
232

K DEJINÁM SLOVESNEJ FOLKLO-
RISTIKY
Vydal Ústav etnológie SAV, Nadácia Prebudená
pieseò. Bratislava 1996, 142 s.

V novembri 1995 sa uskutoènil dvojdòový se-
minár Ústavu etnológie SAV K dejinám sloves-
nej folkloristiky, na ktorom sa zúèastnili viacerí
odborníci zo Slovenska, Èiech a Maïarska. Jed-
ným z výsledkov tohto seminára je aj zborník prí-
spevkov. Základnú osnovu zborníka vytvárajú
�tyri typy príspevkov � teoretické �túdie k deji-
nám a formovaniu sa folkloristiky na Slovensku,
�túdie k dejinám jednotlivých folklórnych �án-
rov, k histórii významných osobností slovenskej
folkloristiky a k teoretickým prístupom.

Milan Le�èák v úvodnom príspevku �Po-
známky k dejinám slovenskej slovesnej folklo-
ristiky� podáva struèný popis doteraj�ieho báda-
nia v tejto oblasti, prièom kon�tatuje, �e
bádatelia, �ia¾, nedospeli k ucelenému konceptu
dejín. Autor hovorí o dvoch mo�nostiach meto-
dologických prístupov k dejinám folkloristiky:

1. utilitárny vedecký prístup, ktorý by mal
chápa� dejiny folkloristiky ako vývin vedeckého
myslenia a

2. interdisciplinárny prístup, ktorý by zahà-
òal i prínosy príbuzných vedných disciplín. V zá-
vere �túdie podáva návrh periodizácie dejín slo-
venskej folkloristiky.

Ján Michálek v príspevku �Ku charakteris-
tike a výsledkom �túdia folkloristiky 19. storo-
èia� na pozadí opisu struèných dejín jednotlivých
období poukazuje na to, èo sa u� pre potreby skú-
mania dejín folkloristiky urobilo a èo e�te ostá-
va otvorené. Dôraz kladie na potrebu skúmania
èinnosti zberate¾ských aktivistov (terénnych po-
mocníkov) a na zhodnotenie spolupráce príbuz-
ných vied.

Zuzana Profantová sa popri podrobnom
popise jednotlivých období a smerov dejín fol-
kloristiky vo svojom príspevku �Ku charakteris-

tike a výsledkom �túdia folkloristiky 19. storo-
èia� venuje viacerým významným osobnostiam
slovenskej folkloristiky, ako aj koexistencii troch
prúdov. ¼udovít Reuss je predstavite¾om doznie-
vajúcej mytologickej �koly a pretrvávajúceho
romantického nacionalizmu, Andrej Kme� u� ten-
duje k tzv. �veritabilnej� folkloristike a ¼udovít
Holuby, ¼. Rizner a ïal�í reprezentujú prúd po-
zitivistickej folkloristiky.

�Folklorizmus v medzivojnovom období� sa
prejavil najmä v èinnosti ochotníckych divadel-
ných dru�ín, ale aj v inovovaných martinských
Matièných augustových slávnostiach, ako aj v pr-
vých slovenských f ilmoch. Svetozár �vehlák,
autor tohto príspevku, uvádza v�ak i ïal�ie for-
my folklorizmu, ako napr. hnutie dedinských
dychových hudieb.

Jednou zo �túdií zaoberajúcich sa významný-
mi osobnos�ami slovenskej folkloristiky je aj prí-
spevok Gabriely Kiliánovej �Franti�ek �ujan-
ský a jeho folkloristická práca�. �ujanského
zberate¾ská a vedecká práca najmä v oblasti pa-
remiológie, osvetové a vzdelávacie snahy, ako aj
organizátorská práca v národnobudite¾skom hnu-
tí v druhej polovici 19. stor. bezpochyby znaène
prispeli ku skúmaniu slovenskej folkloristiky.

Druhou osobnos�ou, ktorej je venovaná samo-
statná �túdia, je �Folklorista Frank Wollman�. Bo-
huslav Bene� upozoròuje najmä na to, �e jeho
práce sú ojedinelými dokladmi o vyu�ití antro-
pológie a etnopsychológie u nás.

Príspevok �Piesòová zbierka Andreja Hala-
�u� od Viery Sedlákovej popisuje zberate¾ov
z rôznych oblastí Slovenska, prièom sa viac ve-
nuje tým, ktorí mali k jednotlivým piesòam po-
drobné komentáre.

¼udová pieseò je témou aj �túdie Evy Kre-
kovièovej �Dva prístupy ku �túdiu ¾udovej pies-
ne: èeskí a moravskí zberatelia v medzivojnovom
období na Slovensku�. Táto �túdia je jednak zhod-
notením pôsobenia moravských a èeských fol-
kloristov na poli �túdia slovenskej ¾udovej pies-
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ne (J.E. Jankovec, Rudolf Kuèera, Vladimír Uleh-
la...), a jednak príspevkom k metodológii vý-
skumu a dokumentácie folklórneho materiálu.
Ako príklad dvoch prístupov autorka uvádza
Franti�ku Kyse¾ovú (etnografický a ekologický
prístup) a Karola Plicku (romanticko-umenoved-
ný a vedecko-zov�eobecòujúci prístup).

V zborníku má svoje miesto i ïal�í folklór-
ny �áner � ¾udová poves�. Hanu Hlô�kovú v �tú-
dii �Poves� v kontexte bádania o ¾udovej próze
na Slovensku� zaujíma poves� z historického h¾a-
diska. Opisuje obdobia z dejín slovenskej litera-
túry a folkloristiky a osobnosti, ktoré venovali
tomuto �ánru pozornos�.

�K otázke �trukturálnych vz�ahov medzi fol-
kloristikou a religiológiou� sa vo svojom príspev-
ku vracia Ján Komorovský. Zaujíma ho folklór
v judaizme, ktorý by sa mohol zahrnú� do kate-
górie folklóru príbehov o pôvode, ale najmä ob-
radový folklór. Religionistika sa venuje tým ob-
radom, v ktorých sa predkres�anské pre�itky
spájajú s kres�anskými prvkami.

Vz�ah folklóru a literatúry je predmetom prí-
spevku Milana Le�èáka �Folklór v koncepciách
dejín literatúry�. Dôle�itú úlohu v skúmaní toh-
to vz�ahu zohrala práca �tefana Krèméryho a je-
ho pokus o vývinovú koncepciu slovenského
folklóru a o systematický výklad utvárania vz�a-
hov ústnej a písanej slovesnosti.

Zora Vanovièová vo svojom príspevku �Na-
turizmus a jeho interpretácie z h¾adiska folklo-
ristiky� poukazuje na prvky príbuzné s ústnou
slovesnos�ou v diele D. Chrobáka, ako aj v die-
lach iných autorov. Ide najmä o systém tvorby
vyu�ívajúci opakovania uzavretého okruhu mo-
tívov, problémov a postáv, ktorý pripomína folk-
lórne tematické okruhy.

Príspevok Viliama Marèoka �O dvoch teo-
retických aspektoch dejín folkloristiky�, ktorý
vzi�iel z diskusie na seminári, upozoròuje na nie-
ktoré negatívne stránky jednotlivých období z de-
jín folkloristiky a na potrebu etnolingvistického
skúmania folklóru.

Ondrej Krupa podáva �Nov�ie výsledky
bádania folklóru Slovákov v Maïarsku�. Ide
o vydávanie èasopisov, organizovanie národopis-
ných táborov, medzinárodných konferencií, vy-
dávanie monograf ií a iných aktivít, ktoré prispie-
vajú k národopisnému výskumu Slovákov
�ijúcich v Maïarsku.

Marta Toncrová priná�a v èlánku �K prehis-
torii Ústavu pro etnografii a folkloristiku v Br-
nì� výsledky výskumu predov�etkým ¾udovej
piesne z obdobia do r. 1953.

Uvedené odborné príspevky nám priniesli ïal-
�ie osvetlenia k dejinám folkloristiky a mô�u by�
východiskom práce nielen pre etnológov, ale aj pre
odborníkov z iných príbuzných vedných discip-
lín. Te�íme sa na nové výskumy v tejto oblasti, ako
i na ïal�ie zborníky podobného charakteru.

 Nora Lábadyová

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIA A PORE-
KADLÁ I., II.
Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. Výber a zos-
tavenie prof.  J. Mlacek, CSc., Mgr.  Z. Profanto-
vá, CSc. Úvod a záver Z. Profantová. Nestor,
Bratislava 1996. Strán I. 309, II. 310.

 Pri príle�itosti 100. výroèia vydania zbierky
prísloví,  porekadiel a úsloví v Prahe (1897)
a 160. výroèia narodenia A.  P. Zátureckého
(1837-1904) vy�iel vo vydavate¾stve Nestor  dvoj-
zväzkový výber prísloví a porekadiel. Zo Zátu-
reckého  geniálnej zbierky pôvodných 13 000
jednotiek obsahuje 3000.  Vlastne redukuje va-
rianty pôvodnej zbierky a má reprezentova�  �jad-
ro príslovnej idiomatiky slovenského jazyka
a folklóru,  ktoré pretrváva u� stároèia a svojím
my�lienkovým bohatstvom  zostáva stále aktuál-
ne� (Z. Profantová, Úvod, s. 8). Je to  obrovský
materiál zahròujúci tematicky v�etky oblasti ¾ud-
ského  �ivota, ktoré sa vzájomne prelínajú
a zároveò sa èlenia na  mno�stvo nuansovaných
drobných kategórií, na v�etky tie presne  nedefi-
novate¾né �úslovia�, �výroky�, �pohovorky� atï.
Ka�dý bádate¾ sa musí popasova� s ich triedením
a  zvládnutím a aj tak mu stále zostávajú výro-
ky, pre ktoré ako  Záturecký musí tvori� skupiny
napr. �rozlièné�, �povereèné�, �z  detského sve-
ta�, �neznámeho významu�, �hlasy zvierat a ve-
cí�. Na  rozdiel od Zátureckého triedenia týchto
drobných slovesných  útvarov do 21 tematických
skupín autori ich usporiadali do 13  hlavných
skupín èlenených do podtém � Boh a viera, Èlo-
vek,  jeho vek, pohlavie, rodina a domovina, ¼ud-
ské telo, jeho  potreby, choroba a smr�, Pomery
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spoloèenské, Sociálne triedy,  stavy, rod a zamest-
nanie, Majetok a vý�iva, Strava, odev,  èistota,
cesta a tanec, ¼udský rozum, V�eobecné pravid-
lá  múdrosti a opatrnosti, Povaha, mravy a du-
�evné prejavy, ¼udská  reè a slovo, V�eobecný
priebeh �ivota a prírody v òom, Dobré a zlé mra-
vy, pravda a viera.

 �túdia Z. Profantovej Príslovia na Sloven-
sku a ich kultúrne  kontexty hodnotí, spresòuje
a obohacuje poh¾ad na tento  materiál z h¾adis-
ka modernej folkloristiky. Sleduje históriu  prí-
sloví na Slovensku od starých Slovanov, ktorí
kumulovali  najvýznamnej�ie kultúrne vplyvy
v priebehu svojho etnického a  jazykového vý-
vinu. K najdôle�itej�ím vplyvom formovania
príslovného repertoáru na na�om území patril
preklad Biblie a  nábo�enských kníh do staro-
slovienèiny, latinský, grécky, byzantský a orien-
tálny repertoár �írený rukopisnými i  tlaèenými
zbierkami, pôsobením cirkvi, mní�skych rádov
a  �kolským vzdelaním. Od stredoveku sa v ná-
rodnom repertoári  dajú odlí�i� príslovia ¾udové-
ho pôvodu. Zbierky prísloví v  slovenskom jazy-
ku mali neskôr slú�i� ako dôkaz autenticity
jazyka a etnickej svojbytnosti Slovákov v Uhor-
sku. V 2. pol. 19. stor. vrcholil záujem o príslo-
via a porekadlá v  zberate¾skom a vydavate¾skom
úsilí. �V�etky poèetné  publikované príspevky
a zbierky prísloví a porekadiel v 19.  storoèí tvo-
ria integrálnu súèas� slovakistického hnutia na
pozadí národnozjednocovacích snáh. Sú praktic-
kým príspevkom k  výraznému obohateniu, o�i-
veniu a dotvoreniu spisovného jazyka  zo star-
�ieho jazykového, frazeologického a folklórneho
základu.� (s. 130). Rovnako v tomto období za-
èína aj reflexia  prísloví a porekadiel, o ich va-
riantnosti, významoch, �ánrovom  vymedzení
a triedení. Zátureckého zbierka sa pova�ovala za
najlep�iu triediacu sústavu v slovanskom príslov-
níctve 19.  storoèia.

 Vydavate¾stvo Nestor vydáva exkluzívne
publikácie � exkluzívne  po obsahovej stránke
i kni�ným spracovaním s ruènou umeleckou
ko�enou väzbou a klasickou grafickou úpravou.
A. P. Záturecký  a slovenské príslovia sa zaslú-
�ene zaradili medzi  najkvalitnej�iu svetovú kla-
siku z kultúry rímskej, antickej,  arabskej, èín-
skej, indickej. Dúfame, �e sa dostanú k èitate¾ovi
ako vzácny  prameò poznania samého seba.

 Zora Vanovièová

METHODOLOGICAL CHALLENGES
OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
IN THE SOCIAL SCIENCES
Editors Jana Ga�paríková, Vladimír Bako�, Nir-
mala Pillay, Cas Prinsloo. HSRC Publishers, Pre-
toria 1996.

Zmeny, ktoré zapoèal november 1989, sa do-
týkajú v�etkých oblastí �ivota na�ej spoloènosti,
vedu nevynímajúc. Tak ako sa iné sféry �ivota ot-
vorili svetu a pluralite poh¾adov, i vo vede padol
ideologický monopol jednotného filozofického
a metodologického základu a vznikli mo�nosti
a priestory pre novú my�lienkovú in�piráciu.

V dòoch 20. a� 23. mája 1993 sa v Bratislave
konalo bilaterálne sympózium Slovenskej akadé-
mie vied a Human Science Research Council Ju-
hoafrickej republiky, aby sa na spoloènej platfor-
me dvoch síce geograficky i kultúrne vzdialených
krajín, no zároveò krajín prechádzajúcich dôle�i-
tou politickou transformáciou z autoritatívneho na
demokratický systém, pokúsilo formulova� spo-
loèné styèné body, problémové okruhy a nové
výzvy stojace v období súèasných zmien pred
spoloèenskými vedami. Sympózium bolo zároveò
aj zrkadlom spolupráce medzi SAV a HSRC, roz-
víjajúcej sa od mája 1991 na základe dohody o vý-
mene poznatkov a vedeckej spolupráci. Jej hlav-
ným cie¾om je �u¾ahèenie výskumnej spolupráce
prostredníctvom výmeny vedcov, organizácie sym-
pozií a celkovej výmeny spoloèenskovedných in-
formácií, v záujme upevnenia vedeckej spoluprá-
ce� medzi oboma krajinami. �pecifickým cie¾om,
ku ktorému majú kontakty smerova�, je aj rozvoj
vedeckej teórie a metodológie výskumu.

V duchu napåòania týchto základných usta-
novení sa nieslo aj bratislavské sympózium, kto-
rého témou boli Metodologické výzvy interdis-
ciplinárneho výskumu v spoloèenských vedách
(Methodological challenges of interdisciplinary
research in the social sciences). Z 29 príspev-
kov, prednesených na stretnutí, vznikol na zákla-
de výberového procesu aj rovnomenný zborník
19 �túdií, zahàòajúci obe zúèastnené strany. Zos-
tavovatelia zborníka si stanovili za cie¾ nielen
prezentáciu príspevkov, ale predov�etkým stimu-
láciu a pozdvihnutie úrovne súèasnej diskusie
o problematike multidisciplinárneho výskumu.
Veria, �e zborník bude slú�i� i ako in�pirácia
k ïal�ej orientácii vedeckého výskumu práve
smerom k interdisciplinarite.
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Publikácia je rozdelená do 4 tematických sek-
cií. Prvá z nich je venovaná príspevkom naèrtá-
vajúcim nevyhnutnos� interdisciplinárneho vý-
skumu. Sekciu otvára �túdia Johanna Moutona
(University of Stellenbosch) The structuration of
social knowledge. Vychádza zo základnej idey
o vede ako sociálnom systéme a sleduje my�lien-
kové rozdiely medzi metodológiou výskumu a fi-
lozof iou vedy. Zároveò hovorí o èinite¾och
a �truktúrnych prvkoch vedy � ako sú teórie,
paradigmy, modely a poznatky, reprezentujúce
jednotlivé disciplíny, ktoré spoluvytvárajú spo-
loènú bázu výskumu a poznania �pecif ických
oblastí sociálneho systému. Veda sa pokú�a po-
chopi� previazanos� �truktúry a jej jednotlivých
èinite¾ov a pomenova� historickú povahu vedy,
jej ontologické rozmery, a teda jej reflexívny
charakter. Multidisciplinárny výskum je nevy-
hnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto cie¾a.

Dian Joubert (University of Stellenbosch)
v príspevku Context of the micro-macro theme
and the relevance of common social knowledge
obracia pozornos� na makro a mikroúroveò in-
terdisciplinárneho výskumu a sústreïuje sa na
otázku kompatibility sociálnovedných teórií
a reality, ktorá je predmetom teoretickej refle-
xie. Autor v nej vyslovuje polemickú otázku, èi
sa vedecké teórie príli� nevzdialili od reality a èi
jej dokonca nevnucujú prvky, ktoré sú jej cudzie.
�túdia sa ïalej venuje otázkam vedeckých �sub-
disciplín� v rámci jednej vednej disciplíny �
v prípade sociológie ide o diskusiu o makro
a mikro-sociológii, z ktorých ka�dá v rozliènej
miere èerpá a pracuje s ka�dodennou skúsenos-
�ou a vedomos�ami obyèajných ¾udí. V závere
autor vyslovuje po�iadavku integrovaného prí-
stupu príbuzných vedných disciplín k výskumu
sociálneho správania, jeho prvkov a podmienok
ich existencie a fungovania.

Sekciu uzatvára príspevok Jána Leta�iho (Fi-
lozofický ústav SAV) Social and ecological as-
pects in technology assessment: Philosophical
problems of an interdisciplinary approach, za-
meraný na rozpor medzi záujmami v�eobecné-
ho technologického rozvoja a udr�aním biosfé-
ry, konzerváciou ekosystému. Sústreïuje sa na
analýzu spoloèenskej povahy technológií vo
vz�ahu k biosfére a na problém vz�ahu medzi
prírodou a technológiou. Vychádza pritom zo
súèasných my�lienkových koncepcií, smerujú-
cich k prekonaniu úzkeho technokratického prí-

stupu v prospech �ir�ie ponímaného, otvorené-
ho medziodborového bádania a k rie�eniu na-
èrtnutých ekologických a technologických
problémov v záujme dosiahnutia trvalo udr�a-
te¾ného rozvoja.

Nasledujúca, v poradí druhá sekcia zborní-
ka si kladie za cie¾ diskusiu o otázkach riadenia
interdisciplinárneho výskumu a jeho výskum-
ných zámeroch v súèasnom spoloèensko-politic-
kom kontexte.

Erika Kvapilová (Prognostický ústav SAV) sa
v príspevku The analysis of interests � its mea-
ning for creating a social policy conception za-
oberá teoretickými problémami analýzy koncep-
cie rozvoja sociálnej politiky v transformujúcej
sa spoloènosti. Na príklade porovnania vývoja
v rozlièných postkomunistických krajinách po-
ukazuje na problémy vyplývajúce z procesu pre-
chodu k demokracii a trhovej ekonomike, ktoré
brzdia fungovanie sociálnej politiky. Príspevok
prezentuje systémy sociálnej politiky v krajinách
západnej Európy (social welfare) a upozoròuje
na súèasné zmeny v sociálnej �truktúre bývalých
egalitárskych komunistických �tátov i na mo�-
nosti uplatnenia európskeho systému sociálnej
politiky. V závere autorka analyzuje metodolo-
gické východiská prístupu k výskumu stredo-
európskych krajín, so zameraním na chápanie
pojmu obèianstva a obèianskych práv. V autor-
kinom náh¾ade je dôle�ité venova� pozornos� aj
rozdielu medzi formálnymi obèianskymi práva-
mi a ich reálnym uplatòovaním v ka�dodennom
�ivote. Obèianstvo sa tak stáva jedným z meto-
dologických východísk v kombinácii s novými
výskumnými metódami, ktoré sú odpoveïou na
spoloèenské zmeny v bývalých komunistických
spoloènostiach.

Prognostik �tefan Zajac (Prognostický ústav
SAV) v �túdii Problems of interdisciplinary re-
search management obracia pozornos� priamo na
problematiku riadenia interdisciplinárneho vý-
skumu a systematického rozvoja spoloèenských
vied, rozvojovej politiky z poh¾adu �tátnych opat-
rení pre riadenie vedy, jeho predností i nedostat-
kov. Autorova analýza vychádza z konfrontácie
situácie v predtransformaènom období (koncep-
cia riadenia vedy z roku 1980) a súèasného po-
novembrového obdobia (Princípy �tátnej politi-
ky vo vede a výskume z r. 1990). Na tomto
základe naèrtáva autor mo�nosti medziodboro-
vého výskumu v období transformácie. V záve-
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reènom príspevku tejto sekcie Science, politics
and local knowledge: micro- and macro-appro-
aches to educational policy research vyslovuje
Johan Muller (School of Education, University
of Cape Town) potrebu kritického prehodnote-
nia súèasnej my�lienkovej bázy a koncepcie
vzdelávacej politiky v JAR. �peciálnu pozornos�
venuje metodologickým problémom výskumu na
mikroúrovni ka�dodenného �ivota a potrieb kon-
krétnych spoloèenstiev. Autor akcentuje spätos�
teórie a praxe, ktorá implikuje smerovanie no-
vých trendov tzv. participaèného výskumu, za-
meriavajúceho sa práve na potreby praxe. V cen-
tre autorovej pozornosti stojí vz�ah mikro
a makroúrovne výskumu, ktorý analyzuje na prí-
klade prebiehajúcej liberálnej reformy vzdeláva-
nia, implementovanej cez aktivity juhoafrickej
Národnej rady pre vzdelávanie.

Sekcia 3 sa venuje �pecifickým metodologic-
kým problémom interdisciplinárneho výskumu
prostredníctvom troch príspevkov zameraných na
dve dôle�ité oblasti uplatnenia interdisciplinár-
neho prístupu � prognózovanie socioekonomic-
kej transformácie a environmentálnu problema-
tiku.

Jana Ga�paríková z Prognostického ústavu
SAV (The methodology of forecasting (of the so-
cio-economic paradigm) analyzuje prognózova-
nie ako prostriedok riadenia spoloènosti a eko-
nomiky na pozadí procesov transformácie
Slovenska smerom k trhovému hospodárstvu. Na
príklade teoretických otázok prognózovania po-
ukazuje autorka na �a�iskové momenty reflexie,
nedostatoèného definovania �írky záberu a ne-
kompatibility iných programov a záujmov
s programom trvalo udr�ate¾ného rozvoja.

Závereèná 4. sekcia zborníka je svojím obsa-
hom najrozsiahlej�ia i najrozmanitej�ia. Pod spo-
loèného menovate¾a ilustrácie konkrétnej dyna-
miky interdisciplinárneho výskumu a perspektívy
jednotlivých vedných disciplín zahàòa 9 príspev-
kov z oblasti lingvistiky (Viktor Krupa), histórie
a archeológie (Viera Pawliková-Vilhanová), psy-
chológie a sociálnej psychológie (T. R. Taylor,
Jonannesburg, Psychological assessment in mul-
ticultural society, Imrich Ruisel a Ivan Sarmán,
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Contem-
porary tasks of cross-cultural psychology, Ladi-
slav Lova� a Jozef Výrost, Ústav spoloèenských
vied SAV, The role of social psychology in inter-
disciplinary research), teórie komunikácie (Ma-

rian Hrabovský et al., Kabinet sociálnej a biolo-
gickej komunikácie SAV, Communication �
a concept central to the humanities and social
sciences), filozofie (Jozef Sivák, Filozofický
ústav SAV, Paul Ricoeur and his hermeneutic
phenomenology of person), sociológie (Mike
Morris, Centre for Social and Developmental
Studies, Methodological problems of tackling
socio-economic policy issues in the transition to
democracy in South Africa) a v neposlednom
rade i etnológie (O¾ga Danglová).

Sekciu otvára Viktor Krupa (Ústav orientál-
nych a afrických �túdií SAV) analýzou Concep-
tual and linguistic reaction to European dominan-
ce in Polynesia. A case for interdisciplinary study.
Autor v nej zdôrazòuje nevyhnutnos� interdiscip-
linárneho prístupu pri výskume komplexných otá-
zok dlhodobých kultúrnych zmien a ich vyjadre-
nia prostredníctvom jazyka. Poukazuje na
dôsledky európskej technologickej, ekonomickej,
politickej a vojenskej dominancie a z nej plynú-
ce kultúrne, nábo�enské a jazykové zmeny v Po-
lynézii, v kontexte jej historického vývoja, kto-
rých detailný vedecký výskum umo�òuje práve
aplikácia interdisciplinárneho �túdia.

História a archeológia sa spájajú v príspev-
ku Viery Pawlikovej-Vilhanovej (Ústav orientál-
nych a afrických �túdií SAV) The production of
historical and cultural knowledge in Africa, kto-
rý je ilustráciou spolupráce oboch vedných dis-
ciplín pri odha¾ovaní predkoloniálnych afrických
dejín. Nová africká historiografia, zameraná na
�túdium autonómneho afrického vývoja v období
pred európskou kolonizáciou, je v súèasnosti u�
klasickým príkladom interdisciplinarity v záuj-
me rozvoja tejto novo sa kon�tituujúcej vednej
disciplíny. Je dôkazom uplatòovania nových uh-
lov poh¾adu, vyu�ívania informaèných zdrojov
a prameòov (ako ústna tradícia), ktorým kolo-
niálny a koloniálnou ideológiou ovplyvnený vý-
skum nevenoval èi nechcel venova� pozornos�.

Na tomto diskusnom fóre má svoje zastúpe-
nie i slovenská etnológia. Reprezentuje ju �túdia
O¾gy Danglovej (Ústav etnológie SAV) Econo-
mic development and social change in a Slovak
village, ktorá je nielen sondou do priebehu so-
cioekonomických zmien a transfomaèných pro-
cesov v po¾nohospodárstve z poh¾adu súèasnej
etnológie, ale zároveò aj príspevkom ku �túdiu
odrazu makroekonomických procesov a ich ak-
ceptácie na mikroúrovni lokálneho spoloèenstva.
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Analýza v mnohom prispieva k vyplneniu me-
dzery v poznatkoch i celkovom záujme etnoló-
gie o �túdium fungovania ekonomického systé-
mu, so zameraním na ��truktúru práce a výmenu
tovaru, slu�ieb a peòazí� (s.273). Autorka sleduje
dynamiku socioekonomických zmien v závislosti
od sytému riadenia ekonomiky a uplatòovania
�tátnej hospodárskej politiky v èasovom horizon-
te nieko¾kých k¾úèových vývojových etáp � od
roku 1914, cez obdobie radikálnych zmien po r.
1945, a� po súèasný ponovembrový transformaè-
ný vývoj, prièom �ka�dý z historických mí¾ni-
kov znamená zmenu pravidiel a dôle�itých re-
gulaèných opatrení v sociopolitickej organizácii
�tátu, ako aj zmenu v sociálnom a ekonomickom
správaní na mikroúrovni dedinského spoloèen-
stva� (s. 276). V závere �túdie autorka kon�tatu-
je, �e výskumné zameranie a zistenia jednej ved-
nej disciplíny nie sú dostatoènou bázou pre
analýzu celkových socioekonomických zmien,
vyvolávajúcich �irokú �trukturálnu transformá-
ciu. I preto je nevyhnutné orientova� sa na inter-
disciplinárny prístup, najmä z h¾adiska v�eobec-
ne zameranej makro-perspektívy výskumu
v kombinácii s mikroúrovòou poznania reality
ka�dodenného �ivota a stratégií jeho fungovania.
V tomto smere mô�e práve interdisciplinárna
spolupráca uplatni� svoj �iroký potenciál a pri-
nies� zaujímavé porovnania i výsledky.

Zborník Methodological challenges of inter-
disciplinary research in the social sciences je
bezpochyby výnimoèným príspevkom k teore-
tickej reflexii metodologických otázok súèasných
spoloèenských vied v interdisciplinárnej per-
spektíve. Príspevky zahrnuté do zborníka pou-
kázali na mnohé problémové okruhy i spoloèné
styèné plochy v rie�ení i teoretickej analýze sú-
èasných transformaèných procesov v oboch kra-
jinách. Odkryli aj rozdiely v zameraní výskumu,
hodnotení jeho orientácie a priorít i v teoretic-
kom prístupe k analyzovanej problematike. Pub-
likácia vná�a do ná�ho vedeckého kontextu nové
my�lienky a poznatky a umo�òuje tak priamu
konfrontáciu výsledkov a sna�ení dvoch odli�-
ných vedeckých tradícií. V tejto súvislosti by èi-
tatelia zborníka uvítali viac informácií o auto-
roch a autorkách jednotlivých príspevkov, napr.
v podobe struèných biografických poznámok
v závere celého zborníka.

�iroký rozsah a bohatý obsah zborníka je
dôkazom rozsiahleho záberu i mo�ností interdis-

ciplinárneho výskumu v rozlièných oblastiach
spoloèenských vied. Zároveò je aj naplnením
my�lienok, ktorými Vladimír Bako� za sloven-
skú stranu bilaterálne sympózium otváral: post-
pozitivistická veda, a v na�ich podmienkach
post-marxistická veda, by nemala prezentova�
unifikovaný vedecký názor, ale zahàòa rozlièné
metódy, zalo�ené na odli�ných koncepciách ve-
dy � ako èinnosti, ktorá odpovedá na historicky
vzniknuté skutoènosti èasovo ohranièenými kon-
cepènými nástrojmi, bez toho, aby predstierala,
�e predkladá nespochybnite¾né poznanie èi ne-
vyvrátite¾nú pravdu (s.5).

 Eva Rieèanská

ETHNOLOGIA SLOVACA ET SLAVICA
26-27, Tomus XXVI-XXVII, 1994-1995.
Univerzita Komenského, Bratislava, 1996, 195 str.

Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., editor roèen-
ky, zameranej na komparatívne etnologické �tú-
dium predov�etkým v rámci slavistiky, v roku
svojho významného �ivotného jubilea (nar. 17. 5.
1926) odovzdáva dobre rozbehnuté a v odborných
kruhoch renomované periodikum mlad�ím nástup-
com. V Úvode (s.5-7) struène hodnotí naplnenie
cie¾ov, ktoré si zakladajúci èlenovia editorského
kolektívu dali v èase jeho zrodu � na Medziná-
rodnom zjazde slavistov v Prahe v roku 1968.
Otvorenos� edièného fóra na výmenu najaktuál-
nej�ích syntetizujúcich poznatkov o tradiènej ¾u-
dovej kultúre, jej súèasných premenách v �ir�om
medzietnickom a medzikultúrnom kontexte, akým
Ethnologia slavica bola, je umocnená i faktom, �e
príspevky publikuje i v iných ako slovanských
jazykoch, èo je skutoènos�, ktorého komunikaèný
dosah si hádam ani dostatoène neuvedomujeme.

Zväzok 26-27 si pripomína 75. výroèie naro-
denia významného súèasného etnografa a folklo-
ristu Kirila Vasilievièa Èistova príspevkom E.
Meletinského a T. Bar�tamovej, v ktorom cha-
rakterizujú aktuálne bádate¾ské prostredie, do
ktorého K. V. Èistov vstupoval (leningradská fi-
lologická �kola V. M. �irmunského, B. M. Ei-
chenbauma, B. Toma�evského ai.) i jeho tvorivý
metodologický prínos (z mnohých napr. proble-
matika improvizácie vo vz�ahu k osobnosti no-
site¾a na materiáli plaèov).
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Autori vyzdvihujú etnograficko-folkloristické
prepojenie vedeckej práce K. V. Èistova, výsled-
kom èoho je publikácia Ruské ¾udové sociálno-
utopické legendy 17.-19.stor., ktorá spolu s mno�-
stvom �túdií èiastkových problémov tejto témy je
významným príspevkom �túdia mentality ruské-
ho ro¾níctva. Pedagogické pôsobenie (Petro-
zavodsk, Leningrad, Moskva), organizaèná i edi-
torská práca (editor a spolueditor mnohých
syntetických prác, napr. Národy európskej èasti
ZSSR v sérii Národy sveta èi edièné sprístupne-
nie prác D. K. Zelenina a V. J. Proppa) svedèia
o výraznom prínose jubilanta pre etnografiu a fol-
kloristiku v európskom i svetovom kontexte vý-
voja týchto disciplín. Príspevok jubilanta K. V. Èis-
tova Post factum (s.17-29)v v nemeckom jazyku
sa vracia k problematike sociálno-utopických le-
giend, ktoré autor spracoval v známej publikácii
z roku 1967. Autor charakterizuje okolnosti
a historicko-politický kontext vzniku tejto mono-
grafie, prièom zároveò uva�uje o �ir�ích kulturo-
logických kontextoch idey utopizmu � o predpo-
kladoch jej vzniku, o sociálnom substráte jej
�írite¾ov, o cestách �írenia sa tejto idey, o jej fabu-
laènom stvárnení. Materiál ruského folklóru pred-
stavuje tri typy sociálno-utopických legiend (o zla-
tom veku, o ïalekých krajinách a o záchrancoch),
ktoré zodpovedajú trom formám sociálno-utopic-
kej idey vo svetonázore ruského ro¾níctva. K. V.
Èistov posúva problematiku smerom do súèasnosti
a do �ir�ích spoloèenských kontextov: nie sú idey
utopizmu osudovo nevyhnutným produktom ¾ud-
skej kultúry a èo nás v tomto smere èaká? Ang-
lický príspevok Z. Profantovej Teoretický aspekt
slovenskej paremiológie 19. storoèia (s.29-45) je
venovaný dejinám paremiológie: autorka sa zame-
rala na poèiatoènú etapu rozvoja paremiológie,
ktorá je charakteristická preva�ujúcim zberate¾-
ským úsilím. Na základe analýzy zbierok paremio-
logického materiálu a ostatných tlaèených i ruko-
pisných prameòov, predov�etkým z pera A. P.
Zátureckého, P. Dob�inského a F. �ujanského, Z.
Profantová dospela k záveru, �e na Slovensku u�
v poèiatoènom období rozvoja bola paremiológia
i z h¾adiska kvality a rozsahu zbierok paremiolo-
gického fondu, ale i v jeho teoretickom spraco-
vaní na úrovni porovnate¾nej s inonárodnými
disciplínami. A. K. Baiburin sa v príspevku O ty-
pológii rituálnych modelov priestoru (s.47-62),
publikovanom v angliètine, venuje problematike
modelov priestoru v rituáloch rôzneho typu u vý-

chodných Slovanov. Autor sa sústredil na opis a in-
terpretáciu základnej schémy rituálneho priesto-
ru, na základe èoho sa svet delí na �svoj� a �iný
(cudzí)�. Autor v príspevku rozvíja my�lienku, �e
sujety konkrétnych rituálov mo�no skúma� ako
stopy poru�ení danej dichotómie. G. Kiliánová sa
v �túdii Postava smrti v ¾udových rozprávaniach
(s.63-93) � v nemeckom jazyku, prostredníctvom
poverových predstáv a zobrazenia smrti v obra-
doch a v ikonografii venuje problematike posto-
ja k smrti v slovenskej ¾udovej kultúre v 19. stor.
a� do súèasnosti. Gros príspevku v�ak tvorí kom-
paratívna analýza �pecifickosti predstavy smrti
v �ánroch slovenskej ¾udovej prózy vo vz�ahu
k po¾skej, èeskej, moravskej a nemeckej prozaic-
kej tradícii. Príspevok je doplnený katalógom roz-
právaní o smrti. E. E. Anastasova sa v príspevku
¼udová démonológia v kontexte etnických a so-
ciálnych kategórií (s.95-107), publikovanom
v angliètine, zamerala na problematiku démono-
logických postáv v bulharskej ¾udovej kultúre od
zaè. 19. stor. do pol. 20. storoèia. Materiál analy-
zuje na základe tézy o ich obraze vo funkcii naru-
�ite¾ov etnosociálnych noriem v �ivote spoloèen-
stva, ako výsledok komplementárnych predstáv
�chaosu� a �kozmu�. A. S. My¾nikov sa v príspev-
ku Ohlasy kultúry pomoranských Slovanov vo ve-
deckej poézii M. V. Lomonosova: pokus o etnogra-
fický komentár (s.109�118), publikovanom
v angliètine, pokúsil o etnografickú interpretáciu
konkrétneho diela ruského encyklopedistu 18. stor.
M. V. Lomonosova, ktoré tento autor venoval cá-
rovi Petrovi III. pri jeho nástupe na trón. A. S.
My¾nikov analyzuje Lomonosovovu ódu, kde au-
tor poznatky o histórii a etnicite rodov, z ktorých
imperátor pochádzal, vyu�il ako argumentáciu na
pozdvihnutie národného uvedomenia. S. Hose
publikuje v nemeckom jazyku �túdiu Lu�ickosrb-
ské príslovia ako historický materiál (s.119-141),
kde sa venuje problematike poèiatkov a vývoja
zberate¾stva a teoretického rozpracovania príslov-
nej tradície Lu�ických Srbov. Autorka charakteri-
zuje funkcie, ktoré príslovný materiál plnil v kul-
túrnom sebauvedomovaní sa Lu�ických Srbov
predov�etkým v 19. storoèí. P. Vlahoviè sa v �tú-
dii Etnologická príznakovos� daru, publikovanej
po anglicky, venuje magickému, religijnému a so-
ciálnemu kontextu �daru�, a to na základe dote-
raj�ieho spracovania tejto problematiky v juhoslo-
vanskej odbornej spisbe. Nadväzuje v príspevku
na in�pirácie krakovskej koncepcie tejto proble-
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matiky z 80. rokov. Vo francúz�tine je publikova-
ný príspevok T. V. Civjana Kres�anské a pohan-
ské v �truktúre ruských folklórnych textov (s.151-
159). Autor na materiáli ruských poverových
rozprávaní sleduje z h¾adiska semiotiky kontami-
náciu kres�anských a pohanských elementov. O.
Danglová v závereènej, po anglicky publikovanej
�túdii Slovenské textilné nástenky v stredoueróp-
skom kontexte (s.161-180) analyzovala sociálny,
historický, ideologický i estetický kontext textil-
ných násteniek � javu pôvodne me�tianskej kultú-
ry. Na základe materiálu z terénnych výskumov
i muzeálnych zbierok charakterizuje tento prejav
kultúry v�edného dòa a jeho kultúrne, etnické
a nábo�enské diferenciácie v slovenskom, morav-
skom, maïarskom a nemeckom prostredí.

Roèenka pripomína �ivotné jubileá sloven-
ských bádate¾ov doc. PhDr. ¼. Droppovej, CSc.,
prof. PhDr. J. Komorovského, CSc. a doc. PhDr.
K. Jakubíkovej, CSc. Nekrológ je venovaný pa-
miatke významnej etnologièky doc. PhDr. E. Hor-
váthovej, DrSc. (1931-1996). Záver roèenky tvo-
ria recenzie publikácií: Encyklopédia ¾udovej
kultúry Slovenska I., II., Slovenské rozprávky I.
a P.J.�afárik � Slovanský národopis.

V súvislosti s vy��ie spomenutou komunika-
tívnou kvalitou roèenky by bolo mo�no vhodné
uva�ova� v jej redakcii o uvádzaní adries auto-
rov príspevkov � práve pri komparatívnom �tú-
diu je zrýchlenie informaèného toku �iadúce.

 Hana Hlô�ková

V�EDNÍ DEN V JABLONCI ROKU 1994
Od novoosídleneckého pohranièí k euroregionu.
Sociálnoantropologická studie z èeského mìsta
Jablonec nad Nisou.
K vydání pøipravili Birgit Müller a Zdenìk
Uherek.
IFK Materialien 2/96.

Publikácia, zaujímavá obsahom aj spôsobom
vzniku. Priná�a výsledky kolektívneho výskumu,
uskutoèneného v lete 1994 ako súèas� trojtý�dòo-
vej letnej �koly v Jablonci nad Nisou.

Ciele, postupy a priebeh tohto stretnutia pe-
dagógov a adeptov sociálnej antropológie z rôz-
nych krajín Európy pribli�uje úvodná sta� z pera

nemeckej bádate¾ky Birgit Müllerovej. Zdenìk
Uherek v príspevku Jablonec nad Nisou: Nìko-
likeré dìjiny, jedno dìdictví, si v�íma najmä èes-
ko-nemecké vz�ahy v tomto prostredí. Poh¾ad
z druhej strany prezentuje v �túdii Jenom nehá-
zet v�echno do jednoho pytle (Nìmecko-èeské
vztahy v Jablonci) Elke Nicole Kapusová.

Nesporným prínosom publikácie je kolektív-
ny poh¾ad na Rómov v danom prostredí. Tento
blok otvára Zdenìk Uherek (Romové v Jablonci
nad Nisou: pøedmìt výzkumu) a uzaviera Angela
Riedmannová (Výsledky a shrnutí). Stredobodom
sú v�ak tri práce (A. Riedmannová: Koexistence
romské minority s èeským majoritním obyvatel-
stvem. Pohledy z emické a etické perspektivy;
Markéta Rybová: Postoje a názory jabloneckých
Romù; Naïa Mitanová: Rasová diskriminace
a sociální práce). Myslím, �e tento súbor ako
celok najlep�ie prezentuje zmysel kolektívneho
výskumu v sociálnej antropológii.

Markéta Kopøivová a Anna Zismanová (Míst-
ní tradice a vpád svìtového hospodáøství na trhy
v Jablonci) si v�ímajú predavaèov a kupujúcich
na jabloneckých trhoch. V poslednom príspevku
�Mikrofony ve spovìdnici a faráøi na jevi�ti�. Cír-
kev a spoleèenská zmìna v Jablonci) Barbara Her-
zog-Punzenbergerová a Michail Bajakovskij pri-
bli�ujú také delikátne témy, akými do novembra
1989 boli vz�ahy cirkvi a �tátu, resp. spolupráca
cirkevných predstavite¾ov s �TB.

Kniha (obsahuje zároveò èeskú aj nemeckú
mutáciu) je podnetná z nieko¾kých aspektov.
Zaujala ma materiálom, metodickým prístupom
k mestu (zaujímavé sú spôsoby, akými sa báda-
telia vyrovnávajú s neznalos�ou prostredia a ja-
zyka), no najmä ako doklad, �e kolektívne výsku-
my majú v etnologickej práci stále opodstatnenie.
Verím, �e podobné podujatie sa podarí èím skôr
zrealizova� aj na Slovensku.

 Peter Salner

HIERON
Religionistická roèenka, roè. I. 1996
Vydáva Slovenská spoloènos� pre �túdium nábo-
�enstiev (SS�N)  pri SAV v spolupráci s vydava-
te¾stvom Chronos, Bratislava. 136  strán. Angl. res.

 Máme èes� privíta� do rodiny vedeckých èa-
sopisov  prvé èíslo religionistickej roèenky Hie-
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ron s obdivuhodne  bohatou ponukou zaujímavé-
ho èítania v rubrikách �túdie,  Správy, Recenzie.
Ján Komorovský v úvode �Hieron-u na cestu�
pí�e: �Rozhodli sme sa pre tento názov, lebo vy-
jadruje poèetné  významové odtiene nábo�enských
fenoménov � zasvätený objekt,  obe�, votívny dar,
obetné zviera, posvätný okrsok, svätyòu,  nábo-
�enský zvyk, sviatok, slávnos�.� Hieron chce re-
prezentova�  slovenskú religionistiku, ktorá sa po
dlhom úsilí definitívne  postavila na pevné nohy.

 Z deviatich �túdií (viaceré z nich odzneli ako
predná�ky na  pôde Slovenskej spoloènosti pre
�túdium nábo�enstiev) na prvom  mieste je prí-
spevok Edmunda Hermsena (Philips-Universität,
Marburg) Perspektívy porozumenia staroegypt-
skému nábo�enstvu,  ktoré vidí najmä v semio-
tickom prístupe, prístupe z h¾adiska  dejín men-
tality, resp. v historicko-antropologickom
prístupe k  jeho interpretácii. Viktor Krupa (Ka-
binet orientalistiky SAV,  Bratislava) ponúka Ty-
pologickú charakteristiku polynézskych  kozmo-
gonických mýtov. Napriek tomu, �e sa ich
základné typy  zdajú by� nezlúèite¾né, èasto ko-
existujú a poukazujú �na  univerzálnos� uva�o-
vania èloveka ako pozorovate¾a sveta,  ktorého
sa cíti by� organickou súèas�ou. V tomto zmysle
je  mytológia druh poznania, lebo podáva inter-
pretáciu  pozorovaných i tu�ených javov a súvis-
lostí�. Henryk Zimoò  (Katedra dejín a etnoló-
gie nábo�enstva KUL, Lublin) v �túdii  Sakrálnos�
zeme u národa Konkomba v Severnej Ghane
publikuje  zaujímavý materiál spojený s kultom
zeme. Ján Komorovský  (Oddelenie religionisti-
ky Katedra etnológie FFUK Bratislava)  v �túdii
Tajomstvo Pseudo-Dionýza Areopagitu odha¾uje
identitu  autora tzv. areopagitických kníh. Baby
face � h¾adanie  olméckeho slneèného boha je
dobrodru�nou výpravou Milana  Kováèa (Odde-
lenie religionistiky Katedra etnológie FFUK,
Bratislava) do mezoamerickej predkolumbovskej
kultúry Olmékov.  Katarína Zajicová (Katedra
etnológie FFUK, Bratislava)  èitate¾a vracia na
domácu pôdu v príspevku Púte z h¾adiska  et-
nológie nábo�enstva. Bohatý materiál pohreb-
ných obradov  národov a národností Kaukazu
obsahuje príspevok Beáty  Èiernikovej (ÚVVKN,
Univerzita Kon�tantína Filozofa, Nitra)  Kult
màtvych na Kaukaze. Martin Kanovský (Katedra
filozofie a  dejín filozofie FFUK, Bratislava) pod
názvom Výprava k hniezdu  papagájov � séman-
tika mýtu analyzuje zlo�itý mýtus  juhoameric-

kého indiánskeho kmeòa Bororo. Tatiana Podo-
linská  (Ústav etnológie SAV, Bratislava) v �tú-
dii Keltská okrídlená  kobyla z bratislavskej min-
ce Busu na bohatom kresbovom  porovnávacom
materiáli objasòuje mo�nosti interpretácie a  re-
kon�trukcie keltskej mytológie prostredníctvom
unikátnych  ikonograf ických motívov na min-
ciach zo slovenského územia.

 Zborník v rubrike Správy uverejòuje infor-
mácie o Slovenskej  spoloènosti pre �túdium ná-
bo�enstiev, jej predná�kovej a  výskumnej èin-
nosti. Recenzie religionistickej literatúry a 
informácia o pripravovaných publikáciách reli-
gionistického  zamerania uzatvárajú prvé èíslo
nového èasopisu Hieron.

 Zaèal s plným nasadením. Egoisticky mu
prajeme na cestu ve¾a  sily a zaujímavých prí-
spevkov.

 Zora Vanovièová

RASMUSSENOVÁ NELLY:
DÌTI SEVERSKÝCH �AMANÙ
Cestopis. Nakladatelství Fleur, Rudná u Prahy.
1995, 225 strán.

Nelly Rasmussenová, absolventka filmovej
ré�ie AMU a neskôr etnograf ie na FFKU v Pra-
he, nie je slovenskej etnograf ickej obci nezná-
ma. Nielen preto, �e jej etnografická výskumná
prax sa vïaka Slovenskej národopisnej spoloè-
nosti pri SAV zaèala na kysuckých kopaniciach,
ale aj preto, �e jej dve predchádzajúce knihy (Tyk-
vové dìti, Lidé z Baffinova ostrova) na�li odo-
zvu u èitate¾ov na Slovensku a vyvolali záujem
o jej ïal�iu prácu. Tá nebola ¾ahká a priamoèia-
ra, a tak neèudo, �e jej peripetie a hú�evnatos�
stupòovali zvedavos� a oèakávania tých, èo boli
do nej tak trochu zasvätení.

Dìti severských �amanù prichádzali toti� na
svet celkom inak, ako prvé dve knihy. Na nich sa
autorka dopracovala k originálnej metóde univer-
zálneho cestopisu, ktorý okrem toho, �e sa dob-
re èíta èitate¾om s rozliènými nárokmi a záujma-
mi, mo�no zároveò pou�i� ako prameò aktuálnych
a spo¾ahlivých vedomostí najrozliènej�ieho dru-
hu o vzdialenom ¾ude. A s tými sa na�inec, i keï
si to �elá, pre jazykovú bariéru dostane do styku
len výnimoène.
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Práve tento fakt si autorka jasne uvedomovala
a knihu písala tak, aby èitate¾a nenudila, a tým naj-
prirodzenej�ím spôsobom vykreslila obraz spôso-
bu �ivota dne�ných Laponcov. To jej v�ak nezabrá-
nilo napísa� knihu, ktorá je zároveò v tom
najpozitívnej�om zmysle aj metodickou príruèkou
etnografickej práce v teréne. Èo celkom iste nebol
zámer a rozhodne u� nie prvoradý. O to lep�ie.
Literatúra tohto druhu je v�ade vzácnos�ou a Ras-
mussenovej skúsenosti z rozlièných terénov a kul-
túr majú platnos� tým viac, �e záber zobrazenia la-
ponskej kultúry, spôsobu �ivota èi súèasných
etnoidentifikaèných procesov je �irokospektrálny.

�irokospektrálny v tom zmysle, �e poskytuje
dôkladné archeologické, historické (v tom i deji-
ny �tátu a právneho systému, najmä vývin vlast-
níctva pôdy), etnografické vedomosti a ka�dý
problém zasadzuje do patrièného dejinného, so-
ciálneho rámca a nezabudne ho dotiahnu� a� do
dne�nej, prenikavo sa meniacej reality. A to robí
bez oh¾adu na to, èi ho práve rozoberá zvnútra,
z h¾adiska vnútorných vz�ahov v minoritnej, ale-
bo z h¾adiska vonkaj�ieho vz�ahu k majoritnej
spoloènosti. Jej historické a sociálne objasnenia
èitate¾a ani na chví¾u nezunujú, lebo autorka ich
podáva tak prirodzene, ako k vedomostiam pri-
chádzala, skåbujúc (a spracúvajúc!) rozlièné pra-
mene �suchých� vedomostí a fascinujúcu dlhoroè-
nú prácu v pre nás exotickom teréne. Text je
doplnený výborne vybratými ilustráciami jednak
z historických prameòov o Laponcoch, jednak
perovkami prí�a�livých artefaktov laponskej tra-
diènej kultúry a jej vlastnými fotografiami. Oby-
èajný èitate¾ si akiste neuvedomí, aké mno�stvo
pre�tudovanej odbornej literatúry sa za tým skrý-
va, vedecký pracovník ocení jej spôsob citovania,
pomocou ktorého si záujemca � v dobrej kni�nici
� mô�e vyh¾ada� pramene ku ka�dému z mno�-
stva pertraktovaných problémov. Mimochodom,
slovenskí múzejníci v knihe znaène zredukované
partie o múzeách èítali u� zaèiatkom 80. rokov.
Vznikali z podnetu redakcie èasopisu MÚZEUM.
Autorka v nich odha¾uje i záhadu, ako si Náprs-
tkovo múzeum doplòuje fondy.

Keï�e ide o krajinu vzdialenú, opradenú
mýtmi, turisticky atraktívnu, autorka nezanedbá-
va ani demo-, geo-, topograf ické èi klimatolo-
gické a v�etky, pre cestujúceho na vlastnú päs�
nevyhnutné údaje. Tie podáva cez prizmu viace-
rých ciest, absolvovaných so skromnou sumou
peòazí, s prstom na spú�ti fotoaparátu a s ruk-

sakom na chrbte. Za takých okolností sa krajina,
kultúra, realita, podnebie vnímajú bez bariér
a z inej perspektívy, ako z hotelovej izby èi pod
vplyvom akademického prostredia a plnej peòa-
�enky. Tento moment je v Rasmussenovej die-
lach podstatný.

Kniha nevznikala na objednávku, na termín,
ba dokonca ani nie pod¾a vopred stanoveného pres-
ného plánu èi metódy. Plán sa menil, metóda sa
korigovala v styku s realitou a koneènému výsled-
ku to na hodnote neubralo. Dôle�itá bola vô¾a au-
torky dosta� sa k miniatúrnej populácii rozdele-
nej do �tyroch �tátov a zisti�, èo ju dr�í pri �ivote,
obnovuje jej etnoidentitu a neberie jej chu� ïalej
�i� v drsných klimatických podmienkach s obme-
dzeným mno�stvom �výdobytkov� modernej �ci-
vilizácie�. Hnaná týmto zámerom zistila ove¾a viac.
Laponský �ivot sa prudko mení, ich kultúra je
vystavená náporom, náreèia tvoria nato¾ko odli�-
né skupiny, �e nimi hovoriaci sa navzájom nero-
zumejú. Ïalej, usadením pôvodne koèovných pas-
tierov sobov, prechodom k ro¾níctvu, osobnému
vlastníctvu pôdy vzniká vo vnútri etnickej skupi-
ny napätie, spôsobené nárastom rozdielov v men-
talite. Napriek tomu vo vnútri takto sociálne roz-
deleného ¾udu vznikajú zárodky modernej
národnej identity.

Otázky identifikaèného procesu Laponcov sú
významným momentom knihy a vôbec ju nero-
bia menej atraktívnou pre radového èitate¾a. Na-
opak. Rasmussenovej kni�ka je dôkazom, �e po-
pularizaèná literatúra sa nemusí zrieka� ambície
pú��a� sa i do zlo�itej�ích abstraktných problé-
mov, bra� do úvahy teoretické aspekty a plni� via-
cero funkcií, keï ich vie primerane poda�, priro-
dzene skåbi�. Pritom nebada�, �e by vedecké
problémy boli nejako naservírované: autorka ide
krajinou, nocuje v stane v lese èi v skromnom
kempingu, stretáva sa s ¾uïmi vonku i v ich prí-
bytkoch, keï sa dá, chodí do kni�níc, múzeí
a úprimne, neskreslene referuje, èo vidí a za�í-
va. Nezakrýva, ako �a�ko je v�e nadviaza� kon-
takt s èlenmi skúmaného spoloèenstva a neod-
pustí si ani analýzu príèin. Nejde o lacné
psychologizovanie. Objasòuje vnútorné vz�ahy
spoloèenstva, zákonitosti etikety, príèiny odmie-
tavého vz�ahu k cudzím, pokia¾ sa im nepodarí
zblí�i� sa s domorodcami.

V autorkinom videní dominuje filmársky tré-
ning. Pred èitate¾om sa mimovo¾ne objavuje nie-
len videná prekrásna severská príroda v jej pohy-
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boch a premenách, ¾udia, ako �ijú, hovoria, roz-
mý�¾ajú, ale aj atmosféra, zvuky, zápachy, èas. Text
je rozprávaèsky �ivý, napísaný bohatým jazykom,
niet v òom v�ak nièoho zbytoèného. Autorka ho-
vorí k veci, i keï opisuje len náhodný výlet do
laponskej krèmy. Hoci má ohromný zmysel pre
drobnokresbu, celok jej neuniká pre detail.

Ten má síce vo¾nú, ale premyslenú �truktúru,
jemne pospájanú reportá�nym rozprávaním,
umo�òujúcim nenásilné prechody. Z ná�ho tak-
zvaného civilizovaného sveta do sveta mýtu, od-
kia¾ je bli��ie k tradiènej kultúre Laponcov i do
sveta �amanov, z vedeckých údajov o etnogené-
ze a histórii Laponcov do be�nej reality, z ka�-
dodenného �ivota do u�itého i moderného vyso-
kého umenia, ale i do tradiènej laponskej
ekonomiky. A medzitým pri ka�dej príle�itosti
do prírody, pútajúcej náv�tevníka typicky sever-
skou flórou a faunou, polárnou �iarou, krásou
fjordov èi vysokých hôr s kri�tá¾ovo èistými rie-
kami a potokmi.

Pri podobných knihách spravidla èitate¾a na
moment schváti podozrenie, èi nato¾ko multifun-
kèná literatúra neostáva len na povrchu, nie je
gýèom èi komerèným podfukom a bezprostred-
né rozprávanie nie je len maskou. Zbaví sa ho,
keï si sadne do kni�nice a cez citovanú a inú
dostupnú literatúru èi encyklopédie sa pozrie
autorovi na prsty, knihu si viackrát dôkladne pre-
èíta. Urobila som to nielen ja. Porota pre ude¾o-
vanie ceny E. E. Kischa spravila to isté a udelila
autorke cenu za rok 1995. Myslím, �e N. Ras-
mussenová si ju rozhodne zaslú�i, o èom sa èita-
te¾ najlep�ie presvedèí sám. Zistí pritom, ko¾ko
majú malé národy, napriek vzdialenosti, èo ich
rozde¾uje, a diametrálne odli�ným �ivotným
i kultúrnym podmienkam, podobného.

 ¼ubica Chorváthová

BANSKÁ BYSTRICA, SOCIOKULTÚR-
NE OBRAZY A PORTRÉTY
Acta Universitatis Mathiae Bel II. (zost. J. Daru-
lová). Vedeckovýskumný ústav regionalistiky
UMB, Banská Bystrica 1996, 139 s.

Zborník je publikaèným výstupom z konfe-
rencie Taká bola Banská Bystrica, organizovanej
Vedeckovýskumným ústavom regionalistiky kon-

com roka 1995. Názov konferencie naznaèuje
metodologický vzor, ktorým je pre grantový pro-
jekt nazvaný Etnosociálne a kultúrne procesy
v stredoslovenských mestách (na príklade Ban-
skej Bystrice v prvej polovici 20. storoèia) pub-
likácia P. Salnera a kol.: Taká bola Bratislava.

S uznaním mo�no kon�tatova�, �e zborník
nezostáva len pri napodobòovaní tohto vzoru, ale
ho aj tvorivo a in�piratívne rozvíja. Je to o to
cennej�ie, �e podobný kultúrnohistorický mate-
riál o iných mestách na Slovensku, mimo Brati-
slavy, dosia¾ nebol sústredene publikovaný. Au-
torský tím vcelku úspe�ne skåbil odli�né
spoloèenskovedné odborné zameranie jednotli-
vých èlenov, aby podal plastický a navzájom sa
doplòujúci poh¾ad na Banskú Bystricu v prvej
polovici 20. storoèia, ktorý okrem odborníkov
zaiste ocení aj laická verejnos�.

Zborník je spracovaný na základe rozsiahlych
materiálových poznatkov a rôznorodých prame-
òov. Etnologický materiál zastupujú príspevky A.
Bitu�íkovej: Pohostinské zariadenia a zábavné
podniky ako miesta spoloèenskej komunikácie
a J. Darulovej: Vz�ahy medzi mestom a vidiekom
na príklade Banskej Bystrice. A. Bitu�íková za-
merala svoju pozornos� na �ivot pulzujúci v ka-
viaròach, hostincoch, re�tauráciách, vináròach,
hoteloch, ale aj na výletné miesta, parky, èi prie-
story patriace spolkom. Prostredníctvom prame-
òov èerpaných z dobovej tlaèe, beletrie èi spo-
mienok podala obraz spoloèenskej �truktúry
klientely jednotlivých zariadení a jej premien
v prvej polovici 20. storoèia. V�íma si etnickú
a majetkovú diferencovanos� náv�tevníkov, a tie�
také sociálne skupiny ako sú �tudenti, turisti, sto-
lové spoloènosti a pod. J. Darulovej sa podarilo
predstavi� metodologicky podnetnú analýzu vz�a-
hu mesta a vidieka, prièom vyu�ila tri rôzne prí-
stupy � stratifikáciu mesta, prímestských oblastí
a �ir�ieho regiónu; charakteristiku vidieèana oèa-
mi Banskobystrièanov; charakteristiku Bansko-
bystrièanov oèami vidieèanov. Pramenný mate-
riál èerpala z prozaického folklóru, memoárovej
literatúry, regionálnej tlaèe a spomienkového
rozprávania. V�íma si znaky a symboly me�tian-
stva a �dedinskosti�, sociálne vrstvy prichádza-
júce do mesta z vidieka, príle�itosti, pri ktorých
vidieèania nav�tevovali mesto, tie� status jednot-
livca v sieti sociálnych vz�ahov mesta.

Z etnologického h¾adiska je tie� mimoriadne
zaujímavý príspevok E. Augustínovej: Rodinný
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�ivot v Banskej Bystrici v diele Emila Jurkovi-
cha Monografia dejín Banskej Bystrice. Ide o pa-
sá� zo zabudnutého rukopisu stredo�kolského
profesora a historika, ktorý na prelome 19. a 20.
storoèia na základe �túdia archívnych materiá-
lov spísal dejiny mesta. Autorka nás oboznamu-
je so �truktúrou pôvodnej práce a podrobnú po-
zornos� venuje rodinnému �ivotu � detstvu
a rodinným obradom.

V príspevku Osobnos� Teofila Stadlera � ban-
skobystrického cirkevného a mestského mecená-
�a sa autorka S. Oèená�ová-�trbová pokúsila pri-
blí�i� na konkrétnom príklade význam mestskej
aristokracie a prvky zo sociálno-kultúrneho záze-
mia s ním spätého. Významu osobností pre kul-
túrno-spoloèenský �ivot mesta sa venovali aj J.
Borgu¾ová na príklade spisovate¾a Izidora �iaka
Somolického a J. Bázlik na príklade uèenca Chris-
tiana Andreasa Zipsera. Paletu významných po-
stáv literárneho �ivota Banskej Bystrice predsta-
vil I. Plintoviè, ktorého príspevok v�ak svojím
zameraním do zborníka celkom nezapadá. Viac
sa zaoberá torzovitou charakteristikou diel ban-
skobystrických literátov (aj takých, ktoré s Ban-
skou Bystricou nemajú bezprostredný súvis), me-
nej v�ak zaèlenením spomenutých osobností do
spoloèenského a kultúrneho �ivota mesta.

M. Bárdiová v príspevku Hudobná kultúra
Banskej Bystrice v rokoch 1918 a 1938 èerpala
z fondov Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici, priblí�ila hudobno-záujmo-
vú sféru dotvárajúcu me�tiansku kultúru v me-
dzivojnovom období.

Situáciu v banskobystrickom �kolstve podro-
bne naèrtla B. Kasáèová. Z jej príspevku je
mo�né dotvori� si obraz o sociálnej �truktúre
obyvate¾ov mesta, o mo�nostiach a zameraní
scholarizácie, aká sa ponúkala najmlad�ím Ban-
skobystrièanom od konca 19. storoèia. Pre lep-
�iu orientáciu v Banskej Bystrici v chode dejín
sa javí aktuálnym príspevok J. Rohárika o ban-
skobystrických urbanonymách � vývine názvov
ulíc, �tvrtí a priestorov v meste. Pre Banskú Bys-
tricu a jej okolie je signifigantná hovorená po-
doba slovenèiny, ktorej sa zo sociolingvistické-
ho h¾adiska venuje V. Patrá�. Neobi�iel ani jej
intonaènú podobu, ktorú pribli�ujú uká�ky dvoch
komunikaèných situácií.

Zborník naznaèuje jednu z ciest, akými by
sa etnológia mohla ubera� pri výskume �men�ích�
slovenských miest tam, kde nedisponuje poèet-

ným tímom výskumníkov. Zároveò priná�a cen-
ný materiál, èasto nielen z poh¾adu regionálne-
ho, ale aj celoslovenského a je príjemným prí-
spevkom do stále skromnej palety poznatkov
z urbánnej etnológie.

 Zuzana Beòu�ková

NI�ÒANSKÝ, J.:
KAROL GULEJA
Zostavil PhDr. M. Mrva. Pova�ské múzeum v �i-
line, 1996.

V�dy mi bolo sympatické, keï si pracovisko
vedelo vá�i� prácu svojich zamestnancov, ktorí výz-
namnou mierou prispeli k jeho rozvoju a dosiah-
nutým výsledkom. Oceòujem preto aktivitu Pova�-
ského múzea v �iline, ktoré v �záujme mapovania
pôsobenia významných osobností slovenského
múzejníctva sa rozhodlo zaèa� vydáva� edièný rad
pod názvom Biografie�. Nie je náhoda, �e prvý ti-
tul edície patrí osobnosti Karola Guleju, ktorý dal
pred 54 rokmi podnet k vzniku tohto múzea.

Ako mladý uèite¾ pri�iel K. Guleja v roku 1939
na Kysuce, kde sa dôverne zoznámil so �ivotom tu-
naj�ích ¾udí i s bohatou tradíciou drotárstva. Rozho-
dol sa �mlad�ej slovenskej generácii, ale i európskym
vedeckým kruhom predlo�i� historické dokumenty,
z ktorých vyplýva, �e drotári neboli len po Európe
a ïal�om svete roztratení chudobní opravári rozbi-
tých hlinených hrncov a predavaèi pascí, ale �e po-
stupne zakladali svoje dielne a manufaktúry, v kto-
rých zamestnávali stovky ¾udí. Patrili medzi prvých
slovenských podnikate¾ov v zahranièí�.

Prvou výraznou aktivitou v tomto smere bo-
la výstava o �ivote drotárov, ktorú na konci �kol-
ského roku 1939-40 in�taloval K. Guleja v prie-
storoch �koly v Dlhom Poli. Autentické pred-
mety, listiny, fotografie a tematická literatúra,
ktoré expozícia predstavovala, vyvolali ve¾ký
ohlas doma i v zahranièí. Na jeho základe sa roz-
hodla Mestská rada v �iline zakúpi� èas� expo-
zície pre Mestské múzeum, ktorá mala by� zá-
kladom pre Drotárske múzeum v �iline.

K. Guleja v�ak neprejavil len vedecký záu-
jem o problematiku drotárstva. Ve¾mi rýchlo po-
chopil, �e �príèinou jeho vzniku bola bieda kraja,
vysoké dane, poplatky a nedostatok pracovných
príle�itostí�. Svoje sociálne cítenie s ¾uïmi na
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Kysuciach dokázal i aktivitami pri zakladaní dro-
társkeho dru�stva �Svetom�, ktoré zamestnáva-
lo ve¾ký poèet kysuckých drotárov.

Obdobie po roku 1948 bolo pre K.Guleju ve¾-
mi dramatické. Pre zlé kádrové posudky musel
vymeni� nieko¾ko zamestnaní. Pre nás je dôle�i-
té, �e pracoval i v Národopisnom ústave SAV.
Vo svojich spomienkach vyslovuje vïaku J. Mjar-
tanovi a vtedaj�ej riadite¾ke ústavu B. Filovej,
�ktorí mu v èase jeho nezamestnanosti umo�ni-
li skoro roèný prieskum drotárskej tematiky po
celej vtedaj�ej republike�. V roku 1969 skonèil
K. Guleja, tak ako mnohí iní v tom èase, ako
èeskoslovenský emigrant v Nemecku.

Ani tento zlom v �ivote v�ak nedokázal pre-
trhnú� záujem K. Guleju o slovenské drotárstvo
a jeho svetové kontexty. Neúnavné �túdium tohto
materiálu bolo základom monografie Svet drotá-
rov. Jej námet nosil K. Guleja v hlave u� v èase
pôsobenia v Národopisnom ústave SAV, ale a� ro-
ky usilovnej práce v Nemecku umo�nili pripravi�
ju. Zdalo sa, �e aj keï je drotárstvo slovenský so-
ciálny a kultúrny fenomén, monograf ia o òom
vyjde v nemèine. Rok 1989 v�ak splnil K. Gule-
jovi jeho dávny sen � monografia Svet drotárov
vy�la po slovensky a na Slovensku. V dòoch 3.�
4. júna sa v starej radnici v �iline pri príle�itosti
vydania jeho knihy konalo vedecké sympózium
�Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikate¾ská
aktivita�, na ktorom vystúpil i jej autor.

Útla kni�oèka J. Ni�òanského K. Guleja je
nielen dôkazom úcty k celo�ivotnej práci tohto
èloveka, ale predov�etkým svedectvom jeho hú-
�evnatosti, prejavom lásky K. Guleju k èloveku
a obdivu k jeho kultúre.

 Peter Slavkovský

IGOR KRPELÁN:
POKRAÈOVANIE RODU
Vyu�itie objektov ¾udovej architektúry a súvisia-
ce úpravy. Vydal Spolok architektov Slovenska
vo vydavate¾stve Merkantil, Banská Bystrica
1996. Strán 98.

Za nedávnych �tyridsa� rokov Slovensko za-
znamenalo prudký úbytok tradiènej ¾udovej archi-
tektúry. Sprevádzala ho aj ideologická kampaò ako
súèas� �triedneho boja�, súbe�ne so snahou likvi-

dova� tradièný vidiek aj snaha sprotivi� ¾uïom na
dedine ich kultúrne dedièstvo. V protiklade
k �fabrickému� a �kombajnovému� Slovensku sa
predstavovala ¾udová architektúra ako symbol za-
ostalosti a predmet hanby. Urèitú úlohu pri tom
zohral aj akýsi �pecif ický slovenský komplex me-
nejcennosti, nedostatok reálneho historického po-
vedomia a vz�ahu ku kultúrnemu dedièstvu.

Jedným z èastých argumentov pri tomto �a�e-
ní, výdatne pre�ívajúcom v �transformovanej� po-
dobe dodnes, bol a je, �e tradièné ¾udové stavby
nemo�no prispôsobi� normálnym potrebám býva-
nia dne�ného èloveka. Igor Krpelán, ktorý má sta-
vebno-technické vzdelanie a bohaté skúsenosti
z terénu, sa podujal vyvraca� takéto názory kon-
krétnymi príkladmi. Vychádza z poznania, �e ¾u-
dová architektúra dosiahla urèitý vývinový vrchol,
treba h¾ada� mo�nosti, ako v jej vývine pokraèo-
va� v zmenených podmienkach � ako by si tvor-
covia tejto architektúry poèínali dnes.

Za východiskový predmet, ktorému venoval
túto publikáciu, si vybral (zväè�a) drevenú ¾udo-
vú architektúru Oravy, ktorej obraz, ako uvádza,
je pomerne pestrý a zlo�itý, je bohatá na tvarové
a dispozièné rie�enia. Èitate¾a oboznamuje s jej
základnými charakteristickými èrtami, tvarmi
striech, rozmerovými vz�ahmi, pôdorysným a dis-
pozièným èlenením, kon�trukciami. V osobitnej
kapitolke uva�uje o otázkach dne�nej vyu�ite¾nosti
objektov ¾udovej architektúry. Ako jednu z príèin
ich prirodzenej devastácie uvádza to, �e sa nevet-
rajú a nevykurujú. Pre väè�inu objektov za jedinú
mo�nos�, ako predís� ich likvidácii, pokladá adap-
tova� ich pre dne�né �ivotné potreby s re�pekto-
vaním ich typologického charakteru. Predpokla-
dy ich vyu�itia vytvára reálny objem stavby a jej
kon�trukèný systém. Nové vyu�itie by malo zod-
poveda� pôvodnému úèelu. Obytné domy by mali
slú�i� stálemu alebo príle�itostnému ubytovaniu.
Niekedy je v�ak záchrana podmienená zmenou
pôvodnej funkcie. Autor sa prihovára aj za vyu�i-
tie hospodárskych objektov, ich vylúèením zo
�truktúry obce by utrpel charakter jej zástavby.

�a�iskovou èas�ou knihy je súbor konkrétnych
ponukových príkladov vyu�itia pôvodných ob-
jektov. Je tu pätnás� stavieb priamo z terénu, s do-
kumentáciou originálu a návrhom nového dispo-
zièného rie�enia. Autor v�ak neuvádza ich presnú
polohu, okrem dvoch úspe�ných príkladov rekon-
�trukcií, uskutoènených v Dolnom Kubíne a na
Slanej Vode, prvý pre výstavné úèely galérie, dru-
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hý pre úèely literárneho múzea. Na rozdiel od
minulosti navrhuje vyu�íva� aj podkrovie domov,
s takým spôsobom osvetlenia týchto priestorov,
ktoré nenaru�ujú celkový vonkaj�í vzh¾ad objektu.

V ïal�ej èasti autor uvádza príklady tradièných
detailov stavieb, zaoberá sa otázkami vyu�itia pecí,
vykurovaním a odvádzaním dymu. Uva�uje aj
o mo�nostiach pou�i� pri adaptácii nové kon�truk-
cie a materiály. Èas� knihy venuje aj fotografickej
dokumentácii � konfrontácii viacerých podarenej-
�ích i nepodarených realizácií adaptácie ¾udových
stavieb. V závere uvádza po jednom príklade adap-
tácií z Èiech a z Béke�skej Èaby na Dolnej zemi.
(Pritom v�ak ide o objekty murované, teda odli�né
od väè�iny príkladov, uvádzaných z Oravy.)

Architekt Martin Drahovský v doslove pub-
likácie kon�tatuje, �e �...absencia postupného
vývoja bývania vytvorila pretrhnutie rodu, ktoré
v�etci vidíme, cítime...� Autor knihy je v�ak pre-
svedèený o �...�ivotaschopnosti zachovaných
objektov ¾udovej architektúry a o mo�nostiach
pokraèovania ich múdrostí.� Nevyluèuje ani
mo�nos� vyu�i� ponúkané rie�enia úpravy ob-
jektov v podobe výstavby ich kópií.

Publikáciu spestrujú reprodukcie grafických diel
výtvarných umelcov, zobrazujúcich slovenské ¾udo-
vé stavby. Hoci jej autor zameral pozornos� najmä
na ¾udovú architektúru Oravy, významnom presa-
huje hranice tohto kraja. Nemo�no hovori� o nad-
bytku literatúry z tejto sféry ná�ho kultúrneho de-
dièstva, skôr o urèitom názorovom vákuu a mno�stve
predsudkov. Táto publikácia ich pomáha láma�, je
dobrým podnetom do mo�nej diskusie.

 Igor Thurzo

NÁRODOPIS SLOVÁKOV V MAÏAR-
SKU
Roè. 11, Magyar Néprajzi Társaság, Budape��
1995.

Redaktori A. Divièanová a O. Krupa rozdeli-
li obsah tohto èísla do 4 tematických èastí: spo-
loèenská kultúra, materiálna kultúra, ¾udová slo-
vesnos� a ¾udové lieèenie. Nosným príspevkom
èasti o spoloèenskej kultúre je �túdia A. Divièa-
novej �Etnokultúrne premeny v Slovenskom
Komló�i�, v ktorej sa autorka sna�í postihnú�
kultúrne premeny v tejto obci od jej osídlenia po
súèasnos�. Zároveò vyslovuje na základe svojich

výskumov hypotézu, �e optimálne hospodársko-
sociálne podmienky �ivota miestnych obyvate-
¾ov znamenajú i optimálne kultúrne podmienky
pre �ivot tu �ijúcich Slovákov, ktorí do roku 1946
mali dominantné postavenie v �ivote lokálneho
spoloèenstva.

Druhým príspevkom tejto èasti je �túdia
Julianny Örsiovej �Rodinné vz�ahy Slovákov
v Maïarsku pod¾a údajov zo Senváclavu (Pilis-
szentlászló)�, v ktorej autorka priná�a rôzne de-
mograf ické údaje z tejto obce, z ktorých sú za-
ujímavé najmä údaje o územnej exogamii
a endogamii.

Èas� o materiálnej kultúre zaèína príspevkom
�Lesné a drevárske práce v slovenských dedi-
nách v Matre�, v ktorom jeho autor T. Petercsák
kon�tatuje, �e spôsob �ivota obyvate¾ov sloven-
ských obcí v Matre vlastne urèoval les. �a�ba
dreva pre tamoj�ie sklárske hute, ale aj pre vý-
stavbu, výrobu po¾nohospodárskeho náradia,
pálenie uhlia ap. bola pre mu�ov hlavným zamest-
naním, predov�etkým v zime. Tieto aktivity za-
bezpeèovali vyrovnanie hospodárskych a sociál-
nych rozdielov tohto kraja s po¾nohospodársky
produktívnej�ími oblas�ami Dolnej zeme.

Dva ïal�ie príspevky tejto èasti sú venované
¾udovému stavite¾stvu. I. Gráfik v �túdii �Pokus
o novú interpretáciu radových sála�ov pri Sar-
va�i z h¾adiska dejín a �truktúry osídlenia� pri-
ná�a rozsiahly historický materiál k tomuto cha-
rakteristickému fenoménu tamoj�ej stavebnej
kultúry. J. Ando je autorom príspevku �Dodatky
k ¾udovému stavite¾stvu kiskörö�ských Slová-
kov�. Èitate¾ovi pribli�uje okrem historického
preh¾adu osíd¾ovania obce i základnú charakte-
ristiku jej stavebnej kultúry, a to v intraviláne
i extraviláne Malého Kere�a.

Èas� venovaná ¾udovej slovesnosti obsahuje
dva príspevky, ktorých spoloèným menovate¾om
je spomienkové rozprávanie. O. Krupa je auto-
rom príspevku �Svedectvo dvoch výpovedí o �i-
votnom osude Slovákov �ijúcich v Maïarsku
v 20. storoèí� a �. Lami pribli�uje �Spomienky
Ondreja Èelovského na mlynárstvo�.

Do èasti o ¾udovom lieèení je zaradená zau-
jímavá materiálová �túdia M. �ilákovej �Z ¾udo-
vého lieèenia Novej Huty (Bükkszentkereszt)�,
v ktorej autorka pribli�uje nielen osoby, ktoré sa
touto èinnos�ou zaoberali, ale i spôsoby lieèenia
jednotlivých, v obci sa najèastej�ie vyskytujúcich
chorôb ¾udí i zvierat.
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Záver tohto roèníka je venovaný �ivotnému
jubileu významnej osobnosti v radoch na�ich kra-
janov v Maïarsku � �tefanovi Lamimu. O. Kru-
pa hodnotí jeho prínos pri �túdiu spôsobu �ivota
a kultúry Slovákov v Maïarsku, ale i jej propa-
gáciu formou neúnavnej osvetovej práce.

 Peter Slavkovský

SPRIEVODCA PO ARCHITEKTÚRE
BRATISLAVY 1918 � 1950
Stadtführer durch die Architektur von Brati-
slava von 1918 bis 1950.
Zostavili �tefan �lachta a Irena Dorotjaková.
Vydalo vydavate¾stvo Meritum, Bratislava,
1996, s. 168.

Dôvodom nahliadnutia do novej publikácie
je nielen záujem o oboznámenie sa so spôsobom
spracovania problematiky architektonického vý-
voja mesta v danom období, ale najmä upozorni�
na pasá�e, ktoré mô�u by� z h¾adiska urbánnej
etnológie zaujímavým poodhalením viacerých
momentov spojených s podmienkami mestské-
ho bývania. Je toti� pravda, �e ide o prácu archi-
tektov, ale zásluhou ich prístupu sú vo výklade
obsiahnutom v textovej èasti zakomponované
fakty vnímané ako východiská pre poznanie kul-
túrnych a sociálnych súvislostí vývoja mesta
v etnologickom význame slova.

Ako sa �. �lachta a I. Dorotjaková zmieòujú
v úvode, pripravovali prácu so zámerom roz�íri�
doposia¾ nedostatoènou informaènou bázou ohra-
nièený a do istej miery nedoceòujúci a skreslený
poh¾ad �ir�ej i odbornej verejnosti na slovenskú
architektúru obdobia 1918 � 1950. Pod¾a autorov
s postojom k architektúre predmetného obdobia
súvisí aj èasto diskutovaná otázka, èi skôr po�ia-
davka zaèa� ju chápa� ako pamiatkovo hodnotnú
èas� kultúrneho dedièstva a rovnako sa k nej sprá-
va� pri jej rekon�trukcii a obnove ako k historic-
ky star�ím budovám. Pre zaujímavos� mo�no po-
u�i� z citovanej práce aj informáciu o vzniku
organizácie vychádzajúcej z tejto my�lienky. Má
názov Documentation and Conservation of buil-
dings, sites and neighbourhoods of the modern
movement, bola zalo�ená v holandskom Eindho-
vene v roku 1990 a jej cie¾om je upozoròova� na
význam moderného hnutia v architektúre. Z toh-

to h¾adiska spåòa publikácia aj medzinárodné po-
slanie v dianí súvisiacom s mapovaním a doku-
mentáciou moderného hnutia v architektúre. Na-
vy�e na jej komunikatívnos� v �ir�ích európskych
súvislostiach sa pamätalo aj dvojjazyènos�ou � má
nielen slovenský, ale aj nemecký text. Okrem iných
znakov výtvarného charakteru, ako je aj vnútor-
né, preh¾adné usporiadanie obsahu, je kni�ka sym-
patická svojimi rozmermi zodpovedajúcimi názvu
Sprievodca, èi�e turistickej bro�úrke, vhodnej do
terénu. Pri potulkách Bratislavou vás v�ak mô�e
oboznámi� a� so 168 budovami, reprezentujúcimi
moderné hnutie v architektúre. Orientáciu v prá-
ci u¾ahèuje fakt, �e jednotlivé stavebné objekty sú
sledované na samostatných stranách. Koncepcia
obsahu strán a ich výtvarné rie�enie je jednotné.
V titulkoch je oznaèenie budovy, ktoré zároveò vy-
jadruje aj jej pôvodný úèel, ako napr. pre koho
bola budova postavená, èi u� to bola urèitá osoba,
organizácia, uvádza sa i súèasný u�ívate¾ priesto-
rov. Nachádzajú sa tu aj názvy, dalo by sa poveda�
�z¾udovelé�, zau�ívané v hovorovej reèi obyvate-
¾ov. Do tejto vstupnej, titulnej èasti patrí i meno
architekta, rok výstavby, adresa, nasleduje foto-
grafia. �koda, �e autori sa nepridr�iavali jednot-
nej línie dôsledne a nie pri ka�dom objekte je do-
lo�ené dispozièné rie�enie vnútorných priestorov
objektov. Struèné texty upozoròujú na mnohé za-
ujímavosti sprevádzajúce vývin budovy od jej pos-
tavenia a� po súèasnos�. Z h¾adiska úrovne odbor-
nosti je dôle�itá aj skutoènos�, �e autori rozli�ujú
v texte prípady, keï pou�ili archívne materiály
s obhliadkou terénu a popisom objektu a texty
zalo�ené na literárnych prameòoch.

U� pri zbe�nom prezretí publikácie má èita-
te¾ mo�nos� uvedomi� si, v akom rozsahu mo-
derná architektúra zasiahla do výstavby objektov
rôznych funkcií. V tomto èase bola Bratislava po
stavebnej stránke obohatená o obytné domy, �ko-
ly, administratívne budovy, ako aj budovy hote-
lov, divadiel, nemocníc, �portových stredísk, kos-
tolov, okrem toho by sa dali menova� mnohé
polyfunkèné budovy. Také stavite¾ské údaje, aký-
mi sú poznatky o pou�itých materiáloch, spôso-
be stavby ap., èi�e o dispozièných, výtvarných
a urbanistických komponentoch, sa vo výsled-
nej rovine skåbujú do polohy dotvorenia vizuál-
neho dojmu o súdobých tendenciách v architek-
túre a tvorbe mestského prostredia. S nimi
prenikajú k èitate¾ovi i informácie dôle�ité pre
poznanie súvisiace so spôsobom �ivota obyva-
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te¾stva, èi presnej�ie s podmienkami a kultúrou
bývania. V tomto smere sú východiskami èasti,
kde autori hodnotia �tandard bývania, prièom
vyu�ívajú celý rad ukazovate¾ov. Konkretizujú
prípady s vysokým �tandardom bývania, aj tie,
ktoré vysoko presahujú priemer bytovej výstav-
by svojej doby (napr. na Gajovej 11), bývanie pre
stredné vrstvy a� po sociálnu výstavbu. Dispozí-
cia bytov � plo�ný �tandard, funkènos� priesto-
rov, osvetlenie, technické vybavenie, hygienický
�tandard � boli rozlièné. Na jednej strane sú od-
kazom doby priestranné, viacizbové byty s hala-
mi, slú�kovskými izbami, s bytmi pre domovní-
kov, v rámci humanizácie hromadného bývania,
ako je to autormi oznaèené, s prístupnými tera-
sami, urèenými pre oddych, vybavené sprchami
atï. v domoch hromadného bývania. Z tohto
obdobia pochádza aj celý rad rodinných domov
s podmienkami umo�òujúcimi komfortné býva-
nie. Na druhej strane vznikajú obytné domy, blo-
ky s malometrá�nymi bytmi, niektoré v�ak, ako
je to v prípade obytného súboru na Novej dobe,
majú napriek plo�nej úspornosti pomerne vyso-
ký technický �tandard (ústredné kúrenie, prívod
teplej a studenej vody). Stavajú sa domy s nená-
roèným �tandardom (napr. Legiodomy), existuje
lacná bytová výstavba, ktorá produkuje sociálne
byty v pavlaèových domoch (obytný súbor Uni-
tas). Do sfér etnologicky chápaných sociálnych
a kultúrnych kontextov sa dostávajú aj údaje vy-
medzujúce skupiny alebo jedincov obývajúcich
príslu�né objekty. Napr. bývalý Frostighaus obý-
val nielen majite¾ � zlatník, ale bol zároveò slo-
bodáròou pre mladých zlatníkov, ktorí pracovali
v jeho dielni. Alebo známy Dom obuvi � Ba�a
mal tie� byty pre zamestnancov, súèasná budova
Creditanstalt mala pôvodné urèenie ako robot-
nícka slobodáreò pre sezónnych robotníkov pra-
cujúcich na �eleznici. V súvislosti s ateliérmi sa
zase objavujú mená výtvarníkov � nájomníkov.
Dal by sa uvies� celý rad ïal�ích príkladov na
vymedzenie �pecif ických komunít obývajúcich
príslu�né budovy.

Publikácia je preh¾adným súhrnom hodnôt,
ktoré vytvorilo moderné hnutie v architektúre
v rokoch 1918-1950. Poskytuje zároveò komplex
údajov in�pirujúcich k zamysleniu nad väzbami
medzi tvorbou prostredia, po�iadavkami doby
a rôznorodos�ou podmienok v spôsobe �ivota
mestského obyvate¾stva.

 ¼ubica Fal�anová

RUDOLF DZURKO
Vydalo Sdru�ení obèanù a pøátel Malé strany
a Hradèan ARBOR VITAE v Prahe 1995.

Jednou z najvýznamnej�ích osobností súèas-
ného insitného umenia je Rudolf Dzurko. Narodil
sa 1. júla 1941 v rómskej rodine v Pavlovciach
pri Pre�ove. Detstvo a mlados� pre�il striedavo na
Slovensku a v Èechách. Dnes �ije v Prahe.

Výtvarne tvorí asi od 70. rokov. Spoèiatku
sa venoval figurálnej tvorbe, pracoval s pieskov-
com. Uèarili mu v�ak farby a tvary kvetov, po-
kúsil sa ich stvárni� formou mozaiky na skle.
Techniku, ktorú Dzurko pou�íva, mo�no ozna-
èi� za lepenie sypanej sklenej drte na sklený pod-
klad, prièom tvorí plastické obrazy. Pre rané ob-
dobie jeho tvorby sú charakteristické ploché
mozaiky s motívom kvetov, vtákov, exotických
zvierat, d�ungle. Neskôr nadobúda reliéfny cha-
rakter a postupne sa mení aj zobrazovaná téma,
do popredia sa dostáva rómstvo. Zobrazuje krá-
su a biedu, lásku a zlobu, hudbu, smútok a ve-
selos�, melanchóliu rómskeho �ivota. Príznaè-
ná je �iroká farebná �kála jeho obrazov. Prevláda
èervená, zelená, modrá, oran�ová v kontraste
k bielej a èiernej. Jeho tvorba sa dá rozèleni�
na nieko¾ko okruhov. Poèetné sú portréty, za-
chytávajúce ¾udí z autorovho blízkeho okolia.
Inú skupinu tvoria obrazy zo �ivota Rómov, zo-
brazuje kone, vozy, muzikantov... Je v nich ve¾-
ká symbolika.

Nemala som mo�nos� vidie� Dzurkovu tvor-
bu v ucelenej podobe na niektorej z jeho autor-
ských výstav. Nieko¾ko jeho obrazov bolo vysta-
vených poèas výstavy INSITA 94 v Esterházyho
paláci v Bratislave a èas� jeho tvorby som mala
mo�nos� vidie� u súkromných zberate¾ov. ¼utu-
jem, �e poèas �tudijného pobytu v Prahe som
majstra nenav�tívila. S o to väè�ou rados�ou som
privítala informáciu o pripravovanej a následne
vydanej knihe o Rudovi Dzurkovi.

Je to kniha nielen o výtvarníkovi, ale aj o za-
ujímavom èloveku, výraznej osobnosti. Reproduk-
cie v publikácii dopåòajú jeho rozprávanie o �i-
vote. O tom, aký bol a je svet, Rómovia, gád�e
a on. Hovorí o ¾uïoch, ktorých miloval, o rodine,
o priate¾och... Spomína i na tých, ktorí mu ublí�i-
li. Jeho rozprávanie nie je zïaleka romantickým
navrávaním, ale hlbokou ¾udskou výpoveïou.

Publikácia, ktorú v roku 1995 vydalo Sdru-
�ení obèanù a pøátel Malé strany a Hradèan
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ARBOR VITAE, je zaujímavá výtvarným spra-
covaním � vytlaèená je na tmavo�edom drevitom
papieri s lesklými farebnými vlepovanými rep-
rodukciami. Bibliof ilský náklad predurèuje jej
osud, obdivovatelia Rudolfa Dzurka si ju azda
budú vzájomne po�ièiava�.

 Zuzana Kumanová

RITZER GEORGE:
McDONALDIZACE SPOLEÈNOSTI
(Výzkum mìnící se povahy soudobého spoleèen-
ského �ivota)
ACADEMIA, Praha 1996, 176 s.

Kto sa skrýva za svetoznámym hamburgero-
vým impériom McDonald�s? Bol to Ray Albert
Kroc, rodák z Chicaga, syn obchodníka èeského
pôvodu, èlovek mnohých povolaní a � zdá sa �
obchodník a podnikate¾ s neobyèajnou inven-
ciou. V roku 1954 odkúpil od bratov McDonal-
dovcov licenciu na otvorenie rýchlore�taurácie,
neskôr celý podnik a vo veku 52 rokov (ako vi-
die�, nikdy nie je neskoro) zaèal budova� svoje
impérium. Popri obchodných aktivitách podpo-
roval �portové a mláde�nícke kluby a zriadil
Hamburgerovú univerzitu (tá nám zatia¾ na Slo-
vensku chýba), ktorej cie¾om je vychováva� a �ko-
li� mladých mana�érov a dr�ite¾ov licencie
McDonald�s.

Kniha známeho amerického sociológa G.
Ritzera �Mcdonaldizace spoloènosti� nie je chvá-
lospevom na rýchlore�taurácie McDonald�s, kto-
ré sa etablovali u� aj na slovenskom �hladnom�
trhu a na�li si svojich prívr�encov i odporcov. Je
to kniha o dehumanizácii ná�ho �ivota, ktorú so
sebou priná�ajú technológie, mechanizmy a prin-
cípy èinnosti McDonald�s: racionalita, efektív-
nos�, predvídate¾nos� a kvantifikácia. Systém
práce McDonald�s sa premieta do mnohých ob-
lastí �ivota a stáva sa súèas�ou masovej kultúry.
Nie sú to len najrôznej�ie siete rýchlore�taurácií
(okrem McDonald�s napr. Burger King, Kentuc-
ky Fried Chicken a i.), ktoré sú dehumanizujúce.
Sú to v�etky racionalizaèné systémy a opatrenia
v závodoch, podnikoch, bankách, obchodoch,
slu�bách, nemocniciach èi na univerzitách, vïa-
ka ktorým sa èlovek cíti len ako súèiastka vo ve¾-
kom stroji, malé ohnivko v re�azi. Nemo�no po-

veda�, �e racionalizácia èi zvy�ovanie efektívnosti
sú jednoznaène negatívne, treba si v�ak uvedo-
mi� ich obrovský vplyv na spoloènos�, spoloèen-
ský �ivot a kultúru.

�Sociológovia varujú, �e pravidelné pou�íva-
nie mcdonaldizovaných systémov �kodí vá�mu
fyzickému a psychickému zdraviu a tie� celej
spoloènosti� (s. 166). G. Ritzer nám vo svojej
knihe dáva rady, ako sa s mcdonaldizáciou vy-
rovna�. Sú to poznatky a postrehy sociológa, ktoré
sú podnetom na zamyslenie pre etnológa a ná-
vodom �ako �i�� pre nás v�etkých. Tak�e hor sa
do neracionalizovaného �ivota. Robme v�etko,
èo po¾ud��uje, nav�tevujme malé útulné re�tau-
rácie, �svojich� holièov a kaderníkov, �svojich�
doktorov, �pravú� prírodu, jedzme �pravé� jedlá
namiesto umelých, ignorujme reklamy atï. atï.
A ak sa mcdonaldizácii predsa len nevyhneme,
sna�me sa v�dy nadviaza� ¾udský kontakt � kon-
takt s inými ¾uïmi. Ale to nám, etnológom, nie
je na��astie cudzie.

 Alexandra Bitu�íková

CHORVÁTI NA SLOVENSKU
Dejiny, jazyk, kultúra, súvislosti.
Zostavil Ján Botík. Slovenské národné múzeum
� Historické múzeum. Bratislava 1996, 240 s.,
noty, obr. príloha.

Slovenské národné múzeum � Historické
múzeum vyvíja v ostatných rokoch vo vz�ahu
k etnickým men�inám na Slovensku ako i k slo-
venským men�inám v zahranièí mimoriadnu ak-
tivitu. V prvom rade treba spomenú� zalo�enie
Múzea �idovskej kultúry, Strediska pre dokumen-
táciu �ivota a kultúry Karpatských Nemcov, ako
i dve úspe�né výstavy venované Slovákom v Ar-
gentíne a Slovákom v Bulharsku. K posledne
menovanej výstave vydalo tie� monograf iu Jána
Botíka: Slováci v Bulharsku. Poslednou aktivi-
tou je zalo�enie Dokumentaèného centra chor-
vátskej kultúry na Slovensku. Zaèiatkom tohto
roku, av�ak s vroèením 1996, ako ïal�í výsle-
dok èinnosti múzea vy�iel zborník Chorváti na
Slovensku.

Obsahovo je zborník rozdelený do �tyroch èas-
tí, ktoré zostavovate¾ nazval �túdie, Súvislosti, Bib-
liografia, Pramene a dokumenty. Prvá èas� obsa-
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Záver Prameòov a dokumentov i celého zbor-
níka tvorí rozsiahla obrazová príloha, v ktorej sú
uverejnené tak star�ie doklady o histórii, jazyku
a tradiènej kultúre Chorvátov na Slovensku zo zbie-
rok Slovenského národného múzea, ako aj najnov-
�ie získané obrazové i písomné dokumenty.

Zborník ako celok predstavuje súbornú, i keï
nie vyèerpávajúcu informáciu o histórii i kultú-
re jednej z najmen�ích etnických men�ín na Slo-
vensku. Zvlá�� oceòujeme zostavenie bibliogra-
fie, ktorá mô�e by� výborným východiskom pre
ïal�iu vedeckovýskumnú prácu. V zborníku mi
v�ak chýba jedna preh¾adná mapa, ktorá by uká-
zala historické i súèasné sídla chorvátskej men-
�iny na Slovensku. Svojím obsahom zborník vy-
tvára nieèo ako model, ktorý by sa mohol uplatni�
pri prezentácii aj iných malých etnických men-
�ín. Uznanie si zasluhujú i výsledky priekopníc-
kej práce Jána Botíka ako pracovníka zodpoved-
ného za èinnos� Dokumentaèného centra.
A pokia¾ ide o jeho prínos pri zostavení zborní-
ka, mo�no len s uspokojením kon�tatova�, �e stále
patrí k tým, ktorí vedia odvies� dobrú prácu.

 Mojmír Ben�a

huje �túdie: Chorváti na Slovensku a Chorvátska
diaspora na Slovensku od Kvìty Kuèerovej, Kto-
ré rody patria k pôvodným usadlíkom v Devín-
skej Novej Vsi a K metodike bádania o Chorvá-
toch na Slovensku od Jozefa K¾aèku, Slovenskí
Chorváti v kultúrnohistorickej literatúre a Prínos
Chorvátov pre ¾udovú kultúru západného Sloven-
ska od Zuzany Beòu�kovej, Chorváti na Sloven-
sku a ich podiel na bohatstve a mnohorakosti slo-
venskej ¾udovej kultúry od Franti�ka Kalesného
a Reliktné chorvátske náreèia v okolí Bratislavy
od Ivora Ripku. Vecne k vy��ie menovaným prá-
cam patrí aj �túdia Pä� storoèí prítomnosti Chor-
vátov v Burgenlande od Gerharda Neweklowské-
ho, ktorá je ako jediná zaradená do èasti Súvislosti.
V�etky publikované �túdie boli pôvodne predne-
sené na dvoch konferenciách, ktoré v rokoch 1991
a 1992 usporiadal Chorvátsky kultúrny zväz.

Zostavovate¾om Bibliograf ie prác o Chorvá-
toch na Slovensku je Viliam Pokorný. Bibliogra-
f ia obsahuje 285 bibliograf ických jednotiek
usporiadaných abecedne pod¾a mien autorov. Nie
je k nej vyhotovený nijaký register. Autor ju sám
oznaèil len za výberovú a neúplnú, vy�adujúcu
ïal�iu prácu na jej doplnenie.

Èas� zborníka, ktorú Ján Botík nazval Pra-
mene a dokumenty, sa z obsahového h¾adiska
vnútorne ïalej delí na èas� venovanú ¾udovým
piesòam Chorvátov na Slovensku a na èas� ve-
novanú èinnosti Dokumentaèného centra chor-
vátskej kultúry na Slovensku.

Piesòovú zbierku, ktorá obsahuje 83 piesní
s textovým i notovým záznamom, usporiadala
Jadranka Va�anová � Horáková. Viac ako polo-
vica z nich pochádza z jej zápisov. Druhá polo-
vica je zo zápisov J. Bezicu a je ulo�ená vo fo-
notéke Ústavu hudobnej vedy SAV. Okrem piesní
obsahuje zbierka po jednom zápise spevnej hry,
vianoèného i svadobného vin�a a svadobného
zvyku. Zbierku uvádza odborná �túdia.

Druhú èas� Prameòov a dokumentov predsta-
vuje obsa�ná informácia Jána Botíka o my�lien-
ke vytvori� Múzeum chorvátskej kultúry na Slo-
vensku, s ktorou pri�iel Chorvátsky kultúrny zväz
na Slovensku a jeho pretvorenie prostredníctvom
grantu Ministerstva kultúry SR na Dokumentaè-
né centrum chorvátskej kultúry na Slovensku na
pôde Slovenského národného múzea � Historic-
kého múzea v Bratislave. Informuje tie� o vý-
sledkoch výskumu Dokumentaèného centra, kto-
rý uskutoènilo v roku 1996.

HAMMEROVÁ, LOUISE B. � RIPKA,
IVOR:
SPEECH OF AMERICAN SLOVAKS.
JAZYKOVÉ PREJAVY AMERICKÝCH
SLOVÁKOV
Veda, Vydavate¾stvo SAV, Bratislava 1994, 163 s.

Kniha �Jazykové prejavy amerických Slová-
kov� je monografiou o jazyku a náreèiach po-
tomkov slovenských vys�ahovalcov v inojazyè-
nom prostredí jazykových a etnických enkláv
a diaspor v Amerike.

Autori � Amerièanka slovenského pôvodu L.
B. Hammerová a známy slovenský dialektológ
I. Ripka �pripravili dve relatívne samostatné (for-
málne a obsahovo modifikované i jazykovo od-
li�né) èasti monograf ie, koncipované s oh¾adom
na predpokladaného adresáta knihy� (s. 8). Prvá
� �americká� èas� práce, ktorej autorkou je sla-
vistka L. B. Hammerová, sa v úvodných kapito-
lách zaoberá históriou slovenského jazyka, náre-
èiami a literárnym jazykom. Pre etnológov sú
zaujímavé najmä ïal�ie èasti práce, zachytávajú-
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ce históriu prvých slovenských komunít v Ame-
rike, ich spoloèenské centrá, spoloèenský �ivot,
zvyky a obrady. Autorka venuje pozornos� kul-
túrnej a jazykovej zmene (language shift) a ame-
rikanizácii, ktorá sa prejavuje v spôsobe �ivota,
kultúre i v jazyku.

Slovenská èas� práce autora I. Ripku vychá-
dza z takmer toto�ných princípov, av�ak s oh¾a-
dom na slovenského adresáta. Zachytáva vývin
slovenských komunít v USA, pris�ahovaleckú
kultúru a jej zmeny. Najviac sa sústreïuje na sú-
èasné náreèové prejavy potomkov slovenských
vys�ahovalcov a na znaky amerikanizácie sloven-
ského jazyka (najmä prenikanie anglických prv-
kov a javov do slovenèiny � amerikanizmy).
V závere autor kon�tatuje: �Komunikaèná funk-
cia a kompetencia slovenských náreèí je nízka,
prognóza vývinu nepriaznivá. Amerikanizácia
�ivota znamená a spôsobuje i amerikanizáciu
jazyka. Vedomie istej etnickej príslu�nosti ostá-
va, no v diasporách sa manifestuje iba príle�i-
tostne a nie jazykovými prostriedkami� (s. 109).

Práca �Jazykové prejavy amerických Slová-
kov� je výsledkom rozsiahleho záchranného dia-
lektologického výskumu, ale priná�a mnohé za-
ujímavé poznatky aj pre etnológiu, predov�etkým
pre �túdium etnicity, etnických procesov a kul-
túrnej zmeny. Cenná je pre nás aj dvojjazyèná
textová príloha, priná�ajúca záznamy výpovedí
44 informátorov, ktorí spomínajú na rôzne uda-
losti a reálie z ka�dodenného a sviatoèného �i-
vota Slovákov v Amerike.

 Alexandra Bitu�íková

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY
2, 1996. Vydáva Etnografické múzeum SNM,
Ústav etnológie SAV,  Slovenská národopisná spo-
loènos� pri SAV Bratislava.

 Redakcia Etnologických rozpráv sa v posled-
nom èísle 2/1996  rozhodla da� slovo mladej ge-
nerácii vedeckých pracovníkov, ich  výskumom,
projektom, metódam najmä v problematike  re-
ligionistiky, urbánnej etnológie, sociálnych a et-
nických  skupín.

 �túdie uvádza príspevok K. Zajicovej ¼udo-
vá nábo�nos� na Slovensku. Charakterizuje ¾u-
dovú religiozitu, jej vývoj a  prejavy na na�om

území i metódy, formy výskumu v niektorých
regiónoch (�koda, �e sa v grafoch vyskytli drob-
né, autorkou  nezachytené preklepy). M. Vrzgu-
lová v èlánku �ivnostníci �  kultúrotvorný prvok
v mestskom prostredí (Trenèín v prvej  polovici
20. storoèia) porovnáva zmeny v hodnotovej hie-
rarchii  jednej sociálnej skupiny v období r. 1918-
1938, 1939-1945,  1945-1948 a po r. 1948. Me-
dzinárodný tím mladých bádate¾ov (Nora Adonyi,
Andy Bauck, Nora Lábadyová, Marianna Tóth)
sa  venoval výskumu Druhej generácie moslim-
ských imigrantov v  Kodani. Situáciu pakistan-
skej men�iny v Dánsku dokladajú  na jednej stra-
ne informáciami z organizácií pre uteèencov,
�kôl pre imigrantov a mláde�níckych skupín, na
druhej strane  konkrétnymi rozhovormi s mla-
dými ¾uïmi na témy: etnická  identita, vz�ah k ro-
dièom, autorita v rodine, výber  man�elského
partnera, sobá�, vz�ah k dánskej spoloènosti, k 
Dánom, vzdelanie a zamestnanie. Franti�ek Bed-
nárik ponúka  vstup do problematiky Nových
nábo�enských hnutí preh¾adom  názorov zahra-
nièných autorov z oblasti sociálnych vied a ich
charakteristikou nábo�enských organizácií. �pe-
cifickou  skupinou psychotronikov-senzibilov
a ich pôsobením sa z  h¾adiska etnológie zaobe-
rá Du�an Belko v príspevku  Polyaspektová ana-
lýza �pecifickej spoloèenskej skupiny.  � ¼udo-
vých spevákov v Kazachstane charakterizuje
a poukazuje na  vývoj rituálneho speváka od syn-
kretickej formy k súèasným  diferencovaným
formám tohto fenoménu Bachyt�an Haasová.

 Rubrika Materiály má nieko¾ko zaujíma-
vých príspevkov  spracovaných rôznymi spôsob-
mi � klasickým opisom, èerpaním zo  spomie-
nok informátorov, subjektívnym priamym
pozorovaním (Z.  Búriková: Obyèaje spojené
s úmrtím, ich premeny a funkcie v  obciach Sta-
rá voda a �vedlár, S. Èorbová: Ko�ice v obdo-
bí I.  ÈSR v spomienkach a hodnotení informá-
torov, N. Lábadyová:  ¼udové divadelné prejavy
v Bihorskej �upe v Rumunsku, J.  Beli�ová: Róm-
ska svadba v Pre�ove).

 Etnologické rozpravy a Nadácia pre tradiè-
nú ¾udovú kultúru na  Slovensku k tomuto èíslu
vydali prílohu Adam Pranda  (1924-1984). Osob-
ná bibliografia, ktorú zostavili E. Prandová a  I.
Kostovská. Je to prvá bibliografia z tých, ktoré
by mali  postupne v tejto forme vychádza� a mo�-
no si ju objedna� v redakcii ER. Bibliografie výz-
namných slovenských etnológov  budú iste oce-



251

òovanou pomôckou a prínosom v odbornej pra-
xi.  Vïaka redakcii ER sa azda doèkáme vyplne-
nia medzier, ktoré sme  v odbornej spisbe dlho
poci�ovali.

Zora Vanovièová

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁROD-
NÉHO MÚZEA XC-1996, ETNOGRA-
FIA 37.
Vydalo NMC, Vydavate¾stvo SNM v Bratislave
r.1996 pre Slovenské národné múzeum � Etno-
grafické múzeum v Martine.

Profilové periodikum národopisných múzej-
níkov mo�no v roku 1996 nazva� bilanèným. Je
venované dvom základným èinnostiam národo-
pisných múzejníkov � tvorbe zbierkových fon-
dov a publikovaniu výsledkov ich odbornej prá-
ce. V predslove zborníka pripomína M.Me�a
rôzne axiologické prístupy �túdia ¾udovej kultú-
ry Slovákov, ktoré modifikovali akviziènú èin-
nos� múzea i interpretáciu samotných zbierok.

Národopisná séria Zborníka SNM vychádza
od roku 1961. 36 roèníkov sa podujal zhodnoti�
dlhoroèný predseda jeho redakènej rady, teda èlo-
vek povolaný � �tefan Mru�koviè. Rozsiahla �tú-
dia �Zborník SNM Etnografia � zrkadlo èinnosti
Slovenského národného múzea a národopisného
múzejníctva� je významným príspevkom nielen
k bilancovaniu publikaènej èinnosti národopis-
ných múzejníkov, ale i vkladom ku kompletizácii
dejín na�ej vednej disciplíny.

Èas� ��túdie a materiály� je plne venovaná
zbierkovému fondu SNM v Martine � remeslám,
¾udovému nábytku a interiérovým doplnkom,
¾udovému textilu a odevu, ¾udovému umeniu
a ¾udovým hraèkám.

V �Jubileách� si zborník pripomína nedo�i-
té 90. narodeniny Andreja Polonca a 100. naro-
deniny Anny Horákovej-Ga�paríkovej. Svoj obdiv
k vitalite Jána Podoláka vyjadril pri príle�itosti
jeho 70.narodenín J.Michálek. On je i autorom
posledného príspevku zborníka, ktorý sa mu pí-
sal asi naj�a��ie � nekrológu za na�ou múdrou
kolegyòou Emíliou Horváthovou.

 -slav-

�IDOVSKÁ ROÈENKA 5757 (1996/1997)
Zostavili Alice Marxová a Jiøí Daníèek.
�idovská obec, Praha 1996. Strán 183.

Ako obyèajne, aj �idovská roèenka 5757 pri-
ná�a pestrý výber prác z oblasti �idovského ná-
bo�enstva, filozofie, kultúry, spôsobu �ivota, his-
tórie, uká�ky pôvodnej a prekladovej literatúry,
ale aj rozhovory so známymi osobnos�ami atï.
Z tejto zmesi chcem upozorni� na pä� príspev-
kov, ktoré sa dotýkajú etnológie, alebo sa vz�a-
hujú na územie Slovenska:

Chatam Sofer: Kniha pamäti. Preklad èas-
ti denníka významného rabína, ktorý spojil svoj
�ivot s Bratislavou v prvej tretine 19. storoèia.
Dôle�itou pomôckou je poznámkový aparát, kto-
rý pripravil prekladate¾ P. Ambroz.

David Flusser: Rozhovor o �idovských
zdrojích køes�anství, Je�í�ovi a rodné zemi.
Rozhovor s významným jeruzalemským bádate-
¾om èeského pôvodu. Obsahuje poznatky o vz�a-
hoch �idovstva a raného kres�anstva, ale aj spo-
mienky na detstvo a prvé roky �ivota v Izraeli.
Doplnkom rozhovoru je uká�ka z jeho práce.

Príspevok Jana Jelínka �idé a èeské sirkáø-
ství obsahuje zaujímavé poznatky o poèiatkoch
výroby zápaliek v Su�iciach.

Arno Paøík: Krèmy, nevìstince a kavárny
za posledních dnù pra�ského ghetta. Vari naj-
zaujímavej�ia práca celého zborníka sa zaoberá
spoloèenskými zariadeniami starej Prahy. Autor
kombináciou archívnych prameòov, novinových
správ a beletrie dosiahol plastický a èítavý po-
h¾ad na atraktívnu problematiku. U� kvôli nemu
stojí za to preèíta� si túto roèenku.

Zuzana Szatmáryová v eseji Privèas a ne-
skoro spomína na posledné chvíle svojho otca,
spisovate¾a Juraja �pitzera.

 PS

HANNAH ARENDTOVÁ:
PÙVOD TOTALITARISMU I-III
Vydalo Oikúmené, Praha 1996. Strán 679.

Rozsiahle dielo je rozdelené do troch èastí
(Antisemitizmus; Imperializmus; Totalitarizmus).
V jednotlivých kapitolách známa filozofka ro-
zoberá procesy, ktoré determinovali súèasnú po-
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dobu sveta. Hoci s odstupom èasu (prvý raz táto
analýza vy�la v roku 1950 ako èerstvá reflexia
na holokaust) mo�no niektorým záverom opo-
nova�, ako celok predstavuje publikácia cenný prí-
nos pre pochopenie nedávnej minulosti.

 PS

MESS � MEDITERRANEAN ETHNO-
LOGICAL SUMMER SCHOOL
 Piran, Slovenia 1994-1995. Edited by Borut Bru-
men and Zmago  �mitek. Slovensko etnolo�ko
dru�tvo/Slovene Ethnological  Society, Ljublja-
na 1995. 149 strán.

 Zborník Etnologickej letnej �koly v Pirane
obsahuje príspevky:

 Cathie Carmichael: Locating Trieste in the
eighteenth and  nineteenth centuries

 Michael Harbsmeier: Spontaneous ethnogra-
phies: Towards a social  history of traveller�s tales

 Elke-Nicole Kappus: Ethnicity in the border-
land: Slovenes and  Italians in Trieste

 Christian Giordano: The gulf between state
and citizens in  complex societies: An interpreti-
ve approach to political  anthropology

 Bojan Baskar: Northeast entrance into the
Mediterranean

 Ernest Gellner: On nations and nationalism
 Dunja Rihtman-Augu�tin: National bias in

ethnology
 Georg Elwert: Boundaries, cohesion and

switching: On we-groups  in ethnic, national and
religious form

 Daniel Miller: From grocery shopping to
political economy

 Hermann Fetz: Material culture � can objects
tell us something  about past societies

 Na�ko Kri�nar: Transformation and reduc-
tion of visual  information in the process of ma-
king an ethnographic film

 -van-


