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Vinohradníctvo je najstarším špecializovaným odvetvím agrárnej kultúry Slovenska. Ako do-
kazujú archeologické nálezy i historické doklady, už viac ako tisíc rokov je kontinuálne zastúpené
v jeho južných regiónoch. Bolo doplnkovým zamestnaním tamojším roľníkov. Výnimkou bola
len malokarpatská oblasť. Tu bolo vinohradníctvo a vinárstvo, vo svojej mestskej podobe, od
13. storočia hlavným zamestnaním generácií miestnych vinohradníkov. Ovplyvnilo celý spôsob
nielen ich života, ale i mnohé javy materiálnej, sociálnej i duchovnej kultúry celého mestského
organizmu. Od 17. storočia dokonca už na úrovni kráľovských miest.

Stáročná tradícia pestovania vínnej révy, jej spracovávania i obchodovania s výrobkami
z nej, sa stali predmetom záujmu viacerých vedeckých disciplín, etnografiu nevynímajúc. Tá
sa, ako spoločenskovedná disciplína, zaujímala okrem materiálnej, technologickej či obchod-
nej stránky pestovania a spracovania vínnej révy i o jej sociálny a duchovný rozmer. Vino-
hradníctvo je síce súčasťou agrárnej kultúry, ale „roľníctvo“ nedokázalo v Pezinku a Modre,
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ktoré si autorka publikácie Vinohradnícke mesto
v etnologickej perspektíve, Katarína Popelková,
vybrala ako vzorové mestá pre svoje štúdium
problematiky, potlačiť ich urbánny charakter.

Etnografia na Slovensku nemohla vzniknúť
skôr ako problémy, ktorými sa zaoberala. Sústre-
denejšia pozornosť pri štúdiu dejín etnografie
súvisí s hľadaním odpovede na otázku, kedy
 záujem o spôsob života a kultúru ľudových
vrstiev prerástol do systematického bádania, ale
i o historické motivácie, ktoré ho vyvolávali. Už
v druhej polovici 18. storočia sa vinohradníci
a vinári stávali, vďaka súdobému fyziokratizmu,
objektom záujmu bádateľov. Odvtedy až do súčas -
nosti, tak ako sa menili historické a sociálno-
ekonomické podmienky, menili sa i dôvody, ná-
zory a metódy odborných prístupov k ich štúdiu.
To všetko našlo svoj odraz i v etnografických

štúdiách o vinohradníctve a vinárstve na Slovensku, ktoré významne prispeli ku komplexné-
mu poznaniu tejto problematiky.

Celkom isto by sme našli rozdiely v prístupoch a motiváciách tohto štúdia napríklad
v Notitiach M. Bela (Slavkovský, 2012: 14–23), či v monografii Slováci v Uhorsku J. Čaploviča
(1975) z 18. storočia a vo veľmi komplexnej vedeckej produkcii o vinohradníctve a vinárstve
E. Drábikovej (1989) v 20. storočí.

Do tohto pomyselného vedeckého radu ďalších osobností slovenskej etnografie, ktoré sa
tejto problematike venovali, sa svojou publikáciou zaradila i K. Popelková. Na rozdiel od star-
ších odborných prác, ktoré sa sústreďovali skôr na materiálne aspekty vinohradníckej kultú-
ry, jej regionálnych podôb, organizácie prác, na zvyky a normy, ktoré v materiálnej kultúre,
ale i v spoločenských vzťahoch udržiavali a „konzervovali“ vinohradnícke a vinárske tradície,
sa autorka rozhodla gnozeologický zámer svojej monografie upriamiť na sociálne transfor-
mácie, ktoré v priebehu 20. storočia vo vinohradníctve nastali. Tomuto cieľu podriadila i po-
stupy svojej práce. Ako tradičného agrárneho etnológa ma potešili tie časti publikácie, ktoré
sú na tomto výskume postavené historicky a etnograficky. Dokazujú aj dôvernú znalosť kul-
túrneho i sociálneho prostredia, v ktorom sa pri svojom výskume K. Popelková pohybovala.

Jednotlivé kapitoly (s netradičnými, skôr novinárskymi pomenovaniami) sprístupňujú
čitateľovi obraz života vinohradníkov v Modre a Pezinku, nielen v jeho historických, politic-
kých i hospodársko-sociálnych, ale i v tradičných kultúrnych kontextoch. 

Je obdivuhodné, ako generácie vinohradníkov v týchto mestách, na rozdiel od roľníkov na
Slovensku, dokázali menej bolestne prekonať i dve diskontinuity, o ktoré sa im postarala politická
moc v 20. storočí (Slavkovský, 2016). Ukázala sa sila medzigeneračnej transmisie v tomto so-
ciálnom a kultúrnom prostredí, ktorá pretavila dlhoročnú „skúsenosť“ na „normu“. Pritom
vieme, že každá generácia si z existujúcich hodnôt vyberá vždy len tie, ktoré sú pre ňu aktuálne.
Niektoré – Bohuslav Beneš ich nazval „etnografické“ (Beneš, 2000: 78) – však dosahujú pre-
kvapujúcu stabilitu a nemennosť. Sú formulované ako základné životné pravidlá. K. Popelkovej
sa podarilo mnohé z nich čitateľovi priblížiť – vzťah k vinohradníckej krajine, pestovaniu vínnej
révy, práce pri dorábaní vína, súdržnosť a ochotu kooperovať, ale i ochotu a schopnosť angažovať
sa v lokálnej sociálnej štruktúre a ovplyvňovať tak fungovanie celého mestského organizmu.
To všetko bolo výsledkom kontinuálneho medzigeneračného odovzdávania týchto hodnôt
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v rodinách i lokálnych komunitách. Aj rodina vinohradníka so svojimi medzigeneračnými
vzťahmi je produktom historického vývinu. Prejavuje sa v nej nielen odraz existujúcich spo-
ločenských vzťahov, ale i predchádzajúcich procesov a s nimi spojených hodnôt a tradícií.

Bohatá je i heuristika publikácie K. Popelkovej, i jej aplikovanie v odbornom texte. Zveda-
vého čitateľa upozorňuje na ďalšie pramene poznávania tejto veľmi zaujímavej časti kultúrnej
histórie Slovenska. Obrazová príloha, na peknej grafickej úrovni, funkčne dopĺňa text knihy.

Očakávanou úlohou recenzenta je však aj buď poukázať na prípadné nedostatky práce
alebo navrhnúť, ako by bolo možné jej odbornú úroveň ešte zlepšiť. Vopred konštatujem, že
vedecký zámer monografie, tak ako ho autorka definovala v úvode, bol splnený. Etnografia
však sleduje nielen vývoj materiálnej, sociálnej a duchovnej kultúry, ktorý dokumentuje v je-
ho tematickej komplexnosti, ale i komparatívne aspekty skúmaných javov. Tak mi v tejto sú-
vislosti napadlo, že by vedecky zaujímavým prínosom mohla byť komparácia Pezinka a Mod-
ry s podobným vinohradníckym mestom na Morave, s ktorou má Slovensko veľa spoločných,
ale i diferencovaných súvislostí v historickom, politickom i sociálno-ekonomickom vývoji.

To odporúčanie však nijako neznižuje odbornú hodnotu monografie K. Popelkovej, z ktorej
budú mať iste radosť i obyvatelia a rodáci oboch miest – Pezinka i Modry; je len pokusom
o inšpiráciu pre nový „vinohradnícky“ projekt a ďalšiu moravsko-slovenskú spoluprácu.

PETER SLAVKOVSKÝ,
Bratislava
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Pre akademickú slovenskú etnológiu, disciplínu s národopisným dedičstvom takmer sto rokov
trvajúceho výlučného záujmu o rurálnu kultúru, sa za uplynulé dve desaťročia – ktoré venovala
rozšíreniu záberu a antropologizácii svojej paradigmy – stal sústredený záujem o výskum de-
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