Zoznam vskutku
reprezentatívny
Do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je dosiaľ zapísaných
sedemnásť prvkov. Presnejšie: osobitých prejavov tradičnej ľudovej tvorivosti uchovávaných
z generácie na generáciu v prirodzenom prostredí až do súčasnosti. Nateraz osemnástym
v národnom zozname je Drotárstvo, buďme však najskôr aspoň enumeratívne úplní...
Text: Dušan Mikolaj | Foto: archív redakcie a Igor Válek

Od fujary po ornamenty

Prvé uznanie sa dostalo roku 2010
fujare, „kráľovnej“ medzi ľudovými hudobnými nástrojmi, spevom
a melódiám na tomto citlivo zdobenom inštrumente. Radvanský jarmok
patrí k najstarším, najznámejším a
početne navštevovaným spoločenským stretávaniam na verejných trhoviskách v stredoeurópskom pries-

tore. Aušusnícke služby špaňodolinských
baníkov sú rituálne praktiky (banícka hostina, banícka omša, banícka
svadba a banícky pohreb) pretrvávajúce od 15. storočia. Tradičné ručné zvonenie na zvony a tradícia zvonárov na Slovensku zostávajú u nás
na mnohých miestach významnou
súčasťou identity, kultúry a historickej tradície. Terchovská muzika je

súručenstvom sláčikových nástrojov
a viachlasného spevu ľudových muzikantov. Čičmianske ornamenty sú charakteristickou výtvarnou výzdobou
zrubových domov a vzorov s geometrickým vzorom na výšivkách v tejto
obci.
Od salamandry k lipicanom

Banskoštiavnický Salamander bol pô-

Radvanský jarmok. Už dlhšie sa udomácnil v centre Banskej Bystrice
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Detviansky kríž. Podpolianska drevená krása
a viera

Čičmianske ornamenty. Azda najviac vyniknú v zime

ka Myjavskej pahorkatiny je spomedzi
mnohých druhov tejto techniky unikátna pletením pomocou množstva
paličiek. Vlani do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudli Fujara trombita, niekoľko metrov dlhý hudobný nástroj,
Modranská majolika s charakteristickým výtvarným zdobením, Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, ktorých vizuálnu stránku rezbárski maj-

vodne slávnostný sprievod baníckym mestom študentov a pedagógov
slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Tradičné bábkarstvo na
Slovensku sa opieralo o domáce divadelné, literárne i výtvarné tradície, pestovali ho rodiny kočovných
bábkarov. Gajdy a gajdošská kultúra
na Slovensku reprezentuje sumárne
technologické postupy výroby gájd,
Gajdoš. Je zosobnením osobitej časti našej
kultúry

Fujara. Náš „kráľovský“ ľudový nástroj

ich technickú a výtvarnú stránku a
sprievodné kultúrne prejavy pri hre
na tomto hudobnom nástroji. Modrotlač je charakteristický spôsob farbenia odevných a textilných látok.
Horehronský viachlasný spev je súzvukom výrazných hlasov skupiny spevákov, zvlášť podmanivo pôsobiacich v prírodnom prostredí. Vajnorský ornament patrí na území Slovenska medzi najvýraznejšie výzdoby
výšiviek, kraslíc či interiérovej nástennej maľby. Tylová paličkovaná čip-

Modrotlač. Tradičná sa nezaobišla bez
drevených foriem

stri farebnými ornamentmi povyšujú do originálnej pôsobivosti, i Chov
plemena koní lipican, ktorý je pýchou
Národného žrebčína v Topoľčiankach. A nielen jeho, lebo všetkým
vyššie menovaným pokladom patrí
punc reprezentatívne a národné... n
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