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Punk a jeho estetické chápanie 

 

Adam MIKUŠ 

 

Úvod 

Práca je pokusom o pomenovanie môjho osobného postoja k hudobnému žánru s 

názvom punk, ktorému sa aktívne venujem. Zároveň sa pokúsim nielen reflektovať, ale aj 

objasniť pomerne krátke dejiny a vývoj tohto žánru, odštartovaný rokom 1977. V punku 

budem hľadať krásu, estetický vkus, umelecké dielo, dobro, pravdu, rozum - teda estetické 

kategórie, ktorým som väčšinou prisúdil vlastný význam. 

 

V prvom rade, sa musíme sústrediť na vnímateľov, recipientov tohto žánru s názvom 

punk ako aj na vnímateľov, ktorí sa nedokázali stotožniť s ideou, ktorú táto hudba ponúkla. 

Rozdelil som ich preto do dvoch skupín, pretože, nato aby vnímateľ vôbec prijal takúto 

hudbu,  musí podľa mňa prejsť určitou prípravou, aby bol schopný vnímať punk, a ak je 

pripravený, tak mu tento žáner dokáže niečo dať, v tej dobe fakty, ktoré bolo zamlčané. Tou 

druhou skupinou, sú vnímatelia, ktorí nie sú pripravení na vnímanie punku a preto ju buď 

príjmu a nepochopia alebo odsúdia.  

Ku koncu rokov sedemdesiatych, vznikol štýl s názvom punk. Musíme si uvedomiť 

aj skutočnosť, že v tej dobe pojem krásna, harmónia, dobra, vytvárali  hippis kapely 

(Emerson, Lake and Palmer) a média ktoré dávali dojem dokonalej krásnej zeme s názvom 

Anglicko. Za krásneho človeka bol vtedy považovaný každý jeden, ktorý mal na sebe zvonáče 

a kravatu a tváril sa, že sa nič nedeje, že vôkol je súlad, harmónia, že iba krásni ľudia, dokážu 

vytvoriť krásne veci a pri tom to nebola krása, ktorá týchto ľudí obklopovala, ale bola to 

škaredosť, pretože prestali vnímať krásno, ich vnímanie krásneho bolo nedokonalé, pretože 

nechceli uvedomiť, že ich zem zasiahla hospodárska kríza, že napr. skládka, ktorá bola v 

centre Londýna a týčila sa do 7 metrovej výšky, oni si ju nevšímali, ale ako som spomenul, 

bola to doba „škaredosti“, ktorá pôsobila na ľudí, na ich duše. V tejto dobe “škareda„ vznikol 

punk, žáner, ktorý ľudom dokázal vniesť ideu, že sa môžu na seba dívať ako na krásnych, aj 

keď sa ako krásnymi necítili. Osobne si myslím, že táto hudba mala ľudí aj šokovať, a hlavne 

fascinovať ich. Podstatný bol zážitok a dojem, ktorý tento estetický objekt vytvárala ( kapela 

Sex Pistols1 ), pre mnohých to bola pravda, ktorú nikto na verejnosti nebol schopný povedať 

                                                            
1 GLASPER, I : Historie punku ve Velké Britanii. vydavateľstvo Volvox Globator, Praha 2000, str. 21 
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okrem nich a taktiež skutočnosť uvedomenia si ako to je a kto za to môže. Ako som už 

spomínal, exitovali dve skupiny divákov ,tie ktoré sa s ich pohľadom na pravdu a krásu 

stotožňovali a tie ktoré nimi pohŕdali a báli sa ich. A čo bolo vlastne na nich krásne a dobré ? 

Z môjho pohľadu krásne na nich bolo to, že dokázali vyjadriť svoju súdnosť priamo do 

tváre cez svoju estetickú skúsenosť a aj to, že ich vnímanie vtedajšej doby bolo priekopnícke 

v tom, že ukázali ľudom, že aj navonok škaredí ľudia môžu niečo zmeniť a dokázať a koniec 

koncov, že nie sú to len občania druhej kategórie2.. Je úplne jasné, že ak prijímateľ pochádza 

z chudobnej rodiny a ide na koncert kapely ktorá pochádza z toho istého zázemia a reaguje na 

tie isté veci, ktoré trápia rovnakú vrstvu ľudí, a ocení ju viac ako iný človek. Tu narážam na 

myslenie ľudí tej doby, lebo vďaka nim, sa idea krásy, krásneho človeka zmenila, pretože 

človek dokázal vnímať seba ako krásneho, aj keď krásnym nebol(z pohľadu verejnosti).  

 

1. Recipienti hudobného žánru punk od doby vzniku až po súčasnosť 

Tak ako každý žáner sa formuje, tak sa formujú aj jeho vnímatelia a prijímatelia. 

Najlepšie by bolo rozdeliť ich na niekoľko skupín, respektíve ročníkov:   

 

1.1 Staršia generácia (Päťdesiatnici) 

Títo vnímatelia, prijímatelia boli svedkami, respektíve ich zastihla táto hudba v ich 

mladosti. Či už to bolo v Európe(kapela Sex Pistols) alebo v Amerike (Ramones3). Niektorí 

z recipientov, si myslia, že za celým zrodom hudobného žánru punku bola kapela The Sex 

Pistols, druhá časť si myslí, že to bola americká kapela Ramones. A kto to vlastne boli a aká 

bola ich úloha v žánri punk? Ramones pochádzali z New Yorku. Ramones sa prvý krát 

vydriapali na pódium 1974 na 23rd Street v Performance Studio4. Sledovaní asi tridsiatkou 

kamošov a iných bláznov, kapela zahrala krátky set založený na songoch trvajúcich do troch 

minút. Oskalpovali estetiku rocku až na kosť – prinášajúc chytľavé melódie, priblblé texty a 

obmedzený výber akordov pri šialenej rýchlosti."Nasledujúci popis hudby produkovanej 

kapelou, môže poslúžiť aj na priblíženie textovej stránky a celkového štýlu prezentovaného 

touto štvoricou: "Hlavné hudobné poznávacie značky Ramones boli minimalizmus a melódia, 

žiaden zo songov z debutového setu nepresiahol dĺžku deväťdesiat sekúnd a každý bol hrozne 

chytľavý. Tento prístup bol charakterizovaný spevákovým maximom, čo malo za cieľ 

eliminovať zbytočnosti a zamerať sa na podstatu."  

                                                            
2  THOMAS, D : Johny Rotten, jeho vlastnými slovami. vydavateľstvo CHAMPAGNE AVANGARDE, 
Bratislava 1993, str. 71 
3 SVÍTIVÝ, E : Punk is not dead. vydavateľstvo Ginko Press, Bratislava 2007, str. 32 
4 SVÍTIVÝ, E : Punk is not dead. vydavateľstvo Ginko Press, Bratislava 2007, str. 33 
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V roku 1976 sa im podarilo nahrať dlhohrajúci, rovnomenný album, ktorý sa stal 

neoficiálne prvou punk nahrávkou v Amerike. Ramones úspešne (s istými výkyvmi) 

pokračovali až do začiatkov tohto tisícročia, kedy svoju kariéru ukončili. Prvá doska v 

momente obletela Ameriku, u kritikov spustila vlnu štvavých výčitiek proti "neohrabanosti" 

hudobníkov, v rádiách a u hudobných nadšencov však zabodovala. V mnohom pomohol už 

vtedy známy Britský hudobný producent a moderátor vlastnej show na BBC 1, výnimočný 

John Peel. Takto sa o novej platni vyjadril v knihe Dicka Portera: "Nikdy predtým, okrem 

Little Richarda, som nepočul nič tak surové a kontroverzné a nebol som si istý, či to mám 

pustiť, lebo ta doska bola tak šialená! Úplne to zmenilo ten večerný program." Okrem iného, 

to čo už Ramones 2 roky produkovali doma, nezožalo až taký úspech, ako keď vyrazili na 

svoje prvé anglické/európske turné. Až turné prinieslo to skutočné ovocie v podobe 

vypredaných hál. U mnohých recipientov5, toto umelecké dielo, tento objekt, vyvolalo 

pôsobenie na dušu a stali sa z nich rebeli v danej dobe a sú nimi do dnes, no nie navonok ale z 

vnútra. Títo vnímatelia poväčšine počúvajú klasický punk, pretože len v ňom vidia hodnoty 

a určitú účelovosť, ktorú im dokáže poskytnúť len tento žáner. Len málo z nich je dokáže 

zmeniť svoj estetický vkus pre nové umelecké diela tohto žánru, dôvodom toho je asi „vek“, 

alebo vopred ukojená slasť, ktorú tento objekt ponúka. 

 

1.2 Stredná generácia (Tridsiatnici) 

Čo sa týka tejto generácie, to boli vlastne vnímatelia a prijímatelia, ktorý reprezentujú 

zmenu a vývoj tohto žánru. Veľa z nich našlo krásu v tomto objekte ale dokázalo ju spojiť 

s inými umeleckými dielami a žánrami. Z toho vznikli nové druhy punku ako sú: punk-rock, 

neo-punk, post-punk, ska- punk, regga-punk, pop-punk, punkcore atď. Tento rozvoj mal za 

následok rozšírenie nových vnímateľov a taktiež upravenie hodnôt, ktoré boli viac prijateľné 

pre spoločnosť a divákov z rôznych oblasti a etník. V druhej polovici 80-tych rokov sa už 

punk a rozšíril do mnohých, aj tých zapadnutejších, kútov sveta a je preto nezmyselné vývoj 

ďalej deliť iba na USA a Veľkú Britániu. Nezávisle od miesta sa tieto štýly ďalej rozvíjali 

skôr v duchu Crass, Dead Kennedies a postupne naberali na radikalizme, či už myšlienkovom 

alebo hudobnom. Deväťdesiate roky sú vo všeobecnosti považované za uvoľnenejšie a 

slobodnejšie, čo vplývalo aj na punkovú scénu. Koncom 80-tych rokov sa do politickej 

agendy pribralo viacero nových myšlienok ako napríklad: vegetariánstvo, ktoré sa 

individuálne menilo na vegánstvo, s čím sa samozrejme spájalo zakladanie ochranárskych 

                                                            
5 MOKREJŠ, A.: Umění, skutečnost, poznání, Praha, Československý spisovatel, 1966, str. 70 
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skupín6, viac (A.L.F. = Animal Liberation Front, z angl. - Front za oslobodenie zvierat, Earth 

First!, z angl. – Zem najskôr!) či menej (Greenpeace, Sloboda Zvierat, Za Matku Zem, VLK) 

radikálnych, protesty proti neetickému zaobchádzaniu so zvieratami, vivisekcii a pod. Témy 

ako feminizmus, ľudské práva, antifašizmus, nebezpečia atómovej energie, jadrový odpad, 

zbrojenie a s tým spojené vojnové konflikty nahradili staré ohrané zovšeobecňujúce 

nadávanie na nespravodlivý systém a veselé oslavy s kamarátmi. Toto vyšpecifikovanie cieľa 

punkovej subkultúry, prejavovaného hlavne v textoch kapiel, znamenalo aj jasnejšie a 

striktnejšie oddelenie sa od hlavného spoločenského prúdu a vnútorné zomknutie väzieb, ich 

posilnenie a tak vytvorenie dojmu jednoty v komunite. Tie ďalej navodzovali chuť k aktivite, 

keďže vás motivovali zveľaďovať niečo vám blízke, vyvolávajúc pocity všeobecnej energie v 

dianí.  

Deväťdesiate roky boli v mnohých krajinách, okrem iného, charakteristické ako 

porevolučné. Pre toto obdobie je typický nástup slobodnejšieho verejného života, nové 

otvorené myšlienky, riešenie problémov dovtedy neexistujúcich alebo schovávaných a 

popieraných. Celková nálada v spoločnosti sa uvoľnila a dá sa povedať, že zavládol akýsi 

euforický stav. Informácie sa stali prístupnejšie a ľudia tento stav prijímali, budovali na ňom 

svoje nové myšlienkové systémy a uvedomovali si možnosť nesúhlasu s predostretou 

spoločenskou skutočnosťou. Dané zmeny samozrejme opäť hlboko ovplyvnili vývoj v 

životoch punkáčov, ukázali im, že už by sa skutočne nemuseli báť represií zo strany štátu a 

vyjadriť svoj názor aj na verejnosti. Aj tento fakt prispel k vytvoreniu aktívnej, 

spolupracujúcej scény. Heslo " Punk is more than music" (z angl. - Punk je viac než hudba) sa 

stalo dominantným myšlienkovým podkladom (niekedy) až tak vážnym, že kapely, ktoré sa 

viac sústreďovali na hudobnú ako textovú stránku svojej tvorby, často skončili (čiastočne) 

označené ako "zapredané". Myšlienkový rast sa predpokladal úplne všade. Bežnou súčasťou 

platní, kaziet, či CD boli ich textové prílohy a od punkáčov sa očakávalo, že po zakúpení 

daného nosiča neostanú iba pri hudbe, ale budú pokračovať hlbšie a zoznámia sa aj s textami 

skupiny. Ak tak neurobili, prečítali si ich aspoň na papieri, ktorý kapela rozdávala počas 

svojho vystúpenia, obsahujúcom všetko potrebné pre duševný rozvoj punkrockera7. 

Jednotlivo najsilnejšie oblasti boli Anglicko (s kapelami ako Doom, Disgust, Extreme Noise 

Terror, Excrements of War, Armed Relapse...), Belgicko (Agathocles, Hiatus, Fleas and 

Lice...), Švédsko (Wolfpack, Skitsystem, Uncurbed, Diskonto, Disfear...), Fínsko (Uutuus, 

                                                            
6 MC CARTHY, J : Sex Pistols, grafický román, vydavateľstvo Steve Park House, Bratislava 2008, str 115 
 
7 GLASPER, I : Historie punku ve Velké Britanii. vydavateľstvo Volvox Globator, Praha 2000, str.130 
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Tootuus, Tuomiopaivan Lapset, Selfish, Forca Macabra...), Poľsko (Sanctus Iuda, 

Homomilitia, Psychoneurosis, Ewa Braun...) Česká republika (Gride, Needful Things, 

Telefon, Mrtvá Budoucnost...), zo zámoria potom Japonsko (Frigora, Disclose, Beyond 

Description, Battle of Disarm, Unholy Grave...) Brazília (Dischord, Rot, Ratos De Porao...) 

alebo USA (Capitalist Casualties, Spazz, No Comment, Assuck, State of Fear...). Koncerty 

prebiehali v punkových kluboch, krčmách, squatoch (prenájom miestností určených na 

koncerty) organizované jednotlivcami alebo kolektívmi a kapely na turné mali vždy 

zabezpečenú teplú stravu, ubytovanie a peniaze na preplatenie cestovných nákladov. Rozvoj 

nastal aj po hudobnej stránke, kedy vznikli mnohé ďalšie pod štýly ako crust, grind, emo, 

power violence a podobne. Toto sa uľahčilo a stalo bežným aj vďaka medzinárodnej 

korešpondencii, ktorá intenzívne prebiehala medzi predstaviteľmi z opačných koncov sveta. 

Mnoho ľudí sa práve kvôli/vďaka tomu naučilo cudzie jazyky a dopisy boli jedným z mála 

zdrojov informácií o cudzích scénach. 

 

1.3 Mladá generácia (Dvadsiatnici a mladší) 

Táto generácia prijímateľov, bola na tom najlepšie, lebo si mohla vybrať rôzne druhy 

a aspekty krásy ktoré boli ponúknuté s touto hudbou, týmto umeleckým dielom. Smolou bolo, 

že poväčšine to boli prijímatelia ktorí buď chceli upútať len pozornosť, alebo mali rodinné 

problémy, na ktoré táto hudba mala riešenia, teda hľadali nejakú účelovosť, krásu, ktorá im 

pomohla ulahodiť duši. Myslím tým, že táto hudba bola pre nich ako liek. Potom boli 

prijímatelia, ktorým táto hudba poskytovala hodnoty, pretože vďaka strednej generácii, bola 

tak všestranná, že ponúkala toľko druhov krás, toľko možností páčenia sa, že v krátkej dobe 

zvýšila a dodnes enormne priťahuje veľa recipientov. Otázkou je ako je to možné? Odpoveď 

je ľahká, punk nebol už len nejakým výdobytkom nespokojnej vrstvy občanov, ale stal sa 

ikonou slobodného otvoreného prejavu  priamo od srdca, proste človek povie na rovinu, čo 

chce a čo sa mu páči alebo nie, s čím súhlasí a s čím nie (preto si osobne myslím, že aj veľa 

žánrov vďaka tejto slobode prejavu sa stalo tak populárnymi: napr. rap, hip hop, alternative, či 

hardcore ).  

Treba povedať že rok 1989 znamenal obrovskú zmenu. Netýkala sa iba politického a 

spoločenského diania a obrovských premien z totality k demokracii, ale hlboko zasiahla aj 

kultúrny a s tým spojený subkultúrny život. Otvorenie hraníc a teda možnosť jednoduchšieho 

cestovania a poznávania západného sveta, konfrontácia s úplne iným, novým spôsobom života 

a premena zaužívaných myšlienkových štruktúr, spôsobili doslova boom v punkovom 

undergrounde. Vytvárali sa nové kapely, nové hudobné štýly, nové myšlienky, ktoré boli 
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prezentované na hudobných nosičov vydaných vo vydavateľstvách. To všetko dodávalo silnú 

inšpiráciu ľuďom, ktorí chceli byť aktívni a mali plno energie. Konečne po dlhej dobe bolo 

cítiť, že je možné veci zmeniť, ak sa chce. Veľké nádeje sa vkladali do faktu, že ak je 

myšlienka správna, ľudia sa za ňu postavia a budú požadovať zmenu. Toto tvrdenie bolo 

založené aj na pocitoch silnej jednoty v rámci punkového hnutia. Jednotný nepriateľ bol 

špecifikovaný, aj keď zaberal široké spektrum verejného života, čo punkáčov ešte viac 

zomklo v rámci svojej minority. Logicky nasledoval obrovský nárast v zakladaní punkových 

skupín, v počte koncertov (neporovnateľný rozdiel, čo sa týka vystúpení cudzích kapiel), prvé 

nezávisle vydané platne sa predávali v novo založených malých distribúciách, no čo je oveľa 

dôležitejšie, prichádzali nové myšlienky. Boli do veľkej miery aj prebraté zo zahraničia8, no 

veľmi blízke mysleniu ľudí, ktorí vedeli, že z veľkej časti sú oni tými, čo tieto témy nastolia. 

A aj keď už boli začlenené do verejného slovníka skôr, málokto sa za ne postavil s vervou 

vtedajších punkáčov. Témy ako problémy/negatíva nukleárnej energie, svetové a lokálne 

ekologické problémy (prezentované prostredníctvom Greenpeace, Za matku Zem, Slobodná 

alternatíva), týranie zvierat, vivisekcia, vegetariánstvo (Sloboda Zvierat), práva 

národnostných menšín, práva žien, sexizmus, homofóbia (Amnesty International), fašizmus, 

neonacizmus(Ľudia proti rasizmu). Možno to vyzerá trocha prehnane, ale všetky témy majú 

svoj východiskový bod a to snahu tolerovať slobodu a rovnoprávnosť seba a iných, tak aby sa 

nepriečili prírode a udržateľnému životu na Zemi. Nenásilná priama akcia je účinný spôsob, 

ako formou finančných strát prinútiť firmy a spoločnosti na zmenu svojho správania.  

 

2. Umelecké dielo 

Teraz sa presunieme k umeleckému dielu. Aj napriek tomu, že požiadavky hudobnej 

krásy boli diametrálne odlišné, ich umelecké dielo dokázalo nastoliť a poukázať problematiku 

tejto krajiny a bez obáv povedať ľuďom skutočnosť priamo do očí. Samozrejme takéto veci 

neostávajú bez odozvy. Predstavte si vtedajšiu situáciu, ktorá korešponduje s našou dobou, 

lebo každý kto mal kapelu, sa tlačil novinárom do úzadia, postoj kapely Sex Pistols bol jasný, 

ako spomína vtedajší hudobný reportér Nick Kent (z New music express):“v zásade postoj 

Sex Pistols k novinárom bol jasný, choďte do hajzlu, čo bolo úžasné, pretože to bol úplný 

protiklad rockovej scény, kde  99 percent kapiel liezlo novinárom do úzadia a fungovalo to„.  

-.V zásade tak ako tvorili svoje texty, do ktorých vnášali pravdu ktorá nebola systémom 

akceptovaná, tak isto aj žili. Podstatou pre nás ,ale je ozrejmiť estetické hodnoty a normy 

                                                            
8Johny Rotten . [online] . [cit. 25.4. 2011]. Dostupné na internete: <www.nndb.com/people/479/000024407/ > 
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ktoré toto umelecké dielo ponúka a taktiež aký vzťah ponúklo k umeniu a k spoločnosti. 

V tomto umeleckom diele ktoré ponúkla kapela Sex Pistols, ukázali ľuďom nové hodnoty, 

kde všetci ktorí prešli určitou estetickou recepciou, dokázali byť opäť sami sebou, dokázali 

byť slobodní, dokázali si uvedomiť skutočnosť aká bola v tej dobe, dokázali seba vnímať ako 

niečo krásne, určitým spôsobom to bolo oslobodenie ich ducha. 

 

2.1 Estetické normy 

Tu sa zameriam na ich jazyk, témy a podobne. Jazyk v ich textoch bol diametrálne 

odlišný ako u všetkých kapiel na okolo. Vyznačoval sa tvrdosťou, vulgárnymi výrazmi,  ale 

predovšetkým kritikou ktorá nikde inde nebola ako napríklad skladba God9 safe the Queen: 

„Bože ochraňuj kráľovnú, aj tento fašistický režim, urobili z teba debila, možnú vodíkovú 

bombu. Bože ochraňuj kráľovnú, nie je to ľudská bytosť, anglický sen, nemá budúcnosť. 

Nemôžeš povedať čo chceš, nemôžeš povedať čo potrebuješ ,nie je žiadna budúcnosť, žiadna 

budúcnosť pre teba. Bože ochraňuj kráľovnú, myslíme to vážne, milujeme našu kráľovnú, 

ktorú chráni boh“. Čo sa týka ich tém, zo začiatku preberali skladby od interpretov a celé ich 

otočili. Ak niekto spieval o tom napr. aké je to dievča krásne, prečo by niekto nemohol 

spievať o tom, aké je škaredé. Oni to presne robili nespievali o krásnom, ale ukazovali to 

škaredé, o ktorom nikto nevravel. Postupom začali skladať vlastné texty, texty ako to v tom 

Anglicku vlastne skutočne je. Ako spomína spevák kapely Johny Rotten: „ Glen (manažér 

kapely) ma neznášal kôli piesňam, ktoré som písal, aj kôli mojím názorom. Jeho predstava 

bola taká, že budeme slušná pop kapela s neškodnými pesničkami. Ja som chcel robiť niečo 

iné, to, čo som fakt cítil.“ 

 

2.2 Vzťah k umeniu a k spoločnosti  

Osobne si myslím že každé umelecké dielo, má určitý vzťah k umeniu, pretože každé 

umelecké dielo musí mať nejaký pilier, umelecké dielo Sex Pistols malo pilie10r v štýle 

nazývanom rock and roll, rock a metal. Treba povedať, že dosť pohŕdali kapelami a štýlmi, 

ktoré v tom období pôsobili a neukazovali nič iné len to, čo ľudia chceli počuť. Ukazovali len 

to skutočnosť, prezentovali ideál, no zabúdali, alebo si nepripúšťali, že existuje aj škaredo, že 

                                                            
9 THOMAS, D : Johny Rotten, jeho vlastnými slovami. vydavateľstvo CHAMPAGNE AVANGARDE, 
Bratislava 1993, str. 80 
10 SVÍTIVÝ, E : Punk is not dead. vydavateľstvo Ginko Press, Bratislava 2007, str. 46 
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aj to čo je škaredé môže byť krásne. Nato aby mohla byť táto kapela akceptovaná, tak je 

jasné, že musel vzniknúť aj nový smer s názvom punk.  

 

3.  Móda od vzniku kapely Sex Pistols až po súčasnosť 

Ich vplyv siahal aj ďalej, napríklad čo sa týka módy, tým, že žili v chudobe a nemali 

na šatstvo a tak si roztrhané veci pripínali spínacími špendlíkmi (zicherkami), z čoho vznikla 

nová punková móda. Ako spomína spevák kapely John Lydon (Johnny Rotten ): “Jeden 

týždeň sme hrali v Camdene ako pred kapela Screeming Port Such a ja si pamätám pár tvári, 

chalanov s dlhými vlasmi, potom asi o týždeň neskôr sme hrali v Nashvillu a tam som videl 

tých istých chalanov s ostrihanými vlasmi a na sebe deravé tričká zacvaknuté zicherkami 

„.Táto móda, mala za cieľ ľudí šokovať, meniť ich estetický vkus, ich súdnosť, spraviť z nich 

normálne mysliacich ľudí. Čo sa týka celkového vzhľadu, punková móda sa vyznačuje celou 

radou kreativity, inovatívnosti a slobody. Imidž svojich nositeľov sa vždy voči okoliu 

vymedzuje alebo začleňuje. Jej cieľom bolo oddelenie od majoritnej spoločnosti, pri ktorom 

vzhľad plní dôležitú rolu. Samotní punkáči však na svoj správny imidž dbajú najviac 2 - 3 

roky, po ktorých svoju societu, spolu s jej ideálmi, buď opustia alebo presunú dôraz zvonku 

(vzhľadu) skôr do vnútra, na vlastný myšlienkový systém. Tým nechcem význam vzhľadu pre 

punkáčov nejako znižovať, určite hrá svoju podstatnú rolu, v neskoršom štádiu však nie 

najdôležitejšiu. Jednou z funkcií  bol to protest proti narcistickej móde a aj vznikajúcemu 

komerčného punku. Hnutie sa stalo rovnako umelé a malomeštiacke, ako všetko to, proti 

čomu punk pôvodne bojoval." Myslím, že rozdiel v prístupoch k vzhľadu je jasný v 

nasledujúcej citácii, kde je vhodné aktualizovať a upozorniť, že sa jedná o zastaraný pohľad 

na problematiku: "Ako vyzeral správny punker? Punkeri nosili všetko, čo dráždilo a 

provokovalo. Zámerne používali šaty a látky zo sekáčov alebo lacných obchodov. Ich vzhľad 

bol eklektickým mixom najčudnejších štýlov. Povyberali napríklad kúsky šatníka z prostredia, 

z ktorého pochádzali, napríklad školské saká či kravaty. Saká však patrične potrhali, alebo ich 

nosili oblečené naruby a dozdobili množstvom zápiniek, retiazok, nášivkami či nápismi. Tieto 

pozostatky „starého sveta" miešali v šokujúcich kombináciách napríklad s roztrhanými 

džínsami, tričkami s perverznými a vulgárnymi nápismi či sloganmi a doplnkami, ako reťaze, 

opasky a masívne kanady." Treba tiež povedať, že tento rys sa s touto módou tiahne od 

začiatku. Pre mňa osobne je to niečo úžasné, pretože sa nestotožnili s ideou krásy ktorá bola 

daná, ale vytvorili si vlastnú, tým narážam nato, že punkáči tej doby odmietali hippies vzhľad, 

preto využívali neobvyklé materiály a doplnky. Rozdielom v tejto móde bolo vznik 
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obchodíkov, ktoré nemali za ciel zisk, ale posúvať toto dedictvo ďalšej generácii11. Čo sa týka 

vývoja módy do dnes rozdelil som ju na týchto pár skupín: 

 

3.1 Klasický 

Ak by sme brali prvú punkovú módu ako krásu, tak podľa nej by sa ľudia obliekali. Krásne 

pre nich bolo nosiť čierne veci, roztrhané tričká, proste byť spätý s dojmom, ktorý na nich 

zanechala táto kapela a ich krása. Taktiež krásne boli aj veci ako reťaze, bodce a hlavne 

vojenská obuv, ktorá vytvára strach u spoločnosti. A hlavne strih účesov ako je číro a kohút. 

(Kapely: Zóna A, Slobodná Európa, Sham 69, Ramones) 

 

3.2 Skate punk 

Ich krása je vnímaná úplne inak, nosia strapaté vlasy, baseballové čapice či flexi (šiltovka 

s rovným šiltom). Poväčšine nosia rovné nohavice a tričká so skate nápismi, a neholdujú len  

čiernej farbe a no začínajú byť otvorený aj k iným farbám. Nosia hlavne značkové oblečenie 

ako je Etnies, Adio, DC, Horse-Feathers, Vans atď. 70 percent týchto ľudí skatetuje a potom 

asi 50 percent zo 70 percent nechá skatetovania (jazdenia na doske) a vytvárajú skate-

punkové kapely. 

(Kapely: Blink 182, NOFX, No Use For Name, Sum 41) 

 

3.3 Grungie 

Títo ľudia vidia krásu v outdoors oblečení, ktoré je jednoduché ako napríklad flanelové 

košele, nosia dosť veľa džínsových vecí. Ich módu tvoria hlavne dlhé vlasy a tričká 

v jednoduchých farbách zeme (biele, hnedé, tehlové atď.) A čo sa týka obuvi nosia činy (to je 

niečo ako converse obuv, ale vyrobená v Číne či Kórei). (Kapely: Nirvana, Sound Garden, 

Mudhoney, Pearl Jam) 

 

3.4 Pop punk 

Pop-punk móda našla krásu vo farbách, preto je asi najpopulárnejšou módou tejto doby. Obuv 

tvoria converse topánky alebo sketchers. Nosia síce čierne, sivé, fialové, proste rôznej farby 

obtiahnuté nohavice, košele, rukavice bez prstov alebo klobúky. Čo sa týka vlasov, tak si ich 

nechávajú prefarbiť a vytvárajú rôzne variácie účesov, ktoré sú netypické pre spoločnosť. 

(Kapely: Good Charlotte, Simple Plan, Avril Lavigne, Paramore) 

                                                            
11 Johny Rotten . [online] . [cit. 25.4. 2011]. Dostupné na internete:<www.nndb.com/people/479/000024407/ > 
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3.5 Emo 

Čierna, ružová, biela, farby ktoré sú jednoznačne top krásne pre túto módu. Neodmysliteľné 

sú hlavne čierne či ružové vlasy, ktoré sú strihané na bok tváre, v tejto móde nesmú chýbať 

prstene, tunely v uchu a piercingi všade kam vás to len napadne. Podstatou celej módy je 

dávať najavo svoje pocity a city. Preto ich tričká a aj veci ktoré nosia, sa týkajú ich pocitu 

načo chcú poukázať. 

(Kapely: Alesana, A Skilit Drive, Bring Me The Horizont, Escape The Faith) 

 

3.6 Ostatný 

Jedná sa o typ módy, ktorú tvorí konvenčné oblečenie, účelom tejto skrytej krásy, nie je ju 

propagovať. Ide o takzvanú krásu spojenú s rozumom, kde človek môže vyzerať ako chce, 

nosiť  

čo sa mu páči, či už to patrí k móde popu, disco alebo metalu, je to jedno. Podstatou je krása, 

ktorá vyžaruje z vás a pritom ju prezentujete rozumom (napr. svojimi myšlienkami, 

gestikuláciou, mimikou atď.) 

(Kapela: Sex Pistols) 

Tému módy by som rád ukončil reakciou Johnyho Rottena (speváka kapely) : „Pankáči... sú 

nejakí moc múdri, a to ma tak serie. Myslia si, že podstatné je správne sa ohodiť. Nevedia, akí 

sú sprostí a detinskí. Nejde o šaty, o to, čo hodíš na seba. Ide o to, čo je v tebe!“ 

 

4. Pogo - tanec punkerov 

Táto pod téma sa mi píše najľahšie, lebo nie som si vedomý ako presne vznikli iné 

tance, či už  to boli spoločenské alebo moderné, ale tento vymyslel Sid Vicious12 

(bassgitarista kapely, predtým verný fanúšik kapely) ako spomína: „Áno, začal som skákať 

sem a tam, aby som lepšie videl na kapelu a taktiež, aby som mohol tých ľudí odstrkovať 

celom idiotskom klube, len tak som skákal hore, dole a do strán, pristáli ste potom na nich 

a zrazili ich na zem.“ Mne  osobne sa to zdá krásne a jednoduché, proste všetci si to vzali za 

svoje a stala sa z toho punkový vzor tanca(mám rad kreativitu). Je vidieť, že to zvládne každý, 

ale treba povedať, že je rozdiel keď len tak skáčeme pri nejakom umeleckom diele a keď 

skáčeme a to preciťujeme. To je už len čisto o prežití estetického zážitku v nás, ktorý sa nám 

dostane zo zmyslov priamo do celého tela a priamo pôsobí na našu dušu. Vtedy cez nás 

                                                            
12 THOMAS, D : Johny Rotten, jeho vlastnými slovami. vydavateľstvo CHAMPAGNE AVANGARDE, 
Bratislava 1993, str. 63 
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prechádzajú energicky rytmicko-hypnotické pohyby a hudba sa stáva našou súčasťou, telo 

kopíruje vzor umeleckého diela, rozum uvoľňuje miesto slasti a tvorí sa tanec. 

 

5. Punk a drogy 

Tak ako to vo väčšine žánrov býva, tak drogy si nájdu cestu vždy a budú späté či 

chceme alebo nie, s našou kultúrou. U punku tomu nebolo inak. Pokúsim sa to pojať 

estetickou cestou. Samozrejme je rozdiel keď vnímate objekt len tak, alebo cez nejaký 

subjekt. Tým pádom, droga môže byť z tohto hľadiska braná ako „človek“, ktorý vám umožní 

vidieť alebo cítiť veci tak ako ste to nikdy nezažili. Teda je to vnímanie objektu cez subjekt, 

nech už je akýkoľvek. Pomocou tohto „subjektu“ (drogy13) bol prijímateľ schopný lepšie sa 

sústrediť na objekt, pretože mu v tom nebránili spoločenské normy a bariéry, ktoré je človek 

nútený dodržiavať, prípadne sa podľa nich riadiť aj keď si ich čiastočne uvedomuje, 

samozrejme to závisí od sily „subjektu“. Veľa vnímateľov punku sa cez tento subjekt dokázali 

oslobodiť, to znamenalo, sa mu úplne oddať a rytmicky splynúť s tým čo považovali za 

krásne. Cieľom tu nebolo rozumové „osvietenie“ ,ale oslobodenie duše pre tých, ktorý to 

nevedeli normálnou cestou dosiahnuť, teda ich zmysli neboli natoľko vyvinuté aby to vedeli 

takto prijať. Tak ako aj u čokolády aj u tohto „subjektu“ (drogy)  je jasné, že ak to preženiete, 

tak vám bude zle. To u nášho objektu (punku)  viedlo k zlej reputácii aj keď v dnešnej dobe sa 

to ukľudňuje, pretože sa druhy tejto hudby líšia, či už v textoch, spôsobe hrania, móde, ale 

počiatočná myšlienka byť sám sebou, tam pretrváva, čo mňa osobne veľmi teší. Čo vlastne 

viedlo k užívaniu drog v punku ? Osobne si myslím, že to bolo odpútanie sa od krásy, ktorú 

ponúkala spoločnosť, či oslobodeniu14 sa od idei preferovanej tými, čo mali ti dať lepší život, 

ale v skutočnosti na teba kašlali (vláda). Punk bola hudba, ktorá pomáhala recipientom 

a ukazovala im nové možnosti poznania a videnia krásy. Ja sa ani nedivím, keď punkerov 

vtedy brali ako pochybných ľudí spolčenými s drogami, pretože to bol jediný druh 

vnímateľov a požívateľov, ktorí brali drogy a bolo im jedno či to spoločnosť vidí alebo nie, 

v tom bol ten rozdiel, oni sa tým netajili, bolo im to jedno. Zatiaľ čo ostatní to tajili. A  ak 

máte neobvyklú kapelu s takýmito indivíduami, tak ak sa niečo stane, tak je to zaručená zlatá 

baňa pre média, pretože toho boli plné a to bol asi aj dôvod prečo sa o tom dozvedel celý svet 

a aj prečo sú drogy a punk neoddeliteľnou súčasťou.  

 

                                                            
13 MC CARTHY, J : Sex Pistols, grafický román, vydavateľstvo Steve Park House, Bratislava 2008, str. 20 
14 GLASPER, I : Historie punku ve Velké Britanii. vydavateľstvo Volvox Globator, Praha 2000, str. 98 
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6. Môj postoj 

Mňa sprevádza punk celý môj život, poznám ho obšírnejšie než ostatní. Vo mne 

vyvoláva toto slovo, krásu so všetkým, čo k tomu patrí, poznám všetky stránky, ktoré mi boli 

umožnené docieliť poznanie ktoré mám a dokonca viem aj ako chutí hranie. Mať svoj vlastný 

vkus, ktorý si každý subjekt buduje sám, mať svoje estetické skúsenosti, ktoré sú podmienené 

nadobúdaním svojím vlastným  pričinením, nie cudzím, to pre mňa znamená punk. Môže teda 

existovať tisíc dôvodov, prečo mi niekto povie, že toto umelecké dielo nie je krásne, ale 

vždycky mu nájdem minimálne jeden , prečo je pre mňa krásne a to je to hlavné, byť sám 

sebou zakaždým. 

Záver:  

V tejto práci som sa pokúsil o čiastkový výskum estetiky punku, jeho energie a hlavne 

slobodou, ktorú poskytla veľa recipientom.  
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Koncept cigáni v ruskom a slovenskom kukltúrnom priestore 

 

Alena KUREČKOVÁ 

 

1. Základné pojmy, s ktorými pracuje lingvokulturológia 

 

1.1 Národ. Etnos. Národná mentalita. 

Súčasnosť je plná otázok, týkajúcich sa národnej identity, kladie sa dôraz na zachovávanie 

tradícií a elementov kultúry jednotlivých národov. Preto je nevyhnutné definovať čo vlastne 

ten národ a národná mentalita je. Zjednodušene by sme mohli povedať, že národ je spoločnosť 

ľudí, ktorá žije na určitom území, v rovnakom prostredí a má podobné videnie sveta. 

Presnejšie povedané, národ je „skupina ľudí, členovia ktorej majú spoločné pomenovanie, 

jazyk a elementy kultúry, sú oboznámení s verziou o ich pôvode a histórii, asociujú sa 

s konkrétnou teritóriou a majú pocit solidárnosti“ (Ščeglova a kol., 2002, s. 25). Každý národ 

zachováva tradície svojich predkov, ich obraz života, či už v písomnej alebo ústnej podobe, 

pričom elementy rôznych kultúr sa od seba výrazne odlišujú. Tento jav si ľudia všimli už 

v minulosti a začali si uvedomovať, že poznávaním nielen svojich tradícií a kultúry, ale aj 

okolitých národov, môžeme prísť na to, aká je rola konkrétneho človeka na tomto svete. A tak 

polovica XIX storočia priniesla so sebou vznik školy Psychológia národov, vedy 

o duchovnom živote ľudstva. Jej zakladateľom bol M. Steintal. Hlavná myšlienka ich 

koncepcie bola tá, že prostredníctvom jednoty pôvodu a prostredia „každé individuum 

jedného národa nosí pečať...vlastných koreňov na tele a duši“, pričom „pôsobenie telesných 

vplyvov na dušu vyvoláva známe sklony, tendencie, duševné vlastnosti, ktoré sú rovnaké 

u všetkých individuí, v dôsledku čoho si zachovávajú národného ducha“(Ščeglova a kol., 

2002, s.56 – preklad autora). Národ si sám píše svoju históriu. Pod pojmom „národný duch“ 

chápeme samouvedomenie sa ľudí a ich psychické zhody. 

 V 20-tych rokoch XX. storočia predstavitelia historicko-psychologického a kultúrno-

antropologického smeru: L. Levý-Brull, M. Blok zaviedli do učenia o národnom duchu pojem 

mentalita. V úzkom zmysle slova sa mentalita chápe ako to, čo nám „dovoľuje rovnako 

vnímať okolitú realitu, oceňovať ju a fungovať v nej v súlade s určitými prijatými 

v spoločnosti normami a vzormi správania, ako aj s adekvátnym vzájomným pochopením“ 

(Ščeglova a kol., 2002, s.62 – preklad autora). V súčasnom vedeckom ponímaní mentalita 

znamená „súhrn symbolov, ktoré sa formujú vrámci každej konkrétnej historicko-kultúrnej 
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epochy a národnosti. Tento súhrn symbolov sa zakorení vo vedomí ľudí v procese 

komunikácie so sebe podobnými, to znamená - cestou opakovania. Tieto symboly (pojmy, 

obrazy, idey) slúžia v každodennom živote ako objasnenie, spôsob vyjadrenia vedomostí 

o svete a úlohe človeka v ňom“ (Ščeglova a kol., 2002, s. 63). 

Výkladové slovníky charakterizujú mentalitu ako „schopnosť mylsieť; úroveň 

intelektuálnych možností; (v širokom zmysle) štruktúru myslenia, náladu, charakter“(Ter-

Minasová, 2000, s.196 – preklad autora). Podľa charakteristiky slovníka sa mentalita vzťahuje 

na človeka ako samostatnú osobnosť, zatiaľ čo podľa L. V. Ščeglovej a kol. sa tento pojem 

týka človeka ako člena určitej skupiny ľudí (národa, etnosa, a pod.). 

S národom a jeho hodnotami je spojený ešte jeden dôležitý pojem, a tým je „kultúra“. 

Existuje veľa výkladov a charakteristík tohto pojmu (okolo 200), avšak my budeme na 

začiatok vychádzať z charakteristiky kultúry z axiologického a neaxiologického pohľadu 

(hlavnou úlohou axiológie ako filozofickej vedy je učenie o hodnotách). Slovo kultúra v 

axiologickom  chápaní „má vo svojom význame zahrnuté aj tzv. hodnotiace kritérium (napr. 

výraz: kultúrny človek = dobrý, nekultúrny človek = zlý)“ (Vereščagin, Kostomarov, 1973, 

s.31). Sociológia, história a im podobné vedy majú iný prístup k výkladu kultúry, a to opisný. 

Neaxiologickú charakteristiku kultúry nám ponúkol I. G. Gerder: „ kultúra sa stáva 

nevyhnutným atribútom všetkých národov, nezávisle od toho, aké je ich miesto vo svetovej 

histórii...Národy bez kultúry podľa I. G. Gerdera neexistujú“ (Vereščagin, Kostomarov, 1973, 

s. 31 – preklad autora). 

 

1.2 Jazyk a kultúra – ich vzájomný vplyv 

Nami vyššie predstavený obraz národnej mentality, národného ducha a kultúry sa odráža 

na jazyku daného národa. V. Gumboldt je autorom myšlienky, že v každom jazyku je 

zakotvený svoj pohľad na svet. „Každý jazyk vytvára okolo národa, ktorému patrí, kruh, za 

hranice ktorého sa dá výjsť len v prípade, že vstupuješ do iného kruhu; jazyk národa je jeho 

duchom a duch národa je jeho jazykom“ (Vereščagin, Kostormarov, 1973, S. 46). Jazyk je 

akýmsi nástrojom na pomenovanie vecí okolo nás, reality, ktorá nás obklopuje (hoci podľa 

niektorých filozofov je tento nástroj veľmi nepresný a nedokonalý). Jazyk je zložitý jav. J. 

Stepanov preto použil na vyjadrenie tejto zložitosti jazyka niekoľko obrazov: 

1.jazyk ako jazyk individua, 2. jazyk ako člen skupiny jazykov, 3. jazyk ako štruktúra, 4. 

jazyk ako typ a charakter, 5. jazyk ako počítač, 6. jazyk ako priestor pre myšlienky a ako 

„dom ducha“ (M. Heideger) (V. Maslova, 2001, s.4). V XX. storočí sa k týmto pridal ešte 

jeden obraz, a to jazyk ako „produkt kultúry, ako jej základný kameň a podmienka existencie, 
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ako faktor formovania kultúrnych kódov“ (V. Maslova, 2001, s. 4). Jazyk je bezprostredne 

spätý a kultúrou, s myslením ľudí. Sú ako pavučina vzájomne popretkávané a tvoria jeden 

celok. Jazyk otvára človeku dvere do oblasti vedomia. Jazyk je nástrojom kultúry, ktorý 

zobrazuje jej tvár, národnosť, ako aj meniacu sa realitu. Zobrazením okolitého sveta 

prostredníctvom jazyka môžeme pozorovať rozdiely v chápaní a poznaní reality 

u predstaviteľov rôznych národov. 

 

2. Koncept „cigáni“ v ruskom a slovenskom kultúrnom priestore 

 

Как цыгане поют – передать невозможно. 

Да и есть ли на свете такие слова?! 

То с надрывной тоскою, темно и тревожно. 

То с весельем таким, что хоть с плечь голова! 

 

Как цыгане поют? Нет, не сыщутся выше 

Ни душевность, ни боль, ни сердечный накал. 

Ведь не зря же Толстой перед смертью сказал: 

- Как мне жаль, что я больше цыган не услышу! 

 

Дорога льется к горизонту  Бас люди часто презирают 

От ветра пыль стоит в глазах,  За ваши черные глаза.  

Качуют вечно стремясь к солнцу Другие просто избегают 

Цыгане нагоняя страх.   Уж такова ваша судьба. 

 

Откуда взялись, вы цыгане,  У стран всегда свои законы, 

Где ваши корни, где земля?  А у людей свои права, 

Где ваши корни, где земля?  Но вам ведь все равно. И кто вы? 

Кто управляет свыше вами,  Цыгане! Вот и все слова. 

Великий Бог иль сатана? 

 

2.1 Pôvod cigánov a ich kultúra 

 Cigáni sa na území Európy objavili na prelome XIV – XV storočí. Avšak ich pôvod 

nie je doteraz presne známy, pretože tento národ nezanechal žiadne písomné zmienky. 

Existujú len dohady o ich pôvode a etnickej príslušnosti, ktoré sa prejavili na pomenovaní 
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tohto etnika. Uvedieme niekoľko príkladov: Anglicko – Gypsies (egypťania), Španielsko -  

Gitanos (egypťania), Maďarsko – Cigany – Pharaon erek (faraónove plemeno), Francúzsko – 

Bohemiens (bohémovia, česi) alebo Tsiganes (prevzaté z gréčtiny), Taliansko – Zingari, 

Holandsko – Heidens (pohania), Fínsko – Mustalainen (čierni – doslovný preklad 

pomenovania fínskych cigánov „kaale“), Turecko – Cingerie, Cingane, Izrael – Tso’anim 

(podľa názvu biblickej provincie Coan v Starovekom  Egypte. V súčasnosti sa čoraz častejšie 

používa pomenovanie „Rómovia“, ktoré bolo prezentované v roku 1971 celosvetovou 

organizáciou World Romani Union (premenovanej na International Romany Union) ako 

jediný názov tohto etnika. Už pri vyššie uvedených príkladoch je zrejmé to, ako vplýva 

prostredie a myslenie ľudí na jazyk. Podľa jednej z verzií cigáni pochádzajú z Indie. Ako to 

bývalo v tých dobách, jeden z indických panovníkov podaroval  niekoľko cigánskych 

muzikantov perzskému panovníkovi. Približne 400 rokov prežili v Perzii, a potom sa začali 

rozchádzať po svete, na východ, naspäť do Indie a Strednej Ázie (predkovia súčasných ľuľi) , 

a na západ, do Palestíny a cez ňu do Egypta (predkovia domov), a cez Arménsko do Byzancie 

(predkovia boša, roma, kale a sinti). V XIV. storočí bolo viacero oblastí, kde sa toto etnikum 

koncentrovalo. Jednou z nich bol aj Epir v Grécku, ktorý sa „nazýval „Malý Egypt“, čo 

súviselo s ich reprodukciou. Je to bezpochyby dôvod, prečo nazývali Cigánov prichádzajúcich 

do európskych krajín Egypťanmi, čo im v upravenej forme zostalo až dodnes (J.-P. 

Liégeois,2002, s.21). 

      Čo sa týka cigánskej kultúry, tá je veľmi pestrá a bohatá.Keďže cigáni boli kočovníkmi, 

na ich kultúru vplýval do značnej miery aj folklór okolitých národov. To však nebránilo  

unikátnosti folklóru u cigánov. Existuje tu aj opačná tendencia: Cigáni ako „neteritoriálny 

národ“ ovplyvnili muzikálnu svetovú kultúru, napr. hudba a tanec flamengo v Španielsku, 

inštrumentálna hudba v Maďarsku, chorový spev a cigánsky tanec v Rusku. Keďže cigáni sú 

vo svojej podstate muzikálni, spev a tanec boli tradičnými spôsobmi ich zárobku.  

 Práve v týchto štátoch sa vydelili skupiny cigánov, ktoré sa zaoberali predovšetkým 

umením – vystupovali na kniežacích dvoroch, pracovali v hostincoch a reštauráciách, 

prenajímali si špeciálne priestory na koncerty. Práve títo ľudia vytvorili to, čo sa v súčasnosti 

považuje za cigánsky folklór. Cigáni v Európe sú potomkami cigánov, žijúcich v Byzancii.  

Podľa písomných zmienok z tohto obdobia, cigáni nevyzývali nejaký väčší záujem a už vôbec 

ich nepovažovali za marginálnu alebo kriminálnu skupinu. Práve naopak, cigáni sa spomínajú 

ako majstri v práci so železom, výrobou konských podkov, veštci, krotitelia zvierat, ale 

najrozšírenejším remeslom bolo kováčstvo. 
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 Po páde Byzantskej ríše začali cigáni migrovať do Európy. Ako prví sa podľa 

písomných historických dokumentov v Európe objavili marginálni predstavitelia tohto národa, 

ktorí sa zaoberali predovšetkým žobraním, veštením a drobnými krádežami, čo sa odrazilo na 

negatívnom vnímaní cigánov európanmi (to vo väčšine európskych národov, vrátane 

Slovenska, prevláda dodnes). A až po určitom čase tu pribudli umelci, remeselníci, 

obchodníci s koňmi. 

 Na teritórii Ruska sa pojem „cigáni“ spája predovšetkým s hudbou, veštením. Nie je to 

náhodné, pretože v XVIII. – XIX. storočiach sa trieda ruských kupcov a priemyselníkov 

zabávala práve pri cigánskej hudbe. Existovala tu tradícia chorov, ktoré vystupovali 

s cigánskou ľudovou hudbou. Z nich sa neskôr vyformovali profesionálne skupiny (napr. 

poddaní grófa A. G. Orlova-Česmenského), ktoré preslávili ruské romance Hlinku, 

Bulachova, Diubiuka, Gumiľova (nespievali ich v rodnom cigánskom jazyku). 

 

2.2 Asociatívny obraz pojmu „cigáni“ v ruskom a slovenskom kultúrnom priestore 

 Myslenie ľudí je späté aj s prostredím, v ktorom žijú. O tom svedčí aj rozdielne 

názory, týkajúce sa cigánskeho etnika.  Na dokázanie týchto rozdielov nám poslúžil Ruský 

asociačný slovník (bol vytvorený s pomocou študentov vysokých škôl v počte 200, vydaný 

v r. 1994) a náš vlastný výskum, prevedený  formou ankety (150 študentov končiacich 

ročníkov stredných škôl – 97 a vysokých škôl – 53, r. 2009). Výsledky výskumu sú zobrazené 

v prehľadných grafoch. Podľa nášho názoru je potrebné ukázať aj to, ako sa koncept  „cigáni“  

časom menil v predstavách obyvateľov Slovenska. To sme prezentovali úryvkami z diel 

slovenských autorov (D. Banga, slovenské ľudové rozprávky, ). 

Rusko: 

Pre ruského človeka sa obraz cigánov spája predovšetkým s hudbou, tancom, slobodou, ale aj 

s kováčstvom, keďže nielen v Rusku, ale aj v iných štátoch existovali celé dediny cigánov-

kováčov. Tento fenomém existoval aj na území Slovenska, pretože už v starých ľudových 

rozprávkach vystupujú cigáni-kováči.  

Stimul "cigán"

37%

21%
14%

14%

7% 7%

kováčska dielňa

cigánka

bič

romanca

bradatý

gruzín
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To isté môžeme povedať aj o spojení cigánka–veštica. U slovenského obyvateľa sa však táto 

asociácia vytráca, čo sa o Rusku povedať nedá. Veštenie bolo tradičnou činnosťou cigánok 

a bolo spojené s ďalšou – „te menges“ (žobranie). Čo sa týka cigánok v Rusku, používajú 

cigánsky názov tejto činnosti, keďže ten má v ich myslení pozitívny emocionálny charakter 

(týmto slovom nazývajú modlitbu k Bohu, alebo aj sobášenie). V XVIII. – XX. storočí ruské 

paničky brali obdarovanie cigánok ako prejav milosrdenstva. Cigánky chodlili po žobraní so 

svojimi deťmi, čo nie je ničím výnimočným. Avšak aj tu je badateľný rozdiel medzi 

minulosťou a súčasnosťou: vo vyššie uvedených dobách si obliekali cigánske deti sviatočné 

šaty, zatiaľ čo dnes platí: „čím biednejšie vyzeráме, tým viac nám dajú“. 

 

Stimul "cigánka"

37%

19%
15%

8%

8%
8% 5%

veštica

Aza

veštiť

zlodejka, veštiť

klamstvo, tanec, tábor

cigán, čierna

bubon, karty

 

 

  Všetko vyššie povedané by sme mohli zhrnúť takto: na území Ruskej federácie do 

dnešných dní prevláda romantický opis cigánskeho národa, národa, ktorý opísali v svojich 

dielach A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, A. S. Turgenev, A. Kalinin , V. Majakovskij a iní. 

Avšak v posledných rokoch (najmä vďaka tlači) môžeme badať tendenciu prevládania obrazu 

cigán = priekupník drog. To znamená, že sa vytráca pozitívne videnie tejto časti obyvateľstva 

u Rusov. 

  

Slovensko: 

Nasledujúci obraz cigána v podvedomí slovenského obyvateľa bude predstavovať ostrý 

kontrast v porovnaní s ruským. Je to spôsobené sociálnou situáciou na Slovensku, ako aj 

vysokou kriminalitou cigánov u nás. 
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Stimul "cigáni"

30%

19%18%

3%

10%
10%

smrad

špina

vši

lenivosť

Luník IX

agresivita

 

 

Na území Slovenska je zaužívaný pojem „neprispôsobivý občania“, ktorý sa používa 

predovšetkým v spojení s cigánmi. A v tomto pomenovaní je ukrytá odpoveď na 

problematiku cigánov. Oddávna sa o cigánoch hovorí ako o kočovnom, slobodnom národe, 

ktorý nepozná hranice a má svoje vlastné zákony. Ale núteným usadením  prišli cigáni o časť 

svojej kultúry a nedokážu sa novým podmienkam prispôsobiť. Neplatí to však o všetkých 

príslušníkoch tohto etnika, veď všade sa nájdu výnimky. Ak si pozrieme asociácie našich 

respondentov na daný stimul, vidíme prevažne negatívne výsledky, ktoré úplne vytlačili obraz 

pracovitých, veselých a skvelých umelcov, aký prevládal v povedomí Slovákov v dobách 

minulých. 

 

2.2 Obraz cigána na základe anekdot a vtipov 

 Vtipy sú jazykové útvary, ktoré nejpresnejšie zachytávajú charakteristické javy 

súčasnosti a minulosti. Práve preto sú výborným prostriedkom na to, aby sme s ich pomocou 

predemonštrovali našu problematiku. 

 Z nami vybraných 50 vtipov a anekdot z ruského a slovenského prostredia sme 

vytvorili kultúrno - jazykový obraz cigána. Výsledky sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 
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Rusko Slovensko 

cigán – zlodej koní 

- S cigánami sa nedá hrať šach! 

- Prečo? 

- Pretože oni aj tieto kone ukradnú! 

cigán – ten, kto sa vyhýba práci 

Kto má nejväčšiu úctu k práci? Rómovia. 

Ani sa jej nedotknú! 

cigán – prefíkaný obchodník 

Syn čukču sa nadchýna kremľovským orlojom. Vidí to cigán a vraví 

mu: -Páčia sa ti? Predám. Takmer ako zadarmo! -Platí! Cigán 

zobral love a vraví: - Ty počkaj a ja pôjdem po rebrík. Vidíš, sú 

veľmi vysoko. Cigán odišiel a už sa nevrátil. Syn príde do hotela 

a sťažuje sa otcovi. Na druhý deň ide otec striehnuť na cigána. Stojí 

pod orlojom. Prichádza k nemu ten istý cigán a dáva mu rovnaký 

návrh...Cigán berie love a chce ísť po rebrík. – Ó óó...myslíš, že ja 

som malý chlapec? Mňa neoklameš! Ja som otec...som múdrejší. 

Sám pôjdem po rebrík a ty tu počkaj! 

cigán – zlodej 

Cigán kradne drevo, chytí ho lesník 

a pýta sa: 

- Cigán, čo tu kradneš? Cigán hovorí: - 

To je krmivo pre kravy.  

Lesník: - Odkedy kravy jedia drevo? 

 Cigán:- Čo nezjedia, to spálim. 

cigán – veľa detí 

Pozerá cigán na svoje deti, všetky okolo neho behajú špinavé. 

Cigánka sa ho pýta: - No čo myslíš, okúpeme ich, alebo si urobíme 

nové? 

cigán – veľa detí 

Názov republiky ČSFR znamená: Česi, 

Slováci a Fúra Rómov. 

cigán – žobranie 

Klope cigánča na dvere: 

- Tetuška, dajte mi napiť vody, lebo taký taký som hladný, že až 

prespať nemám kde! 

cigán – špina 

Smutná Rómka sa sťažuje susedovi: 

- Jój, ta môj muž ma asi podvádza. 

- A ako si na to prišla, niekto ti niečo 

povedal? 

- Ale veď som žena, tak vidím, nie? Tento 

mesiac si už druhýkrát nohy umýval. 

cigán – špinavý 

Cigánka učí svojho malého syna: 

- Zapamätaj si, synček, ako sa správne obliekajú gate – tam, kde je 

žlté, ide dopredu, a kde hnedé – dozadu. 

cigán – Luník XIX 

Na košickom sídlisku Luník XIX sa zrazu 

zjavilo okolo sto vyobliekaných Rómov. 

Okoloidúci policajt sa ich pýta:  

- Kam ste sa vybrali, zabávať, alebo 

štrajkovať? 

- Pán poručík, teraz ideme všetci na ples 

neplatičov nájomného. 

 

Ako bolo vyššie demonštrované, pohľad obyvateľov Slovenska a Ruska na cigánsky 

národ sa výrazne líši, čo je spôsobené nielen geografickými, ale aj sociálnymi podmienkami. 

Jedno je však isté: len máloktorý človek dokáže ostať chladným pri kontakte s vášnivou 
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cigánskou hudbou, ktorá je uznávaná na celom svete. Príkladom toho sú úspešní Cigánski 

diabli alebo cigánska skupina Adama Bartosza. 
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