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Sn RO Z H ¼ A DY  �  S P R ÁV Y  �  G L O S Y

si vá�il prácu iných, ktorý neopovrhoval zmys-
lom pre pravé ¾udské radosti, pohodu a bez-
prostrednos�, a neraz práve cez ne dosahoval
zvlá�tne výsledky vo vedení ¾udí, vo vytváraní
kontaktov s nimi.

Dr. Mjartan nebol typom kabinetného vedca.
Uprednostòoval prácu v teréne pred prácou
v pracovni. Nikdy nevidel len úzko potreby
a problémy svojho ústavu, ale v�dy mu i�lo o pot-
reby celého vedného oboru. Do Národopisného
ústavu SAV, ktorého bol zakladate¾om a ktorý
dlhé roky viedol, priniesol potrebu pracovnej dis-
ciplíny, cie¾avedomú a premyslenú èinnos�
i zvlá�tny pracovný ruch, ktorý spájal jeho zá¾u-
bu a hlboký vz�ah k vedeckej práci s prísnos�ou
jej ka�dodenného overovania. Nikdy neodmie-
tol pomoc kolegovi. Nebál sa �zní�i�� k disku-
siám o problémoch vedeckej práce i svojho
mlad�ieho spolupracovníka a v�dy mal rados�
z úspechu, hoci najmlad�ieho svojho kolegu.
Nikto u� nevyèísli mno�stvo rozhovorov s ním,
v ktorých sa formulovali nové vedecké úlohy
a metodické prístupy k nim, v ktorých vznikali
predstavy o ïal�ích potrebách vedy. Ve¾a podu-
jatí, preosiatych sitom mnohých úvah a vycize-
lovaných do konkrétneho návrhu, vy�lo práve
z nich.

Dr. Mjartan zasvätil slovenskej etnológii ce-
lý svoj �ivot, venoval celé svoje srdce i v�etok
um, ne�etriac pritom ani silami, ani èasom. Patrí
mu za to veèná sláva a nehynúca vïaka súèas-
ných i budúcich generácií.

Èes� jeho pamiatke!

Mojmír Ben�a

 ROZLÚÈKA S DR. JÁNOM MJARTANOM

(5. 5. 1902 � 16. l2. l996)

V sobotné mrazivé dopoludnie 21. decem-
bra 1996 sme na poslednej ceste odprevadili
nestora slovenskej etnologickej vedy PhDr. Já-
na Mjartana, DrSc. Zomrel 16. decembra a 5.
mája 1997 by sa bol do�il po�ehnaného veku
95 rokov. Nik sa s ním v mene etnologickej obce
nerozlúèil. Za jeho rakvou sme kráèali len traja
z nej. Tak si to s najväè�ou pravdepodobnos�ou,
pre mòa v�ak nepochopite¾nou, �elala jeho po-
zostalá rodina.

Dovo¾te mi preto, vá�ení kolegovia, aby som
sa rozlúèil s dr. Mjartanom, i keï oneskorene,
teraz ja a touto formou. Je to rozlúèenie za vás
star�ích, ktorí ste ho osobne poznali a pre mno-
hých z vás bol spolupracovníkom. Je to rozlú-
èenie i za vás mlad�ích, ktorí ste ho osobne ne-
poznali, ale stretávali ste sa s ním u� len
prostredníctvom jeho prác.

Nechcem zaèa� vymenúvaním zastávok
a medzníkov jeho �ivotného kolobehu, o tom sa
dá doèíta� v encyklopédii, ani vyratúvaním jeho
diel, ktorých súpis je zachytený v bibliografiách.
Chcel by som ho pripomenú� v prvom rade ako
èloveka i vedca, ako výraznú osobnos�, ktorá
zanechala v mnohých z nás i v na�ej vede ne-
zmazate¾nú peèa�.

Rozvoj ka�dej vedy je spätý s konkrétny-
mi osobnos�ami, ktoré majú zvlá�tnu schop-
nos� vytvára� atmosféru pracovnej pohody,
vy�arova� optimizmus, in�pirova� i usmeròo-
va� prácu ostatných. Príkladom takejto osob-
nosti bol aj dr. Mjartan so svojimi obdivuhod-
nými odbornými znalos�ami, pracovitos�ou,
�ivým záujmom o v�etko nové. V�dy bol hl-
boko humanisticky cítiacim èlovekom, ktorý
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ZA VOLODYMYROM HO�OVSKÝM

22. 9. 1922 � 30. 12. 1996

Ukrajinský etnomuzikológ Volodymyr Ho-
�ovskyj je pova�ovaný za jedného z najvýznam-
nej�ích slovanských etnomuzikológov povojno-
vého obdobia. Napriek tomu by sme jeho meno
márne h¾adali v encyklopédiách èi biografických
slovníkoch vydaných na Ukrajine. Poèas jeho
�ivota bol o òom uverejnený len jeden jubilejný
èlánok, a to na stránkach Slovenského národo-
pisu (1987, è. 4, s. 650-656). Práve tento hodno-
tiaci èlánok sa v preklade do ukrajinèiny dostal
aj do bio-bibliografie V. Ho�ovského, ktorá vy-
�la vo ¼vove v roku 1992 (s. 6-15) pri príle�itos-
ti jeho 70. narodenín. Vtedy u� bol V. Ho�ovskyj
rehabilitovaný a mohlo sa o òom písa� aj doma.

V. Ho�ovskyj mal mimoriadne vrelý vz�ah
k èeskej a slovenskej kultúre. Narodil sa 22. sep-
tembra 1922 v U�horode na Zakarpatskej Ukra-
jine, ktorá bola vtedy súèas�ou Èeskoslovenska.
Vysoko�kolské �túdium � jazykovedu, etnogra-
fiu, európske jazyky, hudobnú vedu a arabistiku
absolvoval v Prahe. U� takto �iroko koncipova-
né vysoko�kolské vzdelanie ho predurèovalo
k vedeckej práci. V Prahe sa o�enil s Èe�kou
a po vojne sa vrátil do Zakarpatska. Pracoval
v Oblastnom vlastivednom múzeu v U�horode
na úseku zbierania a dokumentácie ¾udových
piesní. Zapisoval nielen ukrajinské ¾udové pies-
ne, ale aj slovenské a èeské. Týmto venoval �tú-
diu Èeské a slovenské písnì v ukrajinském fol-
klóru Zakarpatské oblasti USSR (Èeský lid, 1961,
è. 5; 1962, è. 2).

Keï�e mu pra�ské vysoko�kolské �túdium
z politických dôvodov neuznali, v rokoch 1945-
48 popri zamestnaní �tudoval na u�horodskej hu-
dobnej �kole a v rokoch 1948-53 na ¾vovskom Ly-
senkovom konzervatóriu (ktoré malo charakter
vysokej hudobnej �koly). Vo ¼vove získal hodnos�
kandidáta vied a stal sa docentom hudobnej fol-
kloristiky na Katedre teórie hudby a kompozície.
Pri katedre v rokoch 1962-63 zriadil Kabinet hu-
dobnej folkloristiky, v ktorom zapoèal experimen-
ty s vyu�itím poèítaèovej techniky pre systemati-
záciu, klasifikáciu s pochopením vtedaj�ieho
vedenia. Prvá vedecká práca V. Ho�ovského Fol-

klór a kybernetika bola uverejnená iba na priamy
zásah Nikitu Chru�èova (Sovetskaja muzyka,
Moskva 1964, è. 11, 12). V tom istom období mu
v Budape�ti vy�la podnetná �túdia The experiment
of Systematising and Catalogising Folk Tunes fol-
loving the Principles of Musical Dialectology and
Cybernetics (Studia Musicologica zv. 7, 1965, s.
273-286). Historiografii folklóru Zakarpatska ve-
nované Storinky istorii muzyènoji ku¾tury Zakar-
pat�a XIX z per�oji polovyny XX stolit�a (Ukra-
jinske muzikoznavstvo, Kyjev 1966, s. 203-215;
1967, s. 211-217). Jeho �túdia Semiotika v po-
mo� fo¾kloristike (Sovetskaja muzyka 1966, è. 11)
neskôr vy�la tie� v nemèine (�Sinn und Bedeu-
tung in der Musik�. Hrgs. von V. Karbusicky, Ber-
mstadt, 1990, s. 120-133).

V roku 1965 sa V. Ho�ovskyj stal vedúcim
Kabinetu hudobnej folkloristiky a v krátkom
èase urobil z neho najdôle�itej�ie centrum pre
výskum folklóru karpatského regiónu. Bolo vy-
bavené najmodernej�ou technikou. Jeho publi-
kácia Principy i metody sistematizacii i katalo-
gizacii narodnych pesen v stranach Jevropy
(Moskva 1966, 74 str.), neskôr vydaná v Kana-
de v preklade do angliètiny (Ottawa, National
Museum, 1974), bola prvou publikáciou hodno-
tiacou predov�etkým moderné pokusy klasifiká-
cie ¾udových piesní v krajinách Európy. Je v nej
samostatná kapitola venovaná èeskej a slovenskej
etnomuzikológii. Za priekopníkov �èeskosloven-
skej �koly� pova�oval O. Hostinského a ¼. Ku-
bu, av�ak najväè�ím prínosom pre nový smer
v katalogizácii a systematizácii piesní bola pod-
¾a jeho názoru zbierka K. Vetterla Lidové písnì
a tance z Vala�sko-Kloboucka (zv. 1-2. Praha
1955, 1960). O slovenskej folkloristike autor pí-
�e: �Slovenskí folkloristi rozpracovali zaujíma-
vú a progresívnu metódu katalogizácie a analý-
zy piesní, av�ak v oblasti systematizácie iba
zdokonalili výsledky iných �kôl� (s. 28). Na dô-
kaz svojho tvrdenia podrobne analyzoval �tyri
zväzky Slovenských ¾udových piesní Fr. Poloczka
(Bratislava 1959-65). Prvé tri chváli, �tvrtý kriti-
zuje za násilné vtláèanie slovenských piesní do
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rámca evolucionistickej teórie (s. 29). Za ve¾mi
podnetnú pova�uje �túdiu A. Elschekovej Základ-
ná etnomuzikologická analýza (Hudobnovedné
�túdie, VI, 1963). V kapitole �Maïarská �kola�
venoval pozornos� Bartókovmu systému klasifi-
kácie slovenského hudobného folklóru v jeho
zbierke Slovenské ¾udové piesne (zv. 1, Bratisla-
va 1959).

Je len samozrejmé, �e práca V. Ho�ovského
o zásadách klasifikácie a systematizácie ¾udo-
vých piesní v krajinách Európy sa stala známou
aj na Slovensku, kde sa o týchto otázkach viedli
intenzívne diskusie a bol vytvorený tím vedec-
kých pracovníkov zapodievajúcich sa otázkami
moderných metód klasifikácie a systematizácie
¾udových piesní. V roku 1969 bolo v Bratislave
na túto tému usporiadané medzinárodné sympó-
zium, na ktoré bol pozvaný aj V. Ho�ovskyj. Bo-
hu�ia¾, sovietske orgány mu nedovolili vycesto-
va�, tak�e tohto dôle�itého podujatia sa mohol
zúèastni� iba prostredníctvom referátu, ktorý bol
preèítaný a uverejnený v zborníku materiálov zo
sympózia (Die Aufbauprinzipien des Elementar-
katalog der rythmischen Werkstrukturen. In:
Methoden der Klassifikation von Volksliedwei-
sen. Simposia II. Bratislava 1969, s. 73-79) a vy-
volal v�eobecnú pozornos�.

Ho�ovského pozývali aj na ïal�ie etnomuzi-
kologické podujatia v Èechách, na Morave a na
Slovensku, predov�etkým na etnomuzikologické
semináre, ka�doroène organizované Etnomuzi-
kologickým oddelením Ústavu hudobnej vedy
SAV v Bratislave, av�ak v�dy bezvýsledne. Ne-
pú��ali ho ani na súkromné náv�tevy k dcére Ta-
mare, �ijúcej v Prahe.

Vlastné terénne zápisy sa stali základom je-
ho takmer 500 stránkovej zbierky Ukrajinskije
pesni Zakarpatia (Moskva 1968). V. Ho�ovskyj
262 piesní svojej zbierky rozdelil do 8 skupín
pod¾a hudobných náreèí, ktoré sa takmer presne
prekrývali s jazykovými náreèiami. Ako prvý et-
nomuzikológ podal vymedzenie a charakteristi-
ku týchto hudobných náreèí.

Po auguste 1968 sa V. Ho�ovskyj dostal do
nemilosti. V r. 1969 ho uvo¾nili z práce na ¾vov-
skom konzervatóriu. Celých �es� rokov bol ne-
zamestnaný. Vtedy sa tomu hovorilo � �tvorivá
práca� (�tvorèeskaja rabota�). Napriek tomu pra-
coval ve¾mi intenzívne.

V roku 1971 V. Ho�ovskyj vydal v Moskve
svoju najdôle�itej�iu vedeckú prácu U istokov na-
rodnoj muzyki Slavian s podtitulom Oèerki po

muzyka¾nomu slavianovedeniju. Bol to úvod do
novej vednej disciplíny � hudobnej slavistiky,
pozostávajúcej zo �tyroch teoretických a �tyroch
metodologických �túdií. Autor v nej zhrnul svo-
je dvadsa�roèné skúsenosti na úseku historicko-
porovnávacieho �túdia ¾udovej piesne. Základom
jeho práce (predov�etkým druhej èasti) sú ukra-
jinské svadobné piesne, ko¾adky a kolomyjky,
ktoré skúma v najrôznej�ích súvislostiach na
základe ve¾kého mno�stva porovnávacieho ma-
teriálu, medzi ktorým je aj 18 slovenských, 20
èeských a moravských piesní. Najväè�í význam
práce spoèíva v presnom a dôkladnom rozpra-
covaní metodológie terénnej práce a analýzy ¾u-
dových piesní.

Medzi èeskými a slovenskými národopisca-
mi znaèný ohlas vyvolala �túdia Katalogizaèná
analýza s podnázvom Algoritmus úplného forma-
lizovaného popisu, uverejnená v Informáciách
Slovenskej národopisnej spoloènosti (Bratislava,
roè. 2, 1974, s. 59-79).

V. Ho�ovskyj sa významnou mierou podie¾al
aj na práci Medzinárodnej komisie pre �túdium
¾udovej kultúry Karpát (MKKK � neskôr
MKKKB), i keï ani podujatí tejto komisie, or-
ganizovaných za hranicami Sovietskeho zväzu,
sa nemohol zúèastni�. U� do prvého Karpatské-
ho zborníka, vydaného Ústavom etnografie AV
ZSSR v Moskve (1975), zaradil programovú �tú-
diu Ro¾ melogeografii v area¾no-kompleksnych
issledovanijach Karpat, dokumentovanú práve na
zakarpatsko-ukrajinskom folklóre.

Ve¾a pozornosti V. Ho�ovskyj venoval �túdiu
dejín slovanskej, predov�etkým ukrajinskej hu-
dobnej folkloristiky. Dokázal, �e v 20. rokoch 20.
storoèia bola ukrajinská folkloristika na ove¾a
vy��ej vedeckej úrovni ako v 50.-70. rokoch. Toto
svoje zistenie dokumentoval na akademickom
vydaní � Izbrannyje trudy Klimenta Kvitky
v dvoch tomach (Moskva 1971, 1973, 808 strán),
vydanej v redakcii Petra Bogatyrjova a s jeho
úvodnou �túdiou. Aj V. Ho�ovskyj, aj Bogatyrjov
pova�ujú K. Kvitku (1880-1953) za jedného
z najvýznamnej�ích slovanských etnomuzikoló-
gov prvej polovice 20. storoèia.

V r. 1976 Ho�ovského kniha o hudobnej
slavistike vy�la v èeskom preklade O¾gy
a Franti�ka Hrabalovcov pod názvom U pra-
menù lidové hudby Slovanù (Praha 1976, 332
str.). Prekladatelia ju doplnili doslovom Volo-
dymyr Ho�ovskyj a jeho cesta k pramenùm li-
dové hudby Slovanù (s. 315-325), ktorá je aj
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dodnes neprekonanou hodnotiacou �túdiou
o �ivote a diele tohto významného slovanské-
ho etnomuzikológa.

Namiesto záveru autor doplnil èeský preklad
svojej knihy novou kapitolou Perspektivy a sku-
teènost (s. 253-300). Jej základom je podrobný
popis UNIVERZÁLNEHO KATALÓGU, ktorý
autor charakterizuje takto: �Universální katalog
je tudí� informaèní systém, který a/ je schopen
zpracovávat údaje o hudebním folklóru kterého-
koli národa bez ohledu na zvlá�tnosti jeho hu-
debního, básnického a pøirozeného jazyka; b/ je
vhodný pro ruèní a strojové hledání informace,
t.j. funguje jako kartotéka i jako samoèinný po-
èítaè; c) dává úplnou (v�estrannou) odpovìï na
jakoukoli správnì formulovanou otázku, vztahu-
jící se k pøedmìtu hudební folkloristiky; d/ mù-
�e být neustále zdokonalován, modernizován
a rozvíjen, ani� je jeho èinnost pøeru�ená, mù�e
zahrnovat novou, døíve nepøedvídanou informa-
ci, stejnì jako zvìt�ovat obsah své �pamìti� beze
zmìn v základní struktuøe� (s. 261).

V�etky funkcie svojho univerzálneho kataló-
gu V. Ho�ovskyj uplatnil v praxi na novom pra-
covisku � v Ústave umenovedy Akadémie vied
Arménskej SSR v Jerevane, v ktorom pracoval
od roku 1975 do odchodu do dôchodku v r. 1985.

U� v prvom roku pôsobenia v Jerevane zor-
ganizoval v ústave Prvý v�ezväzový seminár
o strojových aspektoch algoritmickej formalizova-
nej analýzy hudobných textov. Okrem bádate¾ov
takmer zo v�etkých republík ZSSR sa ho zúèast-
nili etnomuzikológovia z Èeskoslovenska, Bulhar-
ska, Po¾ska a východného Nemecka. Èeskosloven-
skú etnomuzikológiu na seminári, ktorý pod¾a
ohlasov v zahraniènej tlaèi mal mimoriadne vy-
sokú vedeckú úroveò, reprezentovala O. Hrabalo-
vá z Brna. Materiály zo seminára boli vydané
v samostatnom zborníku MAFAT 75 (Jerevan
1977, 291 str.). Okrem úvodu V. Ho�ovskyj uve-
rejnil v tomto zborníku a� sedem svojich èiastko-
vých �túdií (niektoré v spoluautorstve s armén-
skymi bádate¾mi): o viacrozmerovej �ánrovej
klasifikácii arménskych piesní, o algoritmickom
kódovaní rytmických foriem syntágm, o literatú-
re na tému ¼udová hudba a SP, o segmentácii hu-
dobných textov, o klasifikácii a kódovaní zvuko-
radov melodických foriem a poetických textov.

Svoje dlhoroèné skúsenosti V. Ho�ovskyj zo-
v�eobecnil v dvoch samostatných publikáciách:
Armianskyj strukturno-analitièeskij katalog mu-
zyka¾noho fo¾klora UNSAKAT (Jerevan 1975, 17

str.) a Armianskaja universa¾naja analitièeskaja
karta AKU-OH-ARUNAK� (Jerevan 1975, 31 str.).

V skrátených podobách vy�li aj v prekladoch
do nemèiny a angliètiny. Pokúsil sa aj o adaptá-
ciu svojho systému na výskum umenia. Z tohto
poh¾adu za priekopnícke mo�no pova�ova� jeho
vystúpenie na IV. vedeckej konferencii o prob-
lémoch arménskeho umenia (Jerevan 1979) Elek-
tronno-vyèislite¾nyje ma�iny v issledovanii iskus-
stva i architektury (v spoluautorstve s Z.
Tara�anom a S. Mnacakaòanom), uverejnené
v zborníku materiálov z konferencie. Prvým
praktickým pokusom uplatnenia systému V. Ho-
�ovského UNSAKAT pri analýze piesní bola je-
ho publikácia Gorani (Jerevan 1983, 64 str.), kto-
rou na konkrétnych príkladoch dokázal, �e
samoèinný poèítaè je pomocou jeho systému
schopný analyzova� hudobný jav, t.j. �logicky
myslie��. Okrem katalogizácie, systematizácie
a formálnej analýzy ¾udových piesní venoval sa
aj iným otázkam. V r. 1978 v strá�nických Ná-
rodopisných aktualitách (è. 3, s. 203-208) uve-
rejnil cenný príspevok Antimetabola, v ktorom
na príklade �tyroch srbských piesní preskúmal
po melodickej stránke tento jav, na ktorý u� na
zaèiatku 20. stor. obrátil pozornos� F. Kuhaè a K.
Kvitka.

Propagátor nových smerov v etnomuzikoló-
gii vynakladal ve¾ké úsilie na to, aby jeho sys-
tém bol uplatnený aj mimo Arménska (kde ho
poznal len úzky okruh ¾udí), predov�etkým na
Ukrajine.

Bohu�ia¾, na rodnej Ukrajine sa stretol s to-
tálnou ignoráciou. Od r. 1967 do roku 1991 mu
tam bol uverejnený iba jeden trojstránkový èlá-
nok, a to iba preto, �e bol napísaný v spoluau-
torstve. E�te zará�ajúcej�ou je skutoènos�, �e na
Ho�ovského priekopnícke práce, dokonca tie, èo
získali ohlas v celom svete (Folklór a kyberne-
tika, MAFAT 75, Ukrajinské piesne Zakarpatska,
Pri prameòoch ¾udovej hudby Slovanov, Vybra-
né práce Klimenta Kvitky) v ukrajinskej odbor-
nej tlaèi nebola uverejnená nijaká recenzia. Ho-
�ovského �experimenty� so samoèinnými
poèítaèmi a ich vyu�itím na analýzu piesní po-
va�ovali za zbytoènú hru.

K tomu, aby bol jeho systém univerzálneho
katalógu uvedený do èinnosti v západných kra-
jinách, chýbali Ho�ovskému osobné kontakty. Za
hranice Sovietskeho zväzu ho zaèali pú��a� a� po
odchode do dôchodku a návrate do ¼vova v ro-
ku 1985, keï u� bol chorý na nevylieèite¾nú ra-
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kovinu. Napriek zdravotným problémom absol-
voval nieko¾ko súkromných ciest do Èeskoslo-
venska, poèas ktorých usporiadal predná�ky a se-
mináre v Prahe, Brne, Èeských Budìjoviciach
a Bratislave. V�ade propagoval svoj systém uni-
verzálneho katalógu a analytickej karty, ktorý
bezplatne ponúkal na praktické vyu�itie. Jeho
ponuky nará�ali na personálne, technické a fi-
nanèné �a�kosti, tak�e za hranice experimentov
sa nedostali. V Èechách a na Slovensku mal ve-
¾a osobných priate¾ov: K. Vetterleho, D. Holého,
V. Frolca, man�elov Hrabalovcov, man�elov El-
schekovcov a iných. K jeho priate¾om som mal
èes� patri� aj ja.

V posledných rokoch V. Ho�ovskyj vo ¼vo-
ve získal na svoju stranu skupinu mladých nad-
�encov, s ktorými v praxi realizoval svoj celo�i-

votný cie¾. Zákerná smr� mu 30. decembra 1996
prekazila jeho plány.

Volodymyr Ho�ovskyj celý �ivot mimoriad-
ne intenzívne propagoval nové moderné sme-
ry v etnomuzikológii. Ovládanie nemèiny, ang-
liètiny, arménèiny, arabèiny a v�etkých
slovanských jazykov mu dovo¾ovalo sledova�
vývin svojej vednej disciplíny vo svete. Tota-
litný komunistický re�im mu nedovolil naplno
uplatni� jeho schopnosti. Ale aj v mimoriadne
�a�kých podmienkach na úseku vyu�itia samo-
èinných poèítaèov pre výskum ¾udovej hudby
a ¾udovej piesne urobil viac, ako iní v lep�ích
podmienkach. Jeho univerzálny katalóg je do-
dnes otvoreným systémom nielen pre katalo-
gizáciu, ale aj systemizáciu a analýzu ¾udovej
hudby.

 Mikulá� Mu�inka

Sedemdesiatky sa v zdraví do�il známy roz-
hlasový redaktor a hudobný folklorista PhDr.
Ondrej Demo, CSc. Patrí k významným osob-
nostiam slovenskej kultúry, najmä zásluhou svo-
jej kvalifikovanej rozhlasovej práce. Je nielen
jej pamätníkom, ale i dejepiscom, preto�e pre
istotu si venoval k svojmu jubileu hodnotnú
kni�nú publikáciu Folklórna hudba v rozhlase
na Slovensku (1996), ktorá vy�la práve v èase,
kedy zaèína oslávenec prijíma� prvé gratulácie.
Pre poriadok uvediem nieko¾ko nevyhnutných
biografických údajov, ktoré ozrejmia jubilantov
�ivotný príbeh a azda i pomô�u de�ifrova� zdro-
je a motívy jeho �iroko rozvetvených záujmov
a aktivít. Narodil sa 14. 1. 1927 v ro¾níckej ro-
dine v Branove. Rodièia mu umo�nili �túdium
na Uèite¾skej akadémii v Bratislave, kde v ro-
ku 1948 zmaturoval. Po vojenèine nastúpil na
základe konkurzu do redakcie ¾udovej hudby
v bratislavskom rozhlase a zaèal �tudova� ex-
terne na Vysokej �kole pedagogickej v Brati-
slave odbor hudobná výchova. Okrem toho na-
v�tevoval predná�ky na Katedre národopisu FF
UK.

Tu nachádzame tri vzory a tri orientácie, ktoré
vyprofilovali ¾udsky i odborne mladého rozhla-
sového redaktora. V rozhlasovej práci, najmä vo
vyh¾adávaní a uvádzaní pôvodnej ¾udovej hud-
by, mu boli uèite¾mi J. Matu�ka èi P. Tonkoviè,
od profesora Suchoòa sa priuèil hudobnej teórii
a muzikologickému poh¾adu na ¾udovú hudbu,
na katedre národopisu sa oboznámil s etnogra-
fickými kontextami ¾udovej piesne. Tieto tri pi-
liere budoval trpezlivo a cie¾avedome a� do dne�-
ných dní. To urèilo, aj keï nie v rovnomerných
proporciách, jeho záujem o rozvíjanie osobitnej
koncepcie v rozhlasovej práci, muzikologický
preh¾ad s presahom do upravovate¾skej � skla-
date¾skej sféry i s nezanedbate¾ným prienikom
do vedeckej práce. Jeho záujem o ïal�ie vzdela-
nie vyústilo do získania vedeckej hodnosti kan-
didáta vied o umení pod vedením prof. Jozefa
Kresánka. Ondrej Demo sa so svojimi spolupra-
covníkmi zaslú�il o to, �e sa bratislavská redak-
cia ¾udovej hudby vtedy koncepène vybudovala
takmer do ideálnej podoby. Demova zásluha tkvie
najmä v zhroma�ïovaní a prezentovaní autentic-
kého prejavu. V úzkej spolupráci s desiatkami

 PhDr. ONDREJ DEMO, CSc. JUBILUJE
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nad�encov, ale i odborníkov etnomuzikológov èi
folkloristov zrealizoval v cykle �Klenotnica ¾u-
dovej hudby� 16.500 titulov ¾udových piesní
z 360 lokalít na území Slovenska a 57 lokalít Slo-
vákov �ijúcich v zahranièí. Jeho nahrávky tvoria
jadro zlatého fondu Slovenského rozhlasu a ich
hodnota s odstupom èasu e�te porastie. Èas�
z nich sa dostala na LP platne Opusu i na mag-
netofónové kazety.

Opus vydal v roku 1981 i cenný spevník ju-
bilanta pod názvom Z klenotnice slovenských ¾u-
dových piesní. Z jeho podnetu vznikla v r. 1970
prestí�na medzinárodná rozhlasová sú�a� nahrá-
vok ¾udovej hudby pod názvom �Prix de musi-
que folklorique de Bratislava�. V roku 1976 vzni-
ká dnes známy O¼UN. Ondrej Demo sa stáva jeho
umeleckým vedúcim a pomáha telesu i svojou
skladate¾skou prácou (asi 60 titulov upravených
piesní a tancov).

Popri týchto rozhlasových aktivitách ho pra-
videlne stretávame ako autora programov na folk-
lórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Strá�-
nici atï.

M. Slivka vo svojej filmografii Slovenský
národopisný film I.-II. uvádza 29 televíznych ti-
tulov, na ktorých sa autorsky podie¾al Ondrej
Demo. Ani odchod do dôchodku nezabrzdil ju-
bilantov rozlet a neubral mu energiu. Svedectvom
sú dve kni�né publikácie (vydal spolu �tyri), ce-
lý rad relácií, gramoplatní, televíznych scenárov
a pod. Je to stále ten nezmar, ako sme ho poznali
pred desiatimi rokmi, keï preberal v rozhlase
prestí�nu cenu Zlatý mikrofón. Je prirodzenou
autoritou vo svojom folkloristickom odbore, a tak
mu logicky pribudla i funkcia podpredsedu a te-
raz predsedu Spolku hudobného folklóru pri Slo-
venskej hudobnej únii. Pre folkloristiku je ne-
sporným prínosom i jeho monografická práca
�atevné a do�inkové piesne (spolu s O. Hraba-
lovou), ktorá vy�la e�te v roku 1969, ako i celý
rad etnomuzikologických �túdií a èlánkov.

Za�elajme mu najmä zdravie, ostatné iste
zvládne sám!

 Milan Le�èák

VE¼KÝ ÚSPECH SLOVENSKÝCH ETNOLÓGOV: MEDZINÁRODNÁ CENA ET-
NOLOGICKÝCH A ANTROPOLOGICKÝCH �TÚDIÍ
�Giuseppe Pitrè � Salvatore Salomone Marino� a �Mesto Palermo� v roku 1996 za kolektívne
dielo �Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska�, Bratislava 1995, I. a II.diel.

Ka�dý rok koncom novembra rastie nervozi-
ta v odborných kruhoch, kto a za èo bude vy-
znamenaný prestí�nou cenou G. Pitrèho-S. Sa-
lomone Marina a mesta Palermo. Toto ocenenie,
ktoré je pova�ované za Nobelovu cenu v etnoló-
gii a kultúrnej antropológii, sa pod¾a �tatútu ude-
¾uje �významným vedcom z celého sveta, bez
oh¾adu na umelé hranice, vytýèené medzi ¾uïmi
a kultúrami národov�.

Cena vznikla v roku 1958. Do roku 1971 sa
ude¾ovala v dvojroènom cykle. Od roku 1985 po-
kraèovalo odovzdávanie ceny pod novým názvom
�Giuseppe Pitrè � Salvatore Salomone Marino�.
Zároveò porota roz�írila ocenenia aj na moderné
smery �írenia kultúry, t. j. audiovizuálne, �urna-
listické a filmové dokumenty. V posledných ro-
koch cena vyústila �do organického, vyèerpáva-
júceho a komplexného hodnotenia výrazových

foriem kultúry, pre lep�ie poznanie ¾udu a jeho
kultúry, pre hlb�ie �túdium èloveka, pova�ova-
ného za jedineèné indivíduum, ktoré je súèasne
èlenom spoloèenstva�.

Cena bola pomenovaná po významnom ta-
lianskom etnografovi a folkloristovi Giuseppe
Pitrè (1841-1916), rodákovi z Palerma na Sicí-
lii, autorovi monumentálneho diela �La Biblio-
theca della Tradizioni Popolari in Italia � (Kni�-
nica ¾udových tradícií v Taliansku) v 12 zväzkoch
(1871-1913). Salvatore Salomone Marino bol
najbli��í spolupracovník Pitreho vo výskume od
roku 1882 a dlhoroèný spoluvydavate¾ �Archi-
vio per lo studio delle tradizioni popolari� (Ar-
chív pre �túdium ¾udových tradícií).

Cena Pitrèho predstavuje dôle�itý bod akti-
vít Medzinárodného centra pre etnohistóriu (Cen-
tro Internazionale di Etnostoria) v Palerme. Pra-
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covisko vzniklo v roku 1979 roz�írením z talian-
skeho centra na medzinárodné z podnetu kultúr-
nych antropológov Aurélia Rigoliho, Bernarda
Bernardiho, historika Paula Altariho, psycholó-
ga Giovanniho Sprini a filológa Gianvito Resta.
Cie¾om medzinárodného centra je podporova�
�túdium a výskum etnohistórie, v kontexte kto-
rej sa ukazujú analógie kultúrnych �truktúr eu-
rópskych a mimoeurópskych. Je tu zámer vytvo-
ri� nové poòatie histórie, ktoré v sebe spája v�etky
formy: orálne, písomné, hmotné, vizuálne, hu-
dobné a smeruje k historiografickej rekon�truk-
cii nielen faktov a udalostí, ale i èloveka v jeho
úplnosti. Medzinárodné centrum pre etnohistó-
riu má výskumné oddelenie, výstavné (múzeum
pre etnohistóriu) a edukaèné oddelenie, ktoré
úzko spolupracuje s univerzitou v Palerme
i v iných talianskych mestách.

Cena �G. Pitrè � S. Salomone Marino�
a �Mesto Palermo� sa ude¾uje v nasledujúcich
kategóriách:

�Zlatá peèa��
urèená vedcovi medzinárodnej úrovne za ce-

lo�ivotné dielo
�Cena Giuseppe Pitrè � S. Salomone Mari-

no�

za odborný zväzok alebo dielo
�Cena Accademia di Medicina Torino�
za zväzok alebo dielo z odboru etnomedicí-

ny a ¾udového lieèenia
�Cena predsedu poroty�
za odborný zväzok, dielo alebo za filmové èi

audiovizuálne dielo
�Cena Cocchiara � Falcone�
za zväzok alebo dielo z odboru histórie ale-

bo etnohistórie
�Cena Federazione Italiana Tradizione Popo-

lari�
urèená èlenom Talianskej federácie pre ¾udo-

vé tradície
�Zvlá�tne ocenenia� a �Zvlá�tne uznania�
�Zlatú peèa�� za celo�ivotné dielo obdr�ali do-

teraz napr. Claude Lévi-Strauss, Francúzsko (1983),
Lutz Röhrich, Nemecko (1985), Alan Dundes, USA
(1993), Linda Dégh, Maïarsko (1995) ai.

Je urèite neve¾a krajín, ktoré sa mô�u pochvá-
li� viacnásobným udelením ceny. Slovenskí et-
nografi a folkloristi u� raz toto mimoriadne oce-
nenie získali, a to v roku 1969 spolu s èeskými
kolegami za kolektívne dielo �Lidová kultura.
Hmotná a duchovná kultura èeského a sloven-
ského lidu.� Èeskoslovenská vlastivìda III, Pra-
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ha 1968. Redaktori A. Melicherèík, V. Karbusic-
ký a V. Scheufler.

V roku 1996 dielo �Encyklopédia ¾udovej
kultúry Slovenska� vyhralo v kategórii �Cena
predsedu poroty�. Získalo rovnocennú delenú
cenu spolu s prof. Arnoldom Niedererom (�vaj-
èiarsko). Cena nebola spojená s finanènou od-
menou. Encyklopédia zví�azila v tvrdej konku-
rencii: v tom roku sa uchádzalo o ceny 58
autorov z 11 krajín a z 3 kontinentov, 43 písom-
ných diel, 4 filmové diela, 9 univerzitných a ve-
deckých in�titútov a 5 vydavate¾stiev.

Porota pracovala v zlo�ení:
On. le Prof. Leoluca Orlando � èestný pred-

seda, starosta mesta Palermo
Prof. Aurelio Rigoli � predseda, Universita

di Palermo
Prof. Annamaria Amitrano, Universita di Pa-

lermo
Sen. Prof. Matilde Callari Galli, Universita

di Bologna a predsedkyòa Talianskej spoloènos-
ti sociálnych antropológov

Sen. Prof. Saverio Di Bella, Universita di
Messina

Prof. Claudio Esteva Fabregat, Universita
Barcelona

Prof. Leander Petzoldt, Universität Innsbruck
Prof. Tullio Tentori, Universita �La Sapien-

za�- Roma
Prof. Adriano Vitelli, Presidente di Accade-

mia di Medicina di Torino
Dr. Francesco Paolo Castiglione � tajomník,

Centro Internazionale di Etnostoria � Palermo
Ocenenia za rok 1996 v jednotlivých kate-

góriách obdr�ali nasledujúci autori alebo autor-
ské kolektívy:

�Zlatá peèa��
Maria Rostworowski de Diez Canseco
Univerzita Lima, Peru (za celo�ivotné dielo)
�Cena G. Pitrè � S. Salomone Marino�
Ex Aequo
Duan Baolin, Univerzita Peking, Èínska ¾u-

dová republika
�¼udové satirické a humoristické piesne

dne�nej Èíny�
Zsuzsanna Erdelyi, Budape��
�Preghiere di tradizione popolare arcaica�
Zvlá�tne ocenenia
Juan M. Osssio Acuna, Peru
�Parenteso, Reciprocidad y Jerarquia en los

Andes�
Neni Panourgia, USA

�Fragments of Death, Fables of Identity�
Sergio Dalla Bernardina, Taliansko
�Il ritorno alla natura. L�utopia verde tra cac-

cia ed ecologia�
�Cena predsedu poroty�
Výnimoène Ex Aequo
Arnold Niederer, �vajèiarsko
�Alpine Alltagskultur zwischen Baharrung

und Wandel�
Ústav etnológie, SAV, Slovensko
�Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska�
Ocenenia
Duccio Canestrini, Taliansko
�Una strada condotta� � videofilm
Massimo Tennenini a Fiamma Montezemo-

lo, Taliansko
�Gli uomini senza volto� � videofilm
Cena Accademia di Medici di Torino
Nadia Maria Filippini, Taliansko
�La nascita straordinaria. Tra madre et figlio,

la rivoluzione del taglio cesareo (secc. XVIII-
XIX)�

Zvlá�tne ocenenie
Gioia Di Cristoforo Longo a Aldo Morrone,

Taliansko
�Cultura, salure, immigrazione�
Ocenenie
Giuseppe a Maurizio Carta, Taliansko
�Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo�
Cena �Cocchiara � Falzone�
Ex Aequo
Augusto Placanica, Taliansko
�Storia della Calabria dalla antichita ai gior-

ni nostri�
Luciano Catalioto, Taliansko
�Terre, baroni e citta in Sicilia nell eta di Car-

lo I d Angio�
Ocenenie
Laura Laurencich Minelli, Taliansko
�La scrituta dell antico Peru�
Cena F.I.T.P.
Benito Ripoli, Taliansko
�Il canto dei padri�
Zvlá�tne uznania
Strieborná plaketa Centro Internazionale

di Etnostoria
Sebastiano D Avola, Taliansko
Ocenenie v oblasti kultúrnych pamiatok, ob-

nova �Villa Fegotto�
Strieborná plaketa SISPI
Editrice Priuli, Taliansko
za typografické dielo
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Strieborná plaketa odboru kultúry mesta
Palermo

Luigi Dematteis, Taliansko
�Quaderni di cultura alpina�. Vydavate¾stvo

Priuli di Verlucca di Ivrea.
Odovzdávanie cien je ka�dý rok spojené

s nieko¾kodenným pobytom ví�azov v Palerme
na Sicílii a so zaujímavým programom, ktorý pre
úèastníkov organizuje Medzinárodné centrum
etnohistórie. Na zaèiatku celej udalosti v�ak sto-
jí najprv bláznivá naháòaèka. Neviem, z akého
racionálneho dôvodu (utajovanie? snaha zame-
dzi� ovplyvòovanie poroty?), no porota zaène za-
sada� �tyri dni pred udelením cien. Po prvom dni
sa èlenovia viac-menej dohodnú, kto sa dostal
do závereèného výberu. Na základe toho tajom-
ník poroty obtelefonuje, obfaxuje, èi iným zá-
zraèným spôsobom sa spojí s potencionálnymi
ví�azmi a oznámi im, �e do 24 hodín sa majú zja-
vi� na Sicílii. Pe�o, loïou, lietadlom èi vlakom,
alebo nech sa nechajú prenies� archanjelmi, v�et-
ko jedno, �noi pagiamo tutto� (platíme v�etko).
Ako som zistila malým výskumom medzi úèast-
níkmi v Palerme, reakcia v�etkých potencionál-
nych ví�azov je skoro v�dy rovnaká: po prvom
telefonáte upadnú do beznádeje, �e tak rýchlo
nie je vôbec mo�né docestova� na Sicíliu a vô-
bec je to celé bláznivá vec a kto by tým Talia-
nom veril. S takýmito váhavcami má v�ak tajom-
ník dr. Castiglione (pôvodne bankový úradník
v Nemecku a dnes nad�ený penzista v Centre),
bohaté skúsenosti. Telefonuje, argumentuje tak,
�e pohne i kameòom. Vïaka nemu sa vo �tvrtok
28. novembra popoludní zhroma�dili v hoteli
�Sole� v Palerme takmer v�etci budúci ocenení.
Zatia¾ èo porota e�te stále zasadala, o medziná-
rodný hlúèik sa starali dve vrtké asistentky. Hos-
tí najprv slávnostne prijal starosta mesta Paler-
mo, potom absolvovali malú exkurziu po meste.
�ia¾, lialo ako z krhly a bol u� veèer, tak�e po
okru�nej jazde zostala hos�om len ve¾mi mlha-
vá, surrealistická predstava Palerma. Na druhý
deò 29. novembra dopoludnia sa konal seminár
o talianskej modernej poézii na motívy ¾udovej
slovesnosti. To u� sa od medzinárodných hostí
samozrejme oèakávalo, �e plynule ovládajú ta-
lianèinu (mali na to predsa celý predchádzajúci
deò, nie?). Mô�em èitate¾ov ubezpeèi�, �e je dob-
rým tréningom na trpezlivos� a na expresné uèe-
nie jazykov poèúva� tri hodiny odborný seminár,
z ktorého èlovek loví jednotlivé slová. Dumavo
rozmý�¾a, o èom sa asi tak ohnivo diskutuje, prí-

padne �murkaním a chápavými úsmevmi vytvá-
ra bratstvo s podobne postihnutými osobami.
V takých chví¾ach èlovek celkom precíti skutoè-
nú håbku jazykovej komunikácie.

V Palerme som pochopila, èo znamená zdra-
vé národné sebavedomie. Napriek tomu, �e cena
je medzinárodná a ocenení sú tie� z rôznych
kútov sveta, nikto sa netrápi a v�etko be�í po ta-
liansky. �vitorivé asistentky na akéko¾vek poku-
sy v akýchko¾vek iných jazykoch odpovedajú
�iarivými úsmevmi a spevavou talianèinou.
Úèastník má na výber � buï zmobilizova� zákla-
dy latinèiny èi biednej talianèiny a pretåka� sa,
alebo zachova� dôstojné mlèanie hrdého Indiá-
na. Posledná kompromisná záchrana je zavesi�
sa na niektorého úèastníka, ktorý okrem talian-
èiny hovorí aj iným ¾udským jazykom, a po ka�-
dom príhovore organizátorov ob��astòova� ho
otázkami typu �Èo povedali? O ko¾kej máme
stretnutie? Kam ideme?� Nakoniec úèastník do-
speje k múdremu poznaniu, �e i keï vie, kam
skupina má ís� a o ko¾kej sa má stretnú�, je mu
to úplne zbytoèné. Skupina nakoniec v�dy i�la
niekam inam a stretnutia sa konali v�dy aspoò
o hodinu neskôr, ako bolo ohlásené. Èas plynul
pomalým tempom, veène sa na niekoho èakalo
a autobus nikam nepri�iel vèas. Napriek tomu
organizátori nikdy neboli nervózni a celý prog-
ram sa v�dy nejako vyvàbil. Úèastníci videli
múzeum i výskumné oddelenie Centra, prezreli
si prekrásnu a bohatú kni�nicu, ktorá je ulo�ená
v jednom z najstar�ích kamenných gotických
palácov Palerma. V piatok naveèer organizátori
napokon vypustili skupinu zo svojich spárov. Dali
dámam chví¾u èasu na potrebnú prípravu (iste ju
vyu�ili i niektorí páni) a takmer presne v stano-
vený èas ( z toho sme v�etci vycítili, �e u� ide do
tuhého) odviezli v�etkých úèastníkov na slávnost-
né odovzdanie cien.

Medzinárodné ceny �Giuseppe Pitrè � S. Sa-
lomone Marino� a �Mesto Palermo� za rok 1996
boli udelené 29. novembra 1996 veèer v �Palazzo
dei Normanni� v Palerme, v sídle vlády regiónu
Sicília, za úèasti predsedu regionálnej vlády, sta-
rostu mesta Palermo, predsedu a èlenov poroty,
ocenených autorov a medzinárodnych hostí. Pô-
vodný normanský palác, ktorý bol nieko¾kokrát
prestavovaný a upravovaný za renesancie i baro-
ka, sa vypína na vrchu nad mestom. Je obklope-
ný mohutnými múrmi a skrá�lený záhradami.
I v da�divom novembri kvitli okolo paláca èer-
vené a ru�ové kríky ibi�kov, zo stromov viseli
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zrelé pomaranèe a cintróny, hriadky zdobili pes-
trofarebné kvety. Vstup do paláca je kvôli tero-
ristickým útokom dòom i nocou neustále strá�e-
ný. V�etci úèastníci slávnosti museli prejs� cez
kontroly a iba za sprievodu strá�e a cez dve za-
mykané bariéry sa dostali do vnútorných prie-
storov paláca. Trochu stiesnený pocit v�ak zakrát-
ko vystriedal obdiv a nad�enie z jedineènej
architektúry i interiérov. Slávnostná ceremónia
sa konala v uchvacujúcej barokovej ��ltej sále�
(Sala Gialla), vyzdobenej tapetami a závesmi
bohatej, a� takmer orientálnej krásy. Priestor op-
ticky zväè�ovali prekrásne benátske zrkadlá. Sá-
la zaplnená do posledného miestoèka sa jarabela
pestrými veèernými toaletami dám, ktoré strie-
dali dôstojne tmavé obleky pánov. Po vzletných,
pre nás a� divadelných prejavoch (Bo�e, ako to
Taliani vedia zahra�, mohli by sme sa priuèi�!)
starosta mesta a predseda vlády zaèali rozdáva�
ocenenia za vrèania televíznych kamier a bles-
kov fotoaparátov.

Nedá mi pritom s úsmevom nespomenú�, �e
zatia¾ èo osobnosti politiky a správy mesta odo-
vzdávali ceny, v ulièkách medzi divákmi chodili
dvaja skrèení asistenti a z papierových balíkov,
práve dovezených z tlaèiarne, rozdávali program
celého podujatia. Bol to ten program, ktorého som
sa od svojho príletu do Palerma neustále domá-
hala, aby som vedela, kam v�ade chodíme a èo
sa má dia� a nedeje. Ak by som organizovala
medzinárodné podujatie a nemala pre úèastníkov

program, resp. rozdala im ho pri poslednom bo-
de programu, asi by som skolabovala a nasledu-
júceho polroka chodila len po bratislavských ka-
náloch. A na Sicílii ajh¾a, vám ho posledný veèer
so �armom a úsmevom Mastroianiho podajú a èo
sa stane? Niè, veï ho máte a mô�ete napísa� sprá-
vu pre Slovenský národopis. Treba sa asi trochu
priuèi� mediteránnej ¾ahkosti bytia.

Cenu �Predsedu poroty�, ktorú predstavova-
la gravírovaná plaketa zo striebra, prevzala za celý
autorský kolektív G. Kiliánová, vedecká tajom-
níèka Ústavu etnológie SAV. Pri odovzdávaní
ceny predseda poroty prof. A. Rigoli vyzdvihol
mimoriadny význam Encyklopédie ¾udovej kul-
túry Slovenska ako jedného z mála �pecializo-
vaných encyklopedických diel v európskej etno-
lógii, resp. kultúrnej antropológii. Oslòujúcu
slávnos� uzavrela recepcia pre v�etkých zúèast-
nených v ïal�om palermskom paláci, z ktorého
hostia h¾adeli priamo na osvetlenú gotickú ka-
tedrálu mesta.

Medzinárodná cena �G. Pitrè � S. Salomone
Marino� a �Mesto Palermo� je mimoriadnym ús-
pechom práce slovenských etnológov. No je to
zároveò ve¾kým záväzkom pre disciplínu: neza-
spa� na vavrínoch a udr�a� si ocenenú úroveò
i svoje odborné �miesto na slnci� v tvrdej me-
dzinárodnej konkurencii.

 Gabriela Kiliánová

3. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA �EKOLÓGIA A FOLKLÓR�

(Po¾sko-Lod�, 23.-25. septembra 1996)

Katedra folkloristiky a hudobnej výchovy
Pedagogickej fakulty Lod�skej univerzity uspo-
riadala v dòoch 23.-25. septembra 1996 v pora-
dí u� tretie medzinárodné pracovné stretnutie na
tému ekológia a folklór s názvom �Èlovek a je-
ho prostredie v súèasnom folklóre�. Z predchá-

dzajúcich dvoch konferencií vy�li �túdie v zbor-
níkoch s rovnomenným názvom (recenzia zbor-
níka Ecology and Folklore II. vy�la v SN, 1996,
è.2, s.256-257). Podujatia s odborným gestor-
stvom významnej po¾skej folkloristky, vedúcej
hostite¾skej katedry, prof.dr.hab. Violetty Kraw-
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czyk-Wasilewskej sa zúèastnili bádatelia z Po¾-
ska, Èeskej republiky, Maïarska, Ruska, USA,
Ve¾kej Británie a Slovenska. Spoluusporiadate-
¾om konferencie bol pra�ský Ústav pro etnogra-
fii a folkloristiku pri AV ÈR, ktorý okrem spo-
lupráce na koncepcii podujatia zabezpeèí
redakciu a vydanie príspevkov v samostatnej
publikácii.

Ekológia, i keï bádate¾sky mo�no niekedy
téma nesúca sa na vlne módnosti, z h¾adiska exis-
tenciálneho v�ak téma globálne aktuálna a na-
liehavá, predstavuje i z h¾adiska etnológie �iro-
ké spektrum �peciálnych metodologických
a metodických problémov. To nakoniec ukázali
i prednesené príspevky.

Viaèeslav Rudnev (Moskva) v obsiahlom
referáte Problémy modernej ekológie a vedo-
mosti ¾udu na mnohých príkladoch tradièných
¾udových vedomostí o prírode a ich vyjadrení
vo folklórnych �ánroch a v obradoch ro¾níkov
ruského vidieka poukázal na bytostné a auten-
tické prepojenie tejto sociálnej vrstvy s prírod-
ným prostredím. V kontexte súèasného globál-
neho problému � zneèistenia a necitlivého
exploatovania prírodného prostredia poukázal
referujúci na in�piratívnu potenciu tradièného
modelu koexistencie èloveka a prírody, i keï je
zjavné, �e èasto je v súèasnosti v popredí utili-
tarizmus ekonomických záujmov. Ilona Nagy
(Budape��) analyzovala v referáte Vtáèiky z hli-
ny: Nieko¾ko poznámok o etiologických legen-
dách tému stvorenia vtákov na folklórnom i ne-
folklórnom materiáli viacerých kultúr rôznych
historických období. Charakterizovala séman-
tické posuny obrazu Stvorite¾a a funkcií ostat-
ných úèinkujúcich postáv. Eva Krekovièová
(Bratislava) v príspevku Vz�ah èloveka k príro-
de a sociálna pamä�. Ekologická dimenzia ob-
razu pastiera vo folklóre analyzovala vývin au-
to/heteroobrazu pastiera vo vz�ahu k prírodnému
prostrediu. Poukázala na symbolizáciu tohto
vz�ahu v systéme tzv. vysokej kultúry a vzájom-
né prieniky folklóru a umenia. Bohuslav �alan-
da (Praha) v referáte Mesto Jáchymov. Výskyt
témy rádioaktivity vo folklóre charakterizoval
�ir�ie historicko-ekonomické súvislosti �a�by
uránu v Jáchymove ako východisko výskumu
ústneho stvárnenia postojov k ekologicky rizi-
kovej aktivite. Zdenìk Uherek (Praha) svoj re-
ferát �ili sme na území zamorenom jadrovou ka-
tastrofou venoval problematike motivácie

presídlenia sa èeských reemigrantov z èernoby¾-
skej oblasti do Èeskej republiky. Východisko-
vým materiálom boli výskumy z rokov 1991-
1995 � riadené rozhovory a orálna história
príslu�níkov 586 rodín v 56 lokalitách, prièom
sa zhroma�dil obsiahly korpus faktických in-
formácií i rozprávaèských motívov, odrá�ajú-
cich sociálno-psychologické kontexty vedomos-
tí a pre�ívania jadrovej katastrofy. Dorothy
Billings (Wichita) príspevok Nová Guinea
v spoloènom hlavnom stane: Amungme versus
Freeportská �a�obná spoloènos� venovala prob-
lematike stretu hodnôt tradiènej miestnej kul-
túry a ekonomických záujmov cudzej �a�iarskej
spoloènosti. Tradièný vz�ah domorodého oby-
vate¾stva k obklopujúcej prírode, ktorý na�iel
svoje vyjadrenie v mýtoch, �pecifickým spôso-
bom reaguje na rozporuplnos� �a�by surovín cu-
dzími firmami, ktoré v�ak zároveò dávajú prá-
cu � ob�ivu mnohým obyvate¾om. Stanislav
Brouèek (Praha) v príspevku Pocit strachu ako
impulz identity minoritnej skupiny s väè�inou
poukázal na psychologické aspekty identifiká-
cie emigrantov. Materiálovo vychádzal z vý-
skumov v rokoch 1992-1996 49 èeských prí-
slu�níkov viacerých emigrantských vån do
Francúzska a metódou orálnej histórie na dvoch
krajných prípadoch ilustroval problém �itia vo
dvoch kultúrach. Zdenìk Altman (Brno) v re-
feráte Pohostinstvo ako miesto stretnutí a roz-
hovorov obyvate¾ov Brna charakterizoval in�ti-
túciu pohostinských zariadení ako �pecifické
prostredie sociálnych kontaktov obyvate¾ov
mesta. Na príklade brnenskej situácie 2. pol. 19.
stor. a prvých desa�roèí 20. stor. podal obraz so-
ciálneho zázemia a kultúrneho kontextu tohto
spôsobu neformálnych medzi¾udských kontak-
tov. Irena Bukowska-Florenska (Cieszyn) sa
v referáte Po¾ská rodina a regionálne tradície
ako ekologická hodnota zamerala na rodinu ako
referenènú skupinu budovania, zmien èi udr�ia-
vania rebríèka hodnôt. Na základe dôvernej zna-
losti regiónu po¾ského Te�ínska v kontexte vý-
voja hospodárskych a politických premien
porovnala model tradièného vz�ahu k prírode
(�peciálnej�ie k pôde) v rámci ro¾níckej kultú-
ry a v období industrializácie (kapitalistickej
i socialistickej), kedy sa vz�ah k prírode presú-
va v rámci rodiny do vo¾noèasových aktivít
a realizuje sa ako �pecifický typ hobby. Socio-
logièka Janina Tobera (Lod�) predniesla zau-
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jímavý referát Stratégie malej ekológie domác-
nosti, kde metódou case study priblí�ila hodno-
tové rámce vo vz�ahu k odpadu a smetiam u prí-
slu�níèok troch generácií jednej rodiny, �ijúcich
v spoloènej domácnosti a ich realizáciu v ka�-
dodennom konaní. Violetta Krawczyk-Wasi-
lewska (Lod�) v referáte Ekologická problema-
tika na základných �kolách v Po¾sku
charakterizovala náplò a metodiku výuky a vý-
chovy v oblasti ochrany �ivotného prostredia na
dvoch typoch základného vzdelávania v Po¾sku:
be�ná výuka a výchova bez �peciálneho akcen-
tu na environmentálnu problematiku a na dru-
hej strane �koly (v Po¾sku ich je 62), zaradené
do jedného z programov UNESCO, s posilne-
ným obsahovým a metodickým zameraním na
túto problematiku.

Ekologická (biologická) metóda ako �peci-
fický prístup v �túdiu folklóru bola predmetom
samostatného bloku príspevkov, ktorý otvoril
Lubomír Tyllner (Praha) a v referáte Ekologic-
ká metóda v èeskej etnomuzikológii charakteri-
zoval genézu a vývoj tejto metódy v skúmaní
èeských ¾udových piesní a prínos jednotlivých
osobností (K. J. Erben, L. Janáèek, O. Hostin-
ský ai.). Vìra Thoøová (Praha) v príspevku Sú-
èasné prostredie folklóru v západných Èechách
prostredníctvom videoprojekcie zamerala po-
zornos� na pretrvávanie tradièných a vèleòova-
nie nových prvkov i pod vplyvom folklorizmu
do spevného a taneèného repertoáru v súèas-
nom systéme kultúry na èeskom vidieku. Prob-
lematike súèasného kontextu výroby tradièných
hudobných nástrojov venovala pozornos� v re-
feráte Tradièné hudobné nástroje severného
Po¾ska a ekologické povedomie ich súèasných
výrobcov Violetta Przerembska (Lod�), prièom
analyzovala zmenu funkènosti nástrojov, ktoré
sa v procesoch folklorizmu stávajú výrazom
rôznych foriem povedomia (ekologické, regio-
nálne ai.) svojich výrobcov a pou�ívate¾ov.
Problematike súèasných foriem a funkènosti ¾u-
dového tanca sa v príspevku Tradícia èeského
¾udového tanca dnes venovala Daniela Stavì-
lová (Praha) a prostredníctvom videozáznamu
poukázala na neustále prelínanie prirodzených
taneèných príle�itostí a folklorizmu, ako vzá-
jomných stimulaèných momentov pri rozvoji
taneènej kultúry. Jana Pospí�ilová (Brno) v re-
feráte Súèasný folklór �tudentských a detských

skupín na základe materiálu z výskumu medzi
�kolákmi a gymnazistami v Brne sa zamerala
na tematiku ekológie ako na aktuálnu súèas� te-
matiky v rôznych �ánroch detského folklóru
a aktivít v trávení vo¾ného èasu detí a mláde-
�e. Teresa Dunin-Karwicka (Toruò) v referá-
te Príroda a prostredie v literárnej ativite oby-
vate¾ov oblasti Kujawy ako prostriedok
vyjadrenia ich regionálnej identity charakteri-
zovala formovanie regionálneho povedomia
obyvate¾ov jednej z oblastí Po¾ska. Od 19. stor.
sa povedomie typickosti regiónu budovalo via-
cerými kanálmi (regionálna tlaè, zberatelia pre-
javov tradiènej ¾udovej kultúry, publicistika),
prièom romantizujúce zobrazenie prírody
a prostredia plnilo funkciu symbolu posvätnosti
domova. Piotr Tobera (Lod�) v metodologic-
ky poòatom referáte Tradícia � modernos� �
ekologizmus sa zaoberal vymedzeniami týchto
pojmov, ich vz�ahov a historického vývoja kon-
ceptu ekologizmu z h¾adiska súèasnej socioló-
gie a filozofie. Na neustálu potenciu roz�iro-
vania predmetu folkloristiky upozornil referát
Rachel Freeman (Edinburgh) Zbierajú prehlia-
daèi Internetu huby? � vstupný výskum proble-
matiky mo�ného efektu Internetu na �írenie ur-
èitých stránok folklóru. Vystúpenie Ekológia
a ekologizmus v súèasnom mestskom folklóre
Marie-Antoniny Lukowskej (Lod�) sa zaobe-
ralo neformálnymi formami výchovy k ochra-
ne �ivotného prostredia v mestskom spoloèen-
stve, ktoré stupòom industrializácie, a teda
zneèistenia, je predpokladom aktívnej�ieho eko-
logického uvedomovania sa jeho obyvate¾ov, èo
sa odrá�a i v tematike jednotlivých �ánrov fol-
klóru mesta.

��enskú ruku� usporiadateliek konferencie
bolo cíti� na ka�dom kroku � od výbornej orga-
nizácie podujatia, cez prípravu sprievodných pod-
ujatí (exkurzia po priemyslovom a obytnom kom-
plexe Lod�e z prelomu 19. a 20. stor. a v òom
náv�teva múzea � rezidencie popredného prie-
myselníka, náv�teva operného predstavenia, spo-
loèenský veèer s vedením fakulty, gitarový kon-
cert) a� po diskusiu o aktuálnych odborných
i spoloèenských problémoch v útulnom súkro-
mí prof.dr.hab. Violetty Krawczyk- Wasilewskej.

 Hana Hlô�ková
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 V dòoch 19.-20. novembra 1996 sa u� tra-
diène v gestorstve Ústavu hudobnej vedy SAV
v Bratislave, teraz aj v spolupráci so Slovenskou
muzikologickou asociáciou pri Slovenskej hu-
dobnej únii, Slovenským hudobným fondom,
Katedrou hudobnej vedy FFUK a ïal�ími spon-
zormi uskutoènilo ka�doroèné prezentovanie
najnov�ích výsledkov bádania v etnomuzikoló-
gii na Slovensku a na Morave. Etnomuzikologic-
ké semináre si u� poèas dlhodobej existencie
vytvorili istú koncepciu. Je charakteristická na
jednej strane vopred stanovenými �a�iskovými
témami, na strane druhej otvorená voèi aktuál-
nym problémom, ktorými sa jednotliví èlenovia
nepoèetnej etnomuzikologickej obce u nás
i v Èeskej republike, prípadne v Rakúsku, ale
i inde v zahranièí zaoberajú. Tohtoroèné stretnu-
tie v areáli SAV na Patrónke v Bratislave sa usku-
toènilo v relatívne komornom, takmer výluène
�domácom� obsadení, s prizvaním kolegov-et-
nológov. K �a�iskovým témam seminára patrili
vz�ahy ro¾níckej a pastierskej kultúry na Sloven-
sku, výskum svadby ako synkretického komple-
xu rôznych prejavov ¾udovej kultúry a napokon
najnov�ie výsledky a trendy vo vyu�ití samoèin-
ných poèítaèov v etnoorganológii. V rámci �vo¾-
ných� tém odzneli e�te príspevky k problemati-
ke výskumu národnostných men�ín a výskumu
hudobnej kultúry na etnickej hranici.

 Úvodný blok referátov predniesli etnológo-
via, podie¾ajúci sa na kartografickom spracová-
vaní ¾udovej kultúry v rámci Etnografického at-
lasu Slovenska (Bratislava 1990). Bol to �iroko
koncipovaný príspevok syntetizujúceho charak-
teru S. Kovaèevièovej Ro¾nícky a pastiersky fol-
klór a jeho vz�ahy ku kultúre ostatných spoloèen-
ských vrstiev Slovenska, postavený na bohatom
kultúrnohistorickom a ikonografickom materiáli.
Podobne kultúrnohistoricky zameral svoj referát
P. Slavkovský, ktorý hovoril o regionálnych po-
dobách agrárnej kultúry Slovenska.

 K pastierskym a ro¾níckym elementom v ¾u-
dovej kultúre Slovenska, Moravy, ale tie� Karpát
z h¾adiska etnochoreologického hovorili K. On-
drejka (Pastierstvo v obyèajoch, tancoch
a hrách) a C. Zále�ák, ktorý svoj príspevok pos-
tavil na zasvätenom komentovaní pripravených

audiovizuálnych uká�ok mu�ských tancov z rôz-
nych oblastí Karpát (Mu�ské piesne karpatského
oblúka). Etnomuzikologická a �ánrová problema-
tika dominovala v referátoch H. Urbancovej
(Lúène piesne ako �áner ro¾níckej kultúry) a M.
Toncrovej (Halekaèky na Moravì a ve Slezsku).
Oba príspevky vychádzali z podrobných archív-
nych výskumov z celého skúmaného územia
a priniesli viaceré podnetné a zaujímavé poznat-
ky, ktoré spresòujú na�e vedomosti o týchto �án-
roch a domnievam sa, �e i posúvajú ïalej etno-
muzikologické bádanie na Slovensku a na
Morave, ako aj v moravsko-slovenských súvis-
lostiach. Tento blok uzavrel referát M. Mu�inku,
ktorý priblí�il poslucháèom pastierske a ro¾níc-
ke elementy v textovej zlo�ke piesní Rusínov
z rkp. zbierky z 19. stor. (Rusínske ro¾nícke
a pastierske piesne z po¾sko-slovenského pohra-
nièia v rkp. zbierke N. Le�èi�èáka z 80. rokov 19.
storoèia).

 Príspevky týkajúce sa výskumu svadobného
folklóru prezentovali prvý výstup pracovného
tímu na grantovom projekte k tejto téme. Uvie-
dol ich vedúci úlohy a hlavný organizátor podu-
jatia S. Dú�ek referátom Tance a taneèné príle-
�itosti v slovenskej svadbe. Príspevok sa opieral
popri bohatých terénnych skúsenostiach autora
a videodokumentácii tie� o výsledky spracova-
nia tejto témy v rámci EAS. Na etnochoreolo-
gický referát S. Dú�eka nadviazal zaujímavým
spôsobom B. Garaj (In�trumentálna hudba v slo-
venskej svadbe). Koncentroval sa na funkciu in-
�trumentálnej hudby v kulminaèných bodoch
svadobného ceremoniálu, prièom vychádzal v pr-
vom rade z tzv. tradiènej formy svadby. Jednot-
livé invariantné body svadby ilustroval na kon-
krétnych uká�kach z rôznych oblastí Slovenska,
vrátane súèasných terénnych výskumov. Tento
blok uzavrela A. Elscheková �iroko koncipova-
ným porovnávacím referátom na tému Stredoeu-
rópsky svadobný piesòový repertoár a jeho inte-
retnické súvz�a�nosti. Prínos príspevku vidíme
v prvom rade v syntetizovaní doteraj�ích výsled-
kov výskumov svadobných piesní a ich zaradení
do stredoeurópskych súvislostí.

 A� pä� referátov odznelo k problematike vý-
skumov piesòovej kultúry národnostných men-

 24. ETNOMUZIKOLOGICKÝ SEMINÁR
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�ín na území Slovenska (H. Urbancová: K pies-
òovej kultúre karpatských Nemcov. Medzev a je-
ho repertoár; K. Bièanová: Piesòová kultúra Ru-
sínov na Spi�i), Slovákov v Chorvátsku (J.
Va�anová: K výskumu piesòovej kultúry Slová-
kov v Slavónii � referát vzbudil zaujímavú dis-
kusiu) a napokon o výskume hranièných oblastí
(J. Neèas: Kopanické archiválie z Ve¾kého Lope-
níka a P. Michaloviè: Slovenská tradièná hudob-
ná kultúra na moravsko-rakúsko-slovenskom po-
medzí).

 S najnov�ími poznatkami a perspektívami,
ako aj výsledkami konkrétnych vlastných �po-
kusov� o vyu�itie poèítaèovej techniky v etno-
muzikológii oboznámil na seminári úèastníkov
O. Elschek, ktorý v príspevku Poèítaèová tech-
nika a poèítaèová technológia v etnomuzikolo-
gickom výskume sumarizoval doteraj�ie výsled-
ky vyu�itia samoèinných poèítaèov v �ir�om
medzinárodnom meradle. Zároveò sme mali
mo�nos� dozvedie� sa o perspektívnosti mo�ností
tejto orientácie v etnomuzikologickom výskume

najmä pri archivovaní zvukových i notových zá-
znamov. S konkrétnymi výsledkami s prácou na
computeri vystúpili tie� M. Rusko (Moderné
postupy v etnomuzikologickej analýze), L. Miku-
�ová (Moderné prístupy v analýze hry na cimba-
le) a B. Garaj, ktorý demon�troval konfrontáciu
vlastných zápisov hry na gajdách s ich zápismi
prostredníctvom poèítaèa.

 Celkove mo�no hodnoti� tohtoroèný Etnomu-
zikologický seminár ako úspe�né prezentovanie
etnomuzikologických výskumov na Slovensku
a na Morave, ktoré nachádzajú zaslú�ený ohlas
aj v medzinárodných súvislostiach a ktoré ka�-
doroène umo�òujú tak prezentáciu aktuálnych
výsledkov, ako aj vzájomnú informovanos� jed-
notlivých odborníkov v oblasti etnomuzikológie,
etnochoreológie a etnoorganológie. Vïaka za
jeho usporiadanie patrí najmä organizátorom,
pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV v Bra-
tislave S. Dú�ekovi a H. Urbancovej.

 Eva Krekovièová

PO¼SKO-SLOVENSKÝ SEMINÁR �ETNICZNE I SPOLECZNE ZRÓZNICOWA-
NIE MIASTA NA PRZYKLADZIE WARSZAWY I BRATYSLAWY (DO R. 1939).�
(WARSZAWA 8.-10. 10. 1996)

Zaèiatkom októbra 1996 sa vo Var�ave stretli
slovenskí a po¾skí etnológovia a historici na se-
minári prezentujúcom výsledky výskumov na
území oboch metropol. Jeho iniciátori Andrzej
Stawarz (riadite¾ Múzea nezávislosti vo Var�ave)
a Peter Salner (Ústav etnológie SAV v Bratisla-
ve) sú vo svojich krajinách priekopníkmi pozná-
vania kultúry mesta a majú zásadný podiel na
vytvorení intenzívnych pracovných po¾sko-slo-
venských kontaktov na poli etnológie.

Seminár sa zaradil medzi podujatia poriadané
pri príle�itosti osláv 400. výroèia mesta Var�avy
ako hlavného mesta Po¾ska a bol podporovaný
Slovenským in�titútom vo Var�ave. Slávnostné ot-
vorenie rokovaní prebehlo za úèasti zástupkyne
primátora Var�avy, slovenského ve¾vyslanca v Po¾-
sku a riadite¾a Slovenského in�titútu.

Cie¾om seminára bola konfrontácia a porov-
nanie skúmaných problémov i metodických prí-

stupov k historickým a etnologickým otázkam
poznávania Bratislavy a Var�avy do konca 1.
polovice 20. storoèia, ako aj zmapovanie mo�-
ností pre vedenie paralel v ich historickom a so-
ciálnom vývoji.

Príspevky slovenských vedcov (Z. Beòu�ko-
vá, ¼. Fal�anová, E. Mannová, D. Luther, P. Sal-
ner) boli venované otázkam vyplývajúcim z et-
nickej a sociálnej diferenciácie obyvate¾ov
Bratislavy v sledovanom období, �a�iskovými
boli problémy prejavov nacionalizmu a pozície
etnických skupín obyvate¾stva.

Z poh¾adu na�ich súèasných urbánno-etnolo-
gických poznatkov mo�no príspevky var�avských
bádate¾ov rozdeli� na dve skupiny.

Bratislavskí urbánni etnológovia vo svojich
prácach u� pred èasom opísali funkèné mecha-
nizmy �ivota mesta a empiricky overili predpo-
klady a dôsledky makroprocesov 20. storoèia.
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Prínosom pre mo�né vedenie paralel a zodpove-
danie dne�ných otázok nastolených premenami
posledných rokov boli preto príspevky podáva-
júce detailné analýzy predvojnovej Var�avy s jej
konfesionálnou, etnickou a sociálnou diferenciá-
ciou, determinovanou prirodzenými premenami
skupín v èase i vplyvmi zlomových udalostí po¾-
skej histórie (M. M. Drozdowski Etniczna i spo-
leczna struktura Warszawy w latach 1914-1944;
K. Mórawski Obyczaj swiateczny Warszawy w
XIX i na poczatku XX wieku; J. Wisniewska Spo-
lecznosci wyznaniowe i narodowosciowe Warsza-
wy wieku XIX i pierwszych dziesiecioleci XX wie-
ku), aj napriek tomu, �e ich autori nesmerovali
k odhaleniu vnútorných vz�ahových súvislostí.
Od nástupu komunistických diktatúr sú osudy
oboch miest podobné a hoci predchádzajúci vý-
voj prebiehal v odli�ných podmienkach a para-
metroch, �trukturálne znaky fungovania týchto
urbánnych sídel sú porovnate¾né tak navzájom,
ako i s ostatnými mestami centrálnej Európy.

Druhú èas� príspevkov na�ich po¾ských kole-
gov tvorili u� tradiène ve¾mi dôkladné a detailné
sondy do jednotlivých otázok kultúrnej histórie
Var�avy a jej ka�dodenného �ivota (A. Stawarz
Stowarzyszenia spoleczno-kulturalne w Warsza-
wie 1880-1939; B. Petrozolin-Skowronska Zycie
towarzysko-obyczajowe inteligencji warszawskiej
w XIX wieku; M. Ejchman Parki i ogrody w kul-
turze Warszawy 2. pol. XIX w.-1939; E. Mazur:
Zycie codzienne w osiedlach Warszawskiej Spól-
dzielni Mieszkaniowej, okres miedzywojenny).

V�etky príspevky budú publikované v zbor-
níkoch v po¾skej a nemeckej verzii. Otázky na-
stolené v diskusiách a in�piratívne podnety
z predneseného naznaèujú, �e na dosiahnutie
spoloènej platformy, vhodnej na formuláciu teo-
retických záverov, je nevyhnutná kontinuálna
koordinovaná spolupráca.

Monika Vrzgulová a Katarína Popelková

ME�TIANSTVO A OBÈIANSKA SPOLOÈNOS� NA SLOVENSKU � 1900-1989

V dòoch 14. a 15. októbra 1996 sa konalo
vedecké sympózium, ktoré svojím zameraním na
problematiku me�tianstva a obèianskej spoloè-
nosti u nás v 20. storoèí pritiahlo pozornos� bá-
date¾ov rôznych spoloèenskovedných disciplín.
Aktívne sa na rokovaniach zúèastnili zástupco-
via etnológie, filozofie, folkloristiky, histórie, li-
terárnej vedy a sociológie.

Príspevky, ktoré poèas oboch dní odzneli,
mali ve¾mi rôznorodý charakter, sledovali prob-
lematiku z odli�ných aspektov, �pecifických pre
zúèastnené vedné disciplíny. Rôzna bola aj �írka
záberu a èasový horizont jednotlivých vystúpe-
ní. Tento fakt v�ak vôbec neuberal na význame
celému podujatiu, ktorého cie¾om bolo v prvom
rade urobi� akúsi �inventúru� v sume vedomostí
jednotlivých vedných odborov týkajúcich sa me�-
tianstva a obèianskej spoloènosti u nás.

�Prehliadka doteraj�ích poznatkov� priniesla
nasledovné výstupy.

Historici sa orientovali na sledovanie podmie-
nok determinujúcich vývoj me�tianskych vrstiev
na území Slovenska poèas celého 20. storoèia (E.
Mannová), na zmeny vo vývoji elít v mestách (¼.
Lipták), kultúru bývania me�tianstva (R. Holec),
zdravotno-sociálne aspekty v me�tianskych ro-
dinách (A. Falisová), formovanie novodobého
�portu v mestách Slovenska (J. Grexa) a neme-
nej podnetné bolo aj prezentovanie predstavy
príslu�níka me�tianskej vrstvy � Vladimíra Faj-
nora o právnom �táte (K. Zavacká).

Sociologickú problematiku vývoja me�tian-
stva a obèianskej spoloènosti v kontexte sídel-
ného vývoja miest na Slovensku sledoval J. Pa-
�iak, Z. Kusá predstavila výsledky svojho
výskumu potomkov elity z obdobia 1. ÈSR.

T. Pichler hovoril o slovenskom politickom
myslení a o probléme in�titucionalizácie sloven-
skej spoloènosti v procese modernizácie, prièom
upozornil na problém, ktorý zïaleka nie je mi-
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nulos�ou � na napätie èi konflikt medzi obèanom
a národovcom.

Intelektuálov a ich miesto v slovenskej spo-
loènosti poèas 20. storoèia (na príklade literár-
nych postáv i osudov vybratých spisovate¾ov)
sledoval P. Zajac. M. Mikulová predstavila refle-
xiu me�tianstva v diele J. Jesenského, D. Kr�á-
ková zaujímavým spôsobom rekon�truovala �i-
vot me�tianskej spoloènosti v literárnych textoch
Jégého, Timravy a Jesenského a P. Minár sa za-
oberal témou mesta v období rozpadu Rakúsko-
uhorskej monarchie v slovenskej literatúre.

E. Krekovièová prezentovala, na základe roz-
boru mohutného piesòového korpusu, poh¾ad na
vy��ie vrstvy spoloènosti �zvonka� � oèami sed-
liactva èi ni��ích mestských vrstiev. P. Salner za-
meral svoju pozornos� na jednu zlo�ku bratislav-
ských me��anov � �idovské me�tianstvo, prièom
poukázal na jeho vnútornú diferencovanos�, vz�a-
hy k ostatnej spoloènosti a k �tátnemu zriadeniu,
ktoré v 20. storoèí na na�om území nieko¾kokrát
diametrálne zmenilo svoj charakter. �enám
z me�tianskych vrstiev, ich vlastným pocitom
spolupatriènosti a ich manifestovaniu vo verej-
ných priestoroch mesta bol venovaný príspevok
M. Vrzgulovej. M. Zubercová zaujala svojím prí-

spevkom o odievaní a móde v me�tianskom
prostredí.

Diskusie poèas oboch rokovacích dní jasne
ukázali intenzitu záujmu bádate¾ov o danú tému,
jej prí�a�livos�. Tak ako v úvodnom vstupe uvied-
la hlavná odborná organizátorka tohto podujatia
E. Mannová, spoloèenské vedy na Slovensku
doteraz, èasto z pochopite¾ných dôvodov, obchá-
dzali témy me�tianstva a jeho fungovanie v rámci
celej spoloènosti. Pestros� príspevkov, zaujaté
diskusie � to v�etko mô�e by� dobrým prís¾ubom
pre ïal�ie tvorivé pracovné stretnutia a spoloèné
bádate¾ské poèiny venované tejto zaujímavej
a podnetnej téme. Pre poznanie mnohých feno-
ménov, príznaèných aj pre na�u súèasnos�, je ne-
vyhnutné vedecké zhodnotenie prínosu me�tian-
stva pre spoloènos� a kultúru Slovenska.

Na záver mo�no vyslovi� len �elanie, aby pr-
vé sympózium o me�tianstve u nás nebolo aj po-
sledným, aby príspevky, ktoré sa pripravujú do
tlaèe v nemeckej mutácii otvorili aj spoluprácu
navonok. Tým by sa slovenská problematika do-
stala do európskych kontextov, èo mô�e by�
v ka�dom prípade prínosné.

 Monika Vrzgulová

ETNOFILM �96
OBZRETIE ZA 9. ROÈNÍKOM BIENALE ETNOGRAFICKÉHO FILMU

Nieko¾koroèná diskusia o charaktere, smero-
vaní a mieste Etnofilmu sa ocitla v slepej uliè-
ke. Je to dôsledok symptómu rozpadu vz�ahov,
ktorý su�uje kultúrnu obec, celú spoloènos�. Tú-
to negatívnu atmosféru po 8. roèníku naznaèil
Milan Le�èák: �... Chcem len podèiarknu� e�te
raz skutoènos�, �e sme sa ocitli na rozhraní. Na
polo�ené otázky je potrebné èo najskôr da� uspo-
kojivé odpovede, lebo sa mô�e sta�, �e festival
v Èadci u� nebude a medzinárodný festival e�te
nebude.� (SN, 43, 2, 1995, s. 212.) Pre�li dva
roky a predpoveï sa takmer splnila. Èadca so
svojimi infra�truktúrnymi �a�kos�ami a medziná-
rodný festival v atraktívnom tatranskom regióne

existuje len na papieri. Neschopnos� dopracova�
sa k dohode o spolupráci, rozchode èi kompro-
misnom rie�ení sa podpísala pod celkový dojem
aj z tohtoroèného Etnofilmu. Jeden príklad za
v�etky. Vïaka zákulisným dohadom o financo-
vaní Etnofilmu jeden roèník �tudentov V�MU
sú�a� sabotoval, u ostatných rozhodol záujem
vidie� a konfrontova� svoje predstavy o vývoji
v etnografickej filmovej tvorbe 90. rokov. O zá-
ujme �tudentov etnológie a profesionálnych et-
nológov je ka�dá zmienka zbytoèná.

9. roèník Etnofilmu aktívne spoluvytvárala
tvorba a úèas� hostí z Èiech a Moravy (filmárov
i etnológov), notorickí fanú�ikovia, ktorí do Èad-
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ce prídu v ka�dom poèasí, neh¾adiac na pohod-
lie a skromné servisné slu�by. Základnou kon-
�tantou zostáva skutoènos�, �e filmy viac-menej
etnografické sa stále nakrúcajú a stretnutia �zo-
èi voèi� sú tou najplodnej�ou diskusiou oproti
neplodným monológom kde, za èo, o èom
a s kým v roku X...

Èo priniesol 9. roèník: Prvýkrát bolo v sú�a-
�i viac titulov spoza západnej hranice. V Èe-
chách, kde etnografický dokument nemá tú tra-
díciu a esprit ako na Slovensku, má tvorba �ir�í
a vo¾nej�í záber, reaguje na súèasné procesy, vz�a-
hy bez ostychu a sebaregulácie, èi si to mô�e ale-
bo nemô�e dovoli�. So smútkom v du�i som sle-
doval dokument Martina Pátka a Ljuby
Václavovej JÁ JÍT A UVIDÌT SVÌTLO o prob-
lematike azylantov v Èechách. Podobný pokus
u nás bez racionálneho zdôvodnenia dramatur-
gia verejnoprávnej STV nezaradila do vysiela-
nia...

Ale to nebol jediný príklad smerovania, kam
kráèa èeský a slovenský dokument, a to nielen
etnografický. Èeská tvorba predznamenáva a vstu-
puje na cestu do doby postmodernej, post-
industriálnej, ktorá ovplyvòuje ¾udí v zásadných
premenách ich existencie. Etnofilm sa mohol roz-
deli� do dvoch kategórií, a to na progresivistickú
� èeskú a tradicionalistickú � slovenskú. V jed-
nej kategórii �a�ko mô�eme porovna� nekonfor-
mného intelektuála (OBYÈEJNÝ KUNST-
HISTORIK) a starého rezbára z Liptova
(LIPTOVSKÉ PASTORÁLE), brnenskú subkul-
túru na korèuliach (BRUSLAØI) s taneèníkmi
v ko�ickom �túdiu, kde in�talovaný poèítaè-kuli-
sa nás upozoròuje, �e sme v roku 1996 (cyklus
KLENOTNICA). �Výskumníèku�, ktorá sa pohy-
buje medzi moravskou metropolou a západným
pobre�ím Spojených �tátov (MIGRANTKA)
a �výskumníka�, ktorý v zapadlých lokalitách
objavuje a deformuje u� objavené a zdeformova-
né (TIE MOJE CESTY, NÁVRATY). Ich �ivotné
filozofie nie sú len poh¾admi rôznych generácií,
ale aj konfrontáciou dvoch prístupov k nazeraniu
a hodnoteniu národných kultúr, kde sa jedna kon-
zervuje a druhá prejavuje tendenciu �ir�ieho nad-
národného uplatnenia. V oboch prípadoch ide
o kontinuálny proces, tieto tendencie sa prejavu-
jú v tvorbe filmových �kôl, ktoré naznaèujú, ako
o pár rokov bude vyzera� èeský a slovenský do-
kumentárny film.

Vývoj v�ak neposúva �stredný prúd� tvor-
by, ale individualisti a nieko¾ko nádejných só-

listov sa prejavuje aj na na�om teritóriu. Elena
Pätoprstá a jej výrazná výpoveï k témam asi-
milácie, azylu, lásky, terapie, postavenia �ien.
Autorka dokázala, ako sa videom a výtvarný-
mi prostriedkami dajú tvorivo a experimentál-
ne uchopi� �a�ko uchopite¾né témy (cyklus LÁS-
KA NA KONCI MILÉNIA, V�VU, Bauhaus
Dessau). Prís¾ubom do budúcnosti mô�e by� aj
Peter Kerekes s decentne nasnímaným doku-
mentom o be�ných radostiach a starostiach cho-
vancov v bývalom premon�trátskom klá�tore.
Najsilnej�ím dojmom na mòa zapôsobili nie
chovanci, ale sem tam mihajúce sa postavy-tie-
ne mníchov, fragmenty z klá�tornej kni�nice,
nezre�taurovaných a chátrajúcich alegorických
nástenných malieb, ktoré akoby u� nepatrili do
reality, ktorú �ijeme (O TROCH DÒOCH V JA-
SOVSKOM KLÁ�TORE, V�MU, OPEN SO-
CIETY FOUND).

Nádejné sa javia aj prvotiny Jaroslava Vojte-
ka. Zatia¾ poslednou v rade je sizyfovská elégia
�ivota jednoduchého èloveka-komunistu, ktoré-
ho doba oklamala a on sa zo v�etkých síl sna�í
zachráni� zrúcaninu, ktorá sa skôr èi neskôr zrúti
ako ideál jeho presvedèenia (KAMEÒ PO KA-
MENI, V�MU, STV Bratislava).

Bohu�ia¾, v diskusii �tudentom filmových
�kôl nesekundovali �tudenti etnológie, ktorí na
mieste mohli niektoré laické názory korigova�,
napr.: �Etnografia je o èloveku, ktorého treba
milova��. Z 36 titulov sa ka�dý s profesionálnym
zaujatím �zavrtáva� do 36 tém. Nie je snahou
o ka�dom z nich vypoveda� (zostáva veri�, �e sa
podarí zorganizova� projekciu Etnofilmu na pô-
de SNM a niektoré z nich boli uvedené aj v rám-
ci Febiofestu  �97 v Bratislave).

Zau�ívalo sa, �e najviac pripomienok a vý-
hrad sa zosype na hlavu poroty. Z atmosféry po
vyhlásení verdiktu dá sa predpoklada� nezauja-
tos� jej èlenov a priblí�enie k objektivizujúcemu
ideálu. Jej uznanie získali (v kuloároch poveda-
né) dva najetnografickej�ie projekty. PRI ZLA-
TEJ STUDNI (STV Ko�ice) s vyvá�eným exte-
riérovým ponímaním informátorov a aktívnych
úèastníkov rituálnych prejavov spojených s oèis-
tnou funkciou vody a interiérovým nasnímaním
kultivovaných komentárov dr. Olejníka. ETNO-
GRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKA � AGRÁR-
NA KULTÚRA (STV Bratislava), ktorý je prav-
depodobne najlep�ím príkladom spolupráce
odborníkov z Ústavu etnológie SAV a Hlavnou
redakciou dokumentu STV.
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Ocenenie získal Vladimír Merta za titul o �i-
dovskej spolupatriènosti, ktorá sa prejavuje aj
u èlenov hudobnej skupiny, v ktorej sa okrem
�idov realizujú aj Èesi a Rómovia (MI�PACHA
JE RODINA, ÈT Praha). Mo�no jediným disku-
tabilným rozhodnutím poroty bolo ocenenie ne-
vyvá�eného publicistického programu RECEP-
TY NA SPÁSU (Nadace Film, Sociologie, Praha).
Tematiku súèasnej religiozity a sektárstva pro-
fesionálnej�ie zobrazil neocenený Poltikovièov
EMAHÓ (ÈT Praha). Ocenené boli tak isto u�
spomenuté tituly: Kameò po kameni, Láska na
konci milénia, O troch dòoch v Jasovskom klá�-
tore.

Hlavnú cenu Bronzového turoòa získal do-
kumentárny film MA� VOLÁ, I. èas�, kolegu
a vedúceho redaktora slovenského vysielania
Maïarskej televízie Jána Fúzika. Titul je vydare-
ným príkladom vyu�itia a kombinovania archív-
nych filmov so súèasnými názormi a hodnote-
niami presíd¾ovacej akcie medzi
Èeskoslovenskom a Maïarskom. Je håbkovou
analýzou o rokoch, kedy odsuny, repatriácie mi-
liónov ¾udí boli realitou, ktorá úèastníkov pre-
sídlenia ovplyvnila na celý �ivot.

Hlavnú cenu Strieborného turoòa získal Lu-
bo� Pavloviè za postmodernistické portréty sú-
èasných mladých ¾udí OBYÈEJNÝ KUNSTHIS-
TORIK a MIGRANTKA z cyklu CESTY
brnenského �túdia Èeskej televízie.

Hlavnú cenu Zlatého turoòa získala Hana Pin-
kavová zo Zlína za dynamickú videopú� zvonár-
skeho rodu z Brodku pri Prostìjove, �IVOT
ZVONAØKY MARIE TOMÁ�KOVÉ-DYTRY-
CHOVÉ (Febio Praha).

Ak pre niektoré tituly platí, �e sú najetnogra-
fickej�ie, tak najvy��ie ocenený titul bol pre po-
rotu a mnohých divákov najfilmovej�ím zá�it-
kom celého Etnofilmu.

 René Lu�ica

ZÁVEREÈNÝ PROTOKOL z rokovania po-
roty z 9. roèníka Filmového festivalu etnologic-
kých a antropologických dokumentárnych fil-
mov, videozáznamov a televíznych programov
ETNOFILM Èadca 1996

Porota festivalu pracovala v tomto zlo�ení:
Predseda: Martin Me��a, SNM-EM Martin

èlenovia: Pavol Branko, filmový historik
a publicista, Bratislava

 Tomá� Huèko, re�isér, Bratislava
 Marcela Plitková, vedúca Katedry dokumen-

tárnej tvorby FTF V�MU Bratislava
 Zdenìk Smejkal, filmový teoretik a historik,

Brno

V dòoch 4. � 7. 12. 1996 porota zhliadla na
neverejnom premietaní 36 filmov a videozázna-
mov a rozhodla nasledovne:

Ve¾kú cenu ETNOFILMU Èadca 1996 ZLA-
TÝ TUROÒ ude¾uje filmu �ivot zvonaøky Ma-
rie Tomá�kové-Dytrychové re�isérky Hany Pin-
kavovej (ÈR) za filmársky suverénny obraz
¾udskej a profesionálnej nezdolnosti, podaný
v hlbokej èasovej perspektíve.

Hlavnú cenu ETNOFILMU Èadca 1996
STRIEBORNÝ TUROÒ ude¾uje filmom Kunst-
historik � cyklus Cesty a Migrantka � cyklus
Cesty re�iséra Lubo�a Pavlovièa (ÈR) za pôso-
bivý obraz a nekonformné názory mladých in-
telektuálov na súèasnú kultúru a spoloèenské
stereotypy.

Hlavnú cenu ETNOFILMU Èadca 1996
BRONZOVÝ TUROÒ ude¾uje filmu Ma� volá 1.
re�iséra Jána Fúzika (Maïarsko) za nepredpoja-
tý poh¾ad na povojnové presíd¾ovanie a jeho dô-
sledky.

Osobitnú cenu ETNOFILMU Èadca 1996
CENA PRIMÁTORA MESTA ÈADCE ude¾uje
filmu Etnografický atlas Slovenska � Agrárna
kultúra re�iséra Martina Plcha (SR) za odborné
a filmársky dokonalé systematické zmapovanie
témy ¾udovej agrárnej kultúry.

Èestné uznanie ETNOFILMU Èadca 1996
ude¾uje filmom Pri zlatej studni 1, re�iséra Jaro-
slava Kernera (SR), Recepty na spásu re�iséra
Petra Slavíka (ÈR), Kameò po kameni re�iséra
Jaroslava Vojteka (SR), Mi�pacha je rodina re�i-
séra Vladimíra Mertu (ÈR).

CENA DIVÁCKEJ POROTY ETNOFILMU
Èadca 1996 filmu O troch dòoch v Jasovskom
klá�tore re�iséra Petra Kerekesa (SR).
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CENA FILMOVÝCH NOVINÁROV ETNO-
FILMU Èadca 1996 filmu Láska na konci Milé-
nia re�isérky Eleny Pätoprstej (SR).

Závery a odporúèania poroty:
- zabezpeèi� v �tatúte zmenu vymedzenia

festivalu a roz�íri� ho na filmový festival �ánro-
vo rôznych filmov

- roz�íri� �kálu ude¾ovaných cien filmového
festivalu

(porota odporúèa organizátorom festivalu
obnovi� ude¾ovanie Ceny poroty, vyjadrujúcej
perspektívy a vývojové trendy ETNOFILMU)

- umo�ni� porote stretnú� sa aspoò dva dni
pred zaèiatkom festivalu, aby okrem sú�a�ných
snímkov mala mo�nos� zhliadnu� aj verejné mi-
mosú�a�né projekcie.

 V Èadci, 7. 12. 1996

�DIE HEUTIGE BEDEUTUNG ORALER TRADITIONEN
� ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung� (Dne�ný význam ústnych
tradícií � ich archivovanie, publikovanie a katalogizácia).

Pracovný seminár 19. � 23. novembra 1995 v St. Augustine pri Bonne

Roz�irovanie odboru národopis smerom k eu-
rópskej etnológii sa okrem iného prejavuje v je-
ho medzinárodnej orientácii, èo v oblasti sloves-
nej folkloristiky zaèalo u� okolo roku 1900
po�iadavkami fínskej �koly (FFC). Oèividne vïa-
ka dlhoroèným skúsenostiam sa v novembri 1995
podarilo usporiada� pracovné stretnutie sloves-
ných folkloristov a paremiológov, ktoré zjedno-
covalo záujmy európskych i mimoeurópskych
bádate¾ov. Zvlá�� treba vyzdvihnú� osobné zaan-
ga�ovanie afrikanistu Rüdigera Schotta (Münster/
Bonn) a mongolistu Walthera Heissiga (Bonn),
bez ktorých a bez finanènej podpory Nemeckej
výskumnej spoloènosti (Deutsche Forschungsge-
meinschaft) by sa stretnutie �a�ko uskutoènilo.
Vlastný bohatý materiál oboch organizátorov
zároveò upozornil na potrebu medziodborového
zblí�enia sa.

Napríklad R. Schott má k dispozícii materiá-
lový korpus viac ako 1.200 rozprávaní, ktoré od
roku 1966 nahrala pod jeho vedením výskumná
skupina z Münsterskej univerzity u Bulsov v se-
vernej Ghane. V roku 1993 vy�iel vo vydavate¾-
stve Lit Münster/ Hamburg prvý diel zbierky
Bulsa Sunsuelima. Folktales of the Bulsa in Nor-
thern Ghana. Ed. by Rüdiger Schott. Pri porov-
návacej analýze textov sa ve¾mi rýchlo ukázalo,
�e najèastej�ie pou�ívané klasifikaèné systémy
Aanti Aarneho a Stitha Thompsona pod¾a roz-

právaèských typov (The Types of Folktales, Hel-
sinki 1961) a Stitha Thompsona pod¾a motívov
(Motif-Index of Folk Literature, Bloomington
1955) sa na africké rozprávania nehodia. Tento
problém zdie¾a Schott v prvom rade s tými bá-
date¾mi, ktorí sa zaoberajú rozprávaniami v mi-
moeurópskych tradíciách (porovnaj W. Heissig,
J. Wilbert, J. � Ö. Swahn a K. Lindell). Ako ne-
praktické sa ukázali v�ak doteraj�ie indexy i pre
súèasné rozprávania, napr. pre poves�ové rozprá-
vania, v odborných kruhoch diskutované tzv.
�contemporary legends�, �urban legends� alebo
�neue Sagen� (porovnaj L. Dégh, V. Voigt, G.
Pakalns) alebo pre nové �ánre ako klebety, sprá-
vy, zvesti, spomienky. Táto skutoènos� je asi dô-
vodom, preèo sa v posledných pätnástich rokoch
objavilo pribli�ne 70 nových typových a moti-
vických katalógov, o ktorých podal struèný pre-
h¾ad Hans-Jörg Uther (Göttingen). Mno�stvo
katalógov odzrkad¾uje ako rôznorodos� názorov
a neustále zmeny vo výskume slovesnosti, tak aj
schopnos� reagova� na nové javy a podnety.

Ako druhý �a�iskový problém sa na pracov-
nom stretnutí ukázali otázky archivovania a do-
kumentovania poèetných záznamov orálnej tra-
dície. Ide o tému, ktorá zahàòa obsahové
i technické problémy (porovnaj L. a A. Honko,
N. Revel). Technické otázky sa dotýkali najmä
uchovávania. Datasystémy u¾ahèujú síce výme-
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nu dát a komunikáciu medzi jednotlivými archív-
mi, nezabezpeèujú v�ak nijaké dlhodobé ucho-
vanie dát. Kto mô�e zaruèi�, �e pri razantnom
vývoji v oblasti informatiky budeme schopní èí-
ta� a pou�íva� dne�né dáta povedzme o 30 rokov
s budúcim �tandardným technickým vybavením?
Nastane únik dát pri konvertovaní z dne�ných
systémov do tých v budúcnosti? V prípade mag-
netofónových a videozáznamoch sa u� dnes uka-
zuje ohranièená mo�nos� ich dlhodobého ucho-
vávania. Bezosporu mo�no tieto otázky rie�i� iba
v spolupráci so zodpovedne zameranými tech-
nickými odborníkmi. Zároveò v�ak ukazujú, �e
krok k technickému prebudovaniu archívov mu-
sí by� uvá�ený a premyslený.

Ako ve¾mi pouèné sa ukázali správy o jed-
notlivých folkloristických archívoch: upozoròo-
vali, napriek relatívne rozdielnym archívnym
materiálom a tomu zodpovedajúcemu rozdielne-
mu usporiadaniu archívu, na spoloèné a teda
zjavne základné problémy, ktoré sa týkajú vybu-
dovania a zhodnotenia ako náhodne vzniknutých,
tak i zámerne vytvorených súborov materiálov
(porovnaj S. Neumann, G. Kiliánová, R. Ivano-
va). Ako druhoradé, nepodstatné javia sa mi pri-
tom úvahy o celistvosti zbierok. Táto otázka vy-
stupuje pri kritike prameòov a� v druhom pláne
popri dôle�itej�ích otázkach ako je autenticita,
objektívnos� a reprezentatívnos� dokumentácie.
V diskusii sa naliehavo zdôrazòovala potreba za-
znamenáva� a dokumentova� súèasný slovesný
repertoár spolu s informáciami o jeho kontexte,
èo vy�aduje ve¾kú vytrvalos�, usilovnos� a solíd-
ne �remeselné� schopnosti. Medzièasom sa sta-
lo u� takmer tradíciou, �e na seminároch bádate-
¾ov ¾udovej prózy sa stretávajú i paremiológovia
a referujú o svojich projektoch. Je pravda, �e
paremiológovia nemajú zatia¾ svoje stále fórum
a preto sa pridávajú k frazeológii alebo k sloves-
nej folkloristike, èo je na ú�itok tomuto odboru
v podobe interdisciplinárneho záberu. Ako jeden
z �a�iskových problémov paremiologickej práce
sa ukazuje vyèlenenie paremiologického mini-
ma � najèastej�ie na báze výskumnej metódy
pod¾a G. L. Permjakova � èo má ukáza�, ktoré
parémie sú v súèasnosti v�eobecne známe. Ok-
rem cielených výskumov naïalej platí metóda
�pozera� ¾uïom do huby�, a tie� zber prísloví cel-
kom tradièným spôsobom, ïalej vyhodnocova-
nie zberu z literatúry, tlaèe, rozhlasu a televízie.
Podobne, ako existuje (nemecký) Archív ¾udo-
vej piesne vo Freiburgu i. Breisgau alebo Archív

¾udovej prózy v Marburgu, bolo by potrebné zria-
di� centrálny Archív prísloví, èo Lutz Röhrich
v diskusii zvlá�� podèiarkol.

Nakoniec si dovo¾ujem uvies� jednotlivé re-
feráty, tematicky usporiadané, èo èitate¾ovi umo�-
ní získa� preh¾ad o problémových okruhoch dis-
kutovaných na podujatí e�te pred vydaním
zborníka z konferencie.

Zber, archivovanie a publikovanie
Lauri Honko (Turku): On the Difficulty of

Documenting Oral Epics
Anneli Honko (Turku): The Making of Oral

Epics (Videofilm)
Linda Dégh (Bloomington): Oral Tradition in

the Age of Mass Reproduction
Vilmos Voigt (Budapest): Ergebnisse und

Fehler bei der Bearbeitung von �heutigen�
mündlichen Texten

Guntis Pakalns (Riga): Traditioneller Sagen-
katalog und moderne Sagenforschung � gibt es
die Möglichkeit eines Dialogs?

Siegfried Neumann (Rostock): Aufbau und
Auswertung des Wossidlo-Archivs in Rostock �
Sammlung, Archivierung, Bestandsaufnahme,
Publikation

Gabriela Kiliánová (Bratislava): Die Feldfor-
schungen zur Aufnahme der oralen Traditionen
und die Archivierung von Forschungsmaterial

Walter Puchner (Athen): Der unveröffentlich-
te Zettelkasten eines Katalogs der griechischen
Märchentypen nach dem System von Aarne-
Thompson von Georgios A. Megas

Radost Ivanova (Sofia): The Present-Days
Forms of Preservation of Bulgarian Oral Traditions

Nicole Revel (Paris): Oral Tradition in Island
Southeast Asia: Philippines, Borneo (Sabah-Sa-
rawak) and Kalimantan (Indonesia)

Bella Èistova (St. Petersburg): Von der Auf-
zeichnung über die Archivierung zur Publikation.
Textologische Probleme

Wilhelm J. G. Möhling (Köln): Die Tjaube
Chronik von Kavango (Namibia) � Dichtung oder
Wahrheit?

Thomas Geider (Frankfurt/M.): Kanuri Text
Resources and the Organisation of �A Referen-
ce Book of Kanuri Oral Narratives�

Veronika Görög-Karady, Christiane Seydou
(Paris): Problemes d�élaboration d�index: histoi-
re d�une expérience

Klasifikácia, indexy typov a motívov
Hans-Jörg Uther (Göttingen): Typen- und

Motifindices 1980-1995: Eine Bestandsaufnahme
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Heda Jason (Jerusalem): Type Index for the
Genre of Oral Epic: Work in Progress

Christine Goldberg (Los Angeles): Some Sug-
gestions for Future Folktale Indexes

Rüdiger Schott (Münster/Bonn): Some Prob-
lems with Tale-Type, Motif and Keyword Indi-
ces in Analysing Folktales of the Bulsa (Northern
Ghana)

Walter Heissig (Bonn): Die Erschließung
mongolischer Epen durch Motiv-Indices

Ilona Nagy (Budapest): Die ungarischen Ur-
sprungssagen und deren Katalog

Kristina Lindell, Jan-Öjvind Swahn (Lund):
History of Three Southeast Asian Projects and
Demonstration of Motif-Index

Johannes Wilbert (Pacific Pallisades): Folk
Literature of South American Indians. A Multi-
volume Series of Verbal Art

Kirill V. Èistov (St. Petersburg): Vergleichen-
des Verzeichnis der Typen ostslawischer Märchen.
Geschichte, Fakten, Probleme

Ülo Valk (Tartu): Estonian Devil Legends in
the International Context: Problems of Classifi-
cation

Paremiológia
Susanne Hose (Bautzen): Archivierung = ad

acta? Ein Beitrag zur deutschen und sorbischen
Sprichwörterforschung

Zuzana Profantová (Bratislava): On the Clas-
sifikation of the Paremiological Treasury

Anna Tóthné Litovkina (Szeksárd): An Ana-
lysis of the Most Frequently Listed Proverbs in
the Folklore Archive in Berkley

Georgi Kapchits (Moskva): On the Collec-
tion and Paremiological Classification of Soma-
li Proverbs.

 Susanne Hose

KONGRES PSYCHOTRONICA SLOVACA

(Bratislava, 23. � 24. novembra 1996)

Kongres, ktorý organizovala Slovenská psy-
chotronická spoloènos� (SPS) a Lekárska spoloè-
nos� naturálnej medicíny (LSNM), sa konal v Ús-
tave vzdelávania a slu�ieb v Bratislave.

Úvodný referát Filozofia v psychotronike
a psychotronika vo filozofii predniesol prezident
LSNM, primár MUDr. Gustáv Solár (Odd. aku-
punktúry a naturálnej medicíny NsP Ru�inov)
poukazujúc na absenciu filozofie v dne�nej ve-
de, ktorá by mala, pod¾a názoru predná�ajúceho,
h¾ada� odpoveï na otázku o zmysle a podstate
na�ej existencie.

MUDr. Anna ¼uptáková (Odd. akupunktú-
ry a nat. medicíny NsP Ru�inov) vo svojom prí-
spevku Energoinformaèné procesy z poh¾adu
naturálnej medicíny venovala pozornos� rôznym
disharmonickým stavom, ktoré zapríèiòujú mno-
hé choroby na energeticko-informaènej úrovni
èloveka, teda na biopoli. Vychádzajúc z vlast-
ných kazuistík zistila, �e takéto stavy mô�u by�
spôsobené napr. nielen nevhodnými dietetický-

mi návykmi èi �iarením z rôznych elektronických
prístrojov, ale taktie� neustálym negatívnym mys-
lením a zlými interpersonálnymi vz�ahmi, ba
dokonca, pod¾a pozorovaní predná�ajúcej, dishar-
monický stav biosystému èloveka mo�no vyvo-
la� i nevhodnými duchovnými praktikami, pre-
to�e tieto narú�ajú poslanie jedinca.

Ve¾mi zaujímavé, a nielen pre etnológa, bolo
nekonvenèné vystúpenie prezidenta SPS, primá-
ra MUDr. Teodora Rosinského, CSc. (Psychiat-
rická nemocnica vo Ve¾kom Zálu�í) s predná�-
kou Hudba z psychotronického h¾adiska. Vo
svojej predná�ke sa zameral na ¾udové kolektív-
ne rituálne hudobné dielo, do ktorého ka�dá ge-
nerácia vkladá svoje posolstvo zachovávajúce si
a� do dne�ných èias najmä urèený úèel. Pod¾a
predná�ajúceho je tento úèel výrazne energoin-
formaèný, teda ide o také hudobné dielo, ktoré
má zmeni� energoinformaènú situáciu biopo¾a
èloveka; buï privola� �zlé� (ale i �dobré�) alebo
vyhna� to, èo je �zlé�. Po krátkom teoretickom
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úvode predná�ate¾ pustil dve nahrávky starých
rituálnych piesní (kombináciu hudby a spevu),
poèas ktorých mali prítomní senzibili sledova�
energoinformaèné vplyvy týchto nahrávok na
ostatných úèastníkov kongresu. Prvou nahrávkou
bola aztécka rituálna pieseò na privolávanie les-
ných duchov, nahraná v Mexiku asi pred 20 rok-
mi. Druhým hudobným dielom bola kolektívna
nahrávka èarodejníkov z oblasti na kambod�sko-
thajských hraniciach na vyháòanie zlých síl, za-
znamenaná pred takmer 50 rokmi. Kon�tatova-
ním o neprestajnej úèinnosti týchto hudobných
diel i po nieko¾kých desa�roèiach sa prítomní
v dlhej diskusii zhodli, keï�e i�lo o nahrávky
z dvoch konèín Zeme, �e princípy úèelne vyu�í-
vané v rituálnych piesòach majú pravdepodob-
ne univerzálnu platnos�.

Ïal�í blok predná�ok bol venovaný praktic-
kému uplatneniu psychotroniky a naturálnej me-
dicíny, napr. príspevky Miesto akupunktúrneho
systému v energoregulácii � MUDr. Ján Herdics
(Samostatná ambulancia akupunktúry, Komár-
no), Experimentálne overenie vlastností biopo¾a
� Ing. Karel Komárek a �ivotné prostredie èlo-
veka z poh¾adu tvarového �iarenia � Ing. Nor-
bert Synèák (Nipek, a. s., Nitra), ako i niektorým
prírodovedným aspektom psychotroniky, napr.
predná�ky Autode�trukcia ¾udskej realizaènej
energeticko-informaènej formy � Ing. Vladimír
Sagmeister a Entropia a starnutie ¾udského or-
ganizmu � Ing. Kazimír Linek, CSc. (Chemic-
ký ústav SAV, Bratislava). Najzaujímavej�ím
a najoèakávanej�ím príspevkom tohto bloku bo-
la predná�ka Ing. Hynka Lauschmanna, CSc.
(ÈVUT, Praha, ÈR) s názvom Metainformatika.
Vo svojom príspevku, ktorý by sa dal nazva�
i �úvodom do fyzikálnej teológie� sa autor po-
kúsil, z mozaiky fyzikálnych, filozofických, teo-
logických a spoloèenských aspektov, poda� uce-
lený náh¾ad na svet.

Nasledujúci blok príspevkov zaèal docent Dr.
Mv. Jozef Heger (bývalý vysoko�kolský peda-
góg na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,
t. è. v penzii) zaujímavou a in�piratívnou pred-
ná�kou Alchýmia. Pokus o jednotný výklad sve-
ta. Koneèným cie¾om alchýmie, pod¾a slov pred-
ná�ajúceho, nemalo by� len objavenie kameòa
mudrcov, ktorý premieòal menej hodnotné kovy
na zlato a súèasne mal by� i v�eliekom a elixí-
rom mladosti, ale i, a to predov�etkým, premena
duchovného stavu samotného alchymistu.

Pre etnológa bol ve¾mi zaujímavý i príspe-
vok Psychotronika a fytoterapia, ktorý si pripra-
vila PharmDr. Lea Rochlitzová (Unifarma a. s.,
Pre�ov). Na lieèivos� rastlín vplýva obrovské
mno�stvo faktorov, ako napr. poèasie pred ter-
mínom a v termíne zberu, klimatické podmien-
ky, teplota, zrá�ky, svetelné pomery, obsah �i-
vín, nadmorská vý�ka, orientácia na svetové
strany a v súèasnosti u� i mnohé civilizaèné pro-
cesy ako priemyselné hnojenie a chemické o�et-
rovanie rastlín. Práve pomocou psychotronických
meraní mo�no spozorova�, bez komplikovaného
laboratórneho skúmania, koncentráciu lieèivých
látok v bylinkách, presne tak, ako ich kedysi,
pod¾a predná�ajúcej, zis�ovali i babky bylinkár-
ky.

Nasledujúci príspevok Struèný preh¾ad vývoja
záujmu o mágiu predniesol Mgr. Du�an Belko
(ÚE SAV Bratislava), v ktorom podal preh¾ad
názorov na mágiu zo strany významných osob-
ností v rôznych historických obdobiach, vychá-
dzajúc pritom z etnologickej literatúry.

PhDr. Pavol Vyletel (Poradenská kancelária
Doktor, Luèenec) v príspevku Boh stvorite¾ stvo-
ril èloveka-stvorite¾a. (Èlovek ako energetický
systém.) predniesol svoju individualistickú víziu
o tom, �e ak si èlovek uvedomí celostnos� svoj-
ho bytia, teda ak sám seba �za�ije� ako duchov-
ný princíp, a ak pochopí mo�nos� fungovania
seba samého ako urèitého energetického systé-
mu, tak sa zo stvoreného èloveka stáva èlovek-
stvorite¾.

Ako posledná predná�ajúca prvého dòa kon-
gresu (a mimo oficiálneho programu kongresu)
vystúpila Renáta Lopourová z Prahy s referá-
tom Èi�tìní prostoru se zvlá�tními projevy. Pred-
ná�ala o vlastných skúsenostiach, ktoré za�ila pri
odstraòovaní rôznych vplyvov, keï ju majitelia
ve¾kého pra�ského �Paláca Akropolis� po�iadali
o pomoc pri zlikvidovaní zvlá�tnych prejavov
vyskytujúcich sa v týchto priestoroch.

Druhý deò kongresu bol celý blok predná�ok
venovaný naturálnej medicíne, ako napr. príspev-
ky Vèelstvo, apiterapia a energoinformaèné pro-
cesy � primár MUDr. �tefan Ko�lík, CSc. (Odd.
NM s labor. FN LP Ko�ice), Vèelí pe¾ a rakovi-
na � kazuistika � MUDr. Vladimír Hudec (NsP
Brezno � Branisko 1), Mo�nosti fantómových
bolestí konèatín � kazuistika � MUDr. Igor Mar-
tuliak (NsP T. Roosvelta � Centrum bolesti, Ban-
ská Bystrica), Výsledky jogoterapie na oddelení
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NM v Lehniciach � kazuistika � Ing. Jozef Ble-
sák, Profesijná etika � MUDr. Darina Giaèová,
CSc. (Ústav soc. lekárstva JLF UK, Martin),
Ovplyvnenie interfility odstránením negatívnych
vonkaj�ích vplyvov � primárka MUDr. Kornélia
Kilárska, CSc. (Odd. klinickej genetiky FNsP
Ko�ice) a Homeopatie a její vztah k nekonvenè-
né medicínì � MUDr. Galina Krejèová (Home-
opatická klinika s. r. o., Praha, ÈR). Posledným
príspevkom celého kongresu, a pre etnológa
i pravdepodobne najzaujímavej�ím z tohto blo-
ku, bola predná�ka Jany Jùzkovej (Paracelsium
s. r. o., Praha � Kyje, ÈR) Léèitel a dítì, v ktorej
upozoròovala na fakt, �e matka lieèite¾ka musí
bezpodmieneène presta� lieèi� nielen poèas teho-
tenstva, ale aj pribli�ne do troch rokov veku die-
�a�a, kým sa zaène osamostatòova�, inak pri naj-
men�ej chybe matky mô�u die�a�u hrozi� vá�ne

zdravotné alebo aj iné �a�kosti. Okrem toho pri-
pomenula i skutoènos�, �e ak bioterapeut lieèi
v prítomnosti svojho malého die�a�a, ve¾mi èas-
to pacient, sna�iaci sa získa� priazeò lieèite¾a,
podstrèí die�a�u nejakú hraèku, sladkos� a pod.
Pri takomto rozmaznávaní die�a získava pocit
výnimoènosti �jedinca, nad ktorého nie je�, èo
mô�e v psychike mladého èloveka narobi� nedo-
zierne �kody.

Toto podujatie bolo výbornou príle�itos�ou
nielen nadviaza� osobné kontakty s významný-
mi odborníkmi v tejto oblasti bádania, ale i mo�-
nos� dozvedie� sa neskreslene nieèo o samotnom
vednom odbore � psychotronike, ktorý vznikol
i preto, aby úèelnej�ie vyu�íval síce pradávne, ale
stále �ivé fenomény a praktiky ¾udu.

 Du�an Belko

PRACOVNÉ STRETNUTIA LSNM A SPS V ROKU 1996

Usporiadate¾mi týchto neformálnych pracov-
ných stretnutí sú Lekárska spoloènos� naturálnej
medicíny (LSNM) a Slovenská psychotronická
spoloènos� (SPS). Stretnutia sa konajú spravidla
druhý utorok v ka�dom mesiaci o 18.30 h,
v Spoloèenskom dome Cultus na Ka�tie¾skej ul.
è. 30 v Prievoze v Bratislave.

Organizátori pozývajú ka�dý mesiac vybra-
ných moderátorov z rôznych oblastí vedy, ktorí
úèastníkom iných vedných disciplín referujú
o urèitých �pecifických fenoménoch èi problé-
moch svojho vlastného vedného odboru. Po pred-
ná�ke nasleduje diskusia (zväè�a i èasove rozsiah-
lej�ia ako samotná predná�ka) k danej téme
referátu. V diskusii sa prihliada najmä na bioe-
nergoinformaèné procesy, ktoré sa dominantne
skúmajú a vyu�ívajú tak v naturálnej medicíne
ako i v psychotronike.

Interdisciplinárny charakter neformálnych
pracovných stretnutí je vidite¾ný najmä pri tých-
to diskusiách, keï sa napr. odborník v urèitej
oblasti prírodných vied vyjadruje k predná�ke zo
spoloèenskovednej oblasti cez prizmu poznatkov
svojho prírodovedného odboru a spoloène sa
s moderátorom (prípadne i s inými úèastníkmi

pracovného stretnutia) sna�ia nájs� styèné body
v danej téme. Práve takouto konfrontáciou me-
dzi dvoma èi viacerými vednými disciplínami
mô�e najskôr dôjs� k posunu poh¾adu napr. na
nejaký v�eobecne známy fenomén, ako i k urèi-
tému prekonaniu atomizácie dne�nej modernej
vedy. Tieto diskusie sú v�ak pravdepodobne naj-
väè�ím obohatením pre samotného predná�ajú-
ceho, preto�e mu umo�òujú pozrie� sa na tému
èi fenomény, o ktorých predná�al, zo �ir�ieho
uhla poh¾adu ako iba z u��ieho vymedzenia zá-
beru svojej disciplíny. Tým sa zvy�uje jeho úro-
veò poznania, ako i informovanos� o výskumoch
a trendoch v iných vedných disciplínach, a po-
tom tieto vedomosti mô�e spätne vyu�i� napr.
vná�aním nových �netradièných� prístupov do
vlastného vedného odboru.

Po struènom úvode o funkciách a predsavza-
tiach týchto neformálnych pracovných stretnutí
mo�no prejs� k jednotlivým témam, o ktorých sa
referovalo v roku 1996.

V JANUÁRI (16. 1. 1996) predniesol na stret-
nutí svoj príspevok �Komplexný prístup v natu-
rálnej medicíne� prezident LSNM primár MUDr.
Gustáv Solár (Odd. akupunktúry a nat. medicí-
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ny NsP Ru�inov) a informoval v òom o hlbokej
kríze medicínskeho myslenia, ako i o kríze dôve-
ry pacientov voèi lekárom, ktorú je mo�né preko-
na� iba vtedy, ak lekári zvolia èo najv�estrannej�í
prístup k svojim pacientom. Pod¾a názoru referu-
júceho, tento prístup musí zahàòa� nielen akceptá-
ciu be�nej �kolskej medicíny, ale i akceptáciu na-
turálnej medicíny, v ktorej sa dominantne
vyu�ívajú energeticko-informaèné procesy pokla-
dané za univerzálny komunikaèný systém, ïalej
akceptovanie obrovskej úlohy psychiky pacienta,
ktorá je výrazne determinovaná duchovným po-
zadím èloveka, ako i v neposlednom rade bra� do
úvahy samotnú existenciu duchovna, èo v�ak u�
skôr spadá pod kompetenciu pastorálnej medicí-
ny. Aby v�ak takýto komplexný prístup k pacien-
tom bol vôbec mo�ný, na to je, pod¾a predná�ajú-
ceho, potrebná zmena a prehodnotenie
axiologického rebríèka mnohých lekárov.

Vo FEBRUÁRI (13. 2. 1996) bola témou na
pracovnom stretnutí �Etnomedicína�, ktorú mo-
deroval Mgr. Du�an Belko (ÚE SAV Bratisla-
va). Predná�ajúci predstavil úèastníkom stretnu-
tia etnomedicínu ako rozsiahly komplex
svetonázorových predstáv a empirických poznat-
kov a potom sa v predná�ke zameral �peciálne
na magické predstavy a postupy pou�ívané v et-
nomedicíne, tak ako sa uchovali v tradiènej kul-
túre Slovenska.

Keï�e sa vo februári nevyèerpala celá prob-
lematika etnomedicíny, tak v nasledujúcom me-
siaci, v MARCI (5. 3. 1996), organizátori po�ia-
dali predná�ajúceho, aby sa v danej téme
pokraèovalo. Moderátor Mgr. Du�an Belko (ÚE
SAV Bratislava) v predná�ke na tému �Etnome-
dicína II� poukázal na mo�nú energoinformaè-
nú interpretáciu niektorých reprezentatívnych
etnomedicínskych fenoménov, ako i na urèitú
zhodnos� pri niektorých postupoch v tradiènej
lieèebnej mágii a postupoch bioterapie.

Z diskusie úèastníkov stretnutí vyplynulo pre-
svedèenie, �e etnomedicínu a jej poznatky je pot-
rebné zahrnú� i do naturálnej medicíny. Veï i sa-
motný interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa
zaoberá skúmaním di�tanèných interakcií medzi
èlovekom a prostredím � teda psychotronika �
vznikol i preto, aby nielen skúmal, ale i zov�eo-
becnil a úèelnej�ie vyu�íval síce pradávne, ale
stále �ivé fenomény a praktiky ¾udu � dobré i zlé;
tie dobré praktiky (teda napr. lieèenie) roz�íri�
a proti zlým (t. j. proti �kodeniu v akomko¾vek
zmysle) sa úèinne postavi�.

V APRÍLI (16. 4. 1996) predniesol na stret-
nutí svoj príspevok �Niektoré otázky bioterapie�
významný odborník v danej oblasti prezident
SPS primár MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
(Psychiatrická nemocnica vo Ve¾kom Zálu�í).
Pozornos� sústredil najmä na nieko¾ko kazuistík,
ktoré rie�il v poslednej dobe vo svojej praxi,
vy�adujúcich si �pecializované bioterapeutické
zákroky.

V MÁJI (14. 5. 1996) predniesol prezident
LSNM primár MUDr. Gustáv Solár (OANM
NsP Ru�inov) príspevok na tému �Etické a du-
chovné aspekty vo svetle najnov�ích poznatkov
v naturálnej medicíne�. Táto zaujímavá predná�-
ka bola venovaná stavu lieèite¾stva u nás. Pred-
ná�ajúci upozornil najmä na zákony vy��ieho
rádu, ktoré v odôvodnených prípadoch postihu-
jú sankciami nielen lieèite¾a, ale i lieèeného pa-
cienta.

V mesiaci JÚN (11. 6. 1996) odznela pred-
ná�ka na tému �Homeopatia�, ktorú moderoval
doc. Dr. Mv. Jozef Heger (bývalý vysoko�kol-
ský pedagóg na Farmaceutickej fakulte UK
v Bratislave, t. è. v penzii). Príspevok vychádzal
z jednej zo základných kníh o homeopatii �Or-
ganon racionálnej lieèby� od Samuela Hahne-
manna, ktorý sa pova�uje za zakladate¾a terapie
�podobné sa lieèi podobným�. Zaujímavá bola
informácia, �e Hahnemann u� na konci 18. sto-
roèia opísal chorobu ako poruchu celého èlove-
ka. Vnímajúc èloveka ako urèitý systém, zakla-
date¾ homeopatie sa domnieval, �e i pri terapii je
potrebný takýto systémový prístup k pacientovi
a jeho chorobe.

Ïal�ie z neformálnych pracovných stretnutí
sa konalo a� v SEPTEMBRI (17. 9. 1996), keï-
�e mesiace júl a august sa vyu�ili na regeneráciu
síl pravidelných úèastníkov stretnutí. V príspev-
ku na tému �Veda a naturálna medicína� sa pre-
zident LSNM primár MUDr. Gustáv Solár
(OANM NsP Ru�inov) vyjadril najmä k nie-
ktorým príèinám konfliktu medzi naturálnou
medicínou (NM) a niektorými predstavite¾mi
súèasnej �kolskej medicíny, ktorí tvrdia, �e NM
je v rozpore s poznaním. Pod¾a referujúceho sú
v�ak fenomény vyu�ívané v NM v rozpore iba
z poznaním tých, ktorí ich posudzujú, nie v�ak
s platnými zákonitos�ami prírody.

V mesiaci OKTÓBER (15. 10. 1996) odzne-
la predná�ka na tému �Joga v lieèbe civilizaè-
ných chorôb�, ktorú moderoval Ing. Jozef Ble-
sák. Referujúci vychádzal najmä z osobných
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skúseností uplatnenia jogy v lieèebnom progra-
me pacientov na Oddelení rekondície a naturál-
nej medicíny v Lehniciach.

V NOVEMBRI (19. 11. 1996) primár
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (Psychiatrická
nemocnica vo Ve¾kom Zálu�í) vo svojom prí-
spevku �Mo�nosti objektivizácie biodiagnostiky�
reagoval na kritiku neexistencie dvojitého slepé-
ho pokusu a jednoduchého slepého pokusu
v biodiagnostike a bioterapii, a teda i mo�ného
placebo efektu v tejto oblasti.

Na záver roka, v DECEMBRI (17. 12. 1996),
vystúpil so svojím príspevkom Mgr. Du�an Bel-
ko (ÚE SAV Bratislava) na tému �Zvyky via�úce
sa k obdobiu Vianoc v tradiènej kultúre Sloven-
ska�. Vo svojej predná�ke poukázal na bohatstvo

jednej význaènej oblasti tradiènej ¾udovej kultú-
ry, z ktorej mnohé zlo�ky obsahujú pozitívne
hodnoty a podnety pretrvávajúce i do súèasnos-
ti.

Etnológov mô�u tieto neformálne pracovné
stretnutia obohati� najmä o informácie o prírod-
ných metódach lieèby, ktoré sú èiastoène vyu�í-
vané i ¾udovými lieèite¾mi, ako i mo�nos� nad-
viazania osobných kontaktov s odborníkmi
pracujúcimi v tejto oblasti. Zároveò povzbudzu-
je i fakt, �e záujem o tradiènú ¾udovú kultúru
u úèastníkov stretnutí narastá, o èom svedèí sku-
toènos�, �e etnologická problematika bola pred-
metom diskusie v priebehu roku 1996 tri razy.

 Du�an Belko

 Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a poèítaèové programy  LITERÁRNEHO
FONDU udelila prémiu èlánku Juraja Podobu:  �Nieko¾ko poznámok k diskontinuite vo
vývoji slovenského  po¾nohospodárstva a etnologického myslenia�, ktorý bol  uverejnený
v Slovenskom národopise è. 2/1996. Autorovi  blaho�eláme.

 Redakcia


