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

K JUBILEU PhDr. VIERY GA�PARÍKOVEJ, DrSc. (15. 4. 1928)

Dòa 15. apríla tohto roku oslávi svoje
významné �ivotné jubileum folkloristka �
PhDr. Viera Ga�paríková, DrSc. Jubilantka
je jednou z predstaviteliek silnej vedeckej
generácie, ktorá u� pri nástupe na vedecké,
múzejné èi pedagogické pracoviská v 50.
rokoch koncepène a systematicky spájala
terénnu výskumnícku prácu s teoretickou
interpretáciou materiálu a s jej vhodným
publikaèným sprístupnením. I skutoènos�, �e
V. Ga�paríková pôsobila krátko po absolutó-
riu vysoko�kolského �túdia ako pedagogiè-
ka, neskôr tie� ako redaktorka, sa zúroèila aj
na jej dlhoroènom pracovisku � v Národo-
pisnom ústave SAV, kde viac rokov pracova-
la ako výkonná redaktorka vedeckého perio-
dika Slovenský národopis a bola editorkou
nieko¾kých publikácií. Viacerí príslu�níci
mlad�ej generácie si pamätáme jej pútavé
príle�itostné predná�ky v rámci �túdia fol-
kloristiky na FF UK, na ktorých sme oceòo-
vali predov�etkým dôvernú znalos� aktuál-
neho rozprávaèského repertoáru a výrazných
rozprávaèských osobností.

Hoci jej literárny a národopisný záujem
sa zaèal formova� u� poèas gymnaziálnych
�túdií v Martine najmä jej pôsobením
v Samovzdelávajúcom krú�ku a pod vply-
vom niektorých profesorov, ktorí èoskoro
zaèali pôsobi� na bratislavskej univerzite (R.
Bednárik, R. Brtáò), tú�ila po ukonèení vy-
soko�kolských �túdií venova� sa slovenskej
¾udovej próze. S tým � po nastúpení do Ná-
rodopisného ústavu SAV � bola vyslaná na
a�pirantské �túdium na Katedru etnografie
a folkloristiky Karlovej univerzity v Prahe,

aby po jeho ukonèení mohla pracova� na tej-
to téme. V polovici 60. rokov jej bolo pride-
lené spracova� vedecko-porovnávacie ko-
mentáre k edícii Slovenské ¾udové rozprávky,
av�ak vtedaj�ia klíma nebola priaznivo na-
klonená klasickým spracovaniam, a tak bolo
nevyhnutné obráti� pozornos� aj na iné, v tom
èase aktuálne témy.

Odborný prínos a rozsiahla publikaèná
èinnos� jubilantky bola zhodnotená u� pri
iných príle�itostiach (SN, 26, è. 2; 36, è. 3�
4), na tomto mieste by som chcela vyzdvih-
nú� tri z dlhoroèných dominánt odbornej
orientácie V. Ga�paríkovej. Mám tu na mysli
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dlhoroèné sústredené �túdium tematiky od-
boja v prozaickom folklóre na Slovensku,
zbieranie a �túdium slovenských ¾udových
rozprávok, intenzívne spojené so systema-
tickou porovnávacou a katalogizaènou prá-
cou a jej slavistické zameranie. V. Ga�parí-
ková nadviazala v �túdiu zbojníckej tradície
na priekopnícku prácu Andreja Melicherèí-
ka. Poznanie problematiky sociálnej revolty
v 18. stor. roz�írila poznatkami o historicky
ïal�ej etape � o súmraku zbojníctva na Slo-
vensku v 19. stor. a jeho obraze v prozaic-
kom folklóre v prácach Zbojník Michal Vdo-
vec v histórii a folklóre gemerského ¾udu,
1964, Zbojník Mi�o Vdovèík, 1966, Zbójnic-
ki dar, 1976, Povesti o zbojníkoch zo sloven-
ských a po¾ských Tatier, 1979. Antológia
Jáno�ík, ktorá vy�la v roku 1988, je kom-
plexným obrazom zbojníckej tradície v ná-
rodných kultúrach Èechov a Slovákov.
V rámci �ir�ieho porovnávacieho �túdia ju-
bilantka metodologicky i organizaène pri-
spela k medzinárodnej spolupráci na projek-
te Folklór ¾udových oslobodzovacích hnutí
16.�19. storoèia v Karpatoch a na Balkáne
� Folklórne tradície o zbojníkoch, na ktorom
bádatelia intenzívne pracovali v 80. rokoch.
Po období stagnácie finalizaèných prác na
projekte sme s oèakávaním prijali správu
o o�ivení práce a skorom ediènom sprístup-
není syntézy.

Logickým nadviazaním na výsledky �tú-
dia ¾udových odbojových tradícií bol i vý-
skum folklórneho stvárnenia protifa�istické-
ho odboja z obdobia Slovenského národného
povstania a poèetné �túdie o obraze hrdinu
protifa�istického odboja, o vz�ahu historic-
kej skutoènosti a jej folklórnej interpretácie
èi o tematickej aktualizácii tradièných látok.

V. Ga�paríková sa venovala a dodnes sa
venuje problematike ¾udovej prózy v jej �iro-
kých súvislostiach � textologických, �ánro-
vých èi klasifikaèných, i keï s �a�iskom na
materiáli slovenskej ¾udovej slovesnosti, no
syntetizujúc svoje poznatky z poèetných te-
rénnych výskumov dospievala ku kompara-
tívnym záverom v �ir�ích interregionálnych
a medzietnických súvislostiach. Poèetné �tú-

die jubilantka venovala poetike jednotlivých
prozaických �ánrov, dejinám slovesnej fol-
kloristiky i ekologickým súvislostiam súèas-
nej ¾udovej prózy, prièom svoje poznatky
syntetizovala v publikácii Slovenská ¾udová
próza a jej súèasné vývinové tendencie
(1986), vydanej aj v zahranièí v roku 1988.

Nazdávam sa, �e i urèité povahové dis-
pozície sú potrebné na jedno z klasických
odvetví folkloristiky � na porovnávaciu prá-
cu, ktorej nevyhnutným východiskom je ka-
talóg. Ako sa ukazuje, V. Ga�paríková tieto
predpoklady mala a v dobrom ich umocnili
aj nie v�dy priaznivé okolnosti. Svedèí o tom
práca takého charakteru, ako je Katalóg slo-
venskej ¾udovej prózy I., II. (1991�1992).
Publikaène sprístupnila i ¾udové humoristic-
ké rozprávania Ostrovtipné príbehy i veliké
cigánstva a �arty (1980) a èarovné rozpráv-
ky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
(1984�1985) a pre po¾ského èitate¾a sloven-
ské rozprávky pod názvom S³oneczny koñ,
1981. Významný je podiel autorky na ko-
lektívnych regionálnych monografiách Hont
(1988) a Horehronie (1988). Dlhoroènú
mravèiu prácu nad textovým spracovaním
a komentármi z bohatého fondu ¾udového
rozprávania, ktorý v rámci terénnych vý-
skumov v medzivojnovom období zozbierali
�tudenti Slovanského seminára pod vedením
prof. F. Wollmana jubilantka zhodnotila pub-
likovaním prvého zväzku práce Slovenské
¾udové rozprávky (1993). Druhý zväzok edí-
cie je pripravený do tlaèe, zaradený v Ediè-
nom pláne SAV na rok 1998, a u� je len zbo�-
ným prianím, aby sa na�iel sponzor pre
vydanie diela, ktoré nemalou mierou prispie-
va k poznaniu histórie kultúry slovenského
národa. Takto zameraná je aj jej ïal�ia pub-
likácia Slowakische Volksmärchen, ktorú
koncom roku 1997 odovzdala do tlaèe ne-
meckému vydavate¾stvu Diederichs Verlag
v Göttingene.

Jubilantka sa vo svojej komparatívnej
práci sústredila predov�etkým na medzislo-
vanské vz�ahy a svoje poznatky prezentova-
la vo viacerých �túdiách a v referátoch na
Medzinárodných zjazdoch slavistov od roku
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1963 (Sofia, Praha, Var�ava, Záhreb, Kyjev,
Bratislava).

V. Ga�paríková bola jednou z iniciátoriek
zalo�enia a doteraz je aktívnou èlenkou re-
dakèného kolektívu medzinárodného bulle-
tinu Slavistická folkloristika. Bulletin je in-
formaèným fórom Komisie slovanského
folklóru pri Medzinárodnom komitéte sla-
vistov. Vychádza od roku 1988 a pôsobí ako
zdroj výmeny informácií o komparatisticky
orientovaných vedeckých podujatiach, perio-
dikách a publikáciách v období medzi Me-
dzinárodnými zjazdami slavistov.

Pomerne �iroká èitate¾ská obec slavistov
v Európe i v zámorí oceòuje v periodiku
sústredené informácie o aktuálnom dianí na
poli slavistickej folkloristiky, èo je skutoè-
nos�, ktorá oprávòuje iniciátorku tejto my�-
lienky � V. Ga�paríkovú k pocitu spokojnosti
z u�itoènej práce. V. Ga�paríková je èlenkou
viacerých medzinárodných vedeckých spo-
loèností (PTL, ISFNR, SIEF) a na poli sla-
vistického �túdia sa viac rokov anga�uje i or-
ganizaène ako podpredsedníèka Slovenského

komitétu slavistov pri MKS a aj podpredsed-
níèka Medzinárodnej komisie slovanského
folklóru pri Medzinárodnom komitéte sla-
vistov.

Z mnohých ocenení, ktorými bol ocene-
ný vedecký prínos a organizaèná práca ju-
bilantky, spomeniem èestnú plaketu Medzi-
národného komitétu slavistov za zásluhy
v slavistike, ktorú dostala v roku 1983 a zla-
tú èestnú plaketu ¼udovíta �túra, ktorú jej
v roku 1988 udelila Slovenská akadémia
vied za zásluhy v spoloèenských vedách.

I napriek tomu, �e je u� jubilantka na
dôchodku, aktívne pracuje na viacerých od-
borných problémoch � pripravuje do tlaèe
ïal�ie publikácie, aktívne vystupuje na me-
dzinárodných vedeckých podujatiach a na
poli slavistiky pracuje i organizaène. Pri prí-
le�itosti významného �ivotného jubilea jej
v mene svojom, i v mene kolegýò a kole-
gov, prajem ve¾a zdravia a priaznivých okol-
ností pri zavà�ení viacerých rozpracovaných
diel na ú�itok slovenskej folkloristiky.

Hana Hlô�ková
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A Népi Próza Múltban és Napjainkban. Deb-
recen 1988.

Skarb v garncu. Humor ludowy Slowian za-
chodnich. Druhé doplnené vydanie. Opo-
le 1988 (publikácia v spolupráci V. Ga�-
paríková, J. Jech, P. Nedo a D. Simonides).

Slovenské ¾udové rozprávky. 1. zv. Editori: B.
Filová (výber, úvod). V. Ga�paríková (úpra-
va rozprávkových textov, úvod, porovná-
vacie komentáre, slovník). Vydavate¾stvo
SAV VEDA, Bratislava 1993, s. 767.

Kolektív: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slo-
venska 1�2. Bratislava 1995, príslu�né hes-
lá z folkloristiky.

V. Ga�paríková � O. Sirovátka: Zahrada kou-
zel. Støedoevropské pohádky. Nakladatel-
ství Egem, Praha 1996.

Jaromír Jech (1918�1992). Ústav lidové kul-
tury, Strá�nice 1996, s. 35. Bibliografická
pøíloha Národopisné revue è. 8.

Slovenské ¾udové rozprávky 2. zv. Ed. V. Ga�-
paríková, odovzdané do tlaèe vydavate¾stvu
SAV VEDA v roku 1997, dielo je zaradené
do edièného plánu na rok 1998, 1230 rkp. s.

Slowakische Volksmärchen. Hrsgb. V. Ga�parí-
ková, Übersetzer Wilfried Fiedler. Odovzda-
né do tlaèe v r. 1997. Vyjde v Diederichs
Verlag, Göttingen 1998 � vedecká edícia
s komentármi a �túdiou, 389 rkp. str.

�túdie a èlánky

Integraèné tendencie v ¾udovej próze. (Na
pozadí slovanských relácií.) Èsl. pøedná�-
ky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistù,
Záhøeb 1978, s. 163�172.

�izò naroda i fo¾klor. In: Folklor, jezyk i na-
rodna súdba. Sofia 1979, s. 71�82.

Rahmenentwurf eine synthetische Darstellung
der Räuberfolklore in den Karpaten und
in angrenzenden Balkanraum. Carpatobal-
canica 9, 1979, è. 1�2, s. 26�30.

Ge¾o Sebechlebský v súèasnej prozaickej tra-
dícii. Príspevok k lokálnej charakteristike.
Slov. Národop. 27, 1979, s. 369�395.

Rozprávka a svet die�a�a. Slov. Národop. 27,
1979, s. 523�528.

Contacts of Slovak Folk Prose with the Bal-
kans. Kontakty slovenskej ¾udovej prózy
s Balkánom. In: Rapports, co-rapports,
communications tchécoslovaques pour le
IV-e congrés de l�Association internatio-
nale d�études du sud�est européen. Prague
1979, s. 411�429.

K otázke vz�ahu slovenskej a èeskej ¾udovej
prózy. In: Etnické procesy I, Praha 1977
(1980), s. 75�88.

Problematika �pecifickosti prozaických dru-
hov a súèasné ústne podanie. Národopis-
né informácie 1980, è. 2, s. 1�19.

¼udová próza v ediènej praxi. In: Folklór
a umenie dne�ka. Bratislava 1980, s. 50�54.

Kontakty a diskontakty v ¾udovej próze. (Na
príklade slovenských prozaických podaní
o zbojníkoch.) In: Interetnické vz�ahy vo
folklóre karpatskej oblasti. Bratislava
1980, s. 69�81.

Slovenské humoristické podania v diele Bo-
�eny Nìmcovej a Pavla Dob�inského.
(K 160. výroèiu narodenia B. Nìmcovej.)
Slov. Národop. 28, 1980, s. 423�431.

Poèiatky záujmu o ¾udové humoristické po-
dania na Slovensku. Slov. Národop. 28,
1980, s. 110�126.

Problematika �pecifickosti prozaických dru-
hov a súèasné ústne podanie. Slov. Náro-
dop. 29, 1981, s. 6�16.

K problematike kontextu bulharskej a sloven-
skej folklórnej prózy. In: Literaturoznani-
je i folkloristika. V èest 70-godi�nata na
akademik Petar Dinekov. Sofia 1983, s.
398�403.

Katalogizácia ¾udovej prózy vo folklórnom
kontexte slovanských národov. Èsl. slavis-
tika 1983, s. 261�270.

Rodina a rozprávaèská tradícia. Slov. Náro-
dop. 31, 1983, s. 588�590.

Syntetizovanie poznatkov o folklóre so zboj-
níckou tematikou z oblasti èeskosloven-
ských Karpát v spektre pripravovanej me-
dzinárodnej syntézy. Slov. Národop. 31,
1983,s. 177�184.

Rozprávaè a inovácie v súèasnom sociálnom
dosahu jeho repertoáru. Slov. Národop. 31,
1983, s. 37�42.



106
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Katalogizácia ¾udovej prózy a jej folklórny
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Slov. Národop. 32, 1984, s. 111�113.

Die Rolle der Familie in der Erzähltradition.
In: Papers I. The 8 th Congress for the In-
ternational Society for Folk Narrative Re-
search. Bergen 1984, s. 185�192.

Tradície ako fenomén kultúrnej aktivity ¾ud-
stva. (Poznámky z poh¾adu slovesného fol-
kloristu.) Národopisné informácie 1984, è.
2, s. 141�146.
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Porovnávacie komentáre k rozprávkam òaniè-
ky �ofky. In: Krupa András, Rozprávky
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der Slowakei (Synthetische Skizze I.) Eth-
nologia slavica 16, 1984, s. 81�110.
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kontexte a ich �ivý odkaz. Slov. Národop.
34, 1986, s. 381�389.
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ky (v spoluautorstve s V. Gusevom). Slov.
Národop. 34, 1986, s. 644�645.
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a dnes. SAS 15, 1986, s. 143�159.
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dediny. In: Spôsob �ivota dru�stevnej de-
diny. Bratislava 1986, s. 160�187.

A szlovák-magyar kapcsolatok tükrödése
a népmesemondásban. In: A III. Békéscsa-

bai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató
konferencia elöadásai. Budapest � Békés-
csaba 1986, s. 162�169.

Interhelpo vo svetle spomienok (v spoluautor-
stve s P. Polákom). In: Slov. Národop. 35,
1987, s. 621�637.

Poetika súèasnej slovenskej ¾udovej prózy.
Národopisné informácie 2, 1987, s. 25�32.

Folklór a súèasná polo¾udová tvorba. In: Tra-
dice lidové slovesnosti v souèasné litera-
tuøe. Sborník materiálù z vìdecké konfe-
rence 27. Bezruèovy Opavy 12.�13. záøí
1984. Opava 1987, s. 95�99.

Izmail I. Szreznevskij a slovenské rozprávky.
In: Aktuálne problémy èeskoslovenskej sla-
vistickej folkloristiky. Bratislava 1988, s.
65�83.

K problematike slovensko-maïarských vz�a-
hov v ¾udovom rozprávaní. In: Národopis
Slovákov v Maïarsku 7, 1968, s. 61�66.

V�eobecné a zvlá�tne znaky v prvých súbo-
roch slovenskej folklórnej prózy. Hodno-
tenie z medzinárodného poh¾adu. Èesko-
slovenská slavistika. Zborník predná�ok na
X. medzinárodný zjazd slavistov v Sofii.
Praha 1988, s. 255�264.

Folkloreprosaüberlieferungen über Raüber in
der Slowakei (Synthetische Skizze II.) In.:
Ethnologia slavica 18 (1988), s. 85�116.

Wollmanovská zberate¾ská akcia v rokoch
1928�1944. Slavia 57, 1988, s. 354�364.

Ústna próza. In: Hont. Martin 1988, s. 597�
636.

Rozprávania slovenského ¾udu o zbojníkoch.
Slov. Národop. 36, 1988, s. 429�452.

Historische Heldengestallten in Folklore und
Wirklichkeit. Narodna umjetnost 26, Za-
greb 1989, s. 73�80.

Folklórna próza na Slovensku v druhej treti-
ne 19. storoèia (Pod zorným uhlom diela
bratov Grimmovcov). In: Bracia Grimm,
Warszawa 1989, s. 107�119.

Úsilie o umeleckú sebarealizáciu v ¾udovom
rozprávaní. Slov. Národop. 37, 1989, s.
511�519.

Folkloreprosa in der Slowakei in zweiten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts. Unter dem Blick-
winkel des Werkes der Brüder Grimm. In:
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Brüder Grimm Gedenken. Band 8, Mar-
burg 1989, s. 240�250.

Slawistische Aspekte beim Studium der slo-
wakischen Volksmärchen. In: Ethnologia
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syntézu (v spolupráci s kolektívom auto-
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zen der Volksprosa (Am Beispiel der slo-
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¼udová pieseò Slovákov v Bulharsku. In:
Roèenka Spolku Slovákov z Bulharska,
Bratislava 1997, s. 9�38.

Die Beziehung Ján Kollárs zu den slowaki-
schen Volksmärchen. In: Zborník príspev-
kov k jubileu prof. Leandra Petzolda �
Festschrift L. Petzold, odovzdané do tlaèe
1997, vyjde v Salzburgu 1998.
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nované 75-roè. narodeniu N. I. Tolstoja
1998 (v tlaèi).

PhDr. RASTISLAVA STOLIÈNÁ, CSc. JUBILUJE (28. 3. 1948)

Pri písaní týchto riadkov som si uvedo-
mil, �e moju existenciu v Ústave etnológie
SAV si bez na�ej jubilantky vlastne neviem
ani predstavi�. Nastúpili sme na toto praco-
visko spolu, zaèiatkom 70. rokov. Spolupra-
covali sme na troch profilových kolektívnych
prácach ústavu � Etnografickom atlase Slo-
venska, Encyklopédii ¾udovej kultúry Sloven-

ska a najnov�ej, R. Stoliènej iste najmil�ej
publikácii: Slovensko � európske súvislosti
¾udovej kultúry. V tom toku èasu skoro tri-
dsiatich rokov spolupráce sme absolvovali
rôzne subordinaèné vz�ahy � od autorskej
a redakènej spolupráce a� po èlenstvo jed-
ného v pracovnom kolektíve, ktorý viedol
ten druhý. Myslím, �e mô�eme spolu s na-
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�ou oslávenkyòou poveda�, �e sa poznáme
ve¾mi dobre. A práve to poznanie a dlhoroè-
né priate¾stvo ma hádam oprávòujú, aby som
jej v èase, keï aj ona dospela v �ivote k to-
mu bodu, v ktorom sa robí prvý vá�ny od-
poèet z naplnenia predsavzatí, trochu v tom
bilancovaní pomohol.

Etnografický atlas Slovenska má pre na�u
generáciu nesmierny význam nielen pre
sumu poznatkov, ku ktorým sme sa ako mladí
adepti vedy dostali, ale aj preto, �e si vy�a-
doval systematickos� a ve¾kú vytrvalos�
v práci. Iste mi dajú v�etci pamätníci za prav-
du, �e Ras�a v týchto dvoch �disciplínach�
patrila medzi najlep�ích. Práca v tematickej
skupine Materiálno-spoloèenská kultúra,
ktorá v EAS zahàòala i tematiku ¾udovej
stravy, a odchod dr. M. Marku�a, ktorý sa
tejto téme venoval, do dôchodku vlastne roz-
hodli o vedeckom profile na�ej jubilantky.
Z výsledkov atlasu spracovala rigoróznu prá-
cu Obilninové jedlá na Slovensku. (Historic-
ký preh¾ad a systémové zaradenie na zákla-
de etnokartogramov EAS), ktorú obhájila
v roku 1979.

Vedecká príprava a �túdium v teréne, kde
Ras�a preukazuje neobyèajnú a ve¾mi efek-
tívnu komunikatívnos�, jej umo�nili v kan-
didátskej dizertaènej práci dosiahnu� u� vy��í
stupeò vedeckého zov�eobecnenia. Svoju
prácu Stravovací systém dedinského obyva-
te¾stva na Slovensku, a òou i hodnos� kan-
didáta historických vied obhájila zaèiatkom
roku 1988.

Ve¾mi rád si spomínam i na na�u spolu-
prácu pri príprave Encyklopédie ¾udovej kul-
túry Slovenska, kde ve¾mi pomohla tým,
�e okrem �svojich� hesiel bola ochotná
a schopná autorsky i redakène pracova� aj na
ïal�ích témach � po¾nohospodárstvo, odev,
stavite¾stvo a bývanie.

Obe spomenuté kolektívne diela vzbudi-
li v odbornej i �irokej kultúrnej verejnosti
ve¾ký záujem a získali vysoké ocenenia.
Národná cena SR za EAS, Cena SAV, ako
i významné medzinárodné ocenenie encyk-
lopédie Cenou etnologických a antropolo-
gických �túdií G.Pitré � S.Marino, ktorú nám

udelilo Medzinárodné centrum pre etnohis-
tóriu v Palerme v roku 1996, sú vo ve¾kej
miere ocenením i práce R. Stoliènej. Pre
na�u jubilantku je v�ak iste najmil�ia posled-
ná práca: Slovakia � European Contexts of
the Folk Culture, ve¾ká reprezentaèná publi-
kácia urèená predov�etkým zahraniènému
èitate¾ovi, ktorá je príspevkom k poznaniu,
èo je na ¾udovej kultúre Slovenska v porov-
naní s európskym kultúrnym dedièstvom
v�eobecné a èo zvlá�tne. Ako vedúca autor-
ského kolektívu i ako spoluautorka odvied-
la R. Stolièná na príprave tejto publikácie
ve¾kú a záslu�nú robotu. Je doteraj�ím vr-
cholom jej vedeckých aktivít, zúroèením jej
odborných i organizaèných skúseností.

Nie je poslaním týchto riadkov urobi�
úplný výpoèet odborných výsledkov na�ej
jubilantky. Spomeòme preto u� len jej mo-
nografiu Jedlá a nápoje na�ich predkov, nie-
ko¾ko desiatok odborných �túdií, èlánkov,
rozhlasových a televíznych scenárov, rad
úspe�ných vystúpení na domácich i zahra-
nièných vedeckých podujatiach i jej aktív-
ne èlenstvo v Medzinárodnej komisii pre
etnologický výskum stravy.
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Osud chcel, �e sme sa s R. Stoliènou
stretli i pri spolupráci na rie�ení súèasného
vedeckého projektu: ¼udová kultúra sloven-
ských men�ín v Európe. Ide o sériu etnolo-
gických atlasov, z ktorých prvý � Atlas ¾udo-
vej kultúry Slovákov v Maïarsku u� vy�iel
v roku 1996. Na spoluprácu pri výskume
i spracovaní ïal�ích � z Po¾ska, Rumunska
a Vojvodiny, sa úprimne te�ím, lebo spolu-

pracova� s Ras�ou Stoliènou je pre mòa po-
te�ením.

Na�ej jubilantke prajem za seba, ale i za
v�etkých priate¾ov a kolegov ve¾a ïal�ích
pracovných, ale i osobných úspechov a �i-
votnú pohodu.

Ve¾a ��astia, Ras�a!

Peter Slavkovský
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PROFESOR STEPAN PAVLJUK PÄ�DESIATROÈNÝ

A� do nedávnych revoluèných zmien
v krajinách východnej Európy, a najmä roz-
padu Sovietskeho zväzu ukrajinská etnogra-
fia v zahranièí bola prezentovaná predov�et-

kým prostredníctvom rôznych moskovských
in�titúcií, ktoré sa usilovali o integráciu
a konsolidáciu podmanených národov
v rámci jednotného tzv. sovietskeho ¾udu.
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Av�ak aj v takýchto zlo�itých pomeroch,
navzdory v�etkým asimilaèným snahám sa
práve na Ukrajine sformovala plejáda vyni-
kajúcich odborníkov � etnológov. Najmä
v �tátnom múzeu etnografie a umeleckého
priemyslu Akadémie vied Ukrajiny vo ¼vove
usilovne pracoval kolektív �pecialistov pod
vedením profesora Juraja Ho�ka, doktora
vied. Tento kolektív sa v r. 1991 pretransfor-
moval na národopisné oddelenie Ústavu
umenia folkloristiky a etnografie M. Ry¾ské-
ho v Kijeve a v r. 1992 na samostatný Ná-
rodopisný ústav Národnej akadémie vied
Ukrajiny. Stalo sa tak u� pod vedením mla-
dého erudovaného a ambiciózneho etnoló-
ga Stepana Pavljuka, ktorý sa zaèiatkom toh-
to roku do�íva svojích 50. narodenín.

Profesor S. Pavljuk sa narodil 2. januára
1948 v dedinke Volosjanka vo ¼vovskej ob-
lasti. Vysoko�kolské vzdelanie nadobudol na
Historickej fakulte ¼vovskej �tátnej univer-
zity v r. 1967�1972. Poèas a�pirantúry
v spomínanom �tátnom múzeu etnografie
a umeleckého priemyslu vo ¼vove v r. 1979�
1982 napísal kandidátsku dizertaènú prácu
z problematiky ¾udovej agrikultúry, ktorú
úspe�ne obhájil v r. 1983.

V r. 1986 mu vy�la prvá monografia
¼udová agrotechnika Ukrajincov Karpát
v druhej pol. XIX. � zaè. XX. stor. V tomto
období napísal aj mnoho ïal�ích �túdií a od-
borných èlánkov. Je spoluautorom monogra-
fií Bojkiv�èyna, Hucu¾�èyna, Podil¾a, Ukra-
jinské Karpaty a pod.

Zavà�ením istej etapy tvorivej vedeckej
práce S. Pavljuka bola monografia Tradièné
ro¾níctvo Ukrajiny: agrotechnický aspekt
(1991). Bola to zároveò úspe�ne obhájená
doktorská práca (1992). Zaujímavé sú najmä
jeho vedecké závery v súvislosti s teóriami
pôvodného areálu ro¾níckej kultúry, výskytu
orného náradia, najmä pluhu. V tomto èase
S. Pavljuk mal u� na svojom konte okolo 100
vedeckých prác. Dnes ich má vy�e 150. Spek-
trum vedeckých záujmov profesora Pavljuka
je ve¾mi �iroké. Originálna je jeho koncepcia
etnogenézy a etnickej histórie ukrajinského
národa. V mnohých �túdiách analyzuje etno-

politické problémy súèasného spoloèenského
vývoja na Ukrajine, rie�i aktuálne problémy
�kolstva a vedy, vytyèuje smery ïal�ieho po-
stupu etnologických bádaní.

Osobitne treba vyzdvihnú� zásluhy S. Pa-
vljuka na zriadení a vybudovaní akademic-
kej ustanovizne vo ¼vove. Ako riadite¾ Náro-
dopisného ústavu Národnej akadémie vied
Ukrajiny hneï pri jeho vzniku predlo�il ve¾-
korysú koncepciu vedeckej a ediènej èinnosti.
Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje na
postupný prechod od faktografických prác
k analytickým a teoretickým, preto vytvoril
na pracovisku sekciu teoretickej etnografie.
Ïal�ie projekty sa týkajú prípravy nasledujú-
cich fundamentálnych prác: Etnogenéza a et-
nická história obyvate¾ov ukrajinských Kar-
pát (4 zväzky), Dejiny ukrajinskej etnografie
(3 zväzky), Sakrálne ukrajinské umenie (5
zväzkov) a pod.

Riadite¾ ústavu venuje patriènú pozornos�
príprave nových odborníkov. V súèasnosti pod
jeho vedením dokonèuje svoje dizertácie
osem vedeckých a�pirantov. S. Pavljuk je zá-
roveò èlenom dvoch �pecializovaných vedec-
kých rád. Intenzívne buduje sie� národopis-
ných pracovísk � odboèiek ústavu v mestách
Ivano-Frankivs�k, Luc�k, Drohoviè a inde.
Tieto sú financované z miestnych zdrojov.

Ústav pod vedením prof. Pavljuka nadvia-
zal tvorivé kontakty s mnohými zahranièný-
mi vedeckými centrami (vo Francúzsku, Ne-
mecku, Rakúsku, Rumunsku, Maïarsku atï.).
Práve z iniciatívy S. Pavljuka sa obnovili ak-
tivity siedmich európskych krajín v oblasti
výskumu ¾udovej kultúry a bývania obyvate-
¾ov Karpát. Medzinárodná komisia pre vý-
skum ¾udovej kultúry v Karpatoch (MKKK)
pod vedením nového predsedu profesora Pa-
vljuka v súèasnosti koordinuje zavà�enie syn-
tetizujúcich prác Obytné stavby v Karpatoch,
Pastierstvo v Karpatoch a Zbojnícky folklór
v Karpatoch. V tomto smere S. Pavljuk ve¾-
mi aktívne spolupracuje najmä s po¾skými,
slovenskými a èeskými vedeckými in�titúcia-
mi a jednotlivými odborníkmi.

Profesor S. Pavljuk si ve¾mi dobre uve-
domuje význam etnografie pre výchovu mlá-
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de�e k národnej hrdosti. Preto spolu s ko-
lektívom redakène a autorsky pripravil a v r.
1994 vo ve¾kom náklade vydal uèebnicu
Ukrajinský národopis, ktorú Ministerstvo
�kolstva Ukrajiny zaradilo do uèebných os-
nov v�etkých stredných �kôl. Na �iados� toh-
to ministerstva pod vedením S. Pavljuka bol
rozpracovaný komplexný uèebný program
z predmetu ukrajinská etnografia, vrátane
príslu�ných uèebníc pre v�etky triedy. Pri-
pravuje sa aj uèebný program z odboru ná-
rodopis pre vysoké �koly Ukrajiny. Teda
v tomto smere by sme sa mohli od Ukrajiny
pouèi�.

Národopisný ústav NAV Ukrajiny vo
¼vove vydáva odborný èasopis Národopisné
zo�ity, ktorých hlavným redaktorom je S. Pa-
vljuk. Okrem toho je garantom a redaktorom
mnohých monografických prác. Iba v obdo-
bí dvoch posledných rokov ústav vydal okolo
20 kníh. V ediènom pláne ústavu na r. 1997
je 10 kníh v celkovom rozsahu 350 VH. Me-
dzi nimi je aj prvý zväzok práce Etnogenéza
a etnická história obyvate¾ov Karpát.

U� �tvrtý rok pod vedením S. Pavljuka
pracuje v oblasti Èernoby¾u historicko-etno-
grafická expedícia, ktorá zhroma�dila obrov-
ský terénny materiál. Doteraj�ie výstupy toh-
to výskumu predstavujú u� 7 kníh.

Z iniciatívy S. Pavljuka bola zalo�ená
Medzinárodná asociácia ukrajinských etno-
lógov, ktorá zapája do národopisnej práce
v�etkých zainteresovaných, rozpracúva prog-
ram etnologického �túdia celého dedièstva
ukrajinského ¾udu.

Svoje vedecké projekty a teórie v oblas-
ti ukrajinskej etnografie prof. Pavljuk pred-
stavil úèastníkom vy�e 50 medzinárodných
konferencií.

Ve¾mi aktívna je verejno-politická èinnos�
S. Pavljuka. V predchádzajúcich vo¾bách sa
stal poslancom Najvy��ej Rady Ukrajiny,
v súèasnosti je poslancom ¼vovskej oblast-
nej rady.

Profesor S. Pavljuk ako vedúci jedného
z centrálnych akademických pracovísk na
Ukrajine hneï od zaèiatku nadviazal spolu-
prácu s mnohými etnológmi aj na Sloven-
sku (Ústav etnológie SAV, Filozofická fakul-
ta UK, Slovenská národopisná spoloènos�,
SNM � Etnografický ústav v Martine, Mú-
zeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svid-
níku), ktorých zapája do rie�enia význam-
ných vedeckovýskumných úloh. Iba pred
nedávnom som mal èes� spolu s ïal�ími ko-
legami (doc. dr. Milan Le�èák, CSc., dr.
Magda Paríková, CSc., dr. Martin Me��a, dr.
Jasna Palièková) reprezentova� Slovensko na
medzinárodnej vedeckej konferencii v Ná-
rodopisnom ústave NAV Ukrajiny vo ¼vove.
Veríme, �e takýchto ukrajinsko-slovenských
stretnutí bude èoraz viac.

Nu�, aj preto �eláme profesorovi Pavlju-
kovi pri príle�itosti jeho �ivotného jubilea
mnoho zdravia, radosti v súkromí, elánu
a tvorivých úspechov NA MNOHAJA
I BLAHAJA LITA.

Miroslav Sopoliga

SEMINÁR ��ENA A �ENSKÝ PRINCÍP VO FOLKLÓRE A V OBRADOCH�
(SENEC 7.�8. 10. 1997)

Katedra etnológie FiF UK v spolupráci
s Ústavom etnológie SAV a Slovenskou ná-
rodopisnou spoloènos�ou pri SAV usporia-
dali v dòoch 7.�8. 10. 1997 v Senci semi-
nár na tému ��ena a �enský princíp vo

folklóre a obradoch�. �iroko formulovaný
problém rokovania etnológov vyvolal e�te
�ir�í komplex �tudijných problémov a dis-
kusných príspevkov, ktoré na stretnutí od-
zneli.
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Úvodné príspevky mali charakter výcho-
diskových alebo �ir�ie koncipovaných vystú-
pení. S. Kovaèevièová vo svojom príspevku
referovala o postavení �eny a práve v Uhor-
sku. K. Jakubíková v referáte �Gender stu-
dy a etnológia� v historickej perspektíve
vyhodnotila teoretické východiská, predsta-
vite¾ky, �tudijné problémy a otázky odbor-
nej terminológie vo feministickej antropo-
lógii. Na problematiku miesta a funkcií �eny
v obradovej kultúre sa zamerali A. Navráti-
lová a V. Feglová. Prvá z nich v diachrón-
nom poh¾ade poukázala na rozpornos� miesta
a funkcií �eny v obradoch (Paradoxy role
�eny v obøadní kultuøe), druhá analyzovala
zastúpenie �enského a mu�ského princípu
v kalendárnych obyèajoch (�enský a mu�ský
princíp v kalendárnych obyèajoch).

Na rozdiely v sociálnom �ivote dospie-
vajúcich mládencov a dievèat v tradiènom
spoloèenstve upriamil pozornos� D. Luther
(Zábavné aktivity �ien). Napriek preva�ujú-
cemu opaènému názoru mali pod¾a neho
dievèatá minimálne rovnocenný podiel na
spoloèenskom a kultúrnom �ivote dediny. Z.
�kovierová v referáte ��ena v komunite�
poukázala na zmeny v zastúpení �ien vo ve-
rejnom �ivote obce a na pre�ívajúce stereo-
typy pri oceòovaní ich práce.

Spôsob získavania zárobku, pracovné
podmienky a vplyv vykonávania práce na
rodinný �ivot �ien v 1. polovici 20. stor. �tu-
dovala prostredníctvom biografií ¼. Fal�a-
nová (Vidiecka �ena v nero¾níckych zamest-
naniach prostredníctvom biografií). Zbera-
te¾ská, publikaèná a osvetová èinnos� �ien
v období fungovania Matice slovenskej,
�iveny a MSS spolu s údajmi o ich rodin-
nom a spoloèenskom zázemí boli obsahom
príspevku V. Sedlákovej (�eny � zberate¾ky
a prispievate¾ky). M. Rychlíková vo svojom
vystúpení �Úloha �eny pri vytváraní histo-
rického vedomia� vyhodnotila výsledky �tú-
dia tejto problematiky v oblasti juhozápad-
ného Slovenska (slovensko-moravského po-
hranièia).

Úlohe �eny a �enskému princípu v nábo-
�enstve boli venované tri vystúpenia. J. Ko-

morovský demon�troval my�lienkové prepo-
jenie obrazov prvotných �enských personi-
fikácií kozuba a ohòa so sakrálnou slu�bou
�eny ako udr�iavate¾ky a ochrankyne domá-
ceho kozuba (Nábo�enský archetyp � �ena
ochrankyòa rodinného kozuba). L. Pawliko-
vá z vývinového h¾adiska porovnala aktivi-
ty �ien (kòa�iek, médií a lieèiteliek) pri vy-
konávaní nábo�enských obradov v Afrike
(Úloha �ien v tradièných a súèasných nábo-
�enstvách Afriky). �ir�ie geografické para-
lely slovenského etnologického materiálu
o �enách, zaoberajúcich sa mágiou a lieèi-
te¾stvom, boli obsahom referátu J. Zajonca,
nazvaného �Strigy, bosorky, bohyne a iné
�eny, ktoré �vedia��.

Najpoèetnej�í blok príspevkov predstavo-
vali tie, ktoré vypovedali o �ene vo folkló-
re. Prvý odznel príspevok N. Lábadyovej
�Bitie �eny v realite �ivota a vo folklóre�.
Autorka v òom prezentovala v�eobecné et-
nologické poznatky a údaje z dobovej tlaèe
o postavení �eny v tradiènej spoloènosti
s akcentom na fyzické násilie, ktoré ilustro-
vala textami ¾udových piesní. E. Krekovièo-
vá v referáte �enský princíp v obrazoch
iných etník v slovenskom folklóre� analyzo-
vala predov�etkým obraz rómskej a �idov-
skej �eny v slovenskej piesni. Piesòovej tvor-
be sa venovala i ¼. Droppová, ktorá sa
v referáte �K podobám �eny v slovenskej
¾udovej piesni� zamerala na �enu v man�el-
stve a potvrdila zov�eobecòujúce poznatky
o jej vz�ahoch k ostatným rodinným príslu�-
níkom. Dokázala nepomer poètu piesní, zoh-
¾adòujúcich �enu pred uzavretím man�elstva
a po òom, a tie� poèetnú prevahu piesní
o ne��astnom man�elstve. Na túto problema-
tiku nadväzoval príspevok B. Bene�a �Dív-
ka � milenka � �ena v èeských a nìmeckých
písních ji�ní Moravy�, v ktorom priblí�il
�enský princíp prejavujúci sa v textoch pies-
ní, v ktorých vystupujú zástupcovia oboch
pohlaví. Z. Vanovièová v referáte �Obraz
múdrej a smelej �eny v ¾udovej slovesnos-
ti� prezentovala stereotypné predstavy vlast-
ností a konania �eny, tak ako sú fixované
v ¾udových rozprávkach. M. Le�èák podal
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výsledky �túdia �enského a mu�ského prin-
cípu v rôznych druhoch ¾udových rozprávok
(�Obraz �eny v rozprávke�).

Záver seminára bol venovaný prezentá-
cii prípadových �túdií �ien, vypovedajúcich
o vlastnom �ivote a osudoch. J. Kosíková
v spolupráci s M. Toncrovou v referáte na-
zvanom ��ivot je slu�ba a láska� obozná-
mili prítomných (aj prostredníctvom video-
záznamu) s autobiografiou Vìry Holubáøo-
vej z Brna. H. Hlô�kovú zaujala �ena ako
subjekt �ivota. Prezentovala výsledky �túdia
autobiografie Adely Èi�márovej, priná�ajú-
cej mno�stvo faktov aj o spoloènosti, v kto-
rej sa autorka pohybovala (Tak konèím svoju
spoveï �ivota).

Väè�ina úèastníkov seminára si vo svo-
jich referátoch a diskusných príspevkoch
osvojila my�lienku, �e je potrebné �tudova�
problematiku rodovosti obojstranne (teda
�ensko-mu�sky) a prostredníctvom zástup-
cov oboch pohlaví. Ukázalo sa v�ak, �e do-

teraj�í výskum a vyhodnotenia etnologické-
ho materiálu vyu�ívajú preva�ne �osvedèe-
né� metódy feministickej antropológie, teda
sú orientované ��ensky�.

Pomerne ve¾a pozornosti sa v diskusii
venovalo terminologickým otázkam � obsa-
hu a pou�ívaniu pojmov pohlavie, rod, gen-
der. Napriek tomu, �e termín rod má u� svo-
je v�ité charakteristiky, je pri �túdiu
kultúrneho obsahu �enského a mu�ského
princípu vhodnej�í ne� gender, u ktorého sú
o.i. �a�kosti aj s tvorbou odvodených slov.

Zoh¾adòovanie princípu rodovosti nie je
v slovenskej etnológii úplne nové (i keï ne-
bolo takto pomenované a nepredstavovalo
prvoradé h¾adisko odborného �túdia). �tú-
dium tejto problematiky je v�ak nesporne
faktorom, ktorý spoluvytvára úplnej�í
a pravdivej�í obraz o spoloènosti a pomáha
lep�ie pochopi� jej kultúru a vývinové záko-
nitosti.

Zita �kovierová

DEMOS � Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen
(Medzinárodné etnologické a folkloristické informácie)
Celoredakèná konferencia, Bratislava 21.�22. november 1997

Pri príle�itosti redakènej konferencie,
ktorá sa konala 21.�22. novembra 1997
v Bratislave, má DEMOS za úlohu pripo-
menú� odbornému publiku informaèný or-
gán pre etnologickú literatúru predov�etkým
východnej Európy v nemeckom jazyku.
Takáto retrospektíva je potrebná, lebo aj keï
tento èasopis vychádza u� skoro �tyridsa�
rokov, predsa je príli� málo známy a vyda-
nia z posledných dvoch rokov (roèník 32
a 33: è.1 a è.2) nie je mo�né získa� v nija-
kej rakúskej kni�nici. Poèuli sme, �e aj
v iných krajinách je situácia podobná � aj

v tých, ktoré sú zastúpené v redakènej rade
DEMOSu. Pri náklade 200 kusov sa ani
nemo�no divi�. Okrem toho, ako sa vo svo-
jom prejave na konferencii vyjadril zástup-
ca vydavate¾stva, odbyt nie je ve¾mi efek-
tívny: keï �Gordon and Breach Science
Publishers. Harwood Academic Publisher�
v roku 1993 prevzal DEMOS, vydávaný
predtým do roku 1990 v Akademie-Verlag
Berlin (východný), vypovedali sa existujú-
ce zmluvy o výmene. Ponuky na ïal�í od-
ber (teraz v�ak platený) od príslu�ných kni-
hovníkov nedo�li prakticky nijaké. Navy�e
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DEMOS poèas dvoch rokov nevychádzal
(1991/92).

Organizaèná problematika, s ktorou sa
DEMOS konfrontuje, predstavovala istý k¾ú-
èový bod konferencie zorganizovanej Slo-
venskou akadémiou vied a financovanou
Rakúskym in�titútom pre východnú a juho-
východnú Európu (poboèka Bratislava). Na
tejto konferencii sa samozrejme prediskuto-
vávali aj otázky budúcej obsahovej �truktú-
ry � otázky, ktoré sú na principiálnej úrovni
vedeckému recenznému aparátu vlastné.

DEMOS vïaèí za tieto organizaèné prob-
lémy predov�etkým svojej minulosti a svoj-
mu vývoju, ktorý tu teraz struène zrekapitu-
lujeme. Tento èasopis bol zalo�ený v roku
1960 pod názvom �DEMOS � Volkskundli-
che Informationen� (DEMOS � Národopis-
né informácie). DEMOS vydával �In�titút
pre nemecký národopis Nemeckej akadémie
vied Berlin� (Institut für deutsche Volkskun-
de an der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin) ako spoloèný projekt
s in�titútmi pre folkloristiku a národopis na
akadémiách vied, resp. s ministerstvami kul-
túry v Albánsku, Bulharsku, Po¾sku, Rumun-
sku, v Sovietskom Zväze, v Èeskoslovensku
a v Maïarsku. Od 4. roèníka (1963) bol pre-
menovaný na �DEMOS � Etnografické a fol-
kloristické informácie�. Tento orgán slú�il
ako dokumentácia (zakladajúca sa na krát-
kych obsahových referátoch) národopisnej
literatúry v socialistických krajinách Euró-
py, podriaïujúc sa podrobnej systematike,
ktorá sa v roku 1970 podstatne roz�írila a od
tohto momentu sa expressis verbis postavila
do marxisticko-leninistickej pozície. Mala
plni� úlohy, ktoré �boli spoloèenským vedám
pri vybudovaní komunizmu a socializmu
v �tátoch podie¾ajúcich sa na DEMOSe pri-
delené� (Príspevok na konferencii v Buda-
pe�ti r. 1970 v 11. roè., 1970, s. 396). Ale
bez oh¾adu na to a presahujúc politické mo-
menty sprístupnil DEMOS � ktorý mal pri-
delený krátku príspevkovú èas� a autorský,
referentský a zároveò èasopisecký index �
�a�ko prístupný východoeurópsky a juhový-

chodoeurópsky vedecký terén. Pre DEMOS
to predstavuje úlohu, ktorá je, nezávisle od
politicko-ideologických kon�telácií, per se
ve¾mi problematická a ktorá vo v�eobecnosti
odzrkad¾uje nároènos� vlastného opisu urèi-
tého vedeckého systému s jemu imanentnou
normovo-stabilizaènou funkciou.1 Vydáva-
nie DEMOSu muselo by� po èísle 4/90 (roè-
ník 30) pozastavené, èo bolo okrem ekono-
mickej zmeny poèas prevratu odôvodnené
najmä �permanentnou nepravidelnos�ou ná-
poru príspevkov�. Po prevzatí spoloènos�ou
�Gordon und Breach Science Publishers.
Harwood Academic Publishers� sa po pau-
ze od roku 1993 DEMOS opä� objavil (do-
dnes celkovo 9 èísiel). Zodpovednou redak-
torkou bola Brigitta Emmrich � dnes
spolupracovníèka �In�titútu pre saské deji-
ny a národopis� (Institut für Sächsische Ge-
schichte und Volkskunde e.V.), zalo�eného
v októbri r. 1997 v Drá�ïanoch. Zodpove-
dajúc novým politickým podmienkam sa
DEMOS zaèal venova� �aj západným a ju-
hoeurópskym krajinám s �izolovanými� ja-
zykmi� a zvolil si za úlohu �podpori� na ve-
deckej úrovni zjednocovací proces Európy.�
(roèník 31/1/1993). Týmto spôsobom získal
DEMOS za spolupracovníkov okrem nových
následníckych �tátov pôvodne zúèastnených
krajín aj fínskych a tureckých odborníkov.

V úvodných vyhláseniach Brigitty Em-
mrich a Michaela Simona, vedúceho etno-
logického oddelenia v �In�titúte pre saské
dejiny a národopis�, sa toti� prízvukoval aj
predslov, týkajúci sa vymanenia DEMOSu
z regionálneho obmedzenia. DEMOS, pod-
¾a ich slov, sa má chápa� ako európsky èaso-
pis pre v�etky krajiny a skupiny viazané spo-
loènou reèou. Výzve nabádajúcej k èlenstvu,
ktorá odznela na celoredakènej konferencii
v Drá�ïanoch, vy�lo v�ak doteraz v ústrety
len Portugalsko. Okrem úmyslov smerujú-
cich k regionálnemu roz�íreniu a otvoreniu
naèrtol Simon v nieko¾kých bodoch svoju
predstavu o budúcom stvárnení a vývoji
DEMOSu. Vzh¾adom na fakt, �e ETHNO-
LOGIA EUROPAEA, jediný etnologický
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èasopis s európskymi nárokmi, nedisponu-
je nijakými správami, recenziami ani anotá-
ciami, má sa DEMOS pre�trukturova� z re-
ferátneho na recenzný orgán a sta� sa tak is-
tým fórom podnetnej odbornej diskusie.
K tomu by sa mala roz�íri� èas� so správa-
mi, recenziami a anotáciami a slú�i� prípad-
ne aj prezentáciám výskumných projektov.
Ïalej Simon navrhol inú, nie obsahovú, ale
pod¾a krajín �truktúrovanú systematiku, as-
poò èiastoèné pripojenie DEMOSu na Inter-
net a nový názov � �Informácie a recenzie
z oblasti európskej etnológie�.

V bezprostredne nasledujúcej replike
Jensa Kreibauma, predstavite¾a vydavate¾-
stva, sa jasne ukázala zlá situácia, v ktorej
sa DEMOS organizaène nachádza. Inak po-
vedané (�inak povedané� znamená aj v tom-
to prípade: ide o peniaze) to vyzerá tak, �e
DEMOS je vo vlastníctve vydavate¾stva, kto-
ré je zodpovedné za výrobu, rozmno�ovanie
a odbyt, a ktoré si zároveò robí nárok na roz-
hodovanie aj o obsahových zále�itostiach.
�Vládu nad vnútornými zále�itos�ami� si
musel teda J. Kreibaum, pri v�etkej zaruèo-
vanej otvorenosti voèi zlep�ujúcim návrhom,
vyslovene vyprosi�. Èo sa týka ostatného, J.
Kreibaum dal v niektorých bodoch svoj sú-
hlas. Preto nakoniec závereèná diskusia dos-
pela k dohode vo vybudovaní èasti urèenej
pre správy, a tie� v regulovaní dodatoènej
úèasti (západo)európskych krajín. Vzh¾adom
na pretvorenie DEMOSu na recenzný èaso-
pis navrhol J. Kreibaum kompromis (tým je
asi myslená takzvaná �realistickos��, ako ju
s ob¾ubou hlásal), a to i naïalej uverejòova�
referáty, av�ak ohranièova� ich �krátkymi
osobnými komentármi�.

Správy národných redakcií a po nich na-
sledujúce diskusie ilustrovali znova aj obsa-
hovú zlo�itos� splni� to, èo si DEMOS kla-
die za úlohu: reprezentatívny preh¾ad
odbornej litaratúry vychádzajúcej v býva-
lých krajinách v urèitom èasovom rozmedzí.

Najostrej�ou výèitkou boli malé mno�stvá
príspevkov a z toho vyplývajúca náhodnos�
výberu � okolnos�, ktorá obavy vz�ahujúce
sa na mo�no príli� subjektívny charakter
DEMOSu, vedeného ako recenzný orgán,
doviedla ad absurdum. Naproti tomu ostáva
aj pri nezámernom výbere oná �objektivi-
ta�, aká referátnemu orgánu per definitio-
nem prinále�í.

Medzi iným správy úèastníkov konferen-
cie rakúskemu �hos�ovi spoza opony� sprost-
redkovávali nahliadnutie do výskumných
aktivít etnológie tej ktorej krajiny. Zverej-
nenie príspevkov v najbli��om vydaní DE-
MOSu je u� pripravené. Spomeòme tu as-
poò mená spravodajcov: Jasna Èapo-�megaè
(Chorvátsko), Henni Illomäki (Fínsko), Gab-
riela Kiliánová (Slovensko), Helena Lozar-
Podlogar (Slovinsko), Miroslava Lukiæ-Krs-
tanoviæ a Miljana Radovanoviæ (Srbsko), Ali
Öztürk (Turecko), Leonardus Sauka (Litva),
Tatiana Schrader (Rusko), Josef Vaøeka (Èes-
ko), Agron Xhangolli (Albánsko). Títo v�et-
ci sprostredkovávajú vo svojich retrospek-
tívnych preh¾adoch, v terminologických
vysvetleniach, informáciách o in�titúciách,
o publikaènom orgáne, o trendoch a prog-
ramoch a o práve ukonèených, prípadne e�te
prebiehajúcich výskumných projektoch et-
nológie svojej krajiny predstavu o tom, èo
sa èasto nazýva: európska etnológia.

Herbert Nikitsch

POZNÁMKA

1 Martin Huber, Peter Strohschneider, Herfried
Vögel: Rezension und Rezensionswesen. Am
Beispiel der Germanistik. (Recenzie a recenz-
né orgány. Na príklade germanistiky.) In: Peter
J. Brenner (Hg.): Geist, Geld und Wissenschaft.
Arbeits- und Darstellungsformen von Litera-
turwissenschaft. Frankfurt am Main 1993, s.
271�295.
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SEMINÁR �ETNOS A MATERIÁLNA KULTÚRA�

Z iniciatívy Etno-archeologickej komisie
pri Slovenskej archeologickej spoloènosti
a Slovenskej národopisnej spoloènosti sa 5.
februára 1998 uskutoènila medziodborová
diskusia na tému �Etnos a materiálna kultú-
ra�. V priestoroch Archeologického seminá-
ra FF UK sa zi�la skupinka etnológov a ar-
cheológov z rôznych pracovísk, aby si
vymenili názory a poznatky na problém, kto-
rý obe disciplíny sprevádza od poèiatkov ich
vzniku a� doteraz: aké sú súvislosti (mate-
riálnej) kultúry a etnicity, ako súvisí etnici-
ta so vznikom a vývojom fenoménov mate-
riálnej kultúry, aké sú etno�pecifické èrty
materiálnej kultúry, resp. ako sa interpretu-
jú v archeológii a etnológii a pod.

Podujatie otvoril organizátor seminára
a du�a Etno-archeologickej komisie Eduard
Krekoviè. Nasledovali dva diskusné vstupy,
ktoré z poh¾adu oboch vedných disciplín
struène naèrtli pertraktovaný problém. Edu-
ard Krekoviè sa sústredil na otázku vz�ahu
archeologickej kultúry a etnicity. Vy�iel
z Kosinovho uèenia, ktoré predpokladá pria-
my vz�ah medzi archeologickou kultúrou
a etnicitou a ktoré slú�ilo ako základ pre
profiláciu jedného smeru v archeológii.
Existuje v�ak aj druhý smer, ktorý pova�uje
archeologickú kultúru za kon�trukt a tvrdí,
�e nie je za òou etnická jednotka. Krekoviè
sformuloval nieko¾ko otázok do ïal�ej dis-
kusie. Z priebehu seminára som nezískal
dojem, �e by sa objavili aj odpovede na tieto
otázky, tak�e ostávajú otvorené ako podnety
do ïal�ej diskusie. Preto by nebolo nezaují-
mavé vymenova� aspoò niekoré:

� je etnicita objektívnou kategóriou?
� èo je etnikum?
� existujú etno�pecifické kategórie?
� aké sú hranice etník, zmie�aných zón?
� je Karpatská kotlina unikátny región

Európy so �pecifickou etnickou históriou?
Etnologický poh¾ad predniesol Juraj Po-

doba. Taktie� sa vrátil k bádate¾ským poèiat-

kom etnológie a pokúsil sa sformulova� prí-
èiny kon�tituovania sa etnickej teórie v ne-
meckej vede, a pod jej vplyvom v jednotli-
vých národných disciplínach strednej a vý-
chodnej Európy. Odmietol etnickú teóriu ako
jednoduchú a zjednodu�ujúcu odpoveï na
ve¾mi zlo�ité otázky, ktoré pred etnológov
kladie pochopenie nesmierne komplikova-
ného problému kultúrneho a spoloèenského
vývoja. Na príklade tradiènej stavebnej kul-
túry odmietol akceptova� aj etnický pôvod
jej fenoménov, resp. vplyv etnicity na jej
vznik a vývoj. Uviedol ale tri skupiny prí-
èin, ktoré mô�u determinova� etnoidentifi-
kaènú funkciu urèitých prvkov materiálnej
kultúry.

Nasledovala dlhá a bohatá diskusia,
v ktorej vystúpilo viacero úèastníkov semi-
nára a v ktorej odznelo mnoho podnetných
pripomienok a názorov. Vïaka diskutované-
mu problému èasto názorov a prístupov
znaène kontroverzných. Niektorí diskutujú-
ci, èi u� archeológovia alebo etnológovia,
odmietli chápanie etnicity ako determinan-
tu genézy a vývoja materiálnej kultúry, iní
ju pova�ujú za sekundárnu. Na druhej stra-
ne odzneli aj názory akceptujúce úlohu et-
nicity pri genéze a formovaní materiálnej
kultúry, jej vz�ahy k archeologickej kultúre,
ako aj etno�pecifický charakter jednotlivých
kultúrnych fenoménov. Seminár teda nepri-
niesol jasnej�ie odpovede na tieto otázky, èo
nakoniec ani nebolo jeho cie¾om. Úèastníci
diskusie sa dohodli na potrebe ïal�ích po-
dobných u�itoèných stretnutí, perspektívne
ústiacich do organizácie interdisciplinárnej
konferencie a vydania publikácie, ktorá by
sa zaoberala h¾adaním súvislostí medzi et-
nicitou a (materiálnou) kultúrou. Ako v zá-
vere stretnutia poznamenala Soòa Kovaèe-
vièová, pri h¾adaní týchto súvislostí je
nevyhnutné zbavi� sa stereotypov myslenia
19. a 20. storoèia.

Juraj Podoba
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III. WORKSHOP MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU SOCIÁLNA HISTÓRIA
CHUDOBY V STREDNEJ EURÓPE
Lod�, 3.�6. 12. 1997

Kongresové priestory lod�skej univerzi-
ty sa po Bratislave stali miestom v poradí
u� tretieho stretnutia odborníkov sledujúcich
problém chudoby, ktorý sa v postsocialistic-
kých krajinách Európy stáva èoraz viac vi-
dite¾nej�ím, vypuklej�ím a naliehavej�ím.
Kladie otázniky a vy�aduje rie�enia nielen
od sociálnych politikov, sociálnych pracov-
níkov, ekonómov, �tatistikov, ale zaujíma
i sociológov, etnológov, psychológov. Lod�-
ské stretnutie, napokon ako i koncepcia pro-
jektu, bolo síce postavené ako sociologické,
medzi úèastníkmi podujatia v�ak boli i eko-
nómovia, �tatistici, etnológovia, ¾udia spo-
lupracujúci so sociálnymi pracovníkmi, tak-
�e uhol poh¾adu na problém nadobudol
viacrozmernos� a �ir�í záber.

Prvý blok referátov bol na tému, ktorá
rezonovala i v prevahe ostatných referátov,
a to: chudoba ako sociálna marginalizácia.
Rozviedol je vo svojom referáte i John Jack-
son (Írsko), pôsobiaci na univerzite v Dub-
line, v r. 1994 mu vy�la kniha Poverty and
Policy in Ireland. Vo svojom referáte kon-
�tatoval, �e dnes, obdobne ako v 19. stor.,
má vo Ve¾kej Británii ve¾kú odozvu diskusia
na tému chudoby a bohatstva. Vyvolaná je
i súèasnou situáciou, ktorú v postprivatizaè-
nom období, v rozmedzí rokov 1990�1996
charakterizuje nárast vrstvy milionárov rov-
nako ako nárast vrstvy chudobných a prehl-
bujúca sa priepas� medzi nimi. Pod¾a anke-
tových zistení z roku 1996 sa a� 20% rodín
pova�uje za dlhodobo a a� 40 % za krátko-
dobo chudobných. K tomu pristupuje stúpa-
júca pre¾udnenos� miest, rast nezamestnanos-
ti, marginalizácia chudobných, v�etko èrty
evokujúce Britániu minulého storoèia. Chu-
dobní sú v spoloènosti uznávajúcej konzum-
né hodnoty na �archu � nie sú dobrí konzu-
menti, neplatia dane a poistné dávky.

Osobitné miesto venoval J. Jackson chu-
dobe na írskom vidieku, ktorá je tu roztrú-
sená a na prvý poh¾ad málo vidite¾ná i vïa-
ka nesprávnosti mechanizmov kvalifikujú-
cich chudobu. Malé farmy predstavujú síce
kapitálovú hodnotu, ale chýbajú prostriedky
na ich udr�anie a zve¾aïovanie. Väè�ina fa-
riem je orientovaná na pestovanie monokul-
túr, tak�e chudobní strácajú mo�nos� satu-
rova� nedostatok financií prostredníctvom
¾ah�ieho prístupu k po¾nohospodárskym pro-
duktom, tak ako je to inde na vidieku be�né.
V prípade Írska preto J. Jackson vyslovil
názor, �e chudoba je hor�ia v prostredí ru-
rálnom ako urbánnom. Na vidieku sú mo�-
nosti prístupu k zárobku ohranièenej�ie ako
v meste, ktoré predsa len poskytuje viac,
hoci krátkodobých pracovných príle�itostí,
alebo iných mo�ností u¾ahèujúcich situáciu
chudobných: stravovanie vo vývarovniach,
lotérie, z¾avy v supermarketoch. Táto pasá�
Jacksonovho príspevku vyvolala diskusiu
o rozdielnostiach urbánnej a rurálnej chudo-
by. Pre pomery v stredoeurópskych kraji-
nách platí skôr opak � chudoba je znesite¾-
nej�ia v rurálnom prostredí.

Referát Kazimierza Frieske a Pavla Po-
lawského nadväzoval na predchádzajúci
v zdôrazòovaní vz�ahu chudoby a margina-
lizácie, chudoby a sociálnej exlúzie. Vychá-
dzal zo �tyridsiatich prípadových �túdií,
uskutoènených v dvoch malých priemysel-
ných mestách severovýchodného Po¾ska.
Prípadové �túdie zaznamenávali jednotlivé
domácnosti a rodiny v nich �ijúce. Zachy-
távali rodinné histórie, �truktúru rodiny, vzá-
jomné vz�ahy èlenov rodiny, rodinný rozpo-
èet, spôsoby prístupu k výchove, vzdelaniu,
politické aktivity.

Obe mestá spájala podobná minulos� �
v 50. rokoch tu boli postavené továrne, do
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miest pri�li po odchode Nemcov migranti
z Ukrajiny. V novovzniknutej zmesi urbán-
nej a rurálnej populácie sa nevytvorili sociál-
ne väzby, nevybudovala sa sociálna sie� na
princípe reciprocity. Staèilo spolieha� sa na
�tát s jeho sociálnymi istotami. Bankroty
podnikov a proces socioekonomických
zmien v 90. rokoch tak zastihli ¾udí nepri-
pravených a neschopných ani k návratu
k predchádzajúcim vzorom sociálnej solida-
rity, jednoducho preto, lebo sa tieto vzory
nedovyvinuli. Sociálny pohyb, ku ktorému
v súèasnosti v mestách dochádza, smeruje
k preskupovaniu komunít a k utváraniu dis-
tributívnych koalícií, kde nemajú prístup sla-
bí a neorganizovaní jednotlivci. Tí sú potom
vylúèení jednak zo �truktúry trhu � práca je
dosiahnute¾ná pre tých, ktorí sú osobne od-
poruèení alebo majú kontakt na mana�ment,
ale èasto i zo sociálnych dávok, lebo sociál-
ni pracovníci sú pre�a�ení a nemajú dosta-
toèný preh¾ad a prístup k informáciám. Sami
koniec koncov tvoria marginalizovanú za-
mestnaneckú skupinu, ktorej ide o záchra-
nu vlastnej pozície v komunite.

Marginalizácia chudobných bola tie�
predmetom príspevku Billa Jordana (Ve¾ká
Británia), ktorý predná�a na univerzite
v Exeteri. Mimo vedeckej práce a výuky so-
ciálnych pracovníkov aktívne zasahuje i do
sociálnej politiky. Na Slovensku pôsobil rok
ako poradca vlády pre sociálnu politiku. Vo
svojom príspevku Marginalizácia a parado-
xy komunizmu si polo�il otázku, do akej mie-
ry sa zmenil proces marginalizácie v obdo-
bí privatizácie, trhových reforiem a stúpa-
júcej nezamestnanosti v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím, ktoré v krajinách
východného bloku znamenalo kolektiviz-
mus, plánované hospodárstvo, systém zais-
�ujúci prácu a v krajinách západného bloku
�zlatý vek blahobytu�, poèas ktorého sa ¾udia
identifikovali s konzumnou spoloènos�ou.
Bill Jordan rozoznáva spoloènú èrtu v mi-
nulosti dvoch inak diametrálne odli�ných
spoloèenských formácií, ktorú oznaèil ako
compulsory collectivism � povinný kolekti-
vizmus, pôsobiaci v oboch prípadoch ako

formálny prostriedok sociálnej integrity.
Prostredníctvom neho sa aj obyèajní ¾udia
plnoprávne zapojili do trhu práce a stali sa
èlenmi obèianskej spoloènosti.

Vo svojich postrehoch vychádzal z rodin-
ných biografií, ktoré získal poèas vlastných
výskumov vo Ve¾kej Británii a porovnával
ich s prístupnými biografiami zo Slovenska,
Maïarska a Po¾ska. Zdalo sa v�ak, �e v nie-
ktorých prípadoch porovnával neporovnate¾-
né.

Kriticky sa vyjadril na margo sociálnej
politiky v Británii v postprivatizaènom ob-
dobí, keï sa pozornos� sústreïovala predo-
v�etkým na ekonomickú stránku chudoby, na
ekonomické vylúèenie chudobných z trhu
práce, z mo�ností konzumu a zanedbávali sa
problémy, ktoré s chudobou následne súvi-
seli � patologické, deviantné správanie, ná-
rast kriminality. Priaznivej�í kurz získala
pod¾a jeho názoru sociálna politika po ná-
stupe Tonyho Blaira. Je viac adresná, ciele-
ná na ohrozené sociálne skupiny � napr. na
mladých nezamestnaných do 25 rokov, zdô-
razòuje rovnos� �ancí na vzdelanie, podne-
cuje stratégie ekonomického a kultúrneho
pre�itia pomocou podpory rôznych agentúr.
Pod¾a Billa Jordana istým východiskom
k zlep�eniu podmienok ekonomického pre-
�itia by mohla by� i legalizácia neformálnej,
sekundárnej ekonomiky v urèitých prípust-
ných medziach. Stimulovala by podnikavos�
a postupne by cez poznávanie práv a povin-
ností mohla vies� k vèleneniu sa do formál-
nej ekonomiky.

�iroko koncipovaný referát Amrity Ran-
gasami (India), pôsobiacej na univerzite
v Delhi, poskytol preh¾ad rôznych podôb
chudoby, variujúcich v nadväznosti na his-
torický a sociokultúrny kontext. Indikátory
chudoby boli pochopite¾ne iné v stredove-
ku, v 19. a 20. storoèí, iné v rôznych kraji-
nách, iné v netradièných a tradièných socié-
tach, kde bola chudoba in�titucionalizovaná,
a preto i znesite¾nej�ia. Napriek rozdielnos-
tiam v�ak v�etky formy chudoby spája jed-
na spoloèná èrta � chudoba rovná sa stigma.
Inými slovami tak vyjadrila to, èo ako leit-
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motív zaznievalo i v ostatných referátoch �
chudoba rovná sa sociálna exklúzia, margi-
nalizácia. V ïal�ej èasti referátu venovala
pozornos� sprievodným znakom chudoby,
ktorými sú èasto drogy, alkoholizmus, du-
�evné choroby, deviantné správanie. Upozor-
nila na nevyhnutnos� sledovania vzájomné-
ho vz�ahu chudobných a ostatných vrstiev
spoloènosti, spôsobov manifestácie chudo-
by, ktoré sa mô�u pohybova� v �kále od cel-
kom nenápadných a� po extrémne.

Referát Joanny Kurczewskej (Po¾sko) bol
jediný, ktorý zacielil pozornos� na etnické
atribúty chudoby. Pri ich pochopení zdôraz-
òovala nevyhnutnos� poznania lokálneho
kontextu, ktorý je iný v prípade historických
minorít, tvoriacich súèas� multinárodného
�tátu, iný v prípade nových minorít, najèas-
tej�ie formovaných ako následok ekonomic-
kej migrácie. Od tohto kontextu sa potom
odvíja i vzájomný vz�ah majoritného oby-
vate¾stva a etnickej minority.

V diskusii zaznelo, �e pri identifikácii
etnicity s chudobou by sa mali bra� do úva-
hy i ïal�ie dimenzie � identifikácia etnicity
s bohatstvom, religiozitou.

Na tému rozdielnych nazeraní na sociál-
nu politiku vo vz�ahu k chudobe, ktoré sa
odvíjajú od diametrálne odli�ných poh¾adov
na fenomén chudoby, hovorila Júlia Szalay-
ová (Maïarsko), hlavná koordinátorka pro-
jektu. Rozlièné skupiny expertov a politikov
oznaèujú príèiny chudoby rozdielne.

Prvá skupina tvrdí, �e chudoba je v post-
komunistickom Maïarsku jav nový, genero-
vaný ekonomickým procesom marketizácie
a prejavuje sa predov�etkým v rozdielnosti
príjmov, majetku a bohatstva. Výskyt chu-
doby je prirodzená cena za ekonomický pok-
rok. Experti, prikláòajúci sa k takémuto vý-
kladu chudoby, sú za cielenú sociálnu poli-
tiku, cielené sociálne dávky, neutrálne voèi
sile trhu.

Druhá skupina nepokladá chudobu za
nový jav. Tvrdí, �e bola sprievodnou èrtou
maïarskej tradiènej spoloènosti a jestvova-
la aj za socializmu. Vtedy v�ak bola omno-
ho viac zahalená a z politického h¾adiska sa

ignorovala a tabuizovala. Jej prejavy nebolo
mo�né vystavova� na verejnosti. Po r. 1989
sa skrytá tvár chudoby niekedy a� �okujúco
opä� odhalila. Nositelia tohto poh¾adu na fe-
nomém chudoby tvrdia, �e hlavnú príèinu
chudoby nemo�no dáva� do súvisu len s pre-
sadzovaním síl trhu. V smerovaní sociálnej
politiky pova�ujú za najpodstatnej�ie presa-
denie sociálnej integrácie chudobných do
obèianskej spoloènosti.

Tretiu skupinu oznaèila J. Szalayová ako
konzervatívnu, nostalgizujúcu za socializ-
mom. Táto skupina tvrdí, �e súèasný nárast
chudoby v Maïarsku súvisí s ústupom �tátu
od systému sociálnych výhod. Rie�enie vidí
v nahradení starých in�titúcií in�titúciami
podobnými, novými.

Pre �tvrtú skupinu je chudoba behavio-
ristický problém jednotlivcov, alebo celých
skupín. Prepadnú jej tí jednotlivci a skupi-
ny, ktoré sú pasívne, nedoká�u flexibilne re-
agova�, adaptova� sa na novú situáciu. Zá-
stancovia tejto predstavy vidia rie�enie
v zlep�ení výchovy a disciplíny.

Júlia Szalayová rezumuje, �e v Maïarsku
sa následkom kontroverzných poh¾adov na
fenomén chudoby len ve¾mi �a�ko nachádza
konsenzus v sociálnej politike zameranej na
boj s chudobou.

Na tému sociálnej politiky bol i referát
Zbigniewa Sufina, po¾ského sociológa pô-
sobiaceho v súèasnosti v Nemecku v Ústa-
ve sociálnych slu�ieb. Pod¾a jeho názoru je
diagnostikovanie chudoby v Po¾sku zalo�e-
né najmä na kvantitatívnych meradlách,
orientuje sa na materiálnu dimenziu chudo-
by a zanedbáva sociálno-psychologické ná-
sledky chudoby. Na ich rozpoznanie by boli
potrebné kvalitatívne �túdie javu. Tie by viac
pomohli sociálnej politike i sociálnym pra-
covníkom, ktorí sú ka�dodenne konfronto-
vaní s psychologickými následkami chudo-
by, ústiacimi do du�evných chorôb a pato-
logického správania ako následkov margina-
lizácie, izolácie a segregácie.

V diskusii sa Bill Jordan kriticky vyslo-
vil k pôsobnosti sociálnych pracovníkov vo
Ve¾kej Británii. Napriek tomu, �e ich výcho-
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va je drahá, vykonávajú svoje povolanie skôr
ako byrokrati. Zameriavajú sa na kontrolo-
vanie a rozde¾ovanie a po psychologickej
stránke sú voèi svojim adresátom málo ná-
pomocní, i preto, �e majú nedostatoèné ve-
domosti z psychológie a nepoznajú kontext
chudoby. Nesprávne diagnostikovanie chu-
doby mô�e pôsobi� kontraproduktívne nie-
len v osobe sociálneho pracovníka, ale
i v celej oblasti sociálnej politiky.

Z ekonomického h¾adiska sa k úèinnos-
ti sociálnej politiky voèi chudobe vyjadrila
Irena Topiñska (Po¾sko). Zástancovia väè�ej
cielenosti sociálnej politiky si myslia, �e
priama adresnos� sociálnych dávok v závis-
losti od overovania prostriedkov a príjmov
mô�e zlep�i� úèinnos� sociálnej politiky. Pe-
niaze by sa nerozptýlili v univerzálne sta-
novenej sociálnej sieti a smerovali by tam,
kam patria. Výsledkom by boli i úspory
v sociálnej politike. Oponenti vidia nedos-
tatky cielenej sociálnej politiky v tom, �e
vy�aduje dodatoèné prostriedky na adminis-
tratívu, spojenú so zis�ovaním adresnosti
dávok. Úspory takto zameranej politiky sú
preto otázne. Okrem toho rozpoznanie a mo-
nitorovanie chudoby nie je jednoduché. Zis-
�ovania èasto sprevádzajú administratívne
chyby, napríklad u� i preto, �e tí najchudob-
nej�í z chudobných sa jednoducho nevedia
uchádza� o podporu. Napriek tomu sa vo
v�eobecnosti v postsocialistických krajinách
presadzuje skôr princíp cielenosti sociálno-
podporných stratégií. Tak je to i na Sloven-
sku. Vychádzajúc z po¾ských sledovaní Ire-
na Topiñska vidí mo�nosti vylep�enia
a lep�ieho fungovania cielených stratégií
v tom, �e by sa pri stanovovaní sociálnych
dávok nemalo vychádza� len z vý�ky príj-
mov, ale mali by sa bra� do úvahy i ïal�ie
faktory � dlhotrvajúca nezamestnanos�, in-
validita, charakter regiónu.

Autorom ïal�ieho príspevku bol opä�
ekonóm. Andriv Revenko (Ukrajina) vy�iel
vo svojich sledovaniach z údajov zalo�ených
na preh¾adoch rodinných príjmov, ktoré �tát-
ny �tatistický úrad vykonal v 16,4 tisíc ukra-
jinských domácnostiach. Údaje zachycovali

rôzne príjmové skupiny obyvate¾stva a vy-
�lo z nich, �e a� 9 z 10 sledovaných skupín
ukrajinskej populácie má príjem na hlavu
ni��í ako v roku 1990. Priemerný príjem
celej populácie sa blí�i úrovni z rokov 1955�
1960. Hlbokú krízu ukrajinskej ekonomiky
ilustrovali aj ïal�ie èísla, pod¾a ktorých v ro-
ku 1996 klesol v porovnaní s rokom 1990
hrubý domáci produkt zo 100% na 43%,
objem výroby na 50%, po¾nohospodárskej
produkcie na 59%, stavebníctva na 37,2%.
Hrozivo stúpol inflaèný trend, otvárajú sa
no�nice medzi zdra�ovaním produktov
a omnoho pomal�ie stúpajúcimi mzdami. Za
týchto podmienok a� 90% ukrajinskej po-
pulácie �ije v r. 1996 hor�ie ako v r. 1990
a chudoba sa stáva nielen sociálnym a eko-
nomickým, ale i politickým problémom.

V �truktúre rodinného rozpoètu a� 67%
z celkového príjmu ide na výdavky za stra-
vu. Toto èíslo je alarmujúce najmä v porov-
naní s krajinami EÚ, kde sa pohybuje v prie-
mere okolo 14,9% a je dokonca vy��ie ako
v Indii, kde sa odhaduje na 53,5%. Zni�o-
vanie poètu urbánnej populácie na Ukrajine
súvisí pravdepodobne s týmto ukazovate-
¾om. Na vidieku sa �ije o nieèo lep�ie ako
v mestách, lebo výdavky na stravu sa dajú
redukova� samozásobite¾stvom, pestovaním
po¾nohospodárskych produktoch v záhra-
dách a na záhumienkoch. Ïalej sa zmienil
o niektorých rizikových skupinách, ktoré sú
najviac ohrozené chudobou. Patria medzi ne
dôchodcovia, osamelo �ijúce �eny s de�mi.
Upozornil na nárast sprievodných znakov
chudoby, ku ktorým patrí hlad, stúpajúca
chorobnos� a úmrtnos�.

V diskusii k referátu kriticky odznelo, �e
�tatistické údaje sú síce cenným ukazovate-
¾om, ale málo vypovedajú o samotnom pro-
cese schudobnenia.

Na základe �tatistických údajov predo-
strela analýzu rozsahu chudoby a jej deter-
minantov v Po¾sku aj Anna Szukielojc-Bieñ-
kunska. Jej analýza vychádzala z preh¾adov
domácností, ich príjmov a rozpoètov, ktoré
�tátny �tatistický úrad realizoval na celom
území Po¾ska. K základným zdrojom infor-
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mácií patrili údaje zachycujúce poèet ¾udí
�ijúcich v domácnosti, poèet, profesie, vzde-
lanie a vek èlenov rodiny, vek a vzdelanie
hlavy rodiny. Ïalej údaje súvisiace so sklad-
bou rodinných výdavkov a vybavením do-
mácností. V�etky informácie boli precízne
ilustrované grafmi a mapkami a z celopo¾-
ského h¾adiska z nich vyplynulo, �e k naj-
chudobnej�ím oblastiam patrí sever a východ
Po¾ska a koncentrácia chudoby je vy��ia
v rurálnom ako urbánnom prostredí. Na vi-
dieku je vy��ia nezamestnanos�, väè�í poèet
¾udí s nízkym vzdelaním, viacdetnými rodi-
nami, ktorých deti nemajú dostatoènú výcho-
vu a vzdelanie. Výraznej�í ako v mestách je
trend smerujúci k dlhotrvajúcej chudobe.

Osobitnou èrtou �tatistík, ktoré Anna Szu-
kielojc-Bieñkunska predostrela, bola ich
znaèná �írka, v ktorej boli napr. zahrnuté
otázky nasmerované na stupeò sociálnej ex-
klúzie jednotlivca. Ve¾ké percento dotazova-
ných uviedlo, �e nemá nijakého priate¾a,
ïal�í tvrdili, �e okrem èlenov rodiny sa ne-
majú s kým rozpráva�, poslední uviedli, �e
sa nemajú vôbec s kým rozpráva�. Predsta-
vy èlenov rodiny o ïal�om vývoji situácie
rodiny evokovali otázky typu: �Ste si vedo-
mý, �e sa situácia va�ej rodiny bude v bu-
dúcnosti 1. zlep�ova�, 2. zhor�ova� alebo os-
tane nezmenená?�

El�bieta Tarkowska, koordinátorka pro-
jektu za Po¾sko, porovnávala vo svojom prí-
spevku staré a nové podoby chudoby v Po¾-
sku zo �ir�ej èasovej perspektívy. Po r. 1945
do�lo pod¾a nej k schudobneniu celej po¾-
skej spoloènosti. V období reálneho socia-
lizmu mala tvár chudoby tieto èrty: bola roz-
trúsená, doèasná, málo vidite¾ná, neoficiálna,
nein�titucionalizovaná. Súèasná nová tvár
chudoby je odli�ná. Chudoba je koncentro-
vaná v sociálnom a geografickom priesto-
re, je dlhotrvajúca, verejná, vidite¾ná a in-
�titucionalizovaná.

Skutoèným sociálnym problémom sa stá-
va chudoba v agrárnom prostredí. Najviac
postihuje, podobne ako na Slovensku, býva-
lých po¾nohospodárskych robotníkov, ktorí
po rozpade �tátnych majetkov pri�li o prá-

cu. Sprievodnými fenoménmi agrárnej chu-
doby sú okrem permanentnej nezamestna-
nosti nízky stupeò vzdelania, nedostatoèná
výchova a perspektívy pre mladých ¾udí, níz-
ka mobilita, nedostatoèný kontakt s vonkaj-
�ím svetom. Dlhodobé pretrvávanie týchto
ukazovate¾ov by mohlo vies� k reprodukcii
chudoby z generácie na generáciu, k utvá-
raniu zdedených stereotypov správania, ús-
tiacich do formovania underclass � triedy
chudobných.

Obraz agrárnej chudoby na slovenskom
vidieku, ktorú vo svojom príspevku vykres-
lila O¾ga Danglová (Slovensko), v mnohom
kore�pondoval s po¾skými pomermi. Chudo-
ba i tu predov�etkým postihuje ¾udí, ktorí sa
i v minulosti najviac spoliehali na �tátny
paternalizmus, prepadli �nauèenej bezmoc-
nosti�, filozofii závislosti, pasivite a ani
v predchádzajúcom re�ime nemali vybudo-
vanú ekonomickú pozíciu a sie� kontaktov,
umo�òujúcu nájs� si neskor�iu cestu k prí-
padnej ekonomickej nezávislosti, èi úèinné-
mu h¾adaniu alternatív.

Príspevok zaznamenal prostredníctvom
empirickej sondy z ju�ného Slovenska situ-
áciu, v ktorej sa ocitli po¾nohospodárski ro-
botníci po zru�ení majerov �tátnych majet-
kov. I napriek rozdielom v sociálnom
charaktere, i tomu, �e ich nestme¾ujú tradiè-
né väzby, tvoria skupinu, ktorú spája status
chudoby. Jeho indikátorom je nielen mate-
riálna, ale i sociálna deprivácia, vyjadrená
na lokálnej úrovni v znevýhodnenej situácii
voèi majoritnému obyvate¾stvu dedinskej
komunity.

Referát O¾gy Danglovej znovu otvoril
otázku nevyhnutnosti sledova� chudobu v so-
ciokultúrnom kontexte, bez poznania ktoré-
ho nie je mo�né fenomén chudoby pocho-
pi�, ani úèinne sa voèi nemu bráni�.

Lokalizáciu chudoby v druhom najväè-
�om po¾skom meste � Lod�i sledovala Wie-
lislawa Warzywoda-Kruszyñska, organizá-
torka podujatia, pôsobiaca na Katedre v�e-
obecnej sociológie v Lod�i. Po roku 1990
v meste nastúpil a podnes stále pretrváva
proces dezindustrializácie, do�lo k poklesu
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zamestnanosti najmä u robotníckej vrstvy,
ktorá je najni��ia v porovnaní s ostatnými
ve¾kými po¾skými mestami. Pod¾a dát, ktoré
získala prostredníctvom mestských sociál-
nych a �tatistických úradov v r. 1996, sa jej
podarilo identifikova� priestorové zhluky
chudoby v meste. Tvoria ich predov�etkým
�tvrte v centre mesta, medzi ktorými pros-
tredníctvom kartografických záznamov za-
chytila areály so silnou koncentráciou chu-
doby � kde a� 30% obyvate¾stva �ije pod
hranicou chudoby a areály extrémnej chu-
doby, kde chudobní tvoria a� 40% populá-
cie. U týchto �tvrtí hrozí, �e sa stanú ostrov-
mi permanentnej chudoby. Autorka príspev-
ku pripustila, �e údaje a kritériá, s ktorými
pracovala, boli pomerne zjednodu�ené a ke-
by sa uplatòovali v komplexnej�ej podobe,
pravdepodobne by kresba areálov vyzerala
precíznej�ie a mo�no aj odli�nej�ie.

Urbánna chudoba bola tie� obsahom re-
ferátu �Stará a nová chudoba na kultúrnej
hranici� Kazimiery Wódz a Krysztofa Lec-
ki (Po¾sko). Výskumy boli zamerané na sú-
vislé urbánne osídlenie Horného Sliezka �
na oblas� 15 miest, ktoré pre�li v 60. rokoch
prudkým industriálnym vývinom, sprevádza-
ným rozvojom �a�kého priemyslu a baníc-
tva a prílivom obyvate¾stva. Re�truktura-
lizácia v 90. rokoch, spojená s útlmom
baníctva a zastavením výroby, priniesla so
sebou rapídne stúpajúcu nezamestnanos�,
stratu návyku na predchádzajúci �ivotný �týl,
sociálnu degradáciu.

Autori poukázali v dvoch prípadových
�túdiách na dva typy odli�ných stratégií, po-
mocou ktorých sa rodiny vyrovnávajú s da-
nou situáciou. Prvá prípadová �túdia je za-
lo�ená na biograf ii tradiènej sliezskej
robotníckej rodiny, ktorej model mal tieto
èrty: zamestnaný bol iba mu� ako hlava ro-
diny, �ena ostávala spravidla v domácnosti,
u� i preto, �e rodiny boli poèetné � sedem
detí nebolo výnimkou, be�né bolo spolu�i-
tie viacerých generácií v jednej domácnos-
ti, dobre fungovali príbuzenské vz�ahy. Za
reálneho socializmu, aj keï vzh¾adom k svo-
jej profesii baníci skoro odchádzali do dô-

chodku, banícka rodina síce ne�ila na vyso-
kej nohe, ale predsa len dostávala od �tátu
výhodnú sociálnu podporu, z ktorej sa dalo
vy�i�. Dnes poci�ujú predèasne penzionova-
ní baníci a ich rodiny silnú marginalizáciu.
Nevedia si nájs� cestu na trh práce, sú málo
kompetitívni a situáciu rie�ia alkoholizmom.

Druhá prípadová �túdia zachytávala ro-
dinu detí pris�ahovalcov, ktorí sa do Sliez-
ska pris�ahovali v 60. rokoch. Mu� � baník
neakceptoval situáciu predèasného odchodu
do dôchodku, na�iel si stabilnú prácu a sna-
�il sa zlep�i� finanènú situáciu rodiny i pros-
tredníctvom príle�itostných prác. �ena po
strate zamestnania rovnako reagovala aktív-
ne a na�la si prácu. Rodina neupadla do chu-
doby.

Justina Laskowka (Po¾sko) otvorila vo
svojom príspevku ïal�iu dimenziu chudoby,
ktorou je hlad. Zatia¾ èo smerom do minu-
losti chudoba znamenala v Európe nielen
obmedzenie základných potrieb �ivobytia
pod¾a subjektívneho posudzovania, ale chu-
dobný èlovek v skutoènosti poci�oval hlad,
atribúty modernej chudoby sú ove¾a �ir�ie
a hlad medzi nimi zvyèajne chýba.

Ïalej pripomenula asimiláciu chudoby
v tradiènej po¾skej ro¾níckej kultúre. Je to
skutoènos�, ktorú mo�no (pod¾a názoru re-
cenzentky) vz�ahova� vo v�eobecnosti k tra-
diènej ro¾níckej kultúre v Európe � v hos-
podársky �a�kých rokoch neúrody a sucha
bola chudoba prirodzenou súèas�ou ro¾níc-
keho spôsobu �ivota.

Príspevok etnológa Stanislawa Marmu-
szewského pojednával o bohatstve a chudo-
be v populárnom chápaní. Vychádzajúc
z prísloví tradièné predstavy oceòovali chu-
dobu a zatracovali bohatstvo. Chudoba sa
spájala s takými hodnotami ako pracovitos�,
zdravie, dobro, spása, bohatstvo bolo ich
antitézou a znamenalo lenivos�, choroby, zlo,
zatratenie. Tradièné predstavy, ktoré reflek-
tovali príslovia, potom Marmuszewski po-
rovnával so súèasnými populárnymi predsta-
vami, ktoré sledoval u dvoch sociálne
odli�ných skupín informátorov � robotníkov
a podnikate¾ov. Kon�tatoval, �e napriek ot-
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vorenosti súèasnej po¾skej spoloènosti
a samozrejmým kontaktom s masovou kul-
túrou niektoré stopy tradièných stereotypov
a predstáv o bohatstve a chudobe stále
v kultúrnom povedomí rezonujú. Diskutu-
júci sa sna�ili urèi� príèiny. Pri ich pomeno-
vaní dôvodili jednak tým, �e po¾ská kultúra
rovná sa ro¾nícka kultúra � fenomén chudo-
by bol samozrejmou súèas�ou ro¾níckej kul-

S GELLNEROM O GELLNEROVI,  ALE NIELEN O ÒOM

28. a 29. novembra 1997 som mal vzác-
nu príle�itos� inhalova� závan svie�eho inte-
lektuálneho povetria. Ale nadýchnu� sa dalo
a� v Prahe. Pri príle�itosti druhého výroèia
úmrtia výnimoèného èesko-britského inte-
lektuála, emeritného profesora University of
Cambridge a profesora Stredoeurópskej uni-
verzity Ernesta Gellnera usporiadal Francúz-
sky ústav pre výskum v spoloèenských ve-
dách (CeFReS), Stredoeurópska univerzita,
Filozof ická fakulta Univerzity Karlovy
a École des Hautes Études en sciences so-
ciales (EHESS) dvojdòovú transdisciplinár-
nu konferenciu. Konala sa v priestoroch Fi-
lozofickej fakulty UK pod názvom �Pøemý�-
lení s Arno�tem Gellnerem (filozofie, antro-
pologie, politika)�.

Z h¾adiska odborového èlenenia je mo-
numentálne �ivotné dielo Ernesta Gellnera
�a�ko zaradite¾né. Aj to je znakom a záro-
veò príèinou jeho výnimoènosti. Nakoniec
práve najvýznamnej�ích spoloèenských ved-
cov a intelektuálov druhej polovice 20. sto-
roèia, napr. Norberta Eliasa alebo Pierra
Bourdieua, tie� nie je mo�né zaradi� do prie-
èinkov jednotlivých spoloèenskovedných
disciplín. Po dvoch rokoch od Gellnerovho
úmrtia sa mô�e jeho dielo s oh¾adom na ne-
obvyklú rozmanitos� ohnísk jeho záujmu
javi� ako navzájom neprepojené. Pritom je
�a�ké poveda�, èi bola táto neprepojenos�

úmyselná, alebo bola prirodzeným výsled-
kom èlenenia jeho výskumnej práce.

Ernest Gellner bol vzdelaním filozof a je-
ho prvá kniha � prudký útok na vtedy domi-
nujúcu analytickú filozofiu � mu vzápätí
vyniesla poves� �enfant terrible� Oxfordu
i filozofie. Av�ak e�te predtým uskutoènil
v horských oblastiach Maroka obývaných
Berbermi terénne etnologické výskumy,
z ktorých vy�a�il látku na dizertáciu. Tá sa
následne stala k¾úèovým dielom antropoló-
gie moslimského sveta. Sled ïal�ích publi-
kácií z neho urobil jedného z najoriginálnej-
�ích analytikov moslimských spoloèenstiev.
Neprestal v�ak v plodnom rozmý�¾aní o té-
mach, akými je modernizmus, nacionaliz-
mus, vz�ahy medzi rozumom a nábo�en-
stvom, racionalizmom, iracionalizmom
a relativizmom. Úvahy, ktoré mo�no zara-
di� skôr do histórie, politickej sociológie,
a najmä sociológie vedeckého poznania.

Hlavné oblasti Gellnerovho záujmu vlast-
ne zodpovedajú trvalému zaujatiu probléma-
mi prítomnými v celom jeho diele. Nimi sa
bez prestania znova a znova zaoberá, stretá-
va sa s nimi a rozvíja ich. Uplatòuje sa ako
sociálny myslite¾ idúci èasto proti prúdu pre-
vládajúcich intelektuálnych trendov a teórií,
ktoré podrobil kritike (analytická filozofia,
�trukturalizmus, psychoanalýza, marxizmus,
postmodernizmus). A navy�e, bol autorom

túry, ïal�ím záva�ným dôvodom bolo, �e
kapitalizmus mal v Po¾sku zatia¾ krátky
�ivot, jeho hodnoty sa preto nestihli presa-
di�, ako tretí dôvod sa uvádzal po¾ský katoli-
cizmus s príznaèným: �Skôr prejde �ava
uchom ihly ako boháè do krá¾ovstva nebes-
kého�.

O¾ga Danglová
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ostrých polemík. Nech je u� téma, ktorou sa
zaoberá akáko¾vek, v�dy je zrejmé jeho sil-
né teoretické zázemie. Aj keï vzdoruje neo-
modernistickému krédu, Gellner bol v�dy
presvedèený o u�itoènosti formalizovaných
modelov a makrohistorických syntéz. Virtu-
óznym spôsobom uplatòuje komparativiz-
mus, makrohistóriu, dokonca filozofiu de-
jín.

Výber predná�ajúcich zodpovedal tomu,
�e i�lo o èesko-francúzsku konferenciu: sú
pracovníkmi èi u� Univerzity Karlovy a Aka-
demie vìd ÈR, alebo renomovaných francúz-
skych (zväè�a parí�skych) akademických
pracovísk. Napriek dominancii francúzskych
organizátorov a francúzskych akademikov
ma predsa len zaskoèila absencia aspoò men-
�ieho mno�stva pozvaných zástupcov tých
univerzitných pracovísk, s ktorými sa spája
Gellnerovo meno: LSE a Cambridge. Absen-
ciu reprezentantov britskej vedy, v ktorej
Gellnerovo dielo korení, trochu zmiernili
vystúpenia jeho dvoch �iaèok z obdobia, keï
pôsobil vo funkcii vedúceho Department of
Social Anthropology v Cambridge.

Konferenciu otvoril predsedajúci dopolud-
òaj�ieho rokovania Miroslav Hroch poznám-
kou, ktorá sa vo forme otázky opätovne vra-
cala do diskusie: èím vlastne bol Ernest
Gellner � filozofom, antropológom, socioló-
gom èi historikom? Preto�e reprezentanti
týchto odborov sa k nemu príli� nehlásili
a sna�ili sa ho zaradi� niekde inde. Otvárací
prejav predniesol Jiøí Musil zo Stredoeuróp-
skej unierzity, ktorý rozvíjal my�lienku �a�-
kej odborovej zaradite¾nosti Ernesta Gellne-
ra a jeho intelektuálnej výnimoènosti. Na jej
ilustráciu vyu�il poznámku Gellnerovho ko-
legu z LSE profesora Davida Glassa, �e keï
vypukne revolúcia, Ernesta budú chcie� za-
streli� obe strany. Sám Gellner bol na túto iro-
nickú poznámku ve¾mi hrdý a rád ju èasto
opakoval. Neèudo: vypovedá o jeho vzácnej
vlastnosti, ktorá je taká zriedkavá u západo-
európskych intelektuálov a takmer absentuje
u intelektuálov zo strednej a východnej Eu-
rópy. O úsilí h¾ada� vlastnú intelektuálnu ces-
tu, neby� poplatný módnym vedeckým sme-
rom a ideologickým stereotypom, zachova� si

kritický nadh¾ad a odstup, nezaradi� sa poho-
dlne do prevládajúceho prúdu a necha� sa ním
vyná�a� k vedeckej kariére opakovaním v�e-
obecne roz�írených frází, o pravdivosti kto-
rých nikto nepochybuje, a zároveò im ani nik-
to príli� nerozumie. Jednoducho by� sám
sebou v intelektuálnom zmysle slova. Èo ne-
pochybne vyvoláva nepochopenie a podozrie-
vavos� aj v slobodnom a liberálnom prostre-
dí západných univerzít. Aké reakcie to
vyvoláva v strednej a východnej Európe,
o tom rad�ej pomlème.

Prvý referát predniesol Dominique Colas,
ktorý reprezentoval Institut d�études poli-
tiques de Paris. H¾adal v òom paralely medzi
prácou Adama Fergusona Dejiny obèianskej
spoloènosti z roku 1775 a Gellnerovou kon-
cepciou obèianskej spoloènosti. Tento pojem
sa stal centrálnym pojmom pre jeho úvahy
o konci totalitných spoloèností vo východnej
Európe. Colas analyzoval predov�etkým Gell-
nerovu prácu Conditions of Liberty a jeho
úvod k posmrtne vydanej práci Evansa-Pri-
tcharda Dejiny sociálnej antropológie. Gell-
nerov koncept spoloèenského vývoja sa radi-
kálne lí�i od Fukuyamu aj Hundingtona, celý
problém pova�uje za ove¾a zlo�itej�í. Pod¾a
neho spoèíva koncepèný omyl marxistov
v tom, �e stavali do protikladu jednotlivca
a spoloènos�, kým relevantný protiklad exis-
tuje medzi výrobcami a politickými aktérmi
(subjektami donucovania). Gellner nepova�u-
je zrútenie komunizmu za výsledok konflik-
tu totalitného �tátu a obèianskej spoloènosti.
(Preto èasto kritizoval aj mnohé naivné vy-
jadrenia V. Havla.) Na vysvetlenie vyu�íval
svoju teóriu korupcie elít následkom hospo-
dárskeho rozvoja. Tu existuje opä� paralela
s Fergusonovým dielom, ktoré Gellner èítal
naozaj pozorne. Ten hovorí o nekoneènej ko-
rupcii elít v rozvinutej spoloènosti ako dô-
sledku jej bohatstva. Za základnú odli�nos�
obèianskej spoloènosti od ostatných politic-
kých systémov pova�uje Gellner skutoènos�,
�e je mo�né bohatnú� bez toho, aby bolo zá-
roveò nevyhnutné usilova� sa o získanie po-
litickej moci.

Úplne iný charakter malo vystúpenie Ji-
øího Bièáka z Matematicko-fyzikálnej fakul-
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ty UK. Bolo tvrdou kritikou postmodernis-
tických prístupov vo vede z pozície teore-
tického fyzika. Prepojenie s filozofom a so-
ciálnym myslite¾om Gellnerom preto mô�e
vyvoláva� údiv. Vysvetlenie prítomnosti J.
Bièáka na tomto stretnutí je ale jednoduché:
E. Gellner patril k zásadným kritikom post-
modernizmu, iracionalizmu a kultúrneho
relativizmu z pozície ovietenského raciona-
lizmu. Gellner stál proti kultúrnemu relati-
vizmu v antropológii, bol napr. kritikom
kalifornskej etnomedicínskej �koly v kultúr-
nej antropológii. Postmodernu pova�oval za
�opustenie pokusu o výklad èohoko¾vek�.

Gellnerových �iakov zastupovala na kon-
ferencii Birgit Müllerová z CNRS/CeFReS.
Jej príspevok sa in�piroval Gellnerovou pred-
ná�kou Social Anthropology and Challenges
of the Present, ktorú predniesol v roku 1995
v Berlíne. Venoval v nej pozornos� problé-
mom rastu, slobody a zodpovednosti. Jej
vystúpenie bolo vlastne konfrontáciou ob-
sahu tejto predná�ky s jej vlastnou skúsenos-
�ou z obdobia, keï v Cambridge pracovala
na svojej dizertácii a kde v rámci seminára
vedeného práve Gellnerom konfrontovala
svoje prístupy a poznatky s postojmi svoj-
ho uèite¾a. V dizertácii sa zaoberala nemec-
kými alternatívnymi hnutiami 80. rokov. I�lo
o aktívne komunity environmentálneho za-
merania, ktoré nielen aktívne vyjadrovali
svoj nesúhlas s orientáciou konzumnej spo-
loènosti, ale sa v rámci komunitného spolo-
èenstva usilovali vytvára� �elaný model spo-
loèenských vz�ahov a spôsobu �ivota.
Gellner ich vtedy nazýval rozmaznanými
de�mi relatívneho blahobytu a patril k výraz-
ným kritikom tzv. �counter culture�, ktoré
tieto spoloèenstvá vytvárali. V tomto Gell-
ner úplne zodpovedal postojom liberálnych
intelektuálov svojej generácie, ktorí hájili
obèiansku spoloènos� a v neobmedzenom
raste videli jej príèinu i záruku. Nakoniec to
bola generácia, ktorá sa v mladosti konfron-
tovala predov�etkým s nástupom totalitných
re�imov, keï ekologická kríza bola e�te ne-
známym pojmom. Poèas uplynulých desia-
tich rokov v�ak aj Gellner mnohé pochopil
a svojimi názormi sa ve¾mi priblí�il k ná-

zorom environmentalistov, ktoré e�te v pr-
vej polovici 80. rokov nechcel akceptova�.
Dospel a� k relativizovaniu my�lienky ras-
tu. V spomínanej predná�ke z mája 1995
vyslovil názor, �e my�lienka nekoneèného
rastu je vyèerpaná, �e sloboda spoèívajúca
na nelimitovanej spotrebe konèí a väè�í nad-
bytok (nadspotrebu) pre ¾udstvo u� nie je
mo�né dosiahnu�.

Jaroslav Krejèí z Filozofického ústavu
AV ÈR sa vo svojom referáte in�piroval Gell-
nerovou teóriou nacionalizmu. Pokúsil sa
v òom o klasifikáciu národov do rámca �ty-
roch základných foriem. Zvlá�tnu pozornos�
venoval etnicko-jazykovej identite, ktorá zís-
kava najmä v Európe 20. storoèia dominant-
né postavenie. Vychádzajúc z Gellnera
upriamil svoju pozornos� na reakcie islamu
na prevládajúcu európsku kultúru a celý
problém interpretuje ako konfrontáciu seku-
lárnej a religióznej spoloènosti. Opätovný
vzrast významu nábo�enstva v niektorých
oblastiach vysvet¾uje tým, �e euro-americ-
ká civilizácia pripravila mnohé etno-jazyko-
vé spoloèenstvá o identitu. A nábo�enstvo
sa v tejto situácii stáva symbolom identity.
Ako príklad odli�ného vývoja dvoch �tátov
islamského sveta, zalo�eného na protiklad-
nosti etnicko-nábo�enského a etnicko-jazy-
kového princípu v procese modernizácie,
uviedol Irán a Turecko.

Popoludnie bolo venované predov�etkým
moslimskému svetu. Otvoril ho Jiøí Musil
zo Stredoeurópskej univerzity rozsiahlym
pojednaním o interpretácii Gellnerovej filo-
zofie dejín. Charakterizuje ju zvlá�tne, nie
príli� optimistické ponímanie dejín ¾udstva.
Gellner vo svojej koncepcii dejinného vý-
voja rozli�uje tri jeho stupne (druhy spoloè-
nosti): lovecko-zberaèské, agrárne a vedec-
ko-priemyselné spoloènosti, prièom spolo-
èenský typ nedeterminuje rie�enie problé-
mov � ka�dý stupeò má obrovské mno�stvo
variantov. Gellnera zaujímali najmä formy
a príèiny prechodu z jedného stupòa do dru-
hého. Ve¾a textov venoval charakteristike
agrárnej, a najmä industriálnej spoloènosti
a zamý�¾al sa nad komplexom príèin, ktoré
viedli k takej hlbokej a nezvratnej premene
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¾udstva, ako je industrializmus. V 80. rokoch
sa popri uva�ovaní o obèianskej spoloènos-
ti venoval najmä hodnoteniu komunizmu ako
variantu moderných spoloèností. Pova�oval
ho za typ spoloènosti, ktorý musí stroskota�,
preto�e spája nespojite¾né. Jiøí Musil komen-
toval aj Gellnerove názory na budúcnos� zá-
padnej civilizácie a na cesty rie�enia budú-
cich problémov. Ide najmä o tri základné
momenty:

� politické systémy by sa mali meni� skôr
pomaly ako rýchlo,

� za stabilitou a kontinuitou prichádza
zámo�nos�,

� kantonizácia je rie�ením, ako sa dosta�
zo zovretia nacionalizmu. V budúcnosti by
bol �iadúci návrat k urèitým fenoménom
pre-industriálnej spoloènosti.

Jean-Claude Vaten z CNRS/Maison fran-
çaise d�Oxford analyzoval politickú stránku
islamu. Konfrontoval Gellnerovu koncepciu
islamskej spoloènosti obsiahnutej v ním
publikovaných textoch najmä z rokov 1969�
1979 a v práci Moslim society s jeho kriti-
kou. Zaoberal sa najmä interpretáciou Gell-
nerovej teórie kyvadlovej islamskej spoloè-
nosti, jej kritikou a h¾adaním výnimiek z tej-
to teórie.

Gianni Albergoni a François Pouillon
z EHESS prezentovali vo svojich vystúpe-
niach kritiku Gellnera-antropológa a jeho
segmentárnej teórie arabsko-islamského sve-
ta. Albergoniho zaujala otázka, ako na tézy
z vlastne jedinej èisto etnografickej Gellne-
rovej práce z Maghrebu reagovala maghreb-
ská antropológia a arabský svet. �Gellnerov-
ský model� arabsko-islamskej spoloènosti,
charakteristický kyvadlovým pohybom jej
vývoja a bipolárnos�ou, segmentaritou a úlo-
hou rodových línií sa od jej publikovania stal
predmetom kritiky a diskusií, ale nachádzal
aj silnú odozvu v odborných kruhoch. V po-
dobnom duchu sa nieslo aj krátke vystúpe-
nie F. Pouillona. Zaujímavé bolo jeho vyèle-
nenie Gellnerovho nazerania na primitívny,
komunitárny svet existujúci mimo politickej
moci, akým boli horské berberské komunity
v èase jeho etnografických výskumov, z pre-
vládajúcich prístupov v sociálnych vedách.

Západní intelektuáli sa v�dy priaznivo po-
zerali na tento svet. Naopak, Gellner odolá-
va tejto antropologickej reflexii � nakoniec
podobný postoj zaujal aj u európskych ná-
rodov.

Posledným vystúpením prvého dòa kon-
ferencie bola kritická analýza Gellnerovho
modelu súèasnej islamskej spoloènosti, pred-
nesená Lubo�om Kropáèkom z Ústavu Blíz-
keho východu a Afriky FF UK. Analyzoval
jeho teóriu kyvadla z poh¾adu súfizmu a fun-
damentalizmu. Gellnerovi vyèíta prehliada-
nie existencie liberálnych prúdov v islame
a jeho presvedèenie, �e v islamských kraji-
nách nie je mo�ná existencia obèianskej spo-
loènosti. Vychádzajúc z Gellnera hodnotí
úlohu marxizmu a islamu v arabských spo-
loènostiach a vysvet¾uje návrat významu is-
lamu, ktorý sa stal základom obnovy národ-
ných identít, èi u� po rozpade impérií, alebo
ako obrana pred západnými globalizaènými
tlakmi.

Rozsiahlos� viacerých príspevkov a dy-
namická diskusia spôsobili, �e prvé dva re-
feráty druhého dòa presiahli z moslimské-
ho bloku. Madawi al-Rasheed z King�s
College, University of London postavila svoj
príspevok na tvrdení, �e aj v arabskom sve-
te existujú zárodky obèianskej spoloènosti.
Svoje tvrdenia opiera o etnografické vý-
skumy v Saudskej Arábii, jednej z najkon-
zervatívnej�ích a najnedemokratickej�ích
islamských krajín. Za príèinu takéhoto spo-
loèenského pohybu pova�uje vznik moder-
ných elektronických médií a za jeho nosite-
¾ov nové kategórie obèanov, ktoré sa objavili
v priebehu posledného desa�roèia � vzdela-
ných ¾udí v arabských mestách, ktorí pracu-
jú s poèítaèmi a s Internetom. Takáto mo�-
nos� prístupu k informáciám tak pod¾a nej
vytvorila nový typ arabských obèanov.

Vystúpenie Alaina Mahe z tuniského In-
stitut de recherche sur le Maghreb contem-
porain sa zameralo na problematiku vojny
a mieru v segmentárnej gellnerovskej teó-
rii. Náplòou jeho príspevku bola kritika seg-
mentárnej teórie, a najmä Gellnerove názo-
ry na úlohu násilia a strachu v islamskej
spoloènosti, ktorá je pod¾a neho kon�tant-
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nou zlo�kou islamského politického a sociál-
neho poriadku.

Vystúpením Zdenka Uhereka z Ústavu
pro etnografii a folkloristiku AV ÈR sa roko-
vanie tematicky prenieslo do Európy, a to
najmä do strednej a východnej Európy. Uhe-
rek sa vo svojom precizovanom teoretickom
príspevku zaoberal otázkou Gellnerovho
vnímania antropológie, vychádzajúc najmä
z Gellnerovej �túdie Antropológia a Európa.
Komentoval jeho poh¾ad na vývoj sociálnej
antropológie a úlohu britskej funkcionalistic-
kej �koly, ktorá vznikla na základe úspe�nej
Malinowského syntézy empírie, romantic-
kých zberate¾ských snáh a antropologických
teórií. Posledné roky aktívneho Gellnerovho
pôsobenia boli v znamení úsilia o syntézu prí-
stupov sociálnej antropológie a východoeu-
rópskej etnografie. Nakoniec sa v�ak ukáza-
lo, �e spolupráca sa nerealizuje pod¾a Gell-
nerových predstáv: styèných bodov medzi
oboma prístupmi je zatia¾ príli� málo.

Z iného zorného uhla nadviazal na Uhe-
rekove in�piratívne úvahy Wladimir Berelo-
witch z Centre d�étude du monde russe
EHESS. Hovoril o príèinách záujmu Ernes-
ta Gellnera o ZSSR a zvlá�� o sovietsku et-
nografiu. Na túto tému publikoval nieko¾ko
desiatok �túdií a èlánkov. Bol fascinovaný
sovietskym marxizmom � ale ako teóriou,
a nie ideológiou moci. Zaujímal ho viac ako
�vlasatý� marxizmus z ¾avého brehu Seiny.
Gellner staval marxizmus proti Malinowské-
ho metodologickej revolúcii v antropológii.
Malinowski sa zbavoval typológie spoloènos-
ti, èo naopak bolo cie¾om u� protomarxistov
a klasikov marxizmu. Gellnera zaujala u so-
vietskych etnografov popri ich vedeckom
jazyku práve nimi rozpracovaná typológia
spoloèenského vývoja.

Zaujímavý príspevok predniesol Miroslav
Hroch z Ústavu svìtových dìjin FF UK. Pre-
zentoval svoj postoj i postoj èeskej historio-
grafie ku Gellnerovmu konceptu nacionaliz-
mu. Vo svojom vystúpení kritizoval histori-
kov-tradicionalistov za ich povrchnú kritiku
Gellnera, ale ne�etril ani Gellnerov koncept.
Vyzdvihol najmä základ jeho teórie nacio-
nalizmu, t.j. presvedèenie, �e nacionalizmus

nie je náhodným omylom dejín a volunta-
ristickým produktom vôle frustrovaných in-
telektuálov. Samozrejme sa vracia ku Gell-
nerovmu h¾adaniu súvislostí medzi industria-
lizmom a nacionalizmom, a k jeho h¾adaniu
príèin a podmienok vzniku nacionalizmu.
M. Hroch napriek kritike Gellnera napadol
tých historikov, ktorí ho odmietajú za to, èo
nikdy nepovedal. Nakoniec sám E. Gellner
opakovane hovorí, �e jeho teória je o vzniku
nacionalizmu a formovania moderných ná-
rodov, ale niè nehovorí o príèinách jeho pre-
trvávania, a najmä nevysvet¾uje jeho krajné
polohy.

Vystúpenie Petra Charváta z Orientálne-
ho ústavu AV ÈR bolo sarkastickým odmiet-
nutím nacionalisticko-komunistickej inter-
pretácie dejín christianizácie èeských zemí,
ktorá je u� mnohé desa�roèia súèas�ou �kol-
ských osnov. Charvát konfrontoval historic-
kú realitu strednej Európy 8. a 9. storoèia
s nacionalistickým modelom èeskej historio-
grafie 19. a 20. storoèia (a ja musím doda�,
�e aj slovenskej), ktorá úplne dezinterpreto-
vala tento významný proces zaèleòovania
stredoeurópskeho teritória do latinského
kres�anského sveta.

Petr Skalník z Ústavu Blízkeho východu
a Afriky FF UK pokraèoval vo variovaní tém
a problémov obsiahnutých v predchádzajú-
cich dvoch referátoch, av�ak z pozície so-
ciálnej antropológie. Komentoval Gellnerov
záujem o strednú a východnú Európu od
konca 60. rokov, jeho názory na nacionaliz-
mus v tejto èasti Európy, polemiky s výcho-
doeurópskymi intelektuálmi. Tie� i jeho ná-
h¾ady na bo¾�evizmus a jeho prognózy
ïal�ieho vývoja stredo- a východoeuróp-
skych krajín na troskách komunizmu.

Posledné vystúpenie patrilo Albanovi
Bensovi z Centre sur le Pacifique contem-
porain EHESS. Pokúsil sa o interpretáciu
Gellnerovej teórie nacionalizmu na spojnici
medzi etnolingvistikou a reflexiou naciona-
listického hnutia v Oceánii po 2. svetovej
vojne. Analyzoval situáciu, ako sa èlovek
dostáva z teritoriálne, ekonomicky a kultúr-
ne autonómnych etnických celkov k národ-
nému �tátu, v súvislosti s ve¾mi �pecifickým
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procesom dekolonizácie tejto oblasti. Bensa
analyzoval pacifický nacionalizmus post-
koloniálnych elít a jeho úlohu v spoloèen-
ských procesoch po dekolonizovaní oblasti,
vo vytváraní národného kultúrneho modelu
a malých národných �tátikov Oceánie.

Ve¾mi cennou súèas�ou podujatia bola
diskusia, ktorá prebiehala skoro po ka�dom
vystúpení. Treba azda poveda�, �e viaceré
hodnotenia Gellnera i názory vyslovené
v jednotlivých referátoch neboli v�dy audi-
tóriom prijaté bez výhrad. �ia¾, v dôsledku
krátkosti èasu sa èasto diskusia ani nerozvi-
nula, mnohí záujemnci o vystúpenie museli
o�elie� svoj diskusný príspevok.

Transdisciplinárna konferencia Pøemý�-
lení s Arno�tem Gellnerem bola intelektuál-
nym sviatkom, aké je v na�ich konèinách
mo�né za�i� iba výnimoène. Pre preva�ne

èeské auditórium bolo nesporným zá�itkom
sledovanie kultúry prejavu a diskusie fran-
cúzskych intelektuálov, s ktorou sa na stre-
doeurópskej akademickej pôde nestretáva-
me. Èeské i francúzske vystúpenia boli
zväè�a poòaté na vysokej teoretickej úrovni.
Diskutované Gellnerove práce, resp. jeho
názory a koncepcie boli rámcované tak roz-
siahlou znalos�ou jeho diela, ako aj hlbokou
znalos�ou empírie a teoretických koncepcií
dotýkajúcich sa �irokej �kály problémov, kto-
rými sa Gellner zaoberal. Konferencia bola
dôstojnou posmrtnou pripomienkou jeho a�
neuverite¾ne rozsiahleho vedeckého diela.
Ako v krátkom závereènom slove povedal
Jiøí Musil, bol to jeden z najvýraznej�ích
intelektuálov 20. storoèia.

Juraj Podoba

KONGRES PSYCHOTRONICA SLOVACA �97
(Bratislava, 8.�9. november 1997)

Kongres sa konal v Ústave vzdelávania
a slu�ieb v Bratislave a jeho organizátormi
boli Slovenská psychotronická spoloènos�
(SPS) a Lekárska spoloènos� naturálnej me-
dicíny (LSNM).

Úvodný referát Psychotronické prvky v ¾u-
dových rozprávkach prezidenta SPS, primára
MUDr. Teodora Rosinského, CSc. (Psychiat-
rická nemocnica vo Ve¾kom Zálu�í) bol ve¾-
mi podnetný na zamyslenie, a to nielen pre
folkloristov. Pod¾a názoru autora be�ný �ivot
èloveka v Európe bol v minulosti prirodze-
nej�í, a teda ¾udia boli citlivej�í aj na vníma-
nie energoinformaèných javov okolo seba,
vedeli s nimi manipulova�, vyu�íva� ich, ale
aj zneu�íva�. Pozostatkami týchto schopností
a profesionálnych i v�eobecne roz�írených
laických vedomostí sú dnes práve niektoré
prvky v rozprávkach (napr. popisy urieknu-
tia, zaklínania, porobenia; manipulácia so

�ivou a màtvou vodou atï.), ako aj niektoré
povery a obyèaje. Èítanie rozprávok je teda,
pod¾a referujúceho, nielen dobrou prípravou
pre deti, ale mô�e by� i zdrojom informácií
o postojoch a poznatkoch ¾udí v minulosti,
ktorí zvyèajne ani nemali mo�nos� inak odo-
vzda� svoje skúsenosti ïal�ím generáciám,
ako prostredníctvom rozprávania rozprávok,
dávajúc v nich na známos� dôle�itos� vedo-
mostí takéhoto charakteru.

Prezident LSNM, primár MUDr. Gustáv
Solár (Centrum akupunktúry, n. z. z. Brati-
slava) vo svojom príspevku Univerzalita
poznania a psychotronika poukázal na ob-
rovskú divergenciu medzi vedomos�ami,
kvantitatívne narastajúcimi v súèasnej dobe,
a skutoèným poznaním, ktoré sa naopak strá-
ca. Pod¾a predná�ajúceho vedomosti, ktoré
majú v podstate neraz iba charakter definí-
cie, nemô�u úplne vnútorne uspokoji� èlo-
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veka, na rozdiel od poznania, prejavujúceho
sa zväè�a symbolickým a transkultúrnym
rozmerom. Psychotronika mô�e svojím in-
terdisciplinárnym zameraním a �pecifický-
mi metódami odhali� poznanie, ukrývajúce
sa v symbolike, ktoré je, pod¾a mienky auto-
ra, ¾uïom z iných oblastí vedeckého báda-
nia zväè�a nedostupné.

MUDr. Anna ¼uptáková (Centrum aku-
punktúry, n. z. z. Bratislava) vo svojej pred-
ná�ke Energoinformaèné aspekty v prakti-
kách zla zamerala predov�etkým na neod-
borné èi nedobrovo¾né zásahy do informaè-
nej zlo�ky biopo¾a. Pod¾a referujúcej
akáko¾vek manipulácia s biopo¾om iného,
sprevádzaná poru�ovaním zásad etiky, vedie
k vá�nym karmickým dôsledkom, ktorým sa
vystavuje predov�etkým samotný manipulá-
tor � lieèite¾. Nemenej významné miesto
v praktikách zla zohrávajú sekty a rôzne sek-
társke aktivity. Ich cie¾om je vnies� informaè-
ný chaos do ¾udských bytostí a vytvori� tak
podmienky pre vlastné informaèné pôsobe-
nie. Agresívnym spôsobom a bez osobného
súhlasu poru�ujú biopole svojich adeptov,
aby takýmto spôsobom udr�iavali nepretr�i-
tý informaèný kontakt a kontrolu vo svojej
organizácii. Tento druh manipulácií, pod¾a
lekárskych skúseností predná�ajúcej, vedie
èasto u� po krátkom èase k �a�kým zdravot-
ným poruchám, rezistentným na be�nú lieè-
bu klasickou medicínou.

Zaujímavým a oèakávaným príspevkom
tohto bloku bola i predná�ka Ing. Hynka
Lauschmanna, CSc. (ÈVUT, Praha, ÈR)
s názvom Homeopatie z hlediska metainfor-
matiky. Vo svojom príspevku, vychádzajúc
pritom z vlastnej fyzikálnej teórie o �zákone
zachovania informácie�, sa autor, pracujúci
ako vedecký výskumný pracovník, pokúsil
poda� ucelený náh¾ad na fungovanie a úèin-
nos� homeopatie.

Pútavé, a to nielen pre lekárov, ale i pre
etnológa, bolo vystúpenie MUDr. Igora Vav-
rinu (Interné odd. II. NsP Ru�inov) s prí-
spevkom Zatriedenie a struèná charakteris-
tika �amanizmu. Autor vo svojej predná�ke,
vychádzajúc aj z kultúrnoantropologických

prác (Eliade, Hultkrantz, Harner, Castaneda
ai.), sa zameral predov�etkým na viaceré
techniky (zalo�ené na hyperstimulácii èi
hypostimulácii senzorických systémov),
prostredníctvom ktorých �aman dosahuje tzv.
zmenený stav vedomia. Dôvod, preèo je
�amanizmus taký silný a �ivotaschopný
i v súèasnej dobe spoèíva pod¾a osobnej skú-
senosti referujúceho najmä v jednoduchosti
metód, nenároènosti prostriedkov pou�íva-
ných na dosiahnutie cie¾a, ako i v priamej
duchovnej skúsenosti dosahovanej bez aké-
hoko¾vek prostredníka.

Ïal�í blok predná�ok bol venovaný psy-
chotronickým, resp. naturálno-medicín-
skym súvislostiam so stravou, ako s feno-
ménom, ktorý je pri akejko¾vek forme lieè-
by ve¾mi dôle�itý, ale napriek tomu lekár-
mi i lieèite¾mi èasto zanedbávaný, èi aspoò
podceòovaný. Odzneli príspevky primára
MUDr. �tefana Ko�líka, CSc. (Odd. NM
s labor. FN LP Ko�ice) Pôst � významný
prostriedok na upevnenie a prinavrátenie
zdravia, PharmDr. Ley Rochlitzovej (Uni-
farma a. s., Pre�ov) Vplyv stravovania na
telo, myse¾ a prostredie, v ktorom �ijeme
a MUDr. Bo�eny Bu�ovej, CSc. Joga a vý-
�iva. Pravdepodobne najzaujímavej�í z toh-
to bloku predná�ok bol referát Jany Jùzko-
vej (Paracelsium s. r. o., Praha � Kyje, ÈR)
Výbìr potravin pomocí psychotronických me-
tod. Zmieòuje sa v òom o tzv. automatic-
kom písme ako o spôsobe, prostredníctvom
ktorého dostáva chorý èlovek do ruky �je-
dálny lístok�, plne re�pektujúci pacientovu
individualitu, obmedzujúci ho iba tam, kde
je to skutoène potrebné, ale pritom nezaka-
zujúci niektoré jedlá len preto, �e je to v ob-
dobných prípadoch zvyèajné odporúèanie
dietetika.

Posledný blok predná�ok prvého dòa kon-
gresu otvoril MVDr. Jozef Skalka, CSc.
(Ústav experimentálnej veterinárnej medicí-
ny, Ko�ice) svojím referátom Vplyv pyrami-
dálnej energie a òou upravenej vody na rast
Rhaponticum Carthamoides, v ktorom infor-
moval úèastníkov kongresu a� o dvojnásob-
nom vzostupe efektu na rast vybraného bio-
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logického prvku oproti normálu, ak polie-
vali rôzne druhy rastlín �pecifickou, ener-
geticky dotovanou vodou.

Ïal�í referát, takisto z oblasti zverolekár-
stva, Biodiagnostika vo veterinárnej ambu-
lancii predniesol MVDr. Daniel Hluchý,
uvádzajúc v òom nieko¾ko kazuistík z vlast-
nej praxe, pri ktorých popri be�ných vy�et-
rovacích metódach klasickej medicíny apli-
koval i energoinformaèný spôsob rozozná-
vania chorôb.

Nasledujúci príspevok Energoinformaè-
ná interpretácia tradiènej predstavy o ma-
gickej príèine chorôb predniesol Mgr. Du-
�an Belko (Ústav etnológie SAV, Bratisla-
va), v ktorom naèrtol mo�né energeticko-in-
formaèné vysvetlenie tradiènej poverovej
predstavy o magickej príèine chorôb, via�ú-
cej sa predov�etkým k mno�stvu zákazov pre
�eny v èase ich tehotenstva, prekroèenie kto-
rých by mohlo, z h¾adiska pôsobenia magic-
kých princípov, ohrozi� zdravý fyzický èi
psychický vývin die�a�a.

Ing. Kazimír Linek, CSc. (Chemický
ústav SAV, Bratislava) vystúpil z referátom
Nádorové ochorenia z h¾adiska molekulár-
nej biológie � psychotronický aspekt, v kto-
rom podal struèný preh¾ad prevencie, lieèe-
nia a výskumu rakoviny v USA (stav k de-
cembru 1996). Popri iných spôsoboch lieèby
predná�ajúci vyslovil vo svojom príspevku
i diskutabilnú tézu o spôsobilosti lieèite¾a,
ktorý prenosom vlastných my�lienok na pa-
cienta mô�e vylieèi� i rakovinu, ak doká�e
prostredníctvom neurotransmiterov in�truo-
va� imunitný systém chorého èloveka tak, �e
tento je potom schopný znièi� nebezpeèné
rakovinové bunky.

V poslednom príspevku prvého kongre-
sového dòa Význam biodiagnostiky a biote-
rapie pri rie�ení záva�ných pooperaèných
komplikácií predniesla primárka MUDr.
Kornélia Kilárska, CSc. (Odd. klinickej
genetiky FNsP Ko�ice) nieko¾ko kazuistík
z vlastnej praxe o odstraòovaní bioenergo-
informaèných �truktúr z oddelení s �a�ko
chorými ¾uïmi (ARO, JIS, pooperaèné od-
delenie, operaèné sály), ktoré pri úmrtí èlo-

veka zostávajú na mieste smrti a tu pôsobia
ako �energetickí upíri� pre ïal�ích pacien-
tov, le�iacich v týchto priestoroch. Tieto èlo-
veku cudzie energoinformaèné �truktúry
spôsobujú v prvom rade odèerpávanie ener-
gie, ale i celkové zablokovanie biopo¾a pre
be�nú terapiu, èím sa dá neraz vysvetli� ne-
úspech obvyklej lieèby, rôznych neoèakáva-
ných komplikácií a �a�kých pooperaèných
priebehov nezvládnute¾ných medikamentóz-
nou lieèbou aj po relatívne ¾ah�ích chirur-
gických výkonoch. Mnohokrát iba rie�enie
stavu pacienta na energeticko-informaènej
úrovni, teda pod¾a autorky v tomto prípade
vèasné odstránenie �energetických upírov�,
je jedinou cestou k záchrane �ivota èloveka.

Druhý kongresový deò bol venovaný pre-
va�ne praktickému uplatneniu psychotroni-
ky a odzneli napr. príspevky Ing. Vladimí-
ra Sagmeistra � Pohyb viazanej a vo¾nej
mysle na priemetovej ploche individuálnej
mysle èloveka, Ing. Karla Komárka � Èlo-
vek ako fenomén prírody, Ing. Ivana Kuèe-
ru, CSc. � Elektromagnetický smog a zdra-
ví � mo�né psychotronické souvislosti, Ing.
J. Bìláka � Kosmické kroky èasoprostoru,
Ing. V. Pevného � Pùsobení elektromagne-
tického pole na lidský organizmus, PhDr.
Pavla Vyletela � Èlovek ako energetický sys-
tém a Dr. Antona Gillingera � O analógo-
vom, metaforicko-prvostupòovom myslení.
Ve¾mi zaujímavú predná�ku tohto bloku
Vlastnosti tvarového �iarenie predniesol Ing.
Norbert Synèák (Nipek, a. s., Nitra), v kto-
rej informoval o poznatkoch z vlastných
praktických experimentov s niektorými tvar-
mi (sústava monád a pologú¾, pyramída, as-
pironda) a zistenou konkrétnou povahou èi
vlastnos�ou ich �pecifického (v súèasnosti
e�te stále nedostatoène prebádaného) tvaro-
vého �iarenia.

Domnievam sa, �e takéto podujatia sa
ukazujú by� vhodné i pre väè�ie zameranie
pozornosti etnológov, nako¾ko sa na nich pre-
zentujú i príspevky z na�ej oblasti záujmu,
ktoré v�ak èasto priná�ajú diametrálne od-
li�ný poh¾ad na niektoré fenomény uchova-
né v tradiènej kultúre. Popritom aj samotný
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kongres je výbornou príle�itos�ou na nad-
viazanie osobných kontaktov s významný-
mi odborníkmi v tejto oblasti bádania. Po-
núka tak mo�nos� dozvedie� sa neskreslené
informácie o interdisciplinárnom vednom

odbore � psychotronike, ktorý vznikol i pre-
to, aby efektívnej�ie vyu�íval síce pradávne,
ale stále �ivé fenomény a praktiky ¾udu.

Du�an Belko

VEDECKÉ SYMPÓZIUM �MÄSIARSTVO A ÚDENÁRSTVO V DEJINÁCH
SLOVENSKA�

V dòoch 3.�5. 12. 1997 sa konalo v Ri-
mavskej Sobote vedecké sympózium na
tému �Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách
Slovenska�. Podujatie usporiadala Katedra
slovenských dejín a archívnictva FF UK
v Bratislave a firma Tauris a. s. v Rimav-
skej Sobote.

Vedecká èas� sympózia bola rozdelená do
�iestich rokovacích blokov. Prvý blok � Pra-
vek a starovek bol reprezentovaný príspev-
kami archeológov. O podiele domácich
a lovných zvierat na mäsitej vý�ive v pra-
veku na území Slovenska referoval C. Am-
bros, ktorý zdôraznil, �e v ka�dom období
praveku u� rapídne prevládalo mäso z cho-
vaných zvierat nad mäsom z lovných zvie-
rat. Tento trend potvrdil aj V. Furmánek, ktorý
analyzoval nájdené zvy�ky zvierat z doby
bronzovej. Zaujímavé bolo jeho kon�tatova-
nie, �e s pastierskym spôsobom �ivota ¾udí
tejto doby mo�no pravdepodobne spája� mo-
hylový pohrebný rítus i poèetné doklady
o ¾udo�rútstve. P. Valachoviè vo svojom vy-
stúpení prezentoval vedomosti o podiele
mäsa v strave ¾udí v dobe antickej, keï
z územia dne�ného Slovenska boli známe u�
aj písomné doklady. Spomenul doklady
o stravovaní Keltov, germánskych kmeòov
i samotných Rimanov, ako aj najdôle�itej-
�ích antických autorov, ktorí o tejto téme
písali. O chove a love zvierat u starých Slo-
vanov mal referát A. Ruttkay, ktorý zdôraz-
nil, �e kôò bol v období Ve¾kej Moravy sym-
bolom vy��ej sociálnej úrovne ¾udí a �e

v tomto období existoval i pomerne �iroký
výber loveckých zbraní. Dobytkárstvom
u starých Maïarov sa zaoberal vo svojom
vystúpení G. Nevizánsky. Hovoril o tom, �e
zvy�ky zvierat, predov�etkým koní, v hro-
boch starých Maïarov boli podmienené ich
kultovými predstavami. Zaujímavé bolo jeho
kon�tatovanie, �e dlhorohé kravy, ktoré sa
dlho pova�ovali za typický dobytok starých
Maïarov, sa roz�írili a� v 14.�15. storoèí. Na
niektoré súvislosti, ktoré vychádzajú z ety-
mológie, dodnes pou�ívaných slov s ich pô-
vodnou obsahovou stránkou upozornil vo
svojom vystúpení M. Slivka.

Druhý rokovací blok bol venovaný stre-
doveku. Odzneli v òom postupne referáty
historikov, ktorí analyzovali písomné dokla-
dy o mäsiaroch èi mäsiarstve v mestách Tr-
nava � J. Roháè, na území Nitrianskej stoli-
ce � J. Lukaèka, v Banskej Bystrici � M.
Skladaný, v Rimavskej Sobote � L. Soko-
lovský. Záver tohto bloku tvoril ve¾mi zaují-
mavý referát T. Lengyelovej o podávanom
mäse, jeho najèastej�ích úpravách a mno�-
stvách na stoloch �¾achty v 15.�17. storoèí.

Ïal�í blok sa venoval analýze historic-
kých dokladov k téme z obdobia 16.�18. sto-
roèia. P. Kónya sa venoval mäsiarskym ce-
chom v mestách Pre�ov, Bardejov a Sabinov.
�ivoèí�ne dávky poddaných zemepánom boli
témou referátu J. Albertyho. Kon�tatoval, �e
dávky sa odovzdávali buï pod¾a dopredu sta-
noveného kalendára alebo pri ïal�ích svia-
toèných príle�itostiach, ako bola napr. svad-
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ba, kar alebo birmovka v rodine zemepána.
V nasledovnom referáte I. Mrvu o mäsiar-
skom podnikaní v 16.�18. storoèí sme sa
dozvedeli, �e mäsiarstvo sa v tomto období
na Slovensku rozvíjalo i následkom turec-
kého vpádu a �e v tomto období tvorilo do-
bytkárstvo a� 93% celkového obchodu
z Uhorska a viac ako tretina remeselníkov
boli práve mäsiari. Na tento referát nadvä-
zoval aj príspevok J. Baïuríka, ktorý sa ve-
noval dobytkárstvu a obchodu s mäsom na
Slovensku v predindustriálnom období.
Kon�tatoval, �e k rozdeleniu Európy na zá-
padnú a juhovýchodnú do�lo v 16. storoèí,
prièom sa územie Slovenska v�dy podie¾alo
na zásobovaní západnej Európy potravina-
mi, najmä mäsom a vínom, a to aj na dne�-
nú dobu vo ve¾kom objeme. E. Ka�iarová
doplnila tento blok referátom o zásobovaní
mäsom baníckeho obyvate¾stva v oblasti
Banskej �tiavnice v 16.�18. storoèí. Zaují-
mavos�ou bolo, �e v tom èase museli mä-
siari pre bane odovzdáva� loj do kahancov
na svietenie a ko�e na vaky, v ktorých sa
hornina vyná�ala na povrch.

�tvrtý tematický blok bol venovaný ob-
dobiu medzi rokom 1848 a 1945. Postupne
boli prednesené referáty, ktoré na seba èaso-
ve nadväzovali a osvetlili obdobie priemy-
selného spracovania mäsa: Bitúnky a poèiat-
ky priemyselného spracovania mäsa na
Slovensku v 19. storoèí a na zaèiatku 20.
storoèia � R. Holec, Èesko-slovenský mä-
sopriemysel v medzivojnovom období � ¼.
Halon a Chov dobytka a obchod s mäsom
poèas prvej Slovenskej republiky � M. Fab-
ricius. Tento blok zakonèil referát F. Man-
derla z Viedne, potomka slávnej podnikate¾-
skej rodiny, ktorá do roku 1945 pôsobila aj
v Bratislave a zanechala po sebe dodnes
známu budovu s predajòami a bitúnok, kto-
ré boli v èase svojho vzniku najmodernej�ie
v strednej Európe.

Ïal�ie referáty sa dotýkali obdobia od
roku 1945 do súèasnosti. Vystúpil v òom P.
Zelenák, ktorý sa venoval mäsiarstvu ako
�ivnosti do roku 1951, keï boli úplne zru�e-
né. Súèasný majite¾ mäsiarskej firmy Tauris

v Rimavskej Sobote L. Sedmák osvetlil stav
podnikate¾ských aktivít mäsiarsko-údenár-
skych firiem na Slovensku v súèasnosti a ich
perspektívy. Povedal, �e e�te stále nie je v po-
riadku legislatíva v tejto oblasti, prièom per-
spektívu vidí len v pôsobení stredných a väè-
�ích kombinátov na spracovanie mäsa a tých
firiem, ktoré budú schopné umiestni� svoje
výrobky na európskom trhu. Príspevok bol
cenný tým, �e vychádzal priamo zo súèas-
nej praxe.

�iesty rokovací blok bol venovaný prí-
spevkom z iných vedných odborov. Z oblasti
etnológie bol pripravený referát o tradièných
príle�itostiach konzumácie a abstinencie
mäsa v ¾udovom stravovaní na Slovensku,
ktorý osvetlil prelínanie svetského a nábo-
�enského charakteru stravy � R. Stolièná.
Z oblasti jazykovedy bol príspevok P. �igu:
Slovenská reè a mäsiarske názvoslovie v mi-
nulosti a dnes, upozoròujúc na to, aký ve¾ký
poèet slov práve z tejto oblasti má indoeu-
rópsky alebo slovanský pôvod. Posledným
referátom bol príspevok heraldika L. Vrte¾a,
ktorý predstavil historickú i súèasnú mäsiar-
sko-údenársku ikonografiu.

K predneseným referátom odznelo i nie-
ko¾ko koreferátov a diskusných vystúpení.
V�etky materiály budú v plnom rozsahu uve-
rejnené v pripravovanom zborníku z tohto
vedeckého sympózia, ktorý by vïaka spon-
zorskej firme Tauris mal vyjs� vo ve¾mi krát-
kej dobe.

Vedecké sympózium Mäsiarstvo a úde-
nárstvo v dejinách Slovenska prinieslo ve¾a
kvalitných príspevkov a vïaka tomu, �e bolo
koncipované multidisciplinárne, bolo pre
úèastníkov zaujímavé i pestré a potvrdilo, �e
takto pripravené podujatia majú aj v budúc-
nosti dobrú perspektívu. V publikovanej po-
dobe budú jednotlivé príspevky iste cenným
prínosom k �túdiu tejto problematiky. Celé
podujatie bolo zorganizované na vysokej
odbornej i spoloèenskej úrovni a prispelo aj
k zlep�eniu kontaktov a vzájomnej informo-
vanosti slovenských vedcov z oblasti spolo-
èenských vied.

Rastislava Stolièná


