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Sn � T Ú D I E

So vz�ahmi existujúcimi medzi fantastickými bytos�ami stvárnenými vo výtvarnom pre-
jave a vo folklóre (najmä v ústnej slovesnosti) som sa v posledných desa�roèiach stretla
poèas prípravy viacerých prác. Po prvý raz sa tak stalo v 60. rokoch pri sústreïovaní ikono-
grafických dokladov k jednotlivým oblastiam ¾udovej kultúry. Z tohto obdobia pochádza
aj poèiatoèný korpus dokladov fantastických predstáv stvárnených ma¾bou, plastikou, gra-
fikou.1 Ïal�ia príle�itos� sa naskytla pri zostavovaní mapy �Fantastické bytosti v povero-
vom rozprávaní�.2 Mapa a výskumy, ktoré sa robili pre Etnografický atlas Slovenska (EAS)
v 70. rokoch, sústredili doklady o 40 názvoch fantastických bytostí z 250 lokalít Sloven-
ska, existujúcich v 70. rokoch 20. stor. v poverách alebo poverovom rozprávaní starých
¾udí. Ïal�ia in�pirácia pochádza z práce I. Georgievy �Blgarska narodna mitologia�, ako aj
zo zborníka �Symbole des Alltags � Alltag Symbole�.3 �túdium týchto publikácií ma pri-
viedlo k my�lienke v�imnú� si výskyt a fungovanie fantastických predstáv aj v slovenských
¾udových baladách, piesòach a rozprávkach, písomne fixovaných v zbierkach publikova-
ných v 19. a 20. storoèí.4 Vyhodnotenie ukázalo, �e viaceré rovnaké predstavy fungujú vo
výtvarnom prejave i slovesnej tvorbe a majú èasto aj odli�né lokálne názvy, umelecké po-
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òatie, spojené s mo�nos�ami verbálneho alebo výtvarného vyjadrenia, a tým aj odli�né spô-
soby vèlenenia do celkového kontextu.5

Aby sme upresnili problematiku èasu vzniku a pretrvávania fantastických predstáv,
v príspevku sa sna�íme sledova� ich v na�om kultúrnom kontexte. �ir�ie európske, stre-
domorské a prednoázijské zázemie pritom pou�ívame ako mo�nos� poukáza� na územnú
a historickú �írku ich výskytu. O takúto analýzu som sa sna�ila v rámci grantového pro-
jektu �¼udový dekoratívny prejav na Slovensku� (1995-7) v úlohe �Súpis symbolov do-
lo�ených vo výtvarnom umení Slovenska�. V predlo�enom príspevku sa zameriame naj-
mä na posledné tisícroèie, odkedy kultúru Slovenska mô�eme výtvarne a písomne
nepretr�ite sledova�.

Medzi najstar�ie prejavy dokladajúce fantastické predstavy sledovaného obdobia patria
�perkové archeologické nálezy z 8.-10. storoèia. Boli èas�ou kultúry na�ich avarských, slo-
vienskych a starouhorských predkov. Dnes je �a�ké vystopova�, nako¾ko mali holubice na
gombíkoch, rúno na hrudi ve¾mo�a, sokol, had alebo zázraèný vták turul ochrannú funkciu,
spojenú s tabuizovanou predstavou urèitého zviera�a, èi patrili u� do �perkárskeho dekoru,
prípadne boli rodovým znakom (napr. terèíky s vtákom zvaným turul).6 S kres�anstvom sa
objavila nová symbolika, spojená s obrazovým myslením kres�anského uèenia. Na na�om
území sa s takými prvými, obrazom dolo�enými motívmi stretávame v pamiatkach a� v 13.
storoèí. Patrí medzi ne napr. baránok Bo�í zo svorníka pôvodne románskeho kostola z Po-
dunajských Biskupíc; samostatná plastika zvaná �leo albus� zo Spi�skej Kapituly symboli-
zujúca slávu a moc spi�ského �upana a prepo�ta; hlavica ståpa románskeho kostola v Bíni,

1/ Le�iaci lev zvaný �leo albus�, Spi�ská Kapitula (okr. Levoèa), 1. pol. 13. stor. � foto SNG.
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znázoròujúca po¾ovaèku na divú zver, výjav, ktorý bol znakom ví�azstva dobra nad zlom.7
Symboliku týchto zvierat poznali aj �idia, èo dokladá na mnohých miestach Starý zákon.
Zo 14. stor. pochádza i predstava viachlavého bo�stva, ktoré cirkevné predpisy v súvislosti
so znázoròovaním Sv. Trojice zakazovali.8 Príkladom je nástenná ma¾ba z r.k. kostola v �ehre.
Medzi polycefalické predstavy patrí aj viachlavý drak, ktorého ako stelesnenie zla premáha
dobro sv. Juraja.9 Had dolo�ený na nástenných ma¾bách pochádzajúcich zo 14. a 15. stor.
má dvojaký význam: v súvislosti s podobou sv. Jána kalichom symbolizuje dobro a pomoc
(Smreèany, r.k. kostol, 15. stor.). Had na strome �ivota, pri ktorom stojí Adam a Eva, hovorí
o poku�ení a prvom hriechu (�ehra, r.k. kostol, 14. stor.).10 Pripomíname, �e s týmito pred-
stavami sa v 18.-19. stor. stretávame aj v ¾udovej ústnej slovesnosti.

Fantastické bytosti sme na�li aj v obrazcoch rodových, mestských a obecných erbov
a peèatidiel. D. Radocsay spája niektoré obrazce star�ích �¾achtických erbov s pre�ívaním
rodových povestí o vzniku rodov a hrdinských èinoch predkov (napr. obrazec zabíjania vl-
ka, diviaka, dievèa�a na jeleni, holubice s vencom, havrana a pod.).11 Väè�ina týchto rodo-
vých �¾achtických erbov, hoci má star�ie korene, pochádza z 15. a 16. stor. a vznikla na
základe domácich objednávok, aj v cudzine (napr. v Kostnici, Norimbergu). U nás obsaho-
ve a historicky analyzoval mestské a obecné erby J. Novák. Na�iel medzi nimi 125 erbov

2/ Polycefalické stvárnenie sv. Trojice, nástenná ma¾ba, �ehra (okr. Levoèa) r.k. kostol, tretia �tvrtina 14.
stor. � foto �UPS.
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a peèatidiel s obrazcami zvierat. S fantastickými bytos�ami súvisia najmä star�ie, pochá-
dzajúce z 15.-17. stor. (napr. lev, baránok Bo�í, býk, leopard a pod.). Väè�ina mlad�ích
obrazcov v�ak zobrazuje tie zvieratá, ktoré sa v daných obciach chovali alebo lovili.12 Au-
tor na základe peèatidiel a listín nájdených v na�ich i zahranièných archívoch poukazuje
na to, �e ve¾ká èas� týchto peèatidiel je pomerne mladá a vznikla v poslednej tretine 19.
stor. v súvislosti s nariadeniami Krajskej komisie pre kmeòovú knihu obcí. Uvádza sa v nej,
�e ka�dé mesto a obec má ma� svoju peèiatku, ktorou má lokalita overova� òou vydané
písomnosti. Peèiatka mô�e ma� okrem názvu obce alebo mesta aj obrazový symbol.13 Autor
poukazuje na to, �e tieto obrazce sa miestami opierali o star�ie, pou�ívané do 16. storoèia.
Star�ie erbové obrazce a peèatidlá sú po stránke výtvarnej na vy��ej úrovni ako mlad�ie,
pochádzajúce z domácich remeselníckych dielní 18. a 19. storoèia.

Tretím druhom výtvarného prejavu znázoròujúceho fantastické bytosti sú drevorezové
�toèky, urèené na ilustrovanie románov, ¾udových a nábo�enských tlaèí, ako aj kalendárov.
Pochádzajú najmä zo 16. a 17. storoèia. Sú dvojakého druhu. Jedny znázoròujú predmety
pomocou èiernobieleho kontrastu v ich realite. Patrí medzi ne napr. Velislavov herbár zo

3/ Démon, detail tabu¾ovej ma¾by Peklo, konc. 15. stor., pôvodne r.k. kostol Velièná-Zábre� � foto �UPS.



259

16. storoèia. Ïal�ím druhom boli �toèky urèené pre nábo�enské knihy, v ktorých sa okrem
biblických dejov znázoròovali i fantastické príbehy (baránok Bo�í � ako dobro, satan, èerti
� ako poku�itelia a zatratenie). Fantastické bytosti sa objavovali aj v drevorezových ilustrá-
ciách rytierskych románov (napr. O Tristanovi a Izolde, O Brunclíkovi, O �tylfridovi,
O krásnej Meluzíne), alebo v rozprávaniach o huncútstvach Tilla Eulenspigla, ako i v Ezo-
pových bájkach. Populárna zbierka bájok �Ezopa mudrce �ivot s fabulami aneb basnìmi
jeho� bola u nás prístupná od r. 1557 prostredníctvom prostìjovskej tlaèiarne.14 Drevorezo-
vé �toèky z tohto vydania sa zásluhou skalickej tlaèiarne zachovali dodnes. Dielo sa slovom
i obrazom prièinilo o roz�írenie alegorických rozprávaní o zvieratách. Pre na�u ¾udovú in-
terpretáciu je dôle�itá personifikácia známych zvierat (havran, pes, osol, vlk, medveï, had),
ako aj okolnos�, �e nastalo spojenie týchto vlastností so zázraènou mocou niektorých zvie-
rat, èo miestami pretrvalo zo star�ích predstáv.15

Ïal�iu skupinu tvoria drevorezové �toèky, urèené do kalendárov a uèebníc (napr. pre
zvieratník: ryby, �korpión, býk, baran, lev; na ilustrácie rôznych povestí drak, vlkodlak,
studnica �ivota, vták ohnivák; pre �labikáre kohút symbolizujúci bdelos�).16 Väè�ina týchto

4/ Oèistec ako peklo s èertami a drakom, drevorez z Postilly, 17. stor. � tlaè Prostì-
jov, Skalica � foto S. Kovaèevièová.
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drevorezových �toèkov pochádza zo 16. stor. z dielne pôsobiacej v Norimbergu v duchu
tradícií A. Dürera. Na Slovensko do Skalice sa dostali prostredníctvom tlaèiarní z Olomou-
ca a Prostìjova. Tu v ¾udových tlaèiach pre�ívali do zaè. 20. storoèia. Stávalo sa v�ak, �e
tlaèiari ich v nových vydaniach pou�ívali ako symbolický obrazec, a nie ako ilustráciu, èo
umocnilo znakovú funkciu zvierat a výjavov stvárnených na �toèkoch. Fantastické bytosti
na týchto drevorezoch si zachovali kúzlo aj v prerezaní, pochádzajúcom z 18. stor., èo sú-
visí s bieloèiernym obrazcom a skratkove poòatou realitou.

Do výtvarného prejavu patria aj fantastické bytosti stvárnené tkaním a vy�ívaním. V 13.-
14. stor. sa na na�e územie dostali takéto textílie, napr. zlatohlavy, zamaty, atlasy prostred-
níctvom dubrovníckych a benátskych kupcov. Motívy vtákov, levov, drakov v�ak u nás u�
nemali pôvodnú orientálnu znakovos�. Drahými tkaninami a ich dekorom sa prízvukovala
nosite¾ova vzne�enos� a v kostoloch slú�ili na oslavu Boha. Druhým obdobím ob¾uby ta-
kýchto orientálnych tkanín bolo 16. a 17. stor., kedy sa k nám dostali prostredníctvom tu-
reckých a arménskych kupcov. Tkaniny s fantastickou zvieracou aj inou motivikou mali
reprezentaèný charakter nielen v prostredí �¾achtickom, cirkevnom, ale i patricijskom.17

Vèlenenie takýchto drahých tkanín do na�ej kultúry dokladajú tabu¾ové ma¾by svätcov a do-
bové portréty zachované v na�ich i zahranièných múzeách a galériách. Poukazujú nielen
na luxus obliekania, ale i bytového a obradového textilu.18

5/ Erbový obrazec uhorskej rodiny Szar-
vasdi, Norimberg 1431 � foto S. Kova-
èevièová.
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Medzi textílie s motívmi fantastických bytostí patria aj vý�ivky (najmä retièela a vý�iv-
ka na viazanej sieti). Renesanène a barokovo stvárnené starobylé predstavy sa na na�e úze-
mie dostali importom hotových vý�iviek i na základe vzorníkov z Talianska a Nemecka.
Medzi vtedy ob¾úbené motívy patria: baránok Bo�í, jeleò, kôò, drak, pelikán, kohút, holub
a pod.19 Centrami takýchto vy�ívaèských prác sa stali dielne na panských dvoroch, kde pod
vedením panej domu pracovali turecké zajatkyne a �eny z okolia. Dnes �a�ko urèi�, èi vte-
daj�ie dámy volili motívy na poste¾nú bielizeò, zástery, podvijky, na kútne plachty, antipen-
diá s urèitým znakovým zámerom, alebo èi sa vo¾ba diala na základe dekoratívneho vkusu
domácej panej. Je v�ak skutoènos�ou, �e tieto motívy sa u nás v renesanènom a barokovom
prepise prostredníctvom klá�torov, zemianskej a ¾udovej tradície, a neskôr i pôsobením
spolkov, akým bola Izabella a Lipa, udr�ali v urèitom pretvorení najmä v ¾udovej vý�ivke

6/ Erbový obrazec mesteèka Beckov 1548
7/ Erbový obrazec mesta Luèenec, 1643
8/ Erbový obrazec mesta Rimavská So-
bota, 1595 � v�etky foto S. Kovaèevièo-
vá.

6 7

8
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9/ Rytier s drakom, drevorez z romá-
nu O �tylfriedovi, 16. stor., Norim-
berg, Prostìjov, Skalica � foto S. Ko-
vaèevièová.

10/ Meluzína, drevorez z románu O �lechet-
né pannì Meluzine. Pravdepodobne Pros-
tìjov 1555, Skalica 1860 � foto S. Kovaèe-
vièová.
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11/ Vlk a somár, drevorez
z Ezopových bájok, drevorez
dat. 1556, u nás známe prvé
vydanie 1578 � Norimberg,
Prostìjov, Skalica � foto S.
Kovaèevièová.

13/ Kohút, drevorez z prvej strany �labiká-
ra, B. Bystrica, Macholdova tlaèiareò, 18.
stor. � foto S. Kovaèevièová.
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západného Slovenska, Trenèianskej Teplej a okolia Èièmian do 20. storoèia. Tu ich èasto
v novom farebnom a kompoziènom stvárnení poznali na�i zberatelia.20 Je v�ak pravdou, �e
na výskume v r. 1948 mi v Èataji stareny vysvet¾ovali symboly vtákov, krí�a a vetvièiek na
smrtnej plachtièke ako znaky �ivota a smrti. Aj R. Bednárik podobne vysvet¾oval ob¾ubu
vtákov a kohútov v kompozíciách malieb na ohniskách západného Slovenska.21 K vysvet-
¾ovaniu tejto skutoènosti mo�no pristúpi� z dvoch protichodných stanovísk. Informátorky
tak mohli kona� na základe vplyvu star�ích výskumníkov, ktorí v 19. a zaè. 20. stor. skúma-
li obrazový a poverový svet ¾udu a otázkami nevdojak svojich respondentov ovplyvnili.
Av�ak mapa EAS �Fantastické bytosti v poverovom rozprávaní�, ku ktorej doklady boli
sústredené v 70. rokoch 20. stor., vedie k domnienke, èi to neboli práve reminiscencie na
staré povery a poverové rozprávania, ktoré in�pirovali vy�ívaèky a maliarky 1. pol. 20. stor.
vysvet¾ova� znakovos� uvedených kompozícií.22

Sledovanie fantastických bytostí v dokladoch ústnej slovesnosti donieslo tieto výsledky:
Najstar�ie písomné doklady o názvoch zvierat, ktoré v priebehu ïal�ích storoèí fungovali aj
ako fantastické bytosti, poskytujú rodové mená a toponýmie. Napr. priezvisko Èert, Oveèka;
názvy obcí Medvedie, �abokreky; prírodné úkazy: Mons Orol, Kozí chrbát, dokladajú v 13.
storoèí zápisy vz�ahujúce sa na písomnosti spojené s novou osíd¾ovacou vlnou Slovenska.23

Aj slová zapísané v �ilinskej knihe v 2. pol. 14. stor. majú v�eobecný význam a vz�ahujú sa
na realitu (napr. pes, páv, osol, lí�ka, kohút, jeleò, holub a pod.).24 Pod¾a dosia¾ známych do-
kladov pozitívna èi negatívna symbolika týchto zvierat a ich spájanie s fantastickými pred-
stavami a bytos�ami je písomne dolo�ená a� od 16. stor. v modlitbách, agendách a slovní-
koch.25 To v�ak neznamená, �e sa nevyskytovali v poverových predstavách, proti ktorým
katolícka a neskôr i protestantská cirkev bojovali. Medzi nové bytosti sa dostali napr. pojmy
fénix, delfín, pelikán; medzi starými fungoval lev, had, drak, baránok Bo�í. Spomínané pí-
somnosti pomocou nových i starých pojmov a symbolov rozvádzali príbehy Starého i Nové-
ho zákona. Väè�ina ich korenila v predstavách judaizmu a v predstavách susedných kmeòov
a národov. Symbolické vyjadrovanie nábo�enskej spisby nebolo v 16.-18. stor. ojedinelým
javom. Pomocou symbolov sa vyjadrovala aj vtedaj�ia poézia, epigramy, eposy, bájky.26

Do 16. a 17. stor. kladie J. Horák aj vznik alebo ustálenie balád známych na Slovensku.
V úvodnej �túdii k svojej zbierke poznamenáva, �e ve¾ká èas� motívov v nich obsiahnutých

12/ Vlkodlak, drevorez z kalendára,
Prostìjov, Skalica, 17. stor. � foto S. Ko-
vaèevièová.
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sa na na�e územie dostala prostredníctvom kri�iackych výprav. Kon�tatuje, �e motívy balád
s animistickou tematikou patria do star�ieho podhubia, ktoré sa na Slovensku dotvorilo aj
pú�ovými tlaèami v 18. a 19. storoèí.27

Motivicky bohat�ie sú ¾udové piesne sústredené J. Kollárom a Prostonárodné sloven-
ské povesti upravené a publikované P. Dob�inským.28 Pri oboch zbierkach treba ma� na
zreteli, �e vznikli na základe zápisov pochádzajúcich z 1. tretiny 19. stor. a informátormi
mohli by� ¾udia �ijúci e�te v 18. storoèí.29 Motívy oboch zbierok sa vo väè�ine prípadov
zhodujú s názvami fantastických bytostí zaznamenaných na spomínanej mape EAS, ako
aj v ïal�ích mapách venovaných obradovému �ivotu (Morena, Dedko). A. Melicherèík
v úvode k Dob�inského Prostonárodným slovenským povestiam uvádza, �e pod¾a ¼. Reus-
sa èas� fantastických predstáv obsiahnutých v povestiach mo�no pova�ova� za predkres-
�anskú.30 Vyzdvihuje mienku P. Dob�inského, �e ¾udovú ústnu slovesnos� treba vníma�
ako umeleckú tvorbu más. Porovnanie umeleckosti jednotlivých umeleckých prejavov,
ktoré sme v príspevku sledovali, nás presviedèa o mienke, �e poetika piesní a rozprávok
stojí medzi sledovanými �ánrami umenia na najvy��om mieste. A navy�e sledovanie fan-
tastických predstáv na európskom, stredozemskom a prednoázijskom území dáva za pravdu
¼. Reussovi.

 *

Záverom mo�no kon�tatova�, �e datované alebo �ir�ie èasovo urèené výtvarné pamiatky
obsahujúce motívy fantastických bytostí vykazujú raz maximálnu, inokedy minimálnu �i-
votnos�. Sledovanie umo�nilo zisti� ich rôzne obsahové fungovanie (raz boli symbolom,
inokedy dekorom), a to nielen vzh¾adom na èas, ale i spoloènos�. Podmieòovali to nielen
vlohy stváròovate¾a, ale aj �pecifikum jednotlivých �ánrov a ich tvárne prostriedky. Porov-
nanie takto získaných poznatkov s tými, ktoré predkladajú umenovedci a niektorí folklo-
risti nás vedie k mienke, �e v poslednom tisícroèí naj�ir�ie uplatnenie na�lo stváròovanie
fantastických predstáv v umení 16. a 17. storoèia. Súviselo to iste s hodnotovými orientá-
ciami doby (reformáciou, protireformáciou, hrôzami vojen a perzekúcií).

To v�ak neznamená, �e fantastické bytosti vo vedomí na�ich predkov pred touto dobou
a po nej neexistovali. Vedomými nosite¾mi boli �iroké vrstvy so svojou ústnou slovesnos�ou
a poverovými predstavami. Existujú v�ak aj podvedomí nositelia, ktorými boli a sú práve
�kolení umelci, pôsobiaci v stredoveku a novoveku. Napr. H. Bosch v 15. stor. svojimi
ma¾bami nechcel stvárni� len hrôzy pekla ako odplatu za nábo�enskú nevieru. Osobným
únikom z tejto doby mu bol snový svet fantázie a symbolov. V 20. stor. sa tak stalo dva
razy. Prvým protestom proti jednostrannému racionalizmu a hrôzam vojny bola tvorba sur-
realistov (M. Ernst, M. Chagall, P. Picasso, S. Dallí). Druhý raz sa tak stalo v súvislosti so
strachom pred odcudzením, v dôsledku tlaku spotrebnej spoloènosti a nadvlády jednostran-
ného rozumkárstva v 2. pol. 20. storoèia. U nás reprezentantom tohto sna�enia je A. Bru-
novský.31

Exkurz do ná�ho umenia nás privádza k mienke, �e v ka�dom dobrom umení je potreb-
ná nielen fantázia, ale i mo�nos� a snaha spája� fantastièno okrem iného i so znakovos�ou
urèitých bytostí. Je na vnímate¾ovi, aby slovnú èi výtvarnú znakovú informáciu vlo�enú do
kompozícií vedel a chcel de�ifrova�.
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RELATIONS BETWEEN FANTASTIC IDEAS DEPICTED IN VISUAL ARTS
AND FOLKLORE

Summary

The authore examines relations between fantastic ideas depicted in visual arts and folklore
on the basis of maps (XIV, 9-11) from the Ethnographic Atlas of Slovakia (Bratislava 1990),
rich iconographic materials and published studies on ballads, fairy tales and songs in Slovakia,
as well as by the help of toponymy of the oldest names recorded in the written form.

She pays attention mainly to occurance of the following fantastic creature: the wether, the
bull, devils, demons, the boar, the dragon, the snake, the pigeon, the deer, the horse, the fox, the
bear, the eagle, the ass, the peacock, the crayfish, the fish, Satan, the hare, the frog (closer
viz.notes 1-5). The comparison of dated records showed that the most widespread occurance of
fantastic ideas in visual arts and literature in Slovakia was in the 16th-17thcentury. The examina-
tion of the context of findings shows that the popularity of these ideas is linked with value
orientation of that period, characterized by reformation, counter-reformation, horrors of war
and persecutions. The author states, that it does not necessarity indicate the non-existence of
these fantastic ideas in the previous as well as following periods.

Deliberate bearers of these traditions were the folk layers of population, in connection with
the oral literature and symbolics of visual arts. Nevetherless, their sub-conscious bearers were
the artist of the Middle Ages as well of modern era, most frequently in the times when the
freedom of thinking was jeopardized. The dream world of fantastic ideas was for the artists a
place of escape and protection against various pressures of the era, violence as well as from the
sway of one-sided speculation. By examining the relations between fantastic ideas in visual arts
and folklore the author arrives at the opinion, that any good art requires not only fantasy, but
also the opportunity to unite the fantastic with the symbolism of certain creatures whose mea-
ning has persisted in our consciousness and sub-consciousness for generation.

It depends upon the beholder to know and want to decipher both verbal and visual sign
information engraved into the composition of artefacts.


