ako referáty odzneli na konferencii v Terchovej v máji 2005. 
Etnologické rozpravy v roku 2006 budeme venovať témam Ústav etnológie SAV 1946-
2006 (č. 1) a  etnologická optika komunizmu (č. 2). 

Čitateľom ponúkame možnosť zapojiť sa do vymýšľania a navrhovania tém pre 
ďalšie ročníky. Adresa redakcie je stále prístupná aj Vašim ponukám na uverejnenie 
textov k uvedeným témam. Vzhľadom na opakované žiadosti sa redakcia rozhodla 
vytvoriť priestor na publikovanie reakcií na obsah vždy predchádzajúceho čísla 
Etnologických rozpráv v novej rubrike ohlasy. 

 
Katarína Popelková 
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Editorial 
 

The current issue of Ethnological Accounts offers a space for discussion about 
folklore and folklorism. The editors aimed to consider the relationship between folklore 
and folklorism and to obtain a cross-section of its various forms and angles of its 
perception. The editors therefore outlined the frame of the topic as well as possible 
views of its content and let the authors to express their opinions in particular ways.  

The published texts present inspiring spectrum of ideas. They bring the current 
evidence of knowledge in the area belonging to the frequently explored domains in our 
discipline that nevertheless does not have clear terminology. Furthermore, the terms 
could acquire different content and meaning in various practical or analytical contexts as 
well as in the sphere of ethnology – in science, museology, pedagogical practice, 
supplementary education, free time activities, mass media etc.  

Three possible levels of reflection on folklore and folklorism have been offered to 
the authors: 
1. The academic outlook (wider contexts of analysis, definitions and terminology) 
2. The view from within (various levels of realization, practice and psychology as well 
as points of view of engaged participants)  
3. The interconnection of these two perspectives (expressed by the group of people who 
could be named as engaged informed people) 

The result of enthusiastic response represents 11 texts in the section Theme. This 
time none of the articles answered requirements for the form and extent of a scientific 
study. The section Interview brings opinions of a professional choreographer and an 
ethnologist-woodcarver who answered questions of the editorial board’s members. The 
institutional base of folklorism in the second half of 20th century is presented in the 
section Material in a form of a detailed description of the Regional Edification Centre's 
activities. The section Discussion is dedicated to the collection of folk tales Zlatý baran 
(Golden Ram). The study of the collection’s editor concluding the volume inspired 
dynamic terminological discussion among three reviewers. The section Accounts brings 
the report of the chairman of the Ethnographic Society of Slovakia as well as actual 
information about exhibitions, festivals and students’ scientific conferences. 

The editors used the introductory page of the issue to announce that the next issue 
will be dedicated to the theme of regional developement and turism and will bring the 
selection of papers presented on the conference in Terchová on May 2005. 
Etnhnological Accounts in 2006 will be devoted to themes The Institute of Ethnology of 
the Slovak Academy of Sciences 1946-2006 (n. 1) and Ethnological perspective of 
communism - (n. 2).    

We offer to the readers the opportunity to invent and propose the next issues’ 
topics. The address of the editors is always available for those who are willing to publish 
contributions related to the topics. After repeated requests the editors decided to create a 
space for the reflection on the previous issue of Ethnological accounts in a new section 
Responses.  

 
Katarína Popelková 
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Hranice folklorizmu 
 

Daniel Luther 
 
 
Kľúčové slová: ľudová kultúra, folklór, folklorizmus  
Keywords: folk culture, folklore, folklorism 
  
The distinction between folklore and so-called folklorism is merely a result of the 
ethnological evaluation of the process that folk culture has gone through during last 
decades. It is neither simple nor fruitful to explore the boundaries between 
“authentic“and “imitative“ forms of traditional folklore. Emphasizing the relationship 
between folklore and environment or stressing the original functions of the folklore limit 
traditional phenomena and maintain their past forms. On the contrary, the traditional 
phenomena gain different but natural social utilization by means of intermediation and 
presentation of traditional culture in the field of folklorism. 
 

Začiatkom tohto roku sa mi po dlhšom čase naskytla príležitosť navštíviť 
tzv. dedinské folklórne skupiny v trnavskom kraji. Dnes, tak ako v predchá-
dzajúcich desaťročiach, keď tradičná ľudová kultúra doznievala vo svojom 
prirodzenom prostredí vidieka, sa v nich združujú ľudia, ktorí sa vo svojom 
voľnom čase pravidelne stretávajú, zaspievajú si ľudové piesne, harmonikár im 
zahrá k tradičným tancom a potom si spolu posedia, pohostia sa, porozprávajú a 
idú spokojní domov. Svoj vzťah k folklóru nepreukazujú tým, že o ňom hovo-
ria, nezabaľujú ho do žiadnej ideológie, oni jednoducho „svoje“ piesne a tance 
považujú za hodnotu, ktorej sú ochotní venovať časť svojho života. V obci ich 
ako znalcov tradície pozývajú na akcie, o ktorých si myslia, že by mali obsaho-
vať nejaké znaky „lokálnej identity“. Vykonávajú obradné akty, predvádzajú 
tradičné zvyklosti, alebo len spievajú na svadbách, pohreboch, fašiangoch, 
veľkonočných obchôdzkach a pri niektorých ďalších príležitostiach a zábavách. 
Keď sú presvedčení, že dosiahli úroveň, ktorú považujú za dostačujúcu, aby sa 
ukázali širšej verejnosti, alebo sa dokonca postavili na javisko a ukázali folk-
lórne tradície svojej obce „v plnej kráse“ divákom, prechádzajú podľa etnolo-
gických pravidiel do sféry tzv. folklorizmu. 

Kde sú jeho hranice? 
H. Bausinger, vychádzajúc z prác H. Mosera, sa v dnes už klasických štú-

diách zo 60. rokov 20. storočia zamýšľal nad opodstatnenosťou takéhoto ohra-
ničovania „života folklóru“ v modernej dobe. V úvode u nás publikovanej 
práce „Folklorismus“ jako mezinárodní jev vychádza z H. Mosera, ktorý tento 
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pojem do disciplíny zaviedol, že folklorizmus znamená niečo ako „sprostred-
kovanie a predvádzanie ľudovej kultúry z druhej ruky“.1 Teda nielen folklór, 
ale aj iné tradičné materiálne a duchovné výtvory, ktoré by obyvatelia vidieka 
asi úplne zanechali, keby nepútali pozornosť spoločnosti (napríklad kroje, 
zvyky alebo zrubové domy). Zároveň pri objasňovaní podôb folklorizmu uvá-
dza, že napríklad folklór môže byť podávaný nielen „z druhej ruky“, ale aj z 
tretej či štvrtej a že existujú rôzne fázy existencie javov ľudovej kultúry: po 
alebo popri „prvej existencii“ v pôvodnom prostredí sa vyskytujú v „druhej 
existencii“, v ktorej sa môžu vyskytovať v inom prostredí a iných funkciách. 
Folklorizmus sa začína druhou existenciou. Pri sledovaní vývinových etáp 
určitého javu však môže byť takých stupňov existencie zrejme viacero. Opatrne 
sa stotožňuje s názorom, že pojem vznikol ako reakcia na demonštratívne pred-
vádzanie ľudových tradícií, čo sa zásadne odlišuje od prirodzených funkcií 
ľudovej kultúry. Ako výstižné príklady folklorizmu uvádza, keď napríklad 
jedna krojovaná skupina vlastivedného spolku predvádzala „tradičné ľudové 
umenie Allgäusu“ kúpeľným hosťom a bola to vlastne „zmiešanina tancov zo 
všetkých svetových strán“, alebo keď v zábavných lokáloch Luzernu alpskí 
salašníci v podaní profesionálnych „folkloristov“, speváčok a trubačov na pas-
tierske rohy predvádzali zahraničným turistom „Swiss Folklore Shows“. Pou-
kázal pritom na tzv. ortodoxných národopiscov, pre ktorých sú to vyslovene 
negatívne zjavy, deformujúce pôvodnú ľudovú kultúru. 

V uvedených formuláciách považujem za kľúčové pojmy sprostredkovanie 
a predvádzanie ľudovej kultúry z prvej a druhej ruky, jej prvú a druhú existen-
ciu. Sú dôležité pri hľadaní hranice, ktorá oddeľuje prirodzené kultúrne formy 
od ich umelých imitácií a neprirodzených funkcií. Ide tu o kritériá, pomocou 
ktorých zisťujeme, či vôbec o folklorizmus ide alebo nie, ale aj jeho negatíva. 

Pojmy sprostredkovanie a predvádzanie ľudových tradícií sú dva spôsoby 
prenosu kultúrnych javov od ich pôvodných nositeľov k iným konzumentom. 
Pod sprostredkovaním vnímam predovšetkým médium, prostredníctvom kto-
rého sa prenášajú informácie o kultúre a jej nositeľoch do iného prostredia. Od 
zvukových a vizuálnych médií (kresba, fotografia, text) po audiovizuálne (film 
a video) musíme počítať s istým výberom alebo redukciou informácií. Týkajú 
sa hlavne formy javov, menej kontextuálnych informácií, ktoré bývajú rôznym 
spôsobom k základnému médiu pridávané (napríklad ilustrácie k textu). Ale ani 
priamy prenos zo svadby so zainteresovaným komentárom nezaznamená etické, 
sociálne, právne a ďalšie súvislosti, skryté v mysliach a vzťahoch ľudí. Ob-
dobné je to však aj s textom, nech je napísaný akokoľvek podrobne po dôklad-

                                                 
1 Bausinger, H.: „Folklorismus“ jako mezinárodní jev. In: Národopisné aktuality VII, 1970, s. 217–
221. 
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nom výskume. Sprostredkovateľmi môžu byť aj organizátori folklórnych pre-
hliadok a festivalov, „dní remesiel“ a pod. Za každým technickým i netechnic-
kým médiom stoja ľudia, ktorí ľudovú kultúru sprostredkúvajú iným.  

Pojem predvádzanie vnímam bez prostredníka (média), javy ľudovej kul-
túry sú v tomto prípade vyňaté z prirodzených kontextov a prezentujú sa neza-
interesovaným divákom. Oproti formám sprostredkovaným médiami tu nie je 
problematická forma javov a prostredie, v ktorom sa predvádzajú. Veď aký je 
rozdiel medzi kolovrátkom v dome a v múzeu, piesňou, spievanou v kruhu 
rodiny a pred cudzími ľuďmi, na javisku v obci a mimo obce? Forma fašiango-
vého tanca pred kamerou môže byť úplne totožná s pôvodinou a nerozhoduje 
ani, či sa predvádza v domovskej obci alebo v susednej, pred Popolcovou stre-
dou alebo po nej, na ulici, v skanzene, štúdiu alebo na javisku. Dôležité je, že v 
takýchto prípadoch chýba sociálne a kultúrne ukotvenie. Na prvý pohľad živé, 
hmatateľné javy strácajú v inom prostredí a čase svoje prirodzené významy a 
funkcie.  

Z týchto príkladov sú zrejmé základné motivácie, ktoré vedú k sprostredkú-
vaniu a predvádzaniu ľudovej kultúry. V prvom rade ide o využitie estetických 
a technických osobitostí, ktoré sa opierajú o laicky vnímanú takmer nekonečnú 
variabilnosť, pestrosť ľudového a tradičného umenia. Zo záujmu konzumentov 
o takúto produkciu sa odvíjajú komerčné funkcie, pri ktorých sa stáva, že pa-
dajú aj akékoľvek puristické ohľady alebo zábrany, chrániace pôvodnosť alebo 
osobitosť predlohy. Rozsah takejto produkcie je široký, od nahrávok pôvod-
ného folklóru dedinskými muzikami cez rovnako pôvodné piesne v podaní 
folklórneho súboru alebo OĽUN-u až po pôvodné ľudovky Senzusu, alebo od 
hrnčiny posledných náturistov z Pukanca cez modranskú keramiku profesionál-
nych remeselníkov po nepodarené jarmočné imitácie alebo snahy o novú ľudo-
vosť. Čo z toho patrí do folklorizmu a čo nie? 

V prípadoch, keď sa s pôvodným tvarom akokoľvek narába (L. Leng naprí-
klad použil stupňovitú škálu: imitácia – štylizácia – prekomponovanie) však už 
nejde o sprostredkúvanie alebo predvádzanie ľudovej kultúry. Je to osobitá 
tvorba, ktorá sa ňou iba inšpiruje a nesie rukopis svojho autora. Tento princíp 
ľudovú kultúru chráni, ale aj konzervuje, ohraničuje v jej tradičnej podobe a 
funkcii. K folklorizmu sa obvykle zaraďujú vystúpenia folklórnych súborov, 
pretože predvádzajú štylizovaný folklór (hoci ide o autorskú choreografiu 
tanca), ale prekomponované ľudové piesne skladateľom či svojské štylizácie 
hudobných skupín už nie. 

Stretávame sa aj s ďalšími pohnútkami predvádzania ľudovej kultúry. 
Schopnosť vyjadriť „originalitu“ miestnej komunity prostredníctvom ľudových 
tradícií sa využíva pri verejnom prezentovaní spoločnej identity (napríklad pri 
významných výročiach obce), ale aj určitej odlišnosti ich nositeľov – etnickej, 
náboženskej, kultúrnej (napríklad podujatia menšín). Miestna pospolitosť chápe 
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tradície aj v zmysle politickom. Sú takéto podujatia, podobajúce sa folklórnym 
festivalom, súčasťou folklorizmu?  

Súčasťou citovanej Moserovej definície folklorizmu bolo upresnenie, že ide 
o sprostredkovanie a predvádzanie ľudovej kultúry z druhej ruky. Je zrejmé, že 
informácie z prvej ruky pochádzajú od priamych nositeľov, kým ostatných, 
ktorí sa do ich prenosu zapájajú, treba odlíšiť. Ide o veľmi problematickú in-
štrukciu. Je mnoho príkladov, ktoré poukazujú na prenášanie kultúrnych javov 
z prostredia do prostredia, od tzv. prvotných nositeľov k iným, ktorí takéto javy 
predvádzajú a v žiadnom prípade by sme ich neklasifikovali ako javy folklo-
rizmu. Napríklad zvyky, ktoré sú totožné vo viacerých obciach. Kto je a kto 
pôvodne bol ich nositeľom? Kto ich iba predvádza a „z ktorej ruky“? Alebo ako 
zaradiť piesne E. Studeničovej z Moravského Jána, ktoré tam už nik nepozná a 
podľa Plickových zápisov ich spieva iba pani Jurasovová z Bratislavy? Je to 
folklorizmus? A aký je rozdiel medzi tradičným tancom, nezvládnutým „folklo-
ristami“ v tzv. pôvodnom prostredí a dobre „citovaným“ tanečníkmi zo súboru 
z blízkeho mesta?  

Rovnako mätúcim dojmom pôsobí pojem druhá existencia javov ľudovej 
kultúry. Keď A. Melicherčík písal o teórii poklesnutých hodnôt, nepriamo pou-
kázal na prvú existenciu viacerých kultúrnych javov vo vyšších spoločenských 
vrstvách, ktoré prebrali ľudové vrstvy do svojej kultúry. Upozornil síce, že 
ľudové prostredie si ich „pretavilo“ do štruktúry svojej kultúry, ale dodnes sú v 
tomto novom prostredí viditeľné, analyzovateľné. Napríklad polka či valčík, 
hraný a tancovaný na niekdajších dedinských zábavách, bol vtedy podľa in-
štrukcie v druhej existencii, vyskúmaný a spracovaný vo folklórnom súbore v 
tretej existencii a spätne prebraný do dedinskej folklórnej skupiny v štvrtej 
existencii. A po desaťročí následne zapísaný ako pôvodný, folklórnou skupinou 
oživený tanec – v prvej či piatej existencii? Takýchto príkladov nie je málo! 

Pokúsme sa hľadať hranice folklorizmu iným spôsobom. V praxi sa používa 
viacero odlišujúcich kritérií. Bez ambície vymenovať ich v úplnosti sú najčas-
tejšie používané: prostredie, príležitosť, čas, sociálne väzby, forma a funkcie:  
a) prostredie vyjadruje tú charakteristiku tradičnej ľudovej kultúry, podľa ktorej 

sú jednotlivé javy úzko späté s lokalitou a sociálnym prostredím, v ktorých 
vznikli alebo v nich majú dlhodobú životnosť. Predvádzanie v inom pros-
tredí alebo sprostredkovanie do iného prostredia narúša túto spätosť, ktorá 
dáva javom ich prirodzený zmysel (napríklad predvádzanie obchôdzky s 
Turoňom v bratislavských uliciach stráca základnú funkciu, ktorá je zrejmá 
len v roľníckom prostredí; predvádzanie žatvy na scéne môže mať iba este-
tickú a vzdelávaciu funkciu). Zrejme preto sa utvoril názor, že javy 
sprostredkované alebo predvádzané mimo pôvodného prostredia strácajú 
svoju prirodzenú hodnotu a nadobúdajú inú; 

b) príležitosť je tým kritériom, ktoré poukazuje na spojitosť každého javu s 
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určitou situáciou, v ktorej majú svoj prirodzený význam. Tak sa zdajú 
neprirodzené napríklad akokoľvek verne zobrazené svadobné zvyky, pred-
vádzané turistom vo svojej obci; 

c) čas, podobne ako príležitosti, odhaľuje väzby na tradičný kultúrny kalendár, 
ktorý bol v každej obci zaužívanou a akceptovanou normou. Predvádzanie 
priadkových večerov alebo betlehemských hier v letnom období, tance a 
muziky v čase pôstu alebo vynášanie Moreny v inom než jarnom čase sú 
porušením významovej podstaty a zaraďujú časovo určené javy k neutrál-
nym; 

d) sociálne väzby: ľudová kultúra ako celok vznikla a patrila konkrétnym so-
ciálnym vrstvám a taktiež jej jednotlivé javy boli viazané na určité sociálne 
skupiny, ktoré ich tradične používali. Netreba to asi príliš konkretizovať, ale 
vo sfére tzv. folklorizmu dnes už len zriedkavo stretneme jej prirodzených 
nositeľov (napríklad keď ozajstní pastieri predvádzajú hru na koncovku);  

e) forma naráža vo sfére folklorizmu na nutnosť prispôsobiť ju poskytnutému 
času a priestoru na prezentáciu, ale aj prostrediu, v ktorom sa má ľudová 
kultúra predviesť (napríklad vystúpenie na scéne ohraničujú režiséri pres-
nou minutážou, veľkosť pódia rozhoduje o počte účinkujúcich a pod.). Sa-
motnú formu javu to však nemusí zásadne tvarovo pozmeniť, ale môže ju 
redukovať;  

f) funkcie dávajú zmysel predvádzaným alebo sprostredkovaným javom, urče-
nie pre divákov alebo komerčných konzumentov je úplným odklonom od 
pôvodného poslania.  
Z uvedeného je zrejmé, že porušením týchto kritérií sa skutočne menia cha-

rakteristiky toho, čomu hovoríme tradičná ľudová kultúra. Ale ako sa posta-
víme k prirodzenému civilizačnému procesu, ktorý zmenil vidiek (lebo ten je 
stále považovaný za autentické žriedlo ľudovej kultúry) a jeho väzby k tradí-
ciám? Náhradným formám a nositeľom darmo prisúdime negatívne sfarbené 
označenie folklorizmom, keď si už dávno našli svoje miesto vo vývine kultúry. 
Paradoxné je, že mnohé z tradičnej ľudovej kultúry ešte žije práve vďaka ma-
sovému folklorizmu, ktorý tomu vzdal úctu a poskytol priestor pre nové funk-
cie.  
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Article is dealing with the phenomenon of folklorism. Study is review of selected 
contributions to theory of folklorism during last decades. Author presents concepts of 
folklorism, fakelore, public folklore, folklove through attitudes  of some respected 
folklorists. Last part of article is devoted to enumerating of actual problems concerning 
folklorism in folkloristics in Slovakia. 

 
Už vyše desať rokov mám možnosť podieľať sa na výučbe na univerzitných 

katedrách etnológie v Nitre a v súčasnosti i v Bratislave. Súčasťou výučbových 
programov sú samostatné kurzy, ktoré sa venujú problematike teórie a dejín 
folklorizmu. Je to problematika živá a aktuálna, no paradoxne sa jej momen-
tálne nikto na Slovensku bádateľsky dlhodobejšie a systematicky nevenuje. 
Ostatným sumarizujúcim príspevkom k problematike folklorizmu je zborník 
z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v roku 1999 (Kyseľ 
2000). Privítala som iniciatívu redakcie Etnologických rozpráv venovať prie-
stor rôznym pohľadom na folklorizmus a považujem ju za možný podnet na 
oživenie odborných diskusií, ktoré v 70. a 80. rokoch uplynulého storočia pre-
biehali na viacerých konferenciách a vyšli v zborníkoch v editorstve M. Leš-
čáka, S. Švehláka či C. Zálešáka. 

Teória folklorizmu v krajinách tzv. východného bloku vychádzala z dnes už 
klasickej štúdie K. V. Čistova, aplikujúcej poznatky teórie komunikácie. Štúdia 
(Čistov 1972) vyšla pôvodne v Sovietskom zväze v periodiku Voprosy filosofii.  

V príspevku priblížim súčasné chápanie folklorizmu v rôznych bádateľ-
ských koncepciách. Štúdia nie je reprezentatívnym prehľadom – na to nemám 
k dispozícii dostatok prameňov. Mojou snahou je poukázať na niektoré súčasné 
vymedzenia kategórie folklorizmu a na témy a metodológiu, ktorým sa pri 
sledovaní procesov folklorizmu bádatelia v súčasnosti venujú a ktoré uplatňujú. 
Upozorním i na príbuzné javy, terminológiu, ktorá ich pomenúva a na pozície, 
z ktorých nimi operuje prax kultúry a teoretické koncepcie.  

Problematika folklorizmu sa bádateľsky otvorila v Európe v 60. rokoch 20. 
storočia, keď sa jej Hans Moser venoval vo viacerých príspevkoch (Moser 
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1962, 1964) a znovuoživil termín folklorizmus. „Folklorizmus je, samozrejme, 
starší ako sám termín“ (Gusev 1977: 131). Termín folklorizmus zaviedol Paul 
Sebillaut v 2. polovici 19. storočia na označenie rôznych foriem zaoberania sa 
ľudovou tvorbou (v každodennom živote, v umení i vo vede). Postupne sa vžil 
a v 30. rokoch 20. storočia. V titule svojho článku Folklorizmus Lermontova ho 
použil M. K. Azadovskij na označenie autorského postupu, keď je folklór 
zdrojom autorovej inšpirácie, no Azadovskij chápal pod týmto termínom i kri-
tiku a publicistiku zaoberajúcu sa folklórom. Teória i dejiny folklorizmu sa vo 
svetovej folkloristike spracúvajú priebežne a intenzívne od 60. rokov. 20. sto-
ročia, i keď k dispozícii je viac príspevkov k teórii a dobovej praxi vo folklo-
rizme, než sumarizujúcich štúdií o dejinách folklorizmu v konkrétnych národ-
ných kultúrach. Za jednu z aktuálnych výnimiek možno považovať prácu 
k dejinám folklorizmu v Chorvátsku (Ceribašić 2003). Hans Moser, po ňom 
Hermann Bausinger i mnohí ďalší bádatelia chápali folklór a folklorizmus ako 
opozície, teda v tom zmysle, že zmenou kontextu existencie javu sa fundamen-
tálne mení jav samotný. Zjednodušene by sa dalo povedať, že folklór sa často 
chápal ako pozitívny a folklorizmus ako negatívny. Takto sa k dvom systémom 
kultúry pristupovalo z pohľadu inštrumentalizácie folklóru, ktorý bol považo-
vaný za „originál“ (= s pozitívnou konotáciou) a folklorizmus – „podanie fol-
klóru z druhej ruky“ ako jav s negatívnou konotáciou. Bez ohľadu na teoretické 
uchopenie vzťahu folklóru a folklorizmu (často nedôsledné a neujasnené) 
v živom fungovaní kultúry nestoja v opozícii, v živom systéme kultúry sa ne-
ustále vzájomne ovplyvňujú a tvoria jej komplementárne zložky. Takéto chá-
panie vzťahov folklóru a folklorizmu formulovala Dunja Rihtman-Auguštin 
a konštatovala tiež, že v súčasnosti folkloristika prechádza od skúmania pôvodu 
a fungovania folklóru k nám samým – k ľuďom. Výskumnou otázkou sa potom 
stáva otázka: prečo bol/je spôsob existencie folklóru pre nás dôležitý? 
(Rihtman-Auguštin 1988: 10). Už v roku 1977 V. J. Gusev charakterizoval 
folklorizmus z pozície skúmania objektu ako dynamického systému: „Folklo-
rizmus možno určiť ako sociálne podmienený a historicky sa rozvíjajúci proces 
osvojenia, prijatia a transformácie folklóru v iných druhoch kultúry“ (Gusev 
1977: 128). Zdôrazňujúc historické ukotvenie poukazuje na fakt, že folkloriz-
mus sa výrazne podieľal na utváraní sa národných kultúr slovanských národov. 
Z hľadiska fungovania a foriem folklorizmu Gusev rozlišuje folklorizmus kaž-
dodenný a folklorizmus ideologický a v rámci neho vedecký a umelecký (Gu-
sev 1977: 131). Aj pre dnešok sú podnetné Gusevove závery o konkrétnych 
potrebách vyplývajúcich z dobovej ideológie, na základe ktorých sa z tradičnej 
kultúry, a prevažne z folklóru vyberali na spracovanie isté témy či žánre (na-
príklad v osvietenstve „racionálny“ folklór: príslovia, historické povesti).  

Prehľadová štúdia Guntisa Šmidchensa je oceneniahodným pokusom o cha-
rakteristiku doterajších konceptov folklorizmu v „západnej“ i „východnej“ vede 
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(Šmidchens 1999). Autor pri hodnotení „východnej“ produkcie však vychádzal 
len z prác publikovaných kolegami z Poľska, Maďarska, Juhoslávie a Ruska v 
nemčine, v angličtine a v ruštine. G. Šmidchens vymedzuje chápanie folklo-
rizmu v politickoekonomických rámcoch jednotlivých krajín, pričom v trhovom 
ekonomickom systéme „západnej“ kultúry folklór vstupuje do procesov folklo-
rizmu v kontexte kultúrneho priemyslu a v kontexte vládnej podpory kultúr-
nych programov na „východe“ sa folklór využíva vo folklorizme ako súčasť 
kultúrnych programov naviazaných na politické aktivity (Šmidchens 1999: 53). 
L. Dégh tento kontext upresnila už predtým, keď konštatovala, že scénická pre-
zentácia folklóru vo všetkých formách plnila v bývalých socialistických kraji-
nách, okrem mnohých iných funkcií, predovšetkým ideologickú funkciu (Dégh 
1989). Folklorizmus Šmidchens definuje ako: „…uvedomelé spoznávanie a 
opakovanie ľudovej tradície ako symbol etnickej, regionálnej alebo národnej 
kultúry. Toto opakovanie môže mať ekonomické alebo politické konzekvencie, 
alebo i obe, ak zodpovedá potrebám ľudí, ktorí folklorizmom narábajú“ 
(Šmidchens 1999: 56). Šmidchensovo opakovanie ľudovej tradície H. Bausin-
ger pred časom bližšie charakterizoval ako: „Použitie materiálnych alebo šty-
listických prvkov folklóru v kontexte, ktorý je cudzí pôvodnej tradícii“ 
(Bausinger 1984: 1406). V Bausingerovom chápaní „folklorizmus je užitý 
folklór včerajška“ a v ňom sa folklór stáva pre jeho užívateľov hobby v oblasti 
voľnočasových aktivít (Bausinger 1990: 140). Šmidchens spája rozvoj folklo-
rizmu s príchodom modernity, keď sa na jednej strane podstatne menia pod-
mienky existencie tradičnej kultúry, na druhej strane urbanizácia, rozvoj prie-
myslu a masovej komunikácie podstatným spôsobom menia životné podmienky 
a potreby človeka. Potreby človeka a sociálnej skupiny ako potreba istoty, kon-
tinuity s minulosťou, spoluprežívanie slávnostných chvíľ ústia do vytvárania 
ideálneho obrazu minulosti ako opozitného sveta k súčasnej „hektickej“ dobe, 
do ktorého zapadajú aj mozaikovité prvky tradičnej = v súčasnosti nefunkčnej 
kultúry. Tu vidí priestor pre súčasné bádanie o folklorizme, aby sa predmetom 
stali otázky motivácie „kultivovať dedičstvo“ zo strany jednotlivcov alebo 
skupín. Nastoľuje potrebu formulovať výskumný problém, tak ako ho vyššie 
formulovala D. Rihtman-Auguštin. Z hľadiska výskumnej metodológie je to 
úloha iste náročná, vyžadujúca použiť aj metódy kvalitatívneho výskumu. I 
folkloristika na Slovensku k nej ešte v osemdesiatych rokoch 20. storočia pri-
spela štúdiami v Slovenskom národopise o výrazných nositeľoch, z ktorých 
viacerí pôsobili prevažne v prostredí folklorizmu. Práve takto orientované vý-
skumy by pomohli spresniť poznatky o sociálnom a ideovom zázemí folklo-
rizmu v jeho jednotlivých historických etapách. Kým napríklad v 19. storočí 
iniciátormi uvedomelého záujmu o tradičnú kultúru, resp. folklór a cieľa-
vedomú prácu s ním v národnoemancipačných procesoch tzv. malých národov 
boli patrioti, vzdelanci, agitátori či „tvorcovia a nositelia ideí“, v ich práci 
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folklór plnil dve funkcie: poskytoval historickú informáciu a zároveň 
poskytoval modely pre budúce činy. Súčasný folklorizmus dáva viac priestoru 
kultúre marginalizovaných skupín, predstaviteľom alternatívnych životných 
štýlov a poučenie o multikultúrnom svete sa zračí napríklad aj z prejavov tzv. 
world music. Súčasné technológie masovej komunikácie na jednej strane umož-
ňujú exponenciálny rast nositeľských a vnímateľských skupín, na druhej strane, 
ako konštatuje G. Šmidchens, vedú k uvedomovaniu si skupinových odlišností 
a záujem i kultivovanie a „predvádzanie“ skupinovej špecifickosti – teda 
v podstate k prejavom folklorizmu (Šmidchens 1999: 70).  

V roku 1950 americký folklorista Richard M. Dorson zaviedol v článku 
v American Mercury (Dorson 1950) neologizmus fakelore (fake = falošný, 
nepravý), ktorým navrhoval označovať javy kultúry, vydávajúce sa prostred-
níctvom ich „tvorcov“ za folklór. Bola to priama reakcia univerzitného folklo-
ristu na situáciu v americkej folkloristike v prvých desaťročiach 20. storočia 
a na bohatú a komerčne úspešnú produkciu amerických nakladateľstiev v 40. 
rokoch 20. storočia. Tie vydávali edície tzv. treasuries of folklore (pokladnice 
folklóru). Išlo o voľné autorské prerozprávania textov, ktoré možno mali svoj 
pôvod vo folklórnej tradícii, no autori ich nezískali terénnymi zbermi, ale čer-
pali z textov už publikovaných a teda v rôznej miere upravených. Svoje spraco-
vania však deklarovali ako zbierky folklóru. Dorson odvodzoval rozvoj ame-
rickej folkloristiky v 20. a 30. rokoch 20. storočia od nálad v americkej spoloč-
nosti po I. svetovej vojne, keď hovorí o americkom nacionalizme a o „hľadaní 
si miesta na slnku“, na čo mali slúžiť aj plagiáty a vyfabrikovaný folklór. Na 
Dorsonove štúdie z rokov 1969, 1976 nadviazal Alan Dundes, ktorý sa pokúsil 
fenomén fakelore zasadiť do historicko-politického kontextu a poukázal na jeho 
existenciu i v kultúrnych systémoch iných krajín. Svoju koncepciu postavil na 
psychologických aspektoch medziskupinových vzťahov, pričom vyslovil tézu, 
že „fakelore má svoje korene v pocitoch národnej alebo kultúrnej menejcen-
nosti, podriadenosti“ (Dundes 1989: 51). Istým spôsobom oponoval negatív-
nym hodnotiacim súdom Dorsona a prihovára sa za to, aby sa javy fakelóru 
a priori neodmietali, ale aby boli vnímané ako integrálne prvky kultúry. Zaobe-
rať by sa nimi mali folkloristi a skúmať by ich mali nástrojmi a metódami fol-
kloristiky (Dundes 1989: 53). Fakelore navrhuje vymedziť i prostredníctvom 
konceptov survival a revival, pričom survival predpokladá kontinuitu tradície, 
revival zase diskontinuitu. Vyplýva z vedomého rozhodnutia oživiť prvky fol-
klóru, ktoré naplno žili v minulosti. Fakelore v tejto koncepcii predstavuje 
samostatnú formu, existujúcu len od doby svojho vzniku (Dundes 1989: 41). 
Marija Stanonik tiež uvažuje s konceptom fakelore a to v tom zmysle, že za 
jeho prejavy považuje adaptácie folklóru, jeho transformácie s cieľom vyhovieť 
potrebám masového publika (Stanonik 1996: 86). Tu prevláda, podľa autorky, 
komerčný aspekt (reklama, trh, masová produkcia).  
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V. Voigt uvažuje o folklorizme v kontexte chápania folklóru ako umelec-
kého systému (Voigt 1981), pričom za ideovú bázu pri manipulovaní s prvkami 
folklóru považuje zámer povýšiť, posilniť rozvoj ne-folklórneho umenia 
v rozvíjajúcom sa sociálno-historickom systéme umenia a špecifikovať 
a ochrániť folklórne umenie v tomto systéme. Pri určení historických vrstiev 
folklorizmu formuluje V. Voigt i termíny tradičný folklorizmus a neo-folklo-
rizmus, pričom prvý v strednej Európe spája s 19. storočím a konštatuje, že 
„…folklorizmus je estetický ekvivalent nacionalizmu“ (Voigt 1981: 55). Neo 
folklorizmus je súčasťou estetiky umeleckej avantgardy, ktorá prvky folklóru 
(resp. tradičnej kultúry) prijíma zväčša len kvôli ich formálnej stránke, zriedka 
i kvôli obsahu, plniac reprezentačnú funkciu. Ako konštatuje Voigt v prvej 
perióde prevládajú aktívne-kolektívne a produktívne etnologické fakty, kým 
v druhej perióde pasívne-kolektívne a neproduktívne fakty (Voigt 1981: 60). Tu 
čítame bogatyrjevovské inšpirácie.  

M. Stanonik za esenciálne črty folklorizmu považuje pohyblivosť, maleb-
nosť a ľúbivosť. Svoju pozornosť sústreďuje na literárny folklorizmus a na 
základe etnologických kritérií ho vymedzuje: ako fenomén, ktorý prestal byť 
časťou autentického prostredia, jeho pôvodné funkcie sa menia, stratil lokálne 
určenie a nadobúda identifikačné funkcie v širšom rámci (Stanonik 1996: 72).  

J. Burszta operuje i termínom postfolklorizmus, ktorý podľa neho predsta-
vuje vývinovú fázu, ktorú charakterizuje prepletenie diferencovaných lokál-
nych a regionálnych foriem do nadlokálneho štandardu národného (výtvarného) 
folklóru. Pritom sa model ľudovosti, respektíve vybraných elementov ľudovosti 
stotožňuje so znakmi národnej kultúry. Národný folklór sa tak stáva výrazom 
umelej skonvencionalizovanej patriotickej ľudovosti (podľa: Danglová 1994: 
79).  

V roku 1996 sa v štúdii E. Lafazanovského objavuje termín folklove. Kon-
cept K. Köstlina z roku 1994 o etnizácii kultúry Lafazanovski nahrádza termí-
nom folklorizácia kultúry, ktorý vo vývoji kultúry vo východnej Európe úzko 
súvisí s folklorizmom ako s formou reprezentácie a symbolizácie identity. Fol-
klove považuje za termín, ktorým je možné sa vyhnúť negatívnym konotáciám, 
spojeným s termínmi folklorizmus či fakelore (Lafazanovski 1996).  

Objektom uvedomelého záujmu a cieleného spracovania (v umení, publi-
cistike, politike, reklame a i.) sa nestávajú všetky prejavy tradičnej kultúry. Ako 
konštatujú mnohí teoretici folklorizmu, do procesov folklorizmu vstupujú pre-
dovšetkým esteticky nosné prejavy, v ktorých prestáva byť úloha slova domi-
nantná, keďže obraz, pohyb, melódia si nevyžadujú preklad. Tento prípad na-
stáva v medzikultúrnej komunikácii s rozdielnymi jazykmi. V rámci tzv. ná-
rodných kultúr sú práve prejavy literárneho folklorizmu časté a v mnohých 
národných literatúrach sú etapy, kde čerpanie a inšpirácie folklórom sú priam 
ideovým i formálnym východiskom ich rozvoja (Sulima 1976).  
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Na aktuálnej internetovej stránke The American Folklore Society1 nachá-
dzame aj termín public folklore a jeho vysvetlenie. Informácia hovorí o temer 
tridsaťročnej existencii tohto javu, ktorý sa v Amerike dynamicky rozvíja. 
Public folklorist (verejný folklorista) je potom jednotlivec, ktorý pracuje 
v umeleckých, kultúrnych alebo vzdelávacích inštitúciách (nie na vysokých 
školách a univerzitách), ako sú vedecké spoločnosti, knižnice, múzeá, nezis-
kové organizácie zaoberajúce sa produkciou tradičných umeleckých výtvorov. 
Spolupodieľajú sa na tvorbe a organizácii výstav, programov pre laickú verej-
nosť, festivalov, programov v médiách, filmov, videozáznamov a kníh. Často 
sú to univerzitne vzdelaní odborníci a mnohí pôsobia vo vzdelávacej, vedeckej 
sfére i v oblasti public folklore, čo by bolo možné preložiť aj ako folklór pre 
verejnosť. Barbara Kirschenblatt-Gimblett porovnáva kultúrny kontext a prácu 
folkloristov pre verejnosť v USA a v Nemecku a konštatuje hlavný rozdiel vo 
fungovaní tohto javu, ktorý korení v rozdielnej historickej skúsenosti (Kir-
schenblatt-Gimblett 2000). Podľa autorky public folklore v USA označuje pro-
fesionálne sprostredkovanie folklóru verejnosti a public folkloristi (verejní 
folkloristi alebo folkloristi pre verejnosť) pôsobia v profesionálnej sfére 
sprostredkovania reprezentácií kultúry (Kirschenblatt-Gimblett 2000: 2). 
V nemecky hovoriacich krajinách sú vstupy odborníkov – etnológov a zvlášť 
folkloristov smerom k verejnosti váhavejšie a opatrnejšie na rozdiel od USA, 
čo autorka zdôvodňuje tým, že folklór a aj iné prejavy tradičnej kultúry boli 
zneužité v politickej praxi na propagandistické ciele v Nemecku v období na-
cizmu. V USA vstupujú folkloristi aktívne do komunikácie so širokou verej-
nosťou, poučení nielen svojím akademickým odborným vzdelaním na poli 
folkloristiky, ale tiež množstvom poznatkov o rôznych efektívnych spôsoboch 
sprostredkovania informácií o kultúre pre širokú verejnosť. 

Je zaujímavé, že i keď z pôdy americkej folkloristiky vyšli viaceré diskusie 
na tému folklorizmus a príbuzné javy, v metodicky výborne spracovanej učeb-
nici Folkloristics od profesorov UCLA Roberta A. Georgesa a Michaela Owena 
Jonesa z roku 1995 sa síce jej zostavovatelia podrobne venujú problematike 
„druhej existencie folklóru“, neužívajúc však termín folklorizmus, a ani fake-
lore – tieto aktivity zahrňujú pod aplikovanú folkloristiku. Tu sa ukazuje však 
zásadný rozdiel medzi americkou folkloristikou a európskou tradíciou vo fol-
kloristike, ktorá sa aj v tejto problematike napájala z folkloristiky v nemecky 
hovoriacich krajinách, ako na to poukazuje B. Kirschenblatt-Gimblett. 

V roku 1997 vydal strážnický Ústav lidové kultury slovníkovú prácu Od 
folkloru k folklorismu, v  úvode ktorej jej odborné redaktorky vysvetľujú fol-
klorizmus ako slovo označujúce konkrétne javy, tiež však dynamický proces 

                                           
1 http://www.afsnet.org/aboutfolklore/aboutFL.cfm 
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„prenášania ľudovej kultúry, resp. niektorých jej častí z pôvodného života do 
iného kontextu“ (Od folkloru k folklorismu… 1997: 6). Na jednotlivých príkla-
doch podávajú stručnú históriu folklorizmu v Čechách a na Morave, čím 
vlastne vymedzujú tiež záber folklorizmu. Ak konštatujú, že „vo svojom širšom 
vymedzení sa folklorizmus dotýka radu odborov ľudskej činnosti, predstavuje 
výraznú zložku sociálnej komunikácie a určite napĺňa i vnútorné kreatívne 
potreby človeka“, pričom za dnešné formy folklorizmu považujú napríklad aj 
prejavy späté so súčasnou populárnou kultúrou – tvorbu a obľubu etnomusic či 
worldmusic (Od folkloru k folklorismu… 1997: 8).  

 Deklarácia UNESCO Odporúčanie o ochrane tradičnej kultúry a folklóru, 
ktorú prijalo VZ OSN v novembri roku 1989 je zavŕšením istej etapy aktivít 
kultúrnych a vedeckých elít v organizačnom rámci UNESCO na sklonku 20. 
storočia. Odporúčanie nemá pre decíznu sféru jednotlivých krajín záväzný 
charakter, bolo a je však dobrou východiskovou platformou na zhodnotenie 
doterajších prístupov k tradičnej kultúre, na ich prípadnú korekciu a inováciu.  

Deklarácia samotná by si zaslúžila samostatnú analýzu a to z hľadiska ter-
minológie, ktorú používa, ako aj z obsahového hľadiska – ako chápe a v akých 
kontextoch uvádza jednotlivé fenomény tradičnej kultúry a prejavy, vychádza-
júce z nej. 

Deklarácia odráža aktuálnu situáciu vo svete, keď vedľa seba existujú pre-
javy tradičnej kultúry v jej „autentickej“ podobe, no na druhej strane pod vply-
vom globálnej informačnej siete, medzinárodného turizmu a rozvoja trhového 
hospodárstva sa prejavy manipulácie s javmi tradičnej kultúry zmnožujú, pri-
čom sa tieto javy stávajú medzinárodnými. Je však potrebné zároveň zdôrazniť, 
že „folklorizmus je možné sledovať a posudzovať iba ako zložku a súčasť cel-
kového kultúrneho a spoločenského života v minulosti a súčasnosti“ (Sirovátka 
1992: 13). Situácia v jednotlivých krajinách je, i napriek istým globálnym ten-
denciám, značne diverzifikovaná. 

 Viackrát spomenuté negatívne konotácie pojmu folklorizmus sa objavujú 
v súčasnosti napríklad aj v koncepcii kurzu interkulturálnej výchovy v projekte 
Comenius, na ktorom sa podieľajú partneri zo Švédska, Belgicka a Holandska. 
Spolupracovníci na projekte z ďalších krajín (Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, 
Grécko, Taliansko a Španielsko) formulovali vymedzenia jednotlivých kon-
ceptov (ako napríklad adaptácia, asimilácia, etnocentrizmus, imigrant, materin-
ský jazyk a i.), ako sa používajú v jednotlivých krajinách. Folklorizmus je tu 
interpretovaný ako fenomén, ktorý zdôrazňuje zvláštnosti a rozdiely medzi 
kultúrami, pričom sa vzhľadom na jeho negatívne konotácie nepovažuje za 
produktívny prístup v interkulturálnom vzdelávaní a výchove. 

 I v aktuálnom kompendiu nájdeme charakteristiku folklorizmu s negatív-
nou konotáciou: v americkej encyklopédii „Folklore“ z roku 1997 uvádza Re-
gina Bendix definíciu folklorizmu v tomto znení: „je to folklór mimo svojho 
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prvotného kontextu alebo nepravý (tváriaci sa) folklór“ (Bendix 1997: 337). 
Takéto chápanie folklorizmu považujem za zúžené (ostatne pred pár desaťro-
čiami konštatovala Maja Bošković-Stulli, že folklorizmus nie je ani zlý, ani 
dobrý; takým ho robia tí, čo ním narábajú). Za jednu z kategoriálnych vlastností 
folklorizmu možno však považovať orientáciu na javy tradičnej kultúry, funk-
čné v minulosti, dnes nefungujúce, no použité na ciele zodpovedajúce súčas-
ným požiadavkám (Olsson 2004: 58). Tieto javy však musí spoločenstvo pova-
žovať za kultúrnu hodnotu.  

  
Záver 
 

 Na základe naznačených súvislostí, v ktorých sa v súčasnosti pohybuje bá-
danie o folklorizme vo všetkých jeho funkčných väzbách, pokúsim sa formulo-
vať možné problémové okruhy, ktorým by sa mala v tejto súvislosti venovať 
súčasná folkloristika na Slovensku: 
- tradičná kultúra (v rámci nej folklór) je objektom, a pri zameraní sa na prob-

lematiku folklorizmu je i nástrojom. Je potrebné sa zamerať na identifiko-
vanie jeho funkcií, ich hierarchiu a to v jednotlivých historických obdobiach 
– etapách.  

- Folklorizmus – vedomá podpora a zachovávanie tradičnej kultúry „to už nie 
je fungovanie skutočnej folklórnej tradície, ale produkcia artefaktov do mú-
zeí, pre zberateľov či na predaj (Kowalski 1999: 35 a n.), no vzťahy fol-
klóru a folklorizmu tvoria dynamický systém a tak javy kultúry, včlenené 
do procesov folklorizmu môžu folklórnu tradíciu revitalizovať či inovovať 
(folklorizácia folklorizmu).  

- Sledovať prejavy, keď sa v rámci folklorizmu utvárajú špecifické reťazce 
tradície.  

- Od objektovo zameraného výskumu prejsť k subjektovo orientovanému 
bádaniu – charakterizovať nositeľov transformovaných podôb folklóru. 

- Kvalitatívnym a interdisciplinárnym výskumom zachytiť motivácie uvedo-
melej práce s prejavmi folklóru. 

- Evidovať a klasifikovať termíny a koncepty, v ktorých obsahom je folklór 
ako objekt manipulácie. 

- Chápať folklorizmus ako symbolickú konštrukciu obrazu folklóru (tradičnej 
kultúry) a charakterizovať jeho miesto v identifikačných procesoch kon-
krétnych skupín. 

- Charakterizovať vývin folklorizmu na Slovensku v kontexte politicko-
ekonomických zmien, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili procesy mo-
dernizácie, ktorých výsledkom bol pozitívny/negatívny vzťah občianskych 
elít k tradičnej kultúre a k manipulácii s ňou. 
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- Sledovať, ako súčasné technológie (počítačová sieť www) umožňujú 
a ovplyvňujú konštruovanie obrazu skupinovej identity využívajúc vizuálne, 
zvukové i písané formy prezentácie aj prostredníctvom prejavov tradičnej 
kultúry. 
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The aim of paper is attempt to charakterize changeable categories of folklore and 
folklorizm in dependence of time. The folkloristic research in complexity societes has 
been complicated syncretic chraracter of folklore material. Today is demanding 
recognize peasant archaic folklore (at the turn of the 19th-20th century) from historical 
influences waves of folklorizm. The mass character, schematizm, manipulation are 
considered as main negative aspects of stage folklorizm. The folkloristic research 
logicaly involved examination of second existention of folklore and interference 
phenomena to a folklorization. In an experient project Koliesko it is refered to actual 
tendencies of stage folklorism. 
  

Rozoznávanie folklóru a prejavov folklorizmu patrí medzi jedno z posled-
ných majstrovstiev, ktoré zdobí folkloristu-vedca natoľko, že túto jasnozrivosť 
od neho očakávajú nielen kolegovia v etnografickom skúmaní, ale dnes aj sa-
motní bývalí či súčasní „nositelia“ folklóru. Hlavne honba praktizujúcich fol-
kloristov za autentickým folklórom u mňa spôsobila, že tento termín 
nepoužívam, lebo reálne empiricky doložiť takýto jav sa mi ešte nepodarilo. 
Myslím si tiež, že spojenie týchto dvoch slov bolo viac-menej prerieknutím 
niektorého z bádateľov v oblasti folklóru a úspešne sa replikovalo vo sfére 
praktizujúceho folklorizmu.  

Podľa mojich skúseností diskusia o folklóre a folklorizme zostáva najčastej-
šou témou na stretnutiach ľudí, ktorí do folklóru vidia, nech už toto ich pozna-
nie pramení odkiaľkoľvek. Vďaka takémuto záujmu nemusíme texty o folklóre 
a folklorizme začínať takpovediac od Adama.  

Syntézu poznatkov o druhej existencii folklóru, a s ňou súvisiacich syno-
nymách, naposledy publikoval M. Leščák.1 Vlastné poznatky i poznatky iných 
folkloristov, o ktoré sa opiera v texte, sa zdajú poslednou aktualizáciou pozna-
nia v problematike. 
                                                           
1 LEŠČÁK, M.: Od folklóru po súčasný literárny folklorizmus. III. časť. In: O asimilácii folklórnej 
a literárnej komunikácie. Bratislava : Prebudená pieseň 2001, s. 115–160. 
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Hľadanie vzťahov folklóru (autentického i neautentického) a folklorizmu 
opieram o moje terénne výskumy medziosobnej komunikácie, ako i projekt 
folklorizmu Koliesko, ktorý má v pláne práve mapovať súdobé aktuálne 
prejavy hlavne scénického folklorizmu na Slovensku. Tak ako to býva, empi-
rické našich poznatkov nie vždy zodpovedá ich vedeckému vymedzeniu. Zame-
riam sa preto na presah folklóru a folklorizmu v súčasnej podobe folklórnej 
látky a na ideové zdroje slovenského scénického folklorizmu v poslednom 
období. 

 
Charakter folklórnej látky v komplexnom spoločenstve  

 
 Napriek tomu že sa vzájomné vymedzenie folklóru a folklorizmu zdá ma-

ximálne logické, dnes by už z nás málokto dal ruku do ohňa za pôvodnosť 
folklórnej látky, ktorá rezonuje v teréne. Tak ako je maximálne zúžená kategó-
ria pôvodných (čistých) nositeľov, rovnako iluzórne je hľadať situačné kon-
texty, keď k folklórnej komunikácii tradične dochádzalo. Platí to samozrejme 
pre ten folklór, ktorého stav prirodzeného žitia môžeme hľadať na prelome 19. 
a 20. storočia, prevažne vo vidieckom prostredí. Získavať takto archaický fol-
klór v prirodzenom kontexte s takmer storočným posunom, by si vyžadovalo 
maximálne kultúrne izolované prostredie, čo o Slovensku vôbec neplatí.  

Okrem zmeny spôsobu života spôsobenej prenikaním industrializácie pova-
žujem za najdôležitejšiu zmenu v komunikácii predovšetkým zmenu tém. Tra-
dičné témy spojené s roľníckym rokom boli natoľko narušené, že folklór, nech 
už bol akokoľvek špecifický, bol aktuálny len so zmenou funkcie. Prevládla 
zábavná funkcia. Pri mojom výskume i s najstaršími respondentmi som sa 
nestretol s nikým, kto by nepoznal aktuálny dobový zábavový repertoár. 
Myslím si, že v postrurálnej etape spoločnosti sa folklór pestuje už ako žáner, 
štýl, druh zábavy. Tejto úlohy pestovania folklóru sa zhostila skôr elita dedin-
ského spoločenstva než nami hľadaní „outsideri“ spoločenstva. Takto pesto-
vaný-šírený folklór si ale uchovával svoj vnútorný mechanizmus fungovania, 
hoci s rôznorodými informáciami.  

Posúdenie relevantnosti takýchto informácií (a taktiež informátorov), ktoré 
mimochodom dnes prevažujú, komplikuje ona kategoriálna vlastnosť folklóru – 
jeho synkretizmus,2 v ktorom sa preplietajú nielen folklórne prejavy, ale 
i prejavy polofolklórne, akobyfolklórne, folklorizmy, stereotypy. Tie sa 
následnou transmisiou stávajú súčasťou folklórnej látky, ktorá ale prirodzene 
ďalej existuje vo variantoch.  

Pri folkloristickom prieskume maximálne zneistiem, pokiaľ sa kontaktujem 
s typom informátora-nositeľa. Je typickým reprezentantom druhej (tretej...) 
existencie folklóru, zdieľa estetické normy éry slovenského folklórneho hnutia 
                                                           
2 HLÔŠKOVÁ, H.: Povesťová tvorba Jozefa Horáka v kontexte literárneho folklorizmu. In: Folklór 
a folkloristika na prahu milénia na Slovensku. Bratislava : ARM 333 2000, s. 123. 
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druhej polovice 20. storočia, uvedomuje si povinnosť ich šíriť a dbať o zacho-
vávanie ich pôvodnosti. Zväčša má skúsenosť s organizovaným folklorizmom 
(súbor, skupina) alebo s komercionalizáciou (svadobný ceremoniár, rozprávač, 
hudobník, ľudový remeselník...). Už nie je organizovaný v spolku, ale „folklór 
prevádzkuje“ vo svojom spoločenstve. Dôsledne šíri ním vnímanú „pôvod-
nosť“, dbá na stabilizovanie svojho variantu v prostredí, vytvára stereotypy, a 
zabraňuje tvoreniu variantov.  

Práve prevaha týchto informátorov je jednou z príčin, prečo súčasný folklo-
ristický výskum radšej realizujeme v lokalitách Ukrajiny, Balkánu a pod. Nie 
sú to teda lokality alebo jednotlivci všeobecne kultúrne izolovaní, ale uchránení 
od masových foriem folklorizmu. 

Sčasti to ilustruje i záujem výskumníkov o kultúru Rómov. Hoci by sme 
tento záujem mohli pripísať pretrvávajúcej módnosti alebo nedostatočnej po-
zornosti o ich kultúru v minulosti, pre folkloristu je zaujímavý ešte iný mecha-
nizmus. Adaptácia prvkov kultúry doposiaľ prebieha selekciou komunity (spo-
ločenstva) na podklade kolektívne tradovaných estetických noriem.  

Pri výskume rom-popu v 90. rokoch 20. storočia som mal možnosť sledovať 
takmer učebnicovú folklorizáciu rómskej piesne – cestu od autora cez šírenie 
(technické i kontaktné), vytváranie lokálnych variantov až po scénickú 
folklorizáciu. Som presvedčený, že je to umožnené aj skutočnosťou, že rómske 
vlny masového folklorizmu ešte neprebehli, a teda neexistujú prevažujúce 
estetické schémy folklorizmu, ktoré by brzdili variovanie folklórnej látky.  

Pri skúmaní folklóru v komplexných spoločenstvách preto predmet folklo-
ristického záujmu chápem voľnejšie. Za potenciálne folklórny dnes považujem 
v podstate každý jav, keď expedient replikuje informáciu.3 Tá je medzigene-
račne stabilizovaná (spoločne zdieľané významy), kolektívnej lokálnej skupi-
novej povahy, nejakej známej historickej proveniencie a obmieňanie ktorej 
môžeme sledovať v rade (miestne, regionálne, etnicky) príznačných variantov.  

 
Scénický folklorizmus vnímaný cez projekt Koliesko 

 
Folklorizmus je založený na predpoklade, že estetická informácia folklóru 

je univerzálne tlmočiteľná v každom čase. Takéto tlmočenie cez konkrétny 
umelecký jazyk sa realizuje cez individuálny preklad alebo individuálny vý-
ber.4 Sú to vyslovene umelecké kompozičné postupy – inšpirácie, na ktoré má 
každý tvorca nárok. S folklorizmom sa však spája i menej intelektuálne hod-
notný atribút – masovosť náchylná na gýč, schematizmus a manipulácie.5 V 
historických i súčasných vlnách folklorizmu na Slovensku môžeme nájsť ako 

                                                           
3 Synkretickej povahy – slovo, pieseň, tanec, pohyb, hudba. 
4 LEŠČÁK, M.: Od folklóru po súčasný literárny folklorizmus. III. časť. In: O asimilácii folklórnej 
a literárnej komunikácie. Bratislava : Prebudená pieseň 2001, s. 151. 
5 Bližšie pozri FREUD, Z.: Psychológia masy a analýza ja. Bratislava : Archa 1993. 
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vysoko umelecky hodnotené prejavy folklorizmu, tak i povestné Hoffmann-
Krayerove gennerel-stagnierend.  

Projektu Koliesko, ktorého koncept som publikoval na inom mieste,6 sa 
historicky týka posledná vlna organizovaného folklorizmu na Slovensku. Je to 
tá, ktorej najväčšiu vitalitu môžeme sledovať v druhej polovici 20. storočia, 
nazvime ju folklórne hnutie. Pokiaľ je faktografia tejto vlny folklorizmu dosta-
točne spracovaná,7 témy následkov jej masovosti, ideových vplyvov, podielu na 
vytváraní schém, ktoré spätne interferovali folklór, neboli seriózne analyzo-
vané. Predostriem zlomkovite moje videnie niektorých fenoménov folklorizmu 
týkajúcich sa slovenského folklorizmu prezentovaného na scéne a niektorých 
aktuálnych hnutí, štýlov či koncepcií „organizovaného“ pestovania folklóru.  

Je nesporné, že vlna folklórneho hnutia na Slovensku významne ovplyvnila 
jeho kultúru. Polemizovať, ako by sa vyvíjala tradičná (ľudová, národná, et-
nická) kultúra bez etáp folklorizmu v 50. a 60. rokoch 20. storočia by bolo asi 
to isté, ako zamýšľať sa nad významom štúrovského romantizmu. Prvú vážnu 
výhradu voči negatívam masovosti folklorizmu na Slovensku vyslovil V. Mi-
náč v Tíhe folklóru v päťdesiatych rokoch. Nasledovali ďalšie výhrady 
z etnologickej odbornej verejnosti.8 Ich pojmologickú nejasnosť môžeme 
ospravedlniť tým, že do vydania základných štúdií Mosera a Bausingera 
o folklorizme zostával ešte nejaký čas. V praktickej rovine sa scénický folklo-
rizmus rozlišoval i pestoval podľa stupňov jeho štylizácie.9 Scénickému folklo-
rizmu zo 70. rokov dnes vyčítame hlavne kompozičný schematizmus, masovo 
šírený v lokalitách, kde by aspoň teoreticky mohli ešte existovať imanentné 
mechanizmy kolektívnej tvorby. V čase koncipovania dramaturgie Kolieska 
vzbudzovali obavy nielen staré hriechy folklórneho hnutia, ale predovšetkým  
masívna komercionalizácia10 a ideologizácia. Folklórna látka je ešte stále témou 
pre organizovanie vyúsťujúce do manifestovania11 a jeho zhodnotenia. 

Koncepčne sa Koliesko formovalo ako stretnutie mladých folkloristov, 
akési generačné fórum pre stretávanie „teoretikov“ i „praktikov“ folklóru 

                                                           
6 MURIN, I.: Koliesko – festival mladých folkloristov. In: Kronika organizovaných foriem folklóru 
v Kokave nad Rimavicou. Bratislava : Prebudená pieseň 2001, s. 97–107. 
7 Pozri hlavne ZÁLEŠÁK, C.: Folklórne hnutie na Slovensku. Bratislava : Obzor 1982, periodiká 
Rytmus, Hudba, spev, tanec a pod. 
8 MELICHERČÍK, A.: Presýtenosť z folklóru. In: Kultúrny život 24/1958. Bratislava 1958; 
MICHÁLEK, J.: Za hlboké poznanie folklórnej tvorby nášho ľudu. Tamtiež. 
9 Pozri napríklad Lengove a Leščákové stupne štylizácie LEŠČÁK, M.: Od folklóru po súčasný 
literárny folklorizmus. III. časť. In: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie. Bratislava : 
Prebudená pieseň  2001, s. 152. 
10 Najviac zasiahla hudobný folklorizmus, bližšie GARAJ, B.: Folklór v komerčne najúspešnejších 
nahrávkach populárnych hudobno-zábavných skupín. In: Ethnomusikologicum 1/1, Bratislava 
1993, s. 135–142. 
11 IVANOVA, R.: Processes of modernization in the folklore tradition. In: The presence and 
perspective of folklore and folkloristics. Bratislava : SAV 2003, s. 54–59. 



 

 30

a folklorizmu. Akousi hlavnou koncepciou bolo hľadanie nových foriem scé-
nickej prezentácie folklóru, alebo približovanie aktuálnych štylizácií folklóru.  

S odstupom času sa zdá, že generačne prevažujú dva spôsoby vnímania 
alebo spracovania folklóru: citácia (transpozícia) a prekomponovanie (tvorba). 
Podľa R. Ivanovej12 reprezentuje citácia folklóru maximálne zadosťučinenie 
pôvodnému prirodzenému spôsobu života a prekomponovanie – vysoký stupeň 
aranžovania – dosiahnutie vysokého kritéria scénického umenia prezentovať 
a aktualizovať. Ďalej sa pokúsim priblížiť aké štýlové a ideové zázemie kreo-
valo tieto dva prúdy folklorizmu. 

Presadzovanie hodnoty folklorizmu chápanej ako umenie detailne citovať 
pôvodný, historicky príznačný folklór, sa v našom priestore spája s koncepciou 
„pôvodnosti“. Prvotný úmysel: usmerňovaním obmedziť autorsky nezvládnuté 
štylizácie, našiel v 90. rokoch 20. storočia oporu v anti-modernizme, tradicio-
nalizme a vo filozofii „natural life“,13 ktorá folklór chápe ako rozoznávajúci 
znak prežívania takéhoto spôsobu života. V karpatskom priestore mali na takto 
chápaný folklorizmus vplyv hlavne tradície maďarského a slovenského folklo-
rizmu.  

Pokiaľ sa v slovenskej spisbe o folklorizme14 citácia považuje za významnú 
(no nie jedinú) formu sprostredkovania pôvodne folklórnej látky, v maďarskom 
kultúrnom priestore došlo v prístupe ku stvárňovania folklóru k rozkolu. Ten 
viedol k vytvoreniu nového hnutia15 – maďarského modelu neofolklorizmu, 
ktorý dnes vnímame cez jeho pôvodne parciálnu aktivitu Táncház.16 K šíreniu 
prispelo i univerzálne politikum dostávať tradičnú kultúru „medzi ľudí“, v 
tomto prípade s inovovanou metodologickou podporou – rozpracovaním in-
teraktivity pri jeho šírení.17 Tento model18 charakterizuje maximálne obmedze-
nie scénických prostriedkov, metóda výučby folklórnych tancov a hudby podľa 
pramenných materiálov alebo pôvodných interpretov, druhotné vytváranie 
hodnotových komunít pestovania tradicionalizmu. Často máva i podobu mysti-
fikácie folklóru.19 V širšie chápanom poňatí nového naturalizmu sa tento 
folklorizmus prejavuje v ponáškach na „chudobnosť“ folklórneho diela (este-
tický minimalizmus), vieru v pôvodnosť folklórnej látky a morálnu čistotu 
                                                           
12 Tamtiež. 
13 Pozri napríklad www.sedmagenerace.cz 
14 Hlavne zborníky Folklór a scéna. Bratislava 1973 a Folklór a umenie dneška. Bratislava 1980.  
15 Za almanach hnutia môžeme považovať Nomadic generation. Budapešť 1981. 
16 Prvý tanečný dom sa konal v roku 1972. 
17 Hlavne v prvých ročníkoch periodika Folklór, társadalom, múzsa v edícii Ferenca Bodora sa 
tvoril koncept maďarského nového folklorizmu medzi etnológmi, folkloristami (V. Voigt, 
G. Martin) a pedagógmi (F. Bodor). 
18 Vypracovaný a šírený praktikmi folklorizmu Ferencom Sebőm, Bélom Halmósom a Sándorom 
Tímárom. 
19 V maďarskej spisbe je to napríklad CSOÓRI, S.: Varázsjelek. SÜSS FEL NAP KIADÓ, 
Budapest 2003, alebo v slovenskom prostredí ŠVICKÝ, M.: Čaro prírody. Vo vlastnom náklade. 
Spišská Nová Ves 1999. 
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pôvodných interpretov folklóru. Takáto forma prezentácie folklóru zbavuje 
autora-šíriteľa rizika autorsky pretlmočiť folklórnu látku v inom kontexte, 
akým je napríklad scénická prezentácia. 

Podstúpiť takéto riziko pri prekomponovaní je však jednou z hlavných vý-
ziev folklorizmu, ktorý reprezentujú štýly etno, world, pop folklor, turbo 
folklor a pod. Hudobne majú oporu v kompozičnom hľadaní presahov 
folklórnej hudby, etnickej hudby s aktuálnymi hudobnými žánrami jazzu, 
rocku, funky, rappu a pod. Zámerom je prezentovať i určitú blízkosť modernity 
a folklóru cez dôslednosť ich pochopenia a interpretačného zvládnutia. Ideovú 
oporu malo fúzovanie folklóru s inými žánrami v charakteristike 
postmoderného života.20 Rozháranosť či rozpoltenosť sa prejavuje v zámernej 
kompilácii žánrov, kde je hlavným interpretačným majstrovstvom schopnosť 
uniknúť z pascí, ktoré si sami vedome nastavujeme. Osobná voľba 
v preferovaní žánrov neexistuje, ani citácia ani fúzie žánrov neprinášajú úplnú 
umeleckú satisfakciu. Každá niečo dodá, ale súčasne o niečo i prichádza.  

V scénickom folklorizme na Slovensku sa možnostiam vysokej štylizácie 
začiatkom 90. rokov takmer nedávali šance. Príčinou bola hlavne neblahá skú-
senosť so štylizáciou folklóru v profesionálnych umeleckých zoskupeniach 
a masívna vulgarizácia folklórnej látky v komerčných hudobných zoskupe-
niach. Ďalšou príčinou boli obavy zo spätného pôsobenia týchto štýlov na de-
dinských interpretov a ich všeobecne nivelizujúce konzekvencie.21 S odstupom 
času môžem konštatovať, že prezentovanie projektov fúzií folklóru s inými 
žánrami na programoch Kolieska v Kokave nad Rimavicou neprinieslo v teréne 
zníženie folklórnej príznačnosti dochovaných potenciálnych javov folkloristic-
kého výskumu. Vysvetľujem si to hlavne tým, že nároky na vysokú interpre-
tačnú schopnosť a náročné aranžmán nepriamo vylučujú, aby sa táto forma 
folklorizmu stala podnetom pre folkloristami toľko obávané štylizovanie štyli-
zovaného.  

Do akej miery projekt Kolieska verne mapuje trendy slovenského folklo-
rizmu mi neprináleží hodnotiť. To azda na inom mieste doložia kolegovia pri 
vyhodnocovaní vzoriek prieskumov22 alebo pri formálnych a neformálnych 
diskusiách, ktoré sa na tomto projekte od jeho založenia odohrávajú in situ.  

  
 
 
 

                                                           
20 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha : SLON 1995, s. 58 a inde. 
21 ELSCHEK, O.: O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu. In: 
Folklór a folkloristika na prahu milénia na Slovensku. Bratislava : ARM 333 2000, s. 46. 
22 narástol záujem o Kokavu nad Rimavicou ako výskumnú lokalitu, posledné výsledky výskumov 
dokladujú dokonca živú tradíciu rozprávania folklórnych látok staršej historickej proveniencie pozri 
AGÓCS, A.: Od textu k spoločenskému fenoménu. In: Etnologické rozpravy 2004, č. 2, s. 95–105. 
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The paper deals with the term “folklore“ from the point of view of people who grew up 
in the milieu strongly connected with a scenic folklore. The article describes the 
development of the author's personal opinion on folklore and folklorism as well as his 
view of the contemporary world music based on the elements of folk music. 

 
Čo je folklór – to bola prvá otázka, ktorú som aj s mojimi spolužiakmi do-

stal na vysokej škole od profesora Milana Leščáka. Samozrejme všetci sme si 
vydýchli – odpovedať na takú ľahkú otázku je celkom dobrý začiatok štúdia 
odboru folkloristiky a regionalistiky na vtedajšej Katedre folkloristiky 
a regionalistiky Pedagogickej fakulty v Nitre (neskôr sa zmenil tak názov ka-
tedry, ako aj celej školy; rovnako sa rozšíril aj náš študijný odbor na národo-
pis). Každý z nás rozprával celé litánie o tom, čo je folklór, ako ho uznávame, 
milujeme, tešíme sa z folklórnych festivalov a slávností, ako si folklór cez 
rôzne médiá nahrávame, ako sa ho učíme a následne prezentujeme v rôznych – 
tých najlepších folklórnych súboroch Slovenska. Aké bolo však naše prekvape-
nie, keď na záver cvičenia prednášajúca kapacita v oblasti folklóru 
a folkloristiky, profesor Milan Leščák, len veľmi stroho konštatoval – s tým 
folklórom to nie je celkom tak. 

Trvalo potom celých päť rokov štúdia, kým sa mu aspoň z časti, a to ešte 
nie u všetkých, podarilo presmerovať výhybku nášho naturálneho vnímania 
folklóru do tej správnej polohy. Až tu môžem hovoriť o akomsi vývoji môjho 
vzťahu k folklóru. To, čo som dovtedy vnímal ako folklór, sa na škole ukázalo 
ako folklorizmus. Podanie folklóru z druhej ruky. Podstata termínu folklór, 
ktorý je spojený s každodenným správaním sa a konaním skupiny ľudí, založe-
nom na určitej duševnej potrebe, návyku, zvyku či tradícii, mi začala byť bliž-
šia až vo vysokoškolskom prostredí. 

Ako človek, ktorý sa narodil v roku 1971 v Detve, som mal na folklór  
skreslený pohľad. Vyrastať v prostredí, kde počas celého roka nepočujete nič 
iné len „Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva“ a vnímate s tým súvisiace 
folkloristické dianie, nie je pre človeka hľadajúceho cestu k folklóru vôbec 
jednoduché. Kultúrne aktivity v takomto prostredí sú celkom podriadené 
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najväčšej lokálnej udalosti roka, ktorú v priamych prenosoch vysielajú štátna 
televízia a rozhlas, nehovoriac o záujme printových médií. Socialistickú 
ideológiu radšej spomínať nebudem. 

Je pochopiteľné, že v takejto klíme vznikajú hrdinovia. Tak sme chápali 
tých, ktorí sa objavovali v už spomínanom mediálnom virvare. Vznikali osob-
nosti, ľudia vyzdvihovaní, ktorí vedeli lepšie vyskočiť, lepšie zaspievať, či 
rýchlejšie a čistejšie zahrať – osobnosti folklórne. Kritéria hodnotiteľov 
a určovateľov najlepších mi však dodnes nie sú známe, najskôr sú nimi lojál-
nosť či osobné sympatie… Čo na tom, že prezentovaný folklór často potieral 
charakterové interpretačné špecifiká daného priestoru. Čo na tom, že jeho no-
sitelia nevyrastajú v tomto priestore a svoj piesňový či herný repertoár nachá-
dzajú na LP platniach či iných nosičoch (nie vždy s tradičným materiálom). 

Detva ako centrum autentickej ľudovej kultúry už dávno stratila svoj kre-
dit. Je pravda, že vzápätí nadobudla nový, pre folkloristu tiež interesujúci, no 
určite nie z pozície autentickosti – prirodzeného tradovania folklóru. Je skôr 
vhodným prostredím na skúmanie folklorizmu a jeho vývoja.  

Pripomínam, že som sa narodil v roku 1971 a folklór prezentovaný na 
Slávnostiach v Detve som začal reálne registrovať až asi od roku 1985. To už 
toto podujatie začínalo naberať rutinný charakter. Nepochybne úvodné ročníky 
slávností v sebe zachovávali regionálnu či lokálnu archaickosť, no v období po 
roku 1985 to už bola hudba minulosti. 

Zrazu všetci poznali ľudovú hudbu Ďatelinka, ktorá sa vďaka Slovkoncertu 
a iným aktivitám (stačí si pozrieť zoznam registrovaných spolupracovníkov 
ŠtB) stala jednou z prvých vývozných a zarábajúcich amatérskych ľudových 
hudieb. Spoznávali sme ďalších a ďalších „akademických nositeľov ľudovej 
kultúry“. Vďaka kategorizácii sme dokonca mohli cez Národné osvetové cen-
trum vedieť, ktoré folklórne súbory sú tie dobré, lepšie, najlepšie. Veď, kto bol 
v kategórii A, bol hviezda. Školené spevácke osobnosti z veľkej Bratislavy 
vyučili naše tetky spievať ľudové piesne a univerzálni choreografi učili našich 
„lokálnych hrdinov“ ako to robiť lepšie a ešte lepšie. Len tak sme mohli do-
siahnuť kategóriu A. Náš veľký cieľ. Až potom mohla prísť myšlienka na Lúč-
nicu či SĽUK. To bol náš uhol pohľadu vnímania folklóru v tých časoch. Nere-
gistrovali sme vtedy parazitujúce elementy, ktorých zmysel nebol v samotnej 
práci, ale v podstatne prozaickejšej a hlavne hmatateľnejšej rovine. Ideál krás-
nych dobrých ľudí, pátosného charakteru s množstvom nezmyselných fráz typu 
vernosti v svojeti, autentickej sviežosti, mozaikách, kostiach, čriepkoch, zurčia-
cich ľudských prameňoch vzdušnelého bytia, dedovizniach, pretekajúcej krvi, 
ktorá nám v hrudi klokotá, ktoré človek nachádza v mnohých sprievodných 
bulletinoch k podujatiam a festivalom tej doby, to všetko sa nám zdalo v tom 
čase akési normálne.  
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Vysoká škola však všetko zmenila. Dnes napoly vážne a napoly humorne 
tvrdím, že ak chce niekto študovať folkloristiku, nemal by pôsobiť vo folklór-
nych súboroch. Jeho cesta k podstate folklóru je totiž značne skomplikovaná 
niečím, čo dnes osobne nazývam folklór folklorizmu. Dodnes verejnosť nepo-
zná pojem folklór v jeho plnom význame. Niečo tuší, empiricky vedome chápe, 
no ak k týmto myšlienkam pridáme ešte termín folklorizmus, razom sa 
z hľadania pôvodnej myšlienky stáva imaginárna abstrakcia. Niečo podobné 
ako spomenuté frázy. 

Pochopenie folklóru nie je možné bez štúdia tejto disciplíny. Každý vie, že 
pri zvýšenej teplote je dobré dať si určitý liek. Vie, že to funguje, no nevie, aký 
proces v tele pri tlmení horúčky prebieha. Podobná rovnica existuje aj vo 
vzťahu folklór – jeho chápanie. Nič na tom nemení ani fakt, že človek je chtiac-
nechtiac sám tvorcom a nositeľom folklóru. Po Slovensku chodí nespočetné 
množstvo samozvaných folkloristov. V mnohých článkoch nachádzame podti-
tuly „…spevák ľudových piesní a výborný folklorista“ a pod. Dnes stačí absol-
vovať pár festivalov, nahrať alebo zaspievať zopár ľudových piesní a slovenská 
folkloristika má ďalšieho člena vo svojich radoch. Mohlo by sa zdať, že ide 
v prvom rade o lingvistický problém so slovami folk, folklór, folklorista, folklo-
ristika, folklorizmus. V podstate je však definícia a pochopenie uvedených 
termínov základom štúdia tohto odboru. Neočakávam, že masy ľudí pochopia 
ich význam, nedá sa vyjadriť pár vetami. Preto sa môj postoj k folklóru začal 
jednoznačne vyvíjať až po odhalení zmyslu týchto termínov počas štúdia fol-
kloristiky (neskôr národopisu) na vysokej škole.  

Je zarážajúce, že ešte aj dnes, aj keď nie v až tak teatrálnej podobe, funguje 
predstava mnohých „erudovaných folkloristov“ scénicky uvádzať folklór spô-
sobom vytýčeným v 50. rokoch 20. storočia. Nie som zástancom folklórnych 
súborov „vycepovaných“ spôsobom „drezúra koní“, čím vyššie, tým lepšie, čím 
komplikovanejšie a náročnejšie, tým úžasnejšie. Nie som si istý, či folkloriz-
mus v takejto podobe robí pozitívnu službu folklóru. Jedno je však isté, na 
Slovensku vznikol folklór folklorizmu. Neviem dokedy sa bude vznášať nad 
nami, určite však dlhý čas potrvá, kým sa vyeliminuje ideologická podstata 
vzniku folklorizmu – scénickej prezentácie folklóru. Folklór má svoj vlastný, 
ničím neohrozený život, je lepšie radšej nestavať žiadny dom, ako ho na nedo-
brých základoch murovať s nostalgiou, aj keď s láskou a presvedčením, že 
človek robí pre folklór to najlepšie, čo vie.  

História nás o tom presvedčila už nespočetne veľakrát. Folklór netreba za-
chraňovať, je silnejší ako si môžeme myslieť. Je to tvárna hmota, do ktorej sa 
odtlačí všetko, čo ľudstvo prežíva. Rád sledujem, ako sa bez problémov vyrov-
náva so všetkými tlakmi a údajnými prekážkami. Je dobré každý ten odtlačok 
zachytiť, zmapovať, v archíve zachovať, preštudovať a vyvodiť nové poznanie, 
nové zistenia. Ukazuje nám mnohé fakty o civilizácii, o etnikách, ktoré tu žijú 
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v rôznych časoch a dobách. Stačí sa prejsť po Moste SNP v Bratislave. Množ-
stvo nápisov, kresieb, odkazov z minulosti, ba – žartom hovorím – aj 
z budúcnosti (nachádzajú sa tu správy od udajných mimozemšťanov datované 
rokom 2007). To je fantastický materiál pre mnohých folkloristov. Je to prí-
klad, na ktorom sa mi asi najjednoduchšie dá prezentovať môj postoj k folklóru. 
Pre niekoho vandalizmus, pre niekoho umenie, pre niekoho gýč – pre folklo-
ristu hodnotný materiál, hovoriaci čo-to o určitej skupine ľudí, žijúcich na pre-
lome tisícročí v Bratislave...  

Moje profesijné zameranie je orientované na hudbu a s ňou súvisiace akti-
vity. Od roku 1996 pracujem ako redaktor a dramaturg Redakcie hudobných 
programov v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V súčasnosti sa zaoberám 
etnickými nápismi na hudobnom moste, jednoduchšie povedané hudbou v štýle 
world. 

V dnešnej dobe globalizácie, keď sa všetko zjednocuje, snáď už nikoho 
neprekvapí zvyšujúci sa záujem o tento druh hudby. Je to prirodzené vyústenie 
mnohých prúdov súčasnej hudby, ktorá sa v ostatnom čase opäť obracia 
k svojej podstate – k tradícii. Človek začína akosi podvedome hľadať svoju 
národnú identitu – respektíve odhaľovať tú, ktorá mu nie je až tak známa. Pri-
ťahuje ho. To všetko a možno aj podstatne viac nachádza v rôznych kultúrach 
a – v mojom prípade – aj v hudbe, ktorú sme si dnes zvykli nazývať world 
music. 

Pod pokrývku world music sa dá schovať všeličo. Jednoznačnú charakte-
ristiku tohto žánru som v žiadnej odbornej literatúre nenašiel. Osobne však za 
world music pokladám súčasnú hudbu, ktorá vychádza z etnických prvkov. 
Hudbu, ktorá je postavená na hudobnej ľudovej tradícii, prezentovaná moder-
nými hernými výrazovými prostriedkami. Nebrániac sa súčasnému zvuku, 
súčasným hudobným nástrojom častokrát v spojení s archaickými inštru-
mentmi, ako aj technickým vymoženostiam (samplerom, efektovým zariade-
niam atď.). Je jedno, či je táto hudba navzájom poprepletaná inými kultúrami, 
alebo sa výhradne presadzuje len „tá vlastná“. Musí tu však byť určitá prepoje-
nosť súčasného a archaického. Existuje mnoho spôsobov ako dosiahnuť poža-
dovaný efekt. Pre niekoho stačí do umelej piesne pridať napríklad latino ryt-
mus, a už to považuje a prezentuje ako etno alebo world. Nie je to až také jed-
noduché. 

V krajinách, kde má tento žáner už niekoľko desaťročí svoje pevné miesto, 
vníma hudobná verejnosť world music v inej – a dovolím si povedať – doko-
nalejšej podstate. Nejde len o akési nahodenie archaickej melódie v modernom 
šate. Cítiť tu muzikantstvo, hudobný vývoj a hlavne seriózny prístup 
k spracovanému materiálu. Hudba tak prináša určité imaginárne spojenie 
s minulosťou, tradíciou a lokálnou ľudovou poetikou. Vytvára sa etnické ve-
domie, ktoré je vnímané cez pohľad súčasnosti. Dobrým príkladom je hudba 
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tohto žánru vo Fínsku, Švédsku a ostatných krajinách Škandinávie. Jasne to 
cítiť tiež v hudbe krajín, ktorých etniká museli v minulosti ťažko bojovať 
o svoje uznanie (Írsko, Škótsko, Bretónsko, Katalánsko, Baskicko, Sicília, 
Galícia, Lotyšsko, Litva), ale tiež v hudbe švajčiarskych kantónov, rakúskych 
alpských oblastí, a v hudbe veľkomiest. Všade slúži táto hudba ako výrazový 
prostriedok pokusu nájsť samého seba – svoju identitu k niečomu alebo nie-
komu. 

Nazdávam sa, že je to materiál, ktorý nemôže byť z folkloristického hľa-
diska prehliadaný. Pri jeho skúmaní sa vynára hneď niekoľko závažných otá-
zok. Zo všetkých európskych krajín je Slovensko na jednej z posledných prie-
čok, čo sa týka tvorby takéhoto typu hudby. Aj krajiny s pomerne horšími eko-
nomickými podmienkami sú na tom v tomto aspekte podstatne lepšie. Zdalo by 
sa, že verejnosť v krajinách so silným folklórnym zázemím world hudbu nevy-
hľadáva. Nie je to však pravda. Opak je skutočnosťou: vo všetkých okolitých 
krajinách existuje množstvo hudobných formácií zaoberajúcich sa súčasnou 
hudbou, ktorá vychádza z tradičných prvkov toho-ktorého národa. Slovensko 
takýchto zoskupení mnoho nemá. Zdôvodnení sa ponúka hneď niekoľko. Jed-
nak už spomínaná socialisticko-politická idea vývoja spracovania folklórneho 
materiálu – teda ideologický vplyv, vďaka ktorému sa aj dnešní ľudia na folklór 
pozerajú cez prizmu minulosti. Ďalej by to mohla byť malosť hudobného trhu 
a poslucháčskej obce. Malé množstvo kvalitných hudobných akadémií, a teda 
hudobníkov schopných spracovať požadovanú hudobnú látku, malá snaha o 
poznanie vlastnej tradície a v neposlednom rade informovanosť verejnosti 
o existencii world music. 

Posledný z uvedených aspektov dal základ mojej súčasnej práci v rozhlase: 
predstavovať poslucháčom stále významnejší hudobný fenomén zvaný world 
music. 

V roku 1996, keď som do rozhlasu nastúpil, nebola táto hudba v éteri dos-
tatočne etablovaná. Ťažisko môjho snaženia spočívalo v snahe vytvoriť pre ňu 
vysielací priestor vo verejnoprávnom rozhlase, ktorý by mal svoj stabilný vy-
sielací čas. Reakcia zo strany nadšencov folklóru ako aj bývalých kolegov však 
nenechala na seba dlho čakať a argumentom o krádeži vysielacieho priestoru 
slovenskej ľudovej piesni som musel čeliť takmer s pravidelnou periodicitou. 
Dnes už je world music neoddeliteľnou súčasťou vysielacej štruktúry Rádia 
Devín. 

Sám som interpretom hudby na aerofonických ľudových hudobných ná-
strojoch a moja hudobná práca so súčasnými hudobnými výrazovými prostried-
kami sa postupom času začala ukazovať aj na mojom hernom prejave. Ambícia 
posunúť „nedokonalé“ ľudové nástroje do sféry plne funkčného inštrumentu, 
schopného včleniť sa do súčasných moderných nástrojových zvukov, sa čoraz 
zreteľnejšie začala odrážať na spôsobe mojej hry. Nestretlo sa to však 
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s pochopením nositeľov tradičnej fujarovej hry, čo spôsobilo, že v ostatnej 
dobe už v priateľských rozhovoroch s fujarovými „borcami“ na tému inovácií 
folklórnej interpretácie nezotrvávam. Je to fascinujúci osobný výskum, ktorého 
výsledky sa s odstupom času od seba v mnohom líšia. Napriek tomu je sila mé-
dia aj v tomto smere nepopierateľná. História sa pomaly začína opakovať. 
Chtiac-nechtiac sa aj z takejto hernej prezentácie – či už kladnej alebo zápornej 
– stáva, tak ako v roku 1985 na lokálnej báze, z človeka-nositeľa osobnosť. Je 
tu však jeden zásadný rozdiel – ide o osobnosť, ktorá nie je vnímaná cez po-
hľad nositeľa folklóru. To v období spred dvadsiatich rokov chýbalo. Nikto 
vtedy nepochyboval o tom, že prezentovanie folklóru cez vtedy nové smery, je 
folklór samotný. Dnes už ľudia oddeľujú nové od starého. Stojí však za zváže-
nie, či to staré je ozaj aj pravé. Opäť prichádza termín folklór folklorizmu. 

Z osobných skúseností musím konštatovať, že vzdialenosť medzi folkló-
rom a folklorizmom je vzdialenejšia, než si mnohí z nás myslia. Sú to odlišné 
veličiny, ktoré sa navzájom viac negujú ako podporujú. 

Ak vnímame folklór ako istý druh komunikačného sociálneho fenoménu 
s jeho špecifickými vlastnosťami a funkciami, je možné vysloviť aj názor, že 
uvedené súvislosti a interpretácie do jeho podstaty neprenikajú a neovplyvňujú 
ju. Pri akomsi modelovom porovnaní s javiskovým folklorizmom by sme po-
tom mohli povedať, že – na rozdiel od neho – je folklór sebestačný a hlavne 
nezávislý. 

World music ako forma scénickej prezentácie folklórnych prvkov ide tak-
tiež prirodzenou vývojovou cestou. Je interpretovaná súčasnými mladými 
ľuďmi, súčasnými hudobnými nástrojmi a ovplyvnená súčasným hudobno-
estetickým cítením jej nositeľov. Tak ako bola ľudová hudba prijímaná 
a interpretovaná v minulosti. 
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The paper describes Dancing House as a cultural happening intended to teach people 
folk dances. The local variants of folk dances mediated to public by instructions 
represent the source of information about authentic traditional dancing forms in 
Slovakia. The article presents a brief history of Dancing House and focuses on the main 
principles of the teaching and on the dramaturgical methods. In conclusion the author 
emphasizes importance of Dancing House and outlines its main functions within the 
folklore movement in Slovakia. 
 
Východiská  

Podoby niektorých folklórnych žánrov sa do pozornosti širšej verejnosti 
dostávajú najmä formou priameho a bezprostredného folklorizmu.1 
V najvšeobecnejšej rovine ide o jeho predvedenie mimo vlastného kultúrno-
spoločenského prostredia, s čím je spojená aj zmena jeho funkcií a narušenie 
charakteristických komunikačných princípov jeho realizácie a tradovania. V 
rámci hudobno-tanečného folklóru ide zväčša o jeho prezentáciu v scénickej 
podobe. S prenesením ľudového tanca, inštrumentálnej hudobnej produkcie a 
spevu na scénu je spojená formálna a obsahová úprava ich autentickej podoby. 

Citácia (rekonštrukcia) je prvým stupňom štylizácie, pri ktorej ide 
o kopírovanie folklórneho prejavu s minimálnymi umeleckými zásahmi. Po 
úspechu 1. celoslovenskej prehliadky dedinských folklórnych skupín v Žiline v 
roku 1979 sa práve v ich prípade, na rozdiel od ostatných typov umeleckých 
telies (amatérske, profesionálne folklórne súbory), ocenila a zdôraznila rekon-
štrukčná a inovačná funkcia pri spracovávaní autentického folklóru.2 Časť 
dedinských folklórnych skupín sa dodnes usiluje interpretovať svoje lokálne 
tradície štýlovo v čo možno „najčistejších“ podobách. Takouto cestou sa divá-
kovi predkladá – v porovnaní s repertoárom ostatných umeleckých kolektívov – 
                                                 
1 SIROVÁTKA, O. 2002: Dvě formy folklorismu. In: Folkloristické studie. Brno : Etnologický 
ústav Akademie věd. S. 156. 
2 ELSCHEK, O. 1979: Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam 
v súčasnosti. In: Rytmus, roč. XXX., č. 6, s. 12. 
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najvernejší obraz časti folklórnej tradície danej lokality.3 V prípade scénického 
spracovania folklóru sa však môžeme stretnúť aj s prípadmi, keď dedinské 
folklórne skupiny, s cieľom napodobiť produkciu mestských folklórnych súbo-
rov, štylizujú folklórny materiál zo svojej obce natoľko, že umelecky spraco-
vaný tanečný (alebo hudobný) prejav sa podobou vo veľkej miere odlišuje od 
svojej originálnej verzie.  

Organizovanie folklórnych festivalov a folklórne zameraných kultúrnych 
podujatí, kde sa spomínané kolektívy prezentujú, sa sústreďuje predovšetkým 
do obdobia leta, prípadne jesene. V súčasnosti sú tieto podujatia hlavnými prí-
ležitosťami konfrontovať verejnosť s folklórom. Počas školského roka, keď sa 
festivaly organizujú v menšej miere, sú zdroje informácií obmedzené takmer 
výlučne na médiá. Kvalita a koniec-koncov aj kvantita dostupných informácií o 
folklóre pravdepodobne ovplyvňujú celkový vzťah diváka, resp. verejnosti k 
nemu. 

Tanečný dom je typ kultúrneho podujatia, ktoré je vo folklórnom hnutí na 
Slovensku pomerne novým fenoménom. Jeho podstatu tvorí výučba ľudového 
tanca s veľkým dôrazom na jeho lokálnu znakovosť.  

 
Cieľ 

Vzhľadom na predošlé východiská je cieľom tohto príspevku predstaviť 
Tanečný dom4 v dvoch rovinách: 
a) ako dôležitý zdroj informácií o autentických podobách hudobno-tanečného 

folklóru (keďže jeho východiskovú platformu tvorí citácia (rekonštrukcia) 
jeho lokálnych podôb), 

b) ako relatívne novú a osobitú formu kultúrneho podujatia, ktorá svojím 
pravidelným organizovaním počas školského roka vypĺňa pauzu medzi se-
zónami letných folklórnych festivalov. 
Súčasne sa v texte pokúšam načrtnúť niektoré z funkcií tohto podujatia 

v súčasnom folklórnom hnutí. Informácie som čerpala z internetových stránok 
a vlastných pozorovaní počas aktívnej účasti na Tanečných domoch 
v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Budapešti. Ako hu-
dobníčka som mala možnosť posúdiť prístup ľudových hudieb k pôvodným 
regionálnym/lokálnym interpretačným štýlom a ako laická tanečníčka súčasne 
overiť efektivitu zvolenej metodiky výučby. Prostredníctvom spontánnych roz-
hovorov s niekoľkými organizátormi som mala možnosť aspoň čiastočne po-
znať ich motiváciu pre organizovanie podujatia.  

  

                                                 
3 Samozrejme, že úroveň prezentovaného repertoáru jednotlivých folklórnych skupín ovplyvňuje 
viacero faktorov. Od aktuálneho stavu prežívania folklórnej tradície v lokalite, až po schopnosti 
a vedomosti samotného umeleckého vedúceho folklórnej skupiny. 
4 Pomenovanie, s ktorým sa možno stretnúť – „Škola tanca“ – je synonymom. 
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Tanečný dom   
Samotný názov podujatia veľa napovedá. Hlavnou doménou je tanec. V 

prípade Tanečného domu ide o výučbu ľudového tanca v jeho pôvodnej, auten-
tickej podobe. Účastníci sa tu majú možnosť naučiť základné tanečné motívy 
tradičných tancov rôznych lokalít Slovenska, tí vnímavejší sa ich naučia 
vhodne kombinovať a nakoniec, počas voľnej tanečnej zábavy môžu všetci 
svoje nadobudnuté zručnosti zužitkovať. Tanečné domy sú určené širokej 
mestskej verejnosti bez ohľadu na vek a tanečné schopnosti.  

V mestskom prostredí sa organizujú periodicky (1–2 razy za mesiac) počas 
školského roka ako viachodinová celovečerná akcia. V letnom období bývajú 
predovšetkým súčasťou festivalových programov. 

Myšlienka Tanečných domov sa zrodila v sedemdesiatych rokoch 
v Maďarsku (aj slovenský názov vznikol doslovným pretlmočením maďar-
ského pomenovania – Táncház).  

V Maďarsku sa Tanečné domy tešia výraznej popularite a sú už prirodze-
nou súčasťou folklórneho diania. Celoročná sezóna Tanečných domov 
v Maďarsku vrcholí raz do roka monumentálnym budapeštianskym Národným 
festivalom Tanečných domov (Országos Táncháztalálkozó és kirakodóvásár).5 

V Poľsku (vo Varšave) sa začali organizovať v roku 1995. V Čechách sú sprie-
vodným podujatím folklórneho festivalu v Strážnici a organizujú sa aj mimo 
letných mesiacov v niektorých českých mestách (napríklad v Brne, v spolupráci 
s VUS – Vojenský umělecký soubor – Ondráš). 

Na Slovensku majú Tanečné domy trinásťročnú tradíciu. „Škola tanca“ sa 
realizovala po prvýkrát v roku 1992 a to v rámci folklórneho festivalu vo Vý-
chodnej, kde ju dramaturg podujatia Vladimír Urban zaradil do oficiálneho 
programu. Odvtedy je samozrejmou súčasťou každého ročníka.6 Od roku 1995 
býva Škola tanca súčasťou festivalu Košické folklórne dni. Okrem spomína-
ných festivalov sa Školy tanca organizujú aj na Podpolianskych slávnostiach 
v Detve, v rámci festivalu v Myjave a od roku 1995 aj kokavského festivalu 
Koliesko. Ako Škola tanca pre deti bola známa televízna relácia „Vandrovali 
hudci“ (vysielaná v období rokov 1998–2002). Tanečný dom je už bežnou 
sprievodnou akciou Festivalu bratislavských folklórnych súborov Oživené 
tance, ktorú organizuje umelecká agentúra 3art.7 

V roku 2002 založili absolventi VŠMU v Bratislave občianske združenie 
Dragúni. Hlavným cieľom ich činnosti bolo organizovanie Tanečných domov 
v mestskom prostredí a to počas celého (treba povedať školského) roka. 
V spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave sa začali organizo-

                                                 
5 http://www.tanchaz.hu  
6 MARIŠLER, S.: Myšlienka. [online] Dostupné na internete: 
  http://www.tanecnydom.sk/buxus/generate_page.php?page_id=110 
7 http://www.3art.sk/historia/fbs2.htm. 
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vať pravidelné Tanečné domy v priestoroch A4 (bývalý V-klub), alebo Domu 
kultúry v Zrkadlovom háji. V minulom roku sa organizovali Školy tanca tak 
isto aj v Čadci a Brezne.8 V Banskej Bystrici a vo Zvolene sa organizovanie 
akcie pozastavilo. 

V Košiciach sa pravidelné Tanečné domy spolu s inými výchovno-vzdelá-
vacími podujatiami organizujú vďaka aktivitám Košického folklórneho štúdia 
v spolupráci s agentúrou Kultobin.9 Aj košické občianske združenie 
CFA Sloven (Centrum folklórnych aktivít Sloven) zahŕňa do svojej všestrannej 
činnosti organizovanie „Ľudových tanečných domov“, „Malej školy ľudového 
tanca“ a ďalších podujatí, spojených s uchovávaním a propagáciou hudobno-
tanečnej tradície predovšetkým východného Slovenska. Občianske združenie 
KMAF (Klub milovníkov autentického folklóru) združuje hlavne členov 
ľudovej hudby Železiar a často spolupracuje s občianskym združením Dragúni 
nielen na Tanečných domoch, ale aj na iných projektoch zameraných na 
spracovanie a propagáciu hudobno-tanečného folklóru. 

Nenahraditeľnou súčasťou každého Tanečného domu je ľudová hudba. 
Najčastejšie do tanca hrá ľudová hudba folklórneho súboru Borievka a Železiar 
z Košíc a ľudová hudba Muzička, prípadne hudba Samka Smetanu z Bratislavy. 
V iných mestách hrajú ľudové hudby miestnych folklórnych súborov (napríklad 
v Brezne ľudová hudba folklórneho súboru Mostár). 

Tanečné domy (alebo aj Školičky tanca pre deti) patria často vo všetkých 
spomenutých mestách k sprievodným podujatiam iných kultúrnych akcií, na-
príklad v Bratislave sú neoddeliteľnou súčasťou festivalu Oživené tance alebo 
v Košiciach známych Košických folklórnych dní. Niekedy sa organizujú v 
rámci podujatí, spojených s obdobím fašiangov, Turíc alebo súťažných prehlia-
dok choreografií a pod.  

Nasledujúci modelový opis priebehu Tanečného domu predstavuje súhrn 
charakteristík získaných pozorovaním pravidelných akcií realizovaných počas 
školského roka: Predmetom výučby je jeden alebo dva tance z konkrétnej loka-
lity na Slovensku. Najčastejšie ide o krútivé tance: napr. Starosvetský 
z Terchovej, Pozdišovský čardáš, Do krutu a Do skoku z Važca a pod. Tak isto 
sa však vyučujú aj mužské tance ako Verbunk, Marhaňska, Sarku ras 
z Raslavíc, alebo ženské tance ako Karička z Parchovian, Cindruška z Važca 
a pod. Tradíciou bratislavského a košického Tanečného domu sa však stal aj 
Maďarský tanečný dom/Slovensko-maďarský tanečný dom, ktorý je akýmsi 
spestrením na konci celoročnej sezóny. Predmetom výučby je v tom prípade aj 
tanec maďarskej proveniencie. Za inštruktorov sa pozývajú hostia zo zahraničia 
alebo členovia maďarských folklórnych súborov u nás. 

                                                 
8 http://www.tanecnydom.sk/buxus/generate_page.php?page_id=312. 
9 http://www.zeleziar.sk/kfs_body.html 
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Hlavný realizačný tím celej akcie tvoria dvaja alebo štyria taneční inštruk-
tori, ľudová hudba a technici, ktorí obsluhujú zvukovú techniku, prípadne reali-
zujú videoprojekciu archívnych záznamov. Tím inštruktorov tvoria spravidla 
jeden alebo dva tanečné páry. Ako hudobný sprievod zvyčajne neúčinkuje hu-
dobné zoskupenie z danej lokality, ale ako je spomínané vyššie, ľudová hudba 
z mestského prostredia, ktorá si hudobný materiál – repertoár a hudobno-štý-
lové prevedenie – dopredu naštuduje. Na to má k dispozícií archívne zvukové 
ukážky ľudovej hudby z danej lokality. 

Každý účastník dostane po vstupe informačný materiál o tanci, ktorý sa 
práve vyučuje (materiál v prvom rade obsahuje jeho zaradenie v typológii tan-
cov na Slovensku, kultúrno-historický kontext jeho vývinu a pod.).10 Súčasťou 
je aj základný notový prepis niekoľkých piesňových nápevov spolu s textom 
piesní, ktoré sa počas výučby spravidla opakujú, prípadne sa spievajú počas 
tanca. Výučba je realizovaná v troch fázach.  
1. V prvej časti si účastníci pozrú archívny videozáznam, z ktorého inštruktori 
pri výučbe vychádzajú. Ten najmä začiatočníkom umožní zoznámiť sa 
s tancom ako celkom, so všetkými jeho zákonitosťami, samotnou štruktúrou či 
výrazom pri interpretácii – a to v jeho tradičnej podobe. Čo je dôležité, podľa 
charakteru videozáznamu môže účastník ľahšie identifikovať tanec s lokalitou, 
prostredím tanečnej príležitosti, jej tradičnými nositeľmi, prípadne časovým 
obdobím. Informácie dopĺňa spomínaný informačný materiál. 
2. V druhej, už praktickej časti, inštruktori opakovane tancujú jednotlivé 
motívy tanca a to za pomalého, postupne však z hľadiska tempa korektného 
sprievodu hudby. Svoje pohyby tiež komentujú. Tanečníci sú rozostúpení okolo 
nich v kruhu a snažia sa tanečné kroky kopírovať. Na začiatku tancujú všetci 
jednotlivo, potom v pároch, alebo v skupinách, v príslušnom priestorovom 
útvare. Nakoniec inštruktori predvádzajú kompletnú, z hľadiska spevno-taneč-
ných zákonitostí, tempa a výrazu synkretickú podobu tanca. Cieľom Tanečného 
domu je naučiť účastníkov jednotlivé tanečné motívy do takej miery, aby boli 
schopní následnej improvizácie v medziach tradičnej podoby tanca. Výučba 
trvá s prestávkami zvyčajne 1–2 hodiny. 

3. Tretia časť podčiarkuje prvoradú úlohu Tanečných domov. Počas spon-
tánnej tanečnej zábavy môžu „žiaci“ využiť to, čo sa práve naučili, alebo čo sa 
naučili počas predošlých Tanečných domov. V tomto prípade si sami môžu 
želaný tanec „rozkázať“ pred muzikou, alebo sa pridávajú tancom k ostatným. 
Tanečníci sú vedení k tomu, aby spontánne dodržiavali lokálnu znakovosť ta-
nečného prejavu tej-ktorej obce a správne volili tanečné motívy (resp. tvorili 
motivické rady). Obsah takýchto tanečných zábav má teda v istom zmysle špe-
cifickú kvalitatívnu úroveň. Vďaka pravidelným návštevníkom Tanečných do-
                                                 
10 Informácie o konkrétnom tanci sú uverejnené aj na internetovej stránke Tanečného domu. 
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mov – členom rôznych súborov – sa stáva pomaly, ale predsa, súčasťou festi-
valového diania. To, čo tieto zábavy kvalitatívne odlišuje od iných, je v prvom 
rade hudobná produkcia. Všetky štyri spomenuté ľudové hudby (z Bratislavy 
a Košíc) sa vyprofilovali na imitátorov hudobných interpretačných štýlov jed-
notlivých hudobno-nárečových oblastí, alebo priamo členov konkrétnych ľudo-
vých hudieb. Ich príprava spočíva v štúdiu hudobného materiálu (z dostupných 
archívnych nahrávok) – identifikovaní základných štýlotvorných znakov hu-
dobnej produkcie a interpretačných návykov toho-ktorého muzikanta (predo-
všetkým primáša, kontráša a hráča na kontrabase) – a v následnej interpretácii. 
Celková súhra jednotlivých hráčov je často na takej úrovni, že výsledok sa 
z väčšej časti približuje originálu a dostatočne nahrádza hru pôvodných inter-
pretov. Tieto ľudové hudby tak tvoria neoddeliteľnú súčasť Tanečných domov 
a kvalitou svojej hudobnej produkcie si získali popularitu medzi ich návštev-
níkmi.  

Občianske združenia Dragúni a Klub milovníkov autentického folklóru 
zorganizovali 6.11.2004 v Bratislave obdobu veľkého budapeštianskeho mega-
podujatia – Nay Tanečný dom, ktorý sa konal v priestoroch bývalého bratislav-
ského Parku kultúry a oddychu. Program bol určený širokému okruhu návštev-
níkov (aj deťom). Ponúkal reťazovú výučbu nielen viacerých slovenských, ale 
aj inoetnických tancov, bol spojený s predajom ľudovo-umeleckých výrobkov 
a detskými tvorivými dielňami. Paralelne so školami tanca prebiehali v iných 
priestoroch vystúpenia folklórnych súborov, neskôr veľký koncert pozvaných 
tanečných kolektívov a nefolklórnych hudobných skupín. Podujatie zavŕšila 
tanečná zábava, ktorá trvala do rána.  

V prípade tohto podujatia by som chcela poukázať na fakt, že napriek 
tomu, že záujem širšej verejnosti o podujatie možno neuspokojil jeho organi-
zátorov, festival navštívili „verní“ priaznivci Tanečných domov. Väčšinu z nich 
tvoria členovia folklórnych súborov, ktorí ako skupina sú pomerne stabilným 
kolektívom. Dôkazom významu komunikačných väzieb, ktoré tento kolektív 
ľudí, spolu s členmi združení podieľajúcich sa na jeho realizácii, udržiavajú na 
veľké vzdialenosti, je aj tzv. Message board na internetovej stránke Tanečného 
domu. Pravidelne sa obohacuje o mnohé správy, postrehy, pomocou neho ľudia 
„zvonku“ a spätne Dragúni vyzývajú, apelujú, ďakujú, delia sa o dojmy a pod.  

Realizácia Tanečných domov je len jedným z článkov mnohostrannej akti-
vity členov spomínaných občianskych združení a umeleckých agentúr. Do sféry 
ich ďalších aktivít patrí v rôznej miere tvorba celovečerných scénických prog-
ramov, organizovanie výchovných koncertov, letných táborov, zber tanečného 
a hudobného materiálu v teréne, zakladanie hudobných a videoarchívov.11 Ako 
taneční inštruktori hosťovali Dragúni aj na Tanečných domoch v Českej repub-
                                                 
11 Pozri: http://www.zeleziar.sk/ke_aktualne.html,http://www.3art.sk/historia/fbs2.htm, 
 www.tanecnydom.sk. 
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like a tiež na spomínanom Národnom festivale Tanečných domov v Maďarsku. 
Dňa 20.1.2004 sa im podarilo zorganizovať Prvý slovenský Tanečný dom 
v Dome tradícií v Budapešti.12 

  
Záver 

Ako som už skôr spomenula pravidelnými návštevníkmi Tanečných do-
mov sú predovšetkým členovia folklórnych súborov. Tých, ktorí nemajú veľké 
praktické skúsenosti s ľudovým tancom (nerátajúc všeobecne známe varianty 
párových tancov a krútivého čardáša) je oveľa menej. Hoci sa môže zdať, že 
cieľ podujatia sa takto míňa účinku, ani zďaleka to nie je tak.  

V úvode článku som upozornila na fakt, že pri javiskových prezentáciách 
má divák iba zriedkavo možnosť stretnúť sa prostredníctvom tanečnej choreo-
grafie s takými podobami hudobno-tanečného folklóru, ktoré by sa od „origi-
nálu“ len málo odlišovali. Zámerom choreografov vo folklórnych súboroch je 
zväčša umelecky spracovať folklórny materiál, a tak zvýšiť jeho estetickú hod-
notu. Autentický folklór vtedy slúži výlučne ako predloha pre následné choreo-
grafické (resp. scénické) spracovanie, v extrémnych prípadoch už predlohu 
tvorí vopred spracovaný – štylizovaný – folklór. Scénické choreografie majú 
často aj širší krajový alebo regionálny záber (v súboroch je bežné tancovať 
„Východ“, „Horehron“ a pod.). Je možné sa preto domnievať, že ani samotní 
tanečníci vo folklórnych súboroch nemusia mať vedomosť o tom, aký tanec 
vlastne tancujú, resp. nie sú schopní rozpoznať v tanečnej choreografii pôvodné 
kontúry tradičného tanca. Tak isto zväzovaní tanečnou choreografiou len ťažko 
improvizujú na spontánnych tanečných zábavách a pod. 

Keďže sa počas výučby a aj počas spontánnej zábavy v závere podujatia 
dodržuje lokálna znakovosť tanečného prejavu, informačná a výchovná funkcia 
je v prípade Tanečných domov nesporná. V Bratislave a v Košiciach sa sfor-
movali skupiny súboristov – pravidelných návštevníkov. Zábavy počas Taneč-
ných domov a v rámci festivalov v týchto mestách tak vďaka nim dostávajú 
často nezameniteľný náboj (určite k tomu veľkou mierou prispieva aj kvalita 
hudobnej produkcie). 

Špecifický priebeh tanečnej zábavy, ktorá je dôležitou časťou Tanečného 
domu, je možné pracovne vymedzovať ako osobitý aj v prípade klasifikácie 
foriem folklorizmu, ktorej autorom je O. Sirovátka. Podľa Sirovátkovej klasifi-
kácie ide pri priamom, bezprostrednom folklorizme v podstate o folklór scé-
nický, pričom jeho prejavy súvisia s činnosťou tzv. súborového hnutia.13 
Komunikačné princípy (teda zásady ústnej, kontaktovej komunikácie), prípadne 

                                                 
12 http://www.tanecnydom.sk/buxus/generate_page.php?page_id=312 
13 SIROVÁTKA, O. 2002: Dvě formy folklorismu. In: Folkloristické studie. Brno: Etnologický 
ústav Akademie věd. S. 156.  
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cieľ vytvoriť „ilúziu pôvodného, autentického folklóru“14 ponúkajú možnosť 
vnímať teoreticky toto podujatie ako súčasť sféry priameho a bezprostredného 
folklorizmu. Čo s touto klasifikáciou nekorešponduje, je fakt, že počas výučby, 
a predovšetkým voľnej tanečnej zábavy pojem „scéna“ stráca na význame, ruší 
sa vzťah expedient – percipient (interpret – divák) a účastníci zábavy sa aktívne 
zapájajú do diania. Navyše tanečná zábava opísanej úrovne zachováva do istej 
miery aj atribúty tradičných tanečných zábav. Všetci „diváci“ sú v rámci tejto 
akcie interpretmi, tvorcami, ich tanečný prejav spočíva v spontánnej improvi-
zácii, do istej miery sa dodržujú tradičné komunikačné zásady medzi taneční-
kom a tanečníčkou, tanečníkom/tanečníkmi a muzikantmi, nehovoriac 
o celkovom rešpektovaní lokálnych podôb hudobno-tanečného folklóru. Vidi-
teľná je snaha citovať nielen konkrétne folklórne hudobno-tanečné prejavy, ale 
aj štruktúru a normy tradičných dedinských zábav, s čím sa doteraz bolo možné 
v rámci folklórneho hnutia stretnúť len v niektorých prípadoch vystúpení folk-
lórnych skupín. 

Podnety pre odbornú diskusiu o osobitosti a význame Tanečného domu 
teda podľa doteraz zhromaždených poznatkov pravdepodobne nepredstavuje 
len zvolená metóda výučby a realizácie tanečnej zábavy, ale aj zjavná snaha 
jeho organizátorov zdôrazniť variabilitu a pre „novoobjavenú“ komunikačnú 
charakteristiku devízu autentického folklóru – folklóru nielen ako predlohy pre 
následné „spracovávanie“, ale ako osobitého sociálno-komunikačného feno-
ménu. 
  
  
 
 
 
 

                                                 
14 SIROVÁTKA, O. 2002: Dvě formy folklorismu. In: Folkloristické studie. Brno: Etnologický 
ústav Akademie věd. S. 157. 
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Čo ponúka internet pod heslom slovenský folklór 
 

Natália Danišovičová 
 
 
Kľúčové slová: slovenský folklór, internet, vyhľadávače, tematické katalógy 
Keywords: slovak folklore, internet, web search, catalogs 
 
The contribution deals with a process and result of a research probe aiming to get 
a view about the presence and forms of presentation of folklore on the internet websites 
after introducing the keynote “Slovak folklore”. The research was realized in June and 
in July 2004. Presented results constitute an output of the analysis of 135 websites. The 
main goal of the research was, by publishing the results of the probe within this medium, 
to contribute to the development of knowledge base and starting points of scholarly 
discussion concerning the meaning of the term “folklore” as it is used in daily life. 
 
 
Úvod 

Môj príspevok je výsledkom výskumu, pri ktorom som sa venovala mapo-
vaniu výskytu a prezentácie fenoménu slovenský folklór na stránkach internetu. 
Poskytuje pohľad na postupy uplatňované pri tvorbe stránok aj na to, čo všetko 
sa môže skrývať pod hlavičkou slovenského folklóru. Analýza jednotlivých 
stránok prezrádza okrem technickej úrovne aj dôvody ich vzniku a predpokla-
danú cieľovú skupinu návštevníkov. Svoje poznatky v súvislosti s témou fol-
klór a folklorizmus sa snažím sumarizovať v závere. 
 
Výskumný zámer a východiská 

Prostredníctvom internetu sa informácie získavajú jednoduchým spôsobom 
a sú dostupné širokej verejnosti, pričom hranice štátov nepredstavujú bariéru 
prístupnosti. Pri pohľade na stránky propagujúce slovenský folklór sa nepred-
stavuje iba naša kultúra, ale Slovensko ako celok, krajina strednej Európy.1 

                                                 
1 Myslím tým najmä na zahraničných návštevníkov stránok, ktorí môžu mať minimálne alebo 
žiadne vedomosti o Slovensku. Možno ide o potencionálnych turistov, ktorí hľadajú základné 
informácie o krajine. Slabá technická vybavenosť stránky môže byť jedným z dôvodov straty 
záujmu. 
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Pokladala som preto za dôležité venovať pozornosť technickej aj obsahovej 
stránke.  

Keďže nie som počítačový ani internetový expert, po technickej stránke 
som si všímala hlavne funkčnosť, a ako bežný užívateľ internetu rýchlosť na-
čítania, ktorá často ovplyvní celkový záujem o hľadané informácie. 
Z obsahovej stánky som venovala pozornosť určitým opakujúcim sa typom 
stránok. Zameriavala som sa pri tom na ich zameranie, aktuálnosť, ako aj zá-
važnosť ponúkaných informácií. 

Prvým krokom bolo vytvorenie kľúčového hesla, ktoré som sa rozhodla 
zadávať do vybraných vyhľadávačov. Sledovala som hlavne čo sa skrýva za 
konkrétnym slovným spojením slovenský folklór. Následne som navštevovala 
jednotlivé stránky a ich obsah som zapisovala a hodnotila vo vytvorenej data-
báze, z ktorej som napokon vyvodzovala závery ako kategorizácia 
a charakteristika stránok, cieľová skupina užívateľov a informačná hodnota. 
V neposlednom rade som pozorovala a následne popisovala súvis stránok 
s tematikou slovenského folklóru, prípadne folklorizmu.  

 
Cieľ a predpoklady 

Mojím cieľom bolo pomocou získaných informácií predostrieť obraz slo-
venského folklóru, ako je poskytovaný verejnosti. Snahou v žiadnom prípade 
nebolo vytvorenie novej definície folklóru prostredníctvom multimédií, skôr 
poodhalenie obrazu slovenského folklóru, ako sa ponúka bežnému užívateľovi 
internetu. 

Zamerala som sa najmä na zmapovanie a roztriedenie informácií, ktoré 
tento obraz vytvárajú, ako aj na ich interpretáciu. Predpokladala som, že 
stránky venujúce sa slovenskému folklóru budú zasahovať do oblasti folklo-
rizmu, teda že to budú hlavne stránky folklórnych súborov. 
 
Pracovná metóda a postup 

Výskum prebiehal vo viacerých fázach. Predchádzal mu predvýskum, za 
ktorý môžem považovať moje užívanie internetu predovšetkým počas pobytov 
v zahraničí, teda od roku 1999. Najpresnejšie môžem datovať zber materiálu, 
ktorý prebiehal od 1.6.2004 do 13.7.2004. V tomto období som pracovala na 
počítači triedy P3 s operačným systémom Windows XP, farebným monitorom 
pri rozlíšení 800x6002, ISDN pripojením na internet a prehliadačom Internet 
Explorer verzia 6.0.  

Pri výskume som ku každej získanej informácii udávala presný dátum (v 
niektorých prípadoch aj čas) jej prebratia vzhľadom na „pohyb“ na internete, 
súvisiaci s neustálym vznikaním a zanikaním stránok. 

                                                 
2 Štandardné nastavenie monitora – rozlíšenie pre ktoré je vytvorená väčšina stránok. 
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Išlo o synchrónny výskum, ktorý by mal poskytnúť momentálny obraz in-
formácií o slovenskom folklóre, s ktorými sa môže bežný užívateľ internetu 
stretnúť. Výsledky výskumu takto môžu poskytnúť istý prierezový pohľad, 
prípadne sa stať východiskom pre ďalší diachrónny výskum, orientovaný na 
dynamiku a smerovanie vývoja.  

Najzaužívanejší spôsob vyhľadávania informácii na internete je pomocou 
vyhľadávačov, do ktorých sa vpisujú kľúčové slová, tzv. „key words“, ktoré 
charakterizujú objekt ktorý hľadáme.  
 
Vytypovanie vyhľadávačov 

Mojou snahou bolo dosiahnutie reprezentatívnosti výskumnej vzorky, 
preto som využila najznámejšie a najpoužívanejšie vyhľadávače. Údaje 
o odkazoch som zaznamenávala do databázy, ktorej účelom bolo sprehľadnenie 
výskumného materiálu. Táto databáza sa stala tiež podkladom pre štatistické 
výpočty.  

Medzi najnavštevovanejšie zahraničné/medzinárodné vyhľadávače patria: 
Google,3 Yahoo, Altavista, Lycos. Spomedzi slovenských patria k najznámejším 
a najobľúbenejším Best, Zoznam, Superzoznam (v skratke SZM), Orangeportal, 
Markiza, Centrum, Surf, Katalog, Atlas, Vševedko, Dunčo a Zoohoo. Z týchto 
som vybrala päť, ktoré ponúkli najväčší počet nájdených odkazov na jednotlivé 
heslá, a teda aj najreprezentatívnejšiu vzorku informácií. Na Slovensku prihlia-
dam popri zahraničných aj na domáce vyhľadávače. Hoci počty výsledkov 
slovenských vyhľadávačov sú oveľa menšie, ich navštevovanosť na Slovensku 
je veľká. Z tohto dôvodu ich tiež zaraďujem do výberu analyzovaných odkazov 
a stránok. 

Na základe uvedeného kritéria som zo slovenských vyhľadávačov použila 
vo výskume Zoznam, Superzoznam, Centrum, Atlas a Zoohoo. 
 
Kľúčové slovo/slovného spojenie slovenský folklór a ohraničenie výskumnej 
vzorky 

Pri práci s vyhľadávačmi je nevyhnuté zadávanie hesiel, tzv. key words 
(angl. preklad – kľúčové slová). Od nich sa odvíja charakter aj počet získaných 
odkazov. Pre porovnanie, ale aj zmapovanie stavu som zisťovala rozdiely pri 
zadávaní hesiel úzko súvisiacich s mojím heslom – folklór, folklore, slovenský 
folklór, slovensky folklor, folklór+slovensko, folklór+Slovensko, Sloven-
sko+folklór, Slovak folklore. Zistila som, že výsledok hľadania do väčšej či 
menšej miery ovplyvňujú, na prvý pohľad možno zanedbateľné, odchýlky: 
používanie, či nepoužívanie diakritických znamienok, veľkých alebo malých 
písmen, slovenských, resp. anglických názvov. 
                                                 
3 Tento svetovo známy vyhľadávač uvádza, že v jeho databáze je 4.285.199.774 odkazov na www 
stránky (informácia zo dňa 13.7.2004; 20:26 hod.). 
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Pri ohraničovaní výskumnej vzorky som v prvom rade vybrala najnavšte-
vovanejšie a – podľa výsledkov pri zadávaní kľúčových slov – informačne 
najbohatšie vyhľadávače. Týmto spôsobom som tiež zisťovala najvhodnejšie 
slovo/slovné spojenie pre moje kľúčové slovo. Výsledky po zadávaní pre mňa 
základného hesla slovenský folklór priniesli zistenie, že slovenské heslo ponúka 
veľké množstvo výsledkov i pri medzinárodných vyhľadávačoch. Niektoré 
vyhľadávače mi ponúkli po zadaní tohto hesla aj niekoľko tisíc odkazov. 
Z praktických dôvodov som pre svoj výskum použila iba odkazy z prvej 
stránky všetkých nájdených odkazov. Konkrétne to tvorilo 10–20 odkazov na 
stránky. Výskumnú vzorku pre moju prácu takto predstavovalo 55 stránok 
zo slovenských a 80 zo zahraničných vyhľadávačov. Celkovo som navštívila 
a popísala 135 stránok. Niektoré stránky sa viackrát opakovali, čo je pochopi-
teľné, vzhľadom na to, že som používala odkazy ponúknuté vždy na prvej 
stránke vyhľadávača. Ide o najprestížnejšie stránky zaregistrované vo viacerých 
vyhľadávačoch. Časť odkazov na stránky bolo nefunkčných. Vo výskumnej 
vzorke tvoria 5,19 %.  

Odkazy, ktoré som (okrem nefunkčných) nebrala pri hodnotení do úvahy, 
boli odkazy na katalógy. Aj keď percento ich zastúpenia bolo pomerne vysoké 
– takmer 16 %, nemohla som ich z priestorových, časových aj obsahových 
dôvodov analyzovať podrobne. Z priestorového a časového hľadiska to zname-
nalo, že by sa moja výskumná vzorka zväčšila o niekoľko sto ďalších odkazov. 
Čo sa týka ich obsahu, nevyhovovali mi kvôli jazykovej bariére a absencii 
kľúčového slovného spojenia slovenský folklór. Len niektoré katalógy ponúkali 
sekciu folklór. V ostatných bolo treba hľadať odkazy týkajúce sa slovenského 
folklóru v rôznych sekciách a pod rôznymi názvami (napríklad hudba, poduja-
tia, mytológia, tanečné súbory a iné). Keď som ich dôkladne poprezerala, zis-
tila som, že (až na niektoré omyly) ich odkazy veľakrát ponúkali cenné infor-
mácie a boli často obsažnejšie než tie, ktoré som našla pomocou vyhľadávačov. 

V katalógoch slovenských vyhľadávačov sa jednoznačne najviac pri hľa-
dení odkazov dotýkajúcich sa slovenského folklóru zobrazujú stránky folklór-
nych súborov. Vysoké zastúpenie odkazov na folklórne súbory som predpokla-
dala aj v samotných vyhľadávačoch, v tých však tvorili tieto odkazy iba nece-
lých 7 % mojej výskumnej vzorky. 
 
Vytvorenie kritérií na popis a vyhodnocovanie zistení 

Pri popise a hodnotení stránok bolo prvým krokom určenie kritérií. Kritériá 
som určila z dvoch základných hľadísk – technického a obsahového. Tieto dva 
prístupy sa často prelínajú a navzájom podmieňujú. Medzi technické kritériá 
patrili: rýchlosť načítania, funkčnosť odkazov, prehľadnosť navigácie a dátum 
vzniku. Ďalších päť kritérií by sa tiež dalo zaradiť medzi technické vybavenie 
stránky, ale ich prítomnosť alebo absencia ovplyvňujú obsahovú, teda výpo-
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vednú hodnotu stránky. Sú to uvedenie kontaktu, aktualizácia informácií na 
stránke (update), ponuka jazykov, použitie grafiky a ponuka multimédií. Za 
kritériá hodnotiace obsah stránky som určila: zameranie, účel stránky, oblasť, 
ktorej sa stránka dotýka, druh folklóru (tanečný, hudobný, výtvarný), opis 
stránky vo vyhľadávači, môj osobný komentár a postrehy.  

Podľa vymenovaných kritérií sa dajú vybrať ďalšie charakteristiky stránky: 
cieľová skupina, pre ktorú je stránka určená; fakt, či ide o stránku reprezentu-
júcu jednotlivca alebo skupinu; otvorenosť zahraničiu atď. Pri tvorbe alebo 
publikovaní stránky ide navyše vždy o snahu zviditeľniť seba (ako osobu alebo 
ako skupinu), svoj produkt alebo schopnosti pred širokou verejnosťou.  

Dostupnosť informácií pre zahraničných návštevníkov stránky je limito-
vaná predovšetkým ponukou jazykov. Jazyk je dôležitý činiteľ, ktorý vypovedá 
o snahe reprezentácie pre zahraničie. Podiel stránok určených pre zahraničných 
návštevníkov (iba alebo aj v cudzom jazyku) tvoril 34,81 % výskumnej vzorky. 
Boli to najmä stránky folklórnych súborov, stránky ponúkajúce turistické in-
formácie a stránky zahraničných Slovákov. Najpreferovanejším cudzím jazy-
kom bola angličtina. Okrem nej sa na stránkach ponúkali jazyky český, fran-
cúzsky, nemecký, nórsky, poľský, španielsky a taliansky. Ponuka slovenského 
jazyka sa nachádzala vo väčšine odkazov (68,15 %), ale nie vo všetkých. 
Stránky, ktoré jazykovou dostupnosťou neboli určené pre slovenských návštev-
níkov boli najmä stránky ponúkajúce predaj suvenírov.  

 
Výsledky sondy 

Existujú rôzne podoby prezentácie slovenského folklóru. Z priestorových 
dôvodov, ale i pre slabú informovanosť zostavovateľov internetových stránok, 
sa komplexnosť a odbornosť ponúkaných informácií často považuje za druho-
radé faktory. Častejším fenoménom je snaha o redukovanie 
a zovšeobecňovanie. Vzniká pritom nielen neúplný, ale často vyslovene sub-
jektívny pohľad na vec. Hlavne opakovaním takéhoto zúženého pohľadu vo 
viacerých ponúkaných zdrojoch vzniká skreslený obraz. 

Pri analýze a interpretácií výsledkov som si pomáhala najmä štatistickými 
výpočtami. Pomocou nich som vo svojej vzorke ako celku stanovila percen-
tuálne podiely zastúpenia rôznych stránok. Všetky stránky z výskumnej vzorky 
som rozdelila percentuálne na podiely podľa hlavného obsahového zamerania. 
Z výpočtov sa dalo jednoducho vyčítať, aké stránky sú najpropagovanejšie. 
Vzhľadom na ich rôznorodosť bolo obtiažne uplatniť pri všetkých rovnaké 
merítko. Výrazné zastúpenie zaznamenali stránky zahraničných Slovákov 
(takmer 12 %), ktoré sa často odvolávajú na slovenský folklór, ale informácie 
ktoré o ňom poskytujú, sú značne obmedzené a fragmentárne. 
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Stránky priamo súvisiace so slovenským folklórom tvorili v mojej vý-
skumnej vzorke iba 33 odkazov, teda 24,44 %. Tento počet je prekvapujúci, 
vzhľadom na slovné spojenie, ktoré som si zvolila za kľúčové slovo. Ďalej som 
toto pomerne malé percento folklórnych/folkloristických stránok rozdelila 
podľa ich obsahu a témy do skupín, čo zachytáva nasledovný graf.  
  

 
 

 

Pomer odkazov na jednotlivé tematické/obsahové skupiny 
dotýkajúce sa slovenského folklóru 

 
Z grafu vidno, že pri tematickom delení skupiny stránok súvisiacich so 

slovenským folklórom najväčšie percento zaujali stránky folklórnych súborov 
(40 %). Tieto stránky vo väčšej či menšej miere ponúkali informácie, v ktorých 
propagovali samých seba, hovorili o svojej histórii pôsobenia, dosiahnutých 
úspechoch, repertoári, ktorý zahŕňa ich umelecká činnosť, zoznam aktívnych, 
prípadne bývalých členov, fotogalériu.4 Niektoré súbory približovali aj oblasť, 
región, v ktorom pôsobia, ako aj významné osobnosti folklórneho/ folkloristic-
kého hnutia, pochádzajúce z tejto oblasti.5 

Druhé najširšie zastúpenie predstavujú stránky teoretických prác z odboru 
etnológie (27 %), ktoré boli zastúpené najmä odkazom na stránku referaty.sk 
Slovenský folklór, ktorá sa opakovala v databáze 6-krát. Je to odkaz na portál 
referaty.sk, na ktorom sa nachádza referát Slovenský folklór. Uvádza delenie 
ľudovej kultúry, základnú charakteristiku jej jednotlivých zložiek. V skrátenej 

                                                 
4 Niektoré odkazy na stránkach súborov boli prístupné iba po zadaní hesla. Týkalo sa to najmä 
niektorých častí fotogalérií, ktoré zrejme boli určené iba pre členov súboru. 
5 Napríklad takéto informácie ponúkala stránka Folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod 
Bradlom (www.fsbrezova.topsoft.sk/sicilia.php). 
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forme definuje základné pojmy etnológie. Rozsah referátu je 1088 slov, teda 
dve stránky rozmeru A4.6 

V rozsahu tretie miesto (9 %) zastúpili rovnako stránky folklórnych ka-
piel, stránky ponúkajúce predaj CD nosičov a odkazy na stránku Družiny. 
Stránky kapiel ponúkali najmä svoj repertoár, prípadne propagovali svoje na-
hrávky a ponúkali svoje služby.7 Pod názvom Družina ide o populárnu sloven-
skú kapelu Družina (v súčasnosti vystupujúca pod menom Jej družina).8  

Z hľadiska zastúpenia folklórnych/folkloristických stránok zaujali najnižšie 
postavenie stránky ponúkajúce suveníry na predaj. Ako príklad uvádzam 
stránku Slovak folk art... We sell fujara, valaska, crpak, krpce, vysivky, ludovy 
kroj, kroje. Ako vidno zo samotného názvu stránky, je určená prednostne pre 
zahraničných záujemcov. Pri bližšom pohľade to deklarujú aj sumy a mena, 
v ktorej sú predávané ponúkané výrobky. V jej popise sa uvádza, že je to: „In-
ternetový obchod s folklórom a ľudovo-umeleckými výrobkami.“ 
Z etnologického hľadiska tejto stránke chýba akékoľvek spojenie predávaných 
produktov s priestorom Slovenska, regionálna ako aj funkčná diferenciácia. 
Valaška, šúpolka, krojové bábiky, fujara, kroje a CD nosiče sú spojené pod 
jedným názvom – slovenský folklór, ktorý je tu ponúkaný na predaj.9 

Napriek plusom aj mínusom stránok, ktoré sa tematicky dotýkajú sloven-
ského folklóru, som podobné výsledky ako zaznamenávam v grafe predpokla-
dala z celej výskumnej vzorky. Presvedčila som sa však, že moje hypotézy sa 
nepotvrdili. 

Pri vzorke najopakovanejších stránok som dospela k názoru, že stránky 
opakované najčastejšie nie sú vždy obsahovo najdokonalejšie Na stránkach 
výskumnej vzorky chýbali informácie, ktorými sa slovenský folklór špecifi-
kuje, a to regionálna rozdielnosť a individualita. Tiež som sa nedostala 
k nijakým odbornejším stránkam z oblasti etnológie. Bohatšie informácie po-
núkal referát, ktorý je ale pre zahraničných návštevníkov neprístupný, pre laika 
nezaujímavý a pre odborníka nepostačujúci. Obraz slovenského folklóru, ku 
ktorému by sa dopracoval neodborník cestou, akou som sa k informáciám do-

                                                 
6 Referát čerpá z nasledovnej literatúry: Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Veda 1959; 
Gazdošová, A .– Steinerová, J.: Rozum do vrecka 2. Mladé letá 1992; Beňadiková, J. – Fedorová, 
M. a kol.: Estetická výchova pre stredné školy. Média Trade-SPN 2001 (referaty.sk TEAM. 2000–
2004. Slovenský folklór. http://www.referaty.sk/?referat=4895, 11.8.2004.) 
7 Ako príklad môžem uvádzam stránku Cimbalovej muziky Šmytec z Brna 
 (http://www.come.to/smytec/). Tu je vhodné spomenúť, že odkazy na české stránky netvorili 
nijakú výnimkou vo výskumnej vzorke. Na jednej strane je to pochopiteľné z dôvodu príbuznosti 
jazykov, na druhej strane je zaujímavé to, že vyskočili medzi prvými odkazmi po zadaní hesla 
slovenský folklór.  
8 Táto kapela prezentuje novú hudobnú vlnu tzv. world music, ktorá vychádza alebo čerpá 
inšpirácie z ľudovej huby: (http://www.aty.sk, 13.6.2004). 
9 Výstižným príkladom je názov „kroj wedding“ (http://www.slovakfolkart.sk/products5.htm, 
27.7.2004). 
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stala ja, by bol výrazne skreslený a zamotaný. Slovenský hudobný folklór by 
pre neho predstavoval región Horehronie alebo ponuka CD nosičov na predaj-
ných portáloch. Tu sa vyskytuje viac oblastí, ale pre predajné účely zrejme nie 
je nevyhnutné ich presné členenie a bližšia charakteristika. Tanečný folklór by 
našiel v odkazoch na niekoľko súborov a k slovesnému by sa nedopracoval 
pravdepodobne vôbec.  

Obsah pojmu folklór v elektronickej sieti v sledovanom období bol teda 
značne neuspokojivý. Dúfam, že aj náš vedný odbor si nájde cestu k tak popu-
lárnym multimediálnym prostriedkom ako je internet, čím by sa nielen zvidi-
teľnila jeho činnosť, ale aj zdôraznila jeho opodstatnenosť a postavenie medzi 
vednými odbormi. Internet ponúka obrovské množstvo informácií. Pokiaľ ale 
ide o informácie detailnejšie a odbornejšie, treba ich pracne hľadať. Pri inter-
pretácii údajov, ktoré internet ponúka, pokladám preto prácu etnológa za nevy-
hnutnú. 
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Folkloristika nie je 19. storočie 
(Smerovanie Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre) 
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Ethnological studies on the Faculty of Arts of Constantine the Philosopher University in 
Nitra have been specific in that they have oriented the graduates towards practice. It is 
possible to use applied folklore studies for shaping and strengthening the regional 
identity. Folklore and cultural traditions pose a capital which demands careful 
treatment. Folkloristic and the regionalistic studies may be applied also in the 
elementary and secondary schools.  
 

Etnológia nepatrí k odborom, kde by sme zaznamenávali bitku o posty vo 
vedení inštitúcií. Vzrušujúce chvíle, keď na výberovom konaní je skutočne 
z čoho vyberať, sú dosť vzácne. V prípade zmeny vedenia Katedry etnológie a 
etnomuzikológie FF UKF v Nitre sme ich nezažili. Všetko sa udialo celkom 
pragmaticky po predchádzajúcich dohodách (a najmä po jednoznačnom od-
mietnutí tejto funkcie Doc. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc.). Od januára 
2005 som prebrala od Prof. Viery Feglovej, CSc. vedenie katedry, spočiatku 
formou poverenia dekankou filozofickej fakulty, neskôr po riadnom 
výberovom konaní. Katedru som zdedila čerstvo akreditovanú pre všetky tri 
stupne štúdia, s premysleným programom jednoodborového štúdia a 
s kvalitným kvalifikačným potenciálom. Na otázku, aké méty som si vytýčila 
vo vedení katedry môžem teda v prvej línii konštatovať, že hlavne nepobabrať 
to, čo existuje, a snažiť sa môjmu nástupcovi/nástupkyni odovzdať katedru 
aspoň v takom stave, ako ju preberám. Je tu však aj druhá línia, ktorú vytvára 
osobnostné zameranie a filozofia, s ktorou sa vedúci katedry orientuje v spektre 
naskytajúcich sa možností a šancí majúcich podobu projektov, ako aj 
nepretržitého obsahového a personálneho budovania pracoviska. Aj keď je 
zrejmé, že „revolúciu“ na katedre nechystám, odpoveď na koncepciu 
smerovania Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre treba hľadať 
v týchto sférach. 

Katedra folkloristiky a regionalistiky vznikla v roku 1991 ako pracovisko, 
ktoré vzdelávalo v dvojodborovom štúdiu najmä budúcich učiteľov. Predpokla-
dalo sa, že absolventi popri pedagogickej činnosti sa budú venovať voľnočaso-
vým aktivitám detí a mládeže zameraným na udržiavanie ľudových tradícií, a 
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že časť svojich vedomostí prenesú aj do učebných osnov niektorých 
predmetov. Takéto zameranie sa stalo osobitosťou katedry, preto súčasťou 
štúdia bola od počiatku aj praktická výučba hudby, spevu, tanca, neskôr 
pribudli aj výtvarné zručnosti. Podstatný zlom v takejto filozofii výučby na 
katedre nastal po prechode na jednoodborové štúdium etnológie od školského 
roku 2001/2002. Od budúceho roka s učiteľským vzdelaním končiacich 
absolventov, ktoré im často zabezpečovalo uplatnenie v praxi, nemožno 
počítať. Katedra sa však snaží zachovať si orientáciu na aplikovanie 
etnologických poznatkov v praxi, s akcentom na etnomuzikologické a 
etnochoreologické zameranie. Aj keď sa v roku 2003 premenovala na Katedru 
etnológie a etnomuzikológie, dominantná je na nej naďalej folkloristika a 
regionalistika. Význam folkloristiky však nevidíme v nekonečných analýzach 
diel Dobšinského a jeho spolupútnikov z 19. storočia, ako sa nám často 
v akademickej podobe podsúva, ba ani v teoretických proppovských rozboroch 
moderných rozprávok, ktoré majú pre prax význam intelektuálnych slohových 
cvičení. Zaujíma nás predovšetkým súčasná životnosť, adaptabilita a 
využiteľnosť folklóru v jeho najrozličnejších podobách. Poznanie jeho 
tradičných foriem a premeny pod vplyvom globalizačných, euro-integračných a 
komerčných tlakov. Osobne mi je bližšie vnímanie pojmu folklór skôr 
v klasickom britskom význame slova Folk-Lore (vedomosti ľudu),1 než jeho 
vymedzovanie len cez sféru umeleckú. Sú to prejavy života, ktoré sú v našom 
stredoeurópskom (slovenskom) regióne špecifické, ktorými sa odlišujeme od 
iných a ktorými môžeme prispieť do multikultúrneho európskeho sveta jednoty 
a rozmanitosti. Cez osobitosti kultúry a prírody sa krajina môže v pozitívnom 
zmysle slova predávať. Mnohí už na to prišli. Napríklad Švajčiari, ktorí mali 
byť naším svetlým vzorom, si svoj Heidiland vytvorili z literárnej postavičky 
zosobňujúcej všetko, čo stelesňuje švajčiarsku identitu.  

Tak sa od folkloristiky dostávame k regionalistike. Je to multidisciplinárny 
pojem, ktorý nemáme ambície napĺňať mimo etnológie a blízkych sociálnych 
vied, preto je na mieste, že v názve katedry už nefiguruje. Tradičná kultúra sa 
významnou mierou podieľa na formovaní kultúrnej identity obyvateľov 
regiónu. Spolu s prírodnými a historickými zaujímavosťami vytvára 
atraktívnosť územia akýsi genius regionis a reprezentuje región navonok 
v rámci turistického ruchu. Na báze znakov ľudovej kultúry sa môžu vytvárať 
mikroregióny, ktoré aktivizujú ľudský potenciál k zvýšeniu kvality života 
v danom území. Regióny si vytvárajú vlastnú identitu na základe sociálnej 
pamäti a spoločných tradícií. Obce sa zoskupujú do mikroregiónov so zámerom 
dosiahnuť spoločné rozvojové ciele. Mnohé z nich v rámci vytvárania 
vnútornej kohézie siahajú po prvkoch a znakoch z tradičnej ľudovej kultúry, 
ktoré uľahčujú obyvateľom identifikovať sa s novým územným vymedzením. 
Vytvárajú sa tiež cezhraničné regióny, presahujúce politické a etnické hranice, 
ktoré spája prirodzená nadväznosť kultúrnych tradícií vytvorených pred 

                                                           
1 Horváthová, Emília.: Úvod do etnológie. UK Bratislava 1995, s. 17. 
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vznikom politických bariér. Ľudia sa snažia identifikovať s novým 
administratívno-politickým regionálnym usporiadaním Slovenska, vyššími 
územnými celkami, ktorých hranice miestami necitlivo pretínajú prirodzené 
alebo tradičné regióny. Sme svedkami politických zápasov o regionalizáciu 
Slovenska. Európska únia si zasa Slovensko krája na NUTS,2 ktoré sú 
predmetom posudzovania ekonomického rastu. 

Región je potrebné vnímať vo vzťahu k ľuďom, ktorí prejavujú vyššiu 
alebo nižšiu mieru identity s daným priestorom. Regionálna identita je 
prejavom zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostatným 
ľuďom, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Ak 
človek vníma územie ako realitu, ktorá preň obsahuje určitú hodnotovú 
naplnenosť, začne v jeho vedomí pôsobiť ako zreteľný prvok identity.3 
Regionálna identita obsahuje významný aktivačný potenciál obyvateľov a 
predstavuje významný faktor pre rozvoj regiónu. Vyrábanie identity a imidžu 
regiónov a lokalít bude vždy založené aj na kultúrnych tradíciách. 

Tu vidím šance pre modernú folkloristiku. V podobe „toho, čo ľudia vedia“ 
oslovuje mladých ľudí, aj ľudí z praxe. Folklór a kultúrne tradície už nie sú len 
voľnočasovou zábavou, ale je v nich kapitál, ktorý sa pri šikovnom zaobchá-
dzaní dá ekonomicky využiť, ale pri zanedbaní aj premárniť. S tým úzko súvisí 
poznanie sociálneho zázemia, ktoré s ním narába. Patria doň aj novodobí „no-
sitelia“ folklóru v podobe majiteľov kolíb, primátorov obcí a funkcionárov 
vyšších územných celkov, programových manažérov médií, či animátorov 
v múzeách a pracovníkov v osvetových zariadeniach, od ktorých často závisí 
ako sa s folklórom bude narábať a čo sa pod týmto slovom bude ponúkať verej-
nosti hladnej po atrakciách. Vzdelanie slovenskej populácie je v tomto smere 
minimálne, preto prítomnosť odborníkov, ktorí budú vývin – ak nie ovplyvňo-
vať, tak aspoň triezvo monitorovať, je nanajvýš aktuálna. Moderne poňatá fol-
kloristika teda zďaleka nepredstavuje len tradície, ale zahŕňa rozličné sféry od 
regionálnej politiky až po ľudovú zábavu v podobe reality show. 

                                                           
2 Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra 
územných štatistických jednotiek." („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – 
NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými 
inštitútmi pre štatistiku. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe 
opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: 
– NUTS I– Slovenská republika 
– NUTS II – 4 štatistické územné jednotky 
• Bratislavský kraj  
• Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj) 
• Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj)  
• Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)  
– NUTS III – 8 VÚC (samosprávnych krajov) 
– NUTS IV – 79 okresov 
– NUTS V – 2883 obcí 
Zdroj: http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=794  
3 VENCÁLEK, Jaroslav: Protismery územnej identity. OLZA, Český Těšín 1998, s. 60. 
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Podieľať sa na transferoch odborných poznatkov k širšej verejnosti je tiež 
jednou z aplikácií etnológie v praxi. Inak sa etnológovia budú smutne pozerať, 
ako priebojnejší laikovia predávajú naše poznatky pod vlastným menom, na čo 
už existujú viaceré príklady. 

Od 90. rokov prebehli aspoň tri vlny snáh pracovníkov bratislavskej aj nit-
rianskej katedry etnológie o začlenenie výučby ľudových tradícií do učebných 
osnov. Žiaľ bez ohlasu kompetentných orgánov. Možno len dúfať, že pripravo-
vaná obsahová reforma školstva vytvorí priestor aj pre poznatky o ľudovej 
kultúre v regionálnych rámcoch. Tu sú šance katedry s bývalým pedagogickým 
backgroundom. Doškoľovanie učiteľov a výroba digitalizovaných metodických 
materiálov je tiež jednou z perspektív jej smerovania. S tým súvisí aj 
vytváranie audiovizuálneho archívu. (Za pozornosť stojí príklad Grécka, kde 
pod vplyvom turizmu hudobný a tanečný novotvar syrtaki4 natoľko prekryl 
lokálne tradície, že v súčasnosti si Gréci vytýčili, aby každá lokalita mala svoje 
CD s nahrávkami tradičných piesní a hudby.) Ak by sa plánované zámery 
podarilo zrealizovať, otvára sa šanca vybudovať štúdio, na produkcii ktorého 
by sa mohli podieľať študenti a získavať tak ďalšie zručnosti využiteľné 
v praxi. 

V súlade so zameraním katedry je na nej už tradične väčšia koncentrácia 
študentov, ktorých záujem o štúdium sa sformoval pod vplyvom folklórnych 
súborov. Aj keď to nie je podmienkou prijatia a úspešného štúdia, ukazuje sa, 
že v boji o študentov má takéto zázemie potenciálnych uchádzačov určité vý-
hody. Nie je to len možnosť zviditeľňovať štúdium etnológie v kruhoch 
folklórnych nadšencov, ale najmä skutočnosť, že spojenie hobby a štúdia 
vytvára väčší predpoklad, že prijatí študenti po roku štúdia nebudú skúšať 
šťastie na inej škole. 

Určitý návrat k pôvodnej orientácii katedry sa mi zdá vhodný aj z dôvodu, 
že vďaka aktivitám Prof. V. Feglovej, CSc. sa tu celkom úspešne rozvíja štú-
dium sociálnej kultúry a pre jej výskum sa na FF UKF snažíme vytvoriť oso-
bitné inštitucionálne zázemie. Sústredenie viacerých odborníkov na rodové 
štúdiá vytvára kvalitu, ktorá permanentne oslovuje časť študentov. Ak sa 
podarí zavŕšiť rozbehnuté zámery, o rozvoj tejto oblasti etnológie zrejme 
nebude treba mať obavy. 

Určité rezervy má katedra vo vlastnej vedecko-výskumnej činnosti. Starší 
pedagógovia sa realizujú v grantoch mimo katedry. Pre vedeckú výchovu mla-
dých pedagógov a doktorandov je však potrebné vytvárať projekty aj na pôde 
katedry, ktoré budú mať zároveň integračnú funkciu pre pracovisko a ich vý-
sledky budú jeho reprezentáciou.  

Z hľadiska dĺžky fungovania je Katedra etnológie a etnomuzikológie FF 
UKF zrelou teenagerkou, ktorá si celkom úspešne buduje svoju identitu a na-
chádza svoje miesto na poli vzdelávania a praxe. 

                                                           
4 Tanec Syrtaki (Sirtáki) je kultúrnou atrakciou symbolizujúcou Grécko. Vytvorený bol na hudbu 
Mikisa Theodorakisa v roku 1964 pre film Grék Zorba na základe ľudového tanca Hasapiko. Zdroj: 
www.sirtaki.org  
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Kroj nevesty z Liptovských Sliačov zhotovený pre predajne  
na základe dokumentačného materiálu z terénneho výskumu. 
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v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave 
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Since the beginning of the 1950s the Folk Art Center (ÚĽUV) in Bratislava has been 
engaged in the production and sale of folk costumes – complete sets or particular parts 
of the folk clothes. Those folk costumes prevailed in countryside residents’ (peasants, 
shepherds, and stock farmers) clothes until the second half of the 20th century. The 
author works in the folk clothes section of the Folk Art Center. She presents a brief 
history of the institution’s activities. Furthermore, she describes the process of 
production and sale from the moment of ordering the costume originated in the 
particular region until the meeting the delivery obligation. This process included 
completing of missing data about the original form of the folk costume by means of 
studying literature and realizing research in museums collections, acquisition of 
relevant materials as well as hand-making of embroidery decoration. The author deals 
with changes of a spectrum of folk costumes’ customers as well as the motives leading 
our contemporaries to the interest in this component of a traditional Slovak culture.  
 

Výroba krojov v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (ďalej 
ÚĽUV) má viac ako 50-ročnú históriu. Od 90. rokov 20. storočia prešla viace-
rými výraznými zmenami, čo je podnetom pre ohliadnutie sa do minulosti, ale 
i pre pohľad na jej súčasný stav a perspektívy.  

Začiatky výroby krojov sú spojené už so vznikom ÚĽUV-u v 50. rokoch 20. 
storočia. V roku 1950 vznikla myšlienka sústrediť výrobu krojov do jedného 
centra. Tento zámer súvisel s krojovou akciou, ktorá bola súčasťou programu 
vznikajúceho ÚĽUV-u. Iniciatíva systematicky sa starať o ľudový odev vyšla v 
roku 1945 z národopisnej sekcie Zemskej kultúrnej rady pri Zemskom národ-
nom výbore v Brne. Cieľom bolo pomôcť pri výrobe textílií potrebných na šitie 
krojov.1 Na získanie údajov o výrobe bolo treba urobiť výskumy, ktoré 
v ÚĽUV-e začali v roku 1950 a posledné z nich sa robili v 80. rokoch. Boli 

                                                           
1 Od tradícií k záznamom. Rozhovor s Máriou Kautmanovou. In: Spravodajca, 4, 1994, ÚĽUV, s. 
[1-3]. 
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realizované vo viac ako deväťdesiatich obciach a zamerané tak, aby tvorili 
východisko pre výrobu krojov. Získané údaje sú obsiahnuté v kresbovej, foto-
grafickej, strihovej a písomnej dokumentácii, podľa ktorej sa dá urobiť rekon-
štrukcia kroja z rôznych regiónov Slovenska. 

Prvé objednávky na zhotovenie krojov prišli do ÚĽUV-u v roku 1952. Jed-
nou z nich boli kroje pre národopisnú šatnicu Matice slovenskej v Martine. Už 
v počiatkoch sa významnými objednávateľmi krojov stali folklórne súbory 
Lúčnica a SĽUK, ktoré v tomto období kroje ešte i kupovali. A to priamo 
v regiónoch, z ktorých boli súbormi prezentované tance. 

Vo vedení krojového oddelenia ÚĽUV-u sa vystriedali viaceré pracovníčky 
a dnes je problém zistiť, kto túto prácu vykonával v 50. a 60. rokoch. Niekoľko 
rokov oddelenie viedla Karla Ševčíková, ktorá spolupracovala s viacerými 
návrhárkami kostýmov pre súbory,2 a aj sama robila návrhy na základe krojovej 
dokumentácie ÚĽUV-u. Podarilo sa jej skĺbiť výtvarné vzdelanie získané na 
Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (SŠUP) s vytrvalým štúdiom 
dokumentačných zbierok ÚĽUV-u, čím sa vypracovala na výbornú znalkyňu 
ľudového odevu na Slovensku.  

Môj príchod do krojového oddelenia v roku 1990 súvisel so zmenami 
v organizačnej štruktúre ÚĽUV-u. Zmenila sa činnosť úseku výskumu 
a dokumentácie, v ktorom som dovtedy pracovala, a keďže pani Ševčíková 
nemohla zo zdravotných dôvodov vykonávať prácu v krojovom oddelení na 
plný úväzok, rozhodla som sa realizovať v tejto oblasti. Vtedy som ešte netu-
šila, že tu okrem svojho vysokoškolského vzdelania v odbore národopis využi-
jem aj vzdelanie v odbore textil na SŠUP. V roku 1990 malo oddelenie krojovej 
výroby 6 pracovníčok a spolupracovali sme asi s 50 výrobcami. V období ro-
kov 1993–1997 bolo oddelenie spolu s predajňou Slovenský ľudový odev 
umiestnené na Dobrovičovej ulici v Bratislave. V roku 1998 boli predajňa i 
samostatné oddelenie s príručným skladom materiálu a pomocnou dielňou 
zrušené a výroba krojov sa v zredukovanej podobe premiestnila späť do sídla 
ÚĽUV-u na Obchodnú ulicu. Od roku 2004 sa venujem výrobe krojov sama asi 
s 10 výrobcami. Ich počty nie je možné uviesť presne, pretože naša spolupráca 
nie je pravidelná. 

Samotnú výrobu, to znamená šitie a vyšívanie, realizovali počas existencie 
samostatného krojového oddelenia jednotliví domáci výrobcovia spolupracu-
júci s ÚĽUV-om. Prácu si preberali osobne, niektorým sa posielala poštou. 

                                                           
2 Kroje ako scénické kostýmy pre folklórne súbory navrhovali Šarlota Kišová, Irena Tonkovičová 
i Melánia Nemcová, ktorá sa špecializovala na kroje z východného Slovenska. V čase môjho 
pôsobenia v krojovom oddelení ÚĽUV-u som spolupracovala s pani Š. Kišovou. 
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V niektorých regiónoch zabezpečovali zhotovovanie výšivky faktorky. Pri šití 
bol na začiatku spolupráce s výrobcom dôležitý osobný kontakt, pretože nie-
ktoré úkony sa ťažko vysvetľujú písomne. Dôležité bolo postavenie vedúcej 
oddelenia, ktorej úroveň kvalifikácie často rozhodovala o kvalite zhotovenia 
kroja. Vedúca prijímala objednávku, rokovala s návrhárkou, pripravila výcho-
diskové podklady pre výrobu: technické kresby pre dielňu. Po vypočítaní spot-
reby materiálu skladníčka pripravila materiál a strihačka vystrihla jednotlivé 
súčiastky. V dielni sa našablónovala výzdoba, hlavne výšivka. Našablónované 
časti sa spolu s farebnou kresbou poslali vyšívačkám. Po vyšití sa nastrihané 
a vyšité časti dali krajčírkam. 

Organizácia práce sa v zásade nezmenila ani po zrušení samostatného kro-
jového oddelenia. Keďže počet pracovníkov sa zredukoval, strihanie v dielni 
zaniklo a krajčírky strihajú požadované krojové súčiastky samy. Preto je dôle-
žité dodať im čo najlepšie podklady, strihy, kresby výzdoby a často aj hotové 
šablóny, aby výzdobu správne preniesli na látku. Pokým v minulosti si dokázali 
s vystrihnutými súčiastkami poradiť aj krajčírky-amatérky, dnes zadávame 
krajčírske práce len profesionálkam, ktoré si vedia poradiť so strihom podľa 
požadovaných mier. Teraz oceňujem znalosti získané stredoškolským vzdela-
ním. Musím si poradiť so strihom, jeho zmenšením či zväčšením a následne 
s vyrobením šablóny. Do strihu nakresleného na pauzák zakreslím vzor výšivky 
alebo nášivky, vypichám ho ihlou a pretretím černidlom alebo bielobou ho 
prenesiem na látku. Znalosti rôznych techník postupne rozširujem o ďalšie, aby 
som v prípade potreby vedela zaučiť niektorú výrobkyňu. Naposledy to bolo 
ručné vrapovanie. V súvislosti s týmito skúsenosťami sa vynára otázka rozšíre-
nia výučby niektorých menej známych techník vyšívania trebárs aj v rámci 
kurzov organizovaných ÚĽUV-om. 

Pred začatím výroby objednaného kroja je potrebné získať dostupné údaje o 
jeho podobe, to znamená kresby, fotografie, strihy a písomný opis. Ak potrebné 
materiály nie sú v dokumentácii ÚĽUV-u, treba hľadať v literatúre, prípadne 
v múzeách. Často siaham aj po malej zmienke o kroji a niekedy je hľadanie 
informácií doslova pátracou akciou. Neľahká je rekonštrukcia kroja, o ktorom 
sú len písomné údaje a obrazových dokumentov niet. Ak sa však podarí získať 
dostatok údajov, je možné urobiť takmer kópiu pôvodných krojových súčias-
tok.  
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Technická kresba košele z Vyšných Raslavíc; v detaile je spracovaná výzdoba 
náprsenky (vrátane ukážky materiálu) našívaním vzorovaných stužiek a zúbkov. 
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„Takmer“ znamená, že nie je možné použiť identický materiál, ktorý je 
veľkým problémom rekonštrukcie krojov. Niektoré látky sa už vôbec nevyrá-
bajú, a preto pristupujeme k ich nahrádzaniu podobným materiálom. Týka sa to 
bavlneného tylu, organtínu, etamínu atď. Nielen na Slovensku, ale aj 
v susedných Čechách, odkiaľ sme dovážali a dovážame väčšinu textilných 
materiálov, sa mení štruktúra priemyslu. Textilné továrne postupne zanikajú, 
alebo úplne menia výrobné programy, prispôsobujú sa požiadavkám trhu. Pre-
stávajú vyrábať tradičné materiály: napríklad kašmír, niektoré druhy brokátu, 
tylu, problémom je už aj s obyčajným batistom. Podobná situácia je aj 
s čipkami, rôznymi ozdobnými šnúrami, bortňami a veľkým problémom sú i 
gombíky. Časté zmeny v sortimente vyrábaného materiálu nás nútia viesť si 
adresár výrobcov, veľkoskladov, galantérií, sledovať, kedy ktorá výroba za-
nikne či vznikne nová a podobne. Pri nahrádzaní materiálov sme donedávna 
využívali farbenie látok. Napríklad súkno voľakedy používané na tzv. ťažké 
sukne, sme nahrádzali vlneným jednofarebným kašmírom, ktorý nám na poža-
dovaný odtieň zafarbil farbiar. Po rokoch sa aj ten stal pre svojho zamestnáva-
teľa nerentabilný, a tak farbenie materiálu budeme musieť vypustiť. 

Pri rekonštrukcii niektorých bohato zdobených súčiastok pristupujeme 
k redukcii výšivky alebo výzdoby celkovo. Cena kroja sa odvíja od množstva 
vynaloženej práce, a preto by časti kroja, zdobené tak bohato ako originálna 
krojová súčiastka, boli nepredajné. Niektoré druhy výšivky sú v súčasnosti už 
neopakovateľné: výšivka kovovou niťou cez kartón, bohaté výšivky cez riase-
nie atď. Podobná situácia je aj s niektorými typmi paličkovanej čipky. Samo-
zrejme, že tylovú čipku nahrádzame strojovou a predničky čepcov 
z Liptovských Sliačov háčkovanou čipkou. 

Spomenuté problémy poukazujú na fakt, že rekonštruovať kroj bude z roka 
na rok obtiažnejšie. K nedostatku vhodných materiálov sa postupne pridružia 
problémy so znalosťou či ovládaním rôznych textilných techník. Nemyslím si, 
že tieto techniky zaniknú. Postupne však nebudú ich znalosť a používanie do-
sahovať majstrovskú úroveň, na ktorú sme zvyknutí. Vyšívať krížik cez dve 
nite alebo urobiť pevnú hustú čipku bude problémom, možno aj finančným. 

Ďalším momentom, ktorý ovplyvňuje rekonštrukciu kroja, sú zmeny strihu. 
Vyplývajú z požiadaviek trhu. Krojové súčiastky, ktoré predávame ako samo-
statné kusy, sme museli upraviť, pretože by ich v pôvodnej podobe nebolo 
možné nosiť. Ženské oplecká a niektoré mužské lajblíky sme predĺžili, pričom 
sa základný strih nezmenil. Ženské živôtiky, ktoré telo stiahli (plnili funkciu 
podprsenky), sme prispôsobili tomu, že sa pod nimi nosí spodné prádlo 
a tvarujeme ich záševkami. Sú to zmeny, ktoré považujeme viac-menej za pri-
rodzené. 

V období 50. až 80. rokov 20. storočia bolo dôležitým kritériom výroby 
kroja nielen to, že má mať všetky charakteristické znaky svojho regiónu, ale aj 
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že má zohľadňovať kritériá javiskového kostýmu. Z tohto dôvodu využívali 
najmä väčšie súbory služby návrhárov, ktorí rešpektovali okrem iného aj požia-
davky choreografa. Kým niektoré kroje sú vydarenou rekonštrukciou, niektoré 
sú viac javiskovým kostýmom. Takto na mňa pôsobia najmä kroje zo Zem-
plína. Je to dôsledok nedostatku obrazovej dokumentácie a písomných dokla-
dov o tomto type kroja. Preto sa dnes môžeme stretnúť s názorom, že ten 
správny zemplínsky kroj má vyzerať tak, ako ho má ušitý napríklad Lúčnica. 

Rozsah výroby krojov pre hlavného odberateľa, ktorým boli folklórne sú-
bory, sa po roku 1990 zmenšoval. Príčinou bolo, že súbory prestali dostávať 
dotácie na svoju činnosť alebo ich výška bola veľmi malá. Súbory nedostatok 
riešia aj tak, že si kroje väčšinou vyrábajú sami. Kúpia si potrebný materiál 
a prácu zveria známej krajčírke, alebo ich šijú svojpomocne. Je to najjedno-
duchšie riešenie, ktoré však na druhej strane často vedie k tvorbe krojov so 
spornou výtvarnou i technickou úrovňou. 

Kým do roku 1990 boli výlučnými zákazníkmi folklórne súbory, v nasle-
dujúcom období postupne pribudli jednotliví zákazníci so záujmom o kroje. 
Zároveň s výrobou pre Lúčnicu, SĽUK, Technik, maďarský súbor Ifju Szivek 
(Mladé srdcia), detský folklórny súbor Kremienok a i. sme šili kroje a najmä 
krojové súčiastky, ktoré sme začali predávať v našich výstavných sieňach 
a predajniach. Ich opakovaná výroba a výroba na objednávku funguje dodnes. 
Začali sme opleckami, mužskými košeľami, lajblíkmi. Neskôr pani Ševčíková 
vyvzorovala (navrhla) detské šaty z rôznych regiónov Slovenska. Vychádzala 
z tradičných viganov či kabaniek, ktoré nosili na dedinách 5-6-ročné deti. 
V polovici 90. rokov boli hitom mužské lajblíky, ktoré si na naše prekvapenie 
kupovali aj ženy. Dali sa nosiť k sukni i nohaviciam. Začiatkom nového tisícro-
čia sa začali viac predávať oplecká a záujem o mužské lajblíky opadol. Sorti-
ment určený do predajní tvoria ženské oplecká, živôtiky, sukne, mužské košele, 
lajblíky, kabanice, haleny a detské šaty zhotovované opakovanou výrobou. 
Stále žiadané sú dievčenské krojové šaty, ktoré vyrábame v rôznych veľko-
stiach. V každej predajni sa snažíme mať aj jeden kompletný ženský kroj. 
O mužské kompletné kroje je veľmi malý záujem, a preto ich robíme len na 
objednávku. 

Veľkú časť zákazníkov, ktorí si kupujú alebo objednávajú kroje, sú cu-
dzinci. Mnohí z nich majú korene na Slovensku a chcú vlastniť niečo, čo im 
bude pripomínať krajinu ich predkov. Často prídu len s názvom obce, z ktorej 
sa ich predkovia vysťahovali do zahraničia, a požadujú kroj presne z tejto loka-
lity. Nie vždy je jednoduché im vyhovieť. Vyžaduje si to štúdium, niekedy 
dlhšie zisťovanie potrebných údajov, na ktoré niet dostatok času.  
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Mládenecký odev z Kubrej pri Trenčíne zhotovený takmer ako kópia na základe 
dokumentačných kresieb. Materiály odevu aj výšivky sa nelíšia od materiálov 

používaných v lokalite. 
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O kroje majú záujem aj cudzinci, ktorí síce nemajú predkov zo Slovenska, 
ale chcú si od nás odniesť niečo typické. K týmto zákazníkom patril napríklad 
bývalý americký veľvyslanec na Slovensku. Členovia jeho rodiny si pri od-
chode z našej krajiny odnášali mužské lajblíky z obce Kubrá pri Trenčíne. 
Ďalším zákazníkom bol letecký pridelenec USA na Slovensku, ktorý si dal ušiť 
lajblík a košeľu z Hornej Súče.3 Špeciálnou skupinou zákazníkov sú Japonci, 
ktorí majú záujem o jednotlivé krojové súčiastky i o celé ženské kroje. 
V Japonsku je podporovanou relaxačnou aktivitou tanec. Japonci sa učia rôzne 
tance a často absolvujú aj tanečné workshopy, ktoré vedú členovia slovenských 
folklórnych súborov. K tancom, ktoré sa naučia, si kupujú aj vhodný odev. 
V našich predajniach patria Japonci k najvítanejším zákazníkom zameraným na 
kroje. Sporadické objednávky pre Japonsko vybavuje súkromná slovenská 
firma, ktorá má kontakty s firmou v Japonsku. 
Tento príspevok je stručnou rekapituláciou a súčasne zamyslením nad 50-roč-
nou existenciou jednej z foriem výroby krojov na Slovensku. Už dnes možno s 
veľkou pravdepodobnosťou povedať, že v tejto oblasti budú pôsobiť, a už aj 
pôsobia, okrem ÚĽUV-u aj jednotlivci či firmy v rámci živnostenského podni-
kania. Konkurencia v tejto oblasti nie je veľká. V Prešove sa výrobe krojov 
venuje Mária Kostrábová v rámci firmy Krojtex.4 Kroje z Horehronia zhotovuje 
Lenka Kačurová zo Stropkova v Ateliéri Lenka.5 V Detve sa výrobe krojov 
venuje Jana Boráková6 i firma Parta, ktorá ponúka kroje z rozličných oblastí 
Slovenska.7 Určite sú aj ďalší jednotlivci, o ktorých nevieme. Udržať vysokú 
úroveň výroby krojov však nie je ľahké. ÚĽUV mal v tejto oblasti výhody, z 
ktorých mnohé zanikli. Dodnes má však dobré dokumentačné zázemie i výrob-
cov s dlhoročnou praxou. Živnostník je v inej pozícii. Väčšinou musí všetky 
úkony spojené s vyhotovením kroja robiť sám. Každý z výrobcov sa však, bez 
ohľadu na svoje možnosti a obmedzenia, podieľa na tvorbe podôb a vnímaní 
tradičného odevu Slovenska doma i za hranicami. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 V každej krajine, v ktorej pôsobil, si dal zhotoviť nejakú súčasť tamojšieho tradičného mužského 
odevu.  
4 http://www.mujweb.cz/kultura/krojtex/firma.html 
5 http://www.atelierlenka.com/kroje.php 
6 http://www.ppfound.sk/adresy/vyrtextil.htm 
7 http://www.parta.sk/kroje_11.htm 
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The paper deals with folklorism manifested in clothes and textile culture since the 
second half of the 20th century until today. It deals with a relation between the 
traditional clothes ( the clothes of countryside residents engaged in agriculture and 
stock farming) and the different groups’ clothes through the prism of a category of 
folklorism. The author is a specialist working in the Slovak National Museum – the 
Museum of History in Bratislava. She uses selected artifacts of the textile culture from 
the collections of the museum. She studies chronologically the re-emergence of 
folklorism and the historical and social background of this process. The development of 
the clothes is examined at two levels (1) traditional clothes as a source of inspiration 
leading to the formation of the national clothes and (2) traditional clothes as a folk 
costume. 
 

Hoci sa pojem folklorizmus používa najmä na označenie adaptácie prejavov 
slovesného, hudobného či dramatického folklóru mimo ich prirodzeného 
prostredia a spravidla i mimo pôvodných funkcií, je s touto kategóriou spätý aj 
vývoj prvkov z oblasti materiálnej a výtvarnej kultúry. Proces adaptácie prvkov 
ľudovej1 výtvarnej kultúry mimo autentického prostredia v pozmenených 
funkciách označovaný ako výtvarný folklorizmus sa prelína s opačne 
orientovaným procesom – s folklorizáciou (zľudovením). 

Štúdiu výtvarného folklorizmu sa v Slovenskom národnom múzeu – 
Historickom múzeu v Bratislave (ďalej SMN-HM) cielene venovala najmä 
Irena Pišútová. Výsledkom jej výskumnej a zbierkotvornej činnosti je rozsiahla 
kolekcia plastík a obrazov od autorov – neprofesionálnych umelcov 
pochádzajúcich z rôzneho prostredia, ktorí sa inšpirovali časťou tradičnej 
kultúry označovanou ako ľudové výtvarné umenie. Súčasťou zbierky ľudového 
                                                 
1 Pod pojmom ľudová kultúra rozumiem tradičnú kultúru obyvateľov dedinských spoločenstiev 
zaoberajúcich sa roľníctvom a pastierstvom. 
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odevu a textilu v SNM-HM sú aj diela profesionálnych výtvarníkov, napríklad 
Eleny Holéczyovej a Michaely Trizuljakovej, ktoré dokumentujú použitie 
autentického prejavu ľudového umenia ako predlohy v rámci výrazne 
individuálneho tvorivého prístupu umelca inšpirovaného ľudovým umením. Ak 
pri pohľade na folklorizmus vo vzťahu k ľudovému výtvarnému prejavu 
aplikujeme tri základné stupne štylizácie, ktoré rozlíšil hudobný folklorista L. 
Leng – citácia, imitácia, prekomponovanie (Leščák – Sirovátka 1982: 255), 
spomenuté uplatňovanie výpožičiek ľudových výtvarných postupov v umení 
predstavuje tretí stupeň tejto škály. 

Podoby folklorizmu i stupne štylizácie možno v zbierkach SNM-HM 
sledovať nielen na artefaktoch zo sféry výtvarného umenia, ale aj na 
predmetoch patriacich do oblasti odev a textil, ktoré sú objektom tohto 
príspevku. Jeho cieľom však nie je len predstaviť vybrané príklady 
dokumentujúce vzťah ľudového odevu, prípadne textilu a odevu, textilu iných 
skupín obyvateľstva cez kategóriu folklorizmu. Približuje aj historicko-
spoločenské pozadie a podnety ich vzniku. Uvedený chronologický 
retrospektívny pohľad na vlny folklorizmu v odeve a textile siaha až do 
súčasnosti. 

  
Ľudový odev ako inšpiračný zdroj 

 
Ak chceme prejsť ku konkrétnym príkladom folklorizmu využívajúceho 

ľudový odev ako inšpiračné východisko, musíme v zbierkach odevu a textilu v 
SNM-HM siahnuť najprv do zbierok, ktoré budovali historici. Oddelenie dejín 
približne od roku 1966 dokumentuje okrem iného i odevnú kultúru mestských 
vrstiev obyvateľstva. Z bohatej zbierky dobových šiat a odevných súčiastok sú 
s folklorizmom späté tie, ktoré využívajú strihové alebo výzdobné prvky 
ľudového odevu.  

Ovplyvňovanie módnej tvorby ľudovým odevom je bežný jav. Európski 
módni návrhári však siahajú po inšpiráciách z krajín vzdialených od svojich 
pôsobísk2 a po domácich zdrojoch siahajú len ojedinele. Na území Slovenska sa 
záujem o ľudový odev slovenského obyvateľstva objavil ako súčasť 
slovenského národného hnutia, ktoré vyvrcholilo prijatím Memoranda národa 
slovenského na zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine v roku 1861. V 
polovici 19. storočia sa záujem národnej inteligencie síce sústredil v súvislosti s 
kodifikáciou spisovného jazyka predovšetkým na folklór, no už vtedy si 
dievčatá na spoločenské príležitosti obliekali šaty strihovo pripomínajúce 
sviatočný ľudový odev, ktorý sa neskôr začal považovať za národný odev.  

K tomuto obdobiu sa viaže i snaha vytvoriť slovenské národné nosivo. 
Podľa Magdalény Zubercovej bol jeho najvýraznejšou súčasťou kabát – 

                                                 
2 V súčasnosti sa oblasť módy vychádzajúca z prvkov odevu určitej kultúry alebo krajiny označuje 
ako etnoštýl. 
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halienka z bieleho súkna a nízka okrúhla čiapka. Takáto halienka sa nachádza 
aj v zbierkach SNM-HM. Ide o kabát z bieleho súkna so svetločervenou 
plátenou podšívkou. Je bohato zdobená modro-červeným šujtášom na 
rukávoch, na prednej strane, na chrbte a na malom stojatom golieri. Bola ušitá 
špeciálne pre Samuela Pálku z Liptovského Mikuláša, člena skupiny, ktorá v 
roku 1861 niesla Memorandum do Pešti (obr. 1). 

 
 

 
 

Obr. 1. Halena, 1863, biele súkno, červená plátená podšívka,  
výzdoba modro-červeným šujtášom, zapínanie remienkom pod krkom. 
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Ako odev vhodný predovšetkým na slávnosti manifestujúce národné 
myšlienky odporúčal a propagoval časopis Sokol odev šitý krajčírom Štefanom 
Horníkom v Bratislave (Zubercová 1988: 1930). Bola to haliena tmavej farby 
takmer bez odlišností od haleny z tmavohnedého súkna s červeným 
šnurovaním, ktorá tvorila súčasť odevu obyvateľov v dolnooravských dedinách. 
V zbierkach SNM-HM sa nachádza hnedá halena s červeno-zeleným 
šnurovaním, zakúpená od folklórneho súboru Lúčnica pred rokom 1989, keď sa 
v múzeu dokumentovala i záujmová umelecká činnosť. Halenu možno 
považovať za ojedinelý porovnávací materiál dokumentujúci fakt, že hoci sa 
odevná súčiastka opakovane objavovala vo viacerých obdobiach folklorizmu, 
zachovala si rovnakú, svojej pôvodnej predlohe veľmi blízku podobu. 

Ženskou variantou slovenského národného odevu bol „odev skladajúci sa z 
hodvábnej sukne, veľmi jemného priehľadného oplecka s rukávmi z batistu 
alebo etamínu a hlboko vystrihnutého živôtika zo zamatu alebo hodvábu. 
Zapínal sa na strieborné spony alebo gombíky, prípadne sa šnuroval zlatými 
šnúrami. Cez plecia si ženy prehadzovali jemný priehľadný závoj“ (Zubercová 
1988: 195). Ako vrchný národný odev nosili ženy v zime súkenné modré alebo 
čierne mentieky, podšité a lemované barančinou. Tiež sa zapínali na strieborné 
filigránové gombíky alebo spony. Odev v tomto štýle pripomínal sviatočný 
ľudový odev nosený v tom čase v Turci. 

Koncom 19. storočia sa znovu dostáva do popredia záujmu národne 
orientovanej inteligencie materiálna kultúra dedinského obyvateľstva, a tým sa 
zintenzívnil aj záujem o ľudový odev. Dôraz sa kládol na ornamentiku, ktorú 
bolo možné využiť ako inšpiráciu pri vytváraní národného štýlu (Zajíčková 
1989: 7). Tento zámer sledovala i Výstavka slovenských výšivôk v Martine v 
roku 1887, ktorú zorganizoval Spolok slovenských žien Živena. Členky Živeny 
propagovali okrem nosenia krojov aj používanie výšiviek z výzdoby opleciek 
ako súčasti odevu dedinských žien na blúzkach v mestskom odeve. Táto móda 
sa objavovala od roku 1887 najprv v slovenských meštianskych rodinách. 
Neskôr sa rozšírila aj na dedinách najmä v krajoch, v ktorých už nosenie 
ľudového odevu zanikalo (napríklad v Turci). Tvorbu návrhov a zhotovovanie 
takýchto blúzok neskôr zabezpečovali ďalej spomenuté účastinárske 
spoločnosti.  

V oblastiach, v ktorých bol mužský ľudový odev už na ústupe, sa stala 
najvýraznejšou odevnou súčiastkou košeľa s výšivkou sústredenou na golieri a 
okolo zapínania. Košele s vyšívanými náprsenkami sa nosili vo viacerých 
regiónoch Slovenska: na Horehroní, v okolí Nitry a Trenčína, na Gemeri, Spiši, 
v Above i na Zemplíne. Preto, aby muži mohli podobne ako ženy verejne 
vyjadrovať oblečením príslušnosť k slovenskému národu, navrhli členky 
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Živeny nosenie vyšívaných národných košieľ. Propagátormi košele s 
náprsenkou3 boli architekt Blažej Bulla, dramatik Ferko Urbánek, Andrej 
Halaša, Andrej Kmeť, Pavol Socháň, Dušan Makovický, neskôr aj Pavol Blaho. 
Vzory na vyšívanie košieľ vychádzali tlačou a začiatkom 20. rokov 20. storočia 
náprsenky v rôznych regionálnych variantoch vyšívali ženy v rámci Družstva 
pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. Národné košele s 
vyšívanou náprsenkou, vysokým tesným golierom a manžetami boli obľúbené 
od výstavy výšiviek roku 18874 až do nacionálnej vlny, ktorá poznamenala 
veľkú časť meštianskej spoločnosti na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia 
intenzívnymi pokusmi presadiť prvky ľudovej odevnej kultúry v mestskom 
odievaní (Zubercová 1976: 155). Košele prenikli nielen medzi inteligenciu a 
remeselníkov, ale nosili ich opäť aj roľníci, ktorí postupne odkladali svoj odev 
a začali nosiť odev mestského typu.  

V zbierkach SNM-HM sa nachádza približne 10 košieľ tohto typu. Všetky 
pochádzajú z 20. rokov 20. storočia. V zbierkovom fonde je i niekoľko 
samostatných náprseniek z rovnakého obdobia. Väčšinou sú z plátna 
továrenskej výroby. Zapínanie majú umiestnené vzadu alebo na ľavej strane 
náprsenky. Ich spoločným znakom je stojatý golierik. Časti košele zdobené 
výšivkou – golier, náprsenka i manžety sú väčšinou z odlišného materiálu než 
celá košeľa, prevažne z panamy. Vyšívané časti boli na košeľu našité. Výšivka 
zhotovená priamo na košeli je ojedinelá. Ak bola výšivka na paname, bol 
použitý geometrický vzor vyšívaný krížikovým stehom. Vo výšivkách na 
jemnejšom plátne sa objavuje štylizovaný rastlinný ornament zhotovený plným 
a stonkovým stehom, ale medzi použitými technikami výšivky sa nájde aj 
hrachovinka, hladkovanie i výšivka krivou ihlou. V škále farebných kombinácií 
použitých vo výzdobe národných košieľ v zbierkach SNM-HM, ktorá je široká, 
sa najčastejšie vyskytujú bielo-belasé výšivky (obr. 2). 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Náprsenka je vyšívaná predná časť košele. Košeľa mala stojatý golier a bočné zapínanie. 
4 Golier, náprsenka a manžety boli vyšité, alebo sa zhotovovali samostatné náprsenky, ktoré sa na 
košele našívali. Prvá zmienka o takejto košeli, ktorú P. Valášek-Nitriansky doviezol z Moskvy, je z 
roku 1885. Vo väčšom počte sa vyšívané košele objavili v Ružomberku, Martine a vo Viedni roku 
1892 medzi členmi spolku Tatran a Národ. Na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe v 
roku 1895 sa stali znakom národne cítiacej inteligencie. Nosili ich aj národovci na Morave a v 
Čechách pod názvom slovenská košeľa (Štefániková 1991: 40–41). 
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Obr. 2. Košeľa mužská, Piešťany, okolo roku 1920, kupované biele tenké plátno, rovný 
strih. Golier, náprsenka a manžety zdobené modrou krížikovovu výšivkou sú z 

panamy. Na košeľu boli sekundárne našité. 
 
 
Z mužských odevných súčastí sa v zbierkach múzea nachádzajú i pánske 

vesty z bielej vlnenej látky. Výzdobu tvorí výšivka plným stehom krémovej 
farby, ktorá vychádza z motívov západoslovenských výšiviek. Dve krátke 
spoločenské vesty sú ušité z panamy a bieleho plátna s modrou a modro-
červenou krížikovou výšivkou. 

Ďalším fenoménom, ktorý bol zárodkom procesov výtvarného folklorizmu, 
je cielené rozvíjanie ľudovej umeleckej výroby, usmerňovanie ľudových, 
amatérskych tvorcov. Ľudovoumelecká tvorba vzbudila už pozornosť 
osvietencov koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Prvou inštitúciou, ktorá sa 
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zaoberala podnecovaním tvorby ľudových výrobcov bol Spolok domáceho 
priemyslu Izabella, ktorý vznikol v Bratislave v roku 1895 zásluhou 
arcikňažnej Izabelly. Jeho poslaním bolo rozvíjať činnosť v oblasti ľudovej 
výšivky: techniky a vzory ľudových výšiviek zo západného Slovenska boli 
aplikované na bytových a odevných textíliách určených pre mestské a 
aristokratické vrstvy spoločnosti a na liturgické, najmä odevné a interiérové 
textílie. Výšivkárske dielne spolku boli vo viacerých obciach západného 
Slovenska, z ktorých najväčšie a najproduktívnejšie stredisko bolo v Cíferi, kde 
neskôr vznikla aj samostatná výšivkárska dielňa. Ambíciou zakladateľky 
spolku bolo, aby ľudová výšivka prenikla do súdobej módy a stala sa súčasťou 
odevu i interiéru, k čomu smerovala aj tvorba návrhárok pôsobiacich v spolku. 
Po vzniku Československej republiky bola Izabella zrušená a v roku 1919 
prevzala jej úlohy účastinná spoločnosť Detva (EĽKS 1995: 208).5 

Ďalšou inštitúciou, ktorej cieľom bola starostlivosť o ľudovú výrobu, jej 
propagáciu a predaj výrobkov bolo Družstvo pre speňaženie domáceho 
ľudového priemyslu v Skalici. Bolo založené v roku 1910 z podnetu 
slovenských národovcov Záhoria, najmä Pavla Blahu. Prevažujúce zameranie 
družstva na výšivku viedlo k tomu, že sa vžil jeho názov Výšivkárske družstvo v 
Skalici (EĽKS 1995: 112). V tom istom roku bola z podnetu Živeny založená 
Lipa.6 Jej úlohou bolo organizovať výrobu, predaj výšiviek, starať sa o udržanie 
tradičnej formy výšivky vo všetkých jej zložkách a preniesť ju do mestského 
prostredia (EĽKS 1995: 309). Na tradíciách vyššie spomenutých inštitúcií 
vzniklo v roku 1945 Ústredie ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré 
dodnes pôsobí v oblasti organizovanej ľudovej umeleckej výroby a vplýva na 
tvorbu ľudových alebo amatérskych tvorcov. Odbyt ľudovoumeleckých 
výrobkov zabezpečoval aj obchodný podnik Slovenského zväzu výrobných 
družstiev Slovakia, ktorý vznikol v roku 1946 (ES 1981: 209). 

Azda najznámejším druhom textílie, ktorý je spätý s pôsobením spolku 
Izabella je Izabella blúza. Tieto blúzky tvoria aj najväčšiu kolekciu z produkcie 
spolku obsiahnutú v zbierkach SMN-HM. Ich strihové riešenie vychádza zo 
ženských rukávcov ako súčasti ľudového odevu: horný okraj predného i 
zadného dielu spolu s horným okrajom rukávov je nariasený a všitý do pevného 
obalku. Ústredná výšivka je umiestnená okolo výstrihu a na rukávoch. Výstrih, 
manžety a spodný okraj blúzky je zakončený výšivkou cez riasenie. 
Najmasovejšie rozšírenie tohto typu blúzky nastalo na prelome 30. a 40. rokov 
20. storočia. Vtedy sa šili zo žoržetu pastelových farieb, ale i tmavomodrej, 
čiernej a červenej farby. Najčastejšie sa na ich výzdobu využívala výšivka 
plným stehom a prelamovaná výšivka. Vzory čerpali z motívov výšiviek z 
okolia Trnavy. 

V zbierke múzea sa nachádza približne 25 Izabella blúzok. Najstaršia, z 
bieleho etamínu s čiernou výšivkou krivou ihlou, je zo začiatku 20. storočia. 
                                                 
5 Pôvodný názov bol Detva, českoslovenký ľudový umelecký priemysel, účastinná spoločnosť v 
Bratislave. 
6 Celým názvom Lipa, ľudový priemysel účastinná spoločnosť so sídlom v Turčianskom Svätom 
Martine.  
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Väčšina blúzok pochádza zo 40. rokov a 2 kusy z 50. rokov 20. storočia. 
Najmladší kus je z roku 1972. Hoci základný návrh blúzky pochádza z dielne 
Izabelly, jej strih prebrala aj Lipa a neskôr ich predávala i Slovakia. 

V zbierkach SNM-HM sa nachádzajú aj dvojdielne šaty zhotovené v spolku 
Izabella. Sú z bieleho batistu, zdobené čiernou výšivkou cez riasenie v páse 
sukne, okolo krčného výstrihu a na zápästiach. Šaty boli ušité v roku 1900 (obr. 
3). Z rovnakého obdobia je i skladacia textilná škatuľa na šijacie potreby 
označená emblémom Izabelly. Má osemuholníkový tvar a je z ľanového plátna. 
Výzdobu tvorí geometrická výšivka rôznofarebným hodvábom s motívom z 
okolia Prievidze. 

 
 

 
 

Obr. 3 Šaty dvojdielne, Izabella, 1900, biely batist, čierna výšivka  
cez riasenie v páse sukne, okolo krčného výstrihu a na zápästiach. 
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Inšpirácia ľudovým odevom sa prejavovala i v návrhoch letných a 
spoločenských šiat začiatkom 20. storočia, ktoré vznikali aj mimo spolku 
Izabella. Šaty zhotovovali z organtínu, krepdešínu, modrotlače, žoržetu. 
Najstaršími kompletnými šatami v zbierke SNM-HM je spomenutý model zo 
spolku Izabella, ktorému sú strihovo podobné dvojdielne dámske šaty z bieleho 
organtínu pochádzajúce z 1. desaťročia 20. storočia. Oproti šatám z Izabelly 
však pôsobia neumelo. Blúzka je okolo krku a na zápästiach riasená, 
jednoduchá výšivka cez riasenie s využitím plného, stonkového stehu a gatrovej 
výšivky červenobielej farby vychádza z motívov výšiviek zo západného 
Slovenska. Šaty ušila i vyšila ich majiteľka pochádzajúca z lekárnickej rodiny z 
okolia Trenčína. Ostatné dámske šaty v zbierkach SNM-HM sú ušité podľa 
dobovej módy a výšivka je sústredená buď na prednom diele, alebo na 
ramenách a rukávoch, ojedinele na bokoch. Výzdoba je zhotovená technikou 
výšivky krivou ihlou, krížikovou výšivkou, ojedinele je použitá prelamovaná 
výšivka (žilinský výrez) alebo trakovická aplikácia. Väčšina šiat pochádza zo 
40. rokov 20. storočia a boli zakúpené od spoločnosti Lipa. V tejto kolekcii 
majú špecifický význam dámske letné šaty z ľanového plátna prírodnej farby. 
V ich strihu sa spája móda 40. rokov 20. storočia s prvkami ľudového odevu: 
naberané rukávy, uväzovanie vpredu na šnúrku. Geometrický ornament na 
motívy z Polomky v pestrej farebnosti je zhotovený krížikovou výšivkou. Šaty 
pre spoločnosť Lipa navrhla Elena Holéczyová. Súčasťou tejto kolekcie zo 40. 
rokov 20. storočia je i niekoľko šiat z družstva Slovakia: napríklad dámske 
trojdielne šaty z modrotlače pozostávajúce z blúzky, sukne a šortiek a dámske 
šaty s trakovickou aplikáciou. 

Súčasťou sortimentu spoločností zaoberajúcich sa produkciou výšiviek boli 
i odevné doplnky. Z nich v zbierkach SNM-HM dominujú kabelky a púzdra 
vreckovitého tvaru. Sú zhotovené z jemnej vrecoviny alebo z tylu. 
Najjednoduchšie z nich boli zdobené geometrickou výšivkou krížikovým 
stehom. Večerná kabelka s výšivkou kovovými niťami na motívy z Vajnor je 
doplnená kovovou paličkovanou čipkou. Púzdro na vreckovky z tylu je bohato 
zdobené trnavskou výšivkou krémovo-bielej farby. Medzi doplnky môžeme 
zaradiť i dámsky nočný kabátik z hrubšieho plátna, na rukávoch a ramenách 
bohato vyšívaný trnavskou bielou dierkovanou výšivkou a gatrami. Rovnaká 
výšivka bola použitá na tylových viazankách. Príkladom vysokej profesionálnej 
úrovne výrobkov účastinnej spoločnosti Detva je tylový závoj s hodvábnou 
trakovickou aplikáciou bielej farby a žoržetový šál s trakovickou aplikáciou z 
hodvábneho saténu (oba kusy z roku 1929). 

V zbierkach SNM-HM sa nachádzajú aj bytové textílie zhotovené v 
družstve Detva. Ide o niekoľko okrúhlych alebo obdĺžnikových prikrývok na 
stôl z konca 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia. Sú prevažne z tylu, ktorý je 
zdobený použitím rôznych výšivkárskych techník. Z Detvy pochádzajú z 
rovnakého obdobia i ozdobné obliečky na vankúše zdobené krížikovou 
výšivkou alebo čatajskou plnou výšivkou. Z hľadiska pôvodu je zaujímavá 
prikrývka zo surového hodvábu vyšívaná začiatkom 20. storočia v spolku 
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Izabella a doplnená paličkovanou čipkou vyrobenou v rokoch 1940–1941v 
družstve Detva. 

 
Ľudový odev: od citátu k štylizácii 

 
Folklorizmus sa vo vzťahu k ľudovému odevu azda najvýraznejšie 

prejavuje v oblasti scénického folklorizmu, ktorý využíva prvky tradičnej 
ľudovej kultúry v scénickej tvorbe. Korene scénického folklorizmu 
využívajúceho ľudový odev siahajú do 19. storočia, keď na bály v Pešti 
chodievali nielen študenti, ale aj mladí remeselníci v krojoch (Švehlák 1980: 
25). Významným podnetom pre využívanie autentického ľudového odevu ako 
znaku reprezentujúceho národnú myšlienku, bola spomenutá výstava výšiviek v 
roku 1887. Ešte pred jej otvorením padol návrh, aby sa ženy poobliekali do 
krojov. Samotná výstava vzbudila u vtedajšej vlastenecky orientovanej 
inteligencie veľkú pozornosť a veľká časť žien si začala obstarávať kroje najmä 
k spoločenským príležitostiam, ktoré mali národnoreprezentačný význam. 
Odvtedy sa datuje používanie krojov národne uvedomelými ženami, 
grupujúcimi sa zväčša z meštianskych radov počas každoročných trojdňových 
augustových slávností Živeny v Martine. Slávnosti, ktoré sa konali od roku 
1889, sa stali propagátorom slovenského ľudového textilného umenia. V 
krojoch obsluhovali aj dievčatá z martinských rodín na spoločných obedoch 
počas slávností. Takto oblečené začali vystupovať aj členky spevokolov v 
iných mestách. Dievčatá v krojoch recitovali či hrali na klavíri na rozličných 
večierkoch a besiedkach. Reprezentovať krojom sa stávalo módou a súčasne i 
demonštratívnym prostriedkom vtedajších národných snažení (Zubercová 1976: 
151).  

Koncom 19. storočia sa začal na označenie ľudového odevu použitého vo 
funkcii scénického kostýmu používať termín kroj. Používanie ľudového odevu 
ako kostýmu je v scénickom folklorizme dodnes najintenzívnejšie. Keďže 
termín kroj vyšiel z folklorizmu, mal by sa používať len na označenie 
fungovania (citovania) ľudového odevu mimo kultúrneho prostredia jeho 
vzniku.  

Ak znova použijeme Lengovu kategorizáciu, sú uvedené príklady citáciou – 
využitím ľudového odevu v zmenenom prostredí bez jeho výraznejšej 
štylizácie. Koncom 19. storočia, keď sa používanie ľudového odevu na 
reprezentovanie národnej myšlienky stávalo módou, sa už stretávame i so 
štylizáciou, ktorá nebola zámerná. Nie každá žena mala možnosť zadovážiť si 
kompletný trnavský alebo piešťanský kroj, ktoré boli považované za 
najhonosnejšie, a preto ženy, ktoré chceli byť na slávnostiach vhodne oblečené, 
začali súčiastky ľudového odevu z rozličných oblastí kombinovať. 

Veľkou oblasťou scénického folklorizmu, ktorá vo vzťahu k ľudovému 
odevu osciluje medzi Lengovými kategóriami citácie a imitácie a smeruje k 
stupňu prekomponovania je používanie a tvorba scénického odevu pre 
folklórne skupiny a súbory. V najväčšej miere rešpektujú „autentické znenie 
folklórnej predlohy“ (Leščák – Sirovátka 1982: 255) súčasné dedinské 
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folklórne skupiny. Súčasťou ich snáh o rekonštrukciu autentického folklórneho 
prejavu je aj používanie ľudového odevu v nezmenenej podobe bez 
štylizačných zásahov. Folklórne súbory, vznikajúce a pôsobiace v mestách, 
teda mimo lokalít, ktorých folklórne prejavy interpretujú, spočiatku používali 
autentické kroje získané priamo v teréne (napríklad súbory SĽUK, Lúčnica). 
Až neskôr sa v odeve, tak ako v hudbe či v tanci, začala uplatňovať zámerná 
štylizácia. Miera štylizácie kostýmu ako závažnej výtvarnej zložky a integrálnej 
súčasti celého predstavenia bola tesne spätá s mierou štylizácie tanca a hudby. 
Podoby ľudového odevu ako scénického kostýmu prostredníctvom tvorby 
návrhára smerovali cez stupeň imitácie až k prekomponovaniu. 

S príkladmi použitia ľudového odevu od jeho autentickej až po v rozličnej 
miere štylizovanú podobu sa pri rôznych reprezentačných príležitostiach 
stretávame dodnes. Pokým v 19. storočí sa na tento účel využíval autentický 
ľudový odev, od druhej polovice 20. storočia to už bol prevažne odev 
štylizovaný, často vypožičaný z folklórneho súboru. Ako príklad možno uviesť 
vítanie zahraničných delegácií alebo reprezentáciu Slovenska v zahraničí.  

Akvizičná činnosť ľudového odevu v SNM-HM, ktorá by dokumentovala 
využívanie súčastí alebo celých kompletov autentického ľudového odevu v 
zmenenom prostredí, by mala význam iba v tom prípade, keby udalosť, na 
ktorú bol ten-ktorý odev použitý, bola dokonale zdokumentovaná. Keďže z 
formálnej stránky ide o ľudový odev, dokumentácia trojrozmerným materiálom 
je zbytočná.  

Zbierky autentického ľudového odevu však môžu slúžiť na výstavnú 
prezentáciu vývoja podoby ľudového odevu v spojení výtvarného a scénického 
folklorizmu. Príkladom je výstava Ľudový odev a scéna,7 ktorá sa konala v roku 
1996 pri príležitosti životného jubilea Šarloty Kišovej, významnej návrhárky 
krojov pre folklórne súbory. Súčasťou výstavy bolo porovnanie vybraných 
súborov ľudového odevu zo zbierok SNM-HM s krojmi navrhnutými Šarlotou 
Kišovou. 

Aj v súčasnosti existujú lokality a oblasti, kde si odev zachováva lokálne a 
regionálne znaky. Táto kontinuálne sa vyvíjajúca zložka hmotnej kultúry by 
mala naďalej ostať objektom záujmu etnomuzeológov z hľadiska vývoja, a to aj 
po predmetnej stránke. Ich odborný záujem by sa však mal rozšíriť práve 
smerom k štúdiu príležitostí jeho použitia, funkcií. K sústreďovaniu artefaktov 
a dokumentovaniu ich formálnej stránky by sa preto malo pridružiť 
sústreďovanie písomných a obrazových prameňov (fotografie, výstrižky a i.) 
vypovedajúcich o fungovaní týchto artefaktov v kultúre, spoločnosti. 
Samostatnou otázkou, ktorá je úzko spätá s procesmi folklorizmu, je súčasné 
vymedzenie tej zložky hmotnej kultúry, ktorá sa označuje, vníma ako ľudový 
odev. Múzeum by preto malo v širšej škále sústreďovať a dokumentovať, 

                                                 
7 Výstava Ľudový odev a scéna. K životnému jubileu Šarloty Kišovej sa konala na Bratislavskom 
hrade v roku 1996. Bližšie pozri v katalógu Ľudový odev a scéna. K životnému jubileu Šarloty 
Kišovej. Jasna Paličková (Ed.). Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského národného múzea v 
Bratislave, 1995. 47 s. 
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evidovať štylizované formy ľudového odevu z folklórnych súborov i jeho iné 
štylizované formy.8  

 
Záver 

 
Tento príspevok prináša len letmý pohľad do bohatých zbierkových fondov 

odevu a textilu SNM-HM, ktoré sú predovšetkým výsledkom cieľavedomej 
výskumnej a zbierkotvornej činnosti Ireny Pišútovej (oblasť ľudového odevu a 
textilu) a Magdalény M. Zubercovej (oblasť dobovej módy). Do konca 90. 
rokov 20. storočia sa obidva fondy budovali oddelene. Zriadením 
špecializovaného depozitára odevu a textilu došlo k ich spojeniu. Táto zmena 
vytvorila širšie a komplexnejšie východiská pre sledovania kultúrnych a 
sociálnych vzťahov na základe súborov hmotných artefaktov. Práve aj vďaka 
kvalite bázy údajov tvoriacej základ tohto príspevku, bolo možné naznačiť 
viaceré spojitosti ľudového a ďalších skupín odevu a textilu, konkrétnymi 
artefaktmi dokumentovať širšie uvádzané súvislosti. Širší pohľad na zbierku 
odevu a textilu v SNM-HM bol podnetom úvahy nielen o prejavoch 
folklorizmu vo vzťahu k ľudovému odevu, ale aj ďalšom smerovaní štúdia tejto 
problematiky. 
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8 Napríklad štylizovaný ľudový odev na divadelnej scéne a vo filme ako dielo kostýmového 
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Spevníky z Nocky 
(poznámky k aktuálnym prístupom pri publikovaní folklórneho materiálu) 

 
Eleonóra Klepáčová 

 
 

Kľúčové slová: zbierka folklórneho materiálu, spevník, osvetová prax, Národné osvetové 
centrum 
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The paper deals with some contemporary aspects of publishing folk songs. It brings 
impulses for the perception of the differences between commercially successful songs 
published in books and collections of folk songs that have been published correctly from 
the professional point of view as well from the point of view of documentation. The 
contribution outlines the connections between protection of traditional culture as well as 
the current search for the “authentic” material influencing the repertoire of the folklore 
collectives in Slovakia.     
 

Na sympóziu „Folklorizmus na prelome storočí“ v novembri 1999 
v Banskej Bystrici, teda desať rokov po vydaní dokumentu UNESCO „Odporú-
čanie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry“, som prezentovala zámery vtedy 
novovzniknutého Kabinetu tradičnej ľudovej kultúry na Národnom osvetovom 
centre. Okrem dokumentačnej, metodickej a poradenskej činnosti bolo od za-
čiatku zámerom vydávať metodické materiály, materiálové štúdie a publikácie 
ako odborné usmernenie a pomoc širokej kultúrnej verejnosti a folklórnemu 
hnutiu. 

Snahou bolo vstúpiť do procesu výberu a koncipovania programov 
v jednotlivých folklórnych kolektívoch, resp. upozorniť na pramenný, do určitej 
miery autochtónny materiál. Tieto snahy boli a sú uplatňované aj voči protago-
nistom v oblasti amatérskej záujmovo-umeleckej činnosti, ktorí hľadajú pot-
rebné metodické a pramenné materiály, nakoľko súčasným trendom, sledova-
ným metodikmi a porotcami komisií jednotlivých regionálnych či krajských 
súťaží, je hľadanie „pôvodných“ – vlastných piesní, tancov, obradov, vlastnej 
tradičnej kultúry. 

Na druhej strane sú členom folklórnych súborov a skupín ponúkané zbierky 
piesní s úpravami pre hudobný sprievod, ktoré sú poplatné iným kritériám vý-
beru. Najčastejším je vytváranie zbierok „najobľúbenejších piesní z celého 
Slovenska“, ktoré sa dobre predávajú, sú štylizované, zjednodušené. Príkladom 
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môže byť päťdielny súbor vybraných piesní, ktoré sa spievajú pri rôznych prí-
ležitostiach, vydaný v banskobystrickom vydavateľstve Trian. Zodpovedný 
redaktor Ján Čižmár tvrdí, že „ojedinelý počin vydavateľstva sa stretol 
s veľkým ohlasom, a preto niektoré diely museli viackrát dotláčať.“ 1 

Vychádzajúc z týchto skúseností zámerom dnešného Ústavu tradičnej kul-
túry NOC, je sprostredkovať sústredené výskumné, archívne materiály a zbery 
v celej ich variabilnosti, rôznorodosti a také poskytnúť záujemcom. Súčasne sa 
na nás obracajú aj zberatelia, ktorí ponúkajú na publikovanie vlastné zbierky 
piesní, obradov a obyčají. Po odbornom zhodnotení týchto zápisov a v snahe 
túto ponuku využiť, založili sme edíciu Spevníky z Nocky, v rámci ktorej vyšli 
spevníky Brocké, Brocké, Brocké, dolina; Piesne z Križovian nad Dudváhom; 
Na ľengvarskim veršku; Na kubaskom kosťeľe. Sú to piesňové monografie, 
obsahujúce notový i textový zápis piesne, pričom zberatelia či zostavovatelia 
nezabúdajú ani na charakteristiky spevných príležitostí. Tieto zbierky predsta-
vujú piesňový materiál v celej jeho dostupnej šírke, žánrovo rozlíšený, 
s uvedením melódie a textu piesne, tempického určenia, informátora 
a zapisovateľa piesne s dátumom zápisu tej-ktorej piesne. Zápisy sú použiteľné 
aj pre muzikológov, na rozdiel od spomínaných spevníkov z Trianu, ktoré sú 
určené ľuďom, „ktorí si radi zaspievajú“ 2 a obsahujú len melódiu, text a slovné 
určenie tempa piesne. Prvým spevníkom, ktorý vyšiel v roku 2001 v rámci 
uvedenej edície Spevníky z Nocky, boli piesne z Brodského Brocké, Brocké, 
Brocké, dolina, ktoré zozbierala a spolu s Ing. Mariánom Veselským aj zosta-
vila Marcela Antálková, dlhoročná kultúrna pracovníčka v obci Brodské na 
Záhorí. Spevník predstavuje 132 abecedne zoradených piesní, zápisy ktorých 
okrem názvu, textu a notového zápisu obsahujú aj meno informátora 
s dátumom narodenia a slovné označenie tempa. V úvodnej časti zberateľka 
podáva charakteristiku hudieb a hudobných zoskupení, ako aj spevných príle-
žitostí s krátkou hudobnou charakteristikou piesní. Nechýba zoznam informáto-
rov a obrazová príloha tvorená starými fotografiami. Tento spevník bol prvým, 
má teda aj grafické a tlačiarenské nedostatky pioniera. 

V roku 2002 vyšla zbierka piesní Na ľengvarskim veršku, ktorá dlho čakala 
na svoje vydanie. Sú v nej piesne zo spišskej obce Dlhé Stráže, ktorá sa do roku 
1948 volala Lengvarti (Langvarti, Landwar) a nachádza sa 4 km západne od 
Levoče. Zberateľom je Ľudovít Varečka, ktorý piesne zhromažďoval počas 
svojho učiteľského pôsobenia v 40. a 50. rokoch a opakovane v 80. rokoch 20. 
storočia. Okrem Dlhých Stráží zozbieral aj piesne z Jakubian pri Starej Ľubovni 
a zo Spišského Bystrého. Všetky jeho zápisy sú uložené v Slovenskom národ-
nom archíve v Martine. Spevník z Dlhých Stráží obsahuje 203 zápisov piesní, 
z toho 164 kompletných (melódia, text) a 39 textových variantov, ktoré sú za 
                                                           
1 Pozri článok: Vyšiel už piaty diel zborníka ľudových piesní. In: SME, Kultúra, 13.4.2003. 
2 A teraz túto...2. Zostavil V. Tátoš, Banská Bystrica 1996, s. 3. 
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sebou radené tematický. Zápisy piesní sú doplnené aj krátkou národopisnou 
charakteristikou spišskej obce Dlhé Stráže. Tematicky sú piesne radené od ka-
lendárnych obradových cez uspávanky a riekanky, balady, piesne o práci, vo-
jenské, žartovné, ľúbostné, až po svadobné piesne. Posledné menované, teda 
svadobné piesne, obsahujú len tie, ktoré dovtedy neboli publikované. Spevník 
je doplnený kratučkou charakteristikou nárečia, nárečovými výrazmi použitými 
v texte a nevyhnutným abecedným a tematickým registrom. 

Monografické spracovanie piesňového bohatstva Križovian nad Dudváhom 
(bývalý Kerestúr) predstavuje spevník Piesne z Križovian nad Dudváhom, 
ktorý vyšiel v roku 2003 a jeho zberateľmi a zostavovateľmi sú bratia Leo a 
Ervín Blažekovci, dlhoroční členovia miestnej folklórnej skupiny. Spevník 
obsahuje 168 tematicky zoradených piesní, a to od detských piesní a uspáva-
niek cez kalendárne obradové, ľúbostné, piesne o víne, regrútske, svadobné, až 
po tanečné a žartovné piesne. Každý zápis obsahuje názov, meno informátora 
s rokom narodenia, dátum záznamu, slovné označenie tempa prípadne aj 
spevnú situáciu, ku ktorej sa pieseň viaže. Záznamy piesní sú z pomerne dlhého 
obdobia – od roku 1924 po rok 2001. Do úvodnej časti zostavovatelia zaradili 
stručnú charakteristiku jednotlivých druhov piesní, ako aj sumarizáciu vyda-
ných regionálnych zbierok a spevníkov. Nezapreli v sebe tanečníkov, pretože 
súčasťou spevníka je tanečný poriadok kerestúrskej besedy (tanečné pásmo, 
pozostávajúce z 9 tancov, ktoré sa podľa predpísaného poriadku tancovali na 
zábavách), ako i stručná história miestnej folklórnej skupiny. Túto časť dopĺňa 
hudobná charakteristika piesní Alexandra Móžiho a zbierku uzatvárajú abe-
cedný a tematický register piesní. Zatiaľ ostatným výstupom edície Spevníky 
z Nocky Ústavu tradičnej kultúry NOC je spevník zberateľa Ľudovíta Varečku 
Na kubaskom kosťeľe, ktorý predstavuje „veľmi zaujímavý piesňový materiál 
z oblasti severného Spiša. Vyznačuje sa zaujímavými melódiami a textami, 
charakteristickými pre východoslovenské hudobné štýly, ako aj niektorými 
typmi, s akými sa stretávame v regióne horného Liptova“ (z posudku PhDr. 
Evy Krekovičovej, DrSc. z Ústavu etnológie SAV). Piesne sú zoradené tema-
ticky od svadobných cez ľúbostné, balady, vojenské a regrútske, amerikánske, 
pijanské, žartovné a iné. Ťažisko zápisov tvorí 122 ľúbostných piesní, ktoré sa 
spievali celý rok pri prácach s ľanom, na priadkach, počas fašiangov či letných 
večerov a pri zábavách a sú dodnes súčasťou živého každodenného repertoáru 
obce. Zaujímavú skupinu tvoria svadobné piesne, pričom viaceré z nich boli 
pôvodne zaradené ako piesne sociálne. Svadobné piesne sú dodnes súčasťou 
svadobného veselia, aj keď nie v takom rozsahu ako kedysi, pretože ich vytláča 
reprodukovaná hudba. Pomerne veľkú skupinu tvoria žartovné piesne, plné 
jemného spišského humoru. Spevník ďalej obsahuje 19 balád, 9 vojenských a 
regrútskych piesní, 4 amerikánske, 3 pijanské a 9 iných piesní, ktoré boli pô-
vodne zaradené ako spoločenské či sociálne. Zápisy obsahujú všetky potrebné 
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údaje, t. j. názov piesne, jej žánrové zaradenie, kto a v ktorom roku ju zapísal, 
meno a rok narodenia informátora-speváka, tempo, v ktorom ju zapisovateľ za-
chytil. Uvedené sú aj textové či melodické varianty piesní. 

Doteraz sa teda podarilo vydať 4 obsahovo bohaté zbierky piesní. Osud 
ďalších závisí od mnohých faktorov. Našou snahou bolo sprostredkovať záu-
jemcom, resp. ďalším generáciám tvorbu a plody nehmotného kultúrneho de-
dičstva. Na rozdiel od vyššie spomínaných komerčne úspešných spevníkov 
tieto zbierky piesní, napriek tomu, že obsahujú väčšie množstvo relevantných 
informácií, nepatria k hitom trhu. Najväčší záujem o ne prejavili obyvatelia 
obcí, z ktorých piesne pochádzajú. Ich kúpou prejavujú svoj lokálpatriotizmus, 
prípadne, keď ide o člena folklórnej skupiny, aj svoj záujem o piesňové dedič-
stvo. V nich zapísané piesne považujú za „špecifické“ či už po melodickej, 
alebo po textovej stránke.  

Edícia Spevníky z Nocky nadväzuje na edičné počiny, ktoré boli Národnému 
osvetovému centru, predtým Osvetovému ústavu vlastné, a reflektuje potreby 
folklórneho hnutia, ktoré hľadá „autentický materiál“ pre svoju prezentáciu. 
Snahou je ponúknuť čo najkvalitnejší piesňový materiál, a tak pozitívne 
ovplyvňovať repertoár folklórnych kolektívov.  
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Slováci a Slovensko  v Británii 
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The paper represents a letter addressed to the editors and readers of the Ethnological 
Accounts. The author, a former member of a Slovak folklore group, has lived and 
worked in Great Britain for last five years. The contribution presents his subjective 
description of the significance and functions of free-time activities oriented to the 
folklore and folklore's presentation in everyday life of individuals and small Slovak 
communities temporarily living abroad.    
 
Poznámka redakcie: V snahe odhaliť rysy a z viacerých strán nazrieť na 
aktuálnu situáciu, funkcie a laické i odborné vnímanie folklóru a folklorizmu 
v dnešnom každodennom živote  redakcia Etnologických rozpráv oslovila aj 
jedného z „nadšencov folklóru“ dočasne pôsobiaceho mimo Slovenska – vo 
Veľkej Británii. Jeho reakciou na výzvu a početné otázky bol list, napísaný 2. 
februára 2005,  ktorý sme sa rozhodli publikovať ako príspevok do rozpravy 
o zvolenej téme pod vyššie uvedeným a  autorom schváleným – možno trochu  
metaforickým, ale azda výstižným – názvom. 
 
 
Dobrý deň, milí čitatelia! 
 

Chcel by som sa s Vami podeliť s niekoľkými osobnými pocitmi a 
skúsenosťami, ktoré som doteraz zažil pri šírení slovenskej kultúry ako 
zahraničný Slovák žijúci vo Veľkej Británii, aj keď teraz nás už naša rodná 
krajina nazýva Slováci žijúci v zahraničí.  

Aby som Vám trošku priblížil môj vzťah k slovenskej kultúre, tak Vám 
hneď poviem, že sa najviac sústreďujem na folklór. Pred tým, než som odišiel 
zo Slovenska, pôsobil som v Banskej Bystrici v niekoľkých folklórnych 
súboroch. Ako dieťa som nebol z tých, čo by si išlo nohy dolámať, keď som 
mal ísť do hudobnej. No teraz som svojim rodičom iba vďačný – veď trošku, 
alebo niekedy aj viac tlačenia do cvičenia mi urobilo iba dobre...  

Od svojich 9 rokov hrám na akordeóne. V štrnástich som si povedal – dosť, 
už nebudem hrávať! Moja mama však mala iný názor a prihlásila ma do 
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novozaloženej ľudovej hudby detského súboru  Matičiarik.  A tam sa to všetko 
začalo. Ako keby ma osvietilo a ťahá sa to so mnou stále. Akordeón a ľudová 
hudba ma sprevádzajú doposiaľ. Keď som hrával v Matičiariku korepetície pre 
niekoľko vekových kategórií detí, veľmi veľa mi to dalo aj po inej stránke – 
mohol som poznávať aj tanečné prvky, mohol som ich podľa regiónov 
zaraďovať a videl som, ako sa majú správne tancovať. A v neposlednom rade – 
s detským súborom Matičiarik a neskôr aj s dospelým súborom Urpín 
z Banskej Bystrice som získal aj obrovskú možnosť cestovať a spoznávať 
kultúru iných krajín.  

Môj najstarší brat žil v Anglicku ako au-pair už od roku 1998. Raz sa ma 
spýtal, či by som nechcel prísť za ním, a ja som mu na to povedal – prečo nie?  
Ale neviem anglicky! Brat nemal problém. Vraj – to nie je nič vážne, anglicky 
sa naučíš tu! Tak som sa vybral do Anglicka v auguste roku 2000. Najprv som 
robil ako au-pair na vidieku – a okolo mňa nebolo nič a nikto. Bol som sám 
v cudzej rodine, kontakt so Slovákmi takmer žiadny, proste stres. Po siedmich 
mesiacoch som sa presťahoval do Londýna a začal som fungovať samostatne. 
Absolvoval som kurz angličtiny, získal som certifikát a dnes som študentom 
univerzity. Vo Veľkej Británii pôsobím už piaty rok a prešiel som všetkými 
možnými prácami, až sa mi to ani nechce veriť. Poďme však k späť 
k spomienkam. 

Po príchode do Londýna som hľadal hlavne kontakty na blízke duše. Šiel 
som sa pozrieť na skúšku súboru Beskydy, ktorý pôsobí v Londýne už 52 
rokov. Je to doposiaľ česko-slovenský súbor, ktorý vedie staršia pani 
pochádzajúca z Moravy, väčšina tanečníkov sú však Angličania. Ich 
vystúpenie, ktoré som videl po siedmich mesiacoch abstinencie slovenčiny 
a ľudovej hudby, bol pre mňa úžasný zážitok. Ten pocit, zase počuť našu 
hudbu! Aj keď väčšina skladieb bola buď z Moravy, alebo z Čiech... Pridal som 
sa k nim. Všetko vyzeralo zo začiatku výborne. Keďže mi chýbal akordeón, dal 
som si ho kúpiť v Prahe a jeden z muzikantov súboru Beskydy mi ho aj 
doviezol. Po krátkom čase som však začal byť nespokojný s kvalitou tancov, 
ich štýlom – ale najmä  s faktom, že celý súbor tvorili ľudia  väčšinou nad 50 
rokov. Veľmi som si vážil ich záujem o našu kultúru, ale stále ma to akosi 
nenapĺňalo.  

V tom období som začal organizovať malé stretnutia, alebo ako my 
hovoríme „parties“, na ktoré som pozýval čím viac známych z iných krajín – 
buď spolužiakov zo školy alebo Slovákov z iných miest. Na našich „parties“ 
sme pripravovali slovenské jedlá a hrali sme slovenskú hudbu – aby naši 
priatelia zistili, „o čom sme“. Občas sa na našich súkromných „parties“ ocitlo 
aj 60 ľudí, raz som si na takúto akciu na záhrade zavolal aj 6 muzikantov s 
cimbalovou hudbou... Mám iba veľmi dobré spomienky na naše súkromné 
„parties“... 
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V Londýne funguje aj česko-slovenská kresťanská charita Velehrad. Tam 
som sa v roku 2001 stretol s bývalou muzikantkou súboru Dúbrava, s Martou 
Janitorovou. Sme si podobní v našom nadšení pre ľudovú hudbu – Marta si dala 
priviesť do Londýna zo Slovenska cimbal... Začali sme spolu hrávať na 
Velehrade, postupne sa k nám pridávali ďalší muzikanti, ktorí pred svojím 
odchodom zo Slovenska hrávali väčšinou vo východoslovenských súboroch, 
ale pochádzali aj z iných regiónov Slovenska. Veľmi som sa snažil, aby všetci 
títo bývalí folkloristi pridali svoju ruku k dielu a kus svojej regionálnej 
interpretácie naučili aj nás ostatných. No zistil som, že to nie je nič ľahké. 

Postupom času sa medzi Slovákmi po Londýne rozhlásilo, že niekto hrá na 
harmonike slovenský folklór. Bol marec roku 2002 a mňa kontaktovala jedna 
dievčina menom Andrea Okely. Predstavila mi novo založený slovenský súbor, 
alebo lepšie povedané druh organizácie, ktorá si dala názov „Morena 
company“. Tento súbor bol tvorený jedným párom. Požiadali ma, či by som im 
nemohol zahrať jednu skladbu. Súhlasil som, aj keď som ešte nevedel čo ma 
čaká – mojou prvou skladbou bola Šarišská polka z repertoáru Lúčnice, a 
skladbu hranú celým orchestrom som mal odpočúvať z ich cédečka 
a interpretovať na akordeóne... V prvom momente som sa pustil do boja 
o interpretáciu a po jej zvládnutí som bol sám so sebou veľmi spokojný. Čakali 
nás vystúpenia mimo Londýna a pre mňa to bolo v tom období predovšetkým 
opakované zažívanie úžasného pocitu, ktorý som zažíval pred svojím 
odchodom zo Slovenska – zase som šíril náš folklór... 

Choreografie v našej Morene však boli o niečom inom. Mal som stále 
väčší problém, ako sa povzniesť nad úrovňou tancov. Ťažko sa mi pozeralo na 
tanec, v ktorom na melódiu Šarišskej polky „choreografka“ zaradila tú 
najpestrejšiu škálu prvkov z celého Slovenska – len aby bol tanec čím 
zaujímavejší pre diváka... Napriek tomu som si vážil zakladateľku Moreny za 
to, že vôbec bola schopná dať niečo do kopy. Pravdu povediac – nič lepšieho 
vtedy nebolo. Niektorí ľudia mi aj úprimne povedali, že to čo robíme, je dosť 
strašné, a že radšej nemáme robiť nič. Aj keď som si to uvedomoval, stále som 
videl to odhodlanie šíriť slovenskú kultúru v Anglicku. Aspoň takto... 

So súborom Morena sme absolvovali niekoľko festivalov. Stretli sme sa na 
nich s anglickými súbormi, ktoré sa volajú „Morris Dancers“. Sú to rôzne 
skupiny ľudí, ktorí tancujú v podstate rovnaký tanec, ale na rôzne spôsoby. 
Ťažko sa už dá zistiť, čo je v ich tancoch tradícia, pretože každá skupina sa  
chce odlíšiť od ostatných niečím originálnym. Preto si vymyslia oblečenie aj 
také, ktoré nebolo, alebo tancujú aj to, čo by tam vôbec nemalo byť – len aby sa 
zapáčili divákom. Proste sa snažia zapôsobiť niečím, čo už by sa hádam ani 
tradícia nemalo nazývať. Ich folklór vymiera, tancujú väčšinou len starí ľudia, 
ktorí sa pýtajú sami seba, kto to po nich preberie... V porovnaní s týmito 
domácimi súbormi bola naša Morena hitom. Aj keď sme tancovali 
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celoslovenské tance s názvami Šariš polka, Zemplín, Dievčenský tanec, 
Vyhadzovaná, kde región nehral veľkú rolu, náš úspech a potlesk pre nás bol 
zaručený. A ten potlesk bola tá najväčšia odmena, ktorú sme mohli dostať, aj 
keď osobné presvedčenie bolo iné... 

Na konci roku 2002 som si založil hudbu, ktorá spočívala z cimbalu, 2 
husiel, basy, harmoniky a začali sme hrávať pre Morenu. V apríli 2003 som 
zorganizoval prvý česko-slovenský večer, kde som spojil folklór s diskotékou. 
Účasť bola okolo 250 ľudí, čo bolo vynikajúce. Po tomto večeri sa rozbehli 
rôzne kultúrne akcie najmä po severe Londýna, no bolo to viac-menej 
zamerané na česko-slovenskú populárnu hudbu ako aj na profesionálnych 
umelcov zo Slovenska alebo z Čiech. Folklór ostával pri týchto podujatiach 
bokom, aj  keď so súborom sme stále chodievali na rôzne festivaly. V decembri 
roku 2003 som sa rozhodol zorganizovať Mikulášsku zábavu, kde som zase 
spojil disco s folklórom. Bohužiaľ, tentokrát to bolo iné, ako na začiatku. 
Odozva návštevníkov bola – príliš veľa folklóru. Ja som si túto skutočnosť ako 
organizátor neuvedomil, pretože mne folklór nevadí... 

Napriek rôznym hodnoteniam Mikulášska zábava bola veľmi dôležitá pre 
mňa osobne. Do programu som pozval vystupovať aj jeden pár, ktorý bol 
v podobných začiatkoch ako Morena pred dvomi rokmi, ale tento pár sa 
pridržiaval folklóru.  Bola radosť pozerať sa na nich. V novom roku 2004 som 
sa stretol s choreografom tohto tanečného páru Petrom Dančom, ktorý pôsobil 
v Dúbrave a uzavreli sme dohodu, že vytvoríme v Londýne súbor, ktorý sa 
bude pridržiavať slovenského folklóru – aj keď sme si uvedomovali, že sa 
budeme musieť prispôsobiť aj komercii. Mali sme predstavu: tak isto, ako sa 
Írsko preslávilo svojimi ľudovými tancami – prečo by sa nemohlo presláviť aj 
Slovensko? Tance na to máme a hudbu tiež. Zo začiatku sme uvažovali aj 
o možnosti, že Peter Dančo prevezme choreografiu všetkých tancov Moreny, 
aby sme im vrátili kvalitu a udržali si už známe meno Moreny. Bohužiaľ – 
alebo dnes by som skôr povedal, že našťastie – nepodarilo sa nám dohodnúť so 
všetkými vedúcimi, a tak vznikol nový súbor s názvom Karpaty. Bolo ťažké 
začínať znovu, ale boli sme odhodlaní. Naše pravidelné skúšky začali v 
poľskom kultúrnom centre a na tejto pôde sme pôsobili až do júla 2004. Za ten 
čas sme absolvovali pár vystúpení a jeden zahraničný zájazd do Prahy na 
festival „Praha – srdce národov“.  

Od februára 2004 sme začali organizovať teraz už len slovenské večery, aj 
keď všetci „inonárodní“ boli vítaní. Akcie však boli veľmi finančne náročné, a 
ak mám pravdu povedať, tak iba jedna akcia bola zisková. Išlo o slovenský 
večer v apríli, ktorý sme spojili s bálom a oslavami vstupu Slovenska do 
Európske Únie. Na slovenských večeroch sme vystupovali so súborom Karpaty 
– náš repertoár pozostával zo Zemplínskych čardášov, Krúcených, Fľaškového, 
Cigánskeho tanca a Židovského tanca. Ľuďom sme sa veľmi páčili. Účasť 
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„inonárodných“ sa stále zväčšovala, čo však bolo aj vďaka striedaniu ľudovej 
a modernej hudby. Napriek všetkému sa nám nepodarilo dosiahnuť návštevnosť 
toľkých ľudí, aby nám to vykrylo náklady. Uvedomovali sme si, že na severe 
Londýna sa konali raz do mesiaca veľké česko-slovenské parties, kde sa zišlo 
okolo 700 ľudí, a preto už na ďalší folklór veľa ľudí neprišlo. Naše večery sme 
však brali ako reklamu, a nech bolo ako bolo, ľudia z našich akcií nechceli 
odchádzať, pretože živá muzika je živá muzika.  

Ako veľmi mladý súbor sme sa ani my nevyhli zložitým medziľudským 
vzťahom a súbor začal pred letom 2004 kolísať. Pár hudobníkov sa 
osamostatnilo a v septembri sme začínali opäť iba dvaja hudobníci, napriek 
tomu, že sme už mali pripravený nový projekt na november. Na tento termín 
sme pozvali všetky súbory, ktoré majú v Londýne čo do činenia so slovenským 
folklórom a zároveň sme chceli osláviť 1. narodeniny súboru Karpaty. Napriek 
tomu, že hudobníkov bolo veľmi málo, nestrácal som nádej – veď sa hádam 
niekto pridá za ten čas, kým sa akcia uskutoční... A mal som pravdu a bolo to 
celkom jednoduché: Jeden večer som bol na chate s kamošom z Kanady a on 
bol na tej istej chate s kamošom z Bratislavy. Tento kamoš z Bratislavy hráva v 
Ekonóme a má kamoša v Londýne  – a takto jednoducho som sa stretol s naším 
novým primášom. Pred novembrovou akciou sa vrátili aj naši starí muzikanti a 
odohrali sme spolu celovečerné vystúpenie v divadle poľského centra.  

Ešte pred záverom roka 2003 sa mi podarilo skontaktovať so Slovenským 
Kruhom vo Veľkej Británii. Je to spolok, ktorý spája Slovákov už 36 rokov, 
a v tejto spoločnosti sa naozaj dá hovoriť o pravých zahraničných Slovákoch, 
ktorí emigrovali v rokoch 1945 alebo 1968. Ponúkol som im svoju pomoc a 
vytvorili sme v Slovenskom kruhu novú funkciu kultúrneho tajomníka. 

Náš súbor Karpaty si dal predsavzatie – spolu so Slovenským centrom, 
ktoré sme v Londýne založili v máji minulého roku, plánujeme na prezentáciu 
Slovenska vo Veľkej Británii vytvoriť nové projekty, ktorými ukážeme našu 
krásnu kultúru a tradície. Súčasťou našich projektov budú určite výchovné 
koncerty, na ktoré sa podujme súbor Karpaty s malými formami.  Súčasťou 
projektov bude aj festival, ktorý sa podujalo pripraviť Slovenské centrum alebo 
organizácia návštev umeleckých súborov zo Slovenska. Vieme, že to bude 
veľmi zložité. Bude potrebné nájsť iné cesty ako presadiť prítomnosť folklóru – 
ale tak, aby ten náš slovenský folklór neskončil zdeformovaný, len aby 
zapôsobil. Nechceme si brať príklad zo spomínanej skupiny „Morris Dancers“, 
ktorá vsadila len na komerciu. Svoju odpoveď hľadáme skôr v oblastiach, kde 
folklór je ešte stále súčasťou života, ako napríklad Wales, Škótsko, Írsko. 
Určite sa aj my Slováci máme čím pýšiť a ja verím, že sa nám to raz podarí a že 
aj náš folklór raz anglickí diváci dokážu po jeho vzhliadnutí priradiť 
k Slovensku.  
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Profesor Štefan Nosáľ o svojom chápaní folklóru na scéne 
 

Zhovára sa Zuzana Drugová 
(Bratislava, Lúčnica, 26. januára 2005) 

 
 
Kľúčové slová: folklór na scéne, funkcie folklóru na scéne, amatérske folklórne súbory, 
tradícia, štylizácia, osobnosť choreografa 
Keywords: scenic folklore, functions of scenic folklore, non–professional folk groups, 
tradition, stylization, personality of the choreographer 
 
Professor Štefan Nosáľ describes his activities and expresses his view of the scenic 
folklore and the level of its stylization. He emphasizes how important is to know original 
folklore and to feel the “spirit“ of its bearers. The author requires permitted access to 
the materials in the archive of the Slovak Academia of Sciences. Great importance is 
given to the personalities who examine the authentic material within the particular 
folklore group and work with interpreters. The author describes his long-time work in 
the folklore group „Lúčnica“ as well as success of this group at home and abroad. He 
considers the general functions of the folklore groups in Slovakia. 
 

Prof. Štefan Nosáľ sa narodil sa 20.1.1927 v Hriňovej (hriňovské lazy 
Raticov vrch), okres Zvolen. Detstvo prežil na hriňovských lazoch, základnú 
školu navštevoval v tzv. „dvojtriedke“ na lazoch. Po skončení gymnaziálnych 
štúdií v Banskej Bystrici odišiel na Fakultu inžinierskeho staviteľstva do 
Bratislavy, ktorú absolvoval v roku 1953. Pri výstavbe železničnej Trate 
mládeže sa zoznámil s členmi vtedajšej Národopisnej skupiny Odzemkári, 
ktorá účinkovala aj na doskách Slovenského národného divadla v scénickej 
kompozícii Rok na dedine. Po prvom vystúpení so skupinou (v lete roku 1949 
v Ružomberku) sa stal jej členom, po odchode Juraja Kubánku do 
novozaloženého Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) bol 
v októbri 1949 zvolený za vedúceho. Po odchode vtedajšej choreografky Oľgy 
Chodákovej sa v roku 1951 stáva Štefan Nosáľ vedúcim tanečnej skupiny 
Odzemkári a v roku 1953 aj jej profesionálnym choreografom. 

Odborné štúdium absolvoval v roku 1957 na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave – Katedra tanečnej tvorby, oddelenie choreografie. 
V rokoch 1972–1992 pôsobil ako vedúci Katedry tanečnej tvorby, od roku 
1980 je vysokoškolským profesorom. Medzi jeho žiakov na Katedre tanečnej 
tvorby VŠMU patrili okrem iných P. Bútor, J. Blaho, J. Ďurovčík, E. Varga, 
V. Kyseľ, V. Urban, J. Moravčík, J. Jamriška a mnohí ďalší.  
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Viac ako 50 rokov formuje umelecký súbor Lúčnica, pre ktorý vytvoril 
okolo 100 choreografií. Získal mnohé medzinárodné ocenenia, z domácich aj 
tie najvyššie – v roku 1989 titul národného umelca a v roku 1997 Rad Ľudovíta 
Štúra. Tvoril pre súbory a divadlá doma i v zahraničí, pre film, televíziu 
a festivaly. Vychoval stovky tanečníkov v mnohých generáciách lúčničiarov, 
ktorí sú dnes úspešní v najrôznejších oblastiach svojej činnosti. 

 
Vždy, keď stretnem pána profesora, alebo počujem zmienku o ňom, či o jeho 

Lúčnici, vždy sa mi v ušiach podvedome ozve: „….Umeleckým vedúcim a cho-
reografom umeleckého súboru Lúčnica je profesor Štefan Nosáľ. Prajeme Vám 
príjemný umelecký zážitok. Náš program začína!“ a vzápätí známe tóny Šariš-
skej polky od Svetozára Stračinu, ktorou náš reprezentačný program začínal a 
ktorú tak ja, ako aj všetky generácie lúčničiarov predo mnou a po mne máme 
v ušiach, v nohách, v hlave, v srdci… 

Hneď za týmito úvahami si spomeniem na prvú chvíľu môjho pobytu na 
Katedre etnografie a folkloristiky FF UK, ktorá vtedy sídlila v starom centre 
Bratislavy na Zelenej ulici. Do prvého ročníka som nastúpila ako už niekoľko-
ročná lúčničiarka a svoju dlhoročnú činnosť v súboroch som pokladala za 
niečo, čím sa môžem na Katedre pochváliť… Po mojich chváliacich sa slovách 
však nasledovala studená sprcha nášho pedagóga, ktorý ma zaradil medzi 
„súboristov“, ktorí sami seba pokladajú za tak vzdelaných v oblasti folklóru, že 
na Katedre sa už nič nové naučiť nemôžu – proste moja súborová činnosť bola 
vtedy mojím mínusom… 

Dnes sa mi opakovane stáva, že sa pohybujem medzi „folkloristami-súbo-
ristami“ a „folkloristami-akademikmi“, rozumiem obom stranám, rozumiem aj 
tomu, že častokrát obe skupiny rozprávajú o tej istej veci, len sa pre zakorenenú 
nedôverčivosť jedných voči druhým nedokážu pochopiť… 

Moja prvá škola v chápaní oboch strán sa začala, keď som ako stredoško-
láčka, členka súboru Zemplín v Michalovciach, chodievala na súťaže nielen 
ako tanečníčka, ale svoj záujem o širší okruh vedomostí v tejto oblasti som 
nasycovala aj účasťou na hodnoteniach vtedajších porôt. Bolo to obdobie, keď 
porotcami krajských aj celoslovenských súťaží folklórnych súborov boli Páni 
porotcovia – Stanislav Dúžek, Svetozár Stračina, Kliment Ondrejka, Viera 
Nosáľová, Viliam Gruska… Predsedom bol najčastejšie Štefan Nosáľ. 
Hodnotenie poroty v podobnom zložení bolo nie snahou o kritiku, ale 
obrovským množstvom rád, postrehov, pomôcok, ktoré vyplývali z dlhoročných 
skúseností, štúdií a dlhoročných výskumov všetkých Pánov porotcov. Neboli 
vedúcimi konkurenčných súborov a v hodnotení ich viedlo len odborné 
vedomie… Aspoň takto som to vnímala ja. 
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Z.D.: Pán Nosáľ, ako Vy spomínate na toto obdobie? 
Š.N.: Vtedy bola taká móda – a bolo to pre nás porotcov náročné – že diskusia, 
hodnotenie po súťaži bolo verejné. Mohli sa ho zúčastniť aj členovia súborov, 
verejnosť. Zaujímavé bolo, že o tieto diskusie na hodnoteniach bol veľký záu-
jem. Vždy. Ale diskusie počas týchto verejných hodnotení bývali náročné. 
V porotách bývali vo veľkej väčšine výborní odborníci z rôznych oblastí tanca, 
spevu, ľudovej hudby, odevov, zvykoslovia – títo všetci odborníci sa tam stre-
távali a každý si hodnotil svoju oblasť. Ja som bol väčšinou predsedom porôt. 
Ale naše rady ťažko niesli niektorí vedúci súborov. Ťažko niesli, keď sme sa 
kriticky vyjadrovali k ich tvorbe. Ak sme dokonca ešte za federácie porovná-
vali naše súbory s českými súbormi – niekedy to bolo ťažko porovnávať, ale 
niektoré prvky boli porovnateľné – tak takéto porovnávanie prijímali ešte ťaž-
šie. A keď sme niekedy vyzdvihli české súbory, tak to brali až národnostne... 
No pravda, ťažko to porovnávať. Keď však hovoríme o inscenácii na javisku, 
keď ide o scénické spracovanie – tak to má podobné kritériá ako divadelné 
predstavenie, tam sa dá porovnávať aj slovenský a český folklór.  

Myslím si, že samotné súťaže aj hodnotenia boli veľkou školou nielen pre 
tvorcov a vedúcich súborov, ale pre všetkých ľudí, ktorí sa o tento druh činnosti 
zaujímali. Počas hodnotení sme vytvorili takú atmosféru, že sa hovorilo dosť 
otvorene. Niektorí sa aj pourážali – trvalo im aj dlhšiu dobu, kým pochopili, že 
naše slová neboli útokom na ich osoby, ale že sme hovorili v ich prospech, aby 
sme im pomohli.  

Teraz sa tu už verejné hodnotenia nerobia, ani my starí už neradi chodíme 
do porôt, je iná situácia. A na druhej strane – treba aj mladú generáciu do tohto 
diania ťahať. Ale nie každému porotcovi a nie vždy sa darí. Môžu mať aj iné 
názory ako súčasní tvorcovia, hlavne ak nemajú za sebou dostatok skúseností. 
A nie každý – tvorca či porotca – si vie dať poradiť od skúsenejších. 
Z.D.: Ako sa pozeráte na činnosť amatérskych folklórnych súborov? 
Š.N.: Celá činnosť súborov súvisí s ekonomickou podporou ich činnosti a tá 
zase vyplýva zo spoločenskej situácie. Folklórne súbory mali v minulom 
období veľký význam, podporu spoločnosti mali takmer všetky. Folklórne 
súbory – hoci to, čo robia, už nie je originálny folklór – predsa len vždy 
prispievali a aj dnes prispievajú k pretrvávaniu tradícií. V tomto smere je ich 
vplyv veľmi pozitívny hlavne na mladých ľudí, to je fakt. Každý súbor vedie 
mladých ľudí k pochopeniu ľudovej kultúry a národných tradícií vôbec. 
V minulosti činnosť súborov lákala mladých ľudí a bol o ňu veľký záujem. To 
je aj v Lúčnici tak. Dobrý program priláka divákov a priláka aj mladých ľudí do 
súboru. Dobrý program je pre súbor prvoradý. A dobrý program súboru 
znamená, že súbor má dobrého vedúceho. Vždy výsledky súborov záviseli od 
kvality ich vedúcich. Vedúci súboru bol v minulosti a je aj v súčasnosti tou 
osobnosťou, ktorá formuje tvár súboru a spôsob jeho činnosti. Vždy to záviselo 
od vedúcich. 
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Z.D.: Spomínali ste, že záleží od toho, ako kvalitne je postavený program. Pre 
Vás sú ktoré kritériá – čo sa týka kvality programu – dôležitejšie: to, či je 
spracovávaný materiál pôvodný a nakoľko vychádza z pôvodného materiálu, 
alebo je to kritérium umeleckej kvality. Ktoré kritérium je podľa Vás 
dôležitejšie? 
Š.N.: Aj jedno aj druhé. V určitom štádiu tvorby sa každý tvorca začína snažiť 
o štylizáciu, o prekomponovávanie. A často sa potom zotiera ten pôvodný ma-
teriál. Preto sme sa pri hodnotení v porotách snažili spôsob tvorby v súboroch 
ovplyvniť – kladne sme hodnotili to, keď súbor spracovával materiál zo svojho 
regiónu – bližšieho alebo širšieho regiónu. Motivovali sme vedúcich súborov, 
aby vznikala tvorba inšpirovaná viac vlastným regiónom než SĽUK-om alebo 
Lúčnicou. Amatérske súbory nemohli produkovať umeleckú kvalitu, akú pro-
dukovali SĽUK a Lúčnica – na to nemali ani z hľadiska technickej úrovne svo-
jich tanečníkov a častokrát ani po stránke umeleckého spracovania. 

Čo sa týka poznania pôvodného materiálu, teraz sa začíname k tomu vracať. 
Napríklad Maďari, tí oveľa skôr začali zdôrazňovať pôvodný materiál a jeho 
výskum – aj v pôvodnej tvorbe súborov, dokonca aj profesionálnych. U nás to 
prišlo až neskôr. Ale tvorba v súboroch je špecifická tvorba, ktorá vychádza 
z poznania ľudových tradícií. A najväčší prínos v minulosti, ale aj v súčasnej 
spoločnosti je to, že diváci poznávajú, objavujú pôvodné tradície, neskôr aj v 
zušľachtenom javiskovom spracovaní. Ide len o to, aby javiskové spracovanie 
bolo naozaj zušľachtením pôvodného materiálu. 

Slovensko je – čo sa týka pôvodného materiálu – veľmi rôznorodé. A bola 
by hádam škoda, aby vzniklo teraz hnutie, ktoré by chcelo zotierať tieto pô-
vodné interpretačné štýly – to je veľké ochudobnenie. Samozrejme, keď sa ja 
pre Lúčnicu len inšpirujem pôvodným materiálom a voľne ho spracovávam, to 
je iná situácia. Tam sa stáva prvotnou javisková forma. Ale pokiaľ priznávam 
tradíciu, keď hovorím a na scéne uvádzam, že to je tanec odtiaľ a odtiaľ – no 
tak to by malo mať tie hlavné znaky zdôraznené! Nielen aby si tvorca tie hlavné 
znaky všimol, ale naopak, aby z nich vychádzal! A tieto hlavné znaky by mal 
ďalej rozvinúť. Lebo tým sa pôvodný štýl prehlbuje. Dôležité je vždy čím dô-
kladnejšie poznanie pôvodného prostredia a pôvodného javu. 

Dnes sa už folklór vo svojej podobe podstatne menej vyskytuje na dedinách. 
Vždy ľutujem, keď teraz máme kvalitnú videotechniku – to keby sme mali pred 
päťdesiatimi rokmi! My sme chodievali na výskumy len s papierom. Čo sme 
mohli, to sme zapísali, ešte ani magnetofóny nám neboli vtedy k dispozícii. Ak, 
tak tie staré, ťažké – aj také som nosieval na výskumy... 
Z.D.:Pán Nosáľ, Vy ste spomínali, že v niektorých tancoch sa iba inšpirujete 
a potom umelecky spracúvate nejaký materiál. Myslíte si, že takýto prístup má 
svoje miesto aj v amatérskych súboroch? Do akej miery to pokladáte za 
vhodné? 
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Š.N.: Znova poviem, podstatní sú tí vedúci. Či sú schopní a talentovaní a či 
majú predpoklady. Potom musia aj prihliadať k interpretom, čo sú po 
technickej stránke schopní zvládnuť. A potom je nutné brať do úvahy región – 
užší, širší, alebo či to má celoslovenský význam, reprezentačnú funkciu 
a podobne. To všetko ovplyvňuje mieru štylizácie. Ale snažiť sa u amatérskeho 
súboru, ktorý nemá technické predpoklady, o nejakú vysokú štylizáciu, to 
podľa mňa nemá význam. 

Teraz je, chvalabohu, taká situácia, že sa návrat k pôvodnému materiálu ešte 
viacej zdôrazňuje a autori si uvedomujú, že treba pôvodný štýl zachytiť čo 
najviac, kým ešte máme folklór ako-tak živý. A ono sa to dá, aj keď organizá-
cia je ťažká. Pri vystúpeniach dedinských folklórnych skupín na slávnostiach, 
tam sa ešte dá pôvodný tanečný štýl vidieť najmä u starších tanečníkov. Nová 
generácia tanečníkov to už zamieša a je to trochu iné. V dedinských kolektí-
voch sa dá poznať a diferencovať staršia generácia, ktorá má ešte svoj štýl 
a potom mladšia generácia – ale tí potom majú aspoň nadšenie. 
Z.D.: Do akej miery vidíte význam v návrate k archívnym materiálom – či už k 
hudobným a videozáznamom SAV, kde dochádza k istej rekonštrukcii, alebo aj 
k materiálom publikovaným v odbornej literatúre, kde je popísaný niektorý 
z prejavov a je možné už len dedukovať, ako mohol vyzerať ten ďalší prejav?  
Š.N.: Dokumentácia ľudových tancov, ktoré robila SAV v rokoch 1951–1952, 
to je najvzácnejšia dokumentácia, čo akadémia má. Je výborná vec, že 
akadémia v tých rokoch zozbierala taký bohatý materiál, boli na túto činnosť 
peniaze a aj kvalitní odborní pracovníci. Oni na profesionálnej úrovni – 
odpovedajúcej vtedajšej dobe – nafilmovali tance a nahrali piesne a hudbu. 
Ale vtedy sa ešte zaznamenával oddelene zvuk a oddelene pohyb. Vtedajší 
pracovníci akadémie zaznamenali veľmi veľa materiálov. A je to veľmi vzácny 
materiál, lebo Slovensko začiatkom 50. rokov bolo prebohaté na živé prejavy 
pôvodnej ľudovej kultúry.  

Je mi veľmi ľúto, že akadémia má takýto vzácny materiál a nechce k nemu 
nikoho pustiť. V Rumunsku, aj v Maďarsku výskumníci dali všetok materiál 
z vedeckých archívov k dispozícii. Šíria pôvodný materiál za mierne poplatky, 
ale tak, aby k nim mal prístup každý, kto má záujem. U nás však akadémia – čo 
je nepochopiteľné a zo spoločenského hľadiska absolútne vadné – odmieta dať 
širší prístup k pôvodným materiálom. Akademici majú názor, že oni sú autormi 
týchto materiálov – ale ten materiál doposiaľ nie je spracovaný a nemajú ani 
dostatok pracovníkov na jeho spracovanie... A mladší pracovníci, ktorý ten 
materiál nepoznajú, tí ho už nebudú vedieť spracovať! Kým ešte robili Dúžek, 
Ondrejka, Elschek a ďalší – tí keby to dali so spolupracovníkmi dohromady, 
oživili a dali k dispozícii celej spoločnosti... – veď doparoma, platilo sa to 
z daní nás všetkých! Tak čo sú oni, akí autori! Dobre – treba tam uviesť, že je 
to z archívu SAV a kto materiál spracoval, ale nerozumiem, prečo to držia. 
Toto ja pokladám za obrovskú škodu, s týmto treba dačo robiť! Veď to nie je 
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možné zamknúť a nikomu to nedať! Aj z Národného osvetového centra bola 
iniciatíva, aby sa archívne materiály prekopírovali na videozáznamy, ktoré 
budú k dispozícii záujemcom z odborných kruhov, a originály sa vrátia do 
archívov... – Nie, oni sú autori, oni to nedajú, zamknuté – a koniec! Nerozu-
miem tomu. Majú to spracovať predsa pre úžitok spoločnosti! 

Máme sa vracať k archívnym materiálom. A myslím, že aj dnešná tendencia 
v tvorbe súborov je nasmerovaná k návratom k pôvodným materiálom. Keď sa 
podarí z výskumných materiálov – či už z literatúry, archívneho filmu alebo 
z výskumov – čím viacej a dôvernejšie objaviť pôvodný materiál, to je predsa 
obohatenie! V Lúčnici, keď som pripravoval choreografie, snažil som sa čím 
viac poznať pôvodný materiál, štýl, ducha. Dovolil som si ďaleko viacej ujsť od 
pôvodnej formy – ale potom som si overoval, ako sa obecenstvo na program 
díva. Často, veľmi často prišli a povedali – éj, to je ono, takto to dakedy bolo!... 
Houby to tak bolo! Niečo som si domyslel! Ale v rámci toho štýlu! Snažil som 
sa ten štýl, toho ducha čím dôvernejšie poznať a rozmýšľať v tom štýle 
a v tomto štýle aj tvoriť! A keď výsledok ľudia prijali za svoj, to bol jeden zo 
znakov, že smer je asi dobrý... 

Ja si myslím, že aj teraz sa treba vracať k týmto pôvodným materiálom. 
Z iniciatívy tanečnej katedry VŠMU sa začali tanečné domy v Bratislave aj 
v Košiciach. To je dobré, už sme to mali dávno robiť. Učiť ľudí, ktorí majú 
záujem. A záujem majú nielen tí z odborného hľadiska, ale aj tí, ktorí si chcú 
zatancovať. Ja som to videl dávno – pred štyridsiatimi rokmi – v Amsterdame. 
Tam si mladí ľudia v tanečných domoch platili za to, že sa mohli učiť tancovať. 
A učili sa mnohé tance nielen európske, ale aj africké a ázijské. Robil som 
v tom čase v profesionálnom súbore v Amsterdame slovenské tance a bol som 
sa pozrieť v tejto tanečnej škole – každý mesiac mali ukážku toho, čo všetko sa 
naučili. Viedli ma z jednej miestnosti do druhej a v každej miestnosti iná mu-
zika hrala, iné tance tancovali. Títo Holanďania mali veľký záujem 
o cudzokrajné tance! A tak ich dobre tancovali, že som bol užasnutý. Bulharské 
kolo, grécke tance, muziky mali perfektne nahraté, ale oni to aj vedeli inter-
pretovať, to bola úžasná atmosféra! My sme v tom čase u nás na Slovensku tak 
veľmi nepociťovali podobnú potrebu. Oveľa viac sme folklórom žili. Ale dnes 
sa to čím ďalej tým viacej stráca a je to veľká škoda. Takže pokiaľ sa dá 
a pokiaľ je možnosť, treba sa k pôvodnému materiálu vrátiť a treba tento klenot 
podávať každému, kto oň má záujem. Lebo aj to prekomponovanie alebo štyli-
zácia, to len na základe dokonalého poznania pôvodného materiálu môže byť! 
Z.D.: Nakoľko pokladáte za dôležité rešpektovanie pôvodného materiálu 
a nakoľko je pre Vás dôležité scénické spracovanie. Čo pokladáte za 
dôležitejšie? 
Š.N.: Vždy je človek tak na hrane, pokiaľ až to prekomponovať. Ale to nie tak 
treba klásť otázku – treba rešpektovať aj pôvodný materiál a treba dosiahnuť aj 
to, aby scénické spracovanie spĺňalo všetky kritériá, ktoré má dosahovať pre 
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svoju vysokú úroveň. Vždy však záleží na vedúcom súboru. Na zdatnosti, 
schopnosti a tvorivosti vedúceho každého kolektívu. A potom je dôležité brať 
ohľad na to, pre akého interpreta a pre akého diváka je program určený... 
Z.D.: Myslíte si, že činnosť folklórnych súborov patrí ešte k tradíciám? Je to 
ľudová tradícia? 
Š.N.: Samozrejme, že je! To patrí k tomu! To je všetko tradícia! Predsa aj pros-
tredníctvom súborov sa tradícia nejako predlžuje, oboznamujú sa s ňou ľudia 
a trošku ju aj prijímajú. Hoci teraz všade, v rádiu aj v televízii, od rána do ve-
čera znie len popmusic a už sa nevie, čo je naše, čo je africké. Ja som za to, aby 
každý umelecký žáner prekvital, ale každý žáner má mať svoje miesto, nie aby 
sa protežoval jeden na úkor druhého.  
Z.D.: Podľa Leščáka jedným zo znakov folklorizmu je protiklad folklorizmu 
voči folklóru. Kde vidíte tento protiklad Vy? 
Š.N.: V scénickom spracovaní. Čo je na scéne, to je divadlo. A tam sa už musia 
rešpektovať divadelné zásady. To je nie ako folklór, ktorý žije na svadbách 
a podobne. Toto je scénické podávanie, už sa delí na účinkujúcich a divákov. 
Diváci sa dívajú, dajú sa zabávať – to je rozdiel. Ale všetko na scéne sa živí 
z našej bohatej ľudovej tradície vo všetkých jej prejavoch. Ja však nevidím 
dôvod významovo oddeľovať folklór na scéne a mimo nej. Aj folklór na scéne 
dostáva svoj spoločenský význam, je z neho účinok, pomáha vytvárať charakter 
národnej kultúry – to sa treba tak na to dívať. 
Z.D.: Ďalšou z funkcií folklorizmu je výchovná funkcia, teda výchova 
interpretov aj divákov. Máte s tým veľmi veľké skúsenosti. 
Š.N.: Aj Ty si bola v Lúčnici. Vieš veľmi dobre, že keď kolektív má vykazovať 
nejaké umelecké výsledky, musí mať istú disciplínu. To musí byť na každej 
úrovni týchto súborov – od dedinských a detských až po Lúčnicu a SĽUK. Ale 
členovia súborov musia mať k sebe aj vzájomný vzťah, musí sa vytvoriť opti-
málne aj duchovné prostredie. Vtedy sa dá z ľudí vytiahnuť to maximum, čo 
oni sami dokážu. To je veľmi dôležité. Lúčnica je doma vedená ako amatérsky 
súbor, ale v zahraničí sme chápaní ako profesionáli a také máme aj nároky na 
svojich členov. Prichádzame potom aj do konfliktu so školou a ostáva na kaž-
dom členovi, ako si dokáže zorganizovať svoj osobný čas tak, aby stíhal povin-
nosti školské aj umelecké. A potom – je dôležité v kolektíve vytvoriť také 
prostredie, ktoré umožňuje dosahovať maximálne výsledky aj v programe na 
scéne. A to inšpiruje aj ostatných mladých ľudí, napríklad vo Východnej. Mladí 
ľudia v hľadisku aj fandia, aj sú hrdí na to, čo vidia. 

V Lúčnici sú dobré choreografie, zvyčajne aj dobrý program. Tanečníci aj 
muzikanti majú perfektnú umeleckú interpretáciu. Sú tu aj pekné dievky, aj 
pekní mládenci – to je paráda, to sa hodnotí. A to nie len v domácom sloven-
skom prostredí, ale aj v medzinárodnom merítku. Veď my sme boli na zahra-
ničných festivaloch, kde bolo aj 20 súborov – mnohé z nich aj profesionálne. 
Ale Lúčnica vždy tak nejako zvláštnejšie pôsobila na divákov. Scénické spra-
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covanie je v Lúčnici aj podľa zahraničných kritík také, že dávame dôraz na 
pôvodný materiál, ale pritom na vysokej umeleckej úrovni. Naše programy sú 
hodnotené ako náročné a veľmi silné, divácky pôsobivé. A to je ono, o to sa 
snažíme, aby to takéto bolo. To potom znamená, že pri našom programe prídu 
si na svoje nielen diváci, ktorí sa zaujímajú o folklór, ale aj cudzinci a kritici, 
ktorí sa na náš program pozerajú z umeleckého hľadiska. 
Z.D.: Myslíte si, že vystúpenia Lúčnice majú vplyv aj na tých divákov, ktorí 
nemajú záujem o folklór? 
Š.N.: Pred pár rokmi sme robili program To je Lúčnica. V programe vlastne 
prebiehal konkurz so všetkými typmi záujemcov – od rokera a pankáča cez 
baletku až po tanečníkov z regionálnych súborov. Všetci sa v programe 
zabávali, učili sa tance, až to vyvrcholilo v záverečnom obraze, ktorý sme 
nazvali Generálka. Na programe spolupracoval aj Elán – Jožo Ráž tam spieval. 
Tam som sa snažil nejako preľnúť oba dnešné svety. Nie postaviť ich do 
konfrontácie, hoci by to mohla byť aj konfrontácia. Ja som sa však snažil nájsť 
to, čo obe skupiny spájalo.  

No a potom sme pripravili projekt Elán a Lúčnica. Aj som sa bál, ako to do-
padne, čo povedia vyznávači popu na Lúčnicu. Bol som prekvapený – 
z rôznorodého protipólového obecenstva sa stalo jedno homogénne obecenstvo, 
ktoré tlieskalo tak Lúčnici, ako aj Elánu. A vďaka tomuto programu aj tí, ktorí 
boli prekvapení, prečo s Elánom ide vystupovať Lúčnica, videli aj tú lúčničiar-
sku parádu! Nie len mykanie sa, čo nemá ani nejaké zákonitosti. Na Slovensku 
to je bohužiaľ tak zaužívané – folklór je jedna strana a niečo úplne iné je pop-
music. Nieto pojítka pre väčšinu ľudí medzi týmito dvoma pólmi. Ale máme aj 
iné príklady – na Balkáne sa prelínajú ľudové piesne s tanečnou muzikou až 
nerozoznáte, čo je ľudové a čo popmusic. Tam to ide, ale u nás je to delené – 
buď jedno, alebo druhé. A oba póly sú postavené proti sebe. Vyznávači popu si 
povedia – pch, folklór. Ale afroamerická muzika, ktorá z Ameriky ide – veď tá 
vychádza z folklóru! Ale keďže je to odinakiaľ, tak naši mladí ľudia – hurá! To 
je moderné!  

Američiania a západná kultúra, ktorú tak velebia naši mladí ľudia – ja ne-
mám nič proti nej, len aby sme sa nestratili. My ideme od extrému do extrému 
– od východu krajného po krajný západ – a kde sme my?! Tam nás to rozmetá 
a Slováčkovia sa stratia pomaly. V Amerike som po našich predstaveniach 
často počul, že naša produkcia je to najmodernejšie umenie. Často som videl 
tamojších mladých ľudí, ako si naše tanečné pohyby opakovali a nadchýnali sa 
– veď to je moderné! Ten rytmus, pohyb, oblečenie, všetko dohromady aj 
s výzorom účinkujúcich – to ich fascinovalo! Ale my Slováčkovia sme už 
dávno svetoví! 
Z.D.: Myslíte si, že človek, ktorý pochádza z čisto moderného mestského 
prostredia, sa dokáže dopracovať do rovnakého štádia uznávania a interpretácie 
folklóru ako ten, ktorý vzíde možno z hriňovských lazov? 
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Š.N.: Ale áno, je to možné. Mali sme v Lúčnici mnoho dôkazov, keď sme aj z 
mestských ľudí vychovali perfektných interpretov ľudového tanca alebo ľudo-
vej piesne. Ale môže to byť aj naopak, ja by som to tak nekládol do protikladu. 
Veď aj Elán sa často inšpiruje slovenskou melodikou – a zdá sa, že tým aj 
vyhráva. V slovenskom folklóre je obrovská základňa, z ktorej môžu čerpať 
ešte mnohé generácie ďaleko dopredu. 
Z.D.: Je podľa Vás dôležité, aby člen folklórneho súboru bol len interpretom, 
ktorý sa naučí tanečnej technike, alebo by mal aj poznať pôvod, základy, 
materiál... 
Š.N.: To by bolo veľmi potrebné, aby pôvodný materiál interpreti poznali. Len 
na to nieto času. Niekde je to tak, že keď sa veľa robí, nieto času ani originál im 
ukázať – a to je škoda! Ale bolo by to potrebné, aby videli mladí ľudia aspoň na 
záznamoch pôvodných interpretov, lebo len tak ich pochopia a vcítia sa do 
podobnej situácie. Dnešní mladí ľudia už nemajú ako poznať pôvodný folklór 
naživo. Tak by som povedal – skôr dokážu technicky tance zatancovať, ale keď 
nepoznajú materiál, pôvodného interpreta, tak ostanú len tak plávať na povrchu. 
A tu je ťažká úloha nielen moja, ale aj pre všetkých vedúcich súborov – vycho-
vávať interpretov nielen po technickej stránke, ale aj po tej by som povedal 
štýlovej, alebo duchovnej, aby poznali, z čoho to všetko vzišlo. 

Koľkokrát si aj v Lúčnici poviem – čo s vami robiť, aby ste to pochopili? Je 
to aj otázka temperamentu, dakedy to len tak odfláknu, odchodia – nenávidím 
to! Je to ako s Cigánmi – keď im zaplatíš, zahrajú, keď si vypijú, sem tam aj 
zaspievajú. Ale už tanec – jéééj, to už je ťažko, trápenie na svete!... Potrebuje 
dostať sa do správnej duchovnej pozície, aby sa dostal do tanca – a už keď sa 
dostane, tak je dobre. Už je potom sám vo svojom umení. Tak tomuto sa sna-
žím aspoň priblížiť mladých ľudí v Lúčnici. 

Keď som tak raz nevedel, čo s nimi, tak mi povedali – „rozprávky!“ Ne-
rozumel som, čo chcú. A to mysleli moje rozprávanie o okolnostiach, za akých 
som sa k prejavom ja dopracoval, ako som ich vyskúmal a za akých okolností 
tie pôvodné prejavy žili. Ale im aj trochu predvediem a to im už tak pootvorí 
dvere k tomu, ako to pôvodne vyzeralo. Dnešní mladí ľudia nemajú veľa mož-
ností poznávať folklór. Takéto vedenie je tiež úlohou vedúcich, aj po tejto 
stránke – viesť ich k filozofii, k pochopeniu, čo to vlastne to ľudové umenie je. 
Z.D.: Kde vidíte hranicu „peknoty“ na pódiu? 
Š.N.: Koľkokrát som od mladých choreografov počul hodnotenie, že nejaký 
program bol efektný – ale to nemalo dušu! Ja nie som národopisec, nepoznám 
detaily, ale keď spracovaný materiál priznáva pôvodného ducha, ako som o tom 
hovoril, prijímam to. Toto je už náročná oblasť, ale nesmie sa zanedbávať! 
Z.D.: Ako prijímajú Vaše choreografie mladí ľudia – interpreti týchto 
choreografií? 
Š.N.: Občas až po dlhšom čase príde, že novú choreografiu mladí ľudia 
začínajú chápať a postupne sa v nej sami začínajú objavovať. Ja som za to – 
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nebránim individuálnej tvorivosti, ba dokonca si na nej zakladám. Je mojím 
záujmom, aby si interpreti jednotlivé tanečné typy a štýly zachovávali. 
Podporujem ich v tom – a mňa to tiež inšpiruje. Ale musíme si uvedomiť, že sú 
to predsa dnešní mladí ľudia! Nemôžu rovnako dubasiť ako naši pred sto 
rokmi! Dnešní mladí interpreti majú iné skúsenosti ako tí pred sto rokmi a aj tí, 
ktorí sa na nich dívajú, sú iní. Musíme im priznať ich zmenu – veď aj tradície 
sa vytvárajú postupne. Potom obaja viac porozumejú pôvodnej podstate. Zas 
taký úzkoprsý v tomto ja nie som.  

Dôležité však je, že interpreti žijú v kolektíve, musia rešpektovať jeden dru-
hého, bez toho sa spolupracovať nedá. Takí, ktorí sa nedali nasmerovať, tí mu-
seli skôr či neskôr odísť a často aj sami od seba. Na jednej strane je pre súbor 
veľmi dôležité, aby každý jeden bol kvalitný a individuálny. Ale na strane dru-
hej stojí ich súhra – a tu súhra musí byť, pokiaľ netancuje sám. Súhra je 
v každom kolektíve veľmi dôležitá.  
Z.D.: V čom ďalšom vidíte význam činnosti mladých ľudí v Lúčnici aj vo 
folklórnych súboroch všeobecne? 
Š.N.: Mladí ľudia vidia svet, ktorý by ináč nepoznali. Vytvárajú si o tomto 
svete svoj vlastný názor na základe svojho vlastného poznania. Vo svete si 
vedia prehodnotiť, čo tam vidia, a porovnať s tým, čo doma robíme – to je taká 
škola života.  

Zároveň si mladí ľudia, ktorí poctivo a pravidelne pracujú v súboroch, mu-
sia vedieť zorganizovať svoj čas tak, aby stihli všetko – aj školu, aj Lúčnicu či 
iný súbor. Mnohí mi potvrdzujú, že v Lúčnici prežili najkrajšie roky a veľa sa 
tu naučili. Získali sebavedomie, sebaistotu. A to, čo ste Vy v Lúčnici zažívali, 
vedomie toho, že Vaša aktivita má voľajaký význam, má dačo do seba, 
o dačom vypovedá, to Vás posilní na celý život. A Vy vypovedáte nie len pre 
seba, ale aj pre tých, ktorí sa na Vás dívajú. Takže nie len seba vychovávate 
a zušľachťujete v súbore, ale svojou činnosťou po etickej stránke vychovávate 
a zušľachťujete aj svojho diváka. A dnes je stále dôležitejšie, že vychovávate 
diváka aj po stránke národnej hrdosti. 
Z.D.: Pán profesor, ďakujem za rozhovor. 
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M. Mešša: Vyhnanie z raja (1980–1981) 
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„Tvorba je folklorizmus a výrobok je ľudové umenie“ 
Rozhovor s PhDr. Martinom Meššom 

 
Zhovára sa Juraj Zajonc 

 
 
Kľúčové slová: výtvarný folklorizmus, drevorezba, súčasné ľudové umenie, tradičné 
ľudové umenie 
Keywords: art folklorism, woodcarving, contemporary folk art, traditional folk art 
 
Martin Mešša is an ethnologist who worked as an editor of printed and electronic media 
and as an ethnomusicologist. He is currently employed in the Folk Art Center as an 
ethnologist – the leader of the section of education. At the same time he is engaged in 
non-professional woodcarving art activities. In the interview he expresses his view on 
the contemporary non-professional woodcarvers and their work as an ethnographer as 
well as creative person. He clarifies the basis of his art activities and describes the 
forms of his contacts with woodcarvers. The author considers the influence of 
ethnography on his wood carving (i.e. inspiration by the artifacts from the museums 
collections) as well as utilizing his creative art experience in the professional 
ethnographic point of view of the traditional art and its creators. The contribution also 
aims to define the author's position among the contemporary woodcarvers in Slovakia. 
 

PhDr. Martin Mešša sa narodil v Košiciach v roku 1949. Študoval v Prahe 
na Vysokej škole politickej, potom na Fakulte histórie Moskovskej štátnej uni-
verzity históriu, archeológiu a etnografiu. V roku 1975 ukončil štúdium náro-
dopisu na Katedre etnografie a folkloristiky Univerzity Komenského v Brati-
slave. Do roku 1979 pracoval ako redaktor spravodajstva v štúdiu Slovenskej 
televízie v Košiciach. Potom pôsobil do roku 1995 v Šarišskom múzeu 
v Bardejove a v rokoch 1996–2001 v Slovenskom národnom múzeu – Etnogra-
fickom múzeu, do roku 2000 ako riaditeľ. Od roku 2001 pracuje ako etnológ a 
vedúci strediska vzdelávania v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, 
s ročnou prestávkou v roku 2003, počas ktorého pôsobil v Krajskom múzeu 
v Prešove. Oblasťami jeho odborného záujmu sú tradičné staviteľstvo 
a bývanie, tradičná výroba, ľudové umenie. Pôsobí ako dramaturg, člen 
odborných komisií podujatí spätých s prezentáciou folklóru a tradičnej kultúry. 
Ako amatérsky tvorca sa od 80. rokov 20. storočia venuje drevorezbe. Jeho 
práce sa objavili napríklad na výstave amatérskych výtvarníkov okresu 
Bardejov, na Výtvarnom Poprade a Výtvarnej Dubnici, na výstavách ÚĽUV-u. 
Plastiky, reliéfne vyrezávané piesty M. Meššu tvoria súčasť zbierok Slovenskej 
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národnej galérie v Bratislave, Východoslovenského múzea v Košiciach a sú 
zaradené aj do sortimentu predajní ÚĽUV-u. Svoje skúsenosti a zručnosti 
odovzdáva záujemcom o drevorezbu v kurzoch organizovaných ÚĽUV-om, 
ktoré vedie vo Dvore remesiel. 
 

Podnetom k tomuto rozhovoru bol fakt, že rezbárstvo je pre Martina Meššu 
rámcom, ktorý pozná z dvoch strán: ako etnograf, pre ktorého je objektom od-
borného záujmu, a súčasne ako tvorca reliéfov, plastík s vlastným pohľadom na 
svet i na iných rezbárov. Rozhovor vznikal od januára do júna 2005 v písomnej 
forme redigovaním a debatou nad textami odpovedí etnografa-rezbára Martina 
Meššu. Cieľom bolo aspoň sčasti poodhaliť, čo sa nachádza v priestore medzi 
objektívnym a subjektívnym pohľadom na rezbársku tvorbu, ako sa v myslení i v 
praktickej činnosti spája racionálny odborný úsudok s individuálnou kreativi-
tou. 
 
J.Z.: Akými cestami sa odborne vyškolený etnograf dostane „na druhú stranu“, 
do sféry, ktorá bola dovtedy iba predmetom jeho vedeckého záujmu? 
M.M.: Keď človek hľadá to, čo ho doviedlo k určitej činnosti, zistí, že podnet, 
ktorý považoval za prvý, bol vlastne posledný, no rozhodujúci. Podnetom 
môjho dodnes trvajúceho, spočiatku teoretického a neskôr aj praktického záuj-
mu o rezbárstvo bolo písanie textov k obrazovej reportáži o rezbárovi Pavlovi 
Šarišskom1 z Janova pri Prešove do týždenníka Život asi v roku 1980. Poznal 
som ho už dlhší čas osobne. S jeho tvorbou som sa stretával na výstavách ama-
térskej výtvarnej tvorby počas pôsobenia v košickej redakcii Televíznych no-
vín. Sledoval som, čo bolo o ňom publikované. O jeho rezbárčení som natočil 
medailón. Pri príprave spomenutého textu pre Život mi Paľo po mojich otáz-
kach o jeho prístupoch k rezbe podal s úsmevom kus dreva so slovami, aby som 
to skúsil sám. Potom vraj budem vedieť, ako pristupuje k rezbe človek bez pat-
ričnej odbornej prípravy, keď na všetko musí prísť sám. Z ponúknutého dreva 
som začal robiť Jánošíka. Tému mi len tak mimochodom určil Paľo. Pracoval 
som ostrým kuchynským nožom a tupým stolárskym dlátom. Požičal som si ho 
v dielni Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch, kde som v tom čase 
pracoval i býval. Po dňoch a nociach tvrdej práce sa mi podarilo vyrezať 
z bloku lipovej guľatiny postavu Jánošíka. Jednu ruku mal síce pod opaskom, 
oči ako gombíky, hlavu veľkú ako ramená či ramená úzke na šírku hlavy, ale 
mal svoj pôvab. Predovšetkým pre mňa, pretože som vedel, koľko námahy 
a úsilia ma to stálo.  
J.Z.: Bola to iba náhoda, že ste sa stretli s rezbárom, a preto Vás zaujala táto 
oblasť tvorby, alebo ste mali už predchádzajúce rezbárske skúsenosti? 

                                                           
1 1943–2004 
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M.M.: Vyrastal som ako učiteľské dieťa, no na dedine. Preto aj ja našťastie 
patrím ešte ku generácii detí, ktorým slúžil nožík nielen na odrezanie slaninky 
na pasienku, ale aj na odrezanie paličky na jej opečenie, na výrobu drevených 
šablí, pušiek alebo parite, ako sme na Šariši volali gumipušku. Že som sa ta-
kejto činnosti v detstve venoval, mi rodičia pripomínali po mojich prvých úspe-
choch na súťažiach a prehliadkach amatérskeho výtvarníctva. Spomínam si na 
staršieho kamaráta Filipa Harčara, syna pani školníčky z ľudovej školy vo Fri-
čovciach. Z dreva vedel vyrezať krásne šable, lietadlo s vrtuľou ako veterník a 
predovšetkým nám ukazoval, ako bezpečne používať nožík na strúhanie, zapá-
jal nás do roboty. Šabľu, ktorú mi vyrezal, som mal dlho po presťahovaní do 
Prešova odloženú v pivnici činžiaku, aj keď bola zlomená a ostala z nej len 
rúčka s krytom z jedného kusa dreva. Neskôr to bola éra záujmu o Indiánov, 
knihy ako Dvaja divosi alebo Zálesák Rolf, ktoré dávali veľa inšpirácií na vý-
robu lukov, šípov, totemov, fajok mieru a všetkého, čo vyžadovalo určitú ob-
ratnosť v robote s nožíkom. Rodinné úvahy o tom, odkiaľ sa vo mne vzal vzťah 
k práci s drevom končili konštatovaním, že môj starý otec, mamin otec Jozef 
Kušnír, bol dobrým tesárom i stolárom. Z dreva vedel robiť dvere, okná, tríby2 
do mlynských kolies, kolesá, vozíky i nábytok. Bol synom mlynára. Vyrástol 
v mlyne v Haršagu, dnes Záborské pri Prešove, z ktorého sú dnes už len ruiny. 
Bol skutočne šikovným človekom, aj keď mal od detstva pochrámanú pravú 
ruku. Vtiahlo mu ju do valcov mlyna. Od dvadsiatich deviatich rokov mal 
problémy s krčnou chrbticou. V čase prepuknutia choroby dlho ležal a vtedy sa 
viac venoval drobnejším prácam. Mame a tete vyšil obrusy, nástenky, dečky na 
nábytok. Keď choroba trochu povolila, vyrezával rámy na obrazy. 
J.Z.: Vyrezávanie z dreva bolo len súčasťou hier v okruhu Vašich rovesníkov 
alebo ste podporu, podnety pre tvorivé aktivity nachádzali aj doma? 
M.M.: S prácou profesionálnych sochárov som sa stretával od detstva. Boli to 
reštaurátori – sochári a maliari z Prahy, ktorí reštaurovali fresky zo 17. storočia 
na cimburí renesančného kaštieľa vo Fričovciach, kde som s rodičmi býval. 
Sochári Palcr, Chlupáč i iní sa stali rodinnými priateľmi a domácnosť i ateliér 
Zdenka Palcra v Zdibech pri Prahe i v Prahe som navštevoval počas štúdií 
v Prahe i v Moskve. Neobišiel som ich ani pri pražských exkurziách 
z bratislavskej fakulty či počas pôsobenia v televízii. Keďže otec bol od mojich 
desiatich rokov riaditeľom Galérie výtvarného umenia v Prešove, okrem pre-
hliadok výstav som absolvoval mnoho návštev priamo u maliarov a sochárov. 
Neskôr som sa s viacerými priatelil aj osobne. Z detstva spomeniem Jula Ma-
chaja, ktorého ateliér bol asi dvesto metrov od nášho bytu, a košického sochára, 
vynikajúceho portrétistu Vojtecha Löfflera. So sochami som sa stretával od 
roku 1962 každé leto aj vo Vyšných Ružbachoch na slávnych sympóziách, na 
ktoré v šesťdesiatych rokoch chodili poprední európski i mimoeurópski sochári. 

                                                           
2 drevené zuby do ozubených kolies prevodovej sústavy mlyna 
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Sympóziá som navštevoval neskôr aj pracovne ako televízny novinár. Sochy 
som mal rád, ale nikdy mi nenapadlo, že ich budem aj robiť. 
J.Z.: Dielo, ktoré vnímate ako rezbársku prvotinu, vzniklo v dobe, keď ste pra-
covali i bývali v Bardejove. Aký význam malo prostredie tohto mesta v živote 
rezbára Martina Meššu?  
M.M.: Do Bardejova, aj k vyrezávaniu, ma priviedlo prostredie mesta i v ňom 
pôsobiaci umelci. V tom čase prebiehali intenzívne práce na reštaurovaní rad-
nice, ktoré viedol môj priateľ kamenosochár, žiaľ dnes už nebohý, Ivan Mlyná-
rik. S ním pracoval kamarát z ulice z Prešova Marián Mlynarič. Neskôr pribudli 
Vlado Majer, Dušan Kmec, Jano Hampel. Všetci sekali sochy i architektonické 
prvky. Okrem toho kreslili, maľovali. Kolega Mikuláš Lovacký, absolvent Ka-
tedry výtvarnej výchovy na Filozofickej fakulte v Prešove, pôsobil v múzeu 
najmä ako historik, ale bol aj všestranným výtvarníkom. V Bardejove pôsobili 
akademický sochár Vlado Nahálka, právnik a keramikár Laco Švantner, aka-
demický maliar Ivan Chapčák, manželia Junekovci a mnohí ďalší výborní 
amatérski výtvarníci. 

Jednou z okolností, ktorá ma zo začiatku držala pri vyrezávaní, bolo rizi-
kové tehotenstvo manželky. Musela ležať nejaký čas doma a ja som jej po ro-
bote robil spoločnosť s drevom na kolenách a nožíkom v ruke. Okrem plastic-
kej rezby som vyrezával aj panáčikov z kúskov bukového dreva, z odpadu z 
výroby parkiet. Neskôr bolo pre mňa potešením a satisfakciou, keď sa s nimi 
moja dcéra Barbora, po tom, čo trochu vyrástla z kočíka, hrala. Rozprávala sa 
s nimi, stavala ich do radu, vymýšľala pre nich hry. Volala ich moji ľudi. Doká-
zala vtedy presedieť pri mne celé hodiny a sledovať moju prácu. Kvôli nej som 
musel sochu začať vždy od tváre. Vtedy dostala meno a dcéra sa jej prihová-
rala. Sľubovala jej, čo všetko na nej vyrežem, až kým nebola socha hotová. 
J.Z.: Ako zasahoval do formovania Vašej rezbárskej osobnosti kontakt s tra-
dičným umením v rámci štúdia etnografie? 
M.M.: Keď sa však vraciam k štúdiu na Filozofickej fakulte v Bratislave, 
z ľudového výtvarného umenia tam toho veľa nebolo povinného. Doma 
i v knižnici galérie však bol vždy dostatok takto zameraných kníh, ktoré ma 
nenechali chladným. Mnohé predmety, ktoré som poznal z fotografií, sa mi 
neskôr dostali do rúk v Slovenskom národnom múzeu v Martine a mnohé 
máme aj v zbierkach ÚĽUV-u. Ľudovému umeniu som sa najviac venoval asi 
v televíznych novinách. Robili sme spravodajstvo z výstav, festivalov, medai-
lóny tvorcov v rámci záujmovej umeleckej činnosti. Písal som komentáre, a 
pretože som nechcel, aby boli opísané z katalógu či otváracieho prejavu kurá-
tora výstavy, vrátil som sa k literatúre, poznámkam zo školy. S ľudovým ume-
ním som sa neskôr stretol v múzeu pri spracovávaní druhostupňovej dokumen-
tácie a centrálnej evidencie diel ľudového umenia, ktorú inicioval doktor Štefan 
Mruškovič zo Slovenskej národnej galérie. Táto robota najviac zjednotila ter-
minológiu, kvôli obmedzenosti vtedajšej výpočtovej techniky a rozsahu popisu. 
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Hoci v tvorbe sú rozhodujúce podnety, u mňa to nebolo len to očarovanie 
tradičným ľudovým umením, ale aj zložitá situácia vyplývajúca zo zdravotného 
stavu. Zastihla ma hneď po skončení štúdia, v priebehu základnej vojenskej 
služby. Prognóza mi nedovoľovala uvažovať o dlhodobej systematickej práci 
v odbore, kde sa výsledky objavia až o pár rokov. Televízne spravodajstvo ma 
síce bavilo, ale bolo plávaním po povrchu. Neuspokojovalo ma, a preto som sa 
vrátil k etnografii v múzeu. Tvorba výstav, budovanie expozícií, dokumentácia 
v teréne, poznávanie zbierok poskytovalo námety pre natáčanie filmov. A ná-
hoda chcela, že som sa dostal k rezbárstvu, ktoré mi umožnilo dosiahnuť vý-
sledky rýchlejšie a zanechať stopy. 
J.Z.: Ako na Vás vplývali reakcie ľudí, ktorí sa stretli s Vašimi dielami?   
M.M.: Pochvaly a kladná odozva u takých ľudí ako archeológ dr. Jozef Vladár, 
múzejník dr. Jozef Vozár či výtvarník Jozef Haščák boli pozitívnou stimuláciou 
k tvorbe. Moje sošky sa páčili aj príbuzným a priateľom. A keď ich uvidel ná-
hodný návštevník skanzenu, inak lekár z kúpeľov Bojnice a zberateľ ľudového 
umenia, a silou-mocou si chcel jednu kúpiť, prestal som ich držať len pre seba 
a odvážil som sa zúčastniť na okresnej súťaži amatérskych výtvarníkov. 
J.Z.: Iste to nie je jednoduché, no pokúste sa ako etnograf charakterizovať seba 
samého ako rezbára. 
M.M.: Nerád sa kategorizujem. Ja režem a to nechávam na iných. Výstižne ma 
charakterizovala Katarína Čierna pri vernisáži mojej výstavy Drevené piesty 
v kaviarni ÚĽUV-u v roku 2000: „Ako mnohí z insitných umelcov, aj M. 
Mešša sa orientuje na ľudskú figúru… Jeho práce sú akýmsi prelomom 
v dodnes pretrvávajúcom názore na insitné umenie, ktorý už nevystačí 
s predstavou naivnosti v úzkom zmysle slova. Život ľudí sa mení a mení sa aj 
pojem vrodeného nenaučeného umenia, ktoré nie je ani normou, ani dogmou, 
ale vývojovým procesom, ktorý odráža prirodzenú poetickú schopnosť človeka 
realizovať sa umeleckou tvorbou v neusmerňovanom prejave. M. Mešša chce 
vypovedať o sebe, o svete, a to symbolickým spôsobom, ktorý interpretuje vý-
razným a spontánnym gestom.“3 

Ak sa hodnotím sám, tak výtvarným jazykom som v niektorých prácach 
viac insitným rezbárom. Mojou motiváciou je však jednoznačne tradičná ľu-
dová drevorezba. Preto som viac „ľudový“, som teda príkladom výtvarného 
folklorizmu. A to nielen preto, že som vyštudoval etnografiu. Ani nie preto, že 
v mojich prácach používam napríklad prvky ľudového odevu, presnejšie, že 
som prešiel či prechádzam etapou postáv v prvkoch ľudového odevu, hoci čo-
raz viac štylizovaného. Ale preto, lebo začiatok vlastnej výtvarnej tvorby, prí-
stupy a postupy sú vedomé, čerpané z prednášok, návštev múzeí, zo stretnutí s 

                                                           
3 Z otváracej reči Kataríny Čiernej, kurátorky zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie 
na výstave Martin Mešša – Drevené piesty, ÚĽUV, jún – august 2000. 
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rezbármi, štúdia odbornej literatúry. Mám dojem, že som si vypracoval štýl, 
podľa ktorého je možné moje práce poznať. Aj iných rezbárov hodnotím podľa 
toho, či robia ako niekto, alebo či sú sami sebou. Aj preto, rovnako ako tí, ktorí 
napodobujú, musím poznať práce, štýl viacerých rezbárov. Ale i klasiku, teda 
tradičnú rezbu anonymných tvorcov, často spojenú s úžitkovým predmetom: 
napríklad rezba na črpáku, rezbou zdobené časti nástrojov, ale aj sakrálne plas-
tiky. Vedome sa snažím nikoho nenapodobovať. Ak je ale niečo pekne 
a šikovne urobené, občas sa to snažím použiť aj vo vlastných prácach. 

Do kategórie insitnej tvorby ma začleňovali už na súťažiach a prehliadkach 
amatérskeho výtvarníctva, kde som dosiahol prvé úspechy. V snahe zobraziť 
všetko tak, aby bol námet čitateľný na prvý pohľad, som sa spočiatku púšťal do 
rezania detailov, ktoré som nezvládal technicky a ani výtvarne nepôsobili naj-
lepšie. Postupne som od toho upúšťal. Možno aj pod vplyvom priateľov vý-
tvarníkov. Ich kritika bola veľmi mierna, aby ma neodradili od roboty. Skôr ma 
povzbudzovali poukazovaním na pozitívne prvky, ktoré som potom podvedome 
výraznejšie využíval. Z druhej strany to boli technické determinanty. Určitú 
hranicu zručnosti som už nedokázal prekonať, no skúsenosti s vlastnosťami 
dreva tiež urobili svoje. Hlbšie poznatky a skúsenosti s drevom mi umožnili 
vyjadrovať sa rezbou lepšie, jasnejšie, presnejšie. 
J.Z.: Takže existuje spätosť medzi Vaším rezbárskym výrazom a technikou 
rezby, ktorú používate? 
M.M.: Dodnes som ostal verný nožu ako dominantnému nástroju. Nielen preto, 
že ako etnograf viem, že takto rezali ľudoví rezbári, ale je mi to nejako priro-
dzenejšie. Hlavne preto, že zriedkavo režem na stole. Väčšinou pracujem voľne 
v rukách s drevom na kolenách. Aj táto rezba má svoje technologické princípy 
a zásady bezpečnosti. Dláta využívam len tam, kde sa nedá použiť nôž a pri 
veľkých, takpovediac monumentálnych sochách na rezbárskych sympó-
ziách, plenéroch. Mám rád rezbárske plenéry, aj keď sa tvorba veľkých sôch, 
okrem úľov, akosi vymyká zažitým definíciám. Na plenéroch pôsobia rezbári 
nielen na verejnosť, ale aj na seba navzájom. Spoločné problémy v tvorbe, ale 
i zručnosť toho druhého stimuluje byť lepším, robiť trochu inak.  
J.Z.: Ako prenášate do Vašej tvorby pre Vás zaujímavé prvky, výrazové pros-
triedky tradičného výtvarného prejavu? 
M.M.: Oslovujú ma aj figúrky na drevených náhrobníkoch, výzdoba pastier-
skych palíc, ľudové hudobné nástroje, detaily ľudového odevu. Niekedy si ich 
nakreslím alebo odfotografujem a odložím ako inšpiráciu. Inokedy ich použi-
jem ako vhodný kompozičný prvok úplne mimovoľne, bez predchádzajúceho 
dokumentovania. Často až dodatočne zistím, že som motív už niekde videl. 
J.Z.: Ucelenou oblasťou Vašej tvorby sú piesty s reliéfnou rezbou na doske. 
Ide o cieľavedomú nadväznosť na zdobené piesty, alebo ste sa k tomuto for-
mátu dostali od reliéfnej tvorby? 
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M.M.: K zdobeným piestom som sa dostal náhodou. Robil som svadobný dar 
pre kolegu z múzea v Bardejove a poruke som mal iba širokú lipovú dosku. 
Tvar piestu som obkreslil z kuchynskej dosky zo zbierok múzea. Mala zdobenú 
rúčku a ja som do plochy položil nahnevanú ženu s valčekom na cesto ako 
memento pre nastávajúceho manžela. Aj moje mangľovacie piesty vychádzajú 
zo zbierok múzea. Veľkosť majú podľa zatiaľ najstaršieho datovaného zdobe-
ného piestu z roku 1781. Zdobené piesty boli v ľudovom interiéri, okrem kulto-
vých obrázkov, tými predmetmi, ktoré plnili okrem prvotnej úžitkovej funkcie 
aj funkciu výzdobnú. A to nielen pri práci, ale aj keď boli odložené v kúte. Ich 
výzdoba však bola orientovaná smerom k osobe, ktorá s piestom pracovala, 
teda k rúčke. Väčšina mojich piestov i tých, ktoré robia iní rezbári, má opačnú 
orientáciu výzdoby. Je viazaná na zavesenie piestu na stenu za rúčku, čo hovorí 
o dominancii ich estetickej funkcie. 

 
 

M. Mešša: Pieseň pre páva (1999) 
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J.Z.: Čím sú pre Vás inšpiratívne náboženské motívy tvoriace druhý tematický 
okruh Vašich rezieb?  
M.M.: Náboženské motívy ma oslovujú kánonom zobrazovania postáv, ustále-
nosťou atribútov, podľa ktorých je postava identifikovateľná. Aj keď nie som 
veriaci, sakrálne témy robím s úctou. Začal som však reliéfom Vyhnanie z raja, 
kde archanjel v zbroji a so štítom na ruke vyháňa oštepom červa z jablka. Ar-
chanjel má fúzy, ako zo začiatku všetky moje mužské postavy. Nevedel som 
dobre vyrezať tvár bez fúzov. Na kritiku, či som už videl archanjela s fúzmi, 
s ktorou som sa dosť často stretával, som odpovedal otázkou: „A vy ste už vi-
deli archanjela bez fúzov?“. Obyčajne to vyvolalo ak nie smiech, tak úsmev. 
Potom nasledovali sakrálne témy vychádzajúce z kolekcie ikon Šarišského mú-
zea: Panna Mária s Ježiškom, Svätá Anna, Svätá Barbora, Svätý Jozef 
s Ježiškom. Popasoval som sa aj s kanonizovanou soškou bičovaného Krista 
(Vir Dolorum). Jeho ustarostenosť ma inšpirovala k tvorbe ženskej obdoby 
tohto námetu pre kolegyňu Katku Čiernu zo Slovenskej národnej galérie. Sošku 
som nazval Nad centrálnou evidenciou. Pre reliéf Narodenie som sa nadchol 
pri pohľade na sklomaľbu s týmto motívom v zbierkach Šarišského múzea. 
Zjednodušil som ju, doplnil som svoje prvky. Zo sakrálnej tematiky si najviac 
cením reliéf Ukrižovanie podľa obrázku z Evanjelia sv. Patrika uloženého 
v kláštore v priesmyku sv. Bernarda v Alpách a reliéf Pantokratora podľa fre-
sky na víťaznom oblúku v kostole sv. Egídia v Poprade. 

Najviac prác som vyrezal na tému Madona z Hlbokej cesty, pričom som 
opäť vychádzal zo zbierok Šarišského múzea. Tu ma inšpirovali pracovníci 
ÚĽUV-u. Blížila sa návšteva pápeža v Bratislave a vyzvali svojich spolupra-
covníkov, aby navrhli témy dotýkajúce sa regiónu a sakrálnej tematiky. Pri pr-
vých soškách som využíval tvar koncov lipového dreva, ktoré som našiel po 
jednom priereze stromov v Bardejovských Kúpeľoch. Z väčších kusov, so šik-
mým rezom na jednej strane, som vyrezal viacero reliéfov hlavy Jánošíka. Veď 
čákov už mal zarezaný. Z menších som vytvoril sošky Nebeskej kráľovnej. Re-
žem ju s príslušnými atribútmi, avšak ostatok je môj.  
Zaujímavá je aj tridsať centimetrov vysoká výklenková drevená soška Boha na 
výsostiach, ktorú robím podľa originálu z Bardejova. Ten získal začiatkom 
osemdesiatych rokov vtedy bardejovský hrnčiar Laco Švantner z búračky na 
Starom Blichu4 výmenou za nové mliečniky. Od neho som sošku získal. V 
spojitosti s originálom je zaujímavé, že túto tému je zakázané zobrazovať už od 
tridentského koncilu, ktorý sa konal v 16. storočí. A soška, podľa môjho do-
hadu, vznikla koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia. Nerobím z nej kópie, 
ale ňou inšpirované repliky. Majú úspech ako u priateľov, tak aj v predajniach 
ÚĽUV-u. Soška má rovnakú farebnosť ako napríklad nástenné maľby 

                                                           
4 Pre nie Bardejovčanov: Blich je bielidlo (z od nemeckého bleichen = bieliť). 
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v drevenom evanjelickom kostole v Kežmarku. Je jedným zo zobrazení Boha, 
ktoré dokumentujem všade, kde na ne natrafím. 
J.Z.: Ktoré obdobie, štýl či kánon sakrálneho umenia je pre Vás najsilnejším 
inšpiračným zdrojom? 
M.M.: Tematicky sa nechávam inšpirovať hlavne ikonopisnou tvorbou, aj keď 
patrí do oblasti maliarstva. Až na jednu výnimku, ktorú odborné práce 
o ľudovom umení zatiaľ nedocenili. Je ňou reliéf Pantokrator zo Šarišského 
Čierneho. Ikonopisné maliarstvo pracuje najmä v starších prácach a v ich zľu-
dovených obdobách so skratkou, štylizáciou. Línie sú čisté, nepretínajú sa. 
Vždy sú komponované na jednu stredovú vertikálnu os. Kompozícia je vyrov-
naná ako v celku, tak aj pri jednotlivých postavách, ktoré ostávajú identifiko-
vateľné. Vyžaruje z nich pokoj, vyrovnanosť, a to aj napriek tomu, že postavy 
oddeľuje lineárne kontúrovanie, ktoré dáva ikonám dynamiku, pohyb. Tieto 
inšpiratívne princípy, ako ukazujú zachované práce, v minulosti rešpektoval 
aj ľudový výtvarný prejav. Mňa k zjednodušeniu rezby na línie tela, odevu pri-
viedla prax a skúsenosti s drevom. K štýlu postáv na piestoch som sa napríklad 
prepracoval cez niekoľko desiatok, ba až stoviek kresieb. 
J.Z.: Ako sa vo Vašej tvorbe prejavuje fakt, že je spojením rezbárskej kreati-
vity a etnografického poznania? 
M.M.: Z etnografického školenia vychádza spomenutá snaha nenapodobovať, 
ísť vlastnou cestou. Podobnosti s tvorbou iných autorov môžu nastať hlavne 
v začiatkoch. Príčinou bývajú rovnaký materiál, prístup k rezbe a problémy 
s vyjadrením sa technikou plastickej či reliéfnej rezby. S etnografiou súvisí aj 
čerpanie námetov z ľudového umenia. Vychádzam z poznania atribútov svät-
cov, z významu znakov a ich vzájomného spájania do ideogramov. V mojich 
prácach nemá hviezda náhodne osem cípov. Ľaliu nemá každá postava, ale len 
sv. Jozef a Panna Mária, meč sv. Barbora. Gajdoši majú nástroje podľa gájd na 
rímse bardejovskej radnice. Viola da gamba v rukách muzikanta je prevzatá od 
muzikanta z pekla na ikone Posledný súd z Kožuchoviec alebo z Nižného Or-
líka. Moje práce nie sú totálnymi kópiami iných diel. Tými sa iba inšpirujem. 
To, čo ma zaujalo, si naskicujem, ale väčšinou to použijem po svojom. Drevo-
rezba si vyžaduje iný prístup a prenesenie motívu z plochy do priestoru, 
z kresby do reliéfu alebo sochy ma núti niečo vynechať či niečo pridať. Reliéfy 
vymýšľam aj tak, aby kompozične vyplnili plochu pri zachovaní témy, ktorá mi 
niečo hovorí a verím, že osloví aj diváka. Vyrezal som napríklad Útek do 
Egypta podľa tlačeného výjavu na antependiu z Bardejova zo 16. storočia. 
Predlohu som kompozične prispôsobil tvaru piesta. V rezbe som výjav zjedno-
dušil. Donútilo ma k tomu aj kompozičné „zhustenie“ obrazu. Divákom robilo 
problémy renesančné oblečenie Panny Márie s turbanom na hlave, ktoré sa mi 
páčilo najviac. Po vysvetlení ho však akceptovali. 
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Rezbárske i etnografické skúsenosti som využíval aj v múzeu pri jednodu-
chých konzervátorských i reštaurátorských prácach. Boli to zásahy na poškode-
ných sochách, na ktoré pre nedostatok času reštaurátori, ktorí robili gotiku, re-
nesanciu, v „najhoršom“ baroko, nemali čas ani chuť. 
J.Z.: Uplatňujete pohľad rezbára aj pri etnografickom skúmaní rezbárskej 
tvorby?  
M.M.: Prísne sa snažím rozlišovať rezbárstvo ako jav, tému odbornej etnogra-
fickej práce, od môjho rezbárstva. Keď som na sympóziu alebo v spoločenstve 
rezbárov, nevyjadrujem sa k práci iných z pohľadu etnografa a nechávam veci 
voľný priebeh. Aplikovanú etnografiu vidím inde. Veď to by bolo, ako keby 
lekár šíril choroby, aby ich mohol liečiť. Ak však za mnou ako za etnografom 
alebo rezbárom niekto príde a osloví ma, aby som mu povedal, čo si myslím 
o jeho práci, tak mu to samozrejme poviem. Ako etnograf nepozerám na tvorbu 
iných rezbárov cez svoje sochy a reliéfy, ale snažím sa o objektívny pohľad, aj 
keď to úplne nie je možné. Ak robím výstavu prác niektorého rezbára, hovorím 
o jeho tvorbe ako etnograf. Mnohé veci však chápem inak ako predtým, než 
som začal vyrezávať. Nepríjemnostiam sa vyhýbam tak, že nerobím kurátora 
výstav rezbárom, o ktorých si myslím, že niet čo vystavovať. Etnografi 
v múzeách aj inde si musia byť vedomí, že vystavením prác rezbárov kladú 
kritériá pre tvorbu ich nasledovateľov. Opäť zdôrazňujem, že nie každý vý-
tvarný prejav je umením, nie každá šikovnosť je umeleckou prácou. No vhod-
ným priradením vecí, ktoré akoby nemali výtvarnú hodnotu, k podobným ve-
ciam, napríklad inštalovaním prác viacerých autorov do jednej kolekcie, alebo 
ich cieleným výberom možno autora vhodne usmerniť. Tak môže vyniknúť 
jeho štýl, výraz, aj keď bude málo pripomínať ľudovú klasiku, teda úžitkovo-
dekoratívnu rezbu z učebníc, vlastivedy a monografií. Chytrí pochopia 
a neurazia sa. Tí ostatní budú urazení, ale nakoniec zbadáte, že iný názor ak-
ceptovali. Dokonca si ho často osvoja a za pár rokov si ani nespomenú, že ich 
niekto usmernil. Vidím to, keď porovnávam produkciu ÚĽUV-u v minulosti a 
dnes. Na trpezlivú a systematickú prácu s výrobcami, ktorú robí v ÚĽUV-e 
napríklad výtvarníčka Jana Menkynová, si po pár rokoch mnohí z nich už ne-
spomenú. Návrhy výtvarníkov, vystihnutie podstaty výrobkov, ktorú odovzdali 
výrobcom, si neraz osvojí celé spoločenstvo natoľko, že sú považované za tra-
dičný ľudový výrobok. A nakoniec sa môžu ocitnúť napríklad v Etnografickom 
atlase Slovenska. Takáto bola napríklad cesta šúpoľových bábik, slamených 
ozdôb, výrobkov z hrubostáčaného šúpolia, mnohých dlabaných výrobkov 
z dreva. 
J.Z.: Čo je podľa Vás súčasné rezbárstvo: ľudové umenie alebo amatérska 
tvorba? 
M.M.: Stretávam sa s oboma týmito polohami a s množstvom ich prienikov. 
Vo svojej práci považujem za amatérsku tvorbu takú, ktorá využíva princípy 
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a zákonitosti moderného alebo aspoň klasického profesionálneho sochárstva. 
Výtvarným folklorizmom v oblasti drevorezby je celá škála výtvarných preja-
vov v dreve, ktorá vedome využíva štylizáciu, zjednodušenie a kompozičné 
princípy ľudovej tvorby, či už si ich vie artikulovať alebo len odpozorovaním. 
Verím, že sa s ľudovými rezbármi ešte stretnem. Tí, ktorých som poznal, už 
zomreli a občas si myslím, že vedeli toho o ľudovej rezbe viac než priznali, len 
mi chceli urobiť radosť. Alebo vedeli, že by toho toľko vedieť nemali.  

Aj keď teoreticky v podstate ovládam rozdiel medzi insitnou a ľudovou 
rezbou, ich hranice stanovené priamo na základe výtvarných artefaktov pova-
žujem za veľmi subtílne. Insitná tvorba vychádza zo subjektívnych postojov a 
vnútornej potreby rezbára, ktorý sa neohraničuje kritériami spoločenstva. V 
počiatkoch s ním svoju tvorbu nekonfrontuje. Ľudová rezba je spätá s vníma-
ním spoločenstva, ktoré na ľudovú tvorbu akoby pôsobilo a pôsobí stále viac. 
Dokazuje mi to vlastná skúsenosť i výskumy v oblasti Bardejova.5 Odkedy 
aktívne vyrezávam, stále viac si myslím, že na tvorbu pôsobia dva determi-
nanty: zručnosť a výtvarný cit. Darmo viete, ako by to malo vyzerať, keď to 
neviete urobiť a naopak: darmo, že viete robiť, keď neviete čo. Dnes je málo 
rezbárov, ktorí sú úplne bez výtvarného názoru, bez prehľadu o ľudovej rezbe, 
ale aj o profesionálnych sochároch minulosti a súčasnosti. Väčšina rezbárov, 
ktorých som spoznal – okrem Andreja Hankovského, Jána Šoltýsa z Richvaldu 
a Jána Solového z Vaniškoviec – mala vynikajúci prehľad o výtvarnom umení. 
Tam vidím problém tejto tvorby. Na Slovensku, a nielen tu, sú manuálne zruční 
rezbári, často aj s potrebnou profesionálnou prípravou, ktorí podľa ich vlast-
ného názoru robia na ľudovo. Predlohami rezieb i tematicky sa inšpirujú 
uznávanými osobnosťami. Výtvarne a technicky sú pomerne zruční, avšak, aj 
keď nie všetci, vezú sa na vlne ľudovosti, na záujme spoločenstva o tvorbu 
vnímanú ako ľudové umenie. Je tu aj iná skupina zručných výrobcov, ktorí 
robia postavičky v krojoch, modely kravských i konských povozov, akože 
reminiscencie na krojovanú minulosť, na obdobie do polovice 20. storočia. 
Myslia si, rovnako ako niektorí kolegovia, že sú ľudovými umelcami. Veľmi 
výstižne pomenoval tieto práce, ktoré majú často od umenia, aj toho ľudového, 
veľmi ďaleko, profesor Richard Jeřábek. Použil termín výtvarný prejav ľudu. 
Ale neodsudzujem ani takúto tvorivú činnosť. Môže byť stupňom, ktorý pod 
vonkajšími i vnútornými vplyvmi môže viesť k prejavu, k umeniu. Je ju však 
treba takto definovať a takto o nej hovoriť. Tak ako o folklorizme, či presnejšie 
výtvarnom folklorizme, termíne, ktorý je ešte pre mnohých rezbárov takmer 
urážkou, aj keď ich tvorba jednoznačne je folklorizmom, nie folklórom ani 
ľudovým umením. Aj keď paradoxne výsledky ich činnosti môžu byť ľudovým 
umením. Dôraz kladiem na pocit rozdielu medzi pohnútkami činnosti a jej 
                                                           
5 MEŠŠA, M. 1985: Súčasní neškolení rezbári bardejovského okresu. In Ars Populi 2 (8), s. 172–
180. 
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výsledkom. Ľudový tanec je vždy ľudový tanec, ale činnosť súboru nie je 
procesom vzniku a existencie folklóru. Je to vedomý prístup, štúdium, 
poznávanie, teda folklorizmus. Vnímam to tak, že tvorba je folklorizmus a 
výrobok je ľudové umenie. 
J.Z.: Podľa tohto konštatovania existuje rezbárska tvorba ako proces len v 
rámci výtvarného folklorizmu? 
M.M.: Podstata tohto protirečenia tkvie v zmenených životných podmienkach, 
v odlišných možnostiach šírenia informácií. Ako rezbár som súčasne aj etno-
graf. Tvorím vedome, s poznatkami o základných kritériách objektu, ktorých 
splnenie vedie k jeho prijatiu u verejnosti. Proces tvorby je závislý od mojich 
poznatkov, od toho, či a ako ich využijem. Môj prístup je výtvarným folkloriz-
mom. Hotový objekt však začína žiť vlastným životom. Ak jeho výtvarné hod-
noty, ktoré sú výsledkom môjho cieľavedomého snaženia, príjme väčší či 
menší okruh ľudí, objekt splnil kritériá obecného prijatia. Potom možno pove-
dať, že je ľudovým výtvarným prejavom. V lepšom prípade, ak má ďalšie atri-
búty vlastné umeleckým štýlom, je aj umením. Také sú napríklad kópie tradič-
ných predmetov. Fujara predsa neprestane byť ľudovým, dokonca tradičným 
ľudovým hudobným nástrojom len preto, že ju vyrobil na základe výskumu, 
odbornej prípravy, technických výkresov, fotografickej a filmovej dokumentá-
cie Tibor Koblíček či Ľuboš Straka. Dôležité je, aby mala dobré zvukové vlast-
nosti, požadované ladenie a nemusí byť ani zdobená. Takéto prijatie prebiehalo 
aj v minulosti a všetci ho akceptujeme. S individuálnou tvorbou rezbárov, ale 
i hrnčiarov a s maľbou na skle je to náročnejšie. Nový objekt musí spĺňať ši-
rokú škálu kritérií požadovaných veľkým okruhom príslušníkov určitého spolo-
čenstva. U mnohých súčasných tvorcov je vnímanie týchto kritérií intuitívne. 
Výrobky takpovediac „z klenotnice“, ktoré sa zachovali aj vďaka svojim vlast-
nostiam, to majú jednoduché. Udržali sa vďaka ich úžitkovej, estetickej hod-
note ako výsledok vývoja, výberu trvajúceho niekoľko storočí. Dnešná doba je 
však náročnejšia. Diapazón estetických, úžitkových a iných nárokov na pred-
mety či objekty je širší. Ľudová pieseň ostáva ľudovou piesňou, aj keď ju po-
čujeme z rádia naspievanú školeným spevákom. Proces nahrávania, uchováva-
nia je technický, motivácia interpreta, ale i rádia je vedomá a tento proces je 
folklorizmom. Rovnako ako činnosť folklórnych súborov a dnes aj folklórnych 
skupín, aj keď pred viac ako dvadsiatimi rokmi mnohé reakcie na moju štúdiu 
o budúcnosti práce dedinských folklórnych skupín s týmto tvrdením nesúhla-
sili.6 Proces získavania bohatstva, ktoré je zachované už len technickými for-
mami alebo aj in situ, avšak vedome ako hodnota ľudového umenia, je folklo-
rizmom. 

                                                           
6 MEŠŠA, M. 1986: K teoretickým problémom zmien v činnosti dedinských folklórnych skupín 
z hľadiska niektorých aspektov vývoja tradícií. In Zachovávanie tradícií vo folklórnych skupinách 
a ich scénické stvárnenie. Košice : KOS, s. 35–42. 
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The contribution outlines the use of folklorism by the Regional Edification Centre in 
Banská Bystrica during the period 1963–1991. The text is based on the analysis of 
published materials as well as on the author’s professional experiences in this particu-
lar cultural edifying institution located in Central Slovakia. The author focuses on the 
non-professional art activities of the Centre. He highlights the activities of the folklore 
groups and describes the organization of festivals in the region and its regulation by the 
state administration. 
 

Folklorizmus bol v 20. storočí významným kultúrno-spoločenským, 
ideologickým i ekonomickým fenoménom života našej spoločnosti. Najvý-
znamnejším podujatím na Slovensku v prvej polovici 20. storočia boli Stredo-
slovenské národopisné slávnosti v sliačskych kúpeľoch (1934, 1935, 1937), 
ktoré pripravila Národohospodárska župa Stredoslovenská. Tá mala znaky 
spolkového združovania subjektov a inštitúcií na území bývalej XVIII. župy v 
rámci správneho členenia Slovenska. Jedným z jej okruhov činnosti bol i tzv. 
princíp regionalizmu, ktorý mal rôznymi prostriedkami zvyšovať hospodárske 
a kultúrne parametre regiónu. Nasmerovanie turizmu do sliačskych kúpeľov 
bolo jedným z parametrov takto ponímaného regionalistického princípu. Náro-
dopisné slávnosti boli v tomto kontexte vhodným turistickým cieľom. Navyše 
župa pri organizovaní prvého ročníka slávností lobingom získala do kúpeľov 
týždňový zjazd československých inžinierov, ktorým i týmto spôsobom chcela 
spríjemniť pobyt. Domáce, v tomto prípade zvolenské lokálne aktivity vychá-
dzali z prostredia ochotníckeho divadla, ktorého protagonisti (napríklad režisér 
národopisných slávnosti Mayer) sa vzdelávali od začiatku 20. rokov 20. storo-
                                                           
1 Autor tohto textu pracoval v rokoch 1979–1991 na Krajskom osvetovom stredisku v Banskej 
Bystrici v oblasti scénického folklorizmu. 
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čia na martinských matičných školeniach. Možný vplyv uvádzania tzv. morav-
ských besied vo Zvolene už na začiatku 20. storočia na vznik slávnosti sa nate-
raz nedá preukázateľné dokázať, no ani vylúčiť. 

V druhej polovici 20. storočia sa fungovania prejavov folklorizmu ujal štát 
prostredníctvom národných výborov a ich výkonných zložiek – osvetových 
zariadení. Štát v tomto prípade odovzdával časť osvetových funkcií do polo-
vice 60. rokov Revolučnému odborovému hnutiu (ROH) a Československému 
sväzu mládeže (ČSM). Tí boli v tomto období i vyhlasovateľmi súťaží v ochot-
níckom dianí na Slovensku. V Banskobystrickom kraji vznikla Krajská po-
radňa ľudovoumeleckej tvorivosti (KP ĽUT) v roku 1952, ktorá sa v roku 1956 
delimitovala do (Krajského) Domu osvety. Ten zriadil rok predtým bansko-
bystrický Jednotný národný výbor skôr ako nástroj svojho ideologického pôso-
benia s doplnkovými kultúrno-osvetovými funkciami. Po roku 1960 sa 
transformoval personálne i profesionálne do (okresného) Domu osvety, z kto-
rého sa v krátkom čase stalo Okresné osvetové stredisko. Pripomenieme, že 
krajský dom osvety bol zriaďovateľom významného folklórneho telesa Sloven-
ska Krajského súboru piesní a tancov ČSM. Postavenie krajských osvetových 
zariadení sledovalo celoslovenské pohyby v tejto oblasti – Osvetové ústredie a 
Slovenské ústredie ĽUT (premenované v roku 1956 na Slovenský dom ĽUT) 
sa v roku 1958 spojili do Osvetového ústavu – OÚ) v Bratislave. Základným 
ideovým normatívom národných výborov a ich osvetových zariadení sa stal 
dokument 11. zjazdu Komunistickej strany Československa. Za ďalší rozvoj a 
prehlbovanie účinnosti osvetovej práce, ktorý obsahoval i postulát o výchove 
obyvateľstva umením a potrebu starostlivosti o bohatý kultúrny a spoločenský 
život pracujúcich. Mechanizmus aplikácie uznesení straníckych zjazdov sa v 
štátnej správe uplatnil v zákone Národného zhromaždenia ČSR z roku 1959 o 
osvetovej činnosti, jednotnej sústave knižníc, múzeí a galérií. Štátne zámery v 
tejto oblasti sa následne rozpracovali na Zjazde socialistickej kultúry a Celo-
štátnej konferencii ĽUT. Rok 1960 prináša dva základné momenty, ktoré sú 
dôležité pri sledovaní vývoja folklórneho hnutia na Slovensku. Zmena územ-
ného členenia štátu sa v osvetovej praxi prejavila v štruktúre osvetového stre-
diska v Banskej Bystrici, ktoré vytvorilo tzv. krajskú metodickú zložku. Dru-
hým závažným momentom v tejto oblasti je fakt, že folklór v druhej existencii, 
či ľudová umelecká tvorba neboli dostatočne reflektované v pozíciách folklo-
rizmu. Táto situácia bola napríklad čiastočne akceptovaná i Medzinárodnou 
spoločnosťou pre ľudovú hudbu, ktorá si na svojej 12. konferencii v Bukurešti 
v roku 1959 určila medzi inými činnosťami i prípravu programov autentickej 
hudby pre rozhlasové vysielanie. Výsledný produkt tejto činnosti má v jej per-
cepcii znaky folklorizmu. Slovenská folkloristika vtedy nedokázala spracovať 
tézy o nových funkčných, priestorových i časových pozíciách folklóru, ktoré 
publikoval v čase vojny Rudolf Mrlian v Smrekovom Eláne. Ostatne pre osve-
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tovú prax sú tieto nové pozície folklóru (v procese folklorizmu) zahmlené do-
dnes.   

Súťaž tvorivosti mládeže (STM) vyhlásila Ústredná rada odborov a 
Ústredný výbor ČSM na roky 1962–1963 ako jednotnú súťaž pre kolektívy 
ľudovej umeleckej tvorivosti. Na realizácii súťaže participovali národné výbory 
a ich výkonné osvetové zložky. STM si vo svojom 6. ročníku predpísala súťaž 
o najlepšiu choreografickú tvorbu v kategóriách detských a mládežníckych 
folklórnych súborov, súťaž v rámci celoštátneho folklórneho festivalu v Stráž-
nici a prípravu folklórnych súborov na 3. spartakiádu. Súťažnú časť roka 1962 
realizovala krajská zložka okresnej osvety v Banskej Bystrici v máji. Súťaž 
podľa anonymného recenzenta v Ľudovej tvorivosti ukázala, že ľudový tanec 
pevne zakotvil v súborovom živote, no často v stereotypnej, schematickej a 
preštylizovanej podobe, ktorá preceňovala formu bez vykreslenia vzťahov 
tanečníkov. Na súťaži sa uplatnila aj ideologicky očakávaná tzv. nová tvorba – 
interpretácia súčasného života spoločnosti na pôdoryse folklóru (námetovo 
rámcovaná napríklad družstevnými doplatkami, večierkom v pionierskom tá-
bore). Stereotyp, schematizmus, nová tvorba a ešte Mináčom konštatovaná 
presila folklóru, aj to boli témy, ktoré istým spôsobom určovali zmysel folklór-
neho hnutia a predurčovali jeho dynamiku do budúcnosti. Hnutie v roku 1963 
rozkolísala i glosa Jána Briedu v Kultúrnom živote (2.2. 1963), ktorý nastolil 
otázku, čo ustupuje: folklór či ľudové umenie? Popri osvete sa i akademické 
pracoviská snažili prostredníctvom svojich protagonistov určiť miesto tradičnej 
ľudovej kultúry v živote súčasníka (napríklad s festivalom vo Východnej spo-
lupracovali: K. Ondrejka – od roku 1956, L. Leng – 1962, S. Dúžek – 1964). V 
tejto atmosfére spoločenského diskurzu na tému folklór a jeho miesto v živote 
socialistickej spoločnosti vzniklo 1. júla 1963 Krajské osvetové stredisko 
(KOS) v Banskej Bystrici. Folklórnemu hnutiu sa tu začal venovať po krátkej 
profesionálnej dráhe tanečníka Československého súboru piesní a tancov I. 
Kovačovič, ktorý sa už v roku vzniku strediska uplatnil po prvý raz medzi 
tvorcami festivalu vo Východnej. Z banskobystrického osvetárskeho prostredia 
pred ním pre tento festival tvoril predovšetkým J. Husárik, ale i M. Mikesková, 
J. Kováč, M. Kováč a ukážkovo nepodarene i J. Melek, ktorý na festivale uvie-
dol estrádu, ktorá nemala s folklórom žiadne súvislosti. Nevyjasnenosť zani-
kajúcich kompetencií okresného a obsahu nových kompetencií krajského 
osvetového strediska zrejme spôsobila, že sa neuskutočnili plánované krajské 
prehliadky ľudových hudieb a spevákov spolu s tanečnou súborovou prehliad-
kou. Obe boli smerované do prostredia folklórneho festivalu (slávnosti) vo 
Východnej. V súvislosti s folklórnou Východnou treba pripomenúť, že v 
štruktúre jej programov bola v tom roku po prvý a posledný raz uvedená opera. 
Banskobystrická Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 
uviedla (pre dážď však nedokončila) Suchoňovu Krútňavu. V roku 1963 reali-
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zovala banskobystrická krajská osveta i prehliadku spoločenských tancov, 
tanečných orchestrov, detských speváckych zborov a dychoviek. V posledných 
dvoch prehliadkach sa uplatnili i prvky folklorizmu.  

Krajské osvetové stredisko vyhlásilo v rámci STM na rok 1964 súťaž ľudo-
vých hudieb, sólistov inštrumentalistov, spevákov a tanečníkov. Umiestnilo ich 
do štruktúry folklórneho festivalu vo Východnej, ktorý bol v tom čase poduja-
tím Stredoslovenského Krajského národného výboru (KNV). V prípade súťaže 
hudieb je nutné evidovať fakt, že jej štrukturovanie bolo nasmerované do pros-
tredia autochtónnych ľudových hudieb a hudieb, ktoré interpretovali štylizo-
vaný folklórny materiál, čo sa v preambule súťaže uvádzalo ako „prepisy tra-
dičného materiálu a úpravy ľudových piesní“. V obsahu súťaže je zaujímavá tá 
skutočnosť, že organizátori predpisujú súťažiacim telesám interpretáciu povin-
nej skladby a improvizáciu na danú pieseň. V dvoch krajných polohách súdo-
bého folklórneho hnutia, autochtónnej, kontra štylizovanej až novotvorbovej, 
uprednostňovala súťaž práve štylizované podoby hudobnej kultúry. KOS orga-
nizovalo v tom čase i výber do súťaže ľudových hudieb, spevákov, tanečníkov 
a malých tanečných skupín, ktorú realizovalo Krajské stredisko ľudového 
umenia v rámci folklórnych slávností v Strážnici. Najvýznamnejším osvetár-
skym podujatím bola však príprava folklórneho programu na 3. spartakiádu. V 
tom roku sa na nácvikoch zúčastnili dvaja inštruktori a 14 tanečných párov z 
kraja. Na Spartakiáde sa potom rok nato zúčastnilo 630 tanečníkov a tanečníc v 
programe Radosť z tanca. Ústredná rada odborov, Ústredný výbor ČSM a 
Ústredná komisia Súťaže tvorivosti mládeže (a od tohto roku i pracujúcich) 
vyhlásili súťaž na roky 1965–1967 v odboroch detských tanečných kolektívov 
a amatérskych tanečných súborov. Krajské súťaže detí nadväzovali na okresné 
súťaže v troch vekových kategóriách. Súbory súťažili v javiskovej tvorbe (v 
súčasnej terminológii ide o súborové choreografie) a ľudovom tanci, čo v pre-
klade znamená súťaž folklórnych skupín. Tie mali súťažiť so scénickou podo-
bou ľudových tancov alebo zvykoslovným pásmom. Súťaž bola rozvrhnutá do 
troch rokov tak, aby jej ústredné kolo prebehlo v máji 1967. Krajské osvetové 
stredisko smerovalo súťaže i do krajského folklórneho festivalu vo Východnej. 
V roku 1965 to bola súťaž sólistov spevákov, inštrumentalistov, tanečníkov, 
speváckych skupín, ľudových hudieb a malých tanečných skupín. Z osveto-
vého strediska sa na realizácií súťaže podieľali pod vedením L. Lenga T. Ursí-
nyová a K. Uhrínová. Tento fakt dokladá, že stredisko sa personálne budovalo 
tak, aby sa jeho pracovníci z iných žánrov ĽUT podieľali i na práci vo folklór-
nom hnutí. V súťažnom období smerovali do Východnej i ďalšie súťaže v ľu-
dovom speve, tanci i hudbe. Od roku 1965 sa na ich realizácii podieľal i R. 
Uhrin, ktorý prišiel pracovať na KOS po skúsenostiach tanečníka v bansko-
bystrickom súbore Urpín. Krajské súťaže detských kolektívov sa uskutočnili v 
roku 1966 v Detve ako prológ Podpolianskych folklórnych slávností, ktoré si v 
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tom roku napísali svoj prvý ročník. Rok 1967 prináša v pozíciách bansko-
bystrického KOS vo folkloristickom prostredí Slovenska významný posun. 
Folklórny festival vo Východnej (FF V) sa stal národnou folkloristickou pre-
hliadkou. Na súťaži v ľudovom speve, hudbe a tanci síce krajská osveta spolu-
pracovala, no primárnou prehliadkou bola pre ňu súťaž píšťalkárov, fujaristov, 
gajdošov, drumbliarov a spevákov O podpoliansku fujaru, ktorá sa konala na 
slávnostiach v Detve. Stredisko sa takto prihlásilo k svojmu regionalistickému 
princípu pôsobenia a umocnilo princípy inštrumentálnej súťaživosti. Stredisko 
v tom roku naplnilo ciele vyhlásenej súťaže v realizácii krajskej prehliadky 
súborov piesní a tancov a dedinských folklórnych skupín v Kysuckom Novom 
Meste, Ružomberku, Banskej Bystrici, Fiľakove a Detve.  

V tomto období sa uzatvárala výmena názorov na postavenie hnutia v sys-
téme socialistickej kultúry. Tá sa realizovala na stránkach časopisu Hudba 
Spev tanec v roku 1965–1966. Protagonisti hnutia na Slovensku sa postavili za 
jeho rôznorodé usmerňovanie a využívanie. Jeho kontinuita by sa mala podľa 
nich oprostiť od doterajšej námetovej gýčovitosti príznačnej najmä pre tzv. 
novú tvorbu, lacných efektov i nevhodných výrazových prostriedkov. Ako 
predpoklad tejto kontinuity sa vtedy javilo zlepšenie materiálnych podmienok 
hnutia od stupňa zriaďovateľov až po ústredný metodický orgán, zlepšenie 
informačnej bázy hnutia prostredníctvom umeleckých a vedeckých inštitúcií, 
vnesenie poriadku do verejnej prezentácie hnutia. Tieto požiadavky sa v rôznej 
intenzite a frekvencii vlastne opakovali na krajských konferenciách ZUČ i na 
rokovaniach poradných orgánov (tzv. poradné zbory) KOS počas celej jeho 
existencie. Vznikali nielen ako prirodzený mechanizmus konštituovania názo-
rov, odrážajúci vývoj folklórneho hnutia, ale i ako jeho obrana proti názorom 
na zákaz vystupovania kolektívov nepreukazujúcich dostatočnú umeleckú 
úroveň, cez povoľovanie produkcie až po jej zákaz. Oba tieto krajné názory vo 
folklórnom hnutí kryštalizovali v čase obrodného procesu a uplatnili sa v roku 
1968 i vo Výzve Osvetovému ústavu v Bratislave, ktorú sformulovali protago-
nisti folklórneho hnutia. Jej signatári žiadali OÚ, aby našiel nové možnosti a 
lepšie podmienky pre vlastnú ochotnícku a umeleckú prácu v nových spoločen-
ských podmienkach. odvíjať by sa mali od konštituovania Združenia ochotníc-
kej umeleckej činnosti s možnosťami demokraticky ovplyvňovať chod a ciele 
umeleckej činnosti a organizovanosti. Druhou z požiadaviek signatárov bola 
snaha o zmenu organizačnej a kompetenčnej štruktúry metodických zariadení: 
metodické (osvetové) zariadenia národných výborov všetkých stupňov by boli 
kompetenčne naviazané na ústav ako centrálnu inštitúciu s presne vymedze-
nými činnosťami. Požiadavky smerovali i do oblasti materiálneho zabezpečenia 
ochotníckej činnosti, jej hodnotenia i odstránenia monopolu ústavu pri výbere 
na zahraničnú reprezentáciu. Aj keď sa signatári výzvy zaodeli všeobecným 
záujmom o ochotnícku umeleckú činnosť, šlo im na základe osobných skúse-
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ností a profesionality predovšetkým o folklórne hnutie. Výzvu Osvetovému 
ústavu v Bratislave nepodpísal nikto z osvetového prostredia Stredosloven-
ského kraja. Dvaja signatári výzvy zo stredného Slovenska však vo folklórnom 
hnutí pracovali: V. Littva a M. Mázorová. Títo dvaja, profesionáli z tvorivej 
folkloristickej oblasti, prekročili prah istej topornosti profesionálnej osvetovej 
praxe kraja. V roku 1968 sa banskobystrická krajská osveta podieľala na súťaži 
súborov piesní a tancov na národnom festivale vo Východnej a na 3. Podpo-
lianskych folklórnych slávnostiach realizovala regionálnu prehliadku Podpo-
ľanci v hudbe, speve, tanci. Koniec 60. rokov 20. storočia priniesol i termino-
logickú zmenu v názve podujatí s prevahou prejavov folklórneho hnutia. Od 
slávností piesní a tancov sa smerovalo k folklórnym slávnostiam (Detva od 
roku 1967, od 1973 i Stredoslovenský folklórny festival) či folklórnemu festi-
valu (Východná od roku 1969). Nová terminológia v rámci všeobecného jazy-
kového úzu presnejšie pomenovávala formy a obsah týchto podujatí. Táto 
navonok formálna zmena však šla ruka v ruke s dôležitejšími stránkami štruk-
túry podujatí. Začali sa tu rodiť a uplatňovať dlhodobejšie koncepcie a reali-
začné smernice. Podujatia sa pevnejšie usídlili v elektronických médiách.  

Banskobystrické osvetové stredisko pripravilo v roku 1969 krajskú pre-
hliadku detských tanečných súborov a podieľalo sa na prehliadke sólistov in-
štrumentalistov a spevákov na festivale v Detve. 1.7. 1969, desať dní pred pre-
hliadkou v Detve, bolo stredisko v súvislosti s novým štátoprávnym usporiada-
ním Československa zrušené vcelku milosrdným spôsobom – stalo sa Kabine-
tom OÚ v Bratislave. Paradoxne a nečakane sa realizovala jedna časť z výzvy 
adresovanej tomuto ústavu z roku 1968. Kabinety OÚ nepôsobili v štruktúrach 
národných výborov, lebo prestali existovať ich zriaďovateľské subjekty – kraj-
ské národné výbory. V roku 1970 sa banskobystrický kabinet podieľal na sú-
ťažnej prehliadke ľudových hudieb a tanečníkov v rámci detvianskeho festi-
valu. Najvýznamnejším počinom kabinetu v oblasti folklorizmu bolo editova-
nie fujarovej školy Ladislava Lenga Hráme na fujaru. 

Potom ako sa v Československu znovu zriadili krajské národné výbory, 
zriadili sa i krajské osvetové strediská. V Banskej Bystrici sa tak stalo legisla-
tívne 1.1. 1971 s realizáciou 29.4. 1971. V tomto roku realizovalo stredisko 
krajskú prehliadku folklórnych súborov a krajskú prehliadku súborov piesní a 
tancov. Druhá z nich bola súčasne výberovou prehliadkou na federálny festival 
amatérskych súborov, ktorého prvý ročník sa konal v roku 1971 v Poprade. 
Prehliadku detských folklórnych súborov nasmerovalo stredisko do programo-
vej štruktúry detvianskeho festivalu, kde sa podieľalo i na realizácii prehliadky 
fujaristov, píšťalkárov a ženských speváckych skupín. 

V roku 1971 začala normalizácia spoločnosti po obrodnom procese 1968. 
Tomuto procesu sa nevyhla ani osveta. Nanovo sa formulovali jej jednotlivé 
časti: prieskumná, rozborová, experimentálna, vzdelávacia, ako aj činnosti v 
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oblasti kultúrneho oddychu a sociálno-osvetových služieb. Úlohou osvetových 
zariadení bolo vtesnať záujmovú umeleckú činnosť do tohto spektra svojich 
hlavných činností. Problém bol hlavne ideologický, lebo ZUČ v rámci osveto-
vej praxe naďalej žila a vyvíjala sa medzi ideologickým pôsobením 
komunistickej strany a osvetárskou realitou. Čelný riadiaci predstaviteľ kraja v 
oblasti kultúry sa v počiatkoch normalizačného obdobia nevedel jednoznačne 
vyjadriť k perspektívam kultúrno-osvetovej práce. Čas na analýzu minulosti 
(zrejme obrodnej) sa mu zdal krátky a v kraji chcel v tejto oblasti začínať 
odznova. V oblasti ZUČ však nebolo treba, práve pre jej zrozumiteľnú konti-
nuitu, determinovanú povahou jej vývoja. Orgány štátnej správy vyhlásili v 
roku 1971 súťaž ZUČ na roky 1972–1976. Krajská osveta v Banskej Bystrici 
sa podieľala i na realizácii súťaží na detvianskom folklórnom festivale, ktoré 
neboli súčasťou oficiálne vyhlásenej súťaže. V roku 1972 to bola súťaž rozka-
zovačov, tanečníkov a ľudových hudieb. O rok súťažili fujaristi, píšťalkári, 
gajdoši a spevácke skupiny. V tomto roku zaznamenávame i prvé významnej-
šie školenie vedúcich folklórnych skupín, ktoré stredisko realizovalo v Demä-
novej. Príspevky zo školenia vyšli tlačou ako metodický materiál. Po reedícii 
Lengovej fujarovej školy to bol druhý edičný počin strediska, ktorý je hodno 
zaznamenať. 

V júni 1973 sa v Martine konala konferencia ZUČ Stredoslovenského kraja. 
Tá konštatovala, že úsek folklórneho tanca je v kraji jej najrozvinutejším úse-
kom. V tom čase v kraji pracovalo 90 folklórnych súborov, z ktorých 15 dosa-
hovalo úroveň presahujúcu rámec kraja. Stredisko evidovalo 70 pravidelne 
pracujúcich folklórnych skupín a 90 detských folklórnych súborov. Najlepšie z 
nich sa mali možnosť prezentovať na folklórnych slávnostiach vo Východnej, 
Detve, Heľpe a iných regionálnych podujatiach. Na strednom Slovensku pôso-
bilo v tom čase 90 ľudových hudieb, ktoré v rôznej miere a podobách zasaho-
vali do folklórneho hnutia. Za ich najdôležitejší problém sa už v tom čase 
považovalo odmeňovanie hudobníkov. Problémy folklórneho hnutia v kraji sa 
v tom čase videli v nedostatočnom ocenení účastníkov ZUČ, nekoncepčnosti 
regionálnych folklórnych festivalov, nedostatočnej starostlivosti zriaďovateľov 
o folklórne skupiny, výchove nových vedúcich kolektívov a v problémoch 
generačnej výmeny vo folklórnych kolektívoch. Tieto skutočnosti pomenová-
valo stredisko ako problémy počas celej svojej existencie, riešenie však nebolo 
v jeho pôsobnosti. Ich povaha mala celoštátnu platnosť v konfrontácii osvetár-
skych vízií a dostupných ekonomických zdrojov. Ďalšie nedostatky vo folklór-
nom hnutí v prostredí folklórnych skupín sa v kraji videli v nedostatku ich pre-
zentácie na folklórnych festivaloch. Účinkovanie vo vlastnej obci neposkyto-
valo skupinám dostatočnú motiváciu činnosti. Nedostatočná metodická sta-
rostlivosť o skupiny viedla v tom čase k tomu, že niektoré skupiny akceptovali 
postupy tvorby folklórnych súborov a vytvárali akýsi medzistupeň medzi folk-
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lórnymi skupinami a folklórnymi súbormi. Zvlášť naliehavou sa v tom čase 
stala otázka folklórnych prehliadok a súťaží. Nedostatky sa nevideli ani tak v 
nedodržiavaní termínov prehliadok na stupňoch okres-kraj-Slovensko, alebo v 
nasmerovaní ich realizácie do termínov konania folklórnych festivalov. Závaž-
nejším momentom ich hodnotenia bol zmysel ich realizácie. Osvetárska societa 
konštatovala, že súťaže sa konajú len pre súťaže. Ich percepcia verejnosťou 
bola nulová, finančná náročnosť na ich realizáciu nekorešpondovala s ich pos-
tavením v spoločnosti, ich ovplyvňovanie kultúrno-osvetovej práce bolo neme-
rateľné. Takéto príkre, no vskutku reálne posúdenie súťaží však obchádzalo ich 
spoločenské, konfrontačné, hierarchizačné i edukatívne funkcie, ktoré v mno-
hom nadobúdali kladné hodnoty. Na analýzu týchto funkcií však osvetové za-
riadenia nemali dostatok kapacít, a tak sa pri ich hodnotení pohybovali skôr v 
oblasti tušenia ako reality. Uvedené hodnotenie súťaží prevažovalo i počas 
ďalšej existencie osvetového strediska.  

Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici usporiadalo podľa vyhláse-
ného súťažného poriadku krajské prehliadky folklórnych súborov v Martine 
(1974), detských folklórnych súborov v Ružomberku (1975), choreografií 
folklórnych súborov (1975) a folklórnych skupín (1976). Ďalšie prehliadky 
smerovali do programovej štruktúry detvianskeho festivalu. V roku 1974 to 
bola prehliadka sólistov spevákov a ľudových hudieb, a v roku 1975 si napísala 
prvý ročník Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu dr. L. 
Lenga. Tento rozsiahly projekt, ktorý sa časom dostal pod gesciu hudobného 
oddelenia Historického múzea SNM, mal ambície mapovať výrobu hudobných 
nástrojov tak, aby jeho poslednou fázou bol sociologický výskum lokalít, z 
ktorých výrobcovia pochádzali. Výsledky súťaže sa využívali pri tvorbe 
komorných programov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou (FSP) v 
Detve a mali pomáhať pri tvorbe metodických materiálov propagujúcich ľu-
dové hudobné nástroje, tvorbe obrazových publikácií o nástrojoch či nástrojo-
vých skupinách i tvorbe monografií obcí, ktoré boli predmetom sociologického 
výskumu. Z posledného zámeru sa podarilo KOS spolurealizovať monografie 
Očovej a Oravskej Polhory. V polovici 80. rokov sa projekt zameraný na vý-
robcov ľudových nástrojov transformoval na projekt sólistov interpretov hry na 
ľudových hudobných nástrojoch. Táto perióda, ohraničená vyhlásenou súťažou 
ZUČ, bola pre KOS dôležitou v jeho histórii i z dvoch prevádzkových dôvo-
dov. Stredisko sa v roku 1974 presťahovalo do väčších priestorov, čo umožnilo 
jeho rozsiahlejšie personálne budovanie. Druhým momentom bol odchod J. 
Meleka z funkcie riaditeľa. Nahradil ho I. Kovačovič, profesionál s rozsiahlymi 
kontaktmi na folkloristické prostredie. On povýšil folklórne hnutie v činnosti 
strediska na skrývanú prioritu, čo bolo jedným z dôvodov, že v profesionálnej 
osvetovej societe dostalo meno Krajské folklórne stredisko s častým dôvetkom 
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Partizán. To preto, lebo v stredisku pracovalo množstvo ľudí s väzbami na 
folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče, ktorý Kovačovič viedol. 

Od 70. rokov 20. storočia sa súťaž v ZUČ vyhlasovala v päťročných cyk-
loch, ktoré sledovali národohospodárske plánovanie v spoločnosti. Päťročné 
plány v jednotlivých prvkoch folklórneho hnutia mali vlastné vzory, ktoré sa 
odvíjali od celoštátnych cieľov rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti. Periodizá-
cia prehliadok bola navonok plánovaná ako odraz vnútorného rozvoja toho-
ktorého žánru ZUČ. Odpovedať na otázku, prečo boli prehliadky folklórnych 
skupín v trojročnej periodicite, sa však objektívne nedalo. Tradícia periodic-
kých prehliadok folklórnych skupín v Stredoslovenskom kraji začala rokom 
1978. Realizovala ich Mária Kočišová v Pribiline a Hriňovej v rámci postupo-
vého mechanizmu na národnú prehliadku Nositelia tradícií, ktorá sa od roku 
1979 opakovala každé tri roky v Žiline. Od roku 1981 sa krajské prehliadky 
každoročne konali v Dobrej Nive (posledná v roku 1990). Tieto prehliadky 
popri konfrontačných, prezentačných a iných kultúrno-osvetových prvkoch 
ponúkali tvorcom programov folklórnych festivalov kvalitné programové 
celky. To bol popri aktivizácii miestnej kultúry najdôležitejší moment ich reali-
zácie. Na prehliadkové cykly nadväzovali i iné formy kultúrno-osvetovej práce. 
Boli to napríklad školenia vedúcich folklórnych skupín, konané spravidla raz 
ročne, či inštruktáže v prostredí folklórnych kolektívov. Ich frekvenciu deter-
minovali prevádzkové možnosti a realizácie sa ujímali zväčša tvorcovia 
programov FSP. V prvej polovici 80. rokov realizovalo stredisko vlastnými 
silami ročne okolo 20 inštruktáží v prostredí folklórnych skupín, pričom in-
štruktáže cielené na prípravu programov rôznych folklórnych slávností neboli 
zarátané do tohto počtu. Strediskom neevidované inštruktáže z externého 
prostredia do skupín tvorcami festivalových programov organizačne zabezpe-
čoval detviansky dom kultúry. Samostatnou organizačno-edukatívnou akciou 
strediska v 80. rokoch boli sústredenia vedúcich folklórnych skupín účinkujú-
cich v regionálnych programoch FSP. Materiály zo 4. konferencie ZUČ v Stre-
doslovenskom kraji uvádzajú, že v regióne pracuje v roku 1986 do 150 folklór-
nych skupín, čo bolo o 50 viac ako pred 10 rokmi. Hodno spomenúť fakt, že v 
roku 1984 sa okresných kôl súťaže folklórnych skupín Stredoslovenského kraja 
zúčastnilo 108 kolektívov. V súvislosti s prípravou regionálnych programov na 
FSP sa aktivizovala a skvalitňovala táto oblasť kultúrno-výchovnej činnosti i 
vo „folklórne mŕtvych“ okresoch Martin, Prievidza či Veľký Krtíš. Profesio-
nálne sa folklórnym skupinám venovala v tomto období M. Kočišová (1976–
1979) a M. Šípka (1979–1990). 

V roku 1976 došlo k zásadnému posunu v určovaní kvality práce folklór-
nych súborov. Na pôde ZUČ sa začali organizovať kvalitatívne prehrávky 
folklórnych súborov, ktoré mali komplexne (dramaturgicky, choreograficky, 
interpretačne, kostýmovo…) posúdiť tvorbu týchto tanečných kolektívov. Pô-
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vodne boli stanovené tri súborové kategórie – A, B, C. Prvé dve boli v meto-
dickom pôsobení Osvetového ústavu. Postup do vyššej kategórie zabezpečo-
valo úspešné uvedenie celovečerného programu na kvalitatívnych prehrávkach. 
Prvé kvalifikačné prehrávky zabezpečili najvyššiu súborovú kategóriu 4 súbo-
rom zo Stredoslovenského kraja. Nasledujúce prehrávky udržali v A kategórii 
súbory Partizán zo Slovenskej Ľupče, Marína zo Zvolena a Stavbár zo Žiliny. 
Prehrávky súborov C kategórie zabezpečovalo KOS od roku 1978. Popri vlast-
ných umeleckých ambíciách zabezpečovali i postup do vyššej či zostup do 
nižšej kategórie. Tento systém zostupovosti sa v kraji uplatnil od roku 1982, 
keď sa zaviedla súborová D kategória, spadajúca do metodickej starostlivosti 
okresných osvetových stredísk. Okresná kategória sledovala stav a rozvoj sú-
borového hnutia v kraji. V prvej polovici 80. rokov 20. storočia bolo v kraji 
popri 3 súboroch prvej kategórie 11 súborov B kategórie a 7 súborov C kategó-
rie. Kvalifikačné prehrávky súborov boli rozsiahlym projektom v tanečnej 
oblasti ZUČ. Boli to práve ony, ktoré motivovali súbory pravidelne pracovať 
na nových kvalitných programoch. V preambule prehrávok bola totiž zásada, 
že len 40 % programu mohlo mať viac ako 5 rokov od premiérovania. Princíp 
súťaživosti, prestíže a (nenaplnených) možností potencionálnych zahraničných 
zájazdov boli prioritami. V hodnotiacich komisiách krajských prehliadok pra-
covali popri interných zamestnancoch KOS (Uhrin, Šípka, Dubovec) i profe-
sionáli z externého prostredia (S. Stračina, V. Kyseľ, V. Urban). 

Pokiaľ kvalitatívne prehliadky smerovali svojou podstatou ku komplex-
nému hodnoteniu súborovej tvorby, choreografickú tvorbu kolektívov podne-
covali predovšetkým krajské prehliadky programových blokov (25–30 min.) 
súborov. Boli výberom na Československý festival folklórnych súborov (od 
1971). Po vzniku kvalitatívnych prehliadok mali možnosť zúčastniť sa pre-
hliadky choreografií folklórnych súborov len súbory kategórie A a B. Periodi-
cita prehliadok bola trojročná a stala sa predovšetkým prehliadkou tvorcov 
choreografií. V dvojročných cykloch sa konala interpretačná súťaž sólistov 
tanečníkov folklórnych kolektívov. Tejto súťaži sa pripisovala veľká dôleži-
tosť. Vyplývalo z postavenia sólového tanečníka v kolektíve (motivačne 
ovplyvňoval tvorbu súboru) a tiež z toho, že osvetová prax pociťovala ne-
dostatky v tanečnej interpretácii. Súťaž bola postupovou na FF Východná a na 
pôde kraja sa od 1981 konala v dvojročných cykloch. Podľa potreby sa pre 
vedúcich folklórnych súborov a choreografov pripravovali na pôde strediska 
školenia, ktorých hlavnou náplňou bola problematika tvorby, dramaturgie, 
miery štylizácie a perspektív súborového hnutia. V edukatívnej oblasti riešilo 
stredisko i parciálne problémy súborového hnutia. V rokoch 1983–1985 vy-
školilo napríklad 25 tanečných pedagógov folklórnych súborov. V tomto ob-
dobí sa folklórnym súborom venoval R. Uhrin a M. Kočišová (1977–1987).  
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Súťaže v detských kategóriách folklórneho hnutia nasmerovalo KOS do 
programovej štruktúry Stredoslovenského detského folklórneho festivalu 
(SDFF) v Likavke, ktorý do krajského festivalu prerástol z okresného poduja-
tia. Festival ponúkal okrem spravidla troch nedeľných komponovaných prog-
ramov a sprievodu účinkujúcich obcou i sobotňajšie prehliadky podľa vyhláse-
nej súťaže ZUČ. V Likavke usporiadalo stredisko do roku 1985 5 krajských 
prehliadok detských folklórnych súborov, 4 prehliadky detských ľudových 
hudieb, speváckych skupín a sólistov inštrumentalistov. Samostatnú detskú 
prehliadku výsledkov detskej aktivity vo vyhľadávaní ľudových tradícií Pri 
prameňoch krásy realizovalo stredisko v roku 1980. V ostatných súťažných 
rokoch bola koncipovaná ako jeden z amfiteátrových programov festivalu. Na 
začiatku 80. rokov evidovalo stredisko 76 detských folklórnych súborov. V 
roku 1985 ich už bolo 122. Nárast súvisel s kvalitou likavského festivalu a 
metodickou pomocou osvetových zariadení kraja novovznikajúcim kolektívom. 
Tento stav kopíroval i nárast počtu detských ľudových hudieb v kraji. Ich počet 
sa v sledovanom období zvýšil z 5 na 21. V tomto čase vzostupu kvantity i 
kvality súborového hnutia sa organizátori detského festivalu rozhodli premies-
tniť ho do Detvy. Oficiálne sa argumentovalo predovšetkým optimálnejším 
zhodnocovaním finančných prostriedkov. Do festivalového areálu v Detve sa 
dali finančné prostriedky investovať racionálnejšie s dlhodobým úžitkom, ako 
do neustálych opráv chudobného a sovietskou vojenskou posádkou drancova-
ného areálu Likavky. Hlavným dôvodom však bola neukojiteľná aktivita zvo-
lenského ideologického tajomníka OV KSS, ktorý chcel mať z FSP i „slávnosti 
mieru“. Samozrejme ich formálna podoba by vyžadovala i istú, pre FSP neak-
ceptovateľnú mieru ideologizácie podujatia. Organizátori FSP a SDFF podsu-
nuli okresnému ideologickému frontu detský festival, ktorý by plnil i funkciu 
mierových slávnosti. V Detve nadobudol detský folklórny festival novú domi-
nantu programovej štruktúry. Tou sa po vzore FSP stal regionálny program s 
ľudovou kultúrou jedného z regiónov Stredoslovenského kraja. Takto sa po-
stupne od roku 1986 do zániku festivalu (1990) uviedli programy Orava, Po-
hronie, Liptov a Hont. Do festivalového diania umiestnili organizátori i projekt 
z pomedzia amatérskej výtvarnej tvorby a výtvarného folklorizmu Ľudová 
kultúra očami detí. Výstavné podujatie prezentovalo najlepšie práce žiakov 
základných deväťročných škôl z okresov stredného Slovenska. Do tohto obdo-
bia sa datuje aj zvýšenie tlaku na detské kolektívy, aby každý z nich mal ľu-
dovú hudbu. Detské súbory sa takto začali čoraz viac ponášať na súbory dos-
pelých, čo vlastne znamenalo vyššiu mieru štylizácie ich produkcie. Detskému 
súborovému hnutiu sa v tomto období venovala predovšetkým M. Kočišová. 
Programy a podujatia SDFF pripravovali odborníci z oblasti súborového hnutia 
zo Stredoslovenského kraja.  
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Najvýznamnejším podujatím v oblasti folklorizmu, ktorého bolo KOS z po-
verenia Odboru kultúry S KNV hlavným usporiadateľom, boli od roku 1974 
FSP v Detve. Stredisko pravdaže pôsobilo na pôde slávností i pred týmto termí-
nom, najmä v oblasti rôznych súťažných podujatí a tvorbe programov, ktoré 
realizovali jeho pracovníci. Podujatie sa organizovalo na základe smerníc, 
ktoré boli novelizované v roku 1979 a pod názvom Smernice o usporadúvaní 
Stredoslovenského folklórneho festivalu Folklórne slávnosti pod Poľanou v 
Detve ich schválila Rada Stredoslovenského KNV. Týmto aktom sa podujatiu 
vytvoril pomerne silný legislatívny rámec a určila jeho základná obsahová 
štruktúra. Tá spočívala v tvorbe a realizácii programov ľudového slovesného 
prejavu, súťažných a tvorivých prehliadkach folklórnych kolektívov, súťaži 
výrobcov ľudových hudobných nástrojov, propagačnom rozhlasovom 
programe, klenotnicovom programe, ľudových zábavách, programoch propa-
gačného typu, programoch detských folklórnych súborov, zahraničných Slová-
kov a Čechov, jubilujúcich súborov a jednotlivcov, profilových programoch 
obcí Podpoľania a iných regiónov a záverečných programoch vo forme efek-
tných štylizovaných folklórnych mozaík. Programová štruktúra podujatia bola 
precizovaná na päťročné cykly s výhľadom na ďalších päť rokov. Počas jest-
vovania KOS bola výhľadová programová štruktúra spracovaná až po rok 
1995. Programový celok konkrétneho ročníka sa konkretizoval na jesennom 
seminári, ktorý hodnotil i uplynulý ročník podujatia. Konkretizácia smerovala 
k náčrtu námetov jednotlivých programov a ich realizačných štábov s rozpo-
čtom potrebným na ich realizáciu. Folklórne slávnosti predstavovali (a predsta-
vujú) v oblasti folklorizmu v KOS unikátny projekt s 1500 účinkujúcimi, 
množstvom kultúrno-výchovných aktivít v prostredí účinkujúcich a ďalších 
aktivít v oblasti napríklad výtvarného folklorizmu, audiovízie, muzeálnej pre-
zentácie či edičnej činnosti. Potom ako V. Gruska uviedol na FSP (1976) in-
scenáciu Sládkovičovho Detvana s 300 účinkujúcimi, stali sa centrálnym mo-
mentom festivalového diania programy o ľude a ľudovej kultúre regiónov 
stredného Slovenska. Termíny ľud a ľudová kultúra boli bez bližšej špecifiká-
cie používané v tlačovinách podujatia (napríklad bulletiny FSP), smernici o 
jeho usporadúvaní, zmluvách so spoluusporiadateľmi, či inými internými mate-
riálmi. V prvom pláne kultúrno-výchovnej činnosti aktivizovali tvorcovia 
týchto programov folklórne skupiny (často i v pozícií ich zakladateľov) z pre-
zentovaného regiónu, čo malo zásadný vplyv pri tvorbe miestnej kultúry s 
domácich zdrojov. Uvedenie regionálneho programu bolo pochopiteľne logic-
kým vyústením festivalového snaženia, no s následným projektom gramoedície 
(v spolupráci s hudobným vydavateľstvom OPUS) ľudovej hudobnej kultúry, 
čo už významom značne presahovalo regionálny princíp slávností. Prvým z 
regionálnych programov o ľude a ľudovej kultúre bola audiovizuálna freska 
Oravy V. Grusku uvedená v roku 1977. Potom nasledovalo Pohronie (to pri-
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pravil I. Medlen) a ďalšie regióny Stredoslovenského kraja pod Gruskovým 
režijným vedením. Gramoalbum Oravy, ešte ako účelový náklad FSP, vyšiel na 
dvoch LP platniach v roku 1978 bez notovej prílohy, ktorú vydalo neskôr KOS 
ako samostatný edičný titul. Ďalšie gramoalbumy obsahovali už 4 LP platne 
(ten posledný, Gemer a Malohont, 4 CD) a rozsiahlu edičnú prílohu, ktorej 
obsahom bola notácia jednotlivých titulov gramoalbumu. Takto mal napríklad 
gramoalbum Pohronie z roku 1984 74-stránkovú edičnú prílohu. Pod tituly 
gramoedície sa popri S. Stračinovi podpisovali jednotliví autori regionálnych 
programov. Ich uvádzanie bolo pri výročiach slávností nahradzované progra-
mom, ktorý akcentoval progresívne prvky rozvoja folklórneho hnutia s maxi-
málnou stránkou jeho autenticity.  

Organizačná štruktúra prípravy a realizácie FSP bola (i je) značne rozsiahla 
a špecifikovaná v jednotlivých krokoch a pozíciách. Základné výkonné orgány 
podujatia sa členili na prípravný výbor, organizačný výbor a programovú radu. 
Krajské osvetové stredisko malo zástupcov vo všetkých orgánoch, no ťažisko 
jeho pôsobenia spočívalo pravdaže v programovej rade. Tú viedol do roku 
1988 V. Gruska, ktorého nahradila M. Mázorová. Stredisko vytvorilo pre 
potreby administratívy rady (1980) systematizované miesto tajomníka, ktoré 
zastával M. Šípka. Takto si zabezpečilo s radou pružný systém výmeny infor-
mácií, ktoré potom mohlo podľa potreby presúvať na iné riadiace zložky 
podujatia. Jednotliví pracovníci strediska sa podieľali na spoluautorstve 
programov a podujatí FSP. Počas jestvovania strediska to boli I. Kovačovič, R. 
Uhrin, J. Dubovec, M. Kočišová, M. Šípka, A. Žatko a Z. Oravec. Od roku 
1984 obsadilo stredisko svojim pracovníkom i funkciu produkčného FSP (A. 
Šlauková) s rozsiahlymi právomocami pri realizácii podujatia.  

Pri FSP chcem upozorniť ešte na dva momenty, ktoré pokladali organizátori 
podujatia sa dôležité. Prvým bol akýsi zmluvný vzťah medzi organizátormi 
podujatia a spoluorganizátormi. Ten nekládol do popredia spoločného záujmu 
osvetovú prax v zmysle obsahovo nenaplnenej metodiky, ktorá sa síce vydá-
vala za hlavný cieľ osvety, no nikto nevedel tento cieľ exaktne popísať. Kraj-
ské osvetové stredisko malo uzatvorenú zmluvu o spoluorganizovaní FSP 
okrem OÚ i so štúdiom čsl. rozhlasu v Banskej Bystrici, čsl. televíziou v Brati-
slave, Historickým a Etnografickým ústavom Slovenského národného múzea a 
hudobným vydavateľstvom OPUS. Tým stredisko priznávalo zmluvným inšti-
túciám pracovať s ich odbornou výbavou, ktorej sa snažilo maximálne prispô-
sobiť. Druhým momentom je fakt, že stredisko každoročne oslovovalo hodno-
titeľov FSP z externého prostredia, čím si zabezpečovalo internými problé-
mami nezaťažený pohľad na podujatie. Hodnotiaca správa bola popri monito-
ringu tlače dôležitým materiálom hodnotiacich seminárov FSP. V roku 1984 
boli hodnotiteľmi FSP A. Kret a B. Beneš. Kret postavil vtedy svoje hodnote-
nie na vidoviskovom charaktere podujatia, ktoré napĺňa kritériá show progra-
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mov príťažlivých pre najširšie vrstvy obyvateľstva. V jeho hodnotení sa opa-
kujú výhrady voči choreografickej „vyčerpanosti a okukanosti“ tvorby folklór-
nych súborov. Tieto konštatovania viedli napríklad na pôde strediska k tvorbe 
novej koncepcie školenia tanečných pedagógov folklórnych súborov a k no-
vým postupom hodnotenia choreografickej tvorby. Za pozoruhodnú stránku 
slávnosti považoval Kret režijnú stránku niektorých programov, zvlášť scénic-
kej fresky V. Grusku Považie, čo bol vlastne charakteristický znak Gruskovej 
tvorby. Dôležitým momentom hodnotiteľovho textu bola formulácia o slávnos-
tiach ako umeleckom komplexe, ktorý pozostáva okrem amfiteátrových prog-
ramoch z výstav, súťaží, komorných vystúpení, z vlastného organizačného 
aparátu, editorskej činnosti a pod. Tento moment v hodnotení bol dôležitý i 
preto, že žurnalistika ani odborná tlač si túto stránku podujatia nevšímali. Z 
Benešovho hodnotenia vyplynulo, že slávnosti zvládajú s „uspokojivým pre-
hľadom“ uvádzanie autentického folklóru, čo ilustroval na programe Prišli 
hosti noví (prezentácia novovzniknutých folklórnych skupín), sprevádzaným 
živým prozaickým slovom, ktoré podľa neho z čsl. folklórnych festivalov te-
mer vymizlo. Program podľa Beneša umožnil posúdiť mieru a podoby vzťahu 
folklórnych skupín k svojmu folklórnemu zázemiu. Program Prišli hosti noví 
vytvorili i dôležitý protipól väčšine programov smerujúcich k show, ktoré sú v 
opakovaní postupov choreografickej tvorby na pokraji vyčerpania. Za maxi-
málny vklad detvianskeho festivalu považoval Beneš lásku k prezentovanému 
ľudovému umeniu. Z textu je čitateľné, že vôľa k tomuto pocitu je prirodzeným 
javom tak v prostredí účinkujúcich, ako i v prostredí divákov. 

Slávnosti popri mohutnej snahe uspokojiť všetkých návštevníkov prostred-
níctvom praktických znalostí ich chodu výkonnými orgánmi podujatia, nasme-
rovali odkrývanie svojich vzťahov k percipientom i do exaktnejších sociomet-
rických postupov. V tomto prípade šlo o sociologické sondy do návštevníckeho 
prostredia, ktoré mali výkonné orgány informovať o vzťahu, vnímaní a hodno-
tení rôznych stránok podujatia a usmerniť organizátorov v duchu akceptovateľ-
ných požiadaviek percipientov. Najrozsiahlejšiu a publikovanú sondu do FSP 
realizoval Ľ. Falťan v roku 1986. Anonymný prieskum návštevníkov z pera 
študentky FF UK v Prahe L. Fukasovej z roku 1983 zostal v strojopisnej po-
dobe ako interný materiál vedúcich riadiacich orgánov FSP. Rozmnoženina 
výsledkov výskum L.Volku z roku 1979 slúžila tiež len ako interný materiál. 
Uvedené dva výskumy pracovali s malými vzorkami respondentov (50, resp. 
82) a neboli dostatočne reprezentatívne. Všetky tri akcie však posúvali prob-
lémy vzťahov podujatia a návštevníkov do nových kultúrno-spoločenských 
dimenzií. Krajské osvetové stredisko pripravovalo každoročne pre Stredoslo-
venské KNV správu o príprave a realizácii podujatia, ktorá bola predmetom 
rokovania jeho kultúrnej komisie. Tým sa napĺňali kritériá socialistickej demo-
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kracie. Volené orgány kraja boli informované o rôznych stránkach, i vo vzťahu 
k FSP, diania vo svojom regióne.  

Krajské osvetové stredisko sa i po vstupe do poriadateľského prostredia 
FSP spolupodieľalo na príprave a realizácii národného festivalu vo Východnej. 
Rozsah, obsah a forma spolupráce vychádzala v požiadaviek výkonných orgá-
nov podujatia a jeho garanta – Osvetového ústavu. Z tohto hľadiska bol festival 
pre stredisko menej pracovne náročný ako festival v Detve. Personálne bol 
národný festival prepojený so strediskom prostredníctvom osobností, ktoré 
zasadali v jeho výkonných orgánoch (a teda mohli sa podieľať na koncepčných 
otázkach podujatia) a tvorcov programov a podujatí. Znovu treba pripomenúť 
dohodu medzi OÚ a KOS, ktorá precizovala v jednotlivých inštitúciách ich 
spoluprácu pri príprave FF V a FSP. V sledovanom období od polovice 70. 
rokov do konca jestvovania osvetového strediska sa spomedzi pracovníkov 
KOS na tvorbe programov podieľali I. Kovačovič, R. Uhrin, J. Dubovec, M. 
Kočišová, E. Tomaníková, K. Bursová a M. Šípka (už len ich výpočet doku-
mentuje rozsah prác, a tým aj význam festivalu pre inštitúciu). 

Z festivalov v pôsobnosti KOS v Banskej Bystrici, na ktorých sa v rôznej 
podobe uplatnil folklorizmus, treba spomenúť i Krajský festival ZUČ maďar-
skej národnosti Stredoslovenského kraja. Toto podujatie nadviazalo na fiľakov-
ský festival podobného obsahového zamerania maďarského etnika zo 60. a 70. 
rokov minulého storočia. Poriadal sa každoročne podľa smernice vypracovanej 
na pôde osvetového strediska v roku 1983 striedavo v lokalitách okresov 
Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Lučenec. Spoluusporiadateľmi festivalu boli 
okresné výbory Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich v ČSSR (Csema-
dok) týchto troch okresov Stredoslovenského kraja. Smernica bola v roku 1988 
novelizovaná v zmysle skúseností poriadateľov podujatia z prvých štyroch 
ročníkov festivalu. Do štruktúry podujatia zaradila javy ľudovej kultúry etno-
grafickej povahy v kontexte so súčasnou ľudovo-umeleckou výrobou. V 
programe boli ďalej zaradené vystúpenia detských, predovšetkým folklórnych, 
kolektívov. Folklorizmus akcentovala smernica i vo vystúpeniach dospelých 
súborov ZUČ. Smernica predpokladala i účasť kolektívov ZUČ z Maďarska a 
vystúpenie slovenských kolektívov zo stredného Slovenska. Dlhodobý projekt 
(spracovaný do roku 1995) predpokladal, že v regióne sa spracuje ľudová hu-
dobná kultúra do podoby gramoedície po vzore FSP.  

Krajské osvetové stredisko malo vo svojej pôsobnosti i rôzne iné oblasti 
ZUČ, v ktorých sa uplatňoval folklorizmus. Už v roku založenia strediska za-
čala na úseku amatérskeho filmu a fotografie pracovať S. Záhorová. V krátkom 
čase pôsobenia na KOS sa jej podarilo založiť AMFO klub, ktorý si v prvých 
rokoch existencie dal za úlohu zrušiť istý regionálny tvorivý handicap najmä 
vo vzťahu k bratislavským amatérskym fotografom. V prostredí klubu sa po-
stupne formovali i osobnosti, ktoré rôznym spôsobom vizualizovali ľudovú 
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kultúru či dokumentovali vtedajší folklorizmus. Zo 76 osobností z existencie 
AMFO klubu hodno spomenúť v tejto oblasti tvorby Š. Kňazovického a F. 
Dejčíka z Ružomberka a L. Pauleho zo Zvolena. Nie je iste bez zaujímavosti, 
že členom klubu nebol V. Majling z Banskej Bystrice, ktorý sa svojimi folklo-
ristickými fotografiami mediálne presadil v 80. rokoch 20. storočia. Hodno 
zaznamenať, že na pôde KOS vzniklo aj bienále krajinárskej fotografie Mne 
Slovensko krása je (1970) a formátova súťaž amatérskych filmárov Slovenska 
Oravská osmička, ktorá po prvých súťažiach v Považskej Bystrici zakotvila v 
Nižnej nad Oravou. Súťažné kategórie kinematografických žánrov – doku-
mentárna, hraná a animovaná tvorba a reportáž, prinášali i diela inšpirované 
ľudovou kultúrou. Napríklad v roku 1980 nachádzame medzi 51 súťažnými 
snímkami i filmy manželov Mačičkovcov z Liptovského Mikuláša Povrazkári z 
Oravy a film F. Hrudku Na goralskom jarmoku (zaznamenáva zvyklosti jar-
močného prostredia). Stredisko v čase vzniku prebralo i foto – filmové praco-
visko OOS v Banskej Štiavnici profesionálne obsadené S. Protoppovom (pra-
coval tu do roku 1967). Dokumentoval činnosť osvety v Stredoslovenskom 
kraji a mal i filmárske ambície. V súkromnej zbierke sa dochovali jeho fotogra-
fie folklórneho súboru Urpín, nácvik súborov na 3. spartakiádu a iné fotografie 
dokumentujúce ľudovú kultúru a folklorizmus kraja. Medzi prvých pracovní-
kov KOS patril i E. Göllner (na KOS 1963–1977), činný na úseku ochotníc-
keho divadla. Jeho dramatická prvotina Zlomená pýcha (1957) obsahuje i zvy-
koslovné prejavy a ľudové piesne z Poník. Vo svojej dramatickej spisbe kon-
frontoval štylizovaný typ ľudovej reči so spisovnou slovenčinou. V dramatur-
gickej orientácii ochotníckych súborov kraja považoval súčasnú drámu za 
rovnocennú so staršími dielami, ktoré v mnohom reflektovali tradičné spôsoby 
života ľudu. Z činností, ktoré malo v náplni práce KOS treba evidovať i oblasť 
bábkového divadla, zborového spevu, Zborov pre občianske záležitosti, ama-
térskeho výtvarníctva a, paradoxne, spoločenského tanca. Na pôde tohto úseku 
– vtedy ešte ZUČ – vznikli pokusy uviesť prvky čardáša do reálnej (??) súťaž-
nej disciplíny v spoločenskom tanci. Tieto snahy sa istým spôsobom naplnili v 
prvej polovici 80. rokov, keď ich prepracoval zamestnanec KOS A. Žatko. 
Úsek amatérskeho výtvarníctva, ktorý dlhé roky (1965–1991) spravovala E. 
Tomaníková, absorboval prvky folklorizmu v dvoch polohách. Prvou je poloha 
tematicko-motivického transformovania ľudovej kultúry do výtvarných diel. 
Reprezentoval ju v kraji napríklad amatérsky výtvarník T. Koblíček v takej 
podobe, že sa v roku 1975 stal laureátom národnej prehliadky amatérskych 
výtvarníkov Výtvarná Dubnica. Jeho široká výrobná základňa v oblasti výroby 
ľudových hudobných nástrojov je však už iným momentom jeho tvorby. Druhá 
poloha akceptovania prvkov tradičnej kultúry spočívala v rozvíjaní obsahov 
ľudovej kultúry s jej technologickými aspektmi. Reprezentantom tejto polohy 
bol napríklad Š. Mlích, ktorý vo svojej tvorbe prešiel od výroby tradičných 



 

 127

drotárskych výrobkov až po vytváranie objektov technológiou drotárskeho vy-
pletania. Najvýznamnejšiu úlohu zohrala E. Tomaníková pri projekcii podujatí 
v oblasti ľudovoumeleckej tvorby. Prvým z nich bol projekt Deti a tradičná 
ľudová tvorba. Vznikol pôvodne pre trojročnú, neskôr dvojročnú prezentačnú 
periodicitu na začiatku 70. rokov. Spočíval v zvládnutí technológie ľudovo-
umeleckých výrobkov v špeciálnych krúžkoch základných škôl pod vedením 
skúsených dospelých výrobcov. Druhá fáza spočívala v hodnotení prác krúž-
kov a jednotlivcov a ich následnú prezentáciu v Liptovskom múzeu v Ružom-
berku. Posledný, desiaty ročník podujatia sa realizoval v roku 1992. Paralelou 
tohto podujatia pre dospelých bol projekt s trojročnou periodicitou Človek a 
jeho tvorivé záujmy. Tomaníková realizovala z neho počas jestvovania KOS 
sedem prezentačných výstupov, tiež v Liptovskom múzeu. Jej aktivity smero-
vali i do prostredia folklórneho festivalu vo Východnej, kde pôsobila od roku 
1969 ako trvalá spolupracovníčka podujatia. V tomto roku pripravila pre festi-
val výstavu Ľudoví umelci stredného Slovenska a v nasledujúcich ročníkoch 
ďalšiu desiatku výstav. Tá posledná z roku 1990 bola nazvaná Deti, urobme si 
hračku. Pri enumerácii folklorizmu v činnosti KOS treba zaregistrovať tiež 
jeho edičnú prax, ktorá pri mnohých tituloch prerástla náplň činnosti a regio-
nálne zameranie strediska. Tu treba pripomenúť i produkciu bulletinov folklór-
nych festivalov v kraji. I. Kovačovič zostavoval v 70. a 80. rokoch minulého 
storočia bulletiny festivalov vo Východnej a Detve, čo je v sumáre 44 biblio-
grafických jednotiek. M. Šípka zostavoval v 80. rokoch bulletiny SDFF. Stre-
disko stálo i pri zakladaní Etnofilmu v Čadci a podľa svojich možností sa i 
podieľalo na jeho realizácií.  

Náčrt činnosti KOS v Banskej Bystrici v oblasti folklorizmu je pokusom 
obsiahnuť všetky dôležitejšie činnosti v tejto oblasti. Systematika činností 
zahŕňa predovšetkým oblasť pôsobenia folklórnych skupín, súborov, detských 
folklórnych súborov i s ich zložkami či relatívne samostatnými solitérmi v 
podobe speváckych skupín, ľudových hudieb i sólistov spevákov a inštrumen-
talistov. Pre tieto kolektívy pripravovalo stredisko súťaže a prehliadky podľa 
systému vyhlásených súťaží pre jednotlivé kategórie ZUČ. Súťaže koncipované 
ako samostatné produkčné systémy i tie, ktoré boli nasmerované do prostredia 
folklórnych festivalov v kraji, sa potýkali počas celého jestvovania strediska s 
jedným základným problémom – odohrávali sa bez diváckeho zázemia, a teda 
bez percipientskej spätnej väzby. Čo sa týka stupňa štylizácie zasiahla činnosť 
krajskej osvety v súborovej oblasti spočiatku tzv. nová tvorba a istý mechanis-
tický princíp choreografickej tvorby, ktorý čiastočne ovplyvňoval i smerovanie 
folklórnych skupín. Koncom 70. rokov badať vo vývoji folklórneho hnutia 
výraznejší príklon k autentickým formám prezentácie ľudovej kultúry. Tento 
trend umocňovala i dramaturgia vrcholného podujatia kraja v tejto oblasti – 
FSP v Detve. Slávnosti sa po vstupe KOS do čela ich organizátorov stali vzo-

 

 128 

rom usmerňovania folklórneho hnutia v kraji od organizačných problémov, cez 
otázky tvorby, dramaturgie, interpretácie, kostýmovania až po prezentáciu ja-
vov ľudovej kultúry. Rozsiahly projekt detvianskych slávností sa v 80. rokoch 
dostal do čela festivalového diania na Slovensku. Po presune detského festivalu 
z Likavky do Detvy sa i v projektovaní tohto podujatia využili prvky FSP. Nie-
ktoré z nich sa stredisko snažilo uplatniť i pri príprave maďarského festivalu 
ZUČ. Popri nosných činnostiach krajskej osvety, spočívajúcich na osi: folk-
lórne kolektívy – prehliadky – festivaly sa prvky folklorizmu uplatnili i v iných 
odborných činnostiach strediska. Vlastne celá oblasť záujmovej umeleckej čin-
nosti (i amatérske divadlo, foto, film, hudba, spoločenský tanec, výtvarná 
tvorba) bola nerovnako prepletená týmto prvkom kultúrno-spoločenskej reality. 
V oblasti mimoškolského vzdelávania sa folklorizmus najvýznamnejšie uplatnil 
v činnosti Zborov pre občianske záležitosti. Profesionálne záujmy pracovníkov 
KOS v oblasti folklorizmu smerovali i do podujatí, ktoré organizovali okresné 
osvety. I. Kovačovič, M. Kočišová, J. Dubovec, M. Šípka sa napríklad po-
dieľali na tvorbe programov folklórnych slávností v Heľpe, Terchovej, Zuberci 
i v Podhorí. I. Kovačovič, M. Kočišová i J. Mala obohatili svojou choreografic-
kou tvorbou rôzne folklórne kolektívy nielen Stredoslovenského kraja. Stredi-
sko vyvíjalo pomerne rozsiahlu edičnú činnosť vo vzťahu k tradičnej ľudovej 
kultúre a jej folklorizovanej podobe. Jej anotovaná podoba je prístupná odbor-
nej verejnosti. Časť titulov je však vďaka príslovečnej osvetárskej nedôsled-
nosti i v plnení zákona o povinných výtlačkoch nedostupná. Zrejme nedo-
stupné sú i mg-záznamy z rôznych prehliadok folklórnych kolektívov a jednot-
livcov, ktoré sa od roku 1983 začali budovať i systémom videonahrávok 
podujatí. Nástupca strediska nedokázal tieto dokumenty previesť do svojho 
dokumentačného fondu.  

Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici vykonalo za roky svojho pô-
sobenia sumu činností z oblasti folklorizmu. Jej rozsah načrtáva tento text, 
ktorý na záver akcentuje skutočnosť, že stredisko bolo v oficiálnych materiá-
loch vydávané za metodické zariadenie. Nebolo tomu však tak. Stredisko bolo 
predovšetkým výkonným zariadením Stredoslovenského KNV. Metodika v 
sume a spôsobe činnosti, ktorá mala viesť k istému proklamovanému cieľu, 
bola skôr ilúziou ako realitou. Nebolo to však na škodu kvantite ani kvalite 
práce strediska. Vzhľadom na možnosti a ideologické obmedzenia odviedlo 
počas svojho jestvovania množstvo kvalitných výkonov, ktoré si zaslúžia svoj 
zástoj v kultúrnej histórii regiónu i Slovenska. Krajské osvetové stredisko v 
Banskej Bystrici zaniklo 1.3. 1991, keď bolo v značne zredukovanej podobe 
včlenené ako jedno z pracovísk do OÚ. V roku 1992 i toto banskobystrické 
pracovisko OÚ zaniklo.    
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Diskusia o knihe 
 
 
Zlatý baran. Príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim. 
Zostavil, úvod, komentáre a záverečnú štúdiu napísal Milan 
Kováč. Brdárka : o.z. RADZIM 2004. 192 s. ISBN 80-969131-2-3 
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Veriť alebo neveriť? 
 

Tatiana Bužeková 
 

 
Kniha „Zlatý baran. Príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim“, 

ktorú v minulom roku vydalo občianske združenie Radzim, predstavuje výsle-
dok zberu ľudových rozprávaní, uskutočnených v oblasti horného Gemera ko-
lektívom študentov Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením vedúceho katedry Milana 
Kováča. Zber týchto príbehov prebiehal v rámci akcie „Poverové a magické 
rozprávania na slovenskom vidieku“, ktorá sa realizuje už šesť rokov po celom 
Slovensku a ktorej výsledkom je databáza Katedry porovnávacej religionistiky. 
Rozprávania, ktoré sa stali súčasťou spomenutej publikácie, predstavujú výber 
najlepších narácií z rozmanitej zbierky zaznamenaných autentických príbehov, 
osobných zážitkov a skúseností obyvateľov niekoľkých obcí daného regiónu. 

Publikácia je určená širokej verejnosti: jej zámerom je prihovoriť sa „čita-
teľom, ktorí sa chcú poučiť o málo známej zložke nášho duchovného života 
v minulosti. Rovnako je však určená tým, ktorí netúžia po poučení, ale chcú 
jednoducho iba podľahnúť čaru symbolov a imaginácie predindustriálnej epo-
chy z jedného obzvlášť malebného kúta našej vlasti“ (s. 6). Kniha teda má cha-
rakter zbierky; po krátkom úvode a popise spôsobu prezentácie rozprávaní na-
sleduje hlavná časť, ktorú tvoria samotné príbehy, štylisticky upravené 
a štruktúrované do niekoľkých tematických okruhov („Tajomstvá hlbín“, „Po-
klady“, „Neobyčajné hady“ atď.). Publikácii nechýba odborná časť v podobe 
komentárov k jednotlivým rozprávaniam a záverečnej štúdie „Bádanie 
o poverách na rázcestí“, v ktorej Milan Kováč približuje teoretické a termino-
logické problémy bádania povier.  

V úvode štúdie autor poukazuje na jeden zo základných problémov, kto-
rým čelí bádateľ, venujúci sa danému okruhu ústnej ľudovej tradície: na rozdiel 
od iných žánrov neboli dosiaľ povery systematicky spracovávané, katalogizo-
vané či klasifikované. Práve z tohto dôvodu Katedra porovnávacej religionis-
tiky organizuje každoročné terénne výskumy zberu poverových rozprávaní 
a snaží sa vypracovať metodiku zberu a systematizácie hromadiaceho sa mate-
riálu. Konečným cieľom celej práce by malo byť „rozsiahle kritické vydanie 
celého zbierkového fondu“ (s. 181). Zdá sa však, že tento cieľ je sťažený ďal-
ším základným problémom bádania povier, a to nevyjasnenou terminológiou. 
Záverečná štúdia danej publikácie predstavuje „letmý náčrt základných výcho-
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dísk novej klasifikácie“, ktoré sa kolektív katedry rozhodol nepoužívať, kým 
neprejdú širšou medziodborovou diskusiou a ktoré nie sú využité ani v danej 
publikácii (s. 182). Štúdia teda môže predstavovať začiatok širšej diskusie na 
témy, ktoré načrtol autor. Zaužívané termíny „povery“ a „poverové rozpráva-
nia“ sú skutočne nejasné a majú viacero interpretácií aj vo vedeckom kontexte, 
a preto podobná diskusia sa javí ako aktuálna a prínosná pre bádanie v danom 
smere.   

Základom spomenutej novej klasifikácie sú „javové formy, t. j. vonkajšie 
prejavy a vonkajšie podoby ľudovej viery, posudzované z hľadiska toho, ako sa 
javia (prejavujú), ako sú ,videné‘ zvonka“, t. j. fenomenologický prístup (s. 
182). Po zúžení „prakticky nedefinovateľného“ a „viac-menej intuitívne použí-
vaného pojmu“ poverových rozprávaní autor prezentuje rámcové definície zá-
kladných termínov (ľudová viera, ľudová religiozita, súveria, povery). Zatiaľ čo 
ľudová viera je zastrešujúcim termínom pre celý komplex prejavov, ktoré súvi-
sia s vierou v nadprirodzeno v ľudovom prostredí (teda na vidieku) a ľudová 
religiozita predstavuje prejavy viery, ktoré majú priamu alebo nepriamu sú-
vislosť s náboženstvom (ale nie sú inštitucionalizované), súveria sú autonómne 
a s existujúcim náboženstvom nesúvisiace viery. Pod poverami ako takými sa 
rozumie užšie vymedzená viera v účinnosť určitých javov, predmetov alebo 
úkonov, ktorých prítomnosť, resp. neprítomnosť rozhoduje o šťastí alebo ne-
šťastí jednotlivca (s. 184–185).  

Na jednej strane teda základom uvedeného prístupu sú vonkajšie prejavy 
a vonkajšie podoby ľudovej viery, posudzované „zvonka“, na druhej strane je 
to „posudzovanie... slovesných útvarov nie z hľadiska formy, ale z hľadiska 
vnútorného vzťahu rozprávača k hovorenému“ (s. 186). Takto deklarovaný prí-
stup podľa môjho názoru prináša viaceré metodologické problémy. Po prvé, 
vynára sa otázka: čo je vlastne objektom daného výskumu – „hovorené“ (roz-
právania o istých úkonoch alebo predstavách), „vonkajšie prejavy a podoby 
ľudovej viery“ (samotné úkony a predstavy, ktoré môžu byť príčinou úkonov) 
či „vnútorný vzťah rozprávača k hovorenému“ (ktorý nemusí byť totožný 
s vnútorným vzťahom rozprávača k samotným úkonom a/alebo predstavám)?   

Pokiaľ objektom výskumu sú vonkajšie javy (či už sú to rozprávania alebo 
úkony) a vnútorný vzťah jednotlivca k nim je základom ich klasifikácie, vzniká 
ďalšia otázka: ako môže bádateľ objektívne posúdiť, aký vlastne je tento vnú-
torný vzťah? Vzťah, ktorý je rozprávačom deklarovaný, nemusí byť totiž jed-
noznačný: v jednom rozhovore respondenti môžu tvrdiť, že niečomu veria, 
v inom to môžu poprieť. Okrem toho, veľmi často ľudia zaujímajú nerozhodný 
postoj – a to nielen voči súveriam a poverám (v zmysle definícií autora), ale aj 
voči predstavám, ktoré sú súčasťou oficiálneho náboženského systému.  

Sporným momentom v tomto smere sa mi vidí dištancovanie od psycholó-
gie, ktorú síce autor spomína, ale len okrajovo, ako jeden z možných pohľadov 
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na skúmanie viery, pričom sa táto vedecká disciplína dáva do jednej roviny s 
rozprávkami, mytológiami a symbolikou (s. 183). Je zjavné, že pokiaľ by sa 
termín „vnútorný vzťah rozprávača“ mal používať z vedeckého hľadiska, bá-
dateľ by mal mať aspoň približnú predstavu o základných psychologických 
termínoch v tomto smere, keďže „vnútorný vzťah“ človeka k čomukoľvek 
z hľadiska vedy nie je abstraktnou kategóriou ani metaforou, ale objektom 
skúmania istej vedeckej disciplíny. Je potrebné poznamenať, že v tomto smere 
psychológia ponúka viacero možností základných východísk (začínajúc teó-
riami sociálnej psychológie a končiac behavorizmom), takže bádateľ sa nemusí 
obmedzovať na jediný psychologický smer, ale môže využiť vedecké poznatky 
viacerých trendov.  

Pod „vnútorným vzťahom“ sa v štúdii zrejme rozumie „viera“ – pojem, 
ktorý je základným stavebným kameňom novej terminológie. Tento pojem však 
má v každodennom živote príliš široké pole významov, na čo poukazuje aj au-
tor: „hoci veriť môžeme aj v úspech našich športovcov (vo význame presved-
čenia o niečom), veriť môžeme skutočne aj na vodníkov, víly či svetlonosov 
(veriť na niečo) a veriť možno aj v boha či bohov (veriť v niečo, t. j. byť ve-
riaci)“ (s. 183). Podľa autora z hľadiska religionistiky kľúčovým momentom 
pri diferenciácii tohto pojmu je „zásadný rozdiel v tom, či niekto verí ako „ve-
riaci“, t. j. s nevyhnutnou zložkou duchovnej participácie na viere a kréde, 
ktoré je s ňou spojené, alebo verí na niečo bez vnútorného napojenia, tak pove-
diac ,evidenčne‘“ (s. 183). Z tohto zásadného rozdielu vyplýva rozlíšenie medzi 
hlavnými kategóriami ľudovej religiozity (v slovenskom kontexte spojenej pre-
dovšetkým s kresťanstvom) a súverí, ktoré sú autonómne a „oddelené“ od ná-
boženstva. 

Odhliadnuc od toho, že náboženská viera sama o sebe predstavuje jeden 
z najobtiažnejších problémov pri skúmaní kultúrnych fenoménov, termín 
„viera“ v danom kontexte sa podľa mňa nestáva jasnejším ani po upresnení 
autora. Rozlíšenie medzi náboženskou vierou a súveriami sa totiž neopiera 
o nijaké empiricky podložené termíny: veriť v niečo „bez vnútorného napoje-
nia“ sa nedá pokladať za vedeckú definíciu; je to skôr metaforický popis intui-
tívneho rozlíšenia medzi niečím závažnejším – teda „duchovnou participáciou 
na viere a kréde“ – a niečím, čo nehrá až takú dôležitú úlohu v živote človeka. 
Avšak čo presne predstavuje „duchovná participácia“, nie je jasné.  

Takže napokon od „prakticky nedefinovateľného“ a „viac-menej intuitívne 
používaného pojmu“ poverových rozprávaní sa autor dostáva 
k nedefinovanému a taktiež viac-menej intuitívne používanému pojmu „viera“. 
Nie je totiž jasné, na základe čoho má vedec posudzovať, či daný rozprávač 
duchovne participuje na istých náboženských (alebo vo všeobecnosti nadpriro-
dzených) predstavách alebo nie. Nejde však len o duchovnú participáciu: ako 
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vôbec môžeme s konečnou platnosťou povedať, že človek verí alebo neverí 
tomu, o čom rozpráva?  

Otáznym sa mi javí aj autonómnosť súverí, teda to, že prakticky neboli 
ovplyvnené náboženstvami (s. 184). Tak napríklad predstavy o bosorkách by 
som zaradila skôr do kategórie súverí – ťažko by sme totiž v súčasnosti mohli 
hovoriť o viere na bosorky ako o prejave ľudovej religiozity vo všeobecnosti. 
Niet pochýb, že korene týchto predstáv siahajú do pohanských čias a že nie-
ktoré z nich sú veľmi konzervatívne. Počas môjho výskumu poverových pred-
stáv ľudia vo väčšine prípadov naozaj nespájali bosorky s náboženskou vierou. 
To však neznamená, že predstavy o bosorkách existujú „paralelne“ 
s kresťanstvom v tom zmysle, že nemajú s nim nič spoločné: viaceré z nich sú 
takpovediac „poznamenané“ kresťanským kontextom – začínajúc spojením 
bosoriek s diablom a končiac Luciiným stolčekom. Na druhej strane, pokiaľ 
rozlišovacím znakom medzi súveriami a ľudovou religiozitou má byť vnútorný 
vzťah respondenta, zaradenie viery na bosorky do súverí nie je až také jedno-
značné: intenzitu tejto viery v niektorých prípadoch by som prirovnala 
k autorovmu výrazu „vnútorné napojenie“ – nielenže veriaci kresťan môže ve-
riť, že bosorky existujú a postupovať v súlade s tým v každodennom živote, ale 
môže ich aj interpretovať v kresťanskom kontexte a teda začleniť do svojho 
náboženského sveta. Inými slovami, stretla som sa s ľuďmi, ktorí verili „na 
bosorky“, ale aj s takými, ktorí verili „v bosorky“. 

Ďalšou otázkou, ktorú by som chcela položiť, je dôvod rozdelenia „súverí“ 
a „povier“ v zmysle definícií autora. Viaceré nadprirodzené predstavy, ktoré by 
som zaradila do kategórie súverí (napríklad predstavy o urieknutí, vílach či 
svetlonosoch) súvisia s úkonmi, ktoré väčšinou majú apotropajný charakter. Na 
druhej strane, magické úkony sa vykonávajú v dôsledku viery v niečo – teda 
viera v účinnosť istých praktík je súčasne aj vierou v pôsobenie istých nadpri-
rodzených síl. Preto sa mi nevidí účelným rozdeľovať vieru v účinnosť úkonov 
a vieru v nadprirodzené pôsobenie v širšom slova zmysle do dvoch odlišných 
kategórií. Napríklad v rozprávaniach o urieknutí sa vo väčšine prípadov popi-
sujú aj magické úkony na zažehnanie nebezpečenstva, prípadne na jeho preven-
ciu. Ak teda človek verí v urieknutie, verí aj to, že sa pred nim dá istým spôso-
bom chrániť. 

Ešte jedným sporným bodom podľa môjho názoru je „zastrešujúci“ termín 
„ľudová viera“, ktorý vlastne znamená obmedzenie uvedeného prístupu na ur-
čité prostredie, teda na „vidiek“ – opäť bez upresnenia, čo vlastne „vidiek“ 
znamená. Ak v slovenskom či európskom kontexte sa toto prostredie dá po-
merne jednoducho popísať, nedá sa to povedať napríklad o prostredí, v ktorom 
žijú sibírske kočovné národy. Domnievam sa však, že nová terminológia by 
mala byť univerzálnou, t. j. použiteľnou v akomkoľvek prostredí. Aj 
v slovenských mestách napokon žijú veriaci, prejavujúci svoju náboženskú 
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vieru podobným spôsobom ako vidiečania. Aj v mestách sa rozpráva 
o nadprirodzených bytostiach a udalostiach, ktoré nepatria k „oficiálnym“ ná-
boženským predstavám, pričom ich forma v meste a na vidieku môže byť to-
tožná (ako príklad môžem spomenúť urieknutie). Termín „ľudová viera“ evo-
kuje predstavu, že na vidieku existuje „ľud“, ktorý viac-menej svorne niečomu 
verí, a že existuje aj istý dôvod odlišovať tento „ľud“ od mestskej populácie. 
Môžeme položiť otázku: ako by sa tento dôvod dal vyjadriť vedeckým jazy-
kom?  

Posledným momentom, na ktorý by som chcela upozorniť, je absencia de-
finície pojmu „nadprirodzeno“, ktorý je vlastne základným vymedzením oblasti 
daného výskumu a ktorý sa autorom spomína len v definícii ľudovej viery ako 
zastrešujúceho termínu. Tento pojem taktiež zostáva v intuitívnej rovine – 
každý vie, o čo ide, ale definícia (aspoň približná) chýba. Pritom „nadpriro-
dzeno“ je to, čo tvorí špecifickú črtu aj náboženských systémov, aj „ľudovej 
religiozity, aj „súverí“, aj „povier“ v užšom zmysle. Je to teda pojem, ktorý 
spája všetky štyri definície novej klasifikácie a špecifikuje predmet výskumu. 
Domnievam sa, že keď sa istý termín stane takpovediac „odrazovým mostí-
kom“ pri vymedzení poľa skúmania, mal by byť popísaný vedeckým jazykom.  

Niet pochýb, že príbehy, ktoré tvoria gro knihy a sú autorom prezentované 
v dobre čitateľnej podobe, zaujmú širšiu i odbornú verejnosť a priblížia aj ča-
rovnú atmosféru rozprávaní, ktorú som ako študentka religionistiky zažila 
osobne počas terénnych výskumov. Z vlastnej skúsenosti tiež viem, že mnohí 
ľudia netušia, že o revenantoch, vílach či bosorkách sa stále rozpráva. Táto časť 
ústnej tradície skutočne nie je dobre známa a považuje sa skôr za prežitok mi-
nulosti – názor, ktorý sa stal bežným tak v laických, ako i v odborných kru-
hoch. Preto vydanie zbierky rozprávaní, a to rozprávaní súčasných, môže pri-
spieť nielen k uvedomeniu vlastného duchovného dedičstva, ale aj 
k pochopeniu aktuálnosti skúmania nadprirodzených predstáv, ktoré nepatria 
k väčším náboženským systémom, ale tvoria integrálnu súčasť duchovnej kul-
túry. Z hľadiska vedy však v teréne zozbieraný materiál predstavuje prvý krok 
skúmania, počiatočnú fázu vysvetlenia kultúrnych fenoménov. Preto sa mi od-
borný záver knihy vidí zvlášť prínosným: môže viesť k plodnej diskusii 
a vypracovaniu presnejšej terminológie, a teda aj k pokroku v bádaní nadpriro-
dzených predstáv i ústnej tradície. 
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Kam patria čierne mačky? 

Terminologicko-klasifikačné dilemy príbehov a predstáv o nadprirodzene 
 

Zuzana Panczová 
 

 
Zbierku príbehov „ľudovej viery a mágie spod hory Radzim“ pod názvom 

Zlatý baran som, priznám sa, privítala so záujmom. Predpokladám, že osloví 
nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť autentickými pútavými príbehmi 
z epicky a obrazovo atraktívnej oblasti nadprirodzena. A to v čase, keď sa zdá, 
že tieto podania nachádzajú na Slovensku uplatnenie skôr v masmediálnej 
a zábavnej produkcii, ako v populárno-náučnej literatúre. Verejné výstupy z 
práce religionistov a etnológov sú stále pomerne zriedkavou záležitosťou, čo je 
nie vždy otázkou nedostatku financií, ale odvážim sa tvrdiť, i vôle. Milan Ko-
váč s tímom svojich spolupracovníkov a študentov navyše spojil tieto čitateľsky 
atraktívne príbehy s vedecky solídnym, no pritom i pre laikov nenáročným 
a hutným výkladom. 

K samotným príbehom a ich komentárom sa vyjadrovať nebudem – skôr 
by som chcela reagovať na výzvu poslednej odbornej kapitoly, ktorá oprávnene 
navrhuje isté zmeny v klasifikácii a terminológii tohto typu religionisticko-
folkloristického materiálu. 

Vo svojich mladších rokoch som sa tiež zaoberala „zbieraním“ podobných 
„tradičných“ či „ľudových“ príbehov ako študentka etnológie v rámci písania 
diplomovej práce z oblasti duchovnej kultúry. Priznávam však, že ucelenejšie 
religionistické vzdelanie mi chýba a už niekoľko rokov sa pohybujem prevažne 
vo folkloristických vodách. No spomínaný terminologický problém, ako ho 
Milan Kováč načrtol, je dôverne známy i folkloristom na Slovensku 
a v zahraničí, keďže skúmajú ten istý materiál, a to nielen z jeho esteticko-for-
málneho hľadiska, ale aj z pohľadu jeho ideologického kontextu. Budem preto 
vychádzať najmä z týchto diskusií. Keďže môj príspevok je určený skôr kole-
gom, ktorí aspoň v hrubých črtách poznajú základné úskalia „poverovej“ 
problematiky, nebudem zachádzať do úplne samozrejmých podrobností, no 
napriek tomu ešte zhrniem, v čom spočíva základný problém. 

Je to už niekoľko desaťročí trvajúci zápas s nelogickosťou, intuitívnosťou, 
mnohoznačnosťou nášho vedeckého slovníka, navyše zaťaženého ešte ideolo-
gickým (tzn. najmä osvieteneckým, romantickým, no i komunistickým) de-
dičstvom v diskurze tejto disciplíny. Toto sa netýka len etnológie, religionistiky 
či folkloristiky, ale je záťažou a prirodzeným vývojovým hendikepom temer 

 

 137

všetkých spoločenskovedných disciplín – napríklad i naoko exaktnej psycholó-
gie či sociológie. Ale vráťme sa ku konkrétnym problémom. Každý doterajší 
návrh na zmenu (a tých bolo aj na Slovensku v minulosti viac) mal svoje ne-
dostatky. Po rokoch sa teda objavil nový návrh, založený na „fenomenologic-
kom prístupe“, ktorý autor ponechal širokej interdisciplinárnej diskusii.  

Jedným z hlavných problémov, ktoré chce autor riešiť, je používanie 
pojmov povera a poverové rozprávanie: „Veľká časť komponentov, ktorá sa 
dnes do tohto – viac-menej intuitívne používaného pojmu zahŕňa, tam logicky 
nepatrí... Okrem iného totiž akýmsi živelným spôsobom v sebe postupne 
zahrnul aj to, čo napríklad angličtina pozná pod pojmom superstitions spolu 
s tým, čo pozná pod pojmom folk beliefs. Navrhujeme teda, aby sme povery 
v odbornej terminológii vrátili tam, kam patria – do sféry prechodov čiernych 
mačiek cez cestu a držania gombíkov v prítomnosti kominára (tak ako to 
napokon robí nielen anglofónny svet)“ (s. 182). Snaha vyhnúť sa používaniu 
pojmu povera vo vedeckom slovníku tak, ako sa používal doteraz, je 
pochopiteľná. Bol príznačný najmä pre obdobie osvietenstva a aj v nasledu-
júcich obdobiach sa vzťahoval na náboženské alebo magické predstavy či 
úkony, ktoré v zmysle suicentrického hodnotenia boli iracionálne, archaické, 
nesprávne, naivné, primitívne atď. Riešenie, aké ponúka autor, bolo riešením aj 
pre niektorých folkloristov v zahraničí – aj tam nájdeme návrh zaradiť do tohto 
pojmu „tradičné vyjadrenia, ktoré majú podmienky a následky (ak niekomu 
čierna mačka skríži cestu, bude mať nešťastie; svetelný kruh okolo mesiaca 
znamená, že na druhý deň bude pršať). V niektorých poverách sú podmienky 
kauzálne (čierna mačka je príčinou nešťastia), v iných nie sú (svetelná žiara je 
znamením dažďa, nie jeho príčinou. Viera, že rozsypanie soli znamená 
nešťastie má kauzálnu podmienku (rozsypanie soli) a následok (nešťastie). 
Keďže rozsypanie soli spôsobuje nešťastie, je možný opačný rituál – v tomto 
prípade hodenie soli cez rameno, aby sa nešťastie zažehnalo.“1  

Ak však chceme byť dôslední, treba sa opýtať, ako sa tým vyrieši pejora-
tívnosť tohto výrazu a prečo sa slovu „povera“ má prisudzovať práve tento 
význam. Nevidím totiž dôvod, pre ktorý „sféra prechodov čiernych mačiek cez 
cestu a držania gombíkov v prítomnosti kominára“ je v prípade povier tou, 
„kam patria.“ Tak slovenský pojem „povera“ ako aj anglický ekvivalent „su-
perstition“ majú v hovorovej reči širší význam2 a jeho zužovanie je ešte stále 

                                                 
1 MULLEN, Patrick B.: „Belief, folk“. In: Folklore. An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, 
Music, and Art. (Ed. Thomas A. Green), Vol. A-H, Santa Barbara (California) – Denver (Colorado) 
– Oxford (England) : ABC – Clio 1997, s. 89. 
2 Anglický pojem „superstition“ má podobne široký význam ako slovenské slovo „povera“. 
V anglickom výkladovom slovníku nájdeme vysvetlenie, že ide o „ iracionálnu vieru založenú na 
nevedomosti alebo strachu“. (Dictionary and Thesaurus. Lanark : Geddes&Grosset 2002, s. 332.) 
Gillian Bennett na margo analýzy záznamov „belief stories“ v USA poznamenáva, že fráza 
informátorov: „it´s supposed to be a superstition“ (teda „pripúšťa sa, že je to povera“) naznačuje, že 
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umelým a diskutabilným (rozhodne nie „logickým“) akademickým zásahom. 
Ak chceme byť dôslední a ak má mať výraz „povera“ najmä hodnotiaci význam 
v zmysle akejsi paviery, a vyjadruje negatívny postoj človeka voči nejakému 
presvedčeniu (čo tvrdí aj Milan Kováč), potom by si – podľa môjho názoru – 
mal tento význam aj zachovať. To by znamenalo úplne ho vypustiť 
z vedeckého slovníka, samozrejme pokiaľ tento nechce odrážať subjektívne 
hodnotiace postoje informátorov. 

Tu sa však podľa mňa problémy nekončia, ale len začínajú, a priznám sa, 
nie som si istá, či sa podarí nájsť optimálne riešenie.  

Napríklad pojem „folk belief“ – „ľudová viera“. Otázkou je, či v tomto 
pojme slovo „ľud“ (napriek zaužívanosti) neasociuje opäť myslenie obdobia 
osvietenstva a romantizmu, a či môže byť vhodným vedeckým termínom, teda 
nezaťaženým dnes už neaktuálnym ideologickým hodnotiacim aspektom. Čo, 
resp. koho pojem „ľud“ označuje? Milan Kováč pod ľudovým prostredím ro-
zumie prostredie vidieka (s. 184). Aký má v dnešnej dobe význam ostro deliť 
spoločnosť na mesto a vidiek, a venovať sa výlučne ľudovej, teda vidieckej 
kultúre? I keď tento pojem nevymizol ani z folkloristického slovníka, je veľký 
problém, ako ho popísať – vzhľadom na mieru a globálny rozsah transmisie 
skúmaných textov sa podľa môjho názoru napríklad aj taká vedecká osobnosť 
ako Alan Dundes uchýlil k banálnej definícii pojmu „folk group“, pod ktorým 
rozumie akúkoľvek skupinu ľudí, ktorí majú spoločný čo len jeden faktor.3 No 
ako nazvať vieru a rozprávania o aktuálnych nadprirodzených javoch modernej 
doby, ktoré si rozprávajú študenti na internátoch rovnako ako ženy u kaderníka 
či deti na ulici – sú to napríklad predstavy o zjavovaní sa duchov stopárov na 
miestach ich tragického skonu, o „začarovaných“ autách spôsobujúcich nevy-
svetliteľné nehody svojim vodičom atď. Alebo tieto už nepatria do religionis-
tických výskumov? „Moderné“ motívy síce v zbierke Milana Kováča ne-
nájdeme, no nepochybne si aj religionistika uvedomuje, že nebude večne skú-
mať fosílne motívy priamo nadväzujúce na materiál romantických zberateľov. 
Folkloristi preto neraz upúšťajú od pojmu „folk“ a snažia sa zaobísť bez neho. 
Do vedeckého jazyka vstupujú termíny „belief legends“, „belief tales“ a „belief 
stories“. Autor sa odvoláva na anglickú terminológiu, čo je pochopiteľné, 
keďže sa tento jazyk stáva jazykom medzinárodnej vedy a mnohé terminolo-
gické problémy našej vedy sa v tomto jazyku riešia už desaťročia. Slovenskí 
etnológovia a folkloristi tak trochu závistlivo pozerajú na možnosti neutrálneho 
anglického termínu „belief“. V anglickej vede sa spomínaný pojem používa 
pomerne flexibilne, má široký význam a do slovenčiny sa dá prekladať nielen 
ako „viera“, ale aj ako isté synonymum termínu „worldview“ (svetonázor, 

                                                                                                            
„príbeh, ktorý nasleduje je zároveň tradičný a nadprirodzený.“ (BENNETT, Gillian: Belief Stories: 
The Forgotten Genre. Western Folklore, 48, October 1989, s. 289–311, 297.) 
3 DUNDES, Alan: The Study of Folklore. Englewood Cliffs : Prentice Hall 1965, s. 2. 
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videnie sveta, všeobecný typ presvedčenia). V tomto význame ho niektorí vedci 
používajú aj na vedomosti („knowledge“), pokiaľ sa vychádza z relativizácie 
kritérií „racionality“ a „dôkazov“ v našej spoločnosti. Napríklad: „At the mo-
ment, however, all products of thinking will be declared to be beliefs... 
Knowledge in that case is merely a specific category of beliefs, namely, those 
beliefs „we“ (as a group, community, culture, instance or institution) take to be 
„true beliefs“, according to certain grounds of (truth) criteria...these criteria 
are socially, culturally and historically variable, and so is the knowledge based 
on them.“4 Kým teda v angličtine možno pomerne diferencovanú skupinu 
racionálnych aj iracionálnych či nadprirodzených predstáv, svetonázorových 
presvedčení, oficiálnej i neoficiálnej náboženskej viery atď. zakryť pojmom 
„belief“, ktorý sa navyše dá bez problémov spájať do rôznych slovných spojení, 
slovenčina podobný nástroj nemá.  

Z môjho pohľadu folkloristu, ktorý sa zaoberá aj javmi z religionistickej 
oblasti, mi však u autora „nesedelo“ to, že akoby voľne zamieňal pojmy „pove-
rové rozprávanie“ a „povery“. Nie je len čisto formálnou záležitosťou rozlišo-
vať medzi „príbehmi“ o istom type viery/presvedčenia/konania (doposiaľ ra-
dené medzi „poverové rozprávania“) a samotnými menovanými javmi. Zo 
zbierky príbehov, i keď čiastočne okomentovaných informátormi, asi ťažko 
získame kvalitnú analýzu o „worldview“ rozprávača. Získame skôr prehľad 
o jeho rétorických stratégiách pri účelovom využívaní istých motívov v istých 
typoch konverzácie.  

I keď je pravda, že základom etnologického a pravdepodobne 
i religionistického výskumu bol „zber“ rozprávaní na istú tému, podľa mojej 
mienky je pri štúdiu „ľudovej viery“ potrebný komplexný dlhodobejší výskum. 
Príbeh má totiž viacero rozmerov – informátor totiž aj počas výskumu istým 
spôsobom „hrá“, jeho rozprávanie má istý momentálny subjektívny účel a plní 
napríklad funkciu estetickú, zábavnú, poučnú atď. Dobrý strašidelný príbeh, 
osvedčený ako rozptýlenie pri istých typoch príležitostí, môže niekto porozprá-
vať čo najpresvedčivejšie a najvierohodnejšie kvôli želanému dramatickému 
účinku, zdôrazňujúc magické a tajomné prvky. No na druhý deň ho podá ako 
humorné „rozprávanie starých materí“ a na tretí možno ako exemplum na po-
doprenie svojej náboženskej viery. Používa ho teda funkčne a pritom nemusí 
cítiť žiadne rozpory – motívy týchto príbehov sú neraz len nástrojmi pre rôzne 
cielené pôsobenie na poslucháča, a nie systémom nejakých stabilných predstáv. 
Čo z toho myslí „vážne“, je otázka – a možno ju nemá vyriešenú ani on sám.5 

                                                 
4 DIJK VAN, Theun: Ideology. A Multidisciplinary Approach. London – Thousnd Oaks – New 
Delhi: Sage 1998, s. 19. 
5 Stretla som sa s tým napríklad pri príbehoch o svetlonosoch – ten istý informátor o nich rozprával 
viacero verzií s rôznym „ideologickým“ obsahom – napríklad ako tajuplnú historku, ktorá 
znamenala pre istého suseda temer osudné stretnutie. Svetlonosi boli raz močiarnymi príšerami, na 
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Vždy je v pozadí príbehu potenciálne prítomná otázka viery – ale spolu 
s Lindou Dégh sa možno pýtať, koho viera je tu dôležitá? Viera prijímateľa 
alebo odosielateľa hovoreného textu, celého spoločenstva, zberateľa alebo 
niekoho iného?6 Vychádzajúc z načrtnutých rozporov zostáva nejasné, akým 
štýlom aplikoval Milan Kováč vo svojom návrhu uvádzaný fenomenologický 
prístup, chýbalo mi jeho dôkladnejšie zdôvodnenie ako aj zdôvodnenie výni-
miek. 

V otázke klasifikácie, ktorej sa chcem ďalej krátko venovať, som, prizná-
vam, temer laikom, a možno to vyznie ako banalita, no predsa len v nej vidím 
nezrovnalosti. Podľa navrhovaného členenia je „ľudová viera“ stotožňovaná 
s komplexom prejavov, ktoré súvisia s vierou v nadprirodzeno vo vidieckom 
prostredí (?) s výnimkou cirkevných aktivít, a tých „ľudových“ aktivít, ktoré sú 
organizované nejakou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Ľudová reli-
giozita má mať súvis s oficiálnou náboženskou vieroukou, ale nemá byť inšti-
tucionalizovaná a nemá byť „súčasťou oficiálne iniciovaných, potvrdených 
alebo akceptovaných náboženských aktivít“ (s. 185). Autor uvádza ako príklad 
ľudovej religiozity ženu usilujúcu sa modlitbami a údermi prútikom o zázrak 
v skalnej kaplnke Panny Márie (s. 183). Viera v nadprirodzeno, ktorá nemá 
žiaden súvis s oficiálnym náboženstvom, patrí do sféry označenej novým ter-
mínom „súveria“. V navrhovanej klasifikácii vystupuje do popredia najmä ostré 
ohraničenie vzťahu „ľudovej viery“ (teda opakujem neinštitucionalizovaných 
a neoficiálnych religióznych prejavov a predstáv; vidieckosť ako kritérium by 
som neveľmi brala do úvahy) a náboženstva. Toto delenie naberá na sile najmä 
pri vymedzení „súverí“, ako javov na náboženstve úplne nezávislých, voči 
ľudovej religiozite, ako javu náboženstvom inšpirovanému. Je to pravdepo-
dobne zaužívané religionistické videnie, je možné, že pre religionistiku je vy-
medzenie neoficiálnych náboženských prejavov voči oficiálnym kľúčovou 
záležitosťou a vie presne, o čom hovorí. Podľa mojej mienky však hranice 
medzi myslením náboženským a magickým, oficiálnym, ešte akceptovaným 
a neakceptovaným nemusia byť vždy transparentné a ostré. Pravdepodobne ich 
rovnako nevnímajú ani jednotlivé cirkvi (aj ak sa obmedzíme iba na Sloven-
sko). Navyše, rozdielne si ich môžu interpretovať teológovia a o to viac laici. 
Totiž nie ku všetkému cirkev ako inštitúcia zaujala postoj. Ako nám v tomto 
pomôže fenomenologický prístup? Pre spomínanú ženu v skalnej kaplnke (na-

                                                                                                            
ktoré sa nesmelo pískať a ani sa im posmievať. Kto poruší tento magický princíp, dopadne zle. 
Inokedy boli trpiacimi dušami v očistci, čím podoprel svoje presvedčenie o oprávnenosti tejto 
katolíckej dogmy a o nutnosti praktizovania istých modlitieb (pointou bolo, že od čias nariadenia 
modlitieb k svätému Michalovi archanjelovi a litánií za duše v očistci tieto bytosti zmizli). O tom 
bližšie – GALIOVÁ, Zuzana: Tradičné poverové predstavy s dôrazom na ľudovú démonológiu. 
Diplomová práca, Katedra etnológie FiF UK v Bratislave (nepublikovaný rukopis), s. 66–70. 
6 DÉGH, Linda: Legend and Belief. Dialectics of a Folklore genre. Bloomington – Indianapolis: 
Indiana University Press 2001, s. 50. 
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príklad rímsku katolíčku) by to totiž mohla byť z hľadiska jej konfesie úplne 
legitímna náboženská praktika, teológ i kňaz by bol na pochybách (katolícka 
cirkev ako inštitúcia prejavy ľudovej zbožnosti možno nie priamo organizuje, 
no do značnej miery akceptuje a podporuje), jej sused evanjelik by to možno 
posúdil ako magickú praktiku, ktorú kresťanstvo akceptovať nemôže... Aká ak-
tivita je oficiálne tou-ktorou cirkvou organizovaná a aká nie, to sa dá určiť, no 
aká predstava spadá do sféry akceptovanej a podporovanej „oficiálnym“ kultom 
a ktorá je spontánnou, no ešte akceptovanou či už neakceptovanou – pátranie 
týmto smerom môže spôsobiť ďalší chaos... Navyše sa mi ako etnologičke 
predsa len zdá byť dôležitá interpretácia samotného informátora. To by si však 
nepochybne vyžadovalo postaviť klasifikáciu na úplne iných princípoch.  

Nuž, sú to možno drobnosti a moje úvahy sú postavené na nepochopení či 
nedosiahnuteľnom perfekcionizme, to nechávam na ďalšiu diskusiu. Ja osobne, 
keďže nevidím lepšie východiská, som ostala pri jestvujúcich zaužívaných 
termínoch, vedomá si ich slabín – čo možno tiež nie je najlepším riešením. Nie 
je veľkou zásluhou kritizovať bez navrhnutia lepších alternatív, no nechcem to 
robiť samoúčelne. Mojou snahou je prispieť k možnému hľadaniu východiska. 
Som si vedomá i toho, že zväčša ide o problémy, ktoré sa doposiaľ nepodarilo 
vždy dokonale vyriešiť ani v zahraničnej vede. 

Temer žiaden z pojmov nie je jednoznačný a bezproblémový (okrem po-
very i pojmy ako viera, tradičnosť, ľudovosť, hranice medzi javmi magickými 
a náboženskými), a pre niekoho by bolo východiskom dohodnúť sa na technic-
kosti termínov a nehľadieť na ich etymologické korene či zaužívanosť 
v hovorovom prejave. Dôraz by sa mal klásť najmä na účelnosť a jednoznač-
nosť zvolených klasifikačných kritérií, a na ich dôsledné dodržiavanie. Musím 
priznať, že autorov záujem o medziodborovú diskusiu mi je sympatický 
a dúfam, že táto komunikácia neustane, ale svojím pokračovaním napokon 
povedie k dosiahnutiu prijateľného kompromisu. 
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Medzi folkloristikou a porovnávacou religionistikou 
alebo od poverového rozprávania k ľudovej viere 

 
Juraj Zajonc 

 
 
Zostavovateľ, autor úvodu, komentárov a záverečnej štúdie v publikácii 

Zlatý baran. Príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim (Brdárka : Obč. 
združenie RADZIM, 2004. 188 s.), ktorým je Milan Kováč, sa rozhodol jej 
prostredníctvom poskytnúť laickým záujemcom, ale i odborníkom „sto čarov-
ných príbehov spod Radzimu“. Publikované texty nie sú však len uceleným a 
hodnotným príspevkom k uchovaniu a sprístupneniu tejto vrstvy tradičnej du-
chovnej kultúry a folklóru Slovenska. Zostavovateľ cieľavedome prekročil sta-
novený rámec minimálne v dvoch krokoch. 

Najrozsiahlejšiu časť publikácie (s. 9–135) tvoria texty získané v roku 2002 
zberom v obci Brdárka (pod vrchom Radzim) a v okolitých desiatich obciach. 
Ide o čiastkový výsledok jednej z dlhodobých aktivít Katedry porovnávacej 
religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou 
je akcia „Poverové a magické rozprávania na slovenskom vidieku“ realizovaná 
od roku 1998. Uverejnené texty boli zostavovateľom prerozprávané a štylis-
ticky zjednotené, čo sa čitateľ dozvedá v rámci úvodných informácií o zbierke. 
Rozprávania sú sústredené do ôsmich skupín počínajúc predstavami spojenými 
s podzemím cez príbehy o zvieratách (hady, kone), démonických bytostiach, 
duchoch a strašidlách, strigách, viacerých skupinách čarov až po rozprávania o 
smrti i Smrti. Fakt, že každý z „príbehov ľudovej viery“ tvorí špecifický, často 
s viacerými vrstvami predstáv spätý prvok, sa prejavil už pri zaraďovaní jed-
notlivých textov do tej či onej skupiny, pretože viaceré z nich je možné začleniť 
nielen do jednej z nich. Napríklad text Hadí poklad (skupina II. Poklady) súvisí 
aj s nasledujúcou skupinou III. Neobyčajné hady. Rovnako aj príbehy Kúpa 
dobytka, Bylina vráti mlieko (IX. Ochranné čary) patria aj ku skupine textov 
sústredených v časti XIII. Poľnohospodárske čary. Aj napriek tejto skutočnosti 
už samotné texty tvoria hodnotný príspevok k poznaniu tradičných predstáv a 
videnia sveta jednej oblasti Slovenska. Spôsob ich spracovania i forma publi-
kovania sú i vhodnou ukážkou ako metodicky pristupovať k príprave a publi-
kovaniu takéhoto druhu materiálu. 

Prvým krokom, ktorým Milan Kováč prekročil rámec kvalitnej, no prvoplá-
novej zbierky textov, bolo jej doplnenie o časť Komentáre (s. 139–180). Táto 
obsahuje „hlbšie súvislosti jednotlivých príbehov“ (s. 7), teda základný rámec 
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predstáv, názorov, symbolických významov, z ktorých každý z publikovaných 
príbehov vychádza. Uvádzané údaje obsahujú regionálne (Gemer), celosloven-
ské, prípadne i teritoriálne širšie a vzdialenejšie súvislosti predstáv, postáv či 
motívov obsiahnutých v publikovaných textoch. Hoci ide o odborné poznatky a 
pohľady na jednotlivé príbehy, v každom z komentárov sú podané formou zro-
zumiteľnou aj pre neodborníka či laika. 

Druhým krokom, ktorým M. Kováč posunul zbierku Zlatý baran do oblasti 
vedeckých úvah a diskusií o tejto zložke tradičnej duchovnej kultúry, bolo za-
radenie krátkej štúdie nazvanej Bádanie o poverách na rázcestí (s. 181–186) na 
koniec publikácie. Podnetom na jej vznik boli skúsenosti so systematizáciou 
materiálu, pri ktorej tím riešiteľov spomenutého projektu narážal na problémy s 
nevyjasnenou terminológiou. To viedlo k snahe pozmeniť zažité klasifikácie s 
príliš širokým, viacvýznamovým alebo protirečivým obsahom. Tak M. Kováč 
zbierku vhodne využil, aby prezentoval „letmý náčrt základných východísk 
novej klasifikácie“, ktorej „základom sú javové formy, t. j. vonkajšie podoby a 
vonkajšie prejavy ľudovej viery, posudzované z hľadiska toho, ako sa javia, 
ako sú ,videné‘ zvonka“ (s. 182). Klasifikácia, ako výsledok kolektívnych úvah, 
je výsledkom snahy o uplatnenie fenomenologického prístupu, ktorý sa podľa 
Kováča javí pre tento typ klasifikácie najefektívnejší. Hoci ide o útvary for-
málne patriace k ústnej ľudovej slovesnosti, z hľadiska religionistického je dô-
ležité „či sa na ne verí alebo aspoň reflektujú vieru na ne v minulosti“ (s. 184).  

Prvou navrhnutou zmenou je obsahové zúženie nedefinovateľného pojmu 
poverové rozprávanie i samotného pojmu povera a následné zavedenie pojmu 
súverie, ktorý má oddeliť náboženskú vieru (vrátane jej ľudových prejavov) od 
viery v iné bytosti.  

Ako strešné označenie tej časti duchovnej kultúry a súčasne sféry religio-
nistického štúdia, ktorej základom je viera v nadprirodzeno, je navrhnutý ter-
mín ľudová viera (samotný pojem viera je podľa autora príliš všeobecný). Jeho 
obsahom sú ľudové formy viery v nadprirodzeno všeobecne alebo komplex 
prejavov, ktoré súvisia s vierou v nadprirodzeno v ľudovom prostredí (pod kto-
rým rozumieme predovšetkým vidiek), nie však cirkevné aktivity a ľudové ná-
boženské aktivity organizované cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Ľu-
dovú vieru tvoria podľa návrhu dve zložky: ľudová religiozita (ľudová zbož-
nosť) a súverie.  

Ľudová religiozita („veriť v niečo“) zahŕňa neinštitucionalizované prejavy 
viery priamo alebo nepriamo súvisiace s náboženstvom. Obsahom jej štúdia sú 
zázraky, zjavenia, sväté predmety, sväté symboly, sväté javy, démonické by-
tosti. 

Súverie („veriť na niečo“) je autonómna najkonzervatívnejšia zložka du-
chovnej kultúry obsahujúca s existujúcim náboženstvom alebo náboženstvami 
nesúvisiace viery alebo fragmenty vier. V jej rámci sú predmetom štúdia po-
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very, viera v nadprirodzené bytosti a javy, viery v osoby s nadprirodzenými 
schopnosťami, viera v mágiu. Súverie má však k náboženskej viere genetický 
vzťah: komponenty súverí boli v minulosti súčasťou pôvodnejších nábožen-
ských vier, keď bola pri zmenách „najnepriateľnejšia časť staršieho nábožen-
ského podložia novou ideológiu vysunutá do oblasti súverí“ (s. 184). Povera je 
v rámci súveria vymedzená ako viera v účinnosť určitých javov, predmetov 
alebo úkonov, ktorých prítomnosť/neprítomnosť rozhoduje o šťastí/nešťastí 
jednotlivca.  

Otváranie nového pohľadu na oblasť viery v nadprirodzeno je nepochybne 
dôležitým a prínosným prvkom zbierky (podľa uvedeného návrhu) „príbehov 
ľudovej viery a mágie“ Zlatý baran. Návrh sa však okrem religionistického či 
etnografického aspektu dotýka aj pohľadu klasifikácie tejto skupiny textov z 
aspektu slovesnej folkloristiky, ktorú by mala riešiť predovšetkým ona. Podľa 
jednej z východiskových úvah je pojem poverové rozprávanie vo svojej pôvod-
nej šírke nedefinovateľný a návrh obsahuje jeho zúženie vychádzajúce z novo-
vymedzeného pojmu povera. To však vyvoláva potrebu pomenovať a obsahovo 
vymedziť aj ďalšie skupiny rozprávaní, príbehov, textov obsahovo spätých s 
celou oblasťou ľudovej viery. 

Ako problematický a významovo nejasný (a vlastne aj prežitý, hoci hojne 
používaný) považujem aj pojem ľudový, tu konkrétne v spojení s vierou, reli-
giozitou či zbožnosťou. Na nemožnosť jednoznačného vymedzenia skupiny 
obyvateľov (a následne ich viery) nazývanej ľud naráža aj uvedený návrh, a to 
už v definovaní samotného pojmu ľudová viera: jej obsahom sú ľudové formy 
viery v nadprirodzeno všeobecne alebo komplex prejavov, ktoré súvisia s vie-
rou v nadprirodzeno v ľudovom prostredí, pod ktorým autori rozumejú „predo-
všetkým vidiek“. Iste je aj autorom návrhu jasné, že viera v nadprirodzeno nie 
je vlastná ľuďom „predovšetkým na vidieku“ a že bez ohľadu na to, či obyva-
teľa mesta vnímame ako príslušníka ľudu alebo nie, je aj mesto rámcom pre 
štúdium fenoménov spätých s vierou. Nazdávam sa, že by už bolo vhodné 
„odložiť“ v rámci odborných a vedeckých diskusií a pohľadov všetko „ľudové“ 
a hľadať jasné a jednoznačné pojmy pre označenie a vymedzenie sociálneho 
priestoru, v ktorom sa pohybujeme. Koniec koncov ide stále len o jednoduchšie 
riešenie, ktorým je siahnutie po vždy užitočnej barličke, ktorú by sme mali ako 
dedičstvo našich národopisných predchodcov už definitívne presunúť do po-
lohy objektu nášho vedeckého záujmu (ľud a jeho kultúra ako konštrukt) a ne-
používať ju ako vedecký inštrument. Východiskom hľadania prívlastkov, ktoré 
by jasne a jednoznačne vyjadrovali obsah termínov ľudová viera či ľudová reli-
giozita vidím v priestore ležiacom oproti pojmom náboženský, cirkevný, inšti-
tucionálny či oficiálny. 

V klasifikácii foriem viery v nadprirodzeno nevnímam ako optimálne čle-
nenie na základe ich vzťahu k existujúcemu náboženstvu. Navyše ak i trieda 
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súverie obsahuje prvky späté s náboženskou vierou, hoci s vysvetlením, že 
„boli v minulosti súčasťou pôvodnejších [?–Zj] náboženských vier“. Navrhnutá 
klasifikácia vychádza z videnia viery v nadprirodzeno „z vonka“. Viera jedinca 
je však celok, ktorý nemá presnú a jasnú hranicu podľa pôvodu a východiska 
predstáv. Pritom aj prvky viery jedného existujúceho náboženstva môžu mať u 
jednotlivca zakotveného v inom náboženstve alebo u jednotlivca bez prísluš-
nosti k náboženstvu len formu fragmentov bez vedomosti o ich pôvode, vzťahu 
k náboženstvu. Ak by aj bolo možné navrhnuté členenie jednoznačne aplikovať 
v synchrónnom pohľade, v diachrónnej polohe sa môže jeden prvok objaviť v 
oboch skupinách. Zrejme až ďalšia diskusia a prax ukáže mieru univerzálnosti 
navrhnutej klasifikácie. 

Zbierka textov Zlatý baran je viacstranným prínosom do štúdia a sprístup-
ňovania „artefaktov“ (autentických textov) i poznatkov z oblasti duchovnej 
kultúry Slovenska. Z odborného hľadiska ju možno považovať za medzník vo 
vývoji vedeckého pohľadu na túto problematiku, ktorý sa iste stane podnetom 
pre ďalšiu diskusiu. 
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Problémy s poverami 
(alebo poďakovanie recenzentom) 

 
Milan Kováč 

 
 
S potešením som si prečítal pomerne obsiahle reakcie kolegov na „Zlatého 

barana“, aj keď ma trochu prekvapilo, že prakticky všetci diskutujú hlavne 
o záverečnej štúdii v tejto knihe, ktorú som nazval „Bádanie o poverách na ráz-
cestí“. Veľmi rád by som diskutoval aj o mojich interpretáciách jednotlivých 
poverových rozprávaní, ktoré uvádzam v „Komentároch“ (v pôvodnom ruko-
pise, pred sadzbou na petitové písmo, majú obdobný alebo väčší rozsah než 
samotné jadrové texty, a zápasil som s nimi takmer dva roky), uznávam však, 
že ako zásadný sa v tejto práci javí najmä jej záver. Písal som ho po debatách 
s kolegami religionistami, a to viac ako kolektívny námet do diskusie, než ako 
moje vyhranené stanovisko, preto ma len potešilo, že diskusiu skutočne vyvo-
lal. 

Začnem tým, v čom sa všetky tri reakcie zhodujú – a to je kritika pojmu 
ľudový vo vzťahu k religiozite a viere (prípadne k čomukoľvek). V nijakom 
prípade nemám chuť tento termín obhajovať, pretože jeho kritika, zvlášť z pera 
Juraja Zajonca a Zuzany Panczovej vyznieva veľmi presvedčivo a úplne s ňou 
súhlasím. Skôr by som chcel vysvetliť jeho používanie v mojej štúdii – a to 
v dvoch rovinách. Prvou je tradícia v disciplíne, voči ktorej sme sa na jednej 
strane rozhodli postaviť, no práve preto, aby sme celkom nepretrhli nite, sme ju 
na druhej strane zdôraznili. Inak by našou ambíciou muselo byť reformovanie 
príliš veľkého množstva „nevhodných“ kategórií, čo by viedlo zrejme k chaosu. 
Ako som spomínal aj v štúdii, terminológia je nesmierne konzervatívna vec 
a zmeny, ak majú byť akceptované, musia byť skôr evolučné ako revolučné.  

Druhá rovina používania tohto pojmu sa skrýva v inšpirácii velikánom re-
ligionistiky Mirceom Eliadem, ktorý v ľudovej viere videl celkom samostatnú 
kategóriu, ktorú spájal so svojím modelom tzv. archaickej ontológie. Hovoril 
o kozmickom kresťanstve u súčasných vidiečanov, ktorí v jeho interpretácii 
spĺňali rovnaké kritériá ako súčasníci starovekých náboženstiev či mytológií. 
Inými slovami, vidiečan a jeho viera predstavovali pre Eliadeho variant ar-
chaického človeka, hoci bol z 20. storočia. Moderný človek mohol žiť trebárs 
už v 18. alebo 19. storočí, ak bol jeho pohľad na svet mestský, racionálny – 
inými slovami, ak bol vymanený z akéhosi univerza mýtických významov 
a symbolov – mal byť pre religionistiku nezaujímavý.  
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Práve tento model, a to tu musím priznať, stál na samom počiatku nášho 
programu výskumov ľudovej viery a mágie. Chceli sme preveriť Eliadeho 
samostatnú kategóriu viery definovanú jej „ľudovosťou“. Toľko k vysvetleniu, 
pochopiteľne, tak ako vidíme kriticky Eliadeho posadnutosť zdanlivou auten-
tickosťou archaických modelov, tak ani na tejto terminológii z úsvitu našich 
výskumov nemusíme sentimentálne trvať. Chcelo by to však jasný návrh alter-
natívy, ktorý nám dodnes chýba. 

V týchto súvislostiach Zuzana Panczová veľmi správne poznamenáva, že 
„religionistika nebude večne skúmať fosílne motívy priamo nadväzujúce na 
materiál romantických zberateľov“, a teda by mala terminológiu vypracovávať 
s istou flexibilitou pre možné aplikácie na tzv. moderné motívy. Kolegyňa tu 
skutočne udrela klinec po hlavičke. Naše zbery plánujeme uzatvoriť okolo roku 
2008, teda po 10 rokoch od štartu celého programu. Územie Slovenska bude 
v tom čase už viac-menej pokryté a zbery zasiahnu prakticky všetky mikrore-
gióny. Otázka „čo ďalej?“ nás už v tejto chvíli znepokojuje a nie je vôbec vylú-
čené, že sa bude týkať nových foriem duchovnosti alebo urbánnych foriem má-
gie či revenantizmu. V každom prípade by mala nová terminológia fungovať aj 
v tomto prostredí a „ľudovosť“ bude zrejme potrebné skutočne prehodnotiť. Na 
druhej strane musím povedať, že typológiu nekoncipujeme len ad hoc pre vý-
skum ľudovej viery a mágie na Slovensku, ale snažíme sa ju aplikovať aj na iné 
typy náboženstiev. Kolegovia vidia jej prednosti pri klasifikácii mnohých fe-
noménov napríklad v budhizme, islame a ďalších náboženstvách, kde sa „po-
very“ na okraji oficiálnej viery tiež vyskytujú a je len veľmi ťažké ich uchopiť 
nástrojmi, ktoré máme momentálne k dispozícii. Našou ambíciou je teda sku-
točne vypracovať mechanizmus práce s týmito fenoménmi – a to v slovenskom 
jazyku všeobecne, ktorý by vyriešil naše vzrastajúce ťažkosti. 

V reakciách ma zaujal tiež návrh Zuzany Panczovej úplne vypustiť výraz 
povera z vedeckého slovníka. O tomto variante sme dlho uvažovali a je stále „v 
hre“. Do konečného návrhu sa však termín napokon dostal, aj keď s radikálne 
okliešteným významom. Dôvodom, prečo sme ho napriek všetkým nevýhodám 
zatiaľ „nehodili cez palubu“ je opäť veľmi silná tradícia jeho používania, ktorú 
sme pokladali za efektívnejšie poopraviť ako celkom zatratiť. Dôvody sú teda 
aj tu skôr pragmatické, ale rozhodnutie nemusí byť konečné. 

Na druhej strane nezdieľam skepsu Zuzany Panczovej ohľadne nemožnosti 
ostrejšieho ohraničenia medzi súveriami a ľudovou religiozitou. Experimen-
tálne sme pri stanovení tejto dištinkcie premietali do schémy desiatky náhod-
ných modelov z našich výskumov a v podstate sme nenarazili na neriešiteľný 
problém. Uznávam však, že definície musia byť oveľa podrobnejšie 
a precíznejšie formulované, na čo nebol v publikovanom materiáli priestor. 

V každom prípade však nemôžem súhlasiť s tým, aby sa zohľadňovala 
predovšetkým interpretácia samotného informátora, na čo sa odvoláva 
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Panczová na inom mieste. Naše nástroje a schémy nebudú zrejme nikdy 
v zhode s jeho myslením a ani to nepokladám za potrebné. Ak napríklad infor-
mátor splní naše kritériá pre magické konanie, bude pre nás celkom irelevantné, 
ak to on sám za magické nepokladá alebo sa dokonca mágie štíti. To by bolo 
možno dôležité pre celkom iný druh výskumu. Typológia sa však nemôže pýtať 
objektov svojho výskumu čím sú, alebo nie sú, ale musí sama stanoviť jasné 
kritériá, ktoré nebudú ani zďaleka o objektívnosti, ale iba o plnení či neplnení 
týchto kritérií pre veľmi špecifický výsek reality vztiahnutý k jeho akademickej 
interpretácii. 

Ďalšou zaujímavou otázkou, na ktorú upozorňuje Panczová, je nevhodnosť 
zamieňania pojmov „poverové rozprávania“ a „povery“. Uznávam, že striktne 
vzaté, ide o rôzne kategórie. Povery by mali byť viacvrstvovou samostatnou 
entitou a poverové rozprávania by mali byť rôzne fragmentárne narácie týka-
júce sa tejto entity. Pojem poverové rozprávania som však uprednostnil z dvoch 
dôvodov. Prvým je, že povery ako entita majú absolútne nevyjasnený štatút, 
preto by bolo paradoxné uprednostňovať tento pojem práve tam, kde sa ho po-
kúšame definovať. Druhým dôvodom je proklamovaný fenomenologický prí-
stup, pre ktorý sú z hľadiska výskumu relevantné iba poverové rozprávania, nie 
povery, ako neempirická a abstraktná entita (odhliadnuc od toho, že je nedefi-
novaná). 

Najzávažnejšou výhradou Z. Panczovej (ku ktorej sa pridáva aj T. Buže-
ková), je popieranie objektivity výpovedí informátorov, v tak citlivých otáz-
kach ako je ľudová viera, mágia a podobne. Som presvedčený, že všetci recen-
zenti majú určité skúsenosti s výskumom tohto druhu, a že ich obavy sú podlo-
žené vlastnými zážitkami. Na druhej strane musím uviesť, že nie je v silách 
jednotlivca akumulovať také kvantá skúseností, aké sa darí sústrediť 
a vyhodnocovať v posledných siedmich rokoch Katedre porovnávacej religio-
nistiky. (Len pre ilustráciu uvádzam, že ročne sa konfrontujeme s približne 
stovkou informátorov a vyhodnocujeme viac ako dvestopäťdesiat hodín nahrá-
vok.) Na základe týchto skúseností sme spolu s Tatianou Podolinskou navrhli 
škálu typických prístupov informátorov k výskumníkom a analyzovali sme po-
drobne stratégie výpovedí i otázok. Z týchto analýz vyplýva, že konečná na-
hrávka je skutočne výsledkom interakcie okolností a osobností informátora 
a výskumníka. Opakovaným výskumom s tým istým informátorom za iných 
okolností a s iným výskumníkom sa však nepotvrdil predpoklad výrazných de-
formácií, falzifikácií alebo reinterpretácií sledovaných tém. Platí tu skutočne 
určitá typologická škála informátorov, pri ktorej sa nestáva, aby sa napríklad 
tzv. racionalizátor, ktorý sa snaží každý údajne nadprirodzený jav vysvetliť 
prostredníctvom naivnej fyziky, za istých okolností náhle zmenil na tzv. preží-
vača, ktorý vám trasúc sa na celom tele vykladá svoje osobné zážitky 
s démonickými bytosťami. V skutočnosti sa ukazuje, že osobnosť informátora – 
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spravidla oveľa staršia a zrelšia ako osobnosť výskumníka, ktorou je zvyčajne 
študent – nebýva svojím neskúseným partnerom natoľko vyvedená 
z rovnováhy, ako by sa mohlo zdať. Takže zdanlivo paradoxný vzťah dôchodca 
– študent sa pre nás ukazuje skôr určitou výhodou. Nie je dostatočne „partner-
ský“ na spustenie hier, o ktorých hovorí Zuzana Panczová. Predpokladáme 
teda, že informátor len zriedka alebo vôbec nezaujíma významnejšiu strate-
gickú pretvárku v celom procese komunikácie. Jeho základná stratégia sa zvy-
čajne redukuje iba na uzatvorenosť alebo otvorenosť voči výskumníkovi.  

Tomu sme prispôsobili aj skladbu výskumného tímu, kde sa vyskytuje 
vždy niekoľko osvedčených „spúšťačov“, bezprostredných a komunikatívnych 
pováh, ktoré si ľahko získavajú dôveru. Sú to študenti, ktorí pravidelne získa-
vajú kvalitatívne a kvantitatívne niekoľkonásobok informácií oproti ostatným. 
Ak sa potom napríklad napriek typu na „dobrého informátora“ nepodarí získať 
dostatok informácií, takže je pravdepodobné zlyhanie zo strany výskumníka, 
pošle sa na opakovanú návštevu ešte „spúšťač“. Niekedy to pochopiteľne ne-
vyjde vôbec, a je otázne, či by v takých prípadoch uspel dlhodobý výskum. 
Naša extenzívna metóda nám to však obyčajne v tom istom regióne v krátkom 
čase vynahradí ďalšími výpoveďami. Ich časté prekrývanie a opakovanie nám 
potom potvrdí, či ide o regionálne nosné témy, a to je pre nás najdôležitejšie. 

Na reakcii mojej bývalej študentky Tatiany Bužekovej ma potešila jej kri-
tickosť (kritické myslenie je to, čo študentom vštepujeme od prvého ročníka). 
Na druhej strane, nemôžem poprieť, že niektoré roviny jej argumentácie ma 
trochu prekvapili. V prvom rade sa celý jej príspevok nesie v tóne o vede 
a vedeckosti. Termíny veda a vedecký použila spolu desaťkrát, čo je na takom 
malom priestore skutočne dosť. Osobne nezdieľam jej optimizmus pri operá-
ciách s týmto pojmom, a zvlášť očakávania, ktoré s ním spája. Rovnako som 
skeptický aj k ortodoxnej vedeckosti v našich disciplínách, zvlášť ak je tento 
pojem používaný v zmysle prírodných vied. Bolo by zbytočné rozvíjať tu túto 
diskusiu, pretože už má za sebou veľmi dlhú tradíciu bezvýchodiskových debát. 
Chcem len zdôrazniť, že stojím v tábore skeptikov (to neznamená, že ignoran-
tov) a v pozadí argumentácie kolegyne Bužekovej sú odlišné metodologické 
východiská. To by našu debatu nevyhnutne odviedlo od jej vecného základu ku 
všeobecným metodologickým východiskám, čo nepokladám v tomto prípade za 
vhodné. 

Preto budem krátko reagovať len na niektoré jej ďalšie postrehy. V prvom 
rade sa nijako nedištancujeme od psychológie. Naša katedra dokonca odštarto-
vala veľký projekt výskumu meditácie (vedie ho Miloš Hubina) v úzkej spolu-
práci s psychológmi a na projekte sa pracuje takpovediac laboratórnymi metó-
dami. V prípade úspechu tohto projektu nevylučujem ďalšiu užšiu spoluprácu 
práve v oblasti ľudovej viery. Na druhej strane by som ani psychológiu, ako 
zdanlivo exaktnú humanitnú disciplínu nepreceňoval. O jej slabinách nás naj-
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lepšie poučia samotní psychológovia (skepticky sa v tomto zmysle vyjadrila 
v svojej recenzii aj Zuzana Panczová).  

Bužekovej požiadavku, aby sme termín nadprirodzeno popísali vedeckým 
jazykom, keďže je v základe väčšiny našich definícií, pokladám za neopod-
statnenú. Je to to isté, akoby žiadala popísať vedeckým jazykom pojem metafy-
zika. Tento pojem (nadprirodzeno – supernatural) je dávno súčasťou desiatok 
definícií na celom svete a panuje o ňom všeobecný konsenzus. Nevidím preto 
dôvod sa ním osobitne zaoberať, zvlášť, keď už jeho etymológia v slovenčine, 
rovnako ako v angličtine, je v jasnej zhode s jeho sémantikou. 

Ďalšia vec, kde došlo podľa môjho názoru k nedorozumeniu, je Bužekovej 
interpretácia rozdielu medzi „veriť v niečo“ a „veriť na niečo“. Napriek tomu, 
že som v prípade „viery v niečo“ zreteľne hovoril o podmienke duchovnej par-
ticipácie na viere a kréde, recenzentka paroduje pomocnú metaforu „vnútorné 
napojenie“, ktorá nezohrávala pri definícii žiadnu úlohu a ďalej s ňou pracuje 
ako so svojvoľne zvoleným pseudokritériom. Potom jej skutočne môže vyjsť, 
že viera „na bosorky“ je často aj vierou „v bosorky“. V skutočnosti to už pri 
pozornejšej aplikácii kritérií, ktoré som uviedol v štúdii nie je možné. Neexis-
tuje totiž nijaké bosorácke krédo (pokiaľ s recenzentkou rovnako rozumieme 
pojmu krédo), na ktorom by sa dalo participovať. Pokiaľ jej nie je zrozumiteľný 
pojem duchovná participácia, upozorňujem, že som v modelových príkladoch 
uvádzal modlitby (k vodníkom sa nikto nemodlí), mohli by sme tam však pri-
dať aj účasť na komplexe sviatostí či spovediach, prípadne môže ísť len 
o zhromaždenia veriacich, čítanie svätých kníh, litánie a pod. Inými slovami, 
túto duchovnú činnosť nemožno zamieňať s akousi „vnútornou zainteresova-
nosťou“, ktorá ani zďaleka nestačí na splnenie podmienky duchovnej participá-
cie na viere a kréde. Uznávam však, že túto definíciu budeme musieť vypraco-
vať detailnejšie. Aj z vyššie uvedeného hľadiska som však presvedčený o tom, 
že možno veriť iba „na bosorky“ a nie „v bosorky“. 

Za skutočne relevantnú považujem Bužekovej námietku spájania nie-
ktorých postáv z kategórií súverí s kategóriou ľudovej religiozity – napríklad 
bosorky sú zdanlivo na jednej strane a diabol na druhej, pričom reálne sú v ľu-
dovej viere často spájaní. Domnievam sa však, že v týchto prípadoch bude 
možné zvoliť metodologické kritérium, ktoré prehľadne a jasne (nie vždy aj 
spravodlivo) stanoví príslušné kategórie. Čistota nástrojov a naša schopnosť 
dopracovať sa k jednoznačnému výsledku tu bude prioritou.  

Zaujímavým metodologickým postrehom je Bužekovou postulovaný kon-
trast medzi fenomenologickým posudzovaním „zvonku“ ako všeobecným ty-
pologickým kritériom a ďalším požadovaným kritériom „vnútorného vzťahu 
rozprávača k hovorenému“, ktorý sa zdá, že je s ním v rozpore. Som rád, že tu 
zaznelo upozornenie tohto druhu najmä preto, že poukazuje na naše nedosta-
točné zdôvodnenie celej metódy. Tu by som však čitateľov odkázal na fenome-
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nológiu Gerardusa van der Leeuwa, ktorá je základom pre religionistické chá-
panie fenomenológie, a tá pracuje predovšetkým s tzv. skúsenosťou vnútorného 
pochopenia. Preto proklamovaný fenomenologický prístup nie je v rozpore 
s tým, čo konkrétne deklarujeme ako náš metodologický zámer. Otázna je len 
naša schopnosť vnútorný vzťah rozprávača k hovorenému správne vyhodnotiť. 
K tejto problematike som sa čiastočne už vyjadril vyššie. Doplním len, že dis-
ponujeme určitou elementárnou škálou typov týchto vzťahov, ktoré výskumníci 
spravidla sú schopní správne identifikovať.  

Viaceré otázky Juraja Zajonca už boli vlastne zahrnuté vyššie, lebo sa pre-
krývali s úvahami Zuzany Panczovej. Na Zajoncovej recenzii by som však 
chcel oceniť konsenzuálny a otvorený prístup k celej problematike, ktorý pova-
žujem za prísľub budúcej spolupráce (o ktorú sme sa, vzhľadom na očakávanú 
etnologickú „reakciu“, tak trochu obávali.) Z jeho kritických reflexií by som 
chcel vyzdvihnúť predovšetkým úvahu nad komplexnosťou viery jednotlivca, 
ktorá ignoruje svoj vlastný pôvod a hranice sekvencií, z ktorých sa môže skla-
dať. Rovnako sa jeden prvok môže objavovať v dvoch skupinách, čo môže byť, 
ako správne Zajonc usudzuje, pre navrhovanú klasifikáciu vážny problém. Tu 
by som chcel opäť poznamenať, že typológia, o ktorú sa usilujeme bude vždy 
len akademickým nástrojom, ktorý nemusí celkom vyhovovať realite (ak by 
sme aj dospeli ku konsenzu, čo budeme za realitu považovať). Holistický prí-
stup, ako každý musí uznať, je pri stanovovaní klasifikačných kritérií nemožný, 
akokoľvek si môžeme uvedomovať jeho nevyhnutnosť pri iných typoch odbor-
nej reflexie celej problematiky. Nezostane nám nič iné, ako štúdium ľudovej 
viery neredukovať v žiadnom prípade len na klasifikácie, ale nasvietiť prob-
lémy z viacerých uhlov. Naše poznanie, respektíve jeho relatívna objektivita 
potom môžu byť zaručené jedine súhrou týchto uhlov pohľadu. 

Ak sa však v samotnej klasifikácii má objavovať jeden prvok až v dvoch 
skupinách, bola by to chyba. Tej sa musíme vyhnúť presne definovanými krité-
riami tak, aby ich nespĺňali dva subjekty súčasne. To síce nebude zodpovedať 
ich „prirodzenému prostrediu“, pretože sa v ňom vyskytujú ako podmnožiny 
dvoch a viacerých množín súčasne, nech to už vezmeme z akéhokoľvek hľa-
diska. Na druhej strane bude táto umelosť iba skromnou daňou, ktorú zaplatíme 
za našu schopnosť vybudovať nástroje na prácu so svetom, kde platí tak málo 
z našich zažitých logických kategórií. 

Celkom na záver by som už len veľmi rád vyjadril poďakovanie všetkým 
trom recenzentom za to, že pochopili závažnosť celej problematiky a venovali 
svoj čas a elán diskusii, ktorá má podľa môjho názoru hlboký zmysel. Verím, 
že spoločnými silami napokon dospejeme ku kompromisu, ktorý pomôže ako 
etnológii, tak aj religionistike vyrovnať sa s výzvami, ktoré pred ne celkom 
prirodzene postavili otvorené stavidlá práce s ľudovou vierou po roku 1989. Ich 
kritické pripomienky sa stanú základom ďalších interných diskusií na Katedre 
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porovnávacej religionistiky FiF UK, z ktorých vzíde v dohľadnej dobe roz-
siahlejší prepracovaný materiál. Ten predložíme na ďalšiu medziodborovú dis-
kusiu, do ktorej sa, ako dúfam, opäť zapoja. Posledným, a ak nie posledným 
tak najdôležitejším článkom našich diskusií bude workshop, kde sa zahrnú už aj 
ich budúce reakcie na pripravovaný materiál (ako aj ďalších pozvaných odbor-
níkov). Workshop by potom, ako dúfame, už mohol viesť ku konsenzu v novej 
terminológii. Som osobne veľmi vďačný etnológom za podanú ruku a ochotu 
spolupracovať v tejto komplikovanej sfére. Ďakujem Jurajovi Zajoncovi za 
vlastnú iniciatívu, ktorou náš dialóg otvoril a ešte raz všetkým trom recenzen-
tom za veľmi cenné myšlienky a rady, ktoré v nijakom prípade nezostanú ne-
povšimnuté. 
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Systém hospodárenia  
Národopisnej spoločnosti Slovenska 

 
Zuzana Beňušková 

 
 

Od roku 1994 je Národopisná spoločnosť Slovenska evidovaná ako občian-
ske združenie. Je samostatným právnym subjektom, z čoho vyplývajú práva aj 
povinnosti pri narábaní s financiami. V posledných rokoch sa štruktúra príjmov 
oproti minulosti spestrila. Zdá sa, že dozrel čas, aby sa so systémom 
hospodárenia zoznámil nielen poverený hospodár, ale minimálne každý člen 
výboru NSS, ktorý v ňom nechce byť len do počtu. Keďže stále dúfame, že 
nápady a iniciatívy k činnosti sa budú rodiť aj v členskej základni, finančný 
rámec fungovania by mal byť známy každému. Pokúsim sa ho preto načrtnúť, a 
tak sprostredkovať širšiemu okruhu skúsenosti získané po troch rokoch 
fungovania v pozícii predsedníčky spoločnosti bez funkčného hospodára. 
 
 
Zdroje financií: 
 
1. Rada slovenských vedeckých spoločností SAV 

Národopisná spoločnosť Slovenska je súčasťou vedeckých spoločností pri 
SAV a môže sa každoročne uchádzať o príspevok u Rady slovenských vedec-
kých spoločností SAV (RSVS). Získava sa na základe veľmi jednoduchého 
vypracovania akýchsi malých grantov (nazvime ich minigranty, pretože v na-
šom prípade ide o sumy okolo 10 000 Sk). Rada slovenských vedeckých spo-
ločností pre tento účel príležitostne stanovuje a zverejňuje pravidlá, o čo je 
možné sa uchádzať a o čo nie. 
 
I. Z dotácie zo štátneho rozpočtu SAV je možné hradiť: 
1. Príspevok na pravidelné vedecké semináre; 
2. Príspevok na jednotlivé akcie smerujúce k popularizácii vedy; 
3. Účasť zástupcov VS na zasadnutiach riadiacich orgánov nadnárodných spoločností; 
4. Konferencie v SR – Podpora účasti by mala smerovať mladým vedeckým pracovní-

kom, vedeckým pracovníkom –  dôchodcom, prednášateľom; 
5. Valné zhromaždenia; 
6. Súťaže prác mladých (nie je možné zakúpiť ceny, alebo poskytnúť finančné odmeny 

víťazom); 
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7. Publikácie –  predovšetkým 
•   informačné spravodaje (do 10 000 Sk) 
•  vybrané prednášky (do 2000 Sk) 
•  jednorázové účelové publikácie (do 10 000 Sk). 

 
II. Z dotácie štátneho rozpočtu kapitoly SAV nie je možné hradiť: 
1.  Členské poplatky v nadnárodných vedeckých spoločnostiach a úniách; 
2.  Účasť na vedeckých konferenciách v zahraničí; 
3.  Podpory na riešenie vedeckých projektov; 
4.  Tlač: 

•  zborníkov z konferencií 
•  konferenčných oznamov a plagátov 
•  odborných a vedeckých časopisov; 

5.  Činnosti stredoškolských olympiád hradených z prostriedkov MŠ SR; 
6.  Katedrové semináre a semináre oddelení na vedecko-výskumných ústavoch; 
7.  Konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ. 
 
III. Z ostatných osobných nákladov (OON) 
Z dohôd o vykonaní práce je možné financovať ekonomické činnosti súvisiace 
s hospodárením vedeckej spoločnosti 
Poznámka: V rámci prehodnotenia požiadaviek je možné za priaznivých okolností 
prideliť prostriedky aj na aktivity II. časti (okrem bodu 5). 
 

Žiadosť na každý minigrant sa vypĺňa na jednostránkový formulár, ktorého 
základom je finančná štruktúra zabezpečenia plánovanej akcie vrátane vlast-
ných zdrojov (tie netreba dokladovať). Požiadavky sa podávajú na RSVS 
v januári a výsledky o pridelených sumách sa dozvieme začiatkom jari. Oproti 
požiadavkám obvykle mierne krátené dotácie prichádzajú na účet NSS 
v niekoľkých intervaloch do konca kalendárneho roka. V závere roka je možné 
žiadať o dofinancovanie niektorých podujatí, alebo naopak, v prípade, že by sa 
pridelené peniaze nevyčerpali, je potrebné požiadať o zmenu ich účelu. Iná 
alternatíva, ktorá je v skutočnosti asi len celkom výnimočná, je nepoužité pe-
niaze vrátiť, aby mohli byť poskytnuté inej vedeckej spoločnosti. Prideľovanie 
financií jednotlivých vedeckým spoločnostiam nezvykne byť zverejňované a je 
teda netransparentné, napríklad na valnom zhromaždení RSVS 30.3.2005 do-
stali predsedovia spoločností informáciu o rozdelení finančných prostriedkov 
v roku 2002! 

Čo je podstatné, tieto peniaze sú poskytované zo štátneho rozpočtu, a preto 
treba dodržiavať pravidlá štátnej pokladne. Zúčtovanie (t. j. účty fyzicky!) sa 
odovzdáva na konci každého štvrťroku, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. To, 
čo sa dovtedy neodovzdá, je neskôr problém zapracovať do ročného zúčtovania 
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odovzdávaného spätne do RSVS a spoločnosť môže takéto výdavky uhradiť 
len z vlastných zdrojov.  

Účty a bankové výpisy sa odovzdávajú účtovníkovi, ktorý je ich schopný 
pretransformovať do počítačového programu predpísaného zo strany RSVS. 
(V dôsledku tejto neštandardnej požiadavky účtovníctvo vedeckým spoločnos-
tiam monopolne vykonávajú osoby blízke úradu predsedníctva SAV.)  
 
2. Členské príspevky 

Členské príspevky sú členovia povinní platiť v súlade so stanovami NSS a 
uzneseniami z valných zhromaždení. V súčasnosti je výška členského 100 Sk 
ročne. Od roku 2003 NSS požaduje platby prevodom alebo vkladom na účet v 
Istrobanke (ČBÚ: 10006-17118021/4900), pretože platby poštou sú neidentifi-
kovateľné. (V roku 2004 máme dve takéto platby, ako platca je uvedený iba 
„POSTA VAKUP“). Členovia si na to zvykajú akosi ťažšie, ale je predpoklad, 
že vo výberovej vedeckej spoločnosti tento úkon každý zvládne. Ak by predsa 
nastal problém (napríklad z dôvodu imobility), je potrebné vopred sa dohodnúť 
s členom hlavného výboru NSS o alternatívnom riešení. Platiť je možné aj 
v hotovosti členom výboru, ktorí sa však predtým musia vyzbrojiť potvrden-
kami v podobe opečiatkovaných príjmových lístkov. Všetky platby sú riadne 
zaúčtovávané, žiadne čierne fondy sa priamymi platbami nevytvárajú. 
 
3.  2 % z dane 

Od roku 2002 je NSS každoročne registrovaná ako prijímateľ percenta 
z dane. Informácie o zaregistrovaných spoločnostiach a systéme príjmu 2 % 
z dane sa nachádzajú na www.rozhodni.sk. Každá registrácia u notára stojí 
NSS vyše 1500 Sk. Najneskôr v priebehu nasledujúceho roka je povinná NSS 
získané peniaze použiť a ich použitie zverejniť aj s dokladmi v Obchodnom 
vestníku (čo stojí cca 350 Sk). Takto získané sumy zatiaľ boli vo výške 6 až 
12 000 Sk. V roku 2004 došlo k chybe u Notárskej komory pri počítačovom 
spracovaní čísiel bankových účtov a viacerým organizáciám (NSS vrátane) 
nebolo možné peniaze na účty vyplatiť. Situácia bola riešená v súčinnosti 
s Ministerstvom financií SR a Grémiom tretieho sektora. Peniaze napokon 
prišli namiesto v júli v novembri, avšak pravdepodobne nie všetky, spolu sme 
získali 6 690 Sk. Keďže príspevok 2 % z dane je anonymný, nebolo možné sa 
odvolať.  

Predpokladáme, že nič podobné sa opakovať nebude a keby každý člen 
(alebo jeho rodinný príslušník, či kamarát-podnikateľ) aspoň raz za tri roky 
prispel percentami z daní, spoločnosť by nemusela zvyšovať členské príspevky 
a dokázala by celkom dobre uhradiť svoju prevádzku. 
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Údaje potrebné pre 2 % z dane: 
Národopisná spoločnosť Slovenska, občianske združenie, Klemensova 19, 
813 64 Bratislava, IČO: 00178811 
 
4. Granty 

Od roku 2000 sa spoločnosť ako občianske združenie uchádza o získanie 
grantov z donátorských inštitúcií. Na podané projekty sa podarilo získať finan-
cie dvakrát z PHARE a viackrát z grantov Ministerstva kultúry SR, zverejňova-
ných na internete. Neúspešne boli žiadané aj od Svetovej banky a Visegrad-
ského fondu. Je len samozrejmé, že projekty musí niekto vymyslieť, napísať a 
dohliadať na ich realizáciu, zúčtovanie i záverečnú správu. S potešením mô-
žeme konštatovať, že s iniciatívou prišli aj členovia NSS nepôsobiaci vo vý-
bore. Budúci tvorcovia projektov, ktorí chcú svoje zámery realizovať cez NSS, 
by mali mať na pamäti, že v prípade viacerých záujemcov o podávanie žiadostí 
na granty, je potrebné postup koordinovať. O projektoch preto treba výbor NSS 
informovať aspoň mesiac pred dátumom ich odovzdania. Úspešnosť NSS pri 
podávaní grantov je asi 50 %. 
 
5. Sponzorstvo 

Na realizovanie odborných zámerov je možné získať aj prostriedky od 
sponzorov. Keď je NSS spoluorganizátorom, môže byť na to použitý jej rela-
tívne flexibilný účet. Keďže NSS je nezisková organizácia, optimálne je 
získané prostriedky minúť v rámci jedného kalendárneho roka a neprevádzať 
ich do ďalšieho.  

Všetky príjmy z uvedených zdrojov sú od roku 2003 zúčtované v rámci jed-
ného účtovného výkazu NSS, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú fyzické účty, 
faktúry, bankové výpisy a peňažný denník za príslušný rok. Okrem toho 
peniaze získané zo SAV a z grantov sú osobitne zúčtované organizáciám, ktoré 
ich za vopred stanovených podmienok a na vopred stanovené účely pridelili. O 
spracovanie účtovníctva sa stará platený účtovník (cca 8000 Sk/rok), za 
správnosť však v konečnom dôsledku zodpovedá výbor a predseda NSS. 
Úlohou revízorov NSS je skontrolovať, či peniaze, ktorými disponuje NSS, 
boli skutočne použité účelne a či sa s nimi narábalo hospodárne. Toto nie je 
úlohou účtovníka a revízia je v záujme členov NSS. 

Kým peniaze z grantov môže NSS použiť len na vopred určené ciele a po-
ložky (napríklad cestovné, kancelárske potreby atď.), príjem z členských prí-
spevkov a z 2 % z dane je použiteľný tak, ako sa dohodne členstvo, resp. výbor 
NSS. Pri účtovaní jednotlivých položiek je preto dôležité sledovať, ktoré pe-
niaze sa v danom roku minúť „musia“, a ktoré sú prevoditeľné do ďalšieho 
roka. Napríklad v rokoch 2002–2004 boli získané financie použité na dofinan-
covanie prevádzky, tvorbu a prevádzku stránok www.etnologia.sk a 
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www.etnologia.sk/nss a v podstatnej miere (cca 50 000 Sk) sa kumulovali na 
valné zhromaždenie a konferenciu v Terchovej (máj 2005). Keďže NSS je 
prijímateľ a nie donátor, jednotný postup pri prípadných požiadavkách členov 
NSS na dofinancovanie aktivít (napríklad zborníkov) bol zverejnený na 
www.etnologia.sk/nss. Malo by sa tak zabrániť prideľovaniu peňazí kolegom-
kamarátom z okruhu hlavného výboru a dať všetkým rovnakú šancu uchádzať 
sa o spoločné financie. 

 
Podmienky finančného prispievania NSS na odborné aktivity 
NSS má záujem finančne pomôcť pri realizácii takých odborných aktivít (vydanie zbor-
níkov, konferencie a iné), ktoré sú všeobecným prínosom pre vednú disciplínu.  
Na zasadnutí výboru NSS dňa 15. mája 2003 boli schválené podmienky finančnej pod-
pory NSS na odborné aktivity. Vzhľadom na skutočnosť,  že NSS nie je nadáciou, sú 
možné nasledovné spôsoby pomoci: 
1. Uchádzanie sa v mene NSS o projekty u donátorov.  Záujemca o projekt musí byť 
členom NSS a musí svoj zámer konzultovať s Hlavným výborom NSS v dostatočnom 
predstihu pred termínom uzávierky žiadostí. (Projekty dotované z RSVS SAV sa podá-
vajú na prelome kalendárneho roka.) NSS preberá zodpovednosť za vyúčtovanie získa-
ných projektov, preto si vyhradzuje právo výberovo participovať na žiadostiach o pro-
jekty. 
2. Príspevok zo zdrojov NSS.  Vzhľadom na obmedzené zdroje príjmov je možné pos-
kytnúť mimoriadny príspevok na odbornú akciu (vydanie publikácie, poplatky spojené 
s konferenciou a pod.)  len po vyčerpaní iných možností získania  finančného príspevku. 
Podmienkou je písomná žiadosť a zdôvodnenie žiadateľa. Žiadosť musí odsúhlasiť 
väčšina členov výboru NSS. Prednostne NSS prispeje emeritným členom, mladým pra-
covníkom, členom, ktorí nemajú primerané inštitucionalizované zázemie a na podujatia, 
ktoré priamo vyplývajú z činnosti NSS. Informácie  o pridelení príspevkov budú zverej-
ňované na tejto stránke. NSS písomne dohodne podmienky finančného príspevku 
s prijímateľom.   
 

Národopisná spoločnosť má IČO, DIČO, je evidovaná v Sociálnej pois-
ťovni, kde musí zo zákona odviesť 8 % z každej dohody o vykonaní práce na 
úrazové poistenie. O túto sumu nesmie byť odmena krátená. Od roku 2005 je 
v prípade odmeny vyššej ako minimálna mzda povinnosť prijímateľa prihlásiť 
sa do Sociálnej poisťovne a odviesť jej ďalších 14 % z príjmu Okrem toho 
musí NSS odviesť 19 % z odmeny do piatich dní po jej vyplatení na daňový 
úrad a príjemcovi vystaviť v nasledujúcom roku doklad o základe dane, na aký 
sme zvyknutí od našich zamestnávateľov. Štvrťročne je NSS povinná hlásiť 
odvedené dane na daňový úrad, v ktorom boli peniaze vyplatené, a po každom 
mesiaci, v ktorom bola odmena vyplatená, prihlásiť odvod do Sociálnej 
poisťovne. Platby na dohody teda vyžadujú dosť agendy a optimálne je 
realizovať ich hromadne k jednotnému dátumu. Napríklad NSS v  roku 2004 
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vyplatila len dve dohody z grantu MK SR.. Členovia výboru si za svoju 
činnosť v rokoch 2003 a 2004 odmeny nepridelili. 
O hospodárení za konkrétne obdobie podáva správu výbor NSS na valnom 
zhromaždení. Dosiaľ bola táto správa členstvom vnímaná skôr ako súčasť po-
vinných rituálov, avšak hospodárenie je alfou a omegou celej činnosti. Atrak-
tívna zmysluplná činnosť znamená viac aktívnych členov, viac príjmov a ná-
sledne atraktívnejšiu činnosť atď. Toto by malo platiť aj pre pobočky, ktorých 
participáciu na financiách NSS je možné upraviť uzneseniami výboru či val-
ného zhromaždenia. Ak si to neuvedomia zvolení predsedovia, je na členoch, 
aby využili to, čo členstvo v občianskom združení umožňuje. Ani etnológiu 
totiž neobišla skutočnosť, že bez ovládania systému hospodárenia je sotva 
možné niekoho a niečo efektívne manažovať.  
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VIII. celoslovenský seminár Etnograf a múzeum  
bol v Nitre 

 
Katarína Holbová 

 
 

Po dva októbrové dni (20.–21.10.2004) sa konalo, tentoraz na pôde Sloven-
ského poľnohospodárskeho múzea (ďalej SPM) v Nitre, v poradí už ôsme 
celoslovenské stretnutie etnografov-múzejníkov, ktoré každoročne iniciuje 
národopisná komisia Zväzu múzeí na Slovensku. Odborný seminár bol zame-
raný na tému „Dokumentácia a prezentácia regionálnych špecifík 
v agrikultúre“. Zúčastnilo sa ho 23 odborníkov, nielen zo slovenských múzeí, 
ale tiež z ÚEt SAV, Katedry ekomuzeológie UMB a ÚĽUV-u, pozvanie zo 
zahraničia prijal aj jeden kolega z Jagiellonskej univerzity v Krakove. Na prí-
prave seminára participoval tiež Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej 
bezpečnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na rokovaní ho 
zastupoval Doc. Ján Brindza, CSc. Hoci niekoľko z prihlásených a do pro-
gramu seminára zahrnutých príspevkov napokon neodznelo, celkove 17 
prednesených referátov bohato vyplnilo k tomu určený čas. Okrem informácií, 
ktoré odzneli v jednotlivých príspevkoch bola súčasťou programu prvého dňa aj 
jazda vláčikom v areáli skanzenu SPM a večerné spoločné posedenie, na záver 
druhého dňa účastníci seminára navštívili expozície a výstavy v krajskom 
Ponitrianskom múzeu.  

Na začiatku rokovania privítali prítomných na pôde Agrokomplexu Nitra 
(ktorého je SPM súčasťou) jeho generálny riaditeľ Ing. arch. Ladislav Švihel a 
riaditeľ SPM Mgr. Marián Švikruha. 

Príspevky, ktoré odzneli, možno z hľadiska ich zamerania rozdeliť na nie-
koľko tematických blokov. Prvý pojednával o špecifikách tradičnej agrikultúry 
menšinových etník v SR. Sem treba zaradiť referát PhDr. Miroslava Sopoligu, 
DrSc. (SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry Svidník) o Ukrajincoch-
Rusínoch na severovýchode Slovenska, historický pohľad na hospodárenie 
Chorvátov v okolí Bratislavy od PhDr. Júlie Domarackej (SNM-Historické 
múzeum Bratislava) a referát PhDr. Izabely Danterovej (Vlastivedné múzeum 
Galanta), ktorá poukázala na regionálne rozdiely v zameraní tradičnej 
poľnohospodárskej produkcie u Maďarov na príklade štyroch obcí zo štyroch 
okresov južného Slovenska.  

Informácie etnografov z múzeí o špecifikách tradičného hospodárenia 
v regióne kde pôsobia, tvorili druhý tematický blok príspevkov. PhDr. Milan 
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Chlebana (Trenčianske múzeum Trenčín) hovoril o využívaní poľných maštalí 
s obytnou miestnosťou – „salašov“ v extraviláne obcí pri chove hovädzieho 
dobytku a oviec, Mgr. Erika Kulašová (Oravské múzeum Dolný Kubín) 
o salašníctve v goralských obciach Suchá Hora a Hladovka. Veľmi zaujímavý 
metodikou prístupu k téme a bohatou vizuálnou ilustráciou bol referát 
o voliarstve v Liptove, ktorým obohatil program seminára Mgr. Wojciech 
Dudziak z Poľska. PhDr. Viera Holicová (Vlastivedné múzeum Hlohovec) 
podala obšírny, no vecný obraz o tradičnom zeleninárstve a jeho vývoji až po 
súčasnosť na okolí Hlohovca, Mgr. Elena Beňušová priblížila špecifickú od-
rodu oravskej kapusty ako vzácnu ukážku domáceho genofondu. Na tradičný 
spôsob pestovania a spracovania ľanu na severe Slovenska sa zamerala PhDr. 
Zdenka Krišková.  

Tretí tematický blok bol zameraný na prezentáciu zbierkového fondu, ktorý 
v múzeách dokumentuje regionálne špecifiká agrikultúry na Slovensku. 
Problematike vinohradníctva a jeho múzejnej prezentácie sa venovali mladí 
kolegovia z Malokarpatského múzea v Pezinku – Mgr. Eva Ševčíková a Mgr. 
Martin Hrubala a svoje slová doložili zaujímavým ilustračným obrazovým 
materiálom. Veľmi sympatické pre starších pracovníkov múzeí bolo ich 
úprimné odborné zanietenie témou, o ktorej referovali. PhDr. Mária Felberová 
(SNM Spišské múzeum Levoča) informovala o kolekcii predmetov – pracov-
ných nástrojov, dokumentujúcich poľnohospodárstvo. Veľmi podrobne oboz-
námil s formami dokumentácie tradičného poľnohospodárstva, chovu dobytka 
i vinohradníctva vo fondoch Tekovského múzea PhDr. Ján Dano (Levice). O 
špecifickom spôsobe prezentácie tradičných poľnohospodárskych stavieb 
v exteriérovej expozícii v skanzene SPM hovoril Mgr. Marián Švikruha.  

Ako samostatný blok som vnímala tri príspevky, ktoré možno na prvý po-
hľad spolu nesúviseli, no ich spojivom boli otázky vzťahu agrárnej kultúry 
a súčasnej ekonomiky Slovenska. Mgr. Eva Kollárová, etnografka hostiteľ-
ského múzea (SPM Nitra) ladila svoj príspevok ako úvahu nad súčasnosťou 
a perspektívami agrosektoru na Slovensku. Ako snahu vniesť optimistickejšiu 
perspektívu do problematiky dokumentácie regionálnych špecifík tradičnej 
agrikultúry na Slovensku cítili účastníci seminára príspevok či skôr príhovor 
Doc. Jána Brindzu „Využitie tradičných agroekosystémov v sociálno-ekono-
mickom rozvoji obcí a mikroregiónov Slovenska“, ktorý upozornil na možnosti 
a riziká spojené so vstupom Slovenska do EU. Riziká predstavuje alternatíva, 
že ako členská krajina príde Slovensko o historicky doložené špecifiká 
v tradičnej kultúre a agrikultúre. Apeloval na etnografov, aby sa snažili v prvej 
etape dokumentovať a hodnoverne podložiť údaje o javoch, ktoré považujú 
v európskom kontexte za jedinečné a pre Slovensko typické, či už ide 
o rastlinné alebo živočíšne druhy, technológiu pestovania či chovu, alebo ko-
nečný produkt. V druhej etape je nutné uchádzať sa a presadiť patentovanie 
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týchto našich národných špecifík v medzinárodnom priestore EU i mimo nej. 
O zameraní jednotlivých katedier etnológie na našich vysokých školách vo 
vzťahu k štúdiu agrárnej kultúry informovala účastníkov seminára doc. PhDr. 
Zuzana Beňušková, CSc. (ÚEt SAV Bratislava), predsedníčka NSS, ktorá 
prednáša na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre a pozná aj 
katedry etnológie na FF UK v Bratislave a FF UCM v Trnave. Podľa jej názoru 
vysokoškolské pracoviská môžu pri výbere problematiky, ktorej bol seminár 
venovaný, svojich študentov usmerniť. Je navyše možné do spolupráce zapojiť 
tiež študentov z ďalších katedier na FF UKF v Nitre (napríklad Katedra ma-
nažmentu kultúry a turizmu, Katedra muzeológie). Upozornila aj na pripravo-
vanú konferenciu „Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov Slovenska“, 
ktorá sa uskutoční v rámci valného zhromaždenia NSS v dňoch 25.– 27. mája 
2005 v Terchovej. 

V rámci diskusie – ktorej sa žiaľ ani tentoraz nedostalo dostatok priestoru – 
vystúpil PhDr. Martin Mešša z ÚĽUV-u Bratislava, ktorý informoval kolegov 
etnografov z múzeí o novom projekte virtuálnej galérie ľudových výrobcov 
a programe ich internetovej prezentácie. Prizval prítomných k spolupráci 
s ÚĽUV-om, najmä pri spracovaní údajov pre databázu výrobcov.  

V rámci VIII. seminára Etnograf a múzeum sa uskutočnilo tiež rokovanie 
o jeho ďalšej perspektíve. Prítomní etnografi sa jednoznačne vyjadrili, že majú 
záujem o jeho pokračovanie a termín IX. seminára EaM bol určený na jeseň 
2005. Jeho pracovným názvom bude téma „Etnokultúrne funkcie ľudového 
odevu v II. polovici 20. storočia“; miesto konania sa upresní podľa toho, ktoré 
múzeum prejaví záujem o jeho organizovanie. Vytypované boli Stredosloven-
ské múzeum Banská Bystrica, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, 
Horehronské múzeum Brezno a Novohradské múzeum s galériou v Lučenci.  

Na záver treba úprimne poďakovať riaditeľovi SPM Mgr. Mariánovi Švik-
ruhovi, kolegyni Mgr. Eve Kollárovej a všetkým ostatným pracovníkom hosti-
teľského múzea, ktorí pripravili účastníkom seminára príjemné prostredie na 
rokovanie a na osvieženie zabezpečili i pekný kultúrny program.  
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Martin Slivka a Etnofilm Čadca 2004 
 

Daša Ferklová 
 

 
V tomto príspevku sa chcem niekoľkými poznámkami vrátiť k sprievodným 

podujatiam Etnofilmu 2004, ktoré pripravilo v spolupráci s hlavnými organi-
zátormi festivalu Slovenské národné múzeum v Martine, a ktoré boli venované 
Martinovi Slivkovi.  

Filmový režisér, dramaturg, scenárista, filmový teoretik, etnograf a pedagóg 
prof. PhDr. Martin Slivka, DrSc. je jednou z najvýznamnejších osobností slo-
venskej kultúry a umenia vôbec. Takmer päťdesiat rokov zasahoval do vývoja 
národnej kinematografie, stal sa priekopníkom tzv. etnografickej línie sloven-
ského dokumentarizmu, vo svojej práci sa venoval aj výskumu slovenského 
ľudového divadla a folklóru. Bol jedným zo zakladajúcich členov filmového 
festivalu Etnofilm v Čadci. Niekoľko rokov zastával funkciu prezidenta tohto 
festivalu.  

V rámci 13. ročníka filmového festivalu Etnofilm Čadca 2004 sme pripra-
vili pri príležitosti nedožitých 75. majstrových narodenín výstavu z jeho foto-
grafickej tvorby a odborný seminár venovaný jeho životu a tvorbe. Jeho hlavné 
obsahové zameranie tvorili príspevky, hodnotiace Slivkov podiel práce na poli 
filmovom, etnografickom i pedagogickom.  

Martina Slivku ako fotografa verejnosť poznala menej, hoci fotografia bola 
preňho dôležitým doplnkom filmárskej dokumentačnej práce. Jeho fotografie 
sú výsledkom pohľadu filmára a režiséra, erudovaného odborníka, ktorý do 
nich preniesol svoju životnú filozofiu vždy optimisticky naladeného človeka. 
Túto časť Slivkovej tvorby sme predstavili výstavou pod názvom Martin Slivka 
(1929–2002), vytvorenej v autorskej spolupráci PhDr. Oľgy Slivkovej, PhDr. 
Daši Ferklovej a Bc. Evy Blahovej. Otvorená bola 23. septembra 2004 
v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.  

Základ výstavy tvorili dve obsahové línie. V prvej boli predstavené etnogra-
ficko-dokumentačné fotografie zachytávajúce jeho prácu pri nakrúcaní doku-
mentárnych filmov z obdobia druhej polovice 20. storočia. Väčšina fotografií 
Martina Slivku vznikla v dedinkách „odrezaných“ od sveta v oblasti Spiša, 
Zamaguria, Horehronia, Liptova a ďalších regiónov. Zachytával na nich rôzne 
udalosti, architektúru, odev a prostredie, čím fotografie prispeli k dokumentácii 
konzervovaných archaických prvkov kultúry. Táto skutočnosť podtrhuje ich 
historicko-dokumentárnu hodnotu. V jeho autorskom rukopise je zachytená 
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emotívna výpoveď o kráse života všedných dní, hodnotách i pominuteľných 
okamihoch. Hlavnou témou je človek – nositeľ tradície, zobrazovaný vo chví-
ľach pracovných a sviatočných. Na záberoch je človek sám alebo skupiny ľudí 
vo sviatočných krojoch, kostýmoch alebo v bežnom pracovnom oblečení. 
Slivka rád zvýrazňoval ľudskú mimiku a gestá. Postavy fotografoval 
v rurálnom prostredí, funkčne zakomponovával v interiéroch, alebo exteriéroch 
v súlade s dokumentovaným javom. Približne polovica z celkového počtu foto-
grafickej pozostalosti Martina Slivku nachádzajúca sa v SNM v Martine je 
obsahovo zameraná na tému jeho srdca – ľudové obradové divadlo. Fotografie 
sa viažu k obdobiu zimného kalendárneho zvykoslovia, ktoré je plné zvykov a 
magických úkonov. Zaujali ho predovšetkým obchôdzky maskovaných postáv 
v kostýmoch s rôznymi apotropajnými predmetmi. Z betlehemských obrado-
vých hier zdokumentoval napríklad Hru o stvorení sveta, Hru o sv. Dorote, ale i 
hry Herodes, Rabín a Sedliak, ktoré sa hrávali prevažne v období Nového roka.  

V druhej časti výstavy sme predstavili reportážno-dokumentačné fotografie 
zachytávajúce Martina Slivku pri práci v teréne s blízkymi spolupracovníkmi, 
s priateľmi a s rodinou, doplnené jeho spomienkami na mladosť a filmárske 
začiatky. Dominujúci plošný materiál doplnili ocenenia a vyznamenania Mar-
tina Slivku a jeho knižné publikácie.  

Väčší priestor na sumarizáciu poznatkov a nových myšlienok o živote a 
tvorbe Martina Slivku priniesol odborný seminár, ktorý sa v rámci filmového 
festivalu uskutočnil 24. septembra. Organizovali sme ho s cieľom sústrediť v čo 
najširšej podobe poznatky o živote a tvorbe a súčasne tak, aby osobnosť Mar-
tina Slivku bola predstavená v rovinách, v ktorých ho poznáme a v ktorých 
vynikal: vo filmárskej, etnografickej, pedagogickej, hudobnej, fotografickej, ale 
i ľudskej. Zároveň sme chceli, aby odznelo nielen vyratúvanie jeho početných 
aktivít, ale priestor dostali aj výpovede ľudí, s ktorými on dlhé roky spolupra-
coval a dôverne sa poznal. Myslím, že tí, ktorí na tomto seminári boli, nám dajú 
za pravdu, že cieľ sa podarilo naplniť a odborný seminár získal aj charakter 
priateľského stretnutia.  

Na seminári odzneli vysoko odborné a kvalitné príspevky (precítené osob-
nými vstupmi prednášajúcich). Prvým prednášajúcim bol Václav Macek, ktorý 
v príspevku Martin Slivka ako filmár erudovane hodnotil výsledky jeho filmár-
skej práce i podiel na vývoji slovenskej kinematografie v druhej polovici 20. 
storočia. Ondrej Demo v príspevku Rozhlasová spolupráca s Martinom Slivkom 
priblížil jeho spoluprácu so Slovenským rozhlasom, ktorá trvala prakticky pol 
storočia. Za tento čas vznikli tie najrozmanitejšie relácie, v ktorých spracoval či 
prezentoval autentický folklór (piesne, vianočné ľudové hry, koledy, vinše). 
Ponúkal dramatizované poviedky, námety na hudobno-dramatické pásma, zú-
častňoval sa rozhovorov napríklad v relácii Večery pri ľudovej piesni a mnohé 
ďalšie. Martin Slivka ako vysokoškolský profesor, na túto tému predniesla prí-
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spevok jeho dlhoročná spolupracovníčka Marcela Plitková. Pripomenula miesto 
profesora Martina Slivku pri budovaní filmovej vysokej školy na Slovensku, 
zvlášť zdôraznila jeho zakladateľský podiel na formovaní Filmovej a televíznej 
fakulty VŠMU (1989), kde sa stal jej prvým dekanom. Blok prednášok doplnili 
Viliam Jablonický príspevkom K filmovej tvorbe Martina Slivku doplnený o 
vzácne priame citácie a názory na filmovú tvorbu od Martina Slivku a Štefan 
Vraštiak, ktorý hodnotil podiel práce Karola Plicku a jeho žiaka Martina 
Slivku. Seminár pokračoval príspevkom Spomienka na Martina Slivku od Jána 
Opartyho, žiaka Martina Slivku, ktorý sa dnes ako režisér – zrelý tvorca hlási 
programovo i partnersky k svojmu veľkému pedagógovi. Fond národopisnej 
fotografie a filmu v SNM v Martine výrazne rozšíril a obohatil ikonický mate-
riál z pozostalosti Martina Slivku (cca 5000 jednotiek). Daša Ferklová a Eva 
Blahová v príspevku Fotografická tvorba Martina Slivku v SNM v Martine 
zhodnotili význam tejto zbierky ako bohatého zdroja informácií o živote a kul-
túre slovenského ľudu v druhej polovici 20. storočia. Záver seminára patril 
manželke Martina Slivku Oľge Slivkovej. Myslím, že to bolo práve jej vystú-
penie, ktoré podčiarklo pocit príjemne stráveného dopoludnia a dodalo celému 
semináru neopakovateľnú atmosféru. Všetci účastníci spoznali milú, sympa-
tickú a inteligentnú ženu, ktorá svojím príspevkom Spojila nás pieseň priniesla 
nové informácie a postrehy o Martinovi Slivkovi.  

V rámci seminára neodznel a prítomným chýbal plánovaný príspevok Mar-
tin Slivka ako etnograf, pretože prednášajúci Milan Leščák sa zo zdravotných 
dôvodov nemohol stretnutia zúčastniť. Treba len dúfať, že sa zainteresovaným 
podarí príspevky skompletizovať a vydať zo seminára zborník s obsahom, 
s akým počítali pri jeho organizovaní. Každý príspevok pojednával o inom, 
z každého bolo cítiť, aký veľký je význam diela Martina Slivku pre slovenskú 
etnografiu, múzejníctvo, filmografiu, teatrológiu, žurnalistiku i literatúru.  

Na 13. ročníku Etnofilmu nás spájali osobní priatelia, filmári, etnografi, pe-
dagógovia Karol Plicka a Martin Slivka. Bolo to v roku, keď sme si pripomínali 
u jedného 110. výročie a u druhého 75. výročie narodenia. Účastníci Etnofilmu 
si mohli prezrieť výstavy z ich fotografickej tvorby, taktiež ich filmové doku-
menty či dokumenty o nich. Symbolicky sa tak spolu opäť stretli, aby nám 
prostredníctvom svojich dokumentov ukázali, že sto rokov dokumentovaná 
slovenská ľudová kultúra má i súčasníkovi čo ukázať. Obidvaja kráčali svojou 
cestou, cestou za obrazom kultúry, za obrazom života, radosti, za krásou, 
v ktorej nachádzali hlbokú pravdu.  

Uvidíme, čo nám prinesie Etnofilm Čadca 2006! 
 



Etnologické rozpravy 1/2005                                                                                     správy 

 165

 
 
 

Novohradský medzinárodný folklórny festival 
 

Ferdinand Egyed 
 
 
História Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu siaha do 

roku 1996. Dovtedy sa v Novohradskej župe na území Maďarskej republiky 
počas roka síce organizovalo viacero podujatí dôležitých pre spoločenský a 
kultúrny život regiónu (Novohradské národnostné stretnutie v Banke, Kultúrne 
dni v Rároši), tie však nedokázali svojím významom reprezentovať župu na 
takej odbornej úrovni, aby si ju Maďarsko a zahraničie všimlo. Okrem toho na 
podujatia trvajúce jeden-dva dni, bolo čoraz ťažšie prilákať zahraničné súbory 
na dobrej úrovni, pretože táto situácia bola pre nich z ekonomického hľadiska 
nevýhodná. Folklórne súbory z Novohradskej župy dostávali zahraničné po-
zvánky len zriedkavo. Tieto problémy vyriešil nápad Novohradského folklór-
neho festivalu.  

V roku 1995 sa pod vedením Dr. Ferdinanda Egyeda zúčastnil folklórny 
súbor Ipeľ a pracovníčka novohradského osvetového strediska Ruženka 
Egyedová-Baráneková na poľskom medzinárodnom C.I.O.F.F. festivale 
v Beskydách. Podujatie tvorilo viacero menších festivalov zorganizovaných 
súčasne v rôznych mestách a podmienky jeho konania sa natoľko podobali 
novohradským, že horeuvedené osoby vypracovali podobný projekt aj pre 
Novohradskú župu a už v nasledujúcom roku sa ho podarilo zrealizovať.  

Novohradský folklórny festival otvoril svoje brány po prvýkrát v roku 
1996. Nesústreďuje sa na jedno miesto, ale podujatia sa konajú všade, kde už 
predtým boli zorganizované kultúrne podujatia (Banka, Hollókő), kde aktívne 
pracovali folklórne súbory (Mihálygerge, Šalgotarján, Pásztó) a tam, kde sa 
o festival zaujímali a dokázali vytvoriť potrebné podmienky (Balášske Ďar-
moty, Sečany). Tak sa festivalové dianie dotýka fakticky celého územia Novo-
hradskej župy. 

Počas ôsmich rokov existencie vždy v sebe zahŕňa viacero menších festi-
valov: Novohradské národnostné stretnutie, Celoštátny festival Slovákov 
v Maďarsku, Antológia detských folklórnych súborov, Palóc Szőttes. 
V programoch vystupujú okrem najlepších súborov, sólistov a ľudových hudieb 
župy aj zahraničné súbory, ktoré na festival pozýva Novohradské osvetové 
stredisko. Obce a mestá, v ktorých sa konali programy festivalu disponujú od 
začiatku veľkou čiastkou samostatnosti, dané dni organizujú podľa vlastných 
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predstáv a nápadov. Z tohto hľadiska sa to zatiaľ najlepšie podarilo mestu Šal-
gotarján.  

 

 
 
Hlavným organizátorom festivalu bolo od začiatku Novohradské osvetové 

stredisko, ktoré sa dnes nazýva Novohradský kultúrny a turistický inštitút. Ten 
od počiatku svojho pôsobenia úzko spolupracuje so svojimi partnermi: samo-
správami a ich kultúrnymi inštitútmi a s nadáciami. Slovenskými partnermi sú: 
Bratislavské národné osvetové centrum, samosprávy Radzoviec, Fiľakova 
a Lučenca, Novohradské múzeum a Novohradské regionálne osvetové stredisko 
v Lučenci.  

V histórii festivalu došlo doteraz k dvom dôležitým obratom: v roku 1999 
tradičné folklórne programy doplnili aj iné podujatia: ľudové divadlo, gastro-
nomické dni, výstavy, folklórna hudba. Tak mohol prezentovať viacero stránok 
tradičnej ľudovej kultúry. K druhému dôležitému obratu došlo v roku 2000, 
keď festival prekročil hranice Maďarska a odvtedy sa uskutočňuje na celom 
území historického Novohradu, teda aj na Slovensku. Základom tejto myš-
lienky bolo spoločné kultúrne dedičstvo a to, že na oboch stranách štátnej hra-
nice žijú aj Maďari aj Slováci. Kvôli tomuto faktu je prezentácia národnostných 
súborov obzvlášť významná. Novohradský medzinárodný folklórny festival – 
spoločný slovensko-maďarský festival – je v celej Európe výnimočný.  
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Prípravy programu riadi komisia festivalu pod vedením Ruženky 

Egyedovej-Baránekovej, spolupracovníčky Novohradského kultúrneho 
a turistického inštitútu. Členmi komisie festivalu sú spolupracovníci inštitútu 
a ich partneri. V odbornej a organizačnej práci sa najviac zúčastňujú pracovníci 
inštitútu a kancelárie Tourinform. Komisia pracuje podľa podrobne vypracova-
ného plánu. Osobitý dôraz sa dáva na podanie a sprostredkovanie presných 
informácii, a tak súbory dostanú materiály v maďarskom, slovenskom 
a anglickom jazyku. Veľkú pomoc pre festival znamenajú aj skúsení odborní 
sprievodcovia, ktorí na vysokej úrovni (v príslušnom jazyku) informujú 
a sprevádzajú súbory zúčastňujúce sa na festivale. Systém galaprogramov festi-
valu nadväzuje na tradičný maďarský systém, t. j. produkcie zaraďuje do tema-
tických blokov. Za osem rokov sa postupne sformovali aj propagačné mate-
riály. Každý rok sa vyhotoví ústredný plagát, na ktorom je emblém festivalu 
a jeden folklórny súbor z Novohradskej župy, okrem toho sa vytlačia progra-
mové zošity, pozvánky a pod. Avizovanie a propagačná činnosť sa začína už vo 
februári (výstavy, kultúrne podujatia, konferencie). Od roku 2001 je hlavným 
mediálnym partnerom festivalu maďarská verejnoprávna televízia Duna. Od 
roku 2002 sa zaviedol nový systém na zachovanie festivalových materiálov – 
digitálne archivovanie.  
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Počet a úroveň skupín, ktoré sa na festivale zúčastňujú, kontinuitne rastie. 
Na tento fakt poukazuje aj to, že posledné tri roky sa tento festival považuje za 
jeden z najväčších v Maďarskej republike a možno ho nájsť aj v zahraničných 
zoznamoch a folklórnych kalendároch. Festival je členom organizácie 
C.I.O.F.F., s ktorou úzko spolupracuje. 

Za osem rokov sa financovanie festivalu konalo z peňazí, získavaných 
z rôznych konkurzov. V posledných troch rokoch určitou sumou prispela aj 
samospráva Novohradskej župy. Tento spôsob financovania má však jeden 
obrovský nedostatok a predstavuje najväčší z problémov festivalu: keďže kon-
kurzy sú vypísané dosť neskoro, aj výsledok je vyhlásený neskôr, ako by to 
bolo potrebné. Kvôli tomuto faktu je organizácia festivalu každoročne neistá. 
Hlavného sponzora sa, žiaľ, doteraz nepodarilo nájsť, pretože pre veľké multi-
nacionálne firmy je systém viacerých malých lokalít ekonomicky nevýhodný 
a stratový. 

Z turistického hľadiska patrí Novohradský medzinárodný folklórny festi-
val medzi najvýznamnejšie podujatia Novohradskej župy. Programy, ktoré sú 
zorganizované na viacerých miestach a počas viacerých dní ponúkajú možnosť, 
aby sa turisti zoznámili s rozličnými pozoruhodnosťami. Programy navštevujú 
predovšetkým slovenskí a maďarskí turisti; nejedna maďarská cestovná kance-
lária organizuje na festival výlety. Čoraz častejšie sa tu však môžeme stretnúť 
aj s náštevníkmi z ostatných krajín Európskej únie.  
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Anna Franková – odkaz dejín dnešku 
Aplikácia poznatkov historických a sociálnych vied  

vo vyučovacom procese 
 

Monika Vrzgulová 
 
 

V marci 2005, deň pred 60. výročím úmrtia Anny Frankovej, tínedžerky, 
ktorej osud pozná celý vzdelaný svet, sa na bratislavskom Gymnáziu na Meto-
dovej ulici konalo slávnostné otvorenie študentského projektu Anna Franková – 
odkaz dejín dnešku. Na vernisáži sa zúčastnili významní hostia, ktorí svojou 
prítomnosťou potvrdili význam celého podujatia. Za všetkých by som rada 
spomenula pani Galit Ronen, chargé d’affaires z ambasády Izraelskej republiky 
pre Slovensko, Chorvátsko a Slovinsko so sídlom vo Viedni, veľvyslanca Ho-
landského kráľovstva v SR, poradcu prezidenta SR pána Mariana Servatku, 
pána Martina Bútoru, zástupcov ÚZ ŽNO a bratislavskej ŽNO. Najdôležitej-
šími však, pre mňa osobne – ako pre odbornú koordinátorku projektu za Slo-
vensko – boli a budú študenti – účastníci projektu. 

O čom projekt je, a prečo je výnimočný? Základom je putovná výstava o ži-
vote Anny Frankovej a jej rodiny, do ktorého, podobne ako tisíckam židov 
v Európe zasiahol holokaust. Tridsaťdva veľkoplošných panelov približuje 
vizuálnou formou dobu, keď sa Anna narodila a prežila svoje detstvo. Malé 
dejiny jednej rodiny sú sprevádzané udalosťami veľkej histórie v Nemecku, 
resp. Európe. Veľký dôraz je kladený na obrazovú časť, ktorá hrá dominantnú 
úlohu. Texty sú informatívne, stimulujú premýšľanie, kritické prehodnocovanie 
vlastných vedomostí a skúseností. 

Študenti, ktorí prejavia záujem stať sa súčasťou projektu, absolvujú dvoj-
dňový workshop, na ktorom prostredníctvom dobových fotografií vstupujú do 
obdobia 30. a 40. rokov 20. storočia. Kladú si navzájom otázky o charaktere 
historickej doby, o živote ľudí v nej, spoznávajú život svojej rovesníčky, vďaka 
jej Denníku aj cez jej vlastné myšlienky a názory. Sú konfrontovaní s javmi 
spred viac ako šesťdesiatich rokov a sami nachádzajú ich modifikované para-
lely v súčasnosti, vo svojich vlastných zážitkoch, znalostiach a postrehoch. 
Počas dvoch dní nadobúdajú nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti ako 
sa stať sprievodcami po výstave, ktorí svojich spolužiakov nielen informujú, ale 
nabádajú k diskusii, premýšľaniu. Metóda rovesníckeho vzdelávania je na Slo-
vensku nóvum a stretla sa u študentov s veľkým očakávaním a záujmom. Po 
absolvovaní workshopu a prvých praktických skúsenostiach sa dostavilo nad-
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šenie. Študenti, ktorí pri prvom predstavení zdôrazňovali, že „nemajú radi deje-
pis, ale problematika projektu ich zaujíma“, mali možnosť sa presvedčiť, že 
dejiny môžu byť veľmi príťažlivé a inšpirujúce aj pre nich – mladú generáciu. 
Zážitková forma vzdelávania, informácie sprostredkované rovesníkmi, otvo-
rené diskusie a vizualizácia historických udalostí cez osudy jednotlivých ľudí, 
to sú hlavné devízy projektu. V snahe sprostredkovať študentom aj doplňujúcu 
informáciu o Slovensku v danej dobe, vypracovala som spolu s mojou spolu-
pracovníčkou Janou Hradskou dva panely týkajúce sa reálií vojnového sloven-
ského štátu a brožúrku s hlavnými dátumami a pojmami týkajúcimi sa tejto 
epochy.  

Na medzinárodnom projekte nadácie Anne Frank House Amsterdam spolu-
pracuje Nadácia Milana Šimečku so sídlom v Bratislave ako odborný koordi-
nátor zo Slovenska. Inštalácie a prevoz celej výstavy realizujú odborníci z Mú-
zea SNP v Banskej Bystrici a slovenskú verziu dokumentu Krátky život Anny 
Frankovej pripravilo OZ Hlava 98. Spoluprácu vidím ako veľmi zmysluplnú a 
užitočnú. Projekt sa teší na Slovensku veľkému záujmu. Zatiaľ je naplánovaný 
celý rok 2005 – výstava bude putovať z Bratislavy do Serede, odtiaľ do Spiš-
skej Novej Vsi, po letných prázdninách do Košíc, Banskej Štiavnice, Trstenej, 
Bratislavy a končiť bude v Nových Zámkoch. 
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Študentská vedecká odborná konferencia 
na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave 

 
Jana Šemeláková 

 
 

Dňa 26. apríla 2005 sa uskutočnila študentská vedecká odborná konferencia 
Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave. V priestoroch Harmin-
covej siene v Slovenskom národnom múzeu sa zišli poslucháči všetkých roční-
kov katedry, ako i pedagógovia, aby si vypočuli niekoľko zaujímavých pre-
zentácií svojich spolužiakov, a možno i budúcich kolegov. Svoje práce tento 
rok predstavilo osem študentov, pričom boli zastúpené takmer všetky ročníky. 
Z hľadiska tematických okruhov boli prezentácie tiež pomerne rôznorodé. 

Ako prvá vystúpila Silvia Opálená s príspevkom na tému Terézia Bieliková 
a jej vzťah k folklóru. V práci predstavila svoju starú mamu, ktorá v minulosti 
aktívne účinkovala vo folklórnej skupine Topoľnica a v súčasnosti tento svoj 
záujem o folklór znovu obnovila. Súčasťou prezentácie bola aj krátka video-
nahrávka z vystúpenia, kde informátorka účinkuje.  

Ďalšia prezentovaná práca niesla názov Aplikácia Proppovej analýzy čaro-
dejných rozprávok na Tolkienovo dielo Pán prsteňov (alebo ako je dôležité mať 
draka). Autorka Elena Fejdiová sa v nej snažila odpovedať na otázku, prečo je 
spomínané dielo tak veľmi čitateľsky obľúbené a akou výstavbovou logikou sa 
riadi. Pokúsila sa aplikovať Proppov štrukturálny model rozprávky na iný žá-
ner, teda na literárne dielo, a poukázať na konkrétnych príkladoch, kde príbeh 
tento model nasleduje a kde sa od neho odkláňa.  

Ďalej svoju prácu predstavila Katarína Kovácsová a téma jej príspevku 
znela Drak ako zameniteľná postava v slovenských ľudových rozprávkach. Na 
základe porovnania niekoľkých rozprávok zo zbierok Pavla Dobšinského a 
Jiřího Polívku sa pokúsila zistiť, či je postava draka (šarkana) zameniteľná 
alebo nezameniteľná s inou postavou. Ukázala, že to je možné, ale vždy len 
s postavou s nadprirodzenými schopnosťami, pričom najdôležitejšiu úlohu 
zohráva obsah funkcií, nie ich poradie či výber.  

Norbert Maur prezentoval prácu na tému Vplyv sociálneho statusu na poh-
rebné obyčaje v obci Komjatice. Na základe interview a zúčastneného pozoro-
vania sa pokúsil objasniť súvislosť medzi pohrebnými obyčajmi a sociálnym 
statusom zomretého a členstvom v určitých skupinách, a to v časovom rozsahu 
od 30. rokov 20. storočia po súčasnosť. Poukázal na to, akú úlohu pri pohrebe 
zohráva sociálny status, vek, sociálne väzby a sociálna prospešnosť zomretého 
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a pozostalých, a na to, že tieto, ale i ďalšie faktory pôsobia v kontexte a vytvá-
rajú ucelený systém. Z hľadiska teórie obradov prechodu sa zameral na fázu 
separácie, čiže na to, ako je zomretý vyčleňovaný so spoločenstva živých. Uká-
zalo sa, že je oveľa ťažšie vylúčiť zo sociálnej skupiny, resp. skupín, dospelého 
človeka, ktorý je do nich pevne včlenený, ako dieťa či starého človeka. Je záro-
veň potrebné vyčleniť človeka z toľkých skupín, koľkých členom bol počas 
života. Ak zomretý vykonával počas života niečo prospešné pre spoločnosť, 
teda sa mu dostávalo istého spoločenského uznania, prejaví sa to tiež na cha-
raktere pohrebných obyčají. Zložitosť a množstvo pohrebných obyčají sa tak 
javia byť priamo úmerné výške statusu zomretého.  

Svojou prácou do študentskej konferencie prispela aj Veronika Strýčková, 
hoci bola v tom čase na študijnom pobyte v Krakove. Jej príspevok, ktorý bol 
reakciou na pomerne aktuálnu udalosť vo svete, však odznel a mal názov Po-
liaci a smrť pápeža. Cieľom práce bolo ukázať, aké symbolické a rituálne pre-
javy vznikali v poľskej spoločnosti ako reakcia na smrť hlavy katolíckej cirkvi 
a ako bola táto udalosť reflektovaná v médiách, konkrétne v tlači. Keďže Vero-
nika sa v tom čase nachádzala priamo v Krakove, informácie pochádzajú pre-
dovšetkým z tejto oblasti. Tento fakt jej zároveň umožnil bezprostredné pozo-
rovanie situácie. Smrť pápeža sa stala podnetom pre zvýšenú mieru demonštrá-
cie hodnôt spoločnosti, ktoré sú prezentované prostredníctvom obrazu osob-
nosti pápeža.  

Katarína Panová vystúpila na konferencii s príspevkom na tému Medzigene-
račné vzťahy. Venovala sa v ňom spôsobu života starých ľudí v Komjaticiach a 
ich vzájomným vzťahom s príslušníkmi mladšej generácie. Pri výskume ju 
zaujímali ich spomienky, zážitky, postoje, problémy a spoločenské kontakty 
s inými príslušníkmi svojej, ale i mladších generácií. Išlo teda predovšetkým o 
rôzne témy sociálne, rodinné, zdravotné a ekonomické. 

Prácu s názvom Detvianske kríže a iná drobná architektúra v súčasnej 
Detve prezentoval Marián Paľaga. Hlavným predmetom jeho záujmu boli síce 
náboženské symboly, ale v práci sa zameral práve na iné ako náboženské funk-
cie týchto symbolov, a to predovšetkým ich vzťah k lokálnej, resp. regionálnej 
identite, ale i na ich význam pre socializáciu členov spoločenstva a ich poli-
tický význam. Ukázalo sa, že detvianske kríže plnia úlohu identifikačného 
prvku pre širší geograficko-kultúrny okruh, zároveň spoluvytvárajú tvár mesta 
a pôsobia tiež ako kulisy rôznych spoločenských udalostí.  

Napokon svoj príspevok na tému Sčítanie ľudu z roku 1930 ako prameň pri 
výskume domu a bývania predniesla Viera Fabianová. Pri svojom výskume 
využila možnosť komparácie archívneho a terénneho materiálu v obci Banská 
Hodruša a snažila sa oba pramene uplatniť pri výskume danej problematiky. 
Informácie zo sčítacích hárkov následne štatisticky spracovala a pokúsila sa o 
rekonštrukciu baníckeho domu a bývania v jednotlivých prípadových štúdiách. 
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Ukázalo sa, že sčítanie ľudu ako prameň k výskumu tejto témy nemá priamu 
výpovednú hodnotu, ale je vhodné kombinovať ho s inými prameňmi. Predsta-
vuje však nové možnosti pri terénnom výskume.  

Päťčlenná odborná komisia v zložení PhDr. Juraj Zajonc, CSc., PhDr. Kata-
rína Nádaská, PhD., Mgr. Michal Šipoš, Mgr. Soňa Štangová a predsedkyňa 
komisie PhDr. Sylvia Dillnbergerová, CSc. napokon rozhodla, že na prvom 
mieste sa umiestnila práca Norberta Maura, na druhom mieste práca Eleny 
Fejdiovej a na treťom práca Kataríny Kovácsovej. Popri rozhodnutí komisie 
mali možnosť zapojiť sa, ako každý rok, do hodnotenia aj študenti. Na výsled-
koch sa však viac-menej zhodli s komisiou, keďže aj oni najviac ocenili príspe-
vok s názvom Vplyv sociálneho statusu na pohrebné obyčaje v obci Komjatice 
od Norberta Maura.  

Tento rok v septembri budú môcť študenti prezentovať svoje príspevky na 
celoslovenskej prehliadke prác ŠVOK, ktorej hostiteľom bude bratislavská 
katedra.  
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Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie 
v odbore etnológia na UCM v Trnave 

 
Zuzana Slobodníková 

 
 

Dňa 20. apríla 2005 sa konala na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave 
Študentská vedecká konferencia. Podobne ako po iné roky, aj tentokrát sme mali 
možnosť vypočuť si zaujímavé príspevky z radov našich kolegov – študentov. 
Svoje práce predstavilo šesť poslucháčov druhého až štvrtého ročníka. Práce 
hodnotila porota, ktorá pozostávala z ôsmich členov – dvoch pedagógov: Mgr. 
D. Deák, PhD. a Mgr. R. Hlušek, PhD. a šiestich študentov: J. Hluchová a S. 
Miturová zo štvrtého ročníka, T. Jurišič a T. Bartoň z tretieho ročníka a G. 
Podmaková a B. Pripko z druhého ročníka. 

Ako prvý nám svoju prácu s názvom Spolky v Modre prezentoval Richard 
Jakubík zo štvrtého ročníka. Informácie čerpal z dotazníkov, ale aj z bádania 
v textových dokumentačných fondoch okresného archívu.. Dozvedeli sme sa 
o vzniku spolkov v Modre v 19. storočí. Najstaršia zmienka pochádzala z roku 
1839, keď bol založený tzv. Ústav slovenský. Najviac spolkov vznikalo v Modre 
od deväťdesiatych rokov 19. storočia až po tridsiate roky 20. storočia. Zánik 
spolkov nastal po skončení druhej svetovej vojny, ale najmä v polovici 
päťdesiatych rokov 20. storočia. Do spoločenského života mesta sa spolky začali 
vracať až v priebehu deväťdesiatych rokov, prevažne po roku 1998. Dnes tu 
funguje vinohradnícky spolok, turistický spolok, cech keramikárov, 
mládežnícky spolok Trúbkoklub a skauti. Práca sa zaoberala fungovaním 
spolkov, zložením ich členskej základne, procesom prijímania nových členov, 
pravidlami a požiadavkami, podobou riadiacich orgánov (výbor, rada), 
priebehom valných zhromaždení atď. Ďalej sme sa dozvedeli o symboloch 
spolkov – znakoch (na záhlaviach dokumentov, pečiatkach, plagátoch…) 
a vlajkách. Na záver autor predstavil spoločenské aktivity spolkov, ktorými sa 
reprezentovali pred verejnosťou (verejné zábavy, koncerty, divadelné 
predstavenia a pod). 

Študent druhého ročníka Juraj Janošovič sa predstavil prácou Rodinný život 
Rómov v Ružindole. Vznikla na základe výsledkov jeho terénneho bádania ako 
súčasti kolektívneho výskumu, cieľom ktorého je príprava vlastivednej 
monografie obce. Na základe údajov z historických prameňov sme sa dozvedeli 
o príchode Rómov do Ružindola (roku 1539), o ich rodinnom živote, pôvodnom 
priezvisku – Daniš, spôsobe bývania, obživy a zamestnania, obyčajach 
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a rodinných zvykoch. V časti venovanej súčasnej podobe rómskej svadby sa 
autor venoval sobášnemu veku, štruktúre obradu (svadbe predchádzajú pytačky 
mladuchy od rodičov, nevesta dostáva od rodičov výbavu, obrad sa koná 
v kostole alebo na obecnom úrade, v Ružindole sa zachoval aj zvyk čepčenia 
mladuchy), priebehu svadobnej hostiny a stolovaniu, svadobným jedlám a pod. 
Autor sa venoval tiež rodinnému životu manželov v rámci viacgeneračnej 
rodiny, obyčajam pri narodení a krste dieťaťa, rozšíreniu poverových predstáv 
(nepokrstené dieťa sa považuje za ohrozené, veľmi sa dbá aby nebolo urieknuté, 
aby bolo chránené, dávajú mu pod vankúšik ruženec alebo sväté obrázky), krstu 
a kmotrovstvu, ktoré majú pre Rómov veľký význam. Za kmotrov sú vybraní 
príbuzní, ale aj Nerómovia. Po krste sa robí oslava s príbuznými, ktorí rovnako 
ako kmotrovia dávajú dieťaťu dary (zlaté šperky, peniaze). Čo sa týka úmrtia, 
dodnes pretrvávajú silné poverové predstavy o návštevách mŕtvych. Pri 
pochovávaní dávajú zosnulému do truhly predmety, ktoré mal počas života rád – 
cigarety, alkohol, voňavky a pod. Pozostalí držia smútok a za mŕtveho sa slúži 
omša. Na záver sa Juraj Janišovič zaoberal vzťahmi medzi rómskym 
a nerómskym obyvateľstvom v obci. 

Ako tretia so svojím príspevkom Včelárstvo – včelársky rok v spomienkach 
včelára v Smoleniciach vystúpila poslucháčka druhého ročníka Jana 
Študencová. Pri výskume použila metódu rozhovoru podľa vopred pripraveného 
dotazníka v spojení so spomienkovým rozprávaním. Oboznámila nás s časťami 
včelárskeho roka, a s tým, čo všetko je potrebné na jeho úspešné zvládnutie. Na 
čo všetko sa musí včelár zamerať a čo všetko musí spraviť počas zimného 
obdobia – zhotovuje rámiky, úle, dezinfikuje ich, predáva med, peľ, propolis 
a vosk. Dozvedeli sme sa, že prvý jarný prelet včiel sa koná v januári, prípadne 
vo februári. Jarné a letné obdobie sa vyznačuje usilovnou prácou včiel, prinášajú 
do úľa peľ, vodu a prvý nektár. V lete dochádza k silnému rozvoju včelstva, čo 
prechádza častokrát do rojenia – prirodzeného rozmnožovania sa včelstiev. 
Posledný med sa vytáča z medníkov koncom augusta. V tomto období sa upraví 
včelisku plodisko na zimovanie, včely sa nakŕmia cukrovým roztokom, ošetria 
proti klieštikovi a pred príchodom zimy sa uteplia úle a zúžia letáče. Celú túto 
problematiku autorka spracovala na základe rozhovorov so včelárom J. 
Horáčekom a pozorovania jeho práce so včelami. 

Ďalšia v poradí vystúpila Veronika Masárová, študentka druhého ročníka. 
Jej práca mala názov Pohrebné zvyky v obci Polomka a zamerala sa na obdobie 
30. až 40. rokov 20. storočia. Cieľom bolo zistiť, ako pohreb v skúmanom 
období prebiehal a zachytiť tiež zvyky s ním spojené, aby sa na ne úplne 
nezabudlo a ostali tak zaznamenané aj pre budúce generácie. Na úvod nás 
oboznámila so skúmanou lokalitou a s jej stručnou históriou. Pokračovala 
rozčlenením tematiky smrti na jednotlivé okruhy: predpovede blížiacej sa smrti, 
skon, obriadenie, uloženie do truhly, dom a spoločenstvo od skonu po pohreb, 



 

 176 

pohreb, kar, prvá noc po pohrebe, neprirodzené úmrtia, posmrtný život 
a spomienky na zosnulých. Ďalej pokračovala výpoveďami respondentov o tom, 
ako umierajúci vycítil svoj koniec. Venovala sa tiež sledu úkonov po úmrtí, 
ktorý bol rovnaký v celom spoločenstve, funkcii „modľjarok“, ukladaniu 
predmetov, ako boli ruženec a modlitebná knižka do truhly (niektorí spomenuli 
aj ukladanie chleba či peňazí). Pokračovala poslednou rozlúčkou –obrad 
prebiehal na dvore zosnulého na tretí deň, boli tam už pripravené máry, stôl 
prikrytý čierno-bielym obrusom, na ňom kríž, dve sviece a kvety. Ďalej bolo 
spomenuté vynášanie truhly, modlenie sa, „odberanka“, sprievod, samotné 
pochovanie, vykladanie nad hrobom, kar a všetky úkony s tým spojené. 
Príspevok sa zaoberal aj pohrebmi slobodných dievok či mládencov a zvykmi 
s nimi spojenými, odmietavým postojom voči pochovávaniu rozvedených, 
samovrahov a vrahov. Na záver autorka zhrnula, akými výraznými zmenami 
prešiel v Polomke pohreb a pohrebné zvyky v posledných desaťročiach. Ktoré 
z nich sa zachovali a ktoré sa už úplne vytratili. Počas celej prezentácie danú 
problematiku približovala aj vizuálne – pomocou fotografií, prezentovaných na 
obrazovke laptopu.  

Piata v poradí predstavila svoj príspevok študentka tretieho ročníka Alena 
Krchňavá. Jej práca mala názov Formy ľudového liečiteľstva v Smoleniciach 
a v Hradišti pod Vrátnom. V prvej časti prezentácie prezentovala výsledok 
skúmania problematiky liečivých rastlín, ktorému sa venovala v obci Smolenice. 
Úvodom charakterizovala ľudové liečiteľstvo a potom prešla k výsledkom 
vlastného výskumu. Oboznámila nás so siedmimi liečivými rastlinami, 
s využívaním ktorých sa pri výskume stretla najčastejšie (rumanček kamilkový, 
šalvia lekárska, pŕhľava dvojdomá, nechtík lekársky, repík lekársky, alchemilka 
pasienková a lipa malolistá). Ku každej z týchto byliniek pridala stručnú 
charakteristiku, na liečenie akých neduhov sa používa a každú nám aj ukázala na 
fotografii (v digitálnom prevedení, na monitore počítača). Záver prvej časti 
patril spôsobom zberu, sušenia a uskladnenia rastlín. V druhej časti svojho 
príspevku nás A. Krchňavá oboznámila s ľudovým liečiteľom, presnejšie 
s ľudovou liečiteľkou Vierou Noskovou z Hradišťa pod Vrátnom. V stručnosti 
nám povedala jej životopis a to, ako sa vlastne pani Viera k liečiteľstvu 
a naprávaniu kostí dostala. Povedala nám o jej schopnostiach a praktikách 
liečenia a o tom, koľkým ľuďom už táto liečiteľka pomohla – bez nároku na 
odmenu. Vyslovením obdivu ku schopnostiam, no najmä skromnosti už 
spomínanej liečiteľky, ukončila A. Krchňavá svoju prezentáciu. Pravdaže aj 
v tejto časti nám boli prezentované fotografie zachytávajúce túto výnimočnú 
ženu. 

Ako šiesta a zároveň aj posledná v poradí sa nám predstavila študentka 
tretieho ročníka Natália Javorková s prácou Symbolizácia tela. Slovo sym-
bolizácia poňala ako spôsob vyjadrovania sa pomocou symbolov a slovné 
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spojenie „symbolizácia tela“ chápe ako proces, pri ktorom si ľudia zámerne 
nechávajú vyrývať do kože rôzne motívy, ornamenty, obrázky, znaky atď. 
Najskôr nás oboznámila s tým, čo vlastne tetovanie je, potom sme sa dozvedeli 
pomerne veľa o histórii tetovania – ako vlastne vzniklo, kde bolo zistené 
najstaršie tetovanie a taktiež sme sa dozvedeli o tradičnom tetovaní napríklad 
v Polynézii, Tibete, Japonsku, Sudáne či na Novom Zélande. Ďalej sme sa 
dozvedeli aj o rôznych technikách tetovania – či už tradičných alebo moderných. 
Počas prezentácie autorka využívala na ukážky fotografie, na ktorých bolo 
zachytené jednak samotné tetovanie – či už tradičné alebo moderné, ale aj 
množstvo už vytetovaných symbolov na telách ľudí, ktorí si ich dali aplikovať. 
Vypočuli sme si veľa o moderných trendoch tetovania, o jeho základnom delení 
na čierno-biele tetovanie (historicky staršie) a farebné tetovanie (delí sa na 
oldschool a newschool). Na záver spomenula množstvo motívov tetovania, 
a prečo sa vlastne ľudia potetovať dávajú.  

Porotu najviac zaujala práca Aleny Krchňákovej Formy ľudového lie-
čiteľstva v Smoleniciach a v Hradišti pod Vrátnom a udelila jej prvé miesto. Na 
druhom mieste sa umiestnila Natália Javorková s prácou Symbolizácia tela. Na 
treťom mieste sa umiestnil Juraj Janošovič s prácou Rodinný život Rómov 
v Ružindole. Víťazi boli odmenení knižnými cenami. Všetci súťažiaci si však 
zaslúžia našu pochvalu a poďakovanie za to, že sa zúčastnili a prezentovali nám 
svoje práce, ktoré mali veľmi dobrú úroveň.  
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Študentská konferencia  
na Katedre etnológie a etnomuzikológie  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Martina Bocánová 

 
 

20. apríla 2005 sa konala na katedre etnológie a etnomuzikológie študentská 
konferencia, na ktorej boli prezentované študentské práce z vedného odboru 
etnológia, folkloristika a etnomuzikológia. Ako môžeme s potešením konštato-
vať, konferencia má z roka na rok väčší ohlas a práce, ktoré sú na nej predsta-
vované, sú každým rokom lepšie po obsahovej i formálnej stránke.  

V tomto roku bolo prihlásených štrnásť teoretických prác a jedna praktická. 
V praktickej časti sa prezentovali Martin Prekop, Ľudovít a Peter Cehelskí, 
ktorí naplnili priestor posluchárne melódiami gajdošských piesní z okolia Po-
nitria. Bohužiaľ, táto kategória napriek jej dôležitosti na katedre (zameranej 
nielen na absorbovanie teoretických znalostí, ale aj na schopnosť prakticky 
preukázať svoju zručnosť a umelecké cítenie v oblasti hudby, tanca, spevu, 
výtvarného umenia) zostáva osamotená aj vo vyhodnocovaní. Spravidla získava 
čestné uznanie alebo pochvalu, pretože pri celoslovenskom kole Študentskej 
vedeckej konferencie (ŠVK) by práve vďaka svojej inakosti tvorila samostatnú 
kategóriu, ťažko hodnotiteľnú v kontexte ostatných prihlásených prác. (Mys-
lím, že by bolo len prínosom, keby sa mohlo prezentovať množstvo vynikajú-
cich tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí sú zaujímaví nielen svojím 
umením, ale aj tým, že sú schopní zbierať a zaznamenávať piesňový, či tanečný 
repertoár a svoju prácu aj prakticky predviesť.) V konečnom dôsledku je sú-
časná situácia pre našu katedru negatívom. De facto sa nemôže prezentovať 
v tom, v čom spočíva jej špecifickosť a sila, keďže na ostatných katedrách 
v Bratislave a v Trnave takáto praktická časť absentuje. Možno by stálo za 
zváženie, či by nebolo vhodné vytvoriť priestor aj pre aktivity tohto typu, veď 
Bratislava (orientovaná na teoretickú vedeckú bázu) i Trnava (exotické kultúry) 
môžu poukázať na svoju ojedinelosť a upútať pozornosť už len voľbou atrak-
tívnej témy. Táto myšlienka je však skôr víziou a výzvou do budúcnosti, ktorá 
stojí za zváženie. Vráťme sa však k nitrianskej ŠVK. 

Na tohtoročnom univerzitnom kole sa študenti orientovali predovšetkým na 
súčasné témy. Natália Danišovičová sa predstavila s prácou Spoločensko-kul-
túrne aspekty života mládeže na príklade študentských domovov. Pokúsila sa pri 
sledovaní priestoru blízkeho každému na internáte bývajúcemu študentovi 
aplikovať vedomosti získané štvorročným štúdiom. S aktuálnou témou Reality 
šou a jej vplyv na diváka sa prihlásila Eva Ryšavá, ktorá analyzovala proble-
matiku na príklade dvoch televíznych reality šou Mojsejovci a Super Star. Zu-
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zana Bakaljarová sa dotkla v téme Prejavy individualizácie v bývaní problémov 
mladých ľudí, ktorí sa snažia o rôzne typy osamostatnenia sa. Všíma si na prí-
kladoch z výskumu, ktorý realizovala v Bratislave, spôsoby spolunažívania 
ľudí a ich reflektovanie spoločnosťou. Ladislav Chobot, ktorý sa už dlhodobo 
zaujíma o problémy ľudí spojených životom so železnicou sa prezentoval prá-
cou Vplyv železničnej dopravy na etnokultúrny rozvoj Šenkvíc. Keďže určitú 
časť života strávil v tomto odvetví, výborne pozná skúmanú problematiku, na 
ktorú nahliada očami etnológa. V posluchárni výrazne zarezonovala práca Petra 
Citényiho Chodíme spolu – nové formy predmanželských vzťahov. Erudova-
nosť, prehľad a pútavý prednes nakoniec autorovi priniesol prvé miesto 
v katedrovom kole nitrianskej ŠVK. S porovnávacou štúdiou sa predstavila 
Stanislava Ľuptáková, ktorá sa zaoberala problémami kolektivizácie v Malcove 
a Detve. Anna Medveďová oboznámila poslucháčov s aktuálnou situáciou 
v obci Selenča prácou, v ktorej analyzovala medzikonfesionálne vzťahy. Zau-
jímavú tému Vizualizácia a estetizácia súčasnej svadby si zvolila Lucia Fiale-
ková. Reagovala na stav, ktorý si čoraz viac všímame na súčasnej svadbe, a to 
skutočnosť, že jej rituálna zložka ustupuje do úzadia a priebeh svadby sa reali-
zuje tak, aby bol predovšetkým vyhovujúci po estetickej stránke. Všíma si nové 
postavy fotografa a kameramana, ktorí sa stávajú dôležitými organizátormi 
svadobného obradu. Obsažnosť, nový pohľad na problematiku, na ktorú síce je 
pravidelne zlomkovito poukazované, ale nie je na našej katedre súborne spra-
covaná, priniesla Lucii tretie miesto.  

Zuzana Janegová a Katarína Bujdákova sa predstavili s prácami už tradične 
veľmi precízne pripravenými a dobre zvládnutými, napriek náročnosti zvolenej 
skúmanej problematiky. Tému Status quo materská židovská obec Nové Mesto 
nad Váhom spracovala Zuzana Janegová a Päť pilierov islamu Katarína Bujdá-
ková, ktorá pravidelný návratný výskum realizuje v nemeckom Stuttgarte. 

S etnomuzikologickou témou sa predstavila Jana Ambrózová v práci Spô-
sob rytmizácie v rámci harmonicko-rytmického sprievodu kontier a kontrabasu 
v ľudových hudbách Horehronia, ktorý je až prekvapivo erudovaný 
a komplexný. Prezentáciu si budú môcť vypočuť aj študenti iných katedier, 
pretože J. Ambrózová sa umiestnila na druhom mieste. S témou z tejto oblasti 
pracoval aj Ľ. Cehelský v práci Výroba ľudových nástrojov z pohľadu tradície 
a inovácie, M. Prekop v práci Aktuálne podoby repertoáru ľudových hudieb vo 
folklórnom hnutí a S. Reviľáková, ktorá sa venovala výrobe ľudových nástrojov 
na Orave.  

Tohtoročná ŠVK sa niesla v tvorivom duchu, o čom svedčia aj spomínané 
témy. Na prezentácii sme privítali aj pozorovateľa z angolskej Luandy, 
v rozhovore s ktorým sme spolu so študentmi príjemne strávili čas. Komisia 
v zložení prof. Ján Botík, DrSc., prof. Viera Feglová, CSc., PhDr. Martina 
Bocánová, PhDr. Margita Jágerová, PhD. a študentka druhého ročníka Zuzana 
Komorovská sa vzácne zhodla spolu so študentmi na víťaznom poradí: prvé 
miesto Peter Citényi, druhé miesto Jana Ambrózová a tretie Lucia Fialeková. 
Veríme, že práce zaujmú aj na celoslovenskom kole a budú inšpiráciou pre 
študentov, ktorí ešte stále váhajú, či majú v ďalšom roku svoju prácu prihlásiť.  
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