
76

acta musei tekovensis levice
zborník tekovského múzea v leviciach – iX – 2013, s. 76 – 87____________________________________________________________________

SÚČASNÁ PODOBA FAŠIANGOVÝCH SLÁVNOSTÍ 
NA PRÍKLADE OBCE RYBNÍK

adam uhnák

Tekovské múzeum, sv. Michala 40, 934 69 Levice
E- mail: adam.uhnak@gmail.com

abstract:
uhnák a. 2013: the contemporary form of carnival (fašiangy) on example of 

rybník village. acta musei tekovensis levice 9: 76 – 87.
 The paper describes carnival (fašiangy) as a customary occasion. It maps carnival 

celebrations the “čilejkárska” village of Rybník, explains functional changes in 
celebration, characterises them and compares them with traditional celebrations. 
The author characterises the modern way of celebration and explains changes 
which are transforming the character of carnival (fašiangy) and captures their 
causes.
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ÚVOD

 Fašiangy, začínajúce sviatkom Troch kráľov a končiace prvým dňom štyridsať-
dňového pôstu, Popolcovou stredou, nazývanou tiež „Škaredou“, boli obdobím, ktoré 
slúžilo na oslavu konca zimy a príchodu jari. Zároveň tiež boli príležitosťou na do-
statočné využitie času pred dlhotrvajúcim kresťanským pôstom. Je ťažké presne určiť 
pôvod Fašiangov, mnohí ich podoby prirovnávajú k sláveniam v iných oblastiach 
Európy, akým bol napríklad sviatok dii parentes, čiže dni rodičov (HorvátHová 1986). 

FAŠIANGY NA SLOVENSKU

 „Mjasopust“, ako boli Fašiangy nazývané ešte v období Veľkomoravskej ríše, 
mal svoju štruktúru slávenia, ktorá sa striktne dodržiavala a uchovávala sa niekoľko 
storočí. Pre fašiangové slávnosti, ako aj ostatné kalendárne obyčaje viažuce sa k jar-
nému cyklu bolo typické hojné hodovanie, ale tiež magické úkony a veštby. Tie mali 
zabezpečiť bohatú úrodu, chrániť pred nepriazňami počasia a chorobami. Proti týmto 
pohanským prejavom ostro vystupovala cirkev (turzová 1970). Tá totiž liturgický 
kalendár prispôsobovala pôvodnému cyklu výročných obyčajov, dávala mu novú 
organizačnú podobu. Vytváral sa jeden stabilný kalendár výročných sviatkov, no ich 
cirkevné a ľudové stvárnenie bolo odlišné (LutHer 1982). 
 Samotná príprava zábav a osláv sa začala už na začiatku fašiangového obdobia, 
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organizáciu mali na starosti mládenci z dediny na čele so svojim richtárom. Orga-
nizácia fašiangovej zábavy bola zaväzujúca povinnosť, ktorá sa stávala zároveň aj 
pokračovateľom tradície, pretože žiadny z nových richtárov sa nechcel nechať za-
hanbiť a oslabiť svoje postavenie v skupine. Napriek výraznej podobnosti v priebehu 
osláv sa vďaka rôznemu etnokultúrnemu vývinu tradičnej kultúry objavujú zmeny, 
ktoré na základe iného kultúrneho prostredia menia podobu sviatku. Na demonštráciu 
lokálnej diverzity môžeme použiť niekoľko príkladov na odzrkadlenie rôznorodosti 
zvykov fašiangových slávností. 
 V susednej Hontianskej župe chodili mládenci vyberať po domoch raž, z ktorej 
nachystali na koniec Fašiangov ražnú pálenku, tiež obchádzali domy mladých dievčat, 
aby zistili, či ich môžu na zábave požiadať o tanec (HorvátHová 1986).
 Medzi „Čiľejkármi“, konkrétne v Rybníku sa hovorilo, že čím sú Fašiangy 
dlhšie, tým je to starým dievkam lepšie, lebo majú viac času vyhliadnuť si ženícha. 
Na Fašiangy tiež robili gazdovia zmluvy so žencami na budúci rok, dohadovali plácu 
(Horniačik 2000).
 Celé fašiangové obdobie vrcholilo v posledných troch dňoch, do ktorých sa sú-
stredili všetky zvyky a zakončovali sa bujarými zábavami. Začínalo sa sprievodom 
v maskách, ktorý chodil z domu do domu, vinšovali sa vinše tradičného lokálneho 
charakteru, spievali sa piesne s určitými slovnými obmenami. 
 Základným tradičným prvkom oslavy Fašiangov na celom území dnešného 
Slovenska bola obchôdzka v maskách. Práve masky sú nositeľmi magických úkonov 
a spočiatku mali obradový charakter. Stali sa prostriedkom plodonosného a ochranné-
ho charakteru symbolizujúceho obradové úkony, ktoré mali priniesť prosperitu počas 
celého roka a odohnať zlých duchov (Slivka 1990).
 Za priania a vinše boli odmeňovaní jedlom, ktoré im napichovali na ražeň a zväčša 
aj alkoholom. Neskôr sa schádzali v krčme alebo v inej spoločenskej miestnosti, 
ktorú si vopred pripravili a oslavovali. V tieto dni sa zväčša nepracovalo, obriadil 
sa len dobytok a nechodilo sa ani do školy. Obliekali si sviatočné šaty, pripravovali 
sa tradičné jedlá, piekli „chrapne“ (tradičné obradové jedlo viažúce sa k Fašiangom, 
ktoré sa pripravuje smažením vo vriacom oleji alebo tuku). Už Ján Čaplovič vo svojej 
Etnografii Slovákov v Uhorsku spomína veľké oslavy posledných troch fašiangových 
dní: „Oslavujú posledné tri dni so všemožnou pompou, starí a mladí sa zabávajú tak 
dobre, ako len vedia.“ (čaplovič 1997).
 Fašiangy svojou nezameniteľnou podobou osláv boli súčasťou obrazu hlavne slo-
venskej dediny. Práve uzavretá komunita a úzke vzťahy v spoločnosti na dedine boli 
vhodným prostredím na rozvíjanie vzťahu k lokálnym tradíciám. Zúčastňovali sa ich 
všetky vrstvy spoločnosti. Etnokultúrny vývoj obyčajov v rôznych častiach Slovenska 
však priniesol zmeny, ktoré záviseli od intenzity vývoja v danej lokalite (FegLová 
1982).
 Viera Feglová v štúdii Súčasné podoby obyčajov v kultúrnom systéme Slovenska 
radí kalendárne zvyky ku „kultúrnym tradíciám, ktoré tvoria duchovnú nadstavbu 
a odzrkadľujú hospodárske, sociálne predstavy o živote a záujmoch človeka.“ (FegLo-
vá 1982). Práve zmeny v myslení sa považujú za hlavnú príčinu úbytku záujmu o tra-
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dičnú kultúru a vytrácanie sa kalendárnych obyčajov z povedomia ľudu. Dynamickú 
zmenu vo vývoji spomína aj Daniel Luther, ktorý vidí príčiny odklonu od tradícii 
v zmene spoločnosti. Vo svojej práci o kalendárnych zvykoch sleduje hlavne povojno-
vé obdobie. Kolektivizáciu vníma ako jeden z hlavných dôvodov, prečo upadá vzťah 
k tradíciám. Odpútanie sa roľníka od pôdy je podľa jeho slov takým silným zásahom, 
že sa mení „existenčná základňa“ a tým sa mení aj hierarchizácia hodnôt (LutHer 
1986).
 Podobnú paralelu môžeme nájsť aj v súčasnej podobe slovenskej dediny a jej po-
stoja k tradíciám. Je pravdou, že sa zmenili nástroje zmeny, ale výsledky sú podobné 
a odklon od tradície je ešte výraznejší. Nedá sa presne určiť konkrétna príčina, no 
faktorov môže byť niekoľko. Výraznú časť tohto javu môžeme pripísať urbanizácii 
obyvateľstva, čiže vyprázdňovaniu dedinského prostredia, tiež generačnej obmene 
slovenského vidieka či globalizácii a v neposlednom rade zoslabnutiu pozície cirkvi, 
ktorá hrala výraznú rolu v živote ľudu na slovenskom vidieku.

OBNOVA FAŠIANGOVEJ TRADÍCIE V RYBNÍKU

 Napriek alarmujúcim zmenám slovenského vidieka v súvislosti s postojom 
k tradičnej kultúre sa objavujú revitalizačné snahy, ktoré hlásajú návrat ku koreňom. 
Momentálna politická a kultúrna situácia v Európe združuje krajiny a národy do veľ-
kých celkov, ktoré stierajú rozdiely. Multikulturalizmus prekrývajúci tradície sa stáva 
strašiakom pre menšie národy a podnecuje ich, aby hľadali cestu k tradíciám a tým sa 
odlíšili od veľkých spoločenstiev, ktoré ich môžu ľahko pohltiť. Otvára sa tak priestor 
pre iniciatívu zmeniť súčasný stav národného povedomia a jednou z ciest by mohol 
byť práve návrat k pôvodným tradíciám.
 V čilejkárskom mikroregióne sa objavujú rôzne spolky, zoskupenia a folklórne 
skupiny, ktoré vytvárajú podmienky pre obrodu tradičných kultúrnych prejavov. 
V obci Rybník sa aktívne podieľa na obnove tradičných prejavov kultúry, ale aj po-
zdvihnutie spoločenského života obce Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS). 
Aj Daniel Luther spomína, že najaktívnejšími skupinami, ktoré organizujú podobné 
aktivity, sú práve miestne spolky a folklórne skupiny: „Popri už spomínaných funkci-
ách napomáhajú rozvíjať národný a miestny svojráz, formovať súdržnosť spoločenstva 
sprostredkovane cez vzťah k ľudovým tradíciám a v neposlednom rade poskytujú 
i aktívne estetické využitie“ (LutHer 1986).
MO MS v Rybníku chcel nadviazať na kultúrnu tradíciu a obnoviť fašiangové sláv-
nosti v obci. Prvé náznaky obnovy Fašiangov sa datujú do začiatku deväťdesiatych 
rokov 20. storočia. Vtedy organizáciu zabezpečovala, podobe ako to bolo v minulosti, 
miestna mládež, no tradícia sa obnovila len na dva ročníky a opäť zanikla.
 Súčasná podoba fašiangových slávností pod záštitou MO MS začala svoju tradíciu 
v roku 2007. Ich podobu zachytáva aj Katarína Holbová v oblastnom periodiku: 
„Tohto roku sa do sprievodu masiek zapojili mnohí, mladí i starí, takmer 40 ľudí. 
V sprievode sa zišli všetky generácie Rybníčanov – od päťročných až po 66 ročnú, 
a tak bola obchôdzka obcou plná zábavy“ (HoLbová 2010).
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 Samotný priebeh osláv spolu s fašiangovým sprievodom nemení svoj tradičný cha-
rakter. Príprava osláv drží tradíciu predkov a predkladá Fašiangy, ktoré sa svojou štruk-
túrou podobajú na obrady z minulosti, ale prenesený význam sa stáva už len nástrojom 
budovania národného povedomia. Charakter a symboly, ktoré boli opisované v prvej 
kapitole článku sú síce viditeľné aj v súčasných oslavách, ale dotvárajú len atmosféru 
fašiangových slávností. Prejavy sa prispôsobujú súčasnému stavu slovenskej dediny 
a odzrkadľujú jej spôsob života. Zmena kultúrneho a spoločenského povedomia mení 
podmienky stvárnenia tradičných obyčajov a mení tým aj ich štruktúru.
 Kedysi trojdňový záver Fašiangov sa odohráva už len v jeden deň víkendu, najmä 
v sobotu. Začína sa fašiangovým sprievodom za doprovodu ľudovej hudby a spevu. 
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia skúmala fašiangové sprievody aj Katarína 
Holbová (v starších prácach figuruje pod dievčenským menom Rényiová) a všímala si 
zmeny komparáciou medzi dvoma obcami. Už v tom období zachytáva rôzne funkčné 
zmeny, ktoré sa odzrkadľovali v priebehu sviatkov. Výsledkom jej štúdie s názvom 
Fašiangová obchôdzka v Tekove je zaznamenanie veľkých rozdielov v prejavoch 
v obci, ktorá si tradíciu zachovávala nepretržite a v dedine, ktorá fašiangové zvyky 
nanovo obnovila. V novovytvorenej tradícii vidí prvky nanovo vytvorené, ktoré už 
nedokážu sprostredkovať magickú funkciu, ktorými boli Fašiangy v minulosti typické 
(rényiová 1982).
 Podobný charakter sa odráža aj v novovzniknutej tradícii v Rybníku, vytráca sa 
tradičná funkcia, i keď vzápätí môžeme dodať, že cieľom organizátorov nebolo obno-
viť pôvodný charakter, ale skôr preniesť tradičnú atmosféru sviatku do súčasnosti.

PRIEBEH FAŠIANGOVÝCH SLÁVNOSTÍ V RYBNÍKU

 Obnova fašiangovej tradície sa v Rybníku pretransformovala do jednodňovej osla-
vy s fašiangovým sprievodom a večernou zábavou, ktorá je zavŕšená pochovávaním 
basy.
Fašiangovým sviatkom sa stala sobota. MO MS propaguje prichádzajúce slávnosti 
v miestnom rozhlase, či výlepom oznamovacích plagátov. Organizačná skupina sa 
snaží zapojiť do osláv aj širšiu verejnosť, nevytvorila z Fašiangov divadelné predsta-
venie, ktoré len pasívne vnáša pozorovateľov do deja, ale snaží sa skôr aktívne zapojiť 
domácich obyvateľov, aby čo najsilnejšie mohli prežiť atmosféru tradičných kalen-
dárnych obyčajov. Aj tu je jasne pozorovateľný zámer o obnovu a návrat k tradíciám. 
Hovorí o tom aj jedna z pozvánok na Fašiangy z roku 2010: „Všetci záujemcovia 
o účasť vo fašiangovom sprievode sú srdečne vítaní, stačí si priniesť masku podľa 
vlastného výberu a veselú náladu! V prípade, že nemáte vlastnú masku, pomôžeme 
Vám ju zhotoviť !“
 Aj v Rybníku, ako vo väčšine obcí v súčasných podmienkach, pomáha pri podob-
ných akciách miestna samospráva. Zmenili sa tradičné sídla fašiangových slávností, 
krčmy boli vymenené za kultúrne domy, či obecné úrady. Týmto spôsobom sa obec 
snaží zastrešiť akciu, ktorá spoločensky a kultúrne zasahuje jej obyvateľov.
 V Rybníku sa celá slávnosť začína zabíjačkou. Na obecnom priestranstve sa zíde 
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partia chlapov a za tónov harmoniky pripravujú zabíjačkové špeciality na slávnosti. 
Neskôr sa predávajú za symbolickú cenu, dotvárajú fašiangovú atmosféru a v nepo-
slednom rade lákajú ďalších návštevníkov (obr. 1).
 Fašiangový sprievod s maskami sa stretáva v Rybníku pred kultúrnym domom, 
kam sa po obchôdzke opäť vráti. Od obnovenia tradície sa vystriedalo množstvo 
masiek, ktoré majú svoj antropomorfný (nevesta, ženích, cigán...), či zoomorfný (tur, 
medveď, kôň, prasa..) základ v tradičných oslavách, ale objavili sa i masky, ktoré 
odrážajú zásah modernej spoločnosti (obr. 2). Táto synkretická zmes tradičných a sú-
časných vplyvov dáva fašiangovým slávnostiam novú podobu, ktorá je symbolom 
a ukazovateľom súčasnej slovenskej dediny.
 Sprievod obchádza dedinu za doprovodu hudby - harmoniky a neustáleho spevu 
(obr. 3 a 4). Zastavuje sa len v domoch, kde bývajú členky MO MS alebo im blízke 
rodiny, vytráca sa pôvodný zámer fašiangových obchôdzok, ktoré sa zastavovali 
v každom dome a vinšovali (obr. 5). Totožný priebeh zaznamenáva aj Katarína 
Holbová v osemdesiatych rokoch 20. storočia pri pozorovaní fašiangového sprievodu 
v Hronských Kľačanoch (rényiová 1982).
Dôvod a vysvetlenie treba hľadať v zmene vidieckeho života. Spoločnosť, ktorá bola 
silne uzavretá a spletená rodinnými väzbami sa zmenila. Mnohé rodiny žijú uzavretým 
spôsobom života a dištancujú sa od akýchkoľvek spoločenských aktivít vo svojom 
domácom prostredí.
 Na čele fašiangového sprievodu stojí vodca, ktorý nesie ražeň, v tomto prípade aj 
kapsu, do ktorej podľa svojho vinšu pýta odmenu. Od vzniku novej tradície fašian-
gových slávností v Rybníku sa vodca – vinšovník mení, ale samotný text vinšu až 
na malé obmeny zostáva rovnaký. Po želaniach príde na rad výslužka, vodca už má 
pripravený ražeň a otvorenú kapsu (obr. 6). Spôsob odmeňovania sa nemení, na ražeň 
sa napichuje kus slaniny alebo prevesí klobása. O tejto podobe osláv môžeme pove-
dať, že ide skôr o symbolickú odmenu, ktorá demonštruje tradičný zvyk obdarovania 
ako odplatu za priaznivý vinš (vo fonetickej transkripcii).

„Gazda, gazďiná, Fašange sa tu,
Prišľi sme Ván zavinšuvať.
Ot Fašangu do Veľkej noci,
Vinšujen Ván kračje noci.
Ces ďeň slňječka ťepliho,

Abi sťe maľi zdravíčka dobriho.
A tá moja kapsa úbohá,
šetko berje, čo gdo dá.
Či slaňinku, či rebrá,

šetko, čo Pán Boh požehná. 
A ťeraz hore gazďinej, 
na vysokje konope.“

Repertoár piesní, ktorý sa spieva počas obchôdzok je tradične fašiangový v čilejkár-
skom nárečí.
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Fašange, Turíce

1. Fašange, Turíce, Veľká noc príďe,
gdo ňima kožuška zima mu buďe.

2. Ja ňiman, ja ňiman ľen sa tak trasjen,
dajťe mi slaňinky, nech sa vypasjen.

3. Fašange, fašange, fašangovje časi,
jedni pijú, druhí jeďja za stolon klobási.

4. Hintan nán ňedaľi, tuto nán dajú,
tu prasa zabiľi, slaňinku majú.

5. A mi ........, ňeboráci, ňimáme čo jesťi,
musíme sa z dom, do domu po ďeďiňe pľjesťi.

/:Skácala do konopí, skácala do ľanu :/
/:Napľujen ti do mechúra, miesto tvojho dohánu:/

/:V konopisku, konopisku, žena muža pásla:/
/:Mužu, mužu na môj dušu, ťi si moje prasa:/

/:Čilej son sa rozihrala, čilej že mi hrajťe:/
/:keď si ľahnen do postieľky, pokoj že mi dajte:/

Fašangoše tarangoše, od Veľkího piatku
Daj sa diovča odmaľuvať budeš mať pamiatku

Fašange sa krátia, už sa nenavrátia.
/:Starie diovke kľajú, že sa nevydajú:/

Fašange sa krátia už sa nenavrátia.
/:Aj diovčence plačú, že sa nevyskáču:/

Fašange sa krátia už sa nenavrátia.
/:Aj mládenci želia, že sa neoženia:/

 Na záver obchôdzky sa sprievod vrátil späť do kultúrneho domu, kde ho čakal do-
máci pán, v tomto prípade starosta obce. V sále ho už očakávali zvedaví návštevníci, 
ktorí sa prišli pozrieť na záverečnú ceremóniu – pochovávanie basy.
 Určité porovnanie môžeme nájsť aj pri záverečnom vinšovaní „richtárovi“, 
v prenesenom význame sprievod prišiel zaželať gazdovi do jeho domu prosperitu, 
zdravie a aby dokázal správne riadiť svoje hospodárstvo. Týmto aktom sa spoločnosť 
obce utužuje, vytvára sa povedomie, ktoré naznačuje silnú spätosť so svojou dedinou 
a participáciu na jej kultúrnom a hospodárskom živote. Celý vinš sa navyše odohráva 
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pred publikom, ďalšími obyvateľmi obce, čo ešte podčiarkuje spoločenský rozmer 
slávnosti. V neposlednom rade má publikum zároveň možnosť vidieť fašiangové 
vinše na vlastné oči, keďže sprievod nechodil z domu do domu.
 Posledným vinšom sa završuje fašiangové obdobie, končí sa čas veselosti a ho-
dovania, na rad prichádza symbolické pochovávanie basy (obr. 7). Uprostred sály 
kultúrneho domu sa pripravia máre, položí sa na ne basa a obkolesí ju fašiangový 
sprievod. Do sály vchádza „kňaz“, postaví sa pred položenú basu a komickými veršami 
navodzuje atmosféru poslednej rozlúčky, pohrebu. Masky z fašiangového sprievodu 
sa menia na trúchliacu rodinu a odprevádzajú basu na poslednú cestu.
„Kňaz“ odriekava modlitbu a basa mu symbolicky odpovedá:

„Kňaz“: Domine, Domine, čo to buchoce v komíne?
„Basa“: Čo by tam buchotalo, keď tam všetko pokapalo.
K: Dolores, Dolores, naučia Ťa v pekle móres.
B: Na mňa sú moc krátki, za štyridsať dní som spátky.
K: A ty naša basa, tancovala pri Tebe celá kasa, včera som Ťa chytal za kolená, dnes 
si už na márach vystretá.
B: Budeš ma chytať len za uši lebo za kolená, to sa vraj nesluší.
K: Lúčime sa s Tebou milá basa lebo si narobila našim starým dievkam mládencom 
nešťastia.
B: Času je vždy habadej, aj po pôste bude nádej.
K: Keby si nebola toľko pila, bola by si ešte žila.
B: Aj tak mi to nevadí lebo my sme kamaráti.
K: Dolores, Dolores naučia Ťa v pekle móres.
B: Intenciones, kto nemá lístok, nech si kúpi na štacióne...

Nasleduje „smútočná pieseň“.

Nastala nám ľudia smutná hodina,
Už nám naša milá basa umrela.

Umrela, umrela, kde už ja pôjdem,
takú prechlastanú v pekle nepríjme.

Vždycky si nám bola dobrou priateľkou,
radšej ťa objímem ako s frajerkou.

Rybnické dievky nenariekajte,
radšej si mládencov viacej všímajte.

Prestaňte mládenci chodiť na vidiek ,
na Vaše bolesti v krčme bude liek.

A vy staré baby, od Vás sa lúčim,
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všetkých starých vdovcov vám tu poruším.

Neroňte tak slzy, neplačte nahlas,
však tí starí vdovci pôjdu len na Vás.

Lúčim sa aj s Vami Vy moji milí,
spolu sme hrávali, spolu sme pili.

Aj vám milí lumpi, zbohom Vám dávam,
zbytok páleného Vám tam nahávam.

Už ide do hrobu, nechce sa jej žiť,
než ju pochováme, dajme jej napiť...

Verše sa niekoľko krát opakujú, pridáva sa ďalšia pieseň. Masky z fašiangového 
sprievodu vykonávajú funkciu plačky, hladkajú basu, utierajú si slzy a pri tom hlasne 
nariekajú. Za znenia smútočnej piesne spevácka skupina vezme basu a spolu so sprie-
vodom ju vynáša zo sály na znak ukončenia Fašiangov.
 Taktiež sa vytráca pôvodný zvyk, kedy pochovávanie basy bolo posledným aktom 
fašiangových slávností a bolo súčasťou ukončenia zábavy. V súčasnej podobe sa stalo 
časťou kultúrneho programu, ktorá reprezentuje tradičné zvyky a samotná zábava sa 
začína až neskôr. Podobnú transformáciu zvykov fašiangových slávností opisuje aj 
Katarína Holbová v Hronských Kľačanoch. „Zmena prostredia, v ktorom sa obyčajový 
celok realizoval, poznačila a upravila aj jeho vonkajšiu podobu a ešte viac umocnila 
jeho zábavnú funkciu na úkor ostatných.“ (rényiová 1982).

ZÁVER

 Pri etnologickom štúdiu súčasných podôb kalendárnych obyčajov sa do popredia 
tlačia prvky, ktoré sú výsledkom spoločenských a kultúrnych zmien. Tradičnosť prv-
kov a slávností je prekrytá novovzniknutým charakterom osláv. Vytvára a prezentuje 
sa akási nová podoba, ktorá síce obnovuje tradíciu, ale formou, ktorá nie je typická 
a zastiera základné princípy formy pôvodnej.
 Daniel Luther už vo svojej štúdii z osemdesiatych rokov 20. storočia jasne popi-
suje transformáciu kalendárnych obyčajov vplyvom celospoločenských zmien, ktoré 
sa odzrkadlili v zmene charakteru osláv v súvislosti s kalendárnymi obyčajami. Vývin 
kultúry a jej javov sa pochopiteľne nezastavil a jeho definíciu môžeme použiť aj 
v súčasnosti. Vo svojej štúdii dbá hlavne na vlastnosti konkrétnych tradičných prvkov 
a ich analýzu v novom prostredí.



84

1. „Stabilnosť.
2. Historická, sociálna a geografická ohraničenosť.
3. Selektívnosť ako prostriedok aktualizácie obyčajových javov.
4. Kolektívnosť, dôležité je tu spresnenie aktívnych a pasívnych nositeľov tradície.
5. Normatívnosť, stanovenie normatívnych zložiek obyčaja.
6. Produktívnosť, čiže schopnosť obyčaja vytvárať spoločensky aktuálnu hodnotu“ 

(LutHer 1982).

 Vývin kalendárnych obyčajov je teda nepopierateľný. Z väčšej časti sa však od-
borná analýza zaoberá porovnávaním javov tradičných a súčasných, pričom si treba 
uvedomiť, že vzhľadom na tak rozsiahlu kultúrnu a spoločenskú zmenu je komparácia 
niektorých prvkov už nereálna. Dochádza teda k transformácii tradičných prvkov, 
ktoré nesú odkaz staršej generácie. Ich vonkajší prejav môže predstavovať tradičnosť, 
ale funkcia sa aktualizovala na súčasné podmienky spoločnosti. Podobne tak sa pre-
javuje aj slávenie Fašiangov v Rybníku. V regióne sa objavuje niekoľko ďalších obcí, 
v ktorých registrujeme náznaky obrody tradičných slávností, ktoré dodávajú danej 
obci stratený charakter a odlišujú ju od celku. V tomto prípade nemusíme hovoriť 
len o kalendárnych obyčajoch, ale aj o príležitostiach, ktoré dodávajú obci a lokalite 
stratený charakter. Za všetky môžeme spomenúť oslavy vinobrania, tradičné jarmoky, 
či dožinkové slávnosti. Obnovená tradícia je výsledkom revitalizácie slovenského 
vidieka, akú môžeme pozorovať v rôznych oblastiach Slovenska. Jej pôvod je hlavne 
v hľadaní tradičných hodnôt a obnove funkcie slovenskej dediny ako ich nositeľke.
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Obr. 1.
Príprava tradičných
zabíjačkových špecialít.
Foto: archív Ocú Rybník.

Obr. 2.
Fašiangový
sprievod
(Rok 2011).
Foto: archív Ocú 
Rybník.



86

Obr. 3.
Fašiangový sprievod
(Rok 2009).
Foto: archív
Ocú Rybník.

Obr. 4.
Fašiangový sprievod
(Rok 2010).
Foto: archív
Ocú Rybník.

Obr. 5.
Zábava v sprievode.
Foto: archív
Ocú Rybník.
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Obr. 7.
Pochovávanie basy.
Foto: archív Ocú Rybník.

Obr. 6.
Vodca s kapsou.
Foto: archív Ocú Rybník.


