Deň kroja, hrdosti,
radosti aj úcty
Vyzerá to tak, že už to asi, našťastie, nie je náhoda. Renesancia folklóru má v krajine pod Tatrami
v aktuálne dlhodobom časovom priemete zelenú a je, povedané jazykom mladších vyznávajúcich
anglikanizmy, napevno „in“. Schválne som použil tento výraz – hoci ja osobne ho nemám v obľube
a prakticky ani v aktívnej slovnej zásobe –, aby som ním (paradoxne) poukázal na fakt, že nielen
starší, ktorým láska k tradíciám logicky prináleží viac, ale aj mladšie ročníky Slovákov a Sloveniek
sa čoraz intenzívnejšie pozerajú takpovediac ponad plece času.
Text: Igor Válek | Foto: autor, IÚ MS a Tomáš Kopecký

Správne „prezlečený“ jarmok

Aby lepšie poznali životy svojich
predkov a prirodzenejšie splynuli
s dušou národa (lebo existuje, verte!) a nechali aj svoju pomyselnú genetickú pamäť tiecť prirodzeným

korytom a navyše oboma smermi.
Pretože v tomto prípade je čas naozaj relatívna a nepodstatná veličina.
K tomuto trendu prispievajú nielen tradičné folklórne festivaly, ktoré priťahujú rastúci záujem, ale aj

nové formy tradičného, alebo aspoň
tradicionalizujúceho obsahu, spomenieme za všetky aspoň televízny
vrchol tejto pyramídy Zem spieva.
Začiatok septembra však priniesol
úplne nový. Naživo a pod otvore-
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Z matičnej „Šatnice“. Zuzana Pavelcová v kroji z okolia Piešťan

ným nebom v takmer prirodzenom
prostredí mestského – hoci miestami aj moderného – jarmoku. To sa
v sobotu 8. septembra popoludní
Krojovaná láska. Jeden z mnohých mladých
párov v Banskej Bystrici

tradičný Radvanský jarmok v centre
Banskej Bystrice prezliekol tak, že sa
z neho „vykľul“ slávnostný, veselý a
až neuveriteľne farebný Deň kroja.
Bol som tam a bez začervenania tvrdím, že v epicentre diania na Námestí SNP bolo toľko ľudí odetých
v krojoch alebo v ich vyšívaných častiach z rôznych slovenských regiónov, koľko ľudské oko – asi ani našich predkov – ešte nikdy nevidelo.
Nečudo, že takto vyobliekaní návštevníci vytvorili nový rekord – do
Knihy slovenských rekordov sa zapíše číslo 2 679. Čipkované party, operené klobúky, košele, oplecká, sukne, vyšívané nohavice, lajblíky, haleny, krpce, topánky a ešte mnoho a mnoho súčastí tradičného oblečenia sa zaskvelo tak, až oči prechádzali. Spev, tanec, husle, cimbaly, basy, píšťaly, ale aj fujary trombity – nedávno zapísané do Zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva
– doslova a dopísmena tvrdili muziku. Ba ešte presnejšie, dvíhali hladinu aj tak bujarej a družnej nálady. No a hrdosti, národnej a prirodzenej, nevyumelkovanej, nevyžiadanej inšpicientmi. Režisérom bol
skutočný život, hoci stačilo na chvíľu

privrieť oči, naozaj zabudnúť na čas,
a zdalo sa, že ste hoci v 19. storočí...
„Prišiel som do Banskej Bystrice v horehronskom kroji z Pohorelej. Verím, že
Dňom kroja sa zakladá jedna nádherná tradícia, keď vždy na konci leta si

Dnes ako včera. Pohľad skoro ako z jarmoku
19. storočia

budeme tu v Banskej Bystrici pripomínať to úžasné kultúrne dedičstvo, ktoré
sme zdedili po našich predkoch,“ povedal pre TASR vyobliekaný premiér
Peter Pellegrini, ktorý z mesta pod
Urpínom pochádza. Tu treba chváliť tých, čo všetko vymysleli aj zrealizovali. Deň kroja pripravil týždenník Slovenka v spolupráci s mestom

12

slovensko_3_2018.indd 12

20. 9. 2018 13:47:57

Banská Bystrica a Združením miest
a obcí Slovenska.
Matičný vklad a šatnica

Ruku k dielu priložila aj Matica
slovenská. Ako ináč, veď je to jedna z erbových strážkyň dobrých národných tradícií. Viac nám na otáz-

jatia venovanému kroju vznikla takmer
okamžite ako ideálna príležitosť prezentovať to nesmierne bohatstvo Matice, ktoré je ukryté v krojoch. Po úvodných rokovaniach ma kontaktovala Mária Reháková, majiteľka vydavateľského domu
STAR PRODUCTION, s. r. o., a onedlho sme spoločne „utkali“ sieť budúcej

ho i západného Slovenska. Podpredseda
Matice slovenskej Marek Hanuska prezentoval detviansky kroj, ja som zastúpila stred Slovenska v kroji z Liptovských
Sliačov, kroj z Myjavy prezentoval pracovník D MS Banská Bystrica Teodor
Sitarčík a kroj zo Šariša predviedol Zvolenčan Ondrej Barenec.“ Čo atmosfé-

Chvíľa na oddych. Aj s pohostením a
heligónkou

Veselá krása. Aj staršie Slovenky akoby omladli – krojom a úsmevom

ku, kde bol jeho predmetný začiatok, povedala jedna zo spoluorganizátoriek matičného vkladu Zuzana
Pavelcová: „Začiatkom leta sme s predsedom Svetového združenia Slovákov
v zahraničí (SZSZ) Vladimírom Skalským hľadali prieniky možnej spolupráce Matice slovenskej a SZSZ v najbližšom období. Myšlienka zapojenia sa Požičovne krojov a kostýmov MS do podu-

spolupráce. Matica nakrútila dve videopozvánky, ktorými pozývala nielen matičiarov zo Slovenska, ale i krajanov žijúcich v zahraničí... Za agilnej účasti vedúcej Požičovne krojov a kostýmov MS
Milady Špalkovej a jej pracovníčok sme
pripravili živú prezentáciu krojov z matičnej šatnice. Prezentáciu na pódiu sme
prichystali tak, aby diváci videli skvosty
šatnice z regiónov východného, stredné-

ra?! Opíšte svoje pocity, stretnutia,
zážitky... „Na Slovensku jestvuje množstvo podujatí venovaných našim tradíciám, ktorým bez pochýb patrí prívlastok výborné. No Deň kroja niekoľkonásobne prevyšoval mnohé superlatívy! Pozoruhodná bola najmä atmosféra, ktorú definovala silná hrdosť na naše korene, tradície, kultúru, na to, kým sme
a aké bohatstvo máme. Sila spolupatričnosti bola citeľná z každej strany. Monumentálny program sa niesol v znamení zdravej pýchy a oslavy. Jeden z blokov
bol venovaný spomienke na Štefana Nosáľa, v ďalšom sa prezentovala živá kultúra – kroje z regiónov Slovenska... Je
správne, že podujatie prišli osobne podporiť aj predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a či predseda ZMOS Michal Sýkora, ale i umelci – Zuzana Ťapáková či Alena Heribanová – zväčša
odetí tiež do slovenskej krojovanej krásy.“ Čo dodať? Tohtoročný Deň kroja je za nami a skutočná klenotnica
ľudových odevov je stále v tzv. Šatnici – Požičovni krojov a kostýmov.
Ponúka viac ako 700 mužských, 700
ženských, 200 detských krojov a tisíce doplnkov. Kroje, ktoré tu nájdete,
sú z celého Slovenska. Týmito krojmi sa šatili také nezabudnuteľné inscenácie a filmy, akými sú Tisícročná
včela, Dobrodružstvo pri obžinkoch,
Kubo, Kamenný chodníček, Ženský
zákon, Jánošík a či nedávno nakrútená rozprávka Sedem zhavranených bratov. n
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