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klade ich pôvodných sídiel, charakteru náreèí
a regionálnej spätosti jednotlivých prvkov ich
kultúry. Rôznymi príkladmi dokumentuje nové
kultúrne javy navrstvované na kultúrne dedièstvo
v èase migrácie a po usadení sa. V�íma si tie�
konfesionálne èlenenie Slovákov v Maïarsku, ale
aj súvislosti konfesionálnej príslu�nosti a ¾udo-
vej viery. Jej pozornosti neu�li ani tvorivé proce-
sy v spoloèenstvách, ku ktorým do�lo po ich usa-
dení sa. V snahe analyzova� predmetnú
problematiku v èo najväè�ej èasovej a tematic-
kej �írke, zachytila aj zmeny, ktoré nastali v jed-
notlivých �ánroch folklóru a folklórne prejavy
v jednotlivých diasporách. Erudovaným poh¾a-
dom na kultúrne modely v slovenských obciach
v Maïarsku, fungujúce viac ako dve storoèia,
zachytila vývinový proces tradiènej kultúry Slo-
vákov v Maïarsku.

Osobitne treba vyzdvihnú� zaèlenenie boha-
tej výberovej bibliografie, zaradenej za touto �tú-
diou. Vnútorne je ve¾mi preh¾adne èlenená na
bibliografie, zborníky, teoretické práce, mono-
grafie, folklórne zbierky a �túdie nadväzujúce na
atlas a na záver uvádza literatúru týkajúcu sa èle-
nenia tradiènej kultúry, zoradenú pod¾a jednotli-
vých, autorkou sledovaných okruhov problémov.
Takéto jej premyslené podanie poskytuje priestor
na �túdium danej témy nielen z rôzneho poh¾a-
du, ale i okruhu záujmov.

Nasledujúca sta� Ciele a koncepcia atlasu
¾udovej kultúry Slovákov v Maïarsku od M. Ben-
�u pribli�uje organizáciu prípravných prác a me-
todiku atlasového projektu.

Historicko-etnografickej charakteristike vy-
braných lokalít je venovaná samostatná kapitola
O. Krupu, ktorej predchádza menný zoznam 23
skúmaných obcí v Maïarsku. Uvádza sa v nej
pôvod, skupina kolonistov, zamestnanie, viero-
vyznanie a ïal�ie dôle�ité demografické údaje.

Súèas�ou atlasu je aj Literatúra a Zoznam
spolupracovníkov, zostavený pod¾a výskumných
bodov. Pribli�uje mená dobrovo¾níkov z radov
príslu�níkov slovenskej inteligencie, �ijúcich
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ATLAS ¼UDOVEJ KULTÚRY SLOVÁKOV
V MAÏARSKU
(Stav súèasnej existencie a poznania.)
Béke�ská Èaba 1996, 125 s. + 436 máp.

Atlas ¾udovej kultúry Slovákov v Maïarsku
vy�iel ako spoloèné vedecké dielo Slovenského
výskumného ústavu v Béke�skej Èabe v Maïar-
sku a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied
v Bratislave. Jeho vydanie � bilingvistické slo-
vensko-maïarské, èo mo�no oceni� aj z h¾adiska
dodr�ania noriem Európskej únie � podporovala
Maïarská akadémia vied v rámci témy �Výskum,
dokumentácia a vydanie kultúrnych pamiatok�,
Nadácia pre národné a etnické men�iny v Ma-
ïarsku, Zväz Slovákov v Maïarsku a Nadácia
Pro Renovanda Cultura Hungariae.

Autorský kolektív si zostavením atlasu pred-
savzal prezentova� proces zmien v tradiènej kul-
túre Slovákov v Maïarsku, poènúc od ich migrá-
cie na Dolnú zem a� po súèasnos�. Tomuto zámeru
zodpovedá aj obsahová �truktúra atlasu. Keï�e
predkladaný národopisný atlas dokumentuje ob-
dobie vývoja tradiènej kultúry Slovákov v Maïar-
sku v 20. storoèí, mapám predchádza textová èas�.
Do problematiky vývinu, resp. vývojových varian-
tov tradiènej kultúry Slovákov v Maïarsku, zasvä-
cuje rozsiahla úvodná �túdia hlavnej redaktorky
atlasu A. Divièanovej. Táto renomovaná bádate¾-
ka etnokultúrnych procesov v nej sústredila po-
zornos� tak na charakteristiku tvorcov a nosite¾ov
tradiènej kultúry Slovákov v Maïarsku, ako aj na
vz�ah slovenského obyvate¾stva k tradiènej kultú-
re a na vplyv tradiènej kultúry na slovenské oby-
vate¾stvo v Maïarsku. Keï�e tradiènú kultúru
chápe systémovo, podáva jej rozvrstvenie. V�im-
la si aj mentalitu spoloèenstiev jednotlivých jazy-
kových a etnických ostrovov a ich správanie sa
v prostredí danej kultúry. Takýmto postupom po-
dala výsti�nú analýzu jednotlivých vrstiev tradiè-
nej kultúry z viacerých poh¾adov.

Regionálnu èlenitos� kultúry Slovákov v Ma-
ïarsku sledovala z geografického h¾adiska na zá-
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v Maïarsku, ktorí vo vybraných lokalitách vy-
påòali dotazníky a tak sa výraznou mierou po-
die¾ali na príprave tohto významného diela.

Z bohatého súboru 169 etnokartograficky
spracovaných tém pre potreby atlasu bolo vybra-
ných 163 tém. Súbor vypublikovaných máp v at-
lase tvorí spolu 436 máp, z èoho 6 je úvodných
� obsahujú zemepisnú mapu Maïarska a jeho
administratívne èlenenie, smery usíd¾ovania sa
Slovákov v Maïarsku, skúmané lokality, sloven-
ské náreèia a nábo�enskú príslu�nos� � a 430
národopisných, zväè�a analytických máp. Etno-
kartogramy prezentujú znaky tradiènej kultúry
Slovákov v jej najdôle�itej�ích tematických zlo�-
kách, kore�pondujúcich s tematickým výberom
uplatneným pri Etnografickom atlase Slovenska.
Zahròujú problematiku po¾nohospodárstva, cho-
vu hospodárskych zvierat, dopravy, stravy, ode-
vu a obuvi, spracovanie textilných vlákien, sta-
vite¾stva a bývania, spoloèenských a rodinných
vz�ahov, folklórnych �ánrov, zvykoslovia a ¾udo-
vej viery.

Atlas ¾udovej kultúry Slovákov v Maïarsku je
dokladom o spôsobe �ivota a kultúre slovenskej
men�iny v Maïarsku. Jeho prínos a význam ne-
spoèíva len v tom, �e sa zaradil medzi dôle�ité
podklady vyu�ite¾né pre spracovanie budúcej syn-
tézy o dejinách a kultúre Slovákov �ijúcich v Ma-
ïarsku, ale aj tým, �e pri jeho príprave �irokým
autorským kolektívom sa sústredil bohatý a s oh¾a-
dom na záchranný charakter výskumu vzácny �tu-
dijný materiál, ktorý následne mo�no pou�i� na
ïal�ie vedecké bádanie, napr. spolu s národnými
atlasmi, poznatkami z odbornej spisby, archívnych
a muzeálnych fondov pri spracovaní etnokultúr-
neho vývinu európskeho regiónu.

 Sylvia Dillnbergerová

KULTURWISSENSCHAFT IM VIEL-
VÖLKERSTAAT
Zur Geschichte der Ethnologie und verwandter
Gebiete in Österreich, ca.1780-1918/ L� anthro-
pologie et l� etat pluri-culturel. Le cas de l� Aut-
riche, de 1780 a 1918 environ.
Britta Rupp-Eisenreich � Justin Stagl (hg.). Ethno-
logica Austriaca 1. Böhlau Verlag Wien-Köln-
Weimar 1995, 308 s. ISBN 3- 205-98146-4.

Publikácia je zborníkom �túdií z medzinárod-
nej konferencie rovnakého názvu, ktorá sa usku-
toènila na podnet francúzskych a rakúskych ve-
deckých in�titúcií v Parí�i 1989. Zúèastnili sa jej
okrem francúzskych a rakúskych bádate¾ov i ne-
meckí, maïarskí, americkí a japonskí vedci, ktorí
sa venujú dejinám a významu kultúrnych �túdií
v strednej Európe, najmä vzh¾adom na Rakúsko-
uhorskú monarchiu. Rôznorodému zlo�eniu
úèastníkov zodpovedá i jazyková pestros� prí-
spevkov, ktorá má pod¾a �elania zostavovate¾ov
symbolicky evokova� jazykový babylón Habsbur-
skej monarchie. (Na margo toho mô�em len po-
veda�, �e pri èítaní èlánkov v brilantnej anglièti-
ne a francúz�tine, sem-tam prehodených
príspevkami vo vybrúsenej nemèine, mi pri�lo
na um v�elièo, ale len málokedy mie�anie stre-
doeurópskych jazykov na uliciach metropoly sta-
ruèkého Franti�ka Jozefa. Duch jazyka nepustí
a prianie zostavovate¾ov nasmerova� reèové aso-
ciácie v �elanom smere mô�eme chápa� naozaj
len ve¾mi symbolicky.)

V úvode sa Brigitta Rupp-Eisenreichová za-
mý�¾a nad tým, èi mo�no vôbec uva�ova�
o �rakúskej� etnologickej �kole (Volkskunde
i Völkerkunde), tak ako hovoríme o francúzskej,
anglosaskej alebo po¾skej �kole. Autorka dochá-
dza k názoru, �e od rozvoja etnológie v Rakú-
sku mo�no bádate¾ov a smery rozdeli� do �tyroch
prúdov: pozitivistický, apologetický, polemický
a kommemoratívny, ktorý sa nostalgicky vracia
k habsburskému mýtu. B. Rupp-Eisenreichová,
po struènej historickej rekapitulácii vývoja Ra-
kúska a neskôr Rakúsko-Uhorska ako multiet-
nického �tátu (Vielvölkerstaat) po roku 1526, sa
venuje vývoju rakúskej etnológie ako samostat-
nej disciplíny. Samozrejme, na zaèiatku musí
vymedzi�, èo pokladá za rakúsku etnológiu: v zá-
sade ide o práce, väè�inou napísané po nemecky
(ale jazyk nie je rozhodujúce kritérium), ktoré sa
zameriavajú jednak na kultúru a spôsob �ivota
Rakú�anov ako i iných národov � obyvate¾ov
dunajskej monarchie. Autorka komentuje vývoj
disciplíny z aspektu jednotlivých osobností a sle-
duje nadväznos� rakúskej etnológie najmä na ne-
mecké Volkskunde i Völkerkunde. Záverom hod-
notí z poh¾adu európskeho vývoja, v akých
metódach a v akých oblastiach výskumu rakús-
ka etnológia vynikla alebo dosiahla pozoruhod-
né výsledky. Úvod je prínosný pre v�etkých bá-
date¾ov �národných� etnologických �kôl
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v bývalej Rakúsko-uhorskej monarchii, preto�e
umo�òuje pochopi� �ir�ie súvislosti rozvoja dis-
ciplíny.

Na úvahy B. Rupp-Eisenreichovej nadväzuje
druhý zostavovate¾ zborníka Justin Stagl. Mapu-
je etnológov, historikov a iných humanitných èi
sociálnych vedcov, ktorí sa zaoberali kultúrou,
históriou alebo spôsobom �ivota v Rakúsko-
uhorskej monarchii, av�ak sami neboli jej oby-
vate¾mi. Kon�tatuje najmä v poslednom období
rozmach diel tohto druhu, èasto z pera americ-
kých, anglosaských a iných vedcov. Krátko sa
zmieòuje o rozvoji �národných� etnologických
�kôl v lone vlastivedných, �tatistických a iných
disciplín. Hlavnou my�lienkou �túdie v�ak zos-
táva problém definovania etnológie v podmien-
kach multietnického �tátu a autorov, ktorí si ne-
chcú zjednodu�i� prácu prijatím mýtu
o jednotnom ¾ude monarchie.

Samotný zborník tvorí pestrá zbierka rôznych
�túdií o vývoji disciplíny, ako i nové materiálo-
vé príspevky. S ve¾kým pô�itkom som si preèí-
tala napr. sta� Stéphana Yerasimosa o poh¾ade Tur-
kov na obyvate¾ov dunajskej monarchie od
prvých kontaktov v 16. storoèí a� podnes. Autor
èerpal z memoárov, cestopisov a úradných zázna-
mov diplomatov, vojakov a vyjednávaèov, ktorí
takými èi onakými cestami pri�li do Viedne, Ra-
kúska alebo Uhorska. Èítanie v mnohom poop-
raví ná� poh¾ad na Turkov � janièiarov a poha-
nov � a nastaví zaujímavé zrkadlo nám samým,
�kultivovaným Európanom�.

Robert A. Horváth sa venuje vývoju �tatisti-
ky a vzniku etnografie v Uhorsku. Jeho výklad,
ktorý sa opiera o také, i Slovákom známe osob-
nosti, ako Te�edík (Tessedik) alebo Èaploviè
(Csaplovics), sa v istých smeroch odchy¾uje od
výkladov známych na Slovensku (napr. v dielach
V. Urbancovej). Jeho my�lienky v�ak nie sú bez
zaujímavých podnetov, ktoré by iste stáli o na�u
erudovanú reakciu.

K dejinám vedy prispieva zasvätená obsiah-
la �túdia Justina Stagla o málo známom rakú-
skom cestovate¾ovi a sociálnom bádate¾ovi gró-
fovi Leopoldovi Berchtoldovi. Podobne Joan
Leopold analyzuje názory nieko¾kých filozofov
z konca 18. a prvej polovice 19. storoèia, ktorí
ovplyvnili prístupy humanitných vedcov k vý-
skumom kultúry v Rakúsku. K vývoju etnogra-
fie, resp. etnológie v Rakúsku sa vyjadrujú i na-
sledujúce príspevky autorov Rassema,

Rupp-Eisenreichovej, Schmida, Feesta, Melk-
Koch a ïal�ích. Je to zaujímavé èítanie, preto�e
skoro vo v�etkých prípadoch autori sledujú vy-
brané osobnosti alebo vybrané obdobie disciplí-
ny v �irokých medzinárodných a interdisciplinár-
nych súvislostiach.

Pre slovenského èitate¾a ve¾mi cennou je �tú-
dia Endre Kissa o názoroch na �národ�
a �etnicitu� v politickom myslení Maïarov v ob-
dobí po rakúsko-uhorskom vyrovnaní.

Zborník uzatvára e�te jedna úvaha zostavo-
vate¾a J. Stagla s provokatívnym názvom �Bol
Malinowski Rakú�anom?� Autor na základe den-
níkov a kore�pondencie po¾ského etnológa, kto-
rý pôsobil vo Ve¾kej Británii, uva�oval o austro-
slavizme Malinowského a jeho názoroch na túto
otázku. Vydoloval rozhodne nieko¾ko ve¾mi za-
ujímavých my�lienok, ktoré zabraòujú chápa�
Malinowského úvahy o národnej identite len pr-
voplánovo, splo�tene a zú�ene.

Recenzovaný zborník priná�a mnoho nové-
ho materiálu k dejinám vedy v krajinách býva-
lého Rakúsko-Uhorska. Odporúèam ho ka�dé-
mu, kto sa mieni zaobera� vývojom a dejinami
etnológie na Slovensku. Iste v òom nájde ve¾a
podnetov i faktov na zamyslenie.

 Gabriela Kiliánová

J. TIBENSKÝ:
POCTIVÁ OBEC BUDMERICKÁ
Vyd. RAK, Obecný úrad Budmerice, 1996

Pri najnov�ej monografii popredného sloven-
ského historika J. Tibenského Poctivá obec bud-
merická (vydalo Vydavate¾stvo RAK v spolu-
práci s Obecným úradom v Budmericiach, 1996)
som si znovu uvedomil, aká je �a�ká a namáhavá
cesta za historickým poznaním, ko¾ko trpezlivosti
treba pri zbieraní faktov, aby z nich vznikol prav-
divý obraz historickej skutoènosti. Aj J. Tiben-
ský to dobre vedel, a napriek tomu dal svojim
rodákom z Budmeríc s¾ub, �e na dôchodku na-
pí�e knihu o dejinách rodnej obce.

700. výroèie �vstupu Budmeríc do dejín�, ako
toto jubileum prvej zmienky o obci nazval J. Ti-
benský, bolo vhodnou príle�itos�ou splni� s¾ub.
Pä� rokov usilovnej práce potreboval J. Tibenský
na �túdium v archívoch, spracovanie získaného
materiálu a jeho interpretovanie v historicko -ná-
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rodopisnej monografii, ktorej dal podtitul Ka�-
dodenný �ivot slovenskej dediny na konci feu-
dálnej éry.

Metóda historicko-národopisnej monografie,
ako spôsob skúmania súboru kultúrnych javov
v jednej obci alebo oblasti, je ve¾mi efektívnou
metódou pre pochopenie a uchovanie tej èasti
kultúrneho dedièstva, ktorú nazývame dejinami
ka�dodenného �ivota.

Obsah i forma knihy J. Tibenského v�ak ïa-
leko presahuje zámer pripomenú� si významné
jubileum vzniku rodnej obce. Autor òou urobil
ve¾kú slu�bu slovenskej kultúre i vede, lebo je-
ho monografia je hlbokou sondou do �ivota slo-
venskej dediny na konci feudalizmu. Len takýmto
poznaním je mo�né utvori� si obraz o tom, ako
si na�i predkovia organizovali svoje materiálne
prostredie, aké sociálne in�titúty k tomu potre-
bovali i ako bol ich spôsob �ivota podmienený
konkrétnymi prírodnými, historickými a sociál-
no-hospodárskymi podmienkami doby, v ktorej
�ili. Len objektívne, vo v�etkých naznaèených
súvislostiach pochopený obraz spôsobu �ivota
a kultúry dáva právo uva�ova� o ich prínose do
procesu, ktorý nazývame dejinami európskej ci-
vilizácie, ale i pochopi�, èo sme z nej aj získali.

Mo�no len súhlasi� s názorom J. Tibenského,
�e pri koncipovaní budúcich historických syntéz
by bolo metodologicky ve¾mi u�itoèné kombi-
nova� doteraz preva�ne �horizontálnu� metódu
výskumu prameòov v�eobecného charakteru
s �vertikálnou� metódou, s håbkovými sondami
do histórie vytipovaných miest a obcí v jednot-
livých regiónoch Slovenska. Zov�eobecnenie
v syntézach by tak získalo na spo¾ahlivosti a na-
�e dejiny pestrej�í kolorit.

Márna by v�ak bola snaha J. Tibenského spl-
ni� daný s¾ub, keby nena�iel podporu v rodnej
obci. Obecnému úradu i tamoj�iemu Vydavate¾-
stvu RAK sa podarila na Slovensku ojedinelá vec
� nielen nájs� prostriedky na vydanie publikácie
a spolu s òou pripravi� v Západoslovenskom
múzeu v Trnave i výstavu dobových fotografií
Sto rokov jednej západoslovenskej dediny, ale
vzbudi� aj pocit integrácie a potrebu vzájomnej
kooperácie medzi obyvate¾mi obce. Týmto nado-
budla kniha J. Tibenského Poctivá obec budme-
rická ïal�í rozmer, ktorý súèasnému Slovensku
tak ve¾mi chýba.

 Peter Slavkovský

GARAJ BERNARD:
GAJDY A GAJDO�SKÁ TRADÍCIA NA
SLOVENSKU
Bratislava, ASCO, Ústav hudobnej vedy SAV
1995, 277 strán, 54 fotografií a reprodukcií, 11
ilustrácií a grafov.

Jednou z posledných, ak nie vôbec posled-
nou významnou etnomuzikologickou monogra-
fiou, je práca Bernarda Garaja Gajdy a gajdo�-
ská tradícia na Slovensku, ktorou autor
symbolicky ukonèil jednu etapu bádate¾ského
úsilia na pôde Ústavu hudobnej vedy SAV, venu-
júc sa v nej z ve¾kej èasti práve vedeckému vý-
skumu tohto hudobného nástroja a jeho tradícii.
V úvode pí�e autor: �Máloktorý hudobný nástroj
má takú dlhú tradíciu, je súèas�ou hudobného in-
�trumentára to¾kých národov a mal také spolo-
èenské uplatnenie ako gajdy�, predstavujú toti�
nástroj s univerzálnymi vlastnos�ami, spoloèný-
mi pre väè�inu európskych i mimoeurópskych
krajín, ale i s vlastnos�ami �pecifickými pre jed-
notlivé národné a regionálne modifikácie tohto
nástroja. Garaj tak nadviazal na bádate¾ské akti-
vity, ktoré boli najsilnej�ie najmä v krajinách, kde
sa gajdo�ská tradícia stala súèas�ou národnej kul-
túry, napr. v �kótsku, Francúzsku, �panielsku,
Bulharsku. Základné teoretické práce A. Baine-
sa, R. Leydiho, J. van der Meera a ïal�ích o ty-
pológii európskych, mimoeurópskych, ale naj-
mä západoeurópskych gájd sa gajdám na
Slovensku venujú len okrajovo. Významným
publikáciám, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi typ-
mi gájd v jednotlivých krajinách Európy chýba,
naèo upozoròuje B. Garaj, dôraz na akustické
a intonaèné vlastnosti nástroja, techniku hry,
a najmä na interpretaèné problémy. Jedným
z autorových prvoradých zámerov bola snaha
spoji� doteraj�ie výsledky ergologického a tech-
nologického charakteru s menej známymi oblas-
�ami nástrojového výskumu, máme na mysli pre-
dov�etkým techniku hry, interpretaèné �týly
a repertoár, èo sa B. Garajovi aj podarilo.

Gajdy predstavujú v slovenskom ¾udovom in-
�trumentári najzlo�itej�í aerofón. Ich diferenciaè-
ný vývoj spôsobil, �e aj na relatívne malom úze-
mí Slovenska sa stretávame s ich znaènou
typologickou rozmanitos�ou. Preto sa autor v mo-
nografii po úvodnom Náèrte historického vývo-
ja gájd zameriava v èasti Typológia gájd na zvu-
kové, technologické a interpretaèné rozdiely
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u dvojhlasných a� pä�hlasných gájd. B. Garaj
neobchádza ani zaniknuté typy gájd, prípadne
niektoré nové kon�trukèné rie�enia. Na ïal�ie
èasti monografie, ktoré sa venujú výrobe a vý-
zdobe gájd, autor nekladie dôraz, preto�e touto
oblas�ou sa u� etnomuzikológia sèasti zaoberala
a �výroba gájd je èinnos�, ktorá je èo do pou�i-
tých materiálov, pracovných pomôcok a techno-
logických postupov charakteristická pre ka�dé-
ho výrobcu zvlá��� (s. 45). Procesom tvorenia
tónu a jeho zvukovou kvalitou sa autor zaoberá
v èasti Akustické vlastnosti a tónový materiál.
Neocenite¾nou devízou B. Garaja pri práci na tejto
monografii bol fakt, �e sa sám od útleho detstva,
ako jeden z pokraèovate¾ov gajdo�ského rodu
Garajovcov z oblasti Pohronského Inovca, stre-
tal s týmto nástrojom a dokonale ho ovláda. Po-
znajúc verne ekológiu gájd v naju��om i �ir�om
slova zmysle mohol rie�i� úzko �pecializované
problémy v kapitole Spôsob hry na gajdách, napr.
dr�anie nástroja, koordinácia úkonov pri ovládaní
vzduchového rezervoáru gájd, prstoklad, sprie-
vodná motorika gajdo�skej hry, proces vylade-
nia gájd. Zásadný prínos monografie je pod¾a nás
v èastiach Gajdo�ský interpretaèný �týl a Regio-
nálne a individuálne znaky gajdo�skej hry. Ob-
javuje sa tu celý rad muzikologických problémov
� rytmizovanie melódie, melodické ozdoby, sú-
vislos� viachlasu s kon�trukciou gájd, interpre-
taènými mo�nos�ami a spoloènou hrou gájd
s hus¾ami, forma a jej modifikácie � ktoré majú
dôle�itú �týlotvornú vlastnos�. Na základe podrob-
nej analýzy zvukových nahrávok B. Garaj rozli-
�uje 4 regionálne gajdo�ské �týly v oblastiach
severnej Oravy, Pohronského Inovca, Podpo¾a-
nia a v okolí Nitry, súèas�ou ktorých sú aj indi-
viduálne gajdo�ské �týly viacerých osobností
v hre na tento zaujímavý nástroj, napr. herný �týl
E. Levasovského, J. Rajnohu, G. Adamca, A.
Baranca, D. Garaja st., B. Garaja st. z oblasti Po-
hronského Inovca, A. Michelika, J. Huïana a J.
Pavlova z Podpo¾ania a J. Antalíka z Cabaja pri
Nitre. Osobitne prínosné a doposia¾ menej zná-
me sú poznatky o gajdo�skom repertoári a jeho
zvlá�tnostiach, napr. o mikroútvaroch gajdo�skej
hry a tie� o hudobnej stránke gajdo�ských pies-
ní. Garaj neobi�iel ani èas� gajdo�ského reperto-
áru, rozsahom neve¾kú, ale z hudobného h¾adis-
ka významnú a doteraz takmer tabuizovanú,
ktorú tvoria piesne vnútornou �truktúrou a roz-
sahom nevyhovujúce mo�nostiam nástroja. To-

muto problému sa venuje v èasti Vz�ah vokálnej
a gajdo�skej interpretácie. Jedným z k¾úèových
problémov etnomuzikológie, a e�te stále nie
uspokojivo dorie�eným, je transformácia zvuko-
vého materiálu do notovej podoby � transkrip-
cia. Autor venoval tejto otázke pozornos� nielen
v rámci monografie v èasti Transkripcie gajdo�-
skej hry, ale aj vo viacerých �túdiách. Vlastný,
detailne prepracovaný, úèelný a pritom �¾ahko�
èitate¾ný spôsob transkripcie vidíme v prílohe
monografie, ktorú tvorí 31 transkripcií gajdo�-
skej hry rôznych �týlov a 36 gajdo�ských piesní,
ktoré mapujú celú �írku gajdo�ského repertoáru.
Súèas� monografie tvorí tie� súpis audiovizuál-
nych a zvukových záznamov gajdo�skej hry v ar-
chíve Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave
a zoznam gajdo�ov a výrobcov gájd na Sloven-
sku. Ka�dý organologický problém, týkajúci sa
viac hudobnej histórie a ikonografie v úvode
monografie, alebo koncipovania nástrojovej sys-
tematiky, èi viacerých hudobno-teoretických otá-
zok, autor konfrontoval s názormi predchádza-
júcich hudobnovedných prác, ktoré vy�li u nás
i v zahranièí, èo svedèí o vysokej erudovanosti
autora. Na s. 144-150 uvádza B. Garaj rozsiahly
zoznam odbornej muzikologickej literatúry. Ce-
lú knihu a v nej pertraktované problémy vhodne
dopåòajú èiernobiele fotografie a kvalitné ilustrá-
cie R. Andrisa, M. Bièana a R. �ilíka. Dá sa po-
veda�, �e nad�tandardným �vybavením� mono-
grafie je 24 stranové resumé v anglickom jazyku.
Vzh¾adom na obsah publikácie by sme v�ak oèa-
kávali aj kvalitnej�iu a trvácnej�iu väzbu knihy.

V èase, keï je skôr nedostatok pôvodnej
slovenskej kni�nej tvorby, je tento edièný po-
èin � pritom úzko odborne �pecializovaný � ne-
smierne záslu�ný, nehovoriac o jeho výz-
namnom mieste v slovenskej muzikologickej
literatúre.

 Peter Michaloviè

Z. KUMER:
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI KORO�KE.
III. SPODNJ RO�.
In�titut za slovensko narodopisje. Znanstveno
raziskovalnega centra pri Slovenski akademii zna-
nosti in umetnosti. Celovec 1992. 631 s.
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Hudobná kultúra etnických men�ín, ktorá sa
vyvíja v �pecifických podmienkach etnických
presahov a ostrovov, stavia etnomuzikologický
výskum pred otázku prienikov a syntéz viacerých
hudobných kultúr. Stupeò adaptácie èi asimilá-
cie, identifikovaný priamo v hudobnom a pies-
òovom materiáli, sa stáva dôle�itým zdrojom in-
formácií o stave kultúrnej tradície etnickej
men�iny. Tretí diel piesòovej zbierky, pripravo-
vanej poprednou osobnos�ou slovinskej etnomu-
zikológie Zmagou Kumer, je súèas�ou rozsiahlej
monografickej práce, ktorá je venovaná piesòo-
vej kultúre Slovincov v Korutánsku. Priná�a
materiál z oblasti Gaital (Ziljiska dolina) a Ro-
sental (Ro�), ktorý bol získaný prostredníctvom
terénnych výskumov od roku 1976 do súèasnos-
ti a doplnený o historické zápisy od polovice
minulého storoèia.

Región Korutánska je bilingválnou oblas�ou,
k poznaniu jeho hudobných tradícií prispieva rov-
nako výskum slovinských aj rakúskych etnomu-
zikológov. Systematicky sa tejto oblasti venuje
u� dlh�í èas z rakúskej strany E. Logar, ktorý
vymedzil kultúrnu situáciu korutánskych Slovin-
cov ako ��ivot v dvoch kultúrach�. Významné
sú jeho porovnávacie práce v oblasti piesòového
repertoáru a interpretaèných charakteristík spe-
vu.

Výskum Z. Kumer v Korutánsku sa zameral
okrem slovinskej piesòovej a in�trumentálnej tra-
dície na prejavy, v ktorých je hudba zastúpená
ako ich integrálna súèas� � tanec, obyèaje a zvy-
ky. Potvrdil �ivotnos� slovinskej piesne na tomto
území, hoci v rôznych formách existencie.
V zbierke � vzh¾adom na stav tradície � domi-
nujú texty piesní; výskum nezachytil pieseò v�dy
kompletne, nápevy sa vo vedomí spevákov na-
chádzali v niektorých prípadoch len v podobe
fragmentov. Texty sa stali napokon i východis-
kom èlenenia materiálu � pieseò je v monogra-
fii priblí�ená prostredníctvom �ánrov a roztrie-
dená do 15 skupín. Vytvára obraz o osobitostiach
�ánrovej �truktúry slovinskej piesne v tejto ob-
lasti. Významom a poèetnos�ou dominujú pre-
dov�etkým epické a ¾úbostné piesne, a to v his-
torických i súèasných zápisoch. Tvoria bohatý
repertoár a zrejme patria k najaktuálnej�ej zlo�-
ke piesòovej tradície korutánskych Slovincov.
Ïal�ie �ánrové skupiny sú vo výbere zastúpené
v ove¾a skromnej�om mno�stve � piesne spoje-
né s jednotlivými fázami �ivota èloveka, piesne

ka�dodenných a sviatoèných príle�itostí. Zbier-
ka kladie dôraz na zachytenie variabilnosti ma-
teriálu, ktorá je pre poznanie stavu tradície tohto
typu osobitne dôle�itá. V rámci jednotlivých �án-
rov sú piesne zaèlenené do skupín pod¾a typov,
ktoré sústreïujú viaceré textové varianty. Obsa-
huje 349 variantných skupín textov piesní, z to-
ho okolo 280 kompletných hudobno-textových
zápisov.

Piesòová zbierka priná�a zaujímavý materiál
z hudobného h¾adiska. Prevaha harmonickej
piesne a tonalít s vplyvom tonálnoharmonické-
ho myslenia, tvarovanie melodickej línie, rytmic-
ko-metrická �truktúra s výraznou prevahou ne-
párneho, preva�ne trojdobého metra a pretaktia,
refrény a piesòová forma typu Schnaderhüpfel
vytvárajú príznaèné �týlové elementy, ktoré zbli-
�ujú túto piesòovú tradíciu s rakúskou piesòou.
Medzi materiálom mo�no nájs� len málo príkla-
dov na archaickú formu èi tonálnu �truktúru;
nachádzajú sa medzi svadobnými piesòami a ko-
ledami. Významným faktorom pestovania slovin-
skej piesne v Korutánsku sa stal zborový spev.
Interpretuje pieseò v �pecifických formách viac-
hlasu, ktoré sú zalo�ené na homofonicko-harmo-
nickom princípe, s prevládajúcou trojhlasnou
a �tvorhlasnou faktúrou, prièom je dôle�ité, �e
tento spôsob interpretácie spätne ovplyvnil aj jed-
nohlasný spev. Táto skutoènos� je zjavná najmä
v oblasti doliny Rosental, èo dokladajú mnohé
zápisy piesní v zbierke.

Vo svetle nového materiálu pribli�uje Z. Ku-
mer piesne typu tzv. Schnaderhüpfel (�poskoè-
nice�) � piesòovú formu, ktorá je typická pre
východoalpskú oblas� a frekventovaná v bavor-
skej a rakúskej ¾udovej tradícii. Nadväzuje tým
na diskusie o románskom alebo slovanskom pô-
vode tejto piesòovej formy a odvolávajúc sa na
porovnávací výskumu ver�ovej a strofickej �truk-
túry sa v úvodnej �túdii k zbierke prikláòa k ná-
zorom o jej staroslovanskom základe. Napriek
tomu, �e pôvod tejto piesòovej formy nie je do-
rie�ený, v nemeckej odbornej literatúre sa udr-
�uje názor o jej románskom pôvode (I. Grafe-
nauer, C. Rotter, K. Beitl a i.), prièom sa uvádzajú
typologické paralely v slovanských kultúrach.
V slovinských piesòach z Korutánska je táto for-
ma zastúpená takmer vo v�etkých piesòových
�ánroch, a to tak v �artovných a taneèných, ako
aj v lyrických piesòach. Bez oh¾adu na urèenie
pôvodu v�ak piesòová forma typu Schnader-
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hüpfel ostáva jedným z príkladov zlo�itých slo-
vansko-nemeckých vz�ahov na etnicky zmie�a-
nom území.

Tradièná slovinská hudobná kultúra tvorí pre-
chodnú oblas� medzi kultúrou balkánskych Slo-
vanov a západoeurópskou hudobnou kultúrou.
Piesne a hudba korutánskych Slovincov sú jej
�pecifickou modifikáciou. Piesòová zbierka ko-
rutánskych Slovincov je navy�e prínosom k po-
znaniu men�inových kultúr v stredoeurópskej
oblasti. Kultúrny profil tohto regiónu sa utváral
v zlo�itých medzietnických vz�ahoch, v ktorých
ako významné vystupujú práve kontakty slovan-
ských a neslovanských etník. Spolu s dokumen-
taènými údajmi, doplnenými o informácie týka-
júce sa kontextu spevu, s odkazmi na varianty,
so slovníkom náreèových výrazov a viacerými
katalógmi k piesòovému materiálu zbierka na-
chádza uplatnenie pri porovnávacom výskume.

 Hana Urbancová

ARON GUREVIÈ:
NEBE, PEKLO, SVÌT
Cesty k lidové kultuøe støedovìku.
Z ruského originálu Problemy srednevekovoj
narodnoj kultury, Moskva l98l, pøelo�il a doslov
napsal Jaroslav Kolár. Praha l996.

Po patnácti letech se do rukou èeské veøej-
nosti dostává kniha pøedního ruského medieva-
listy, která pøesahuje úzce historický rámec a do-
týká se jiných vìdních oborù vèetnì folkloristiky.
Navazuje na pøedchozí autorovy studie, vìnova-
né problémùm støedovìku, zejména na publikaci
Kategorie støedovìké kultury z roku l972 (èeský
pøeklad l978). Její zpracování Gurevièe pøivedlo
k polo�ení otázky duchovních zdrojù my�lení
støedovìké spoleènosti a jejich odrazu v dobové
kulturní tvorbì. Recenzovaná práce, v originálu
nazvaná Problemy srednevekovoj narodnoj kul-
tury vy�la pod titulem Nebe, peklo, ráj. Èeské
vydání obsahuje je�tì dodatky, poprvé uveøejnì-
né v nìmeckém pøekladu knihy r. l986 (Mittel-
alterliche Volkskultur Probleme zur Forschung),
které jsou urèitou zvlá�tností díla. Èasto se ne-
setkáváme s tím, aby autor s odstupem nìkolika
let dokázal poukázat na metodologická úskalí
svých analýz a provedl upøímnou korekci vlast-

ních my�lenek. Práce tak získává rozmìr nekon-
èícího badatelského úsilí, který je sympatický.

Pøedmìtem autorova zájmu je duchovní �i-
vot støedovìké spoleènosti, reflektovaný v památ-
kách evropského latinského písemnictví raného
a vrcholného støedovìku. Prostøednictvím tìch-
to pramenù se pokou�í odhalit rozpornost du-
chovního klimatu støedovìku s jeho dichotomií
oficiálního spoleèenského vìdomí a vìdomí ne-
vzdìlaných vrstev. Sna�í se proniknout k jejich
vzájemným vztahùm a prokázat existenci �ivé-
ho, �svérázného� proudu støedovìkého my�lení
masové, nevzdìlané èásti spoleènosti.

Celá práce je poznamenána snahou dolo�it,
�e støedovìké my�lení není zdaleka vyèerpáno
obrazem, který nám ztvárnila dobová aristokra-
tická a elitáøská vrstva spoleènosti v dílech teo-
logù, filosofù, básníkù a historiografù. Podsta-
tou Gurevièova zkoumání je problematika lidové
religiozity jako základu pro pochopení mentali-
ty tohoto my�lení a její projevy v ka�dodenní
nábo�ensko-kulturní praxi, prostoupené nábo-
�enskými pøedstavami, obøady a vírou v nadpøi-
rozeno. V centru jeho pozornosti není míra zbo�-
nosti a oddanosti evangelijním ideálùm, ani
otázka toho, jak vìøící chápali obsah m�e a litur-
gie, nýbr� snaha prozkoumat zpùsob, jakým si
støedovìký èlovìk osvojoval svìt.

Výbìr pramenù umo�nil autorovi vyèlenit
jeden specifický aspekt, který oznaèuje jako �pa-
radox støedovìké kultury�. Vzniká støetáváním
a prolínáním �oficiální� kultury vzdìlaných lidí
s folklórními tradicemi a církevní doktrínou.
Gureviè zpochybòuje dosavadní nazírání na li-
dovu kulturu støedovìku, která je pøipomínána
jen zbytky dávných mýtù, eposu a pohanskými
pøe�itky a v nìm� je lidová religiozita chápána
jako �vulgarizovaná verze køes�anství�. Tyto po-
chybnosti jsou mu východiskem k formulování
vlastního pojetí støedovìké lidové kultury, v nìm�
pøijímá Le Goffovy my�lenky o lidové neboli
folklórní kultuøe. To mu umo�òuje na jedné stra-
nì vymezit racionalismus �klerické� kultury,
dìlící svìt na dobro a zlo a na druhé stranì mlu-
vit o ambivalentnosti lidové kultury, schopné
pøijmout dobro a zlo jako stránky produktivního
lidského �ivota v pøirozeném prostøedí. Nejde
mu, jak zdùrazòuje, o historii kultury, ale o po-
znání jejího vnitøního systému, o pokus pøeko-
nat neadekvátní pøístup k lidové religiozitì, o po-
kus o antropologický prùzkum jedné, dosud
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nestudované vrstvy støedovìké kultury z období
6.-l3. století. Která témata zvolil Gureviè k for-
mulaci svých tezí?

První kapitola je úvahou o metodice pramen-
né analýzy. Autor vymezuje východiska studia
støedovìké kultury, postavená na analýze jednot-
livých písemných �ánrù církevní literatury, ur-
èené lidovým vrstvám, jako jsou penitenciály,
katechismy, hagiografie, exempla, legendy, vy-
právìní o putování du�í záhrobím. Jeho zájem
v�ak není soustøedìn na genezi a vývoj tìchto
�ánrù, ale na jejich funkci v reálném �ivotì støe-
dovìkých lidí. Je si vìdom rùzné hodnoty pra-
menù z hlediska jejich poznávacích mo�ností, jde
mu v�ak o nový pohled na �nízkou vrstvu latin-
ského písemnictví�, která a� dosud stála mimo
pozornost historikù. Uvedené prameny pova�u-
je za nejvýznamnìj�í komunikaèní kanály mezi
oficiální ideologií a lidem, odrá�ející podstatné
stránky lidového názoru na svìt a lidové religio-
zity. Následující èásti je tøeba pojímat jako po-
sloupné etapy jediného my�lenkového proudu,
smìøujícího k øe�ení zmínìného paradoxu støe-
dovìké kultury: k prolnutí obou jejich aspektù,
lidového a uèeneckého, v celku vìdomí.

V druhé kapitole, vìnované legendické lite-
ratuøe, Gureviè pøibli�uje atmosféru, v ní� vy-
rùstala hagiografie. Rozebírá partikularismus so-
ciálního �ivota støedovìké spoleènosti, vztah mezi
svìtci a vìøícími, kult svatých a modloslu�ebnic-
tví, vznik tzv. samozvaných svatých a dal�í prob-
lémy. Kolosální nárùst kultu svìtcù ve støedovì-
ku spojuje s pøetrváváním kultu pøírodních sil,
který neodumøel po christianizaci, ale pøes v�e-
chen církevní odpor se uchoval do následujících
staletí.

V tøetí kapitole se autor pokou�í rozkrýt køes-
�anské my�lení duchovenstva v konfrontaci
s ka�dodenní nábo�enskou praxí prostých lidí na
základì analýzy penitenciálù. Tyto pøíruèky pro
zpovìdní praxi, u�ívané katolickými knì�ími,
obsahovaly dotazy na urèité høíchy, které se beze
zmìny opakovaly po mnoho staletí a podle auto-
ra jsou obrazem toho, v co vìøily a jak se chova-
ly �iroké vrstvy støedovìké spoleènosti. Rozbo-
rem zpovìdních knih chce Gureviè dolo�it, �e se
mýlí historici, kteøí vidí následnost lidových tra-
dic a køes�anství. Ve skuteènosti na sebe pùsobí
dva synchronní aspekty støedovìkého spoleèen-
ského vìdomí, vytváøející jednotu, kterou lze
nazvat �lidovým køes�anstvím�.

Vztah lidí støedovìké epochy k smrti a jejich
pøedstavy o záhrobí jsou obsahem ètvrté kapito-
ly. Obrazy záhrobního �ivota pøedstavují integ-
rální slo�ku církevní ikonografie a literatury:
dramatické scény konce svìta, vzkøí�ení mrtvých,
poslední soud a zobrazování pekla byly úèinné
prostøedky nábo�enského vzdìlávání vìøících. Na
základì pøíkladù ranì støedovìké literatury zá-
hrobního vidìní dochází Gureviè k závìrùm
o dvojakosti køes�anského uèení o smrti a po-
smrtné odplatì: radostné oèekávání pøíchodu krá-
lovství bo�ího pro v�echny vìøící, vlastní prvot-
nímu køes�anství, bylo nahrazeno strachem pøed
pøísnou odplatou, nevyhnutelnì oèekávající vìt-
�inu smrtelníkù.

Na eschatologické téma navazuje pátá kapi-
tola, ve které se autor sna�í osvìtlit stav nábo-
�enské výchovy støedovìkých lidí studiem Luci-
dáøe z pøelomu ll. a l2. století. Za charakteristický
rys tohoto traktátu, obsahujícího zjednodu�ený
výklad základních teologických tezí, pova�uje
úvahy o problému spasení v sociálním aspektu,
zvlá�tì v rozpracování pøedstav o nevyhnutel-
nosti odplaty za høíchy a dobré skutky, v nich�
se promítá velká propast mezi dvìma rovinami
støedovìké religiozity.

Poslední �está kapitola reflektuje nìkteré dal�í
aspekty støedovìkého vnímání svìta, jeho� ne-
postradatelnou souèástí je podle autora paradox-
nost, zvlá�tnost, antinomiènost. Polemizuje pøi-
tom zejména s Bachtinem, který svými pracemi
o karnevalové, smíchové kultuøe poukázal na
dosud zcela pøezírané vrstvy støedovìkého poci-
�ování svìta. Zdùrazòuje, �e lidovému chápání
byla v té dobì vlastní tendence pøevádìt v�e spi-
rituální do smyslové, vìcné roviny. Tuto my�len-
ku provìøuje na výkladech o neèisté síle, o høí-
chu a ctnosti, o významu ïábla, o démonologii.
Staví se proti platnosti Bachtinových vývodù,
zdùrazòujících význam grotesknosti v mimocír-
kevní kultuøe støedovìku, lokalizované v�ak zej-
ména do pozdnì gotického støedovìkého mìsta.
Na rozdíl od nìj pova�uje Gureviè grotesknost
za styl my�lení støedovìkého èlovìka vùbec.
Smíchový �ivel podle nìj nestojí proti oficiální-
mu a sakrálnímu, posvátné se smíchem nezpo-
chybòuje.

V závìru autor rozebírá nìkteré dal�í jevy
nábo�enského �ivota støedovìku, jako jsou cír-
kevní exkomunikace, rituální kletby a dal�í. Zto-
to�òuje se s názory, prezentovanými v pracech
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nìkterých autorù (J. Toussaert, G. Brase, J. De-
lumeanu, J. Ferbé, E. Le Roy Laduir), kteøí se
shodují na tom, �e epocha vlastního støedovìku
nebyla dobou naprosté nadvlády oficiálního køes-
�anství v duchovním �ivotì spoleènosti, �e øado-
vý Evropan byl christianizován jen povrchnì a �e
podstatný obsah nábo�enství zùstal nepochopen
a manifestoval se vìt�inou mechanickým uplat-
òováním rituálu. Tento nový pohled pova�uje
Gureviè za dùsledek posunu od studia nábo�en-
ské historie støedovìku, soustøedìné na dìjiny
církve, dogmat, teologie a mystiky smìrem k so-
ciologii nábo�eství.

V dodateènì pøipojených poznámkách na kon-
ci knihy autor doplòuje a dále promý�lí výklad
k jednotlivým kapitolám a pøiznává, �e poci�uje
neostrost nìkterých pou�itých klíèových pojmù.
Pro etnologa jsou inspirující zvlá�tì jeho úvahy
nad pojmem lidová kultura. Má za to, �e se mu
nepodaøilo najít pøimìøený výraz pro posti�ení
podstaty tohoto jevu, jeho� obsah koriguje termí-
nem �mentalita�. Její zkoumání, jak uvádí Gure-
viè, �dává poznat neopakovatelnou svéráznost li-
dové kultury jako celku�. Okruhy øe�ených témat
svìdèí o �íøi pøístupù, se kterou chce autor dospìt
k podpoøe vlastních stanovisek. Oprávìné je jeho
tvrzení, �e lidová kultura, respektive mentalita li-
dových vrstev má svou dynamiku a vývoj. Nìk-
teré jeho my�lenky jsou v�ak diskutabilní a mo-
hou vést k podpoøe schematického pohledu, který
prezentuje institucionální, feudální a církevní
mentalitu jako nehybnou, uzavøenou ve vlastních
dogmatech. Z hlediska vý�e uvedeného se jako
problematické jeví i jeho � by� vìdomé � odhléd-
nutí od oblasti rytíøské a mì��anské kultury a je-
jich vzájemného pùsobení ve vztahu ke kultuøe
�nevzdìlaných pros�áèkù� a kultuøe vzdìlancù.

Gurevièova kniha je významným podnìtem
k poznávání evropské duchovní kultury støedo-
vìku, v jeho� vrcholném období se u nás formo-
valy základy tradièní lidové kultury. Není pochyb
o tom, �e obdobnì cílená zkoumání na�ich pí-
semných památek by napomohlo, jak pí�e v do-
slovu J. Kolár, �objasnit i leccos ze specifické
povahy èeského �podzimu støedovìku�, vyzna-
èeného první evropskou reformací a husitskou
revolucí s výraznými lidovými proudy, v nich�
se patrnì ozvaly i tóny starého lidového rustika-
lizovaného køes�anství.�

 Alexandra Navrátilová

MICHAL LUTOVSKÝ:
HROBY PØEDKÙ
Sonda do �ivota a smrti dávných Slovanù.
Vydalo nakladatelství Academia, Praha l996, l80
stran.

Kniha je populárnì vìdeckou prací, která sez-
namuje �irokou veøejnost s poznatky z archeo-
logických výzkumù mohylových pohøebi�� z ob-
lasti støedního Povltaví, nedaleko Ko�lí u Orlíka.
V letech l986-l99l zde bylo odkryto a prozkou-
máno dvanáct slovanských mohyl z 8. a 9. sto-
letí se spálenými i nespálenými lidskými pozùs-
tatky a øadou stop po rituálních úkonech. Pùvodní
zámìr � pøiblí�it laickému ètenáøi tyto výzkumy
� pøivedl autora k my�lence zprostøedkovat mu
zároveò i pohøební zvyklosti na�ich pøedkù. Des-
kripci archeologických málezù obohatil o infor-
mace z pøíbuzných vìdních oborù, pøedev�ím
z historie a etnologie a tak vznikla práce, která
pojednává nejen o pohøebi�ti v Ko�lí a soudo-
bých jihoèeských mohylách, ale i o charakteru
pohøebních obøadù slovanské èásti ranì støedo-
vìké Evropy.

Úvodní kapitoly seznamují ètenáøe s nìkte-
rými základními archeologickými termíny a uvá-
dìjí ho do obecné problematiky mohylových
pohøebi�� raného støedovìku, jednoho z nejdù-
le�itìj�ích etap vývoje evropských národù. Hro-
by s mohylovým násypem byly tehdy budovány
germánskými, slovanskými i baltickými kmeny
a nacházíme je i u støedoasijských koèovníkù.
Vývoj pohøbívání postupoval od spalování a uk-
ládání do uren ke kostrovým pohøbùm. K nasy-
pávání posledních mohyl, v nich� nacházíme oba
zpùsoby pohøbívání, docházelo podle autora zøej-
mì v lO. století. V následující kapitole Lutovský
podrobnì popisuje nálezy v jednotlivých mohy-
lách v Ko�lí a podává pøehled teritoriálního roz-
místìní mohylníkù v oblasti ji�ních Èech (v okolí
Èeských Budìjovic, Tábora a Bechynì, Netolic
a Prachatic a ve støedním Povltaví).

Po prezentaci vlastních archeologických vý-
zkumù se autor zamìøuje k �ir�ímu pohledu na
tematiku slovanského pohøebního rituálu. Vychá-
zí pøitom z rùznorodého materiálu získaného
z odborné literatury a pramenù: ze zpráv arab-
ských cestovatelù, obchodníkù a køes�anských
misionáøù, z údajù z Kosmovy a Hájkovy kro-
niky, ze záznamù Burcharda Wormského a dal-
�ích støedovìkých pramenù, ze severských ság
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i z publikovaných etnologických výzkumù. S je-
jich pomocí nastiòuje obraz o mo�ném charak-
teru pohøebního obøadu starých Slovanù, zahr-
nující lidské obìti, pohøební prùvody a pláèe,
spalování, hostiny, tryzny a milodary. Oprávnì-
nì je si pøitom vìdom nebezpeèí extrapolace po-
znatkù rùzné èasové a teritoriální úrovnì, stejnì
tak jako nejednoznaènosti ve výkladu nìkterých
nálezù ve vztahu k oblasti duchovní kultury.
V dal�ích kapitolách se Lutovský zamý�lí nad
výbìrem prostoru pro umístìní mohyl a nad úlo-
hou strachu z mrtvých, ovlivòující pohøební
zvyklosti. Za pozoruhodný jev pova�uje �domy
mrtvých�, jakési døevìné konstrukce rituálního
významu, vybavené zámìrnì nièenou keramikou,
které se symbolicky zapalovaly podobnì jako lid-
ská tìla a zvíøecí obìtiny. Mezi jiným vìnuje po-
zornost zvlá�tním zpùsobùm ukládání spálených
pozùstatkù (nazývaných �nadmohylové�
a �nadnásypové�) a sleduje také otázku nástupu
kostrových hrobù v Èechách, který klade a� do
období kolem poloviny 9. století. Ze seznamu
mo�ných pøíèin konce �árového pohøbívání v Èe-
chách v podstatì vyluèuje vlivy køes�anství stej-
nì tak jako vlivy koèovných avarských kmenù.
Zabývá se také pøedstavami o ne�ádoucím ná-
vratu zemøelých, jak se projevovaly protivampy-
rickými zásahy na mrtvých tìlech, dolo�ených
archeologickými výzkumy. V závìru Lutovský
konstatuje, �e mohylové hroby pøedstavují jeden
z nejohro�enìj�ích druhù archeologických pra-
menù. Pøipomíná trvalé nièení hrobových násy-
pù rozsáhlými terénními úpravami lesních poros-
tù ale i vykrádání mohyl, které zintenzivnìlo
zvlá�tì v posledních letech. Souèástí práce je sou-
pis jihoèeských slovanských mohylníkù, nákre-
sy a fotografie. Obsahuje i seznam základní li-
teratury a jistý výbìr titulù z jiných vìdních
oborù, vztahujících se k tématu. Jako orientace
pro laického ètenáøe je vhodným doplòkem.

Lutovského práce se vyznaèuje ètivým a sro-
zumitelným zpùsobem výkladu a svým apelem
na úctu k na�emu historickému a kulturnímu
dìdictví je nesporným pøínosem. Tøeba ocenit
autorovu snahu o interpretaci archeologického
materiálu s vyu�itím etnologických bádání, kte-
rá mù�e být pøíspìvkem k diskusím o mo�nos-
tech etnoarcheologických výzkumù.

 Alexandra Navrátilová

HELMUT EBERHART � KARL KASER (Hg.):
ALBANIEN
Stammesleben zwischen Tradition und Moder-
ne. Wien-Köln-Weimar 1995, 200 strán.
ISBN 3-205-98378-5.

Publikácia je prvým výsledkom práce skupi-
ny etnológov a historikov z univerzity v Grazi
a v Berlíne, ktorí po páde �eleznej opony zorga-
nizovali vedeckú expedíciu � terénny výskum
v Albánsku, v hornatej oblasti na severe krajiny
� v regióne Dukad�in. Tento región fascinoval
oddávna cestovate¾ov, bádate¾ov i umelcov.
Uchvacoval nádhernou prírodou, bizarnými hor-
skými masívmi, cez ktoré preteká dravá rieka
Drina. Upútaval v�ak najmä svojimi obyvate¾mi,
horalmi, ktorí si hrdo zachovávali samostatnos�
i v dobách osmanskej nadvlády. Horali Dukad�i-
nu, ako jedna z mála skupín Albáncov, podlie-
hali len èiastoène centrálnej �tátnej (osmanskej)
moci. Uchránili si pôvodnú vnútornú kmeòovú
organizáciu ¾udí. Ka�dodenný �ivot sa riadil tra-
dovaným zvykovým právom. Vïaka relatívnej ne-
závislosti a izolácie v �a�ko dostupných horách
obyvatelia Dukad�inu zostali kres�anmi -katolík-
mi i poèas dlhého obdobia osmanskej nadvlády,
ktorá priviedla a� 80% Albáncov k moslimskej
viere.

Po vzniku Albánska v roku 1912 región Du-
kad�in a jeho obyvatelia zostávali naïalej oblas-
�ou s vlastným �ivotom a vlastnými �zákonmi�.
A� silná centrálna �tátna moc za vlády komunis-
tov od roku 1944 dokázala podstatnej�ie prelomi�
izoláciu horskej oblasti a vytvori� plány na jej mo-
dernizáciu, industrializáciu a reformu po¾nohos-
podárstva. Rakúski výskumníci sa sústredili na
základné otázky: ako a nako¾ko �tátna moc zasiah-
la do ka�dodenného �ivota obyvate¾ov Duka�inu,
aké zmeny v spôsobe �ivota a v kmeòovej orga-
nizácii nastali po druhej svetovej vojne poèas vlá-
dy komunistov a ako reagovali ¾udia na nedávne,
najnov�ie prevratné zmeny v krajine.

Zborník uvádza �túdia Huberta Neuwirtha
Geschichte muß sein (História musí by�), obsa-
hujúca základné historické údaje o regióne. Tie-
to autor ve¾mi zaujímavo konfrontuje s historic-
kými tradíciami, zachovávanými v kolektívnej
pamäti obyvate¾ov. Upozoròuje pritom na ve¾mi
vyvinuté historické vedomie Dukad�incov, kto-
ré tvorí významnú zlo�ku budovania regionálnej
identity.
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Kontrapunktom k prvej �túdii je príspevok
Gabriely Ponisch Nuk kuptoj. Selbstreflexion in
der Feldforschung (Nerozumiem. Sebareflexia
terénneho výskumu), ktorý je ve¾mi osobnou
úvahou bádate¾ky o prednostiach i pascách te-
rénneho výskumu v cudzej krajine, v cudzom
spoloèenstve. Zároveò autorka hodnotí vývoj
názorov na terénny výskum v európskej a zámor-
skej etnológii, najmä po druhej svetovej vojne.

Zaujímavý materiál priná�a �túdia Margit
Pufitsch-Weber Schade, daß du meine Sprache
nicht sprichst... Frauenleben zwischen Tradition
und Emanzipation (�koda, �e nehovorí� mojou
reèou. .. �ivot �ien medzi tradíciou a emancipá-
ciou). Autorke sa podarilo poodhali� zlo�itos�
procesu zmien postavenia dukad�inských �ien
v kontexte politických a makrosociálnych pre-
mien Albánska v druhej polovici 20. storoèia na
jednej strane, i v kontexte vývoja regiónu s je-
ho kultúrnymi a historickými �pecifikami na stra-
ne druhej.

Dva komplementárne príspevky od Roberta
Pichlera Macht der Gewohnheit. Die Dukagjin-
Stämme und ihr Gewohnheitsrecht (Sila zvyku.
Duka�inské kmene a ich zvykové právo) a od
Silvie Santner-Schriebl Brüchige Traditionen
(Krehké tradície) zasvätene oboznamujú èitate-
¾ov s názormi, postojmi, hodnotami Dukad�in-
cov a s ich vplyvom na ka�dodenné konanie ¾u-
dí. Mentalitu skúmaného spoloèenstva dokres¾uje
príspevok Stephanie Schwandner Freund, Feind
und Ehre (Priate¾, nepriate¾ a èes�), ktorý sa sús-
treïuje najmä na dlho pretrvávajúcu tradíciu krv-
nej pomsty na severe Albánska.

Jedným zo základných prvkov budovania
identity Dukad�incov bola ich relígia � nábo�en-
ská príslu�nos� k rímskokatolíckej viere. Akú
významnú úlohu hrala a dodnes hrá v �ivote ¾u-
dí sa pokúsil vylíèi� Helmut Eberhart v príspev-
ku ...Und in Ewigkeit Amen. Das Dukagjin-Hoch-
land als katholische Enklave (A na veky amen.
Duka�inská vysoèina ako katolícka enkláva).

Pomerne ve¾a pozornosti sústredili výskumní-
ci na ekonomické otázky. Je to pochopite¾né.
Vzh¾adom na hlavné ciele výskumu � vplyv
modernizácie na tradièný �ivot horalov � skúma-
nie organizácie hospodárstva, èi u� v rodine ale-
bo v spoloèenstve, nie je mo�né obís�. Poznatky,
ktoré v dvoch obsiahlych príspevkoch analyzu-
jú Richard Tuder (Wohin gehst du, mein Sohn?
Wirtschaftliche Probleme und ihre Folgen/ Kam

ide�, synu? Hospodárske problémy a ich násled-
ky) a Helmut Eberhart (Jede Menge Familie. Der
patriarchale Haushalt im Modernisierungspro-
zess/ Akéko¾vek mno�stvo rodiny. Patriarchálna
domácnos� a modernizaèný proces) vyvolávajú
ve¾mi zaujímavé paralely s ekonomickou preme-
nou vidieka na Slovensku v druhej polovici
20.storoèia.

Zborník uzatvárajú dva men�ie príspevky, ve-
nované hygiene a ¾udovému lieèeniu (Elke
Hammer: Aspirin kann durch nichst ersetzt wer-
den/ Aspirín sa nedá nièím nahradi�) ako i úlohe
¾udového rozprávania v ka�dodennom �ivote
(Kurt Gostentschnigg: Es war einmal...Erzählen
im Alltag/ Kde bolo � tam bolo... Rozprávanie
v ka�dodennom �ivote).

Zborníkov z terénnych výskumov vychádza
ve¾a. Preèo si teda recenzovaná publikácia zaslu-
huje pozornos� slovenského èitate¾a? Nazdávam
sa, �e prinajmen�om z troch dôvodov:

1. priná�a ve¾mi zaujímavé údaje z oblasti
s dlho pretrvávajúcou tradiènou ro¾níckou a pas-
tierskou kultúrou, prièom sa pozornos� bádate-
¾ov nesústreïuje na statický obraz kultúry a spô-
sobu �ivota, ale práve naopak, na dynamický
proces premien od druhej polovice 20. storoèia.
V zhroma�denom materiáli a predov�etkým
v jeho interpertácii mo�no h¾ada� ve¾a in�pira-
tívnych podnetov pre prácu so slovenským ma-
teriálom.

2. oblasti bádania a potom jednotlivé �túdie
zborníka sa vzïa¾ujú od tradièného etnografic-
kého delenia na výskum rodiny, zvykoslovia, fol-
klóru ap. a usilujú sa zachyti� obraz �ivota Du-
kad�incov i jeho premeny cez prizmu
v�eobecnej�ích otázok, napr. cez ekonomiku,
hodnoty a postoje, napätia medzi tradíciou a mo-
dernizáciou, demon�trované napr. na �ivote �ien
ap. Tým na jednej strane síce chýba podrobný ma-
teriál o urèitých kultúrnych javoch (ktorý si ale
záujemca mô�e doplni� z inej literatúry), av�ak
na druhej strane �túdie kladú ve¾a podnetov a otá-
zok na zamyslenie.

3. mimoriadne zaujímavý je �týl �túdií, ktorý
je ve¾mi osobný. Bádatelia sa neskrývajú za neo-
sobné a �objektívne� analýzy, ale naopak, svoje
pozorovania v Albánsku neustále konfrontujú
s vlastnými pocitmi a s vlastnou kultúrnou iden-
titou Rakú�ana, resp. Nemca. Tento �týl vlastne
súvisí s u nás e�te málo udomácnenou metodi-
kou interpretácie terénnych dát, ktorá zahàòa ako
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pozorovanie, tak i sebapozorovanie a priznanie
dôle�itosti aj subjektívnej zlo�ke (v osobe báda-
te¾a) vo výskume. Nako¾ko sa èlovek stoto�ní
alebo nestoto�ní s takýmto prístupom v bádaní,
je u� vecou osobného rozhodnutia, av�ak ako
podnet na zamyslenie, prípadne i �ir�iu odbornú
diskusiu to iste nie je márne.

 Gabriela Kiliánová

OSWOIC �MIERC
Rocznik Muzeum etnograficznego w Krakowie.
Tom IX, 1994, 142 s.

Téma smrti ako predmetu etnologických báda-
ní sa na stránkach slovenských odborných publiká-
cií v posledných rokoch vyskytla iba ojedinele (�tú-
dia G. Kiliánovej; materiál v monografických
prácach). Tabuizovanie smrti, jej odsunutie na o-
kraj ka�dodenného �ivota je v súèasnosti v�eobec-
ným trendom moderných spoloèenstiev, odrá�ajú-
cim sa aj v minimálnom záujme etnológov o túto
problematiku. Monotematická roèenka Etnografic-
kého múzea v Krakove �Oswoic �mierc� obsahuje
súbor príspevkov, ktoré odzneli na pracovnom za-
sadnutí pri príle�itosti otvorenia rovnomennej vý-
stavy. Múzeum v spolupráci s Po¾ským towarzys-
twom ludoznawczym si kládlo za cie¾ vyplni� túto
málo prebádanú sféru etnologických bádaní, a to
zároveò verbálnymi poznatkami i trojrozmernými
predmetmi sústredenými na výstave. �túdie a ma-
teriálové príspevky publikované v zborníku sú
mozaikou rôznych prístupov k etnologickému skú-
maniu smrti � ako kultúrneho a spoloèenského fe-
noménu.

Wanda Drábik v príspevku �Umrie� ako sa
patrí� charakterizuje tri modely prístupov ku smrti
� kres�anský, rytiersky a ¾udový. Ideálna smr�
v ¾udovom poòatí je smr�, keï nadíde ,svoj� èas,
na ,svojom� mieste, medzi ,svojimi�. Takúto fi-
lozofiu smrti analyzuje autorka na pozadí tradiè-
nej ¾udovej kultúry Po¾ska. Anna Kowalska-Le-
wicka sústredila poznaky o predstavách
o posmrtnom �ivote, posmrtných osudoch du�e
a kontaktoch �ivých s màtvymi. Ako východisko
pou�ila materiál z výskumov realizovaných v 50.
a� 70. rokoch v oblasti po¾skej èasti Karpát. Geo-
grafická blízkos� skúmanej oblasti voèi Sloven-
sku sa prejavila v mnohých analógiách známych
z ná�ho územia. Obrazu smrti sa venovala Anna
Koziel na základe etnografického i folklórneho

materiálu. Chápe ho nielen ako personifikáciu
smrti � Smrtky, ale tie� v dualite poèiatku a kon-
ca, Boha a Diabla prejavujúcej sa v rodinnej i ka-
lendárnej obradovej kultúre a v ¾udovej sloves-
nosti.

Iný aspekt prístupu výskumu smrti volila
Urszula Janicka-Krzywda v príspevku �Motív
smrti zbojníka v slovesnom folklóre Podkarpat-
ska�. Opisuje tri typy stretnutia zbojníka so smr-
�ou � na �ibenici, medzi blízkymi a dôvtipné vy-
hnutie sa Smrtke. Z folkloristického výskumu
vychádza aj príspevok Teresy Marcinkowskej. Ide
o výsledky výskumu piesní spätých so smr�ou
a s pochovávaním, ktorý realizoval Krakovský
dom kultúry v rokoch 1983 a 1991 v Krakov-
skom vojvodstve.

Rozsiahly materiálový príspevok spracoval
Ryszard Kantor na základe historických doku-
mentov o pohreboch významných osobností
mesta a po¾ských dejín v Krakove. V�íma si sé-
mantické osobitosti pohrebov na pozadí národ-
no-politických dejín. Práca baníkov v permanen-
tnom rizikovom prostredí so¾ných baní obalila
fenomén smrti vrstvou duchovnej kultúry osobi-
tou pre toto prostredie. Motívy smrti a jej odraz
v baníckej kultúre spracovala El�bieta Kalwaj-
tys. Exkurzom do vývinu cintorínov v Po¾sku,
vypovedajúcich svojou kompozíciou a dekorá-
ciou o sociálnych vz�ahoch a historických zme-
nách, je príspevok Anny Spiss �Cintoríny ako
súèas� kultúrneho obrazu krajiny�. Východiskom
je filozofický vz�ah sakrum a profánum, hrani-
ce medzi �ivotom a smr�ou, rozdiely medzi mes-
tom a vidiekom, individualizácia posmrtného
sveta zosnulých a tomu zodpovedajúca výzdoba
hrobov. Z botanického h¾adiska charakterizova-
la výzdobu cintorínov Izabela Miczyòska.

Z etnografického materiálu vychádzala Ha-
lina Bittner-Szewczykowa v príspevku �Obleèe-
nie pre zosnulých a vidiecke smútoèné odevy�.
Z prostredia po¾ských emigrantov v Kanade èer-
pal poznatky o predstavách revenantov a spolo-
èenskom pre�ívaní noci pred pohrebom Andrzej
Rataj. Tri príspevky roèenky sú venované expo-
zíciám a výstavám súvisiacich s úmrtím a poh-
rebom v po¾ských i európskych múzeách, ako
i samotnej výstave, popri ktorej sa konalo pra-
covné zasadnutie na túto tému. Súèas�ou sú tie�
èierno-biele fotografické ilustrácie.

Výstava venovaná fenoménu smrti v tradiè-
nej kultúre bola vïaèným podnetom pre polyas-
pektové spracovanie tejto témy a mô�e by� in-
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�piráciou tak pre slovenských etnológov v mú-
zeách ako i v akademických pracoviskách. Po-
tvrdzuje, �e aj návrat ku klasickej národopisnej
téme mô�e prinies� nové poznanie.

 Zuzana Beòu�ková

FRANZ EDER:
GESCHLECHTERPROPORTION UND
ARBEITSORGANISATION IM LAND
SALZBURG
Verlag für Geschichte und Politik, Wien, 1990,
261 s.,

Autor práce, univerzitný lektor Franz Eder
�tudoval históriu a germanistiku na viedenskej
univerzite, kde v súèasnosti predná�a na In�titú-
te pre hospodárske a sociálne dejiny. Napísal u�
viaceré práce z oblasti historického výskumu,
vyu�itia poèítaèov vo výuke a z dejín sexuality.
V práci Geschlechterproportion und Arbeitsor-
ganisation im Land Salzburg (Pomer pohlaví
a pracovná organizácia v kraji Salzburg) skúma
sociálne a hospodárske príèiny pohlavno�peci-
fickej pracovnej organizácie v 17.-19. stor. v kra-
ji Salzburg v Rakúsku. Na základe údajov zo
sèítania ¾udu sleduje pomer zastúpenia pohlaví
v jednotlivých �ivotných oblastiach a analyzuje
pozície v domácnosti v súvislosti s de¾bou prá-
ce medzi mu�mi a �enami.

Rôzne pomery pohlaví pri natalite a mortali-
te odôvodòuje rôznymi faktormi ako sú: nadmer-
ná práca �ien v tehotenstve, vedomé a nevedo-
mé usmrcovanie detí, zlá hygiena, práca detí, ale
aj rôzne epidémie. Pravdepodobnos� úmrtia mu-
�ov v detstve je vy��ia ako u �ien a podobne
s narastajúcim vekom je zase vy��ia úmrtnos�
�ien. V súèasnosti ve¾mi dôle�itá otázka psychic-
kého vývoja die�a�a zostávala v minulosti bez
najmen�ieho pov�imnutia. Zaujímavý je i jav, �e
v minulosti bolo viacej nelegitímnych dievèat ako
chlapcov. Autor to vysvet¾uje tým, �e sa pravde-
podobne otcovia rad�ej priznali k synom ako
k dcéram. V pomere pohlaví v jednotlivých
mestách sa odrá�ajú aj pohlavno�pecifické mig-
rácie obyvate¾stva z miest do miest, ale aj z vi-
dieka do mesta a naopak. I�lo jednak o dlhodo-
bo migrujúce skupiny, ako boli vojaci a sluhovia
a migrujúci len za urèitých �pecifických okol-
ností. Dôle�itým motívom migrácie boli najmä
nové �ance na trhu práce. V prípade migrujúce-

ho slu�obníctva �eny odchádzali najmä z okolia
mesta do mesta s cie¾om sobá�a, a tým aj získa-
nia lep�ej sociálnej pozície, mu�i zase prekoná-
vali väè�ie vzdialenosti, keï�e boli závislí od
miest s mo�nos�ami zamestnania v odbore, kto-
rý najlep�ie ovládajú (remeslo, po¾nohospodár-
ske práce). Av�ak mu�i migrovali viac, preto�e
boli menej odkázaní na rodinu a domácnos�. �Po-
zícia osoby v domácnosti vo ve¾kej miere závisí
od pridelenej práce a od postavenia v pracovnej
organizácii domácnosti� (13). Deliaca èiara me-
dzi mu�skou a �enskou prácou pod¾a autora zá-
visí od toho, èi ich èinnos� je �produkèná� alebo
�konzumentná � a taktie� pod¾a produktov, kto-
ré vytvárajú � èi sa vyu�ívajú pre vlastné potre-
by, alebo pre trh. Tak aj pozícia a autorita mu�a
a �eny záviseli od formy pracovnej organizácie.
Toto rozdelenie pracovných oblastí viedlo nie-
len k hierarchizácii v rámci pohlaví, ale aj k pri-
súdeniu autority v rodine. Vo ve¾kej miere v�ak
záviselo od ve¾kosti majetku. Pre èinnosti typic-
ké pre mu�ov bolo charakteristické, �e sú riskant-
né, vy�adujú priestorové vzdialenie od bydliska,
fyzické za�a�enie a väè�ie skúsenosti. Typicky
�enské èinnosti boli menej nebezpeèné, v mies-
te bydliska alebo v jeho blízkosti a vy�adovali
menej sily, mohli by� i èastej�ie preru�ené. Hos-
podárske pomery sa v�ak neprejavili v úplných
rodinách, ale v neúplných domácnostiach slobod-
ných a ovdovelých. Práca na vlastnom hospodár-
stve vy�adovala permanentne ma� poruke dosta-
tok pracovných síl. Nezosobá�ený sedliak alebo
vdovec mohol �a�ko dosiahnu� to, èo man�elský
pár. Podobne aj strata sily na prácu, ako aj strata
autority v starobe boli zvlá�� v sedliackom pros-
tredí drastické.

Pomocou rôznych �tatistických údajov sa au-
tor v tejto práci pokúsil o rekon�trukciu �ivota
mestskej i vidieckej spoloènosti v 17.-19. storo-
èí. Na základe pomerov medzi pohlaviami podal
vynikajúci obraz rozdielneho �ivota mu�ov a �ien
rôznych vekových kategórií a rôznej sociálnej
úrovne, ich odli�né zaradenie v pracovnej sfére
tak na vidieku, ako aj v meste. Táto práca je prí-
nosom nielen k dejinám spoloènosti, ale aj pre
modernú etnológiu a jej výskum v oblasti pos-
tavenia �ien a mu�ov v rodine a spoloènosti.
Zároveò je aj motiváciou pre slovenských histo-
rikov, sociológov a etnografov k spracovaniu
podobných �tatistických údajov na Slovensku.

 Nora Lábadyová
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RÓMOVIA NA SLOVENSKU A V EURÓPE
Z dokumentov medzinárodnej konferencie
v Smoleniciach. Vydalo informaèné a dokumen-
taèné stredisko o Rade Európy.
Bratislava 1995, Artifex s.r.o., s. 71, tabu¾ky.

Dòa 6. mája 1994 sa v Smoleniciach usku-
toènila medzinárodná konferencia pod názvom
�Rómovia na Slovensku a v Európe�, zorgani-
zovaná za vzájomnej spolupráce Slovenského
helsinského výboru, International Helsinki Fe-
deration for Human Rights � Phare Democracy
Programme so sídlom vo Viedni a informaèným
a dokumentaèným strediskom o Rade Európy pri
in�titúte Academia Istropolitana v Bratislave.

Útla bro�úra je jedným z dokumentov o tej-
to konferencii: poènúc zoznamom zúèastnených
zahàòa v jadre príspevky niektorých z nich, me-
morandum Rómov a súhrnné pojednanie o podu-
jatí. Uzatvárajú ju prílohy (pochádzajúce z r.
1993) � Rezolúcia parlamentného zhroma�denia
Rady Európy, Rezolúcia stálej konferencie miest-
nych a regionálnych samospráv Rady Európy,
a napokon referát Arne B. Manna z konferencie
�Spoloèenské postavenie Rómov na Slovensku�.

Na základe konkrétnych údajov, faktov, do-
kumentov a vychádzajúc z minulosti i v kon-
frontácii s òou práca informuje predov�etkým
o súdobom postavení Rómov v spoloènosti,
o rozmanitých koncepciách rie�enia rómskej
problematiky, èi u� uvedených do praxe alebo
zatia¾ len navrhovaných, mo�ných v budúcnosti.
Tu sa ozýva kritika pomernej nedvi�nosti �tát-
nych orgánov a iných in�titúcií, ako aj slabín
doteraj�ích koncepcií, spoèívajúcich v konzerva-
tivizme, ne�ivotnosti, a teda ich slabej úèinnos-
ti, resp. ne�iadúcich dôsledkoch. Na druhej
strane sa objavuje aj výèitka, smerovaná k ne-
jednotnosti postupu rómskej inteligencie ako
predstavite¾ke Rómov. Preto bolo ve¾mi dobre,
�e sa obe strany zúèastnili konferencie, èím zís-
kali mo�nos� priamej konfrontácie, dialógu.

Problematika je nastolená priamo, otvorene,
v celej svojej �írke, pálèivej zlo�itosti, prièom sa
uva�uje aj o tendenciách jej ïal�ieho vývinu.
Postavená na kon�tatovaní, hodnotení, vyvodzo-
vaní záverov, prognózovaní, plná emócií rôznej
intenzity; úprimným osobným vyznaním, prame-
niacim aj z vlastných skúseností, práca strháva,
oslovuje. Celkovo vyznieva ako apel, výzva k ak-
tívnemu zapájaniu sa do rie�enia problému,
k spolupráci v h¾adaní a nachádzaní prospe�ných

východísk. Plne podèiarkuje záva�nos� proble-
matiky, vnímajúc ju nie ako zále�itos� jednej kon-
krétnej skupiny, ale komplexne, ako fenomén ce-
lospoloèenský.

Na konferencii bolo prítomných vy�e 100
úèastníkov. Okrem zástupcov vládnych in�titúcií
a viacerých rómskych organizácií to bola Mati-
ca slovenská, ako aj poèetné lokálne a regionál-
ne strediská, èi ustanovizne rôzneho zamerania
a charakteru.

Z významných zahranièných èinite¾ov sa
podujatia zúèastnili zástupcovia Rady Európy,
prezident a viceprezident Medzinárodnej róm-
skej únie i zástupcovia Medzinárodnej helsinskej
federácie.

Úvodný prejav predsedu SHV Júliusa Strin-
ku struène oboznamuje s èinnos�ou ustanovizne
v oblasti danej problematiky a zároveò predostie-
ra in�piratívne návrhy na urýchlenie procesu
emancipácie Rómov v zmysle tvorivého vyu�i-
tia ich vlastných schopností na základe toho, èo
je im vlastné, s èím sa mô�u a vedia stoto�ni�.
Príspevok celkovo zdôrazòuje významnú úlohu
in�titúcií demokratického �tátu pri vèleòovaní sa
Rómov do jeho �truktúr.

Na základe drobných sondá�í do krajín zá-
padnej a východnej Európy, vychádzajúc aj
z vlastného bohatstva skúseností, dokumentuje
Renate Erichová z viedenského Rómskeho cen-
tra vo svojom zaujímavom príspevku problema-
tiku postavenia Rómov v súèasnej spoloènosti.
Príspevok Johna Murraya, koordinátora róm-
skych aktivít v �trasburskej Rade Európy, je kon-
cipovaný ob�írnej�ie: informuje o èinnosti RE
v oblasti problematiky etnických skupín (vráta-
ne Rómov), ich vzájomných vz�ahov, spolu�itia.
Zmieòuje sa o programoch, upevòujúcich pove-
domie a citlivos� vo vz�ahu k etnickej, èi akej-
ko¾vek inej diskriminácii, jej neprávosti a spolo-
èenskej záva�nosti. Ve¾ký dôraz kladie na
utvorenie priaznivej atmosféry v spoloènosti ako
nevyhnutného zázemia pre úspe�nos� opatrení,
èo pokladá za zodpovednos� predov�etkým poli-
tických vodcov a potom i masových médií ako
sprostredkovate¾ov verejného diania.

Príspevok Rajka Djuriæa z Medzinárodnej
rómskej únie (IRU) potvrdzuje kritickú pozíciu
Rómov v Európe. Zdôrazòuje nevyhnutnos� spo-
lupráce s európskymi politicko-právnymi in�ti-
túciami a potrebu èlenstva Rómov v nich, ako
aj dôle�itos� zjednotenia sa Rómov a pestovania
povedomia o vlastnom etniku.
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Referát súdobého ministra práce a sociálnych
vecí Júliusa Brocku sa upriamuje na aktivity vlá-
dy SR v rie�ení rómskej problematiky. Za výcho-
disko pre zlep�enie sociálnej pozície Rómov a za
základ prehlbovania procesu socializácie zaostale
�ijúcich jedincov urèuje otázku vzdelávania
a s tým spätú i otázku zamestnanosti, prièom
naznaèuje mo�né východiská.

Hlavný referát predniesol Vincent Danihel, vý-
konný podpredseda SHV a hlavný in�pirátor podu-
jatia. Na základe porovnania súdobej situácie so
stavom pribli�ne spred 5 rokov vymedzuje urèité
zmeny v postavení Rómov na Slovensku, prièom
popri historicky významných pozitívach si v�íma
aj javy negatívne. Naèrtáva fenomény problema-
tického spolu�itia, uva�uje o jeho príèinách i dô-
sledkoch a predostiera mo�né rie�enia.

Na pozadí �pecifických spoloèenských pod-
mienok na Slovensku, vyu�ívajúc pritom základ-
né vládne nariadenia, sleduje Arne B. Mann vo
svojom príspevku proces formovania sa etnickej
identity Rómov. Zameriava sa na obdobie po r.
1989, kedy dochádza k významným zmenám
v �truktúre spoloènosti, a teda aj pozície Rómov
v nej. V�íma si aktivitu a záujem zo strany �tát-
nych a cirkevných subjektov i aktivity rómske-
ho etnika.

Andrzej Mirga struène informuje o kultúrno-
spoloèenských aktivitách, pripravovaných v po¾-
skom Osvienèime pri príle�itosti výroèia likvi-
dácie tamoj�ieho cigánskeho koncentraèného
tábora v závere 2. svetovej vojny.

Príspevok Anini Boto�ovej z bratislavskej
Ahinsa Roma, skepticky ladený voèi súdobej �tát-
nej politike týkajúcej sa Rómov, je výzvou k zú-
èastneným na tvorivú spoluprácu v úsilí zaisti�
Rómom v budúcnosti plnohodnotné postavenie
v spoloènosti.

Jedným z dôle�itých výsledkov konferencie
sa stalo memorandum Rómov. Tento záva�ný do-
kument, adresovaný predov�etkým vláde Sloven-
skej republiky, schválený a prijatý v�etkými
úèastníkmi konferencie, podáva v úvodnej èasti
charakteristiku rómskeho obyvate¾stva a jeho
postavenia v spoloènosti i dôvody, ktoré viedli
k vydaniu memoranda.

V ostatnej èasti sú sformulované základné po-
�iadavky Rómov, rozèlenené do spoloèensko-poli-
tickej a ekonomickej sféry, do okruhu kultúry
a vzdelávania, a napokon do oblasti legislatívy.

 Andrea Galvánková

VITEBSKY, PIERS:
SVÌT �AMANÙ
Práh, Praha 1996. 184 s.

V posledných rokoch vychádzajú stále èas-
tej�ie publikácie oboznamujúce èitate¾ov s výz-
namnými kultúrnymi a nábo�enskými fenomén-
mi. K takým mo�no zaradi� i monografiu Svìt
�amanù (The Shaman, 1995) uznávaného antro-
pológa Piersa Vitebskyho, autora viacerých pub-
likácií o �amanizme (napr. Some Medieval Eu-
ropean Views of Mongolian Shamanism, From
Cosmology to Environmentalism: Shamanism as
Local Knowledge in a Global Setting, The New
Shamans: Psyche and Environment in an Age of
Questing). Piers Vitebsky, pôsobiaci ako vedúci
oddelenia sociálnych vied v Scott Polar Research
Institute v Cambridge, v monografii Svìt �ama-
nù zhodnotil výsledky dvadsa�roèného výskumu
a vlastných skúseností získaných v tradièných
�amanských kultúrach.

Monografia je rozdelená na pä� �ir�ích tema-
tických okruhov, z ktorých ka�dý obsahuje nie-
ko¾ko samostatných èastí venovaných konkrét-
nym otázkam a problémom �amanizmu.
V prvom tematickom okruhu, nazvanom �ama-
nùv pohled na svìt, autor objasòuje, kto je to �a-
man, popisuje ponímanie sily, sfér vesmíru, úrov-
ní reality, du�e a duchov u rôznych �amanských
spoloèenstiev. Autor tu rozoberá i �amanizmus
vo vz�ahu k nábo�enstvu. Pod¾a neho �amaniz-
mus �nie je jednotné nábo�enstvo, ale forma ná-
bo�enskej skúsenosti a praxe, ktorá sa tiahne na-
prieè rôznymi kultúrami� (s. 11). �aman v sebe
spája, vïaka tejto mimoriadnej osobnej skúse-
nosti, rôzne odbornosti, ktoré sú v na�om západ-
nom svete oddelené, ako napr. nábo�enstvo
a psychológia, teológia a medicína ap.

V druhom tematickom okruhu, nazvanom
Oblastní tradice, autor postihuje nielen minulos�,
ale i �ivú prítomnos� �amanizmu, a tak zo�iroka
popisuje v�etky oblasti sveta � od sibírskych
a mongolských plání, cez Ju�nú a Východnú
Áziu a� po d�ungle Strednej a Ju�nej Ameriky �
kde je tento zaujímavý kultúrny a nábo�enský
fenomén dosia¾ �ivý. Takáto roz�írenos�, ako
i vzájomná podobnos� �amanizmu v takých od
seba od¾ahlých oblastiach je pod¾a autora �naj-
silnej�ím dôkazom pre trvalú platnos� �aman-
ských my�lienok a ideí, ktoré pre�ívajú v najroz-
liènej�ích kútoch sveta, bez oh¾adu na zlo�enie
spoloènosti a historickú epochu� (s. 46).
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Kto sa mô�e sta� �amanom, zasvätenie a uèe-
nie, pomocníci a uèitelia �amanov sú spolu s po-
pisom profesných trikov a �amanských rituálov
obsahom nasledujúceho tematického okruhu
s názvom Jak se stát �amanem. Názory charak-
terizujúce osobnos� �amana sú ve¾mi protichod-
né � od dojmu, �e ka�dý �aman je neurotik èi
psychopat cez vnímanie �amana ako �arlatána a�
po presvedèenie o tom, �e ka�dý �aman je vyvo-
lenec duchov. Ve¾mi èasto v�ak i samotní vyvo-
lenci duchov odmietajú prevzia� svoj údel, pre-
to�e �amanský dar, alebo presnej�ie �moc nad
duchmi má toti� aj svoje tienisté stránky. Výni-
moèné schopnosti nie sú preto zámerne vyh¾a-
dávané, skôr sa objavia proti �amanovej vôli. Pre-
po�ièaná moc priná�a �amanovi po celý �ivot
du�evné muky� (s. 57). S uvedenou skutoènos-
�ou úzko súvisí i fenomén tranzu, dosia¾ èiastoè-
ne zahalený tajomstvom, ktorým sa oznaèuje stav
mysli �amana v priebehu zasväcovania alebo pri
vykonávaní jeho odborných zásahov. V odbor-
ných diskusiách a vedeckých pojednávaniach
o tranze sa èasto pou�íva i termín �zmenený stav
vedomia� alebo tie� ��amanský stav vedomia�.
Niektoré druhy tranzu sú typické nielen pre �a-
manizmus, ale i pre posadnutos�. Tranz �amana
je v�ak, na rozdiel od èloveka zachváteného po-
sadnutos�ou, úplne ovládaný a je tomu tak prav-
depodobne preto, �e vyvolanie ��amanského sta-
vu vedomia� sa presne dr�í prepracovaných
tradièných pravidiel a rituálnych obradov.

Uzdravovaniu chorých, zachraòovaniu strate-
ných du�í, ako i ve�teniu a ochrane obce je veno-
vaný �tvrtý tematický okruh s názvom �amani
a zákazníci. Autor tu objasòuje rolu a funkciu �a-
mana v spoloènosti. �aman je predurèený k to-
mu, aby ¾uïom u¾ahèil ich trápenia, choroby a pod.
Ak náhodou pre�íva ne��astie celé spoloèenstvo,
trpí zároveò i samotný �aman. V �amanskom chá-
paní sveta majú ne��astia a choroby len obmedze-
ný poèet príèin. I samotný pojem zdravia v poní-
maní �amana nezahàòa v sebe iba �výhradne
fyzické zdravie z poh¾adu medicíny, ani sa neob-
medzuje na du�evné zdravie z h¾adiska psychiat-
rie. Znamená i správnu vý�ivu, dobrých priate-
¾ov, úspechy v podnikaní i v boji. Chápanie
súvz�a�nosti v�etkých týchto vecí vychádza z my�-
lienky rovnováhy a veènej premeny ná�ho okolia,
z my�lienky dávania a brania, lásky a nenávisti.
Toto v�etko ovplyvòujú duchovia� (s. 100).

V poslednom tematickom okruhu, nazvanom
Jak rozumìt �amanùm, objasòuje autor èinnosti

�amanov, ktoré sa na prvý poh¾ad zdajú by� ne-
zluèite¾né so v�eobecne prijatými názormi mo-
dernej priemyselnej spoloènosti. �amanské mys-
lenie je predsa len v rozpore s racionálnymi
a mechanickými modelmi príèin a následkov,
ktoré preva�ujú najmä v hlavných oblastiach
vedy. Pod¾a autora práve �amanizmus vytvára
�v sociálnej i politickej oblasti najväè�iu konku-
renciu moderným názorom. Ponúka toti� sveto-
vý názor, pod¾a ktorého musia ¾udské bytosti
u�íva� svoje prostredie nie so snahou ho ovlád-
nu�, ale prostredníctvom vratkých a �a�ko vydo-
bytých kompromisov a za cenu stálej pozornosti
a úcty� (s. 128). Vo svete, kde v �ivotoch väè�i-
ny ¾udí dochádza k odcudzeniu, i rôzne neo-�a-
manské hnutia pre�ívajú v nepriaznivých pod-
mienkach. Tieto novotvoriace sa �amanistické
spoloènosti ponúkajú jednu z mo�ností, ako a na
èom zaklada� priate¾ské vz�ahy medzi ¾uïmi a a�
èas uká�e, èi sú �amanské my�lienky naozaj
schopné slú�i� potrebám moderného èloveka.

Publikácia je spestrená viac ako 250 ilustrá-
ciami a ukonèená bohatou Dokumentaèní pøílo-
hou obsahujúcou preh¾ad etník, o ktorých sa au-
tor najèastej�ie zmieòuje v súvislosti
s praktizovaním �amanských èinností, taktie�
preh¾ad súèasných neo-�amanských hnutí, ako
i rozsiahlu bibliografiu a register. Piers Vitebsky
vo svojej knihe poukazuje na fakt, �e duchovný
svet �amanov, ako i ich zruènosti, tak ako po sto-
roèia praktizovali, sú dodnes aktuálne a ponúka-
jú k¾úè k mnohým otázkam a problémom, s kto-
rými zápasí i moderný svet na konci dvadsiateho
storoèia, èi u� ide o du�evné zdravie, vz�ah k prí-
rode a �ivotnému prostrediu alebo o najrozma-
nitej�ie civilizaèné choroby. Okrem toho, �e prá-
ca umo�òuje pochopi� �amanizmus ako celok,
ako i spozna� jeho formy v rôznych krajinách
na�ej planéty, obsahuje i mno�stvo cenných úda-
jov prospe�ných najmä pri komparácii. Pre v�et-
kých, ktorí sa chcú zorientova� v oblasti �ama-
nizmu, je publikácia Piersa Vitebskyho nielen
zaujímavým, ale i odborným vstupom do �sveta
�amanov�.

 Du�an Belko

REME�OVÁ, V.:
IKONOGRAFIE A ATRIBUTY SVATÝCH
Zvon, èeské katolické nakladatelství, Praha, 1991.
S. 85, ilustr.
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V kres�anskej ikonografickej tradícii sa vy-
tvorili rozmanité a poèetné symboly, atribúty
svätcov. Spôsob zobrazovania týchto signalizaè-
ných predmetov a javov, kore�pondujúcich
s my�lienkovým svetom èloveka, rezonujúcich
v jeho vnútri, sa menil v závislosti od kultúrno-
umeleckých etáp v dejinnom procese spoloènos-
ti, kladúcich v�dy dôraz na iné podrobnosti stvár-
nenia, výtvarnej interpretácie námetu. Význam
niektorých bol dlho utajený, nepreh¾adne za�if-
rovaný, ïal�ie sa stali celkom zrozumite¾nými
a rýchlo zov�eobecneli. Mnohé sú aktuálne
i dnes, iné u� bezvýznamné, zabudnuté.

Ikonografia prispieva k poznávaniu procesov
v tradiènej kultúre, k poznávaniu obrazného
myslenia, hodnotových orientácií a vôbec men-
tality ¾udového tvorcu ikonografických artefak-
tov, a teda i celého prostredia, v ktorom tento
�ije, pre ktoré tvorí.

Problematika ikonografie stála u nás v pred-
chádzajúcom období v úzadí. Nedostatoèná po-
zornos� sa cite¾ne prejavovala v minimálnom
mno�stve dostupných publikácií. Hoci v 80. ro-
koch nastalo urèité uvo¾nenie a zlep�enie, v po-
rovnaní so súèasným stavom, i v porovnaní so
západnými krajinami existovalo stále nepomer-
ne menej tejto, vtedy nepreferovanej a vlastne
indexovej literatúry, reprezentovanej u nás pre-
dov�etkým zahraniènými, neskôr a v men�ej
miere i pôvodnými èeskými dielami.

Práca Vìry Reme�ovej vznikla tak z úsilia
a potreby aspoò èiastoène zaplni� ve¾kú medze-
ru vo vydávaní populárnych príruèiek, ktoré by
umo�nili �ir�ej verejnosti rozpozna� svätcov pod¾a
ich atribútov, prípadne by poslú�ili (aj ako in�pi-
rácia) i súèasným výtvarníkom v ich �pecificky
novodobom ponímaní a zobrazovaní. Nejde te-
da o �túdiu, ktorá by problematiku podala vy-
èerpávajúco, keï�e takáto by si, prirodzene, vy-

�adovala �iroký rozsah mnohozväzkového diela.
Z priestorových dôvodov autorka tie� neuviedla
v�etky, èasto mnohoraké mo�nosti stvárnenia
výtvarných charakteristík toho-ktorého svätca,
ale obmedzila sa len na najviac vyskytované zna-
ky. To v�ak neuberá na význame, ani na hodnote
práce, naopak, svojou komunikatívnos�ou, vec-
nos�ou, prístupnos�ou �nezasväteným� stáva sa
u�itoènej�ou, v�estrannej�ou. Práca je teda pre-
h¾adnou príruèkou, praktickým sprievodcom.
Prostredníctvom základných �ivotopisných úda-
jov struène a výsti�ne charakterizuje osobnosti
aspoò niektorých, v Èechách èastej�ie sa vysky-
tujúcich svätcov. Mnohí z nich majú pôvod do-
máci alebo iným spôsobom priamo súvisia s èes-
kou krajinou, napr. sv. Václav, ktorého tradícia je
jednou z najstar�ích v Èechách i v èeskom ná-
rodnom povedomí; sv. Vít � nebeský patrón
Èiech, hoci cudzieho � sicílskeho pôvodu; sv.
Prokop � prvý èeský svätec; Cyril a Metod �
moravskí a zemskí patróni, spolupatróni Euró-
py; Mária, ktorej domáce, gotické spodobenie,
známe ako �èeská�, èi �krásna� madona, sa stalo
svetoznámym.

V nadväznosti na charakteristiky a k¾úèové
momenty ich �ivota autorka podáva a èiastoène
analyzuje najpríznaènej�ie ikonografické èrty �
atribúty, a to v�eobecné, zau�ívané pre urèitú sku-
pinu svätcov (napr. palmová ratoles� pre martý-
rov), i individuálne, zväè�a k v�eobecným
pripojené, ktoré vyplývajú èasto z legiend, apo-
kryfov.

Praktickú stránku práce umocòuje zoznam
atribútov, do ktorého sú jednotliví svätci zatrie-
dení a zobrazenia niektorých z nich. Napokon
je doplnená struènou pramennou bibliografiou.

 Andrea Galvánková


