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HISTORICKÉ KORENE NIEKTORÝCH JAVOV ¼UDOVEJ
KULTÚRY NA SLOVENSKU

SOÒA KOVAÈEVIÈOVÁ

 PhDr. Soòa Kovaèevièová, DrSc., Ústav etnológie SAV, Jakubovo nám. 12, 81364
Bratislava, Slovakia

On the basis of historical documents in a chronological series starting from the
10th century and ending in the 18th century, the paper traces the roots of selected
cultural phenomena of various communities, which functioned in a changed form
in the folk culture in the 19th and 20th centuries. It looks at the circumstances in
which certain cultural phenomena came to Slovakia and in a wider sense to the
territory of the old Kingdom of Hungary. The author leaves the problem of the
circumstances and time, that they became part of folk culture for further research.
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�túdia sa opiera o písomné pramene uverejnené na Slovensku a v Maïarsku. Východis-
kom práce je téza, �e urèité javy ¾udovej kultúry, známe v 19. a 20. stor., majú star�ie historic-
ké korene. Obyèajne pri�li na Slovensko v súvislosti s rôznymi ideovo-politickými prúdmi.
Dostali sa do rozlièných spoloèenstiev, kde v urèitých funkciách a tvarových variantoch pre-
�ili po stároèia. V nábo�ensky a etnicky diferencovaných spoloèenstvách boli èas�ou urèitých
kultúrnych systémov, èo malo dosah na ich obmeny a ich významové vnímanie. Zistenie,
kedy sa dostali do systému ¾udovej alebo vidieckej kultúry, vy�aduje ïal�ie �túdium.

Pri radení získaných dokladov postupujeme chronologicky. Zámerne vynechávame ob-
dobie 7.-9. stor., ktoré v súvislosti so sledovaním predkres�anských pre�itkov a s dne�ným
zvý�eným záujmom je pomerne známe. Bádanie zámerne zaèíname 10.-12. stor., obdobím,
v ktorom sú málo známe vz�ahy a spolu�itie na�ich predkov s uhorskými kmeòmi. Sledo-
vanie konèíme poèiatkami národného obrodenia a romantizmu, preto�e v tejto dobe zaèína
systematický výskum ¾udovej kultúry, najmä folklóru a vznikajú práce o jej historickej
povahe.

Väè�ina na�ich i èeských historikov spája príchod uhorských kmeòov do strednej Európy
s devastáciou kultúry Ve¾kej Moravy a prervou kultúrnych tradícií na na�om území. Vyhod-
notenie archeologických a historických dokladov pracovníkmi Archeologického ústavu SAV,
ako aj Matú�om Kuèerom, hovorí o opaku. Ich práce poukazujú na skutoènos�, �e èas� knie�at
a vladykov, pochádzajúcich z ná�ho územia, sa pridala k uhorským kmeòom a zúèastnila sa
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s nimi i výbojov na západ.1 Obyvate¾stvo vidieka ostalo v preva�nej väè�ine lokalít a praco-
valo nielen pre seba, ale i pre nové panstvo, ktoré by bez ich produktov nebolo mohlo bojova�.
Toto obyvate¾stvo zachovalo kontinuitu �ivota a kultúry, na ktorú sa v 10.-12. stor. navrstvo-
vali nové hodnoty spojené s upevòovaním moci Arpádovcov a uhorského krá¾ovstva. Dodnes
mnohé javy tohto, dosia¾ u nás málo poznaného obdobia, fungujú v na�ej kultúre. Týka sa to
napr. existencie a názvov �úp, ktoré sa po prvý raz písomne spomínajú v r. 1043-1053 v spo-
jení s pätnástimi komitátmi na Slovensku a �tyrmi v Potisí. Charakterizujú ich ako men�ie
správne krá¾ovské územné celky, spravované v panovníkovom zastúpení �upanmi, sídliacimi
na �upných hradoch. Boli napr. v Nitre, Bratislave, v Honte, �intave, Hlohovci, Beckove,
Zvolene. Toto �upné èlenenie má star�ie korene, pravdepodobne franské. �upní hodnostári tej
doby mali aj slovanské mená: napr. Beòata, Levka, Boleslau, Mi�kovec, Mutimir, Sobeslav.2
Pod týmito hradmi existovali lokality, ktorých názvy sa zachovali väè�inou dodnes. Jazyko-
vedný rozbor poukazuje na ve¾kú pracovnú diferenciáciu vidieckeho obyvate¾stva v 9.-11.
storoèí. Týka sa to napr. nasledovných názvov lokalít: Dvory, Monari, Igram, Hrnèiarovce,
Mlynarce, Psiare, Koòare, �titáre, Voderady, Tovarniky, Kovarce a pod.3 Táto rôznos� nás pri-
vádza k názoru, �e aj keï sa ¾udia sezónne zamestnávali ro¾níctvom, kultúru uvedeného obdo-

Ve¾komoravská kostená pí��ala s vruborezovým vzorom z 9. storoèia. Archív ÚE SAV.
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bia neurèovala len ro¾nícka práca a prejavy s òou spojené. Pod¾a Zoborskej listiny z r. 1113
pribudli i názvy nových lokalít, pomenovaných pod¾a okolia, napr.: Chme¾any, Pie��any, Kos-
to¾any a pod¾a Liptovskej listiny z toho istého obdobia názvy: �tiavnica, Vrbica, Okolièné,
Moèiar, Tròová Lúka. Sú to väè�inou lokality, ktoré sa zapísali do vývinu celoslovenskej,
nielen do regionálnej kultúry. Z tohto obdobia v�ak pochádzajú aj názvy miest pod¾a trhových
dní. Napr. Spi�ská Sobota, Spi�ský �tvrtok, maïarský názov Trnavy-Nagyszombat. Trhový
�ivot dokladá aj v r. 1156 dolo�ené slovo �oldomá��.4

Obdobie 11.-13. stor. je dôle�ité aj zakladaním klá�torov, ktorých kultúrny prínos v rôz-
nych modifikovaných podobách pre�il po stároèia. Pre vývin po¾nohospodárstva, chovu
dobytka a vinohradníctva boli dôle�ité klá�tory v Hronskom Beòadiku a Bzovíku. Pre
písomníctvo, �koly a hudobný �ivot klá�tory v Lele�i, Spi�skej Kapitule, Bratislave a pod.5
Za krá¾a Kolomana sa kodifikovala star�ia sväto�tefanská po�iadavka, pod¾a ktorej ka�-
dých 10 obcí malo ma� jeden murovaný kostol a faru.6 Väè�ina týchto kostolov a farností
vznikla pod patronátom panstva a bola zasvätená urèitému svätcovi, èo má dodnes ohlas
v svätení odpustu-hodov. Tieto malé územné, cirkvou spravované celky sa do 19. stor.
udr�ali v podobe matkocirkví a fílií. Permanentné stretávanie sa ¾udí v kostoloch matko-
cirkví malo dosah na vytváranie malých subregionálnych celkov ¾udovej kultúry, napr.
v odeve, vý�ivke, pravdepodobne aj vo folklóre. U nás toto èlenenie bolo vo verejnej
správe naru�ené jozefínskou sekularizáciou. V �kandinávii a vo Ve¾kej Británii pretrvalo

Kumánsky strelec, detail výjavu legendy o sv. Ladislavovi.  Nástenná ma¾ba, V. Lomnica, 14. stor.
Foto L. Borodáè.
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dodnes a riadi sa ním zakladanie
�kôl, zdravotníckych zariadení,
ba aj sie� ich národopisných at-
lasov.

Klá�torné �koly a kòazi si
v kostoloch pri sprostredkovaní
etiky �ivota pomáhali legendami.
Koncom 11. storoèia boli kanoni-
zovaní prví dvaja uhorskí svätci:
sv. �tefan (1092) a sv. Ladislav
(1098). Legendy o ich �ivote za-
tlaèili do úzadia star�ie cyrilome-
todské rozprávania o sv. Svorado-
vi.7 Ob¾uba uhorských svätcov
a ich uprednostòovanie boli nato¾-
ko silné, �e sa v ïal�ích storoèiach
stali ob¾úbenými námetmi kostol-
ných malieb (napr. tabule v Spi�-
skej Kapitule, nástenné ma¾by vo
V. Lomnici, Liptovskom Ondreji,
Rimavskej Bani a pod.).

O existencii ¾udových a igric-
kých piesní hovorí aj záznam sy-
nody z r. 1104-5, ktorý zakazuje
preru�ova� liturgiu spevmi mímov,
hercov, hudcov a ¾udovým spevom.8 Cestovate¾ v r. 1056 zaznamenal, �e v Uhorsku Maïa-
ri za nevestu platia dobytkom a koòmi.9 Na Slovensku plátno a ruèníky ako dary a symboly
svadobného obradu pretrvali do pol. 20. storoèia. Existuje aj výklad slova plati�, ktorý ho
odvodzuje od slova plátno. Maïarská literatúra uvádza, �e narodenie bo�ského die�a�a a jas-
lièky boli v Uhorsku èas�ou vianoèného mystéria u� v 11. storoèí. A a� v 16. -18. stor. sa
pôsobením laikov, najmä �iakov, dostali z kostolov na ulicu a neskôr v podobe betlehem-
ského sprievodu i do domov. Tie isté pramene sa zmieòujú v 11. storoèí o svätení vody na
Tri krále, èo na na�om území pretrvalo u grékokatolíkov dodnes.10

Domnievame sa, �e pri skúmaní ïal�ích cirkevných písomností by sme na�li nové dokla-
dy, ktoré by korene obradu a folklórneho prejavu zachovaného v ¾udovej kultúre do pol. 20.
stor. posunuli hlb�ie do minulosti.

Dôle�itým predelom v �ivote a kultúre v�etkých spoloèenských vrstiev Uhorska, v u��om
zmysle slova Slovenska, bola posledná tretina 13. a nasledujúce 14.-16. storoèie. Zmena spoèí-
vala v ekonomickej a spoloèenskej reforme, in�pirovanej spôsobom hospodárenia a právom
západoeurópskych miest a ich vidieckeho zázemia. Uplatnila sa vo ve¾kej èasti strednej Euró-
py.11 Panovník Belo IV. v jej nastolení postavil proti moci magnátov a ich extenzívnemu hospo-
dáreniu novú spoloèenskú hierarchiu a racionálne spôsoby hospodárenia aj v menej úrodných
regiónoch. Tieto panovník pod¾a nového práva a spoloèenských regúl obsadzoval domácimi
i cudzími kolonistami. V tejto dobe sa v súvislosti s kolonizáciou na Slovensko dostali rôzne
národnosti, napr. Nemci, Èesi, Taliani a pod. Mestá a �oltýske dediny, ktoré vtedy vznikali, mali
voleného alebo dedièného richtára, v mestách poplatného len krá¾ovskej vrchnosti. Osadníkom
povolil �a�bu rudy a jej spracovanie, remeslá, obchodovanie, �a�bu dreva, a najmä obrábanie
pôdy trojpo¾ným systémom. Nové spôsoby práce zracionalizovali star�ie domáce èinnosti, ba-
níctvo, remeslá i obchodovanie. Nová logika hospodárenia a práce sa prejavila aj v pôdoryse

Tanec kresaný a párový na kolorovanej rytine J. Bikessiho,
konc. 18. a zaè. 19. stor. Foto H. Bakaljarová.
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miest a dedín. Vytýèili sa rovné ulice, návsia,
námestia s prípojom na po¾né cesty i hradské.
Centrálna poloha v rámci zástavby pripadla kos-
tolom ako znaku moci cirkvi. Radnice èi rich-
társke domy na týchto miestach boli znakom
verejnej moci. Centrálne miesta i s budovami,
datovanými 14.-16. stor., èasto dodnes slú�ia na
obchodovanie i na stretávanie obèanov a vyko-
návanie rôznych zvykov a obradov. Intímny ro-
dinný �ivot a obrady s ním spojené sa odbavo-
vali v trojpriestorových domoch, hospodársky
�ivot prebiehal v dvoroch a budovách rozmies-
tnených v chotári. Tento charakter zástavby
a úlohu v �ivote spoloènosti vo väè�ine dedín
zaznamenal Etnografický atlas Slovenska nie-
len v kapitole venovanej sídlam a obydliu, ale
aj v kapitolách zaoberajúcich sa verejným �i-
votom, obradmi, tancom a hudbou.12

Porovnanie úspechov ekonomiky, spolo-
èenského �ivota a kultúry Slovenska s ostat-
nými èas�ami Uhorska ukazuje, �e v 14.-16.
storoèí bol �ivot na Slovensku na vysokej
úrovni. Preto sa ani nemo�no divi�, �e s tým-
to obdobím súvisí aj ve¾ký poèet písomných
i výtvarných pamiatok. Domáci i zahranièní
odborníci vyslovujú mienku, �e na Sloven-
sku poèínajúc 14. storoèím do�lo k prvej re-
gionalizácii výtvarného umenia. Pamiatky
tejto doby hovoria o lokálnom estetickom
a etickom názore obyvate¾ov napr. Liptova,
Gemera, Spi�a.13 V súvislosti s tým mo�no
predpoklada�, �e urèité náznaky regionálnych
odli�ností v ¾udovej kultúre sa mohli zjavi�
u� v tejto dobe, najmä v odeve a bývaní ní-
�inných a horských oblastí Slovenska. Ná-
stenné ma¾by ve¾kých chrámov (Levoèa, �tít-
nik) i malých vidieckych kostolov (Ludrová,

�ehra, Sliaèe, Liptovský Ondrej, gemerské, dnes väè�inou protestantské kostoly) zachovali
doklad o ob¾ube christologických a mariánskych cyklov, ako aj o ob¾ube svätoladislavskej
legendy. Neznámi majstri v týchto v�eobecne známych cykloch na základe svojho maj-
strovstva a vkusu lokálnych objednávate¾ov pretavili väè�inou talianske vzory. Tieto cykly
negramotným veriacim vizuálne sprostredkovali cirkevné uèenie o dobre, zle, umuèení a vy-
kúpení. Preto ich aj nazývali �biblia pauperum�. Nemo�no sa divi�, �e zo 14. stor. pochádza
aj prvý zápis duchovnej mariánskej piesne, ktorá sa na Slovensku dodnes spieva: �Maria
matko, ráè prositi�.14

Mestá pod¾a nových regúl získali rozsiahlu právomoc, vrátane hrdelného práva. Ale �ol-
týski richtári mohli len tri razy do roka súdi� men�ie previnenia. Tretina pokút pripadla im.
Výnos mali aj z výèapu, jatky, mlyna, vyhne i obuvníctva. �oltýske dediny v�ak nemali
robotnú povinnos�, èo sa odrazilo i v rôznosti kultúry a správania poddanských a �oltýs-

 Taneènica zo skupiny igricov. Dielec Monoma-
chovej koruny,  nájdenej v Ivanke, 11. stor. Foto
S. Kovaèevièová.
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Pravidelne obostavané námestie s centrálne situovaným  kostolom. Rim. Sobota, pôdorys mesta z doby
zalo�enia, 1270.  Olejoma¾ba z r. 1771. Foto S. Kovaèevièová.

kych obyvate¾ov takýchto lokalít (napr. poddanskej Východnej a �oltýskeho Va�ca i �trby).
Urèité slobody mali v hradských dedinách i rybári, hájnici, honci, èo dosia¾ mo�no sledo-
va� v správaní obyvate¾ov (napr. Hriòovej, Divína a pod.).15 Spoloèenská úloha richtára
v rámci lokality na�la ohlas i v mládeneckých spolkoch pri vo¾be vedúceho, ako aj v jeho
funkciách poèas obradov a zábav.16

Spojenie mestských banských a hutníckych centier so svetom sa dialo po suchu pomocou
vidieckych povozníkov a po vode loïami a èlnmi. Prvenstvo vo vz�ahoch pripadlo Èechám,
Rakúsku, Nemecku a Po¾sku (Krakov). Dová�ali sa najmä jemné súkna, plátna, brokáty, za-
maty, party, stuhy. Vyvá�ali sa farebné kovy a dobytok.17 Prosperita miest a úpadok po¾no-
hospodárskeho vidieka spôsobili s�ahovanie vidieckeho obyvate¾stva do miest, èo v dôsledku
znamenalo èiastoènú alebo úplnú slovakizáciu miest. K poslovenèeniu �ivota prispela aj sku-
toènos�, �e ve¾ká èas� zemianstva sa vedome hlásila k slovenskosti, èo sa pod¾a B. Varsíka
prejavilo aj v poslovenèení priezvisk zakonèených na �-sky� namiesto �de�.18 Koncom 15.
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Trubaè na bronzovej aquamanile, stredné Slovensko, 12. stor.  - foto R. Bunèák.

a v 16. storoèí k slovakizácii, a tým aj transferu kultúry miest na vidiek prispeli aj mestské
�koly, v ktorých sa vyuèovalo aj po èesky s mno�stvom dialektových miestnych slov.

Z tejto doby sú písmom fixované aj staré slová fungujúce v slovníku vidieèanov. Nachá-
dzame ich v obchodných mestských knihách, najmä v knihe �ilinskej. Napr.: bo�i� sa, bo-
�enik, robotova�, materizna � dedièstvo po matke, tlumaè, ú�era, vrece, zbojstvo a pod.19

Mestá, bane a huty potrebovali zlep�i� zásobovanie rastúcej populácie mäsom, vlnou, lo-
jom, mliekom, syrom, a preto zavádzali sala�nícky chov oviec. Pod vedením odborníkov
zvaných baèovia, valasi, prichádzajúcich na slovenské územie z ju�ných karpatských ob-
lastí, sa na sala�och chovali odolné plemená oviec, ktoré zu�itkovávali vysokohorskú pa�u
a ko�arovaním ju zúrodòovali. V tomto èase sa do ná�ho slovníka dostali aj pôvodne ru-
munské slová spojené so sala�níctvom. Napr. bryndza, putera, �inèica, kumhár, koliba a pod.
Dodnes sa pou�ívajú nielen u pastierov, ale aj v spisovnej slovenèine.20

�ivotaschopnos� ¾udových vrstiev slovenského, ale i nemeckého obyvate¾stva bola taká
silná, �e prenikala i do výtvarného umenia, najmä na Spi�i. Napr. Majster Pavol z Levoèe
a Majster MS si ako modely pre v�eobecne roz�írené motívy brali miestne obyvate¾stvo
a výjavy aktualizovali reáliami ka�dodenného �ivota, v ktorom sa pohybovali.21

Zo 14.-15. a prvej pol. 16. stor. existuje rad kultúrnych prejavov, s ktorými sa stretávame
i dnes. Sviatky, slávnosti a obrady s tým spojené uvedieme pod¾a poradia v kalendárnom roku.

Zo 14. stor. pochádza údaj o dni sv. Martina (11. 11.), pod¾a ktorého v Uhorsku v tento
deò zháòali dobytok z pa�e a najímalo sa slu�obníctvo, èo u nás miestami pretrvalo do zaè.
20. storoèia.22 Na�a i maïarská odborná literatúra uvádza, �e zásluhou laikov a �iakov sa
preniesli vianoèné a ve¾konoèné mystériá z kostolov na námestia a do ulíc. Prvý raz sa tak
stalo r. 1439 v Bratislave a postupne i v ïal�ích mestách (Bardejove, Pre�ove, Levoèi, Ke�-
marku a pod.).23 Maïarská literatúra uvádza, �e �¾ahanie prútmi na deò Vra�denia nevinia-
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tok, èo u nás pretrvalo v súvislosti s pastiermi, je spo-
jené so �tudentmi a pochádza z 15.-16. storoèia.24 Kro-
nikár zapísal, �e v r. 1427-97 sa na dvore krá¾a Mateja
na Nový rok rozdávali darèeky, èo malo zaruèi� prospe-
ritu nasledujúceho roka.25 Uvádza sa tie�, �e na Tri krá-
le �obraví mnísi obchádzali domy a svätili ich. V ten
istý deò sa vraj chodilo aj s hviezdou.26 Fa�iangové
masky údajne doniesla do Uhorska v 15. stor. krá¾ovná
Beatrix. Na vidieku sa spojili so star�ími pôvodnými
maskami, èo údajne existovalo v 16. stor. a� do prehra-
tej bitky s Turkami pri Moháèi r. 1526. Bachtin pripisu-
je fa�iangovému smiechu a rozpustilosti silu uvo¾nenia,
èo pred dlhým a prísnym pôstom povo¾ovala i cirkev.27

Prvý máj sa pod¾a maïarských dokladov vítal zele-
òou, ktorou sa zdobili domy.28 O ohòoch zapa¾ovaných
na Jána (24. 6.) hovorí doklad z Bratislavy z r. 1484.
Kazate¾ M. Telegi r. 1577 pí�e o jánskych ohòoch ako
o pamätných, ktoré v�ak katolícka cirkev zakazovala.29

Ïal�ie doklady sa týkajú odpustu � hodov, pôvodne spo-
jených so spomienkou na patróna kostola. Postupne v�ak
hlavnú doobedòaj�iu cirkevnú èas� zastrelo poobedòaj-
�ie hodovanie s náv�tevníkmi prichádzajúcimi z fílií.
Hodovanie hranièiace s ob�erstvom bolo tie� ventilom
strohosti svetských i cirkevných predpisov.30

Doklady pochádzajúce z miest sa týkajú aj hudob-
ného �ivota, a to najmä hudobných nástrojov a hudcov.
Okrem pí��al a tambúr dolo�ených v 11. storoèí sú pre
�ivot vidieka dôle�ité gajdy. Kachlièky z pecí i meno
gajdo� túto profesiu i tvar gájd dokladajú v 15. storoèí.
Gajdo�ská hudba bola v�ak ob¾úbená i v mestách.
O tom svedèí aj doklad z Bratislavy, kde sa radní páni
v 15. stor. zabávali pri gajdo�ovi a pi�tcovi.31 V�eobec-
ne ob¾úbené gajdy v�ak u nás v 18. storoèí z vojenských
kapiel vylúèili, kým v �kótsku gajdy pretrvávajú pri voj-
sku dodnes. Existuje pomerne ve¾ký poèet archívnych
i ikonografických dokladov o nástrojoch, ktoré tvorili
tzv. �nebeskú hudbu�. Patrili do nej husle, harfy, lutny, organ, triangel, citary. Ale starobylú
formu husie¾, zvanú u nás aj ��lobèoky�, �rebce�, dokladá plastika u� v 11. storoèí.32

Aj taneèný prejav je dolo�ený rôznymi záznamami a ikonografiou. Kolektívne tance,
zachované u nás v podobe kolesových tancov najmä na východnom Slovensku, ustupujú
najprv na �¾achtických dvoroch a v mestách, neskôr aj na vidieku individualizovanému
tancu párovému a sólovému. Takýto párový tanec zachycujú pecové kachlièky z 15. stor.,
pochádzajúce napr. z Banskej Bystrice, nástenné ma¾by z me�tianskeho domu v Bude
a z hradu Runkelstein.33 Názvoslovie odha¾uje pre vývin tanca ïal�iu zaujímavos�. Star�ie
sú názvy jednotlivých tancov: do �aflika, do vysoka, krucená, pod �able a pod., ako zov�e-
obecòujúci názov tanec, slovo, ktoré má svoj pôvod v nemèine. Napriek ustavièným cirkev-
ným zákazom patrili tance u nás vo v�etkých spoloèenských vrstvách k ob¾úbenej zábave.

Vývin kultúry vidieka i miest v èase rastu vèasného kapitalizmu (koniec 15. a 1. pol.
16. stor.) preru�ili dve katastrofy. Roku 1514 Vörböczyho povstanie vyvolalo vznik zákon-

�lobèoky - rebce. Detail plastiky,
11. stor., Pécs. Foto S.  Kovaèevièo-
vá.
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Gajdo� a trubaèi. Graduale Posoniensis 1487, Bratislava. Foto S. Kovaèevièová.

níka Tripartitum, ktorým boli podda-
ní na veèné veky pripútaní k pôde.
Druhá katastrofa sa týkala prehratej
bitky Uhrov s Turkami r. 1526 pri
Moháèi, èím sa otvorila brána pre usa-
denie sa Turkov v Uhorsku. Aj keï
i�lo o kru�né obdobie, vývin sa ne-
zastavil. Reformácia v 2. pol. 16.
a v 17. stor. toti� zapustila pevné ko-
rene. Protireformácia nebola nato¾ko
intenzívna ako v susedných Èechách
a Rakúsku, èo súviselo so susedstvom
s tureckou rí�ou a s výsadami pohra-
nièného územia, ktorým sa Slovensko
stalo. Bolo kri�ovatkou nielen obcho-
dovania, ale aj vojenských protiturec-
kých výprav, ktorých èas� na na�om
území aj prezimovávala, èo v�etko
malo dosah aj na kultúru vidieka.
Mestá, �¾achta a �koly mali styk
s Lombardskom, Toskánskom, Ho-
landskom, Sliezskom, Po¾skom, ale
i s Tureckom. Hranica medzi sloven-
ským a èeským územím akoby nee-
xistovala. Prechádzali cez òu stovky
èeských a moravských exulantov, kto-
rí u nás na�li nový domov a v druhej

generácii sa poslovenèili.34 Vojenskí odborníci zakres¾ovali nielen banské plány, ale aj ma-
py.

Turecký dobyvate¾ a pe�tiansky pa�a. Súdobý drevorez,
pou�ívaný v jarmoèných tlaèiach aj v 19. stor. Foto S.
Kovaèevièová.
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Na takomto exponovanom území r. 1610 zvolali do �iliny synodu, na ktorej do�lo k osa-
mostatneniu evanjelickej cirkvi od katolíckej, èo znamenalo v protestantských regiónoch
prevzatie kostolov, fár a �kôl. Protagonistami protestantizmu sa stali bohaté a politicky
vplyvné osobnosti rodiny Thurzovskej a Révayovskej. Styk Thurzovcov s Fuggerovcami u�
v 16. stor. zabezpeèoval nový druh baníckeho a hutníckeho podnikania a obchodu so za-
hranièím.35 Tieto okolnosti mali dosah na vývin kultúry Slovenska. Vzrástol poèet mes-
tských �kôl aj v mesteèkách, akými boli napr. Hybe, Trnovec, Dobrá Niva, Liptovský Ján,
Turá Lúka, Myjava a pod. Vyuèovalo sa tu troj a �tvorjazyène, a to nielen nábo�enstvo, ale
�írili sa aj nové poznatky, ktoré sprostredkovávali absolventi domácich i zahranièných uni-
verzít.36 Ústnou slovesnos�ou sa nové poznatky �írili aj medzi tými, ktorí do �koly nechodi-
li. Druhou významnou zlo�kou pokroku bol rozkvet remesiel. Remeselníci sa v súvislosti
s pre¾udnením miest s�ahovali na vidiek. Najroz�írenej�ie boli tie, ktoré súviseli s ka�do-

Poprava J. Dó�u r. 1514, súdobá rytina. Foto R. Bunèák.
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Tancujúci pár. Norimberský drevorez, 16. stor.,
pou�ívaný u nás v jarmoèných tlaèiach aj v 19.
stor. Foto S. Kovaèevièová.

Liptovskí baníci z Boce na prachovnici z r. 1737. Foto S. Kovaèevièová.

denným �ivotom, módou a zbrojením. Bo-
lo to napr. kováèstvo, mäsiarstvo, �evcov-
stvo, èi�márstvo, ktorých cechovné korene
siahajú do 15.-16. storoèia. V 16.-18. stor.
existovalo na Slovensku vy�e 40 remesiel.37

Okrem remesiel potrebných v ka�dodenom
�ivote existovali exkluzívne remeslá, závislé
od bohatstva rudných �íl, �¾achtickej i pat-
ricijskej módy a po�iadaviek cirkvi. Av�ak
prostredníctvom kostolov a slú�enia v mes-
tách i na dvoroch mali dosah aj na vkus �i-
rokých vrstiev.38 V èase tureckých vojen sa
èas� remeselníkov z pre¾udnených miest
pres�ahovala na vidiek. Do tohto dedinské-
ho a malomestského prostredia priniesli
nielen viaceré produkty, prispôsobené no-
vému konzumentovi, ale aj èas� nemecké-
ho názvoslovia, spojeného s cechmi regu-
lovanou produkciou.

S existenciou zlievaèov farebných kovov
súvisí nielen výroba diel pre vojsko, nazývaných ma�iare, ale aj liatie krstite¾níc a zvonov
pre kostoly. Prvý známy zvon je zaznamenaný u� v r. 1273 v Lele�i. V mestách a na vidie-
ku sa zvony roz�írili, a� keï na domácej pôde vznikli zvonolejárne (prvá 1357 v Spi�skej
Novej Vsi). O ob¾ube a roz�írení zvonov svedèí aj skutoènos�, �e napriek rekviráciám, ku
ktorým dochádzalo poèas vojen, sa napr. na Spi�i dodnes zachovalo 631 pôvodných zvo-
nov.39 Hlahol zvonov nebol len velebením Boha, a nezvolával len veriacich na bohoslu�bu
do kostola. Mal aj dôle�itú èasomernú funkciu, lebo sa zvonilo ráno, na obed a veèer. Zvo-
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�ab¾ový tanec vo vojenskom tábore v Novohrade. Rytina pod¾a S. Mikoviniho, r. 1742.

nice a ve�e boli tak uspôsobené, �e umo�òovali �írenie zvuku na dia¾ku. Zvony signalizova-
li aj nebezpeèentvo (oheò, povodeò, nepriate¾a). Hlahol zvonov sprevádzal zosnulých na
poslednej ceste. Preto zvony i zvonár sa vo v�etkých spoloèenských vrstvách te�ili ve¾kej
úcte. Puknutie zvona alebo jeho zhabanie za vojny sa pova�ovalo za zneuctenie zvona.
Personifikácia úcty sa prejavovala i pomenovaním zvonov ob¾úbenými krstnými menami
(napr. v Ko�iciach známy zvon Urban).

Ïal�ím remeslom, ktoré prispelo k rozvoju kultúry, bola kníhtlaè. Tlaèiarne vznikali na
Slovensku postupne od 16. storoèia. Na západnom (najmä Trnava, Skalica, Bratislava) i na
východnom Slovensku (najmä Bardejov, Levoèa) v siedmich a� ôsmich jazykoch tlaèili
nielen nábo�enské knihy, uèené traktáty, ale aj uèebnice (najmä Komenského) a pre �iroké
vrstvy jarmoèné piesne a kni�ky ¾udového èítania.40

Remeslo, ktoré zasiahlo do hudobnej kultúry, bolo organárstvo, ktoré poèínajúc 16. stor.
pestovali viaceré rodiny na západnom Slovensku i na Spi�i.41 Zborový spev za sprievodu
organa mal u evanjelikov i u katolíkov udr�iava� súdr�nos� veriacich. Význam dvoch spev-
níkov (evanjelického Tranovského a katolíckeho Cantus catolici) rástol aj tým, �e pôsobe-
ním matkocirkví sa hymnický spev stal ob¾úbeným aj na vidieku. Tranovského spevník
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(�Tranoscius�) plnil aj významnú úlohu spojenia s rodnou krajinou, preto�e si ho vys�aho-
valci spolu s Bibliou brali do cudziny.42 Silvánov spevník, vydaný r. 1521 v Prahe, má pre
poznanie na�ich piesní aj ïal�iu úlohu. Autor v incipitoch piesní, pod¾a ktorých sa mali
spieva� nábo�enské piesne, zapísal nápevy a slová niektorých ¾udových i historických pies-
ní (napr. Èi�ièku vtáèku malièky, O Muránskom zámku, O Sihoti a pod.).43 O existencii
viacerých balád v 16.-17. stor. hovorí nielen maïarská literatúra, ale aj historický rozbor
motiviky na�ich balád z pera folkloristu J. Horáka.44

V súvislosti s cirkevnými protestantskými i katolíckymi, ako aj vrchnostenskými zá-
kazmi sa zachovali zo 16.-17. stor. poèetné doklady o existencii niektorých zvykov.45 Mu-
ránske artikuly hovoria, �e v Gemeri sa zakazovalo na Ve¾ký piatok klás� na hroby so�ky.46

V súvislosti s Turíènymi sviatkami sa spomína zvyk vo¾by krá¾a, èo na Moravskom Slo-
vácku pretrvalo dodnes. Niektorí na�i odborníci sa domnievali, �e va��anský chorovod �Omi-
lienci� má tie� korene vo vo¾be krá¾ky. M. Bel zaè. 18. stor. zaznamenal, �e na Svätodu�ný
pondelok sa poriadali púte k sv. Al�bete.47 V súvislosti so zásadami didaktiky sa na jezuit-
ských i protestantských �kolách zaèali v latinskej alebo materinskej reèi hra� divadlá. Od-
borníci sa domnievajú, �e korene ochotníckeho divadla siahajú k týmto �kolským za-
èiatkom.48 Zo sledovaného obdobia pochádzajú aj správy o procesoch a upa¾ovaní stríg.
Napriek tomu sa viera v strigy a strigôòov miestami medzi ¾udom zachovala do 20. storo-
èia.49

Po porá�ke Turkov a uk¾udnení domácich nepokojov, v súvislosti s reformami Márie
Terézie a jej syna Jozefa II., do�lo k zásadným zmenám vidieckeho i mestského �ivota.
Súviselo to aj s názorom, �e blahobyt krajiny závisí najmä od práce ro¾níkov. Výchova tejto
vrstvy obyvate¾stva bola zverená nielen �kolám, ale aj osvietenskej publicistike, ktorá bola
väè�inou v rukách vzdelaných kòazov a uèite¾ov.50 Títo spolu s vrchnos�ou dbali o zdoko-
nalenie pracovných nástrojov, bojovali proti alkoholizmu, poverám, nedostatoènej telesnej
a bytovej hygiene, chorobám, po�iarom, povodniam a pod. Medzi osvedèené pomôcky �koly
a osvety patrili aj príslovia a porekadlá.

V súvislosti s jozefínskym Toleranèným patentom sa v poslednej tretine 18. a zaè. 19.
stor. postavil rad luteránskych kostolov, ktoré nahradili staré drevené, postavené po �opron-
skom sneme koncom 17. stor. za hradbami miest. Spoloèným znakom toleranèných muro-
vaných kostolov bolo, �e nemali ve�e. Výborná akustika zvy�ovala poèute¾nos� a úèinok
kázní, organovej hudby a hymnického nábo�enského spevu (napr. Bratislava 1776, Liptov-
ský Mikulá� 1783-75, Hybe 1822-26, Bardejov 1798-1808, Banská Bystrica 1794-96 a pod.).
Pre rast kultúry a vzdelania bolo dôle�ité, �e v bezprostrednej blízkosti kostolov vznikali
luteránske koedukaèné viactriedne �koly s vyuèovacím jazykom slovenským. V nich boli
odchovaní mnohí významní slovenskí osvietenci a romantici.

Reformovali sa staré remeslá a v súvislosti s rodiacim sa �týlom �ivota miest vznikali
nové.51 Pod¾a zahranièných vzorov sa zakladali manufaktúry. Na západnom Slovensku vznikli
manufaktúry textilné (súkenky, kartúnky) a fajansové. Ich odbyt presahoval hranice Slo-
venska i Uhorska. �a�tínska kartúnka zamestnávala vy�e 7000 ¾udí. Halièská súkenka zase
prosperovala zásluhou 34 zahranièných odborníkov.52 Postupne sa tieto výrobky dostávali
aj medzi ¾udové vrstvy a mali vplyv najmä na vidiecky odev a interiér domov. Prebytok
pracovných síl sa rie�il rôznym spôsobom. Jedni z devastovaných dedín odi�li kolonizova�
Turkami opustené územie na úrodnej Dolnej zemi. Tu poèas dvoch storoèí spolu s ïal�ími
národnos�ami vytvorili svojbytnú agrárnu dolniacku kultúru.53 Tí, èo ostali doma, si privy-
rábali domáckou výrobou, ktorej produkty sa podomovým obchodom rozvá�ali do celého
Uhorska i �irokého okolia.54

Patrí medzi pozoruhodnosti ná�ho vývinu, �e po odchode Turkov jazykové prvky sprost-
redkované nimi nezanikli, ale sa predchádzajúcim bezprostredným stykom s nimi alebo pô-
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sobením maïarèiny v priebehu 18. stor. udomácnili v na�ej reèi. Pod¾a jazykovedca I. Kniez-
su patria medzi ne napr. slová ba�ova�, bièak, èakan, èútor, frangia, hajduk, hambár, janièiar,
kantár, kalpak, kepenek, pamuk, papuèe, sukmana, tabak, torba a pod. Aj na�a kuchyòa sa
obohatila zeleninou a koreninami poznanými prostredníctvom Turkov (napr. paprika, tekvi-
ca). Medzi najznámej�ie sprostredkované prvky patrí tie� tabak, fajèenie a káva. Tabak (do-
hán) a fajèenie vrchnos� v 17. a 18. stor. zakazovala. Av�ak v priebehu 19. stor. sa spracova-
nie tabaku stalo �tátnym monopolom. Koncom 18. a v 19. stor. sa fajka-zapekaèka stala
nerozluèným znakom tvrdých mu�ov, akými boli drevorubaèi, povozníci, baèovia a pod. Po
porá�ke Turkov pri Viedni (1683) sa zaèala �íri� káva. Najprv ju pova�ovali skôr za liek ako za
po�ivatinu. Prostredníctvom Grékov sa otvorili koncom 18. stor. prvé kaviarne, kde sa okrem
pitia kávy hrali vo Viedni aj hazardné kartové hry. Av�ak u� zaè. 19. stor. sa kaviarne v mes-
tách, akými boli Viedeò, Pe��, Praha, Bratislava, stali nielen miestom zábavy a oddychu, ale aj
miestom èítania novín a diskusií vzdelaných osvietencov a romantikov.

Osvetová výchova pôsobila nielen pozitívne, ale v podobe rôznych zákazov aj negatív-
ne. Zákazy sa týkali najmä nákladného obliekania èi ve¾kých svadieb.55 V súvislosti s obrá-
tením pozornosti na ¾ud ako na nosite¾a hospodárskej prosperity sa zachovali jednotlivé
zápisy ¾udových piesní a tancov. Tak napr. E. Pascha v svojej skladbe �Harmonia pastora-
lis� zaznamenal niektoré melódie vianoèných piesní, ktoré sa dodnes zachovali v betle-
hemských hrách.56 O zbojníckych tradíciách ako o dedièstve kuruckých tancov a piesní
písal v pol. 18. stor. Hugolin Gavloviè.57 Vojenské �a�enie a dvor Franti�ka Rákóczyho pô-
sobili na ob¾ubu cigánskej muziky. Liptovský zeman J. Luby, ktorého dedo slú�il v Rákó-
czyho vojsku, na základe pamätí tohto predka v pol. 19. stor. uvádza, �e spolu s Rákóczym
tiahla aj cigánska kapela, kde ako primá�ka úèinkovala Cinka-panna. Kapela mala basistu
i cimbalistu.58 Maïarská literatúra, ako aj súdobá ikonografia dokladá, �e z 18. stor. po-
chádza aj tanec verbunk, ktorý sa spája s verbovaèkami do armády, existujúcimi v období
rokov 1715-1848. Na�a literatúra uvádza aj muzikantov, ktorí tento tanec svojsky interpre-
tovali (J. Bihari, A. Èermák, J. Lavotta, I. Ru�ièka).59 Z tejto doby pochádza aj záznam
o vèlenení violy do sláèikových kapiel, èo u nás pretrvalo dodnes.60

V poslednej tretine 18. stor. vzrástla nielen populácia, ale aj vzdelanos� a kultúra, èo sa
stalo predpokladom nástupu obrodenia a romantizmu na Slovensku. V tomto èase vznikali
aj prvé koncepcie o historickej hodnote ¾udovej kultúry, najmä folklóru. Väè�ina na�ich
národopisných prác sa v 2. pol. 20. stor. zaoberala sledovaním vývinu ¾udovej kultúry v sú-
vislosti s celkovým ekonomickým, spoloèenským i kultúrnym rastom 19. a 20. storoèia.
Svedèia o tom jednotlivé monotematické a monografické práce, preto na�e sledovanie ukon-
èujeme prelomom 18. a 19. storoèia.
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THE HISTORICAL ROOTS OF SOME FEATURES OF FOLK CULTURE
IN SLOVAKIA

Summary

The study is based on written sources published in Slovakia and in Hungary. The starting point is
the idea that certain features of folk culture, known in the 19th and 20th centuries, have older histo-
rical roots. They usually came to Slovakia in connection with various ideological-political currents.
They penetrated into various communities, where they continued for centuries with particular fun-
ctions and variations of form. In religiously and ethnically differentiated communities, they were
part of particular cultural systems, which had an impact on their modification and on perceptions of
their meaning. The author is leaving ascertaining when they penetrated into the system of folk or
rural culture for further research. She proceeds chronologically through the documents she has obta-
ined. She deliberately omits the period from the 7th to 9th centuries, which is already relatively well
known in connection with tracing pre-Christian survivals and increased interest in this period.

In dealing with the 10th to 12th centuries, it is based on the findings of archaeologists and histo-
rians (especially the research of the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences and
of M. Kuèera), which show that after the coming of the old Hungarian tribes to Central Europe, there
was coexistence between the Hungarians and the Slovieny of the former Great Moravia. The continu-
ity of coexistence and life is shown not only by the archaeological finds, but also by the names of
contemporary social differentiation, preserved in Hungarian. Further evidence is provided by the
names of dozens of places in southern Slovakia, according to the analysis of which linguists have
determined the differentiation of employment of the rural population of that period. The establis-
hment of the older county division in the period 1043-1053 was important for the cultural life of the
countryside and for regional differentiation continuing in later centuries. The regulation about the
construction of one, especially masonry church and parish for ten villages was also important for
culture and the strengthening of Christianity. This division persisted in the organization of mother
and daughter churches up to the 19th century, and had an impact on the creation of small cultural
micro-regions. Records of market centres are also preserved from this period, as well as a record of
the word �oldomá�� by which buying and selling was confirmed. Basic changes in the economy,
social life and culture occurred at the end of the 13th and in the 14th centuries with the introduction
of socio-economic reforms. The monarchs were inspired to introduce them by life in Western Euro-
pean towns and their rural surroundings. This involved not only reforms according to the example of
Western European domestic economy, mining and metal working and crafts, but also the method of
constructing new towns and ��oltýsky� villages, which overlain by later development can still be
recognized today. The prosperity of the towns and the decline of the countryside led to the migration
of country people to the towns. This meant a gradual Slovakization of the towns. The establishment
of town schools, in which teaching was done in Czech, close to Slovak, also contributed to the Slova-
kization of culture and to the penetration of knowledge and culture from the towns to the countrysi-
de. The Slovakized gentry also contributed to the transfer of urban values to the countryside.

The development of the culture of the countryside and the towns in the period of the growth of
early capitalism (end of 15th and first half of 16th century) was interrupted by two catastrophes. In
1514, Vörböczy�s uprising caused the introduction of the Tripartitum law code. On the basis of its
claims, the serfs were permanently tied to the soil. The second catastrophe was the defeat of the
Hungarians by the Turks at Moháè in 1526, which opened the gates to the settlement of the Turks in
Hungary. Although it was a troubled period, the development of culture did not stop. In the second
half of the 16th and 17th centuries, the Reformation put down firm roots in Slovakia. The Counter-
Reformation was not as intensive as in neighbouring Bohemia and Austria. This was connected with
the Turkish wars and the privileges of a frontier territory as Slovakia had become. In connection with
this, the number of town and country schools grew, as did knowledge of new building methods, the
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development of crafts, communications and trade. In connection with these developments, a signifi-
cant number of documents of the culture of the countryside date from the 16th and 17th centuries.
They especially concern customs. Church hymns, the existence of organ music, and the functioning
of town and church bodies had an impact on the development of musical culture, and in connection
with the mother churches, also in the countryside. Military settlements and life in them also had an
impact on the appropriation of new elements of male dance. Craftsmen, who withdrew from the
towns to the rural population of the larger villages and small towns, enriched the material culture
with new elements, especially in dress and housing.

After the defeat of the Turks and the settling of domestic unrest in connection with the reforms of
Maria Theresia and her son Joseph II, there were basic changes in rural life. This was connected with
the view that the well-being of the country depends especially on agricultural work. Education of this
level of the population was entrusted to schools and instructive popular writers, mostly educated
priests and teachers. They were concerned with perfecting tools for work, they struggled against
alcoholism, superstition, inadequate bodily and home hygiene, disease, fire, floods etc. The surplus
work force was dealt with in two ways. People from the devastated villages went to colonize the
territory abandoned by the Turks in the fertile Low Lands (Dolná zem) in the south of modern
Hungary between the Danube and Tisa. In this region, for two centuries, they created a unique agra-
rian Low Land culture, together with other nationalities. Those who remained at home earned extra
money by domestic production, and selling the products by peddling throughout the Kingdom of
Hungary and neighbouring countries. They also began to establish factories, which, especially in
western Slovakia, were devoted to producing textiles. They produced fancy cotton and cloth for the
domestic Hungarian market, and for the army.

In the last third of the 18th century, there was growth not only in population, but also in education
and culture, which became a pre-condition for the start of renewal and romanticism in Slovakia. In
this period, the first collections of folklore were formed and the characteristics of material culture
were recorded in drawings. The romantic movement of �túr attempted to produce the first scientific
conception of the origin and significance of folk culture.


