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NIEKTORÉ PARALELY RO¼NÍCKYCH ÈIPIEK V HONTE
(Príspevok ku kultúrnohistorickému obrazu)*

JURAJ ZAJONC

PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Ústav etnológie SAV, Jakubovo nám. 12, Bratislava, Slo-
vakia

Systematic interest in peasant lace in the region of Hont began in the 19th century.
Since older written sources do not mention it, its genesis before the 19th century can
be traced only on the basis of the motifs and techniques for producing individual
types of lace. Expert works derive the origin of peasant bobbin-lace in Hont, from
the lace making traditions of the mining settlements of central Slovakia. The author
of the paper traces the parallels in the selected group of motifs from Hont lace with
motifs from bobbin-lace and other types of textile (lace in general, fabrics, embroi-
dery) from other parts of Slovakia and various European countries in different peri-
ods. On the basis of identified common features and similarities, an attempt is made
to reconstruct the beginnings and influences affecting the development of peasant
bobbin-lace in Hont.

K¾úèové slová: palièkovaná èipka, dekoratívny motív, textilná technika, renesancia,
Hont, Európa
Key words: bobbin-lace, Hont (region), decorative motif, textile technique, Renais-
sance, Europe

Pôvod palièkovanej èipky ako �pecifického prejavu tradiènej textilnej kultúry Európy je
dodnes predmetom bádania historických i umenovedných disciplín. Komplexnej�í poh¾ad
na jej vývoj a poznanie ciest jej �írenia v Európe umo�òujú historické doklady a� od 16.
storoèia (Marková 1962: 9), hoci viaceré údaje a nálezy poukazujú na jej ove¾a star�ie kore-
ne.1

Toto kon�tatovanie platí aj pri poznávaní genézy palièkovanej èipky na Slovensku (Mar-
ková 1962: 12), ktorá existovala e�te v 1. polovici 20. storoèia vo viacerých samostatných
regionálnych formách.2 Dôle�itou okolnos�ou, ktorá podmienila vznik �irokej a bohatej �kály
èipiek, bol charakter kultúrneho prostredia, v ktorom vznikali. Na Slovensku sa pletenie
palièkovaných èipiek zaèalo �íri� v baníckych oblastiach (Marková 1962: 12). Banícke èip-
ky, ktoré boli urèené na predaj a mali pomerne jednotnú univerzálnu podobu (biela alebo
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krémová farba, podobná motivika), boli dôle�itým východiskom ro¾níckych èipiek. Vývoj
tejto skupiny èipiek, ktoré plietli ro¾níèky pre svoju potrebu, bol úzko spojený s regionálny-
mi a lokálnymi formami odevu, vý�ivky a ostatnými druhmi domáckej textilnej výroby. To
viedlo k ich ve¾kej motivickej, kompoziènej, materiálovej i farebnej variabilite (E¼KS 2,
1995: 12).

K oblastiam s rozvinutou tradíciou ro¾níckej èipky, �ivou do polovice 20. storoèia, patril
aj Hont. Hoci bola v tejto oblasti známa aj výroba baníckych èipiek, dolo�ená písomne u�
v 17. storoèí,3 odborný záujem bol od svojho zaèiatku v 19. storoèí sústredený viac na
èipky ro¾nícke. Spolu s vý�ivkami sa v tomto období pova�ovali za prejavy ¾udovej kultúry
tvoriace osnovu národnej kultúry, ktoré treba ochraòova�, poznáva� a prezentova� (Urbanco-
vá 1987: 228). Intenzívny záujem Andreja Kme�a o hontianske èipky pramenil aj zo snahy
zlep�i� ekonomickú situáciu ro¾níckych �ien tým, �e sprostredkovával predaj ich èipiek (Pa-
lièková-Pátková 1988: 174). Kme� je aj autorom prvého odborného príspevku s názvom
O vý�ivkách a èipkách v Honte (1893), v ktorom podal charakteristiku základných typov
hontianskych èipiek a sústredil aj ich vzory s názvami. Zaoberal sa v òom aj otázkou pôvo-
du palièkovania. Ve¾mi cenná je z odborného h¾adiska i zbierka 97 kusov èipiek rozlièných
vzorov s názvami, ktoré Kme� získal zo Senohradu.4 Ve¾ký priestor je hontianskym ro¾níc-
kym èipkám venovaný aj v práci Krajky a krajkáøství lidu slovanského v Èechách, na Mora-
vì, ve Slezsku a Uh. Slovensku (1908). Cenné sú autentické údaje o stave ich pletenia zaèiat-
kom storoèia a ich vyobrazenia s pomenovaniami, ktoré autorky M. Smolková a R. Bíbová
zozbierali priamo v teréne. Zaujímavé sú aj ich úvahy o pôvode èipiek a porovnania hon-
tianskej èipky s èipkami z iných oblastí i krajín. Rozkresby ro¾níckych èipiek sú zaradené aj
v práci R. Bíbovej Podvinky, vzory díla, krajky a krajkáøství lidu slovanského (1938). Nie-
ko¾ko pozoruhodných údajov o èipkách a okolnostiach zániku ich pletenia uvádza K. Cho-
tek v monografii Cerovo (1906). Doteraz najkomplexnej�í odborný poh¾ad na genézu a vz�ah
hontianskych ro¾níckych èipiek k iným tradièným èipkám z územia Slovenska i mimo neho
obsahuje monografia Slovenské èipky (1962) E. Markovej. Z nej vy�li v�etky ostatné nov�ie
odborné i populárne práce zaoberajúce sa touto skupinou èipiek (Géciová-Komorovská 1988,
Palièková-Pátková 1988, Mi�ík 1988).

Pre ro¾nícke hontianske èipky bolo typické, �e ich plietli na gu¾atom vankú�i (batoh,
bambúr) palièkami (klepne, kneple) bez pou�itia formy.5 Èipkárky plietli buï spamäti alebo
pod¾a inej èipky. Pracovali pomaly, preto�e pri pletení pou�ívali málo �pendlíkov (aj u �iro-
kých mre�iek len na zachytenie okrajov) a ka�dé prekrí�enie museli dobre utiahnu�. Praco-
vali s ni�ami dlhými aj 20 centimetrov.6

U� A. Kme� uvádza, �e v Honte plietli dva druhy èipiek � èipky a mre�ky. Ïalej objasòu-
je, �e �medzi èipkami a mre�kami je ten rozdiel, �e èipky pri�ívajú sa krajíkom, preèo Èesi
menujú ich krajkami, mre�ky ale v�ívajú sa medzi dve plátna: èesky, vlo�ky� (Kme� 1893:
223).7 Z technologického h¾adiska mo�no hontianske ro¾nícke èipky tie� rozdeli� do dvoch
skupín. Základom prvej je hustá kosá alebo pichaná sie� s geometrickými vzormi tvorený-
mi plátnovou alebo polpárovou väzbou. Tieto boli doplnené hrachovinkou, oèkami, pavú-
èikmi. Ak boli motívy kontúrované hrub�ou ni�ou, i�lo o obná�ané èipky.8 Pre druhú skupi-
nu je typické pou�ívanie plátna, dvojpárového pletenca, lístkov, rozlièných zúbkov a oèiek.
Mo�no poveda�, �e prvá skupina technologických prvkov bola najmä základom mre�iek
a skupina druhá bola frekventovaná preva�ne u èipiek.9

Pôvodom hontianskych ro¾níckych èipiek sa ako prvý zaoberal A. Kme�, ktorý vychá-
dzajúc z názorov zistených od súdobých èipkárok kon�tatuje: �...len to¾ko vedia, �e nachá-
dza sa to tam od nepamäti ¾udskej� (Kme� 1893: 224). Názor, �e èipka �vzala svùj pùvod
v lidu samém�, uvádzajú poèiatkom tohto storoèia aj M. Smolková s R. Bíbovou (1908:
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20). Súèasne v�ak priná�ajú poznatok, �e èipky z Trpína i iných hontianskych obcí sú ve¾mi
blízke hodru�ským èipkám (tam�e), na èo poukázal v súvislosti s výstavou v Martine roku
1887 u� P. Socháò (Marková 1962: 79). Tak bola na základe motivických podobností nazna-
èená spojitos� baníckej a ro¾níckej èipky v Honte, ktorú neskôr bli��ie objasnila vo svojej
práci E. Marková. Pod¾a nej podobnos� baníckych a hontianskych ro¾níckych èipiek nazna-
èuje, �e do Hontu sa èipkárstvo dostalo zo stredoslovenských baníckych osád cez Banskú
�tiavnicu. Je v�ak mo�né, �e nezávisle od toho sa èipky plietli aj v okolí Krupiny, kde boli
tie� bane (Marková 1962: 79-80).10

Na základe uvedených faktov nemo�no klás� vznik ro¾níckej èipky v Honte a� do 19.
storoèia tak, ako to urobila J. Palièková-Pátková.11 Palièkovanie patrilo v druhej polovici 19.
storoèia k najroz�írenej�ím domácim prácam ro¾níckych �ien bývalého krupinského a mod-
rokamenského okresu (Palièková-Pátková 1988: 174) a pod¾a údajov v literatúre bola �ivá
táto výroba zaèiatkom 20. storoèia e�te v 20 obciach.12 No vplyvom zmeny módy v èepcoch
zaèalo èipkárstvo v okolí Krupiny zanika� (Marková 1962: 97).13 Palièkovanú èipku zaèali
nahrádza� háèkovanou èipkou a bielou alebo farebnou vý�ivkou na sieti a na tyle. V 20.
storoèí prekonala vývoj aj farebná stránka hontianskych ro¾níckych èipiek � kým koncom
19. storoèia poznáme z prác Kme�a i M. Smolkovej a R. Bíbovej len biele èipky a mre�ky,
u� zaèiatkom 20. storoèia zaèali do oboch druhov èipiek vpleta� farebné nite, ktorých úloha
neustále rástla (Marková 1962: 97). Pou�ívanie èipiek pretrvalo spolu s tradièným odevom
a textíliami v 1. a v men�ej miere aj v 2. polovici 20. storoèia (Palièková-Pátková 1988:
174). Hoci literatúra v 80. rokoch uvádza, �e v okolí Krupiny sa takmer nepalièkuje, v sú-
èasnosti o�ívajú snahy nadviaza� na tradície hontianskej palièkovanej èipky.14

Vïaka odbornému záujmu o hontiansku ro¾nícku èipku mo�no nepretr�ite sledova� jej
vývoj od polovice 19. storoèia dodnes. No ak chceme skúma� jej podoby pred týmto obdo-
bím, nemáme k dispozícii takmer nijaké priame písomné údaje. Jediné, z èoho mô�eme
vychádza�, sú samotné èipky, ktorých mno�stvo v muzeálnych zbierkach, v dokumentaè-
ných fondoch i v publikovanej podobe v�ak tvorí solídny základ pre vedecké bádanie. Preto
som v snahe doplni� obraz vývoja sledovanej skupiny èipiek pred 19. storoèím sústredil
pozornos� na niektoré jej motivické, kompozièné a technologické paralely predov�etkým
s inými skupinami èipiek zo Slovenska i mimo neho. Palièkovaná èipka v Honte tvorí sú-
èas� textilnej kultúry Slovenska, ktorá sa formovala v rámci európskych tradícií textilu.
Preto som, ak mi to materiál umo�òoval, sledoval na tejto úrovni aj paralely èipiek z Hontu
s inými druhmi textilu. Východiskom bol korpus 135 èipiek, ktoré som sústredil z nieko¾-
kých hontianskych obcí výskumom v roku 1997,15 èas� spomenutej zbierky A. Kme�a (vo
forme fotografií) a obrazový materiál z uvedených publikácií. Pri sledovaní motivických
paralel som vyberal predov�etkým motívy, ktoré mali v základnom korpuse poèetnej�ie
zastúpenie a motívy, ktoré sa síce nevyskytovali èasto, no bolo ich mo�né sledova� vo viace-
rých obdobiach, geografických oblastiach alebo druhoch textilu.

Pri analýze motívov v základom korpuse materiálu z Hontu i paralelne sa vyskytujúcich
motívov som vychádzal predov�etkým z ich formálnej stránky. V prípade, �e sa mi podarilo
zisti� významové súvislosti motívu a jeho názov,16 venujem pozornos� aj jeho obsahovej
stránke, ktorá konkretizuje jeho chápanie v rámci danej kultúry. Tak sledujem motív priam-
ky, vlnovky (krivky tvaru sínusoidy), krivinky (pravouhlo lomenej krivky), kruhu, oválu
a mandorly, ïalej trojuholník, �tvoruholník, koso�tvorec a z neho vychádzajúce motívy,
motív srdca a dva motívy zvonovitého tvaru.

Základným prvkom ka�dej èipky pletenej vo forme pásu17 je priamka lemujúca mini-
málne jeden, tzv. zadný okraj èipky (Marková 1962: 48), ktorým sa pri�íva k textílii. V hon-
tianskych �irokých cipkách zo Sucháòa so zubami na prednom okraji i v mre�kách tvoria
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dve �iroké rovnobe�né línie pletené v plátnovej väzbe dôle�itý technický i kompozièný
prvok. Nachádzame ho aj na zadnom okraji úzkych èepcových èipiek (napr. z Litavy, Se-
nohradu), kde je èasto zredukovaný len na �tvorpárový pletenec nazvaný v Litave plátenko
(výskum 1997). Rozliène �iroké rovnobe�né priamky tvoria okraje èipiek, v ktorých hlavnú
èas� tvoril pás doplnený na jednej strane zubami, i vlo�iek zo v�etkých èipkárskych oblastí
Slovenska, známych ich pletením. �írkou a dôle�itos�ou týchto okrajových línií v kompozí-
cii sú hontianskym èipkám najbli��ie banícke èipky a èipky novohradské, liptovské a jel-
�ovské. Pomerne �iroké okrajové línie sa vyskytujú aj v �opornianskych, slovenskogrob-
ských a novomestských èipkách (Géciová-Komorovská 1988). Kompozièný princíp
rámovania drieku èipky dvoma paralelnými �ir�ími pásmi sa objavuje aj v èipkách chorvát-
skych (Marková 1962: 15, Marková [1994]: 590), fínskych (Hokkanen 1991) i ruských
(Klimova 1993: 182; Russian 1986: o.73, 74). Priamka ako prvok vymedzujúci jeden alebo
obidva okraje motívu od ostatnej plochy textílie sa pou�ívala aj na èlenenie vý�ivky18 a pre-
beranej i a�úrovej výzdoby tkanín, a to nielen na Slovensku.

Ïal�ím prvkom vychádzajúcim z priamky, ktorý tvoril v mnohých hontianskych èip-
kách dominantný motív a urèoval ich kompozíciu, bola pravidelná krivka v podobe vlnovky
alebo krivinky. Vlnovky ako hlavné motívy sa vyskytovali buï jednoduché v èipkách s ná-
zvami krivinka, rová�om, krivým rová�om, krivým plátencom (Smolková � Bíbová 1908:
t.VI/1-3, 6, t.VII/8; Kme� 1893: o.5/9), krivina, hádikom (Zbierka: 17824, 17841) alebo dve
i viaceré nad sebou tak, �e vytvárali kruhové motívy (pozri ïalej). Krivinka, oznaèovaná
najèastej�ie tie� ako krivinka, sa v hontianskych èipkách vyskytuje v jednoduchej, dvojitej
alebo viacnásobne zmno�enej podobe, prièom tvorí základ koso�tvorcových motívov (pozri
ïalej). Tvar vlnovky mala aj èipka pou�ívaná na lemovanie plachiet (FA ÚEt SAV è. ng.
105233) i niektoré zuby èepcových èipiek (Smolková � Bíbová 1908: t.X/2, 4). Tieto sú
ve¾mi blízke èipke nazývanej na Starých Horách a v Balá�och krajec i èipke tvaru vlnovky
z Novohradu (Marková 1962: 36), ïalej èipkám z kútnych plachiet z Jel�oviec (Géciová-
Komorovská 1988: 100, 151) i èipkám z okolia Rjazane v Rusku (Klimova 1993: 22/6),
èipkám z Po¾ska a Fínska (Marková 1962: 36).

Vlnovka je ako jeden zo základných kompozièných prvkov rastlinnej ornamentiky aj
základom vinutého motívu, ktorý tvoria dve stonky obrastené listami. V jemnej�om spraco-
vaní (upletený z ten�ích nití) sa toto�ný motív vyskytuje v baníckej èipke (Marková 1962:
42; Géciová-Komorovská 1988: 25, 141). Podobný motív upletený polpárovou väzbou v kosej
sieti sa objavuje aj v èipkách z okolia Rjazane (Klimova 1993: 43/15). V rovnakom kompo-
ziènom zmysle, aj keï s bohat�ími prvkami rastlinnej motiviky, sa vlnovka uplatòuje napr.
vo vý�ivke sie�ovaných èipiek (vlo�ky antipendií z konca 18. a zaèiatku 19. storoèia; S¼U
1953: o.69, 70).

Vlnovka a krivinka sa v rozlièných ve¾kostiach a kompozíciách objavujú v èipkách tak-
mer v ka�dej oblasti Slovenska,19 z ktorých majú k hontianskym najbli��ie èipky z Novo-
hradu. Okrem spomenutých fínskych (Hokkanen 1991) a ruských èipiek (Klimova 1993:
36-37) sa vyskytujú napr. aj v èipkách zo severozápadného �panielska (Características 1995).
Krivinku mo�no nájs� aj v háèkovaných èipkách, ktoré vystriedali palièkovanú èipku napr.
v okolí Trnavy (E¼KS 2, 1995: t.12/3). Pod rovnakým alebo podobnými názvami sa tieto
pravidelné krivky objavujú vo vý�ivke pod¾a poèítanej nite v Jel�ovciach, Faèkove, na Ho-
rehroní,20 v Toryskách (Chlupová 1985), v hornom Liptove (napr. Kovaèevièová 1955: 236/
186, 187), v okolí Trnavy (napr. Pátková 1957: o.183) i v Honte (Kri�ko-Kardossová 1927:
1, 8). Výskyt vlnovky a krivinky je èastý aj v slovenských preberaných a rantuchových
tkaninách (Marková 1962: o. 106, 112-116, 131, 145). V�eobecne sú aj základnými motív-
mi vzorovaných tkanín.



363

Motívy priamky, vlnovky a krivinky patria k najstar�ej vrstve motiviky hontianskych
èipiek. Nemáme v�ak údaje, na základe ktorých by sme mohli tieto geometrické motívy
spája� s konkrétnou funkciou alebo významom. Výskyt vlnovky, základu rastlinného motí-
vu, sa ako prvok renesanènej ornamentiky dostal do hontianskych èipek z èipiek baníckych.
Naopak, E. Marková pova�uje èipky v tvare vlnovky, pou�ívané na lemovanie textílií, za
produkt ¾udového èipkárstva (Marková 1962: 36).

Polo�ením dvoch vlnoviek ved¾a seba alebo ich prekrytím pri vzájomnom posune vzni-
kajú re�azce motívov kruhu alebo oválu, ktoré sú v Honte èasto vyplnené jedným alebo
viacerými dvojpárovými pletencami21 alebo lístoèkami. Tieto motívy nachádzame v oboch
typoch hontianskej èipky pod názvami krivými kolesy (Smolková � Bíbová 1908: t.V/22,
t.VI/7-9), chrapnièkavá (Zbierka: 17823) alebo strieborným prostriedkom22 (Smolková �
Bíbová 1908: t.V/11-15). Z h¾adiska sledovania paralel je zaujímavá èipka známa pod tre-
tím uvedeným názvom. Pod¾a M. Smolkovej a R. Bíbovej (1908: 19) èipka s týmto motí-
vom �se zlatými krajkami ruskými, pocházejícími z prvé polovice století XV. souhlasí do-
konale�.23 Identický motív sa objavuje aj medzi flanderskými èipkami, ktoré tie� plietli bez
pou�itia formy (Rodhe 1958: 20/42,43).

�ir�ie paralely mo�no sledova� aj u oválneho motívu nazývaného hru�ka (Marková 1962:
35). Vyskytuje sa v èepcových cipkách zo Sucháòa v�dy v kompozícii so zvonèekom (obr.
1B). E. Marková uvádza, �e okrem Sucháòa je známy aj z èepcov v Liskovej24 a priná�a aj
údaj M. Smolkovej o jeho pletení v Lubine v 18. storoèí. Motív hru�ky v èipke na plachte
z Myjavy 19. storoèia publikuje V. Géciová-Komorovská (1988: 81/o.56). Nachádza sa aj
v èipke zo �krobky25 z Bo�áce (Marková [1994]: 574/2). Porovnanie výskytu hru�ky v èip-
kách z 18. a 19.26 storoèia s èipkami v Honte ukazuje, �e je len zvy�kom motívu troch
kvetov vyrastajúcich z vázy (obr. 1A), na èo poukázala u� E. Marková (1962: 95).

1. Kvetinový ker (1A) v èipke z okolia Luhaèovíc (Morava; Václavík 1930: 318/316), z ktorého sa v èep-
covej èipke zo Sucháòa zachoval oválny motív hru�ky v kompozícii so zvonèekom (1B; FA ÚEt SAV, è.
ng. 105151).

Z oválu vychádzajú aj motívy pavúkov tvaru mandorly s otvorom v strede, nazývané
v Sucháni chrústy (A.P., výskum 1997). V práci A. Smolkovej a R. Bíbovej i v zbierke A.
Kme�a sú uvedené aj oznaèenia múdre koliesko a ocielky (1908: t.III/19-20, t.IV/12; Zbier-
ka: 17823, 17825, 17826 atï.), prièom sú niektoré motívy dlh�ie a v strede prelamované.
Tieto pavúky sa vyskytujú v oboch druhoch hontianskych èipiek a tvoria buï samostatný
výzdobný prvok umiestnený v základnej kosej sieti alebo sú z nich vytvorené koso�tvorce,
trojuholníky alebo re�azce. V rozliènej miere nachádzame pavúka takmer vo v�etkých slo-
venských èipkách. Ve¾mi blízke hontianskym èipkám je kompozièné uplatnenie tohto motí-
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vu v èipkách z Liptova a Novohradu. Koso�tvorce z pavúkov podobných chrústom sú aj
v èipkách z Moravy (Vondru�ková � Vondru�ka 1988: 136).27 Pavúk s dierkou je známy aj
v iných západoeurópskych èipkách (Belgicko, Holandsko, �panielsko a i.). S prvkami tva-
rovo ve¾mi podobnými chrústom sa na Slovensku stretávame aj vo vý�ivke na sieti. Tieto sú
v�ak tvorené na odli�nom technologickom základe (napr. Liptov; Kovaèevièová 1955: 35).

Motívy kruhu a oválu spájajú hontiansku èipku s tradíciami renesanènej èipky, pre ktorú
bolo typické aj pou�ívanie dvojpárového pletenca ako základného technického i motivické-
ho prvku (Marková 1962: 36), a to aj v tvorbe kruhových motívov. V renesancii má pôvod aj
motív kvetov vyrastajúcich z vázy (E¼KS 1, 1995: 296), z ktorého ostal v Honte motív
hru�ky. Pestros� variantov motívu pavúka mo�no pova�ova� naproti tomu u� za produkt
vývoja tohto regionálneho typu èipky.

V hontianskej èipke je roz�írený aj motív rovnoramenného pravouhlého trojuholníka.
Je nazývaný ohrabielko, riedke ohrablo a èipky, ktoré ho obsahujú, sú ohrabielkasté (Smol-
ková � Bíbová 1908: t.V/2, t.IX/1). Motív podobného tvaru s názvom toto�ného významu
nachádzame aj v Gemeri: èipka nazývaná po�ie�èkavá28 (napr. Géciová-Komorovská 1988:
170/200). Aj v zbierke vzorov hontianskych krí�ikových vý�iviek uvádza D. Kri�ko-Kar-
dossová motív ohrabielka, blízky svojou formou jeho palièkovanej podobe (1927: 2). V ho-
rehronských vý�ivkách sa vzor zlo�ený z pravouhlých trojuholníkov zoradených do pásu
oznaèoval ako ohreb¾ava (Nosá¾ová 1956: o.68).

Formálne i oznaèením jednoznaène vymedzený motív ohrebla, známy v hontianskych
èipkách i v iných druhoch textilu viacerých oblastí Slovenska, je na základe paralel z du-
chovnej kultúry chápaný aj ako prvok s magicko-apotropajnou funkciou.29 Priame údaje
o jeho znakovom význame v èipkách z Hontu v�ak nie sú k dispozícii.

Výskyt �tvoruholníka (�tvorca alebo obdå�nika), teda plochy vyplnenej jednou väzbou,
je v hontianskych ro¾níckych èipkách zriedkavý. O to èastej�ie je v�ak odde¾ovanie jednot-
livých motívov umiestnených v kosej sieti zvislými pásmi, ktoré spolu s rovnobe�nými
okrajovými líniami tvoria �tvoruholníkový rám, èím vzniká kompozícia za sebou radených
�tvorcov alebo obdå�nikov (obr. 2A). Tento kompozièný princíp sa vyskytuje na èepcových
èipkách zo Sucháòa, ako aj na vlo�kách nazývaných tkanice z iných hontianskych obcí
(Smolková � Bíbová 1908: t.VII/4, 5). Z ïal�ích èipkárskych oblastí Slovenska sa tento
kompozièný princíp objavuje v liptovských èepcových èipkách (obr. 2B) s pou�itím ve¾mi
podobných motívov i väzieb (Géciová-Komorovská 1988: 151/174), ïalej v niektorých no-
vohradských a novomestských èipkách (Marková 1962: 36, 83) i v èepcových gemerských
èipkách (tam�e: 151/215). Radenie motívov do �tvorcov sa vyu�ívalo vo vý�ivke pod¾a
poèítanej nite z horehronských obcí,30 (obr. 2C) z Trenèianskej Teplej, Faèkova, Hornej
Poruby i Dolnej Marikovej (Chlupová 1985: 192, 366, 370, 426), ïalej z horného Liptova
(Kovaèevièová 1955: 237/188-191) i vo vý�ivke pod¾a predkreslenia z Torysiek (Chlupová
1985: 506). Uvedený princíp sa uplatòoval aj v slovenských preberaných tkaninách (Mar-
ková 1976: o.39, 147, 154, 155; E¼KS 2, 1995: t.9/23).

Radenie oddelených motívov je typické opä� pre renesanènú èipku a zrejme preto, �e je
blízke ¾udovému poòatiu (Marková 1962: 36), udr�alo sa aj v hontianskej ro¾níckej èipke.

Na rozdiel od �tvoruholníka tvorí koso�tvorec èastý motív mre�iek i èipiek. V �irokých
èepcových èipkách sú re�azce koso�tvorcov tvorené najmä plochami medzi dvoma rovno-
be�nými krivinkami. V koso�tvorcoch sú umiestnené men�ie sústredné koso�tvorce alebo
sú rozdelené na men�ie plô�ky, prièom sa vyu�íva striedanie hustých a riedkych väzieb
(hrachovinka, oèká ap.) (obr. 4A, 5A). V úzkych èipkách i vo vlo�kách sú koso�tvorce
tvorené aj prekrytím dvoch vzájomne posunutých kriviniek (Smolková � Bíbová 1908: t.4/
8, 9). Takéto èipky nazývajú chrapnièkavá, z páru zmetávance, sprostá krivinka (Zbierka:
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2. Èlenenie motívov do �tvoruholníkových blokov v èipke zo Sucháòa (2A; FA ÚEt SAV, è. ng. 105 127),
v èepcovej èipke z Liptovskej Kokavy (2B; Géciová-Komorovská 1988: 151/174) a v pohorelských zr-
kadlách z èepca z Polomky (2C; Chlupová 1985: 426).
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3. Koso�tvorcový motív z benátskeho vzorníka La Pompe z roku 1562 (3A; Tornehave 1987: 85/95),
v èipke z okolia Luèenca (3B; Marková 1962: 68/109) a z Fínska (3C; Hokkanen 1991: 44).

17823, 17831, 17833) rá�dièková a �tvorhranom (Smolková � Bíbová 1908: t.IV/89, t. V/
20). Prekrytím vzájomne posunutých �tyroch kriviniek alebo ich rovnobe�ným umiestne-
ním ved¾a seba vzniká pás men�ích, nad sebou le�iacich koso�tvorcov. V hontianskych èip-
kách je v rozlièných kompozíciách aj ve¾a väè�ích a men�ích samostatných koso�tvorcov.
Zre�azené i samostatné koso�tvorce sú doplnené inými motívmi (chrústy, trojuholníky ap.)
a pod¾a dostupných údajov znázoròujú hunt (Smolková � Bíbová 1908: t.XIII/2),31 v Su-
cháni ru�u (tzv. trubirózne; Marková 1962: 35) alebo ve¾ké hodiny (A.P., výskum 1997). Na
Slovensku je koso�tvorec známy vo v�etkých baníckych èipkách, ïalej v èipke krajnianskej
a pie��anskej (Géciová-Komorovská 1988: 36, 37, 41, 111, 123; Marková 1962: 106/145,
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5. Re�azec koso�tvorcov v èipke zo Sucháòa (5A; FA ÚEt SAV, è. ng. 105 125) a vo vý�ivke na man�ete
ko�ele z He¾py (5B; FA ÚEt SAV, i. è. 20526).

4. Kompozícia koso�tvorcov v èepcovej èipke zo Sucháòa (4A; FA ÚEt SAV, è. ng. 105248) a v hontian-
skych èepcoch pletených na krosienkach (4B; Marková 1957: 77/41).
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107/148). Takmer toto�né sú s èipkami z Hontu spôsobom pletenia i èlenením sledovaného
motívu novohradské32 a liptovské èipky (Géciová-Komorovská 1988: 133, 134, 152). Po-
dobný charakter majú aj koso�tvorce v èipkách ruských (Klimova 1993: 36-37), �paniel-
skych (Características 1994) atï. Pozoruhodná je paralela èipiek z pásikov v plátnovej väz-
be tvoriacich koso�tvorce, ktorá je uvedená u M. Smolkovej a R. Bíbovej pod názvami
krivým rová�om, tri krivinkavie plo�èice (1908: t.IV/8, t.IX/6) a v zbierke A. Kme�a ako
sprostá krivinka (Zbierka: 17833). Túto èipku, známu aj z Novohradu (Marková 1962: 68/
109), v takmer nezmenenej podobe plietli vo Fínsku (Hokkanen 1991: 44-45) i v Dánsku
(Tornehave 1987: 98) (obr. 3B, 3C). Vzor tejto èipky bol uvedený aj v benátskom tlaèenom
vzorníku La Pompe z roku 1562 (tam�e: 85/95) (obr. 3A). Podobne roz�írený bol aj motív
z malých koso�tvorcov, oznaèený v zbierke A. Kme�a zo Senohradu ako makovièky (Zbier-
ka: 17842), ktorý G. Rodhe publikuje medzi flanderskými a �védskymi èipkami pletenými
bez formy (1958: 22/56, 57).

Koso�tvorcové motívy hontianskych èipiek sú spôsobom umiestnenia i èlenením ve¾mi
blízke aj motívom na èepcoch zhotovených pletením na krosienkach. Sú to najmä èepce
z Kubrej (t. è. miestna èas� Trenèína) a z viacerých hontianskych obcí (Marková 1957: 50/
2, 54/4, 57/7, 58/8) (obr. 4), v ktorých bolo pletenie vzorovaných èepcov roz�írené e�te
koncom 19. storoèia (Kme� 1893: 226). Viaceré motívy na èepcoch sú identické s krosien-
kovými úpletmi z Egypta, starými 4000 rokov (Marková 1957: 72/31, 32). Koso�tvorec
v rozlièných kompozièných variáciách bol aj základným prvkom motiviky v ka�dej oblasti
vý�ivky pod¾a poèítanej nite. Z horehronských plachiet sú známe ve¾ké prelamované zrkad-
lá (Nosá¾ová 1956: 191/159), z he¾pianskych èepcov re�azce koso�tvorcov nazývané oka
(tam�e: 83/73, 170/134) a drumblicky zo zadnej èasti èepcov z Polomky a Závadky nad
Hronom (A.O., výskum 1985) (obr. 5). Koso�tvorcové motívy mo�no nájs� aj na kútniciach
a rukávoch ko�ie¾ v krí�ikovej vý�ivke zo západného Slovenska (napr. Pátková 1957: 183;
S¼U 1953: o. 236). V Honte v tomto druhu vý�ivky oznaèovali takéto motívy ako stolíky, na
pol triadvaciaty steh alebo osmina (Kri�ko-Kardossová 1927: 1, 3, 8, 10, 13). Ve¾mi blízke
boli vzorom obná�aných èipiek s koso�tvorcami aj pestrofarebné vý�ivky na tyle i pod¾a
poèítanej nite z novohradských opleciek (Kovaèevièová 1953: 66/9, 67/10). Koso�tvorec
bol aj základným prvkom v motivickej �kále tkanín vzorovaných farebným útkom (napr.
v pestrých tkaninách z Balkánu; Èarolija 1988: 151, 152, 189, 204, 205, 210, 213) i tkanín
zdobených preberaním ( Marková 1976: t.X, o. 40, 49, 189, 190).

Dva koso�tvorce tvorili základ motívu uvádzaného M. Smolkovou a R. Bíbovou pod
názvom s velikým jastrabom (1908: t.12/3).33 Tento motív nachádzame v jednoduch�om
spracovaní a v red�om úplete aj v baníckej èipke (napr. Marková 1959: o. 35). V sledova-
nom korpuse sa okrem hontianskych ro¾níckych èipiek s týmto motívom vyskytla aj èipka
banícka, pou�itá na èepci zo Sucháòa (FA ÚEt SAV è. ng. 105221) (obr. 6).

Ïal�í z koso�tvorca vychádzajúci motív sa svojou skladbou i kompozíciou z ve¾kej èasti
zhoduje s motívom z vláèkových èipiek s názvom jablková34 (obr. 7). Je zaujímavé, �e aj vo
vnútornej výplni oboch variantov motívu sa zachováva hviezdièkovitá väzba, aj keï pletená
rozlièným spôsobom. Tento motív sa vyskytuje aj vo vláèkových èipkách z Vamberku v Èe-
chách, s ktorými èipky z okolia Myjavy vývojovo súvisia (Marková 1962: 138).

Spojením �tyroch koso�tvorcov s piatym uprostred vzniká motív romboidového krí�a,
v Sucháni oznaèovaný ako mo¾ka.35 Vyskytuje sa v èepcových èipkách zo Sucháòa, a to
v�dy v stabilnej kompozícii so zvonèekom (obr. 8A). V èipkách z iných oblastí Slovenska sa
objavuje iba v Novohrade (napr. FA ÚEt SAV è. ng. 1421) a v ostatných druhoch textilu je
zriedkavý. Na�iel som ho vo vý�ivke cez vrapy (Rybany; S¼U 1953: o. 123; Hont, výskum
1997) (obr. 8B) a v hrachovinkovej vý�ivke (okolie Trnavy, 19. storoèie; Holécyzová 1968:
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6. Motív s velikým jastrabom v ro¾níckej èipke zo Sucháòa (6A; FA ÚEt SAv, è. ng. 105191) a v baníckej
èipke asi zo �panej Doliny (6B; FA ÚEt SAV, è. ng. 105221). Obe èipky pou�ité na èepcoch.

o. 166). Pod¾a doteraj�ích zistení je romboidový krí� poèetnej�í vo výzdobe textilu na vý-
chod od Slovenska: vo vý�ivke na Ukrajine (Ukrajinskoe 1960: 57/ o.27), v Rusku (Russian
1986: o.27) (obr. 8C), u Karelov na hornej Volge (Maslova 1951: 54/1) (obr. 8D), v prebe-
ranej výzdobe tkanín na Ukrajine (Ukrajinskoe 1960: 32/ o.18), v Bielorusku okrem nich aj
v tkaných pásoch (Etnografija 1989: 88, 409). Z nálezov v kurganoch v Rusku (Smolenská
oblas�) a v Litve pochádzajú fragmenty tkanín z 10.-12. storoèia, ktoré obsahujú aj sledova-
ný motív (Nahlik 1965: t.V/2, 41/1, 57/3).

Motív koso�tvorca, ktorý sa objavuje aj v renesanènej motivickej �kále, nadobudol v ro¾-
níckej èipke v Honte napriek svojej abstraktnej geometrickej forme konkrétny význam.
Názvy, ktoré to dokazujú, nám v�ak nevravia niè o funkcii jednotlivých motívov. Iba u mo-
tívu nazývaného mo¾ka mo�no na základe niektorých paralel uva�ova� o jeho apotropajnej
a prosperitnej funkcii, vychádzajúcej z mágie alebo nábo�enstva.36

Jedným z prvkov, ktorý dopåòa motívy v drieku èipky alebo sám tvorí centrálny motív jej
kompozície, je tvar písmena V zlo�ený z dvoch obdå�nikov. Zväè�a je pletený jednou väz-
bou (plátnovou, èastej�ie polpárovou) alebo je orámovaný plátnovou väzbou a vyplnený
hrachovinkou, dierkami. Motívy sa vyskytujú minimálne v páre v rozliènom vzájomnom
postavení: stojace alebo le�iace súmerne pod¾a stredu, nad sebou v dvoch i viacerých ra-
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7. Èipka s názvom jablková z Brezovej pod Bradlom (7A) a jej motív v ro¾níckej èepcovej èipke zo
Sucháòa (7B; FA ÚEt SAv, è. ng. 105 166).

doch. Zaujímavé je, �e pokým v iných druhoch tradièných textílií sa tento motív oznaèuje
najèastej�ie ako srdce, v hontianskych èipkách je nazývaný rak.37 Porovnanie s inými druh-
mi textilu nielen zo Slovenska ukazuje, �e tento motív nachádzame èasto v rovnakých mo-
tivických kompozíciách ako v hontianskych èipkách. Tak je to v slovenskej krí�ikovej a
prelamovanej vý�ivke (Nosá¾ová 1956: 50/3338; Chlupová 1985: 30, 344, 358, 420), v kro-
sienkových vzoroch èepcov z Kubrej (Marková 1957: o.40/b, c) i vo vý�ivkách z Ukrajiny
(Ukrajinskoe 1960: o.XI) a z Ruska (Russkoe : o.72). V krí�ikových vý�ivkách z Hontu
nájdeme re�azec týchto motívov pod názvom srdcia (Kri�ko-Kardossová 1927: 9). Ako raè-
ky sú tu oznaèené �tylizované motívy raka. Prvok tvaru V sa vyskytuje takmer vo v�etkých
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8. Romboidový krí�: v kompozícii s tulipánom alebo zvonèekom v èepcovej èipke zo Sucháòa nazývaný
mo¾ka (8A; FA ÚEt SAV, è. ng. 105190), vo vý�ivke cez vrapy z Rybian (8B ;S¼U 1953: o.123), vo
vý�ivkách z okolia Rjazane v Rusku (8C; Russian 1986: o.27) a z oblasti hornej Volgy (8D; Maslova
1951: 54/1).
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èipkách, ktorých základ tvorí kosá sie�: napr. v èipkách z Èiech (Vondru�ková � Vondru�ka
1988: 89), �védska (Rodhe 1958: 9/29-31), z Kostromskej gubernie v Rusku (Klimova
1993: 37/12). Z Rjazanskej oblasti pochádzajú èipky, ktoré sú okrem ve¾mi podobných
motívov (a to nielen tvaru V) blízke obná�aným hontianskym èipkám aj pou�ívaním hrub�ej
priadze (Russkoe 1986: o.73, 74). Na Slovensku sa s týmto motívom stretávame aj vo vý-
�ivke na sieti (napr. zo Skýcova; Marková 1957a: o.16), vo vý�ivke tmavou vlnou na valcho-
vanom súkne (Horehronie 1969: 415; Marková 1976: 169) a vyskytuje sa aj v preberaných
tkaninách (napr. na uterákoch z Bo�ian a Solèian, Marková 1976: o.76; v horehronských
tkaninách, Nosá¾ová 1956: 51/34).

V úvahe o obsahu tohto motívu, ktorý tvoril tie� súèas� renesanènej motivickej �kály,
mo�no opä� vychádza� z jeho názvu. Pokým v iných druhoch textilu, najmä vo vý�ivke,
pretrval pod názvom srdce, v hontianskych èipkách je oznaèovaný ako rak. Spolu s jeho
preva�ne párovým výskytom to mô�e naznaèova�, �e ide o zjednodu�enú podobu raèích
klepiet. Rak pod¾a tradièných predstáv chránil pred morami i démonmi, a preto sa èasto
objavoval vo vý�ivke na èepcoch, �atkách a kútniciach (Václavík 1959: 428). Preto mo�no
aj u tohto motívu hontianskych èipiek uva�ova� o jeho apotropajnom význame.39

Nasledujúce dva motívy majú zvonovitý tvar, ktorý je fixovaný aj v ich pomenova-
niach. Prvý motív, nazývaný zvonèok (Marková 1962: 98) alebo tulipán (Smolková � Bíbo-
vá 1908: t.VIII/17), má podobu kalichovitého kvetu v stojatej alebo le�atej polohe (obr. 1B,
2A, 8A). Objavuje sa najèastej�ie v èipkách zo Sucháòa, kde tvorí stabilnú kompozíciu
s koso�tvorcom alebo romboidovým krí�om. A. Smolková a R. Bíbová uvádzajú aj úzku
èipku s tulipánmi usporiadanými ved¾a seba (tam�e). Pod¾a porovnania s èipkami z iných
oblastí sa tento motív vyskytuje len v Novohrade, kde sa najèastej�ie objavuje vo vlo�kách
v spojení s vlnovkou (napr. z Ve¾kého Lomu, zo zaniknutej obce Turie Pole; výskum 1997).
Vyskytuje sa aj v motívoch talianskych èipiek z Abruzz (Marková 1962: 98). Z iných dru-
hov textilu sa s podobným zvonèekom alebo tulipánom stretávame vo vý�ivkách zo Slovác-
ka (Vondru�ková � Vondru�ka 1988: 78), z Bo�áce a Moravského Lieskového (Chlupová
1985: 224). Tulipán, menej podobný sledovanému motívu, sa vyskytoval v predkreslenej
vý�ivke v Nitrianskom Pravne, v Rybanoch, Trenèianskej Teplej a v ich okolí (tam�e: 196,
258, 390) i vo vý�ivke na sieti napr. zo Spi�a (E¼KS 2, 1995: t.12/8).

Druhý spomenutý motív, nazývaný zvony,40 je viac geometrizovaný a zasadený v�dy do
rovnakej kompoziènej �truktúry (obr. 9). Je zaujímavé, �e rovnako ako ve¾kie hodiny a nie-
ktoré ïal�ie motívy sa objavoval aj v tradiènej pestrofarebnej vý�ivke cez vrapy.41

Motív tulipánu, rovnako ako motív hru�ky, je v hontianskej èipke zrejme pozostatkom
väè�ieho kvetinového motívu (��astná 1977: 192). Naznaèuje to aj jeho uplatnenie v stabil-
ných kompozíciách s koso�tvorcami, hru�kami i romboidovými krí�mi. Motív zvonov pre-
nikol asi z èipky baníckej, no vzh¾adom na jeho silno geometrizovanú podobu mohol vznik-
nú� aj spájaním geometrických prvkov a následným pomenovaním na základe podobnosti
s reálnym prvkom.

Paralely, ktoré nachádzame k hontianskym ro¾níckym èipkám v èipkách a iných dru-
hoch textilu na Slovensku i mimo jeho územia ukazujú, �e táto skupina èipiek v sebe ucho-
váva prvky rozlièného pôvodu. Na základe týchto paralel je mo�né naznaèi� východiská a
procesy jej formovania.

Pod¾a názoru E. Markovej vy�la ro¾nícka palièkovaná èipka v Honte z èipiek stredoslo-
venských banských osád, ktoré sa do oblasti dostali cez Banskú �tiavnicu. Nezávisle od
toho mohli èipky plies� aj v okolí Krupiny, kde boli tie� bane (Marková 1962: 80). Nazdá-
vam sa, �e vzh¾adom na polohu zohrávali vo vývoji hontianskej ro¾níckej èipky dôle�itú
úlohu Banská �tiavnica a Hodru�a. Hodru�ské èipky, ktorých pletenie je dolo�ené u� v 17.
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storoèí, mali e�te koncom 19. storoèia osobitý charakter blízky ro¾níckym èipkám v Honte
(Marková 1962: 79)42.

V baníckych lokalitách sa èipkárstvo objavilo v 16.-17. storoèí, no dnes u� nepoznáme
podobu èipiek, ktorých pletenie sa tu roz�írilo (Marková 1962: 64). To preto, lebo v baníc-
kych lokalitách sa èipky plietli na predaj a snaha èipkárok vyprodukova� èo najväè�ie mno�-
stvo viedla k postupnému zjednodu�ovaniu technológie pletenia.43 Èipky podliehali aj zme-
nám v móde, vkusu odberate¾ov a vplyvu èipkárskych dielní.44 U� v 17. storoèí sa banícke
èipky dostávajú aj do prostredia dedín a mesteèiek (Marková 1962: 79). Ako ukazuje výraz-
ne renesanèný charakter hontianskej ro¾níckej èipky, mohla sa v tomto období �íri� mimo
baníckych oblastí u� aj technika palièkovania. V Honte na to poukazuje nielen výskyt rene-
sanèných kompozièných princípov, zachovaných aj v iných slovenských èipkách, vo vý�iv-
kách pod¾a poèítanej nite alebo v preberaných tkaninách, ale aj konkrétne motivické zhody.
Motívy ako napr. strieborným prostriedkom, hru�ka, makovièky, krivinkavie plo�èice sa
objavujú v západoeurópskych èipkách zo 17.-18. storoèia a v tlaèených vzorníkoch ich
nachádzame u� v 16. storoèí. S týmito èipkami majú hontianske èipky spoloèný aj spôsob
pletenia bez pou�itia formy. Preto sa na základe motivických i technologických zhôd zápa-
doeurópskej, najmä talianskej a flanderskej èipky s èipku hontianskou nazdávam, �e sa táto

9. Motív nazývaný zvony v dvoch variantoch v ro¾níckej èepcovej èipke zo Sucháòa (FA ÚEt SAV, ng. è.
105 243).
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zaèala formova� pod priamym vplyvom západoeurópskej èipky. Bolo to buï u� v období,
v ktorom prichádzal tento vplyv aj do baníckych oblastí, alebo o nieèo neskôr, zrejme cez
kultúru niektorej vy��ej vrstvy.45 Táto hypotéza vy�aduje hlb�ie historické bádanie. Ak by
sme prijali názor, �e banícke lokality boli jediným východiskom ro¾níckej èipky v Honte,
tieto museli zaèa� pôsobi� e�te v èase, keï obsahovali prvky, ktoré sa zo západoeurópskej
tradície udr�ali v hontianskej èipke do 20. storoèia. Na základe uvedených alternatív mo�no
klás� poèiatky tradície ro¾níckej èipky v Honte do 17. storoèia.

Hont bol v období �írenia techniky palièkovania oblas�ou s rozvinutou textilnou kultú-
rou. Poukazujú na to termíny mre�ka a tkanica. Mre�kou, slovom známym v slovanských
jazykoch, oznaèujú v Honte dodnes aj stehy na spájanie tkanín, pou�ívané aj v iných èas-
tiach Slovenska. Stehy, ktoré majú i dekoratívny význam, sú podobné jednoduch�ím paliè-
kovaným èipkám. Tkanicami nazývajú mre�ky (palièkované vlo�ky), v kompozícii ktorých
sú pásiky v plátnovej väzbe podobné tkaniciam zhotoveným na do�tièke, tkanie ktorých
pretrvalo v Honte do 20. storoèia (Palièková 1988: 175). Výrazné paralely, existujúce medzi
motívmi palièkovaných èipiek a èepcov pletených na krosienkach, naznaèujú ich vzájomné
motivické vplyvy,46 prièom sa aj v textíliách pletených na krosienkach objavujú motívy zo
vzorníkov zo 16.-17. storoèia (Marková 1957: 79). Fakt, �e èipka tvorila prirodzenú súèas�
textilnej kultúry Hontu, potvrdzuje aj mno�stvo motívov vyskytujúcich sa ako v èipke, tak
aj v krí�ikovej a prelamovanej vý�ivke.47

Z oblastí baníckej èipky sa dostali do Hontu nielen prvé podnety, ktoré spôsobili vznik
tohto variantu ro¾níckej èipky. S èipkami zo Starých Hôr i zo �panej Doliny, ktoré sa tie�
postupne menili, boli ro¾nícke èipky spojené neustále, a to najmä podomovým obchodom.
Prvky starohorských èipiek prichádzali do Hontu aj cez Hodru�u, do ktorej sa v 19. storoèí
pris�ahovali banícke rodiny zo Starých Hôr a z Èiech, èo ovplyvnilo aj samotné hodru�ské
èipky (Marková 1962: 79).48 Prvky jemných vláèkových èipiek (aj s motívom jablkovej
èipky) sa dostávali do hontianskych obcí s èipkami z Vamberku v Èechách.49 Banícke èipky
slú�ili v Honte aj ako vzorová predloha pre ro¾nícke èipkárky, ktoré vzory èasto odpletali
priamo z èipiek.

Vysvetlenie, preèo sa v ro¾níckom prostredí Hontu èipka vyvíjala pomal�ie, a tým dlh�ie
zachovávala prvky star�ej motivickej �kály i technológiu pletenia bez formy poskytuje fakt,
�e pletenie èipiek nebolo pre ro¾níèky hlavným zdrojom zárobku. Dôle�itým èinite¾om bol
aj relatívne konzervatívny charakter celej textilnej, najmä odevnej kultúry tejto vrstvy oby-
vate¾stva.

Motívy, ktoré nachádzame v ro¾níckych èipkách v Honte, tvoria súèas� tradiènej kultúry
nielen svojou formou, ale aj obsahom. V súèasnosti je mo�né interpretova� konkrétny motív
ako znak alebo symbol s urèitou funkciou skôr v hypotetickej rovine na základe �ir�ích
súvislostí. Bez oh¾adu na pôvod motívu a význam, s ktorým mohol by� spájaný,50 mo�no aj
obsahovú zlo�ku pova�ova� za prvok prispievajúci ku kontinuálnemu vyu�ívaniu motívu
v rámci manifestnej motivickej �kály. Rovnako ako v prostredí iných vrstiev, nevieme ani
u èipkárok, èi dané motívy vyberali s urèitým znakovým zámerom alebo na základe deko-
ratívneho vkusu (Kovaèevièová 1997: 261). Stabilné pretrvávanie niektorých motívov (ohreb-
lo, rak, romboidový krí�) mo�no chápa� aj ako pozostatok ich pou�ívania na základe znako-
vého významu. Tento sa síce èasom stratil, no motívy ako stabilné prvky motiviky boli
ponímané a pou�ívané u� na základe ich estetickej hodnoty, ktorú nadobudli v procese
neustáleho zobrazovania.

Súèasne je potrebné pripomenú�, �e ve¾ký vlyv na formálny vývoj a pravdepodobne i na
vznik mnohých motívov mala aj samotná technika zhotovenia tak, ako v ka�dej oblasti
dekoratívneho prejavu (Peesch 1981: 15-30). Základné geometrické tvary kriviniek, koso-
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�tvorcov alebo trojuholníkov patriace do základu tradiènej motiviky, vychádzajú v èipke
z techniky pletenia na kosej sieti. Vo vývoji baníckej èipky sa stále viac prejavovala relatív-
ne silná závislos� dekoru od techniky v súvislosti so snahou zjednodu�i� pletenie vynechá-
vaním zlo�itých dekoratívnych prvkov, èasto v�ak aj prvkov zabezpeèujúcich samonosnos�
a pevný tvar èipky. V hontianskej ro¾níckej èipke je naopak badate¾ná snaha prekroèi� tieto
technologické obmedzenia. Tak vpletali èipkárky do kosej siete oblé tvary vlnoviek, oká
s kvietkami, v obná�aných èipkách kontúrovali hranaté motívy hrub�ou ni�ou51 a súèasne
pou�ívali technologicky nároènej�ie, no esteticky pôsobivé motívy (hru�ku, tulipán, vlnov-
kovitú stonku obrastenú listami ap.), zachované z dedièstva západoeurópskych èipiek. Z po-
vahy textilných surovín pou�ívaných v tradiènej domáckej textilnej kultúre vychádzal aj
�pecifický charakter hotových èipiek. Pou�ívanie domácej ¾anovej, konopnej a hrub�ej ba-
vlnenej priadze bolo základom ich pevnej �truktúry, v ktorej kontrastnej�ie pôsobilo strie-
danie plných a prelamovaných èastí motívov, doplnených prípadne plastickým efektom,
vytvoreným striedaním nití rozliènej hrúbky.

Hontianske ro¾nícke èipky nie sú jedinou skupinou, ktorá uchováva prvky, ktoré u� z ba-
níckych èipiek vymizli. Z uvedených motivických paralel s èipkami z iných oblastí Sloven-
ska vyplýva, �e najbli��ie k nim majú novohradské a liptovské èipky. V Novohrade má
pletenie rovnaký pôvod ako v hontianskych dedinách. Hoci tieto spolu priamo susedili,
postupne sa v Novohrade vyvinula svojrázna motivika, stavba i farebnos� (Marková 1962:
99). Zo spoloèného základu sa zachoval spôsob pletenia bez formy a pou�ívanie motívov
zvonèeka, hru�ky a i. U èipiek z Liptova vychádzajú motivické zhody a kompozièné podob-
nosti (napr. radenie motívov do orámovaných blokov v èipke na cestièku; Marková 1962:
36) tie� zo spoloèného pôvodu � z baníckej èipky (Marková 1962: 79). S rovnakým zákla-
dom súvisí aj podobnos� s èipkami z okolia Nitry: prechodný typ medzi hontianskymi a zá-
padoslovenskými èipkami zo �oporne tvoria èipky z Jel�oviec (Marková 1962: 98). S hon-
tianskymi èipkami majú podobnú kompozíciu (pás ohranièený dvoma hrub�ími okrajovými
pásmi, doplnený na jednej strane zúbkami) a iba nieko¾ko spoloèných motívov. Je to dôsle-
dok vývoja tejto èipky v prostredí obývanom maïarským obyvate¾stvom a väzbou na jeden
typ ¾udového odevu so �pecifickou farebnos�ou a ornamentikou (Géciová-Komorovská 1988:
100). Výskyt èipky vlnovkovitého tvaru, pou�ívanej na lemovanie kútnic, v �kále jel�ov-
ských, ale i starohorských, hontianskych a novohradských èipiek ukazuje, �e nie je produk-
tom ¾udového èipkárstva, ako tvrdí E. Marková (1962: 36), ale prvkom dokumentujúcim
ich spoloèné východisko. Potvrdzuje to aj výskyt tejto èipky v iných krajinách (pozri vy��ie
o motíve vlnovky).

V príspevku som naznaèil iba niektoré z línií, ktoré mo�no vies� pri odha¾ovaní pôvodu
a podôb èipiek i pri overovaní u� vyslovených názorov. Ukazuje v�ak, �e porovnanie nieko¾-
kých prvkov s údajmi o ich výskyte v iných oblastiach a obdobiach mô�e vytvori� vhodné
východisko pre ïal�ie úvahy a hypotézy. A to najmä v prípade, ak sa okrem samotného
artefaktu nemô�eme oprie� o iný prameò. Na prvý poh¾ad tento postup priniesol viac alter-
natívnych ako jednoznaèných záverov. No i tak pomohol hlb�ie odhali� vývoj jednej zlo�ky
textilnej kultúry Slovenska a súèasne poskytol nové podnety pre ïal�ie bádanie.

POZNÁMKY

* Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy è. 95/5305/675 s názvom ¼udový dekoratívny prejav na
Slovensku. (Kultúrno-historické perspektívy. Stredoeurópske súvislosti.)

1 Najstar�ím nálezom kladúcim poèiatky palièkovania do 4. storoèia n. l. sú kostené palièky nájdené
vo zvy�koch neskororímskeho mesta Kourion na juhozápadnom pobre�í Cypru (Krajky 1989: 74).
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2 Na Slovensku existovalo od polovice 19. do polovice 20. storoèia a� 18 oblastí tradiènej èipky, z kto-
rých väè�ina mala ro¾nícky charakter. Bli��ie pozri Marková 1962, Géciová-Komorovská 1988.

3 V Banskej �tiavnici i v Hodru�i vyrábali èipky na predaj u� v 17. storoèí. O ïal�ích lokalitách
baníckej èipky v Honte pozri Marková 1962: 79, Géciová-Komorovská 1988: 26, Palièková-Pátková
1988.

4 Èipky a vý�ivky zaobstarávali pre Kme�a miestni ro¾níci (Kme� 1893: 218). Vzorník zo Senohradu
zaèiatkom storoèia vystavovalo Náprstkovo muzeum v Prahe (Smolková � Bíbová 1908: 19). V sú-
èasnosti je ulo�ený v pra�skom Národním muzeu.

5 Preto èasto �írka èipiek kolí�e a ich okraje nie sú úplne rovnobe�né.
6 Bola to vzdialenos� od palièky k vankú�u. Tieto informácie uvádzajú M. Smolková a R. Bíbová

(1908: 19), dokumentujú ich dobové fotografie èipkárok a rovnakým spôsobom pracuje aj dnes ple-
túca èipkárka A. Matejkinová z Litavy (výskum 1997).

7 Preto majú mre�ky obidva okraje rovné, pokým èipky majú na jednom okraji zúbky. E. Marková
(1962: 97) i z nej vychádzajúca V. Géciová-Komorovská (1988: 138) uvádzajú ako základné druhy
úzke racky pou�ívané na èepce a �iroké mrie�ky, slú�iace na ozdobu èepcov i ako vlo�ky. Toto dele-
nie v�ak nepova�ujem za správne, preto�e èipky pou�ívané a nazývané ako mrie�ky mohli by� aj
úzke a èipky pou�ívané na lemovanie, oznaèovali napr. v Sucháni èastej�ie ako èipka, cipka (výskum
1997). A. Kme� uvádza, �e racka je biela prelamovaná vý�ivka a ïalej kon�tatuje, �e �èasto u�íva sa
mien mre�ka a racka bez tohto prísneho rozdielu; mre�ky menujú sa toti� niekde rackami, ale to je
nesprávnos�� (Kme� 1893: 224). Údaj, �e v Cerove volajú �iroké mre�ky starohorskými rackami
(Marková 1962: 98) naznaèuje, �e pôvod termínu racka vo vz�ahu k èipkám má pôvod v baníckej
èipke.

8 Obná�ané èipky plietli nielen v Sucháni (ako uvádzajú Marková 1962: 98 a Géciová-Komorovská
1988: 138), ale napr. aj v Bzovíku (Géciová-Komorovská 1988: 142/ o.160 atï.).

9 Bolo by nesprávne a zjednodu�ené kon�tatova�, �e mre�ky sú tvorené z prvkov prvej a èipky z prv-
kov druhej skupiny. Napr. u �irokých èepcových èipiek sú spojené obidve skupiny prvkov � hlavnú
èas� tvorí kosá mrie�ka s geometrickým vzorom, ktorá je na jednej strane doplnená zúbkami zlo�ený-
mi z prvkov druhej skupiny (napr. Smolková � Bíbová 1908: t.IX/ o.2-4, t.X/ o.6 a i.).

10 Na banícky pôvod hontianskych èipiek poukazuje aj oznaèovanie palièiek názvom klepne.
11 Pod¾a nej viedol k vzniku osobitého variantu ro¾níckej èipky v Honte v 19. storoèí rozmach výroby a

�írky jej pou�itia (Palièková-Pátková 1988: 174).
12 I�lo o obce Horný a Dolný Badín, Bzovík, Èabradský Vrbovok, Èelovce, Daèov Lom, Dolný a Horný

Jal�ovík, Kozí Vrbovok, Litava, Medovarce, Dolné a Horné Mladonice, Opava, Selce, Senohrad,
Sucháò, Trpín, Uòatín (Smolková � Bíbová 1908: 20, Marková 1962: 97, Géciová-Komorovská 1988:
138).

13 Aj K. Chotek uvádza, �e v Cerove �znalost klepòování nyní velmi rychle mizí, a to aj preto, lebo
èipke na èepci nahrádzajú doma vyzdobenými tylovými èipkami� (Chotek 1906: 16).

14 Ide o skupinu �ien z Ve¾kého Krtí�a a nieko¾kých hontianskych i novohradských obcí, ktoré sa pokú-
�ajú o rekon�trukcie a kópie autentických èipiek.

15 Najväè�iu èas� korpusu tvorili èepcové èipky zo Sucháòa, ïalej èipky zo Senohradu a z Litavy. Pou-
�ité èipky boli zdokumentované a materiál je ulo�ený vo FA ÚEt SAV (è. ng. 105 115-105 250, far.
dia è. 18 974-18 990).

16 Aj keï som u mnohých motívov zistil ich pomenovanie priamo v teréne alebo z literatúry, nebolo
mo�né pou�i� názvy ako hlavné kritérium triedenia. Pou�ívali sa toti� nejednoznaène (jeden motív
mal v rôznych kompozíciách rozlièné oznaèenie) a menili sa.

17 Formu pásu mô�e ma� èipka mnohopárová aj pásiková (tvorená ohýbaním pásika vypåòajúceho plo-
chu èipky). Èipky v podobe dlhého pásu nazýva E. Marková èipkami metrovými (1962: 48, 206).
Toto pomenovanie zodpovedá charakteru baníckych èipiek, ktorých metre boli skutoène pletené v jed-
nom vzore. U èipiek z Hontu aj z iných ro¾níckych oblastí v�ak uplietli v jednom vzore iba taký kus
èipky, aký vy�adoval konkrétny úèel (zo�itie plachty, ozdobenie èepca). Dokazujú to èipky, na kon-
coch ktorých nachádzame èasti odli�ných motívov. Preto takéto èipky vo forme pásu oznaèujem ako
pásové èipky.
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18 Ve¾kú úlohu zohrala v kompozícii geometrickej krí�ikovej, prelamovanej, hladkovanej vý�ivky, ako
aj v predkreslenej vý�ivke s renesanènými a barokovými prvkami. Bli��ie pozri Chlupová 1985.

19 Napr. v starohorských èipkách (Nosá¾ová 1956: 126/110) alebo v èipkách zo Slovenského Grobu,
v ktorých sa malá vlnovka oznaèuje ako scáèik (Marková 1962: 138).

20 V He¾pe pou�ívali názov krivule (Nosá¾ová 1956: 176/142).
21 V hontianskych èipkách sú celé kruhové motívy tvorené zo �tvorpárového pletenca (napr. Zbierka:

17846).
22 V gemerských èipkách je motív nazývaný strieberna, ktorého základný prvok má tvar mandorly

podobný hontianskym chrústom. Nie je to v�ak typický pavúk ako v iných slovenských èipkách,
preto�e jeho prvá èas� sa pletie plátnovou väzbou a druhá èas� kosým krí�ením nití.

23 Odvoláva sa na album k dielu Davidova, S.: Russkoe kru�evo [bez uvedenia ïal�ích údajov]. V zbierke
zo Senohradu je tento konkrétny vzor uvedený aj pod názvami krivina a s chvostikom (Zbierka:
17843). Rovnakú èepcovú èipku pletie e�te dnes A. Matejkinová z Litavy pod názvom prstenèokavá
(výskum 1997).

24 Tu ich nazývali slnce (Marková 1962: 102).
25 �krobka je �atka dlhá 150 � 300 cm (E¼KS 2, 1995: 231) na koncoch príp. s èipkou.
26 Napr. s najstar�ou datovanou západoslovenskou èipkou (okolo 1750), ktorú spomína z Lubiny M.

Smolková (Marková 1962: 82) a so �ih¾avovou èipkou z rukávcov (pôvodom asi zo Slovenska) z okolia
Luhaèovíc (Václavík 1930: 318/316, 456).

27 Aj tu i�lo zväè�a o import zo Slovenska.
28 Od slova potisk = ohreblo: nástroj pou�ívaný pri peèení chleba na vyhrabávanie uhlíkov z pece (troj-

uholníková alebo lichobe�níková do�tièka upevnená kolmo na dlhú rúèku).
29 Na zahnanie búrky kládli v�eobecne na Slovensku pred dvere ohreblo prekrí�ené lopatou na sádza-

nie chleba (E¼KS 1, 1995: 52). O oèistnej, ochrannej a prosperitnej funkcii zobrazenia ohrebla pozri
aj Václavík 1959: 403-404.

30 Známe sú najmä tzv. pohorelské zrkadlá.
31 Pod¾a názvu ide o motív súvisiaci s baníctvom: hunt = banský vozík.
32 Aj z Turieho Pola (dnes u� zaniknutá obec) je známe oznaèenie koso�tvorca termínom hunt (Marko-

vá 1962: 35).
33 V tejto súvislosti je zaujímavé, �e aj v horehronských vý�ivkách sa objavujú motívy s názvami na

jastraby, na rjastraby, ktoré v�ak majú podobu le�atého rovnoramenného krí�a (Nosá¾ová 1956: 23/
10, 50/33).

34 Jablkovú (èipku) pou�ívanú na èepce a rukávce v obciach Hlboké a Jablonica plietli v Krajnom i
v Brezovej pod Bradlom (A.Po., výsk. 1996).

35 Termín sa mi doteraz nepodarilo objasni�, ani nájs� v nijakej publikácii.
36 Vychádzam zo skutoènosti, �e v spomínaných fragmentoch tkanín nájdených v kurganoch sa rombo-

idový krí� vyskytoval spolu s inými druhmi krí�ov a so svastikami (Nahlik 1965: 58). U Karelov
tento motív znázoròuje ïatelinový �tvorlístok, pova�ovaný za symbol lásky a man�elstva (Maslova
1951: 53).

37 A. Smolková a R. Bíbová (1908: t.6/12, t.9/3) uvádzajú napr. vzor kúpenským rakom.
38 V He¾pe nazývali sledovaný prvok aj ako vzor na ve (Nosá¾ová 1956: 204).
39 A. Václavík uvádza, �e motív raka bol be�ný v okolí Modrého Kameòa (1959: 428).
40 Nepodarilo sa mi zisti�, èi ide o zvon ako tvar kvetu alebo samoznejúci nástroj.
41 Pou�ívala sa na riasenie záster a nazývali ju hak¾e (A.P., výskum 1997).
42 Ako èipku hodru�ského typu oznaèil V. Pra�ák èipku na kútnici z Chorvátskeho Grobu z 19. storoèia

podobnú hontianskym ro¾níckym èipkám (Pra�ák 1936: o.23).
43 Tento proces pôsobil vo v�etkých oblastiach baníckej èipky. Èipkárky upú��ali od nároèných motí-

vov a v základe èipiek plietli red�iu sie�. Zistil som to porovnaním èipiek z okolia Myjavy a z Vam-
berku v Èechách. Myjavské vláèkové èipky zachovávajú podobu vamberskej èipky z konca 19. sto-
roèia, kedy sa dostala na západné Slovensko a roz�írilo sa tu jej pletenie v ro¾níckom prostredí (Marková
1962: 138).
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44 V Hodru�i pôsobila od konca 19. storoèia do roku 1952 èipkárska dielòa, ktorá vyuèovala èipkárky
a starala sa aj o odbyt výrobkov (Marková 1962: 79). Hodru�ské èipkárky plietli na forme s vypicha-
nou sie�ou, na tzv. prívyku (Kme� 1893:223), ktorá umo�òovala plies� rýchlej�ie a udr�iavala rovno-
mernos� úpletu.

45 V tejto súvislosti je zaujímavé, �e takmer v�etky hontianske obce, známe pletením èipiek, patrili
k panstvu Bzovík, ktoré bolo najväè�ie v Honte. Spravovali ho cisterciáti, ktorí tu u� roku 1135
zalo�ili opátstvo. Od r. 1181 ich vystriedali premon�tráti a samotný Bzovík sa ïalej vyvíjal ako
zemepanské mesteèko s pri¾ahlými obcami (Vlastivedný slovník 1977: 263-64).

46 �a�ko v�ak urèi�, èi sa v Honte objavilo skôr pletenie na krosienkach alebo pletenie èipiek palièkami.
47 Napr. motív ohrabielka vy�itý hrachovinkou je umiestnený po oboch stranách èipky s rovnakým

motívom, spájajúcej dva kusy plátna plachty (FA ÚEt SAV, è. ng. 105232).
48 Dôkazom vplyvu starohorskej èipky je aj skupina èipiek pletených v Cerove pod názvom starohor-

ské racky, ktoré v�ak v ostatných hontianskych obciach nazývajú cerovskými mrie�kami (Marková
1962: 79).

49 V Hru�ove kupovali èipky na èepce z Vamberku e�te pred 6-8 rokmi (výskum 1997).
50 Motívy vstupovali do domácej motivickej �kály cez vzorníky, prostredníctvom hotových èipiek. Mohli

si zachova� pôvodný, no èastej�ie dostali nový názov i význam. Súèasne prechádzali do motiviky
èipiek aj domáce motívy pou�ívané v iných technikách.

51 Vpletanie hrub�ej alebo farebnej nite do kosej siete je prvok vychádzajúci z baníckej èipky, ktorý
vyu�íva �pecifickým spôsobom aj ro¾nícka èipka v Honte.
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SOME PARALLELS IN PEASANT LACE FROM HONT
(Contribution to the cultural historical picture)

Summary

Traditional bobbin-lace existed in Slovakia until the middle of the 20th century, in various
independent regional forms. According to the character of the cultural environment, in which it
was made and used, two types were developed: mining lace and peasant lace. Mining lace was
woven in mining settlements for sale in towns and villages. Peasant lace was made by peasant
women for their own use and for the immediate neighbourhood. Production of mining lace was
already known in the Hont region in the 17th century, but expert interest, which began in the
19th century, concentrated more on Hont peasant lace (the work of A. Kme�, the Czech collec-
tors M.Smolková and R.Bíbová). Peasant women in Hont wove and used two types of lace:
mre�ky (lattices), which they sewed between two pieces of linen for tablecloths or sheets and
èipky (lace) bordering the edges of bonnets, tablecloths and sheets. A close relationship betwe-
en the motifs of Hont peasant and mining lace was already noticed in the 19th century. On this
basis, E. Marková in the work Slovenské èipky (Slovak Lace) from 1962, stated that lace from
the central Slovak mining settlements was the starting point for the peasant lace of Hont. Howe-
ver, we do not learn from historical sources, about other influences, involved in the develop-
ment of this group of peasant laces. With the aim of reconstructing the development of peasant
bobbin-lace in Hont before the 19th century, the author traced similarities in motifs and in
techniques of weaving with bobbin-lace from other lace making areas in Slovakia and other
European countries. He also traces motif parallels with the decoration of traditional fabrics and
embroideries. Using a collection of 135 pieces of lace obtained during research in 1997 in this
area and published illustrations, he traces motifs with the shape of straight lines, waves, circles,
ovals, triangles, rectangles, rhombus and two figurative motifs (tulip, bell). Comparison sho-
wed that the basis of the motifs of the Hont peasant lace is similar to that of the mining lace.
They contain mostly Renaissance motifs and compositional principles. However many of the
motifs are not found in mining lace. At the same time, various identical examples occur in
various areas, countries and periods. For example, some motifs found in Hont can be found in
the Italian patterns published by La Pompe from 1562. The similarity in the method of weaving
lace without the use of patterns in Hont, Flanders and Sweden is also remarkable. These facts
show that apart from the tradition of mining lace from the territory of Slovakia, the peasant lace
of Hont was also influenced by the traditions of Western European, especially Flemish and
Italian lace. The use of identical technological procedures shows that this evidently involved
direct influence, and not only impulses mediated by imports of foreign lace. These findings
enable closer period assignment of the starting points and beginnings of Hont peasant lace to
the period of the 17th century, but it will be necessary to make this more exact with historical
research. The findings also more precisely define the directions for further research on this
problem. The paper also summarizes the history of interest in this group of laces and contains
concrete data pointing to specific elements, which arose in the process of their development as
an independent group of peasant laces in Slovakia.


