
Dejepis extra 2/2018

Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Folklórne tradície sú tiež súčasťou našej histórie ...



Vážení čitatelia,

po dlhšej dobe sme pre Vás pripravili nové číslo Dejepisu extra. Nie, že by naša
dejepisná aktivita ochabla, ani náhodou. Práve naopak. Zapojili sme sa  do

viacerých projektov, ktoré bolo treba (vždy) do určitého dátumu dokončiť a až keď
boli hotové, rozhodli sme sa ich aj publikovať.

Toto číslo bude venované jednému  dlhodobému projektu, ktorý sa skladal z viac
aktivít, ktoré súvisia s Ornamentálnou mapou Slovenska. Ak ste o Ornamentálnej

mape Slovenska ešte nečítali (nepočuli), nevadí – všetko sa postupne dozviete
v nasledujúcich riadkoch. Už v septembri 2017 sa „donieslo“ k pánovi učiteľovi, že
Spolok ľudovej kultúry Tatrín ponúkol všetkým školám na Slovensku spoluprácu na

vytvorení Ornamentálnej mapy.

Do tohto projektu sa zapojili všetci žiaci 5.A a pomáhali im aj staršie spolužiačky.
Celý proces mal však svoj pevne stanovený postup - najskôr bolo treba podľa

predlohy, ktorú vidíte na obrázku ....

Zdroj obrázku: Spolok ľudovej kultúry Tatrín

vytvoriť „Maľované ohnisko“- takto si ozdobovali naši predkovia priestory nad
ohniskom „v kuchyni“. Nebolo to také jednoduché, lebo každý z 18-ich dielov mal
mať rozmer veľkého zošita a mal ho vymaľovávať jeden žiak. Bolo treba, aby

všetci spolupracovali tak, aby jednotlivé diely do seba „zapadli“.



Následne sme jednotlivé časti zlepili a vytvorili nasledujúce dielo:

Aby ste si lepšie vedeli predstaviť, aké je naše „Maľované ohnisko“ veľké,
ponúkame aspoň dve fotografie:



Vážení čitatelia, teraz si poviete: „Čo má spoločné  nejaké  maľované ohnisko
s ornamentálnou mapou?“ Odpoveď je jednoduchá – veľa, lebo pri vymaľovávaní

jednotlivých dielov sme „trénovali“ na tvorbu ornamentu, ktorý by mal
reprezentovať na spomínanej mape našu mestskú časť.

Nastal však problém nájsť ornament(y), ktorý(é) by Petržalku na Ornamentálnej
mape reprezentoval(i). Na začiatku sme si mysleli, že to nebude také ťažké, ale
mýlili sme sa. Petržalské (grafické folklórne prvky) ornamenty skoro pochoval čas.

Kým napríklad vo Vajnoroch sa nádherne zachovali - ponúkame nasledujúci
obrázok...

Zdroj obrázku: http://www.vajnory.sk/publikacie/vajnorsky-ornament-v-rtvs



... u nás v Petržalke sa stratili. Prečo tomu tak bolo? Petržalka bola „hneď“ vedľa
mestského centra Bratislavy a tak sa Petržalčania rýchlo prispôsobili mestskej móde

(„popánštili sa!“) a aj svoje kroje vymenili za mestské oblečenie.

Hľadanie ornamentu bolo dlho neúspešné... Oslovili sme snáď všetky kultúrne
inštitúcie, ktoré by nejaké obrazové pamiatky mohli mať.

Dokonca sme kontaktovali aj pracovníčku Etnografického múzea v Martine ....

....a stále nič!

Napokon sme spravili ešte jeden pokus. Keďže v širšom regióne Petržalky žili aj
Chorváti, oslovili sme ich múzeum s otázkou, či nemajú na niektorom predmete

v ich zbierkovom fonde zachované ornamentálne prvky. Mali. E-mailom nám poslali
obrázok typickej truhlice...

Zdroj obrázku: Beáta Zámečníková - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku



Samozrejme, že bolo treba nejakým spôsobom tento ornament „preniesť“ z truhlice
na papier. Najskôr sme rozmýšľali, že ornament spravíme podobne ako bol na

truhlici.

Zdroj obrázku: Beáta Zámečníková - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Môžete posúdiť, ako sa nám to podarilo, keď zapracovala naša fantázia...



... potom sme si uvedomili, že na obrázku, ktorý nám láskavo poskytli z Múzea
kultúry Chorvátov na Slovensku, je príliš veľa voľného miesta a bola by veľká

fabulácia dopĺňať tam novotvary, tak sme sa rozhodli postupovať inak... Vybrali
sme si iba časť, ktorá je podľa nás pre „náš“ ornament charakteristická...

Zdroj obrázku: Beáta Zámečníková - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

... a aj s pomocou starších spolužiačok (jednu z nich ste mohli vidieť aj na prvej
strane tohto čísla), ktoré nám spolu s pánom učiteľom pripravili (ornamentálne)

šablóny, sme sa opätovne dali do práce. Ponúkame pohľady na niektorých z nás, ako
„bojujeme“ so svojim ornamentom...





Napokon sa práca podarila a tak Vám s hrdosťou  ponúkame aspoň niektoré
z finálnej podoby nami dotvorených ornamentov.



Vážení čitatelia,

je samozrejmé, že všetky aktivity spojené s týmto projektom sme v stanovenom
čase odosielali Spolku ľudovej kultúry Tatrín. Teraz už iba čakáme, či si niektorý
z našich ornamentov aj vyberú... Ak áno, budeme radi, ak nie, nič veľmi vážne sa
neudeje, veď aspoň sme sa dozvedeli čo to zaujímavé o najmladšej histórii našej

mestskej časti, ktorú obohatili aj Chorváti ...

Naše poďakovanie patrí:

Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku za poskytnutie obrazového materiálu,

vedeniu našej školy za pomoc pri realizácii projektu,

pani učiteľke Lampertovej za nielen morálnu podporu.

Záverečná poznámka:

V predchádzajúcich školských rokoch sa približne v tomto čase objavoval na našom
webovom sídle „etnografický“ Dejepis Extra venovaný vynášaniu Morény. Tento

školský rok tomu tak nebude, lebo najväčší nepriateľ pisateľa týchto riadkov je čas
a ten bol venovaný (aj)  príprave ornamentu do Ornamentálnej mapy Slovenska.

Takže – „No počkaj, Moréna“ – príde na teba jar - už budúci školský rok!!!


