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Sn R E C E N Z I E � A N O TÁ C I E

BOTÍKOVÁ, MARTA (ED.) � �VECOVÁ,
SOÒA � JAKUBÍKOVÁ, KORNÉLIA:
TRADÍCIE SLOVENSKEJ RODINY
VEDA-BICFS, Bratislava 1997, 242 s.

Problematike rodiny bola v slovenskej etno-
lógii venovaná zvý�ená pozornos� v rámci vý-
skumných projektov najmä na prelome 70. a 80.
rokov 20. storoèia. Odvtedy tejto téme, napriek
jej stálej aktuálnosti, nebola venovaná systema-
tická pozornos�. K o�iveniu záujmu do�lo opä�
v posledných rokoch. Impulzom bolo otvorenie
kontaktov smerom k západoeurópskej sociálnej
histórii a historickej demografii, kde má výskum
rodiny pevné miesto. Pre slovenských etnológov
to znamenalo prístup k novým metodologickým
prístupom a kontextom. Slovensko le�iace na
hranici diskutovanej Hajnalovej línie je pre zá-
padoeurópskych bádate¾ov jedným z málo pre-
bádaných miest v mozaike európskych rodinných
foriem a �truktúr. Záujem o výskumy rodiny na
Slovensku viedol k potrebe retrospektívneho
poh¾adu a sumarizácie existujúceho poznania.
V rámci Medzinárodného roka rodiny vznikla
my�lienka sprístupni� dosiahnuté vedecké výsled-
ky roztratené v odborných èasopisoch �ir�ej ve-
rejnosti formou publikácie. S istým èasovým
odstupom vznikla monografická práca, ktorej
podstatnú èas� autorsky pripravila Soòa �veco-
vá. Vyu�ila v nej svoje skúsenosti z terénnych
bádaní v 60. a 70. rokoch 20. storoèia i pozna-
nie slovensko-èeských a stredoeurópskych kore-
lácií vo vývine rodiny v 19. a v prvej polovici
20. storoèia.

Toto èasové vymedzenie je v publikácii pre-
vládajúce. Metodologickým aj obsahovým obo-
hatením je doplnenie star�ieho materiálu o vý-
sledky kartografických výskumov realizovaných
pri príprave Etnografického atlasu Slovenska.
Prezentovaný materiál dokumentuje javy a vz�a-
hy príznaèné pre ro¾nícke prostredie. Existujúce

poznatky z prostredia robotníckej a mestskej
rodiny si autorky nekládli za cie¾ komplexnej�ie
spracova�. Konfrontácie s tendenciami vývinu
mestskej rodiny slú�ia len k precíznej�iemu de-
finovaniu rodiny ro¾níckej.

Slovenskú rodinu publikácia èitate¾ovi po-
stupne predstavuje vo variabilnosti jej foriem,
v prirodzených kontextoch fungovania vo vidiec-
kom spoloèenstve, vo verbálnom vyjadrovaní
príbuzenských vz�ahov, v �ivotnom cykle jednot-
livca, v ekonomicko-právnych väzbách a v kom-
plexe rodinných obyèají.

V prvej èasti sú vymenované formy rodiny
zaznamenané na Slovensku so zrete¾om na v�e-
obecne prijaté triedenie rodinnej �truktúry pod¾a
P. Lasletta. Narú�a sa mýtus o prevládajúcej ve¾-
korodine na slovenskom vidieku. Pokus o ana-
lýzu rodinných ekotypov vo vidieckom prostre-
dí sa in�piruje rakúskou sociálno-historickou
vedou. Autorka dáva do protikladu rodiny zaobe-
rajúce sa chovom dobytka a vinohradníctvom.
Významnú diferenciaènú zlo�ku v ekonomic-
kých väzbách zohrávalo slu�obníctvo. Objavo-
vanie �enských a mu�ských �svetov� a pozície
príslu�níkov oboch pohlaví v rodinnej hierarchii
je cenným prínosom k gender study. Pre pocho-
penie východoeurópskeho typu rodiny, ku kto-
rému sa priraïuje slovenská rodina, je dôle�ité
spoznanie jej kolektívneho princípu vyplývajú-
ceho z dedièského systému nedelenia majetku.
Práve v prejavoch spolu�itia v �nedielnej rodi-
ne�, pretrvávajúcom do súèasnosti, treba h¾ada�
k¾úè k pochopeniu tradiènej slovenskej rodiny.

Vz�ahy pokrvných a afinitných príbuzných
vyjadrené v príbuzenských názvoch sú predme-
tom druhej kapitoly. Tu sa uplatnili aj kartogra-
fické výsledky výskumov, pribli�ujúce geogra-
fické rozlo�enie javov. Èas� Rodina a dedina
poukazuje na spletitos� a prepojenos� sociálnych
vz�ahov v uzavretom dedinskom spoloèenstve,
konfrontovanom s izolovanou rodinou v otvore-
nom urbanizovanom svete. Socializácia jednot-
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livca, endogamia a exogamia v slovenských de-
dinách, rezidencia man�elstva, problematika
vdovstva a starých ¾udí je obsahom kapitoly Pre-
meny v �ivote èloveka. Generaèný princíp dele-
nia a dedenia rodinného majetku, urèovaný
obyèajovým právom, a neskôr viac èi menej re�-
pektovanými zákonmi, je k¾úèom k pochopeniu
ekonomických väzieb podmieòujúcich celý rad
ïal�ích vz�ahov. Rodina v dome a vo dvore je
názov kapitoly pribli�ujúcej vz�ah rodinných fo-
riem a bývania, sociálnej funkcie priestorov, spa-
nie, jedenie a ïal�ie ka�dodenné aktivity èlenov
rodiny. Slovom i obrazom sú priblí�ené regionál-
ne osobitosti v ¾udovej architektúre, súvisiace
s rodinnými formami. K príbuzenským vz�ahom
medzi rodinami sa vracia ïal�ia kapitola, veno-
vaná tentokrát nie príbuzenským názvom, ale
analýze vz�ahov v pokrvnom, afinitnom a du-
chovnom príbuzenstve. Ide o h¾adanie odpove-
de na otázku �kto je pova�ovaný za príbuzného?�,
vymedzovanie pokrvenstva, osobitosti vz�ahov
v endogamných obciach.

Kapitola autorky Marty Botíkovej o regulá-
cii pôrodnosti poukazuje na regionálne rozdiely
v �truktúre a formách rodiny na Slovensku, zá-
vislé od ekonomických vz�ahov a súvisiace aj
s konfesionálnym zlo�ením obyvate¾stva. Pozor-
nos� venuje najmä jednodetnému systému, roz-
�írenému v ju�ných oblastiach stredného Sloven-
ska. Regulácia pôrodnosti viedla k rozvinutiu
foriem antikoncepcie a interupcie. Tu by azda
bolo bývalo zaujímavé porovna� súèasné regió-
ny s výrazne nízkou, alebo vysokou natalitou.
Poznanie tradícií by bolo jedným z k¾úèov k po-
chopeniu týchto rozdielov.

Posledná kapitola o rodinných obyèajach od
autorky Kornélie Jakubíkovej je logicky zarade-
ná do publikácie ako prepojenie sociálnej kultú-
ry s duchovnou kultúrou. Predsa v�ak �týlom
spracovania pôsobí neorganicky. Keï�e bolo pot-
rebné poveda� ve¾a na pomerne malej ploche,
výsledkom je vytvorenie strohých modelov ob-
radov �ivotného cyklu � narodenia, svadby, poh-
rebu a ïal�ích � bez poukázania na ich regionál-
ne, konfesionálne, majetkovo-sociálne rozdiely,
ako aj bez o�ivenia výpoveïami informátorov,
ktoré majú nespornú hodnotu v kapitolách S.
�vecovej. Vynára sa otázka, èi by nebolo úèel-
nej�ie daný priestor poskytnú� poznatkom o ro-
dinách v priemyselných centrách a v meste.

Zahraniènému èitate¾ovi priblí�i obsah roz-
siahle anglické resumé a anglický zoznam tex-
tov k obrázkom. I keï resumé nikdy nenahradí
hlavný text, zostavovate¾ka v rámci mo�ností
sprístupnila publikáciu pre �ir�í okruh záujem-
cov z radov zahranièných odborníkov, èím práci
otvorila cestu do �ir�ích európskych kontextov.

Publikácia má slú�i� ako príruèka pre posluchá-
èov národopisu na slovenských univerzitách. Jej
najslab�ou stránkou sa javí formálne spracovanie
textov, ktoré po grafickej i jazykovej stránke pô-
sobí neprofesionálne. Absentuje tu èlenenie textov,
zvýraznenie k¾úèových slov a odlí�enie výpovedí
informátorov, �tudentovi nemá èo u¾ahèi� orientá-
ciu v textoch a fixáciu poznatkov. Chybná a neú-
plná mapa �úp skôr popletie. Abecednému zozna-
mu literatúry síce predchádza �túdia pribli�ujúca
vývin záujmu o výskum rodiny v slovenskej a èes-
kej etnológii, zoznam literatúry je v�ak nepreh¾ad-
ný a navy�e bibliograficky nekompletný. Ne��ast-
ne zvolený neúsporný typ písma s �a�ko rozlí�ite¾-
nou kurzívou prispel k predra�eniu publikácie a aj
k jej �a��ej dostupnosti práve medzi tými, ktorým
je urèený. Pou�itý skriptový formát A4 tieto ne-
dostatky urèite nenahradí a laika od kúpy knihy
mo�no odradí. Kvalita spracovania nerobí dobré
meno vydavate¾stvu VEDA a �a�ko sa napraví aj
pri mo�ných reedíciách.

Pozitívom vizuálnej stránky publikácie je
mno�stvo hodnotných dobových fotografií,
z ktorých mnohé neboli dosia¾ uverejnené na
stránkach odbornej literatúry.

Hodnotenie publikácie závisí od oèakávaní,
ktoré do nej èitate¾ vkladal. Odborník, ktorý oèa-
kával, �e sa dozvie nieèo nové, alebo �e táto pub-
likácia bude znamena� posun v poznaní, bude
zrejme sklamaný. Laik, �tudent a napokon i od-
borník v�ak dostáva do rúk súhrnnú informáciu
o poznatkoch síce zhroma�dených dávnej�ie, ale
stále pova�ovaných za základ pre poznanie tra-
dícií slovenskej rodiny. Vzh¾adom na �a��iu do-
stupnos� star�ích odborných èasopisov, v ktorých
tieto poznatky boli uverejnené, nesporne dozrel
èas aj na takéto návraty. Nemyslím, �e by bloko-
vali publikaèný priestor nov�ím prístupom a po-
znatkom. Napokon, publikácia nie je urèená iba
etnológom, ale aj odborníkom na problematiku
rodiny z iných vedných disciplín a u tých majú
tieto staronové poznatky pozitívny ohlas.

Zuzana Beòu�ková
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SLOVENSKÉ SVADBY
Pramene k tradiènej duchovnej kultúre
Slovenska II.
Z dotazníkovej akcie Matice slovenskej 1942.
Odborné �túdie: Kornélia Jakubíková, Milan
Le�èák. Zostavil M. Le�èák. Nadácia Prebu-
dená pieseò, Bratislava 1996, 312 s.

Dostáva sa nám do rúk ïal�í zväzok edície
Prameòov k tradiènej duchovnej kultúre Sloven-
ska s tematikou komplexu obyèajov a folklór-
nych prejavov (reèí, vin�ov, textov piesní) spä-
tých so svadobným ceremoniálom. Ako u� sám
podtitul napovedá, recenzovaná publikácia pri-
ná�a vzh¾adom k rozsahu materiálu selektované
výsledky dotazníkovej akcie, organizovanej Ma-
ticou slovenskou za pomoci odborných garantov,
�pecialistov na ¾udovú kultúru a realizovanej
prostredníctvom uèite¾ov dedinských �kôl na ce-
lom vtedaj�om území Slovenska. Prezentovaný
materiál vychádza z pôvodného korpusu dát
z viac ako 500 obcí a napriek tomu, �e ho uèite-
lia zozbierali pod¾a jednotného dotazníka, prístup
jedotlivých prispievate¾ov bol prekvapujúco rôz-
norodý.

Publikácia má v prvom rade pramenný cha-
rakter. Priná�a materiály v podobe, v akej boli
zaslané organizátorom akcie. Plní teda predov�et-
kým funkciu dokumentu, èo ocenia najmä od-
borníci, i keï je práca ako celok urèená aj �ir�ie-
mu okruhu záujemcov (pozri Predslov, s. 7).
V úvodnej stati zostavovate¾a (s. 18�24) nachá-
dzame v�etky základné informácie o dotazníko-
vej akcii, charaktere materiálu, kritériách výbe-
ru, ako aj edièných zásahoch, ktorými sa pri
zostavovaní knihy riadil. Materiál samotný je
zaujímavým dokladom toho, ako rôznorodo mo�-
no pochopi� a realizova� vypåòanie toho istého
orientaèného dotazníka, prièom vypovedá aj
o ambíciách jednotlivých prispievate¾ov, a to od
beletrizovaného �poviedkového� poòatia svadby
videnej poh¾adom jej aktérky, nevesty (Opatov-
ce nad Nitrou) cez spracovanie tej istej témy pre
javisko v podobe scenára (Nová Bystrica), a� po
strohý výpoèet piesní bez konkrétneho opisu
obyèaja, s ktorým sa viazali (Rozhanovce), èi
naopak podrobná charakteristika zvyku (obradu)
bez uvádzania piesní atï.

V ediènej poznámke (s. 25) nachádzame in-
formáciu o ojedinelom výskyte zápisov melódií

piesní, ktoré v�ak zostavovate¾ v materiáloch
neuvádza. Pod¾a mojich skúseností práve mate-
riály piesní zozbierané uèite¾mi v rámci tej istej
akcie (z rokov 1939�1942, ulo�ené v Centrálom
archíve Ústavu hudobnej vedy SAV a Piesòové-
ho archívu Ústavu etnológie SAV V Bratislave),
prípadne z toho istého obdobia v rámci tzv. Woll-
manovho archívu (roky 1927�1944), nachádza-
júce sa v Ústave etnológie SAV, patria k nepre-
hliadnute¾ným prameòom �túdia slovenskej
¾udovej piesne, a to tak z h¾adiska �ánrového, ako
i vývinového. Ponímanie piesne z èisto textové-
ho h¾adiska patrí u� vo výskume ¾udovej piesne
k prekonaným a domnievam sa, �e uvedenie
(i keï nepoèetných) melodických zápisov by len
zvý�ilo atraktívnos� a dokumentárnu hodnotu
publikácie tak pre laikov, ako i odborníkov. Pre
etnomuzikológa sú nezriedka cenné i jednotlivé
� zdanlivo okrajové � notové zápisy melódií pies-
ní, a to najmä zo sledovaného obdobia.

Zo spomínaného poètu lokalít boli do výbe-
ru zahrnuté informácie o svadbe z 54 obcí. Aj
keï v úvodnej èasti knihy nachádzame zoznam
jednotlivách lokalít (pod¾a inv. èísla materiálu
v Textovom archíve ÚEt SAV v Bratislave) a ma-
teriál je usporiadaný abecedne pod¾a lokalít, chý-
ba mi tu kvôli lep�ej orientácii register obcí s uve-
dením strany v publikácii.

Popri nespochybnite¾nom materiálovom prí-
nose knihy s vysokou výpovednom hodnotou za
jednu z najcennej�ích èastí publikácie mo�no
pova�ova� odbornú �túdiu Kornélie Jakubíkovej
(s. 8�17). Priná�a erudovaný poh¾ad tak na deji-
ny záujmu o svadbu na Slovensku, slovenskú
svadbu ako celok z h¾adiska etnológie, a to aj
s oh¾adom na �ir�ie ponímané (slavistické èi eu-
ropeistické) a historické súvislosti (in�titucionál-
ne vplyvy svetskej a cirkevnej vrchnosti na zme-
ny, èi naopak rezistentnos� tradièného svadobné-
ho ceremoniálu v oblasti legislatívno-právnej,
z h¾adiska urèovania termínu svadby, minimál-
neho sobá�neho veku, trvania ceremoniálu,
ovplyvòovania spôsobu zábavy na svadbách
a pod.). Autorka kon�tatuje aj v iných oblastiach
¾udovej kultúry Slovenska potvrdenú výraznú
variabilitu tradiènej svadby, a to tak regionálnu,
ako i lokálnu. Napriek tejto rozmanitosti je v�ak
mo�né �pecifikova� urèitú identitu �truktúry zá-
kladných zlo�iek svadobného ceremoniálu na
celom území Slovenska, prièom tu autorka uvá-
dza konkrétnu schému tradiènej svadby na Slo-
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vensku v prvej polovici 20. storoèia. Druhý zvä-
zok edície Pramene tradiènej duchovnej kultúry
Slovenska mo�no napriek drobným výhradám
hodnoti� vysoko pozitívne, prièom �a�iskom prá-
ce je publikovaný pramenný materiál, vypåòajú-
ci mnohé medzery, ktoré slovenská etnológia
(vrátane folkloristiky) voèi svojej tradiènej ¾udo-
vej kultúre napriek poèetným archívnym prame-
òom dodnes má.

Eva Krekovièová

SIEGFRIED NEUMANN (Hg.):
VOLKSLEBEN UND VOLKSKULTUR
IN VERGANGENHEIT UND GEGEN-
WART
Befunde und Probleme im internationa-
len Vergleich.
(�ivot ¾udu a ¾udová kultúra v minulosti
a prítomnosti. Skutoènosti a problémy pri
internacionálnom porovnávaní.) � Bern; Ber-
lin; Frankfurt a.M.; New York; Paris; Wien:
Peter Lang, 1993

Tri roky po odchode Hermanna Strobacha do
penzie, v roku 1990, vy�la na poèes� tohto po-
predného predstavite¾a folkloristiky v Akadémii
vied NDR (Akademie der Wissenschaften der
DDR) kniha, ktorá si zaslú�i ocenenie aj pä� ro-
kov po jej vydaní. Jej význam nespoèíva len
v tom, �e v sebe zjednocuje príspevky kolegov
z východu a západu venované jubilantovi, èo
zodpovedá �irokému spektru tém skúmania Her-
manna Strobacha. Táto kniha okrem toho ve¾mi
pozoruhodným spôsobom vykres¾uje situáciu
etnológie na konci storoèia. Do istej miery ju
mo�no poklada� za programovú, preto�e nevy-
kres¾uje jednoznaèný profil na�ej disciplíny, èoho
sa do�adovali obe vysoko�kolské zasadania Ne-
meckej národopisnej spoloènosti 1994 v Marbur-
gu a 1996 v Bazileji. Táto publikácia vy�la v èa-
se, keï názov �Volkskunde� (národopis) uvo¾nil
miesto v prospech oznaèení �Europäische Ethno-
logie� (európska etnológia), �Empirische Kultur-
wissenschaften� (empirické kultúrne vedy)
a �Kulturanthropologie� (kultúrna antropológia).
Na zaèiatku ná�ho desa�roèia pôsobila kniha s ná-

zvom �Volksleben und Volkskultur� (�ivot ¾udu
a ¾udová kultúra) ako anachronizmus.

Len zriedka sa podarí tak výsti�ne ako v tomto
prípade, prostredníctvom systematizácie nahroma-
dených, tematicky ve¾mi odli�ných príspevkov,
predlo�i� zborník s uèebnicovým charakterom, kto-
rý poukazuje na rôznorodos� postojov a tém etno-
logického bádania. Príspevky sú zahrnuté v �tyroch
kapitolách, ktoré odzrkad¾ujú etnologický kánon
bez toho, aby ho obmedzovali. V prvej èasti �Volks-
leben und Volkskultur � Probleme und Wege der
Forschung� (�ivot ¾udu a ¾udová kultúra � Problé-
my a cesty bádania) prezentuje Lauri Honko, Zbig-
niew Jasiewicz, Giovanni Battista Bronzini a Sieg-
fried Neumann �a�iskové body a metódy. Po tomto
teoretickom úvode nasleduje 16 statí so �peciálny-
mi výskumnými prístupmi k trom tematickým ok-
ruhom: �Alltag � Alltägliches und Besonderes�
(Ka�dodennos� � Ka�dodenné a výnimoèné) s prí-
spevkami od Rudolfa Weinholda, Heidrun Wozel,
Siegfrieda Kubeho, Lutza Liberta, Alla E. Ter-Sar-
kisanca; �Objekte des Alltags und ihre Behandlung�
(Objekty ka�dodennosti a ich význam) s príspev-
kami od Karla Baumgartena, Henryho Gawlicka,
Wolfganga Rudolpha, Wolfganga Steusloffa a An-
drzeja Stawarza; �Volkserzählung, Volkslied, Volks-
theater� (¼udové rozprávanie, ¾udová pieseò, ¾udové
divadlo) s príspevkami od Jaromíra Jecha, Vilmo-
sa Voigta, Kirilla V. Èistova, Ildiko Krízy, Oldøicha
Sirovátku a Bohuslava Bene�a. Tieto výskumy po-
drobne zva�ujú v�etko to, èo teoretické príspevky
formulovali ako v�eobecne platné. Týmto spôso-
bom bolo mo�né zamera� celú publikáciu na etno-
logické prístupy k téme �Volkskultur� (¾udová kul-
túra) a navy�e ohranièi� v ich rozmanitosti teore-
tickým základom, ktorý budeme rozobera� ïalej po-
drobnej�ie.

Lauri Honko sa zaoberal èasto pou�ívanými
pojmami �Überlieferung, Kultur, Identität� (tra-
dícia/odovzdávanie, kultúra, identita) a ich výz-
namom pre etnografický výskum. Honkovi ide
najmä o príbuznos� týchto troch k¾úèových slov.
Do�aduje sa roz�írenia pojmu �Überlieferung�
(tradícia/odovzdávanie), ktorý chápe ako �kul-
túrny potenciál, kultúrny zdroj� ïaleko prevy�u-
júci mno�stvo materiálu, ktorý aktuálna kultúra
obsahuje. Kultúra usporadúva toto duchovné de-
dièstvo v�dy pod¾a príslu�ných záujmov a chá-
pania hodnôt, pod¾a sociálnej kontroly a zmys-
luplnosti (s. 22). Identita naproti tomu triedi
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kultúru pod¾a významu kultúrnych javov a pre-
javov pre vtedaj�iu príslu�nú skupinu. Je teda
princípom usporiadania druhého stupòa (s. 23).
Tradíciou sa zaoberajú dôsledné etnografické vý-
skumy � zbierajú a zaznamenávajú tieto svedec-
tvá. Takto vzniknutý záznam aktuálneho kultúr-
neho prejavu podlieha mo�no u� v ïal�om
okamihu zmene. Preto treba ma� pre postihnutie
kontinuity zmenených javov a my�lienok, o ktoré
nám vlastne ide, ve¾mi ostrý fenomenologický
a funkèno-analytický zrak.

Aj otázky, èo sa zaoberajú genézou kultúr-
nych javov, ich významom a fungovaním v spo-
loènosti, ktoré Zbigniew Jasiewicz upresnil ako
podstatné témy výskumu po¾skej etnológie, uni-
kajú na�ej pozornosti pri skúmaní kontinuity
kultúry. Etnológia a mimoeurópska etnológia
neboli v Po¾sku kedysi od seba oddelené � ani
obsahovo, ani in�tituène. Neexistovali paralelne,
ale mô�u sa chápa� ako jednotlivé etapy bádania
(s. 30). Rozdiely v rámci tohto odboru poukazu-
jú na rôznos� impulzov vo výskume a odli�nos�
chápania pojmu �¾udová kultúra�. Autor zvlá��
zdôrazòuje skúmanie súèasnej kultúry so silne
roz�írenou sociálnou perspektívou a predpove-
dá mu ve¾kú budúcnos�. Odlúèil od seba, mo�no
nevedomky, tradiènú a súèasnú kultúru, èo sa
recenzentke nezdá by� príli� zmysluplné.

Giovanni Battista Bronzini analyzuje prácu
dvoch ruských lingvistov, literárnych vedcov
a folkloristov � Petra G. Bogatyriova a Romana
O. Jakobsona z roku 1929 �Die Folklore als eine
besondere Form des Schaffens� (Folklór ako
zvlá�tna forma tvorby), zhodnocuje význam ich
téz pre súèasný folkloristický výskum. O spome-
nutom èlánku sa viackrát diskutovalo. Hermann
Bausinger (Formen der Volkspoesie /Formy ¾udo-
vej poézie/, 2.vydanie, Berlin 1980, s. 48) a Hed-
da Jason (Marginalia to P. Bogatyrev and R. Ja-
kobsons Esseys �Die Folklore als eine besondere
Form des Schaffens�, in: Folklore 102/1991, s.
21�38) kritizovali predov�etkým prená�anie lin-
gvistických pojmov �langue� a �parole� do fol-
klóru. Bronzini naproti tomu diskutuje o teórii
Bogatyriova a Jakobsona na pozadí dávnej�ej
debaty o ústnych a písomných prejavoch, o ko-
lektívnosti a individuálnosti, o folklóre a litera-
túre. Ide mu o taký diferencujúci náh¾ad, ktorý
síce odde¾uje od seba folklór a literatúru na zá-
klade ich spôsobu tvorby, zároveò v�ak vyzdvi-

huje zamenite¾nos� literárnych a folklórnych
motívov, autorov a èitate¾ov, prípadne posluchá-
èov. Lebo aj keï je historická toto�nos� relevan-
tnej�ia ako �trukturálne rozdiely, Bronzini po�a-
duje návrat etnológie k historicky podlo�eným
stanoviskám (s. 46).

Pod¾a logickej výstavby knihy nasleduje po
tejto výzve èlánok Siegfrieda Neumanna
�Schwank und Witz als Medien sozialer Aussa-
ge: Bemerkungen zur Problematik der Schwank-
und Witzforschung� (Humoristické rozprávania
a vtip ako médiá sociálnej výpovede: poznámky
k problematike výskumu humoristických rozprá-
vaní a vtipu), ktorý sa zaoberá teoreticko-meto-
dologickými problémami v rámci folkloristiky.
Neumann na príklade ¾udovej slovesnosti uka-
zuje, �e dejiny orálnej literatúry � v takom zmys-
le, ako ich definuje Honko � nie sú len dejinami
vzniku, prípadne dejinami tradovania, ale v pre-
va�nej èasti dejinami o funkcii a pôsobení. Pre-
to sa zaujíma o rozprávaèov, prípadne posluchá-
èov, o skupinu podporujúcu humoristické
rozprávania a vtip a pokú�a sa zrekon�truova� ich
skutoèný �ivot a ich predstavu o òom. Týmto
spôsobom sa mu podarilo definova� svoj objekt
výskumu nielen na základe tradície, ale osvetli�
ho aj v rámci zákonite �trukturovaného a menia-
ceho sa spoloèenského celku. Autor chápe pou-
�ívanie pojmu �sociálna výpoveï� práve v tom-
to komplexnom zmysle. Jeho práce sa zakladajú
na �túdii vychádzajúcej z jeho dizertácie �Der
mecklenburgische Volksschwank. Sein sozialer
Gehalt und seine soziale Funktion� (Mecklen-
burské ¾udové humoristické rozprávanie. Jeho
spoloèenský výskyt a spoloèenská funkcia. Ber-
lin 1964).

Etnologický výskum �ije z tradície, to zna-
mená z podrobnej znalosti materiálu z minulos-
ti a prítomnosti. Pokú�a sa nájs� kontinuitu vo
vývoji a pracuje metódami ako je zbieranie �
k tomu patria empirické výskumy a výskumy
v archívoch � ako aj podrobný opis, analýza a in-
terpretácia. Kritiky v 70. a 80. rokoch, ktoré tvr-
dili, �e etnológia sa obmedzuje len na pozitivis-
tické zhroma�ïovanie materiálu, prispeli okrem
iného k tomu, �e precíznu dokumentáciu nahra-
dili viacznaèné interpretaèné metódy a teoretic-
ké náh¾ady sa u� nezakladali na historickom vý-
voji, ale na povrchných pozorovaniach. Namiesto
podlo�ených argumentácií nastúpili problémovo
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zamerané eseje. O to vítanej�ie sa zdajú opä�
nastolené úvahy o pozícii etnológie. Potreba
orientácie síce vy�aduje medzidisciplinárnu spo-
luprácu, prízvukuje v�ak zároveò tradíciami,
metodickými mo�nos�ami a potrebami poznania
pestované �pecifikum ka�dého odboru. Pri se-
baväè�ej ochote vies� dialóg sa kontúry nesmú
zotiera�. Publikácia �Volksleben und Volkskul-
tur in Vergangenheit und Gegenwart� tieto po-
�iadavky spåòa.

Susanne Hose

�IVOT A KULTURA ETNICKÝCH MI-
NORIT A MALÝCH SOCIÁLNÍCH
SKUPIN

Red. Jana Pospí�ilová. Spoleènost pøátel
a odborníkù Muzea romské kultury v Brnì;
Ústav pro etnografii a folkloristiku Akade-
mie vìd Èeské republiky; Ústav lidové kul-
tury Strá�nice; Österreichisches Ost- und
Südosteuropa-Institut, Aussenstelle Brünn.
Brno 1996, 149 str. èeského a slovenského
a 166 nìmeckého textu.

Díky finanèní podpoøe programu Phare a za
spolupráce vý�e uvedených editorù byla v Brnì
ve dnech 27.�28. 9. 1995 uspoøádána konferen-
ce k nedo�itým sedmdesátinám O. Sirovátky;
referáty vy�ly za redakce J. Pospí�ilové o rok
pozdìji. Jsou uvedeny vzpomínkou R. Jeøábka
na nedo�ité sedmdesátiny jeho pøítele a úvahou
M. Stanka. Kniha byla veøejnosti prezentována
v brnìnském Etnografickém muzeu 21. 5. 1997
pouhý týden po zahájení velké èesko-nìmecké
výstavy �Pøestupní stanice Brno�, která byla po
celý kvìten 1997 pøístupna v brnìnské Morav-
ské galerii a jejím� obsahem byly èasto unikátní
materiály o emigrantech z Nìmecka a Rakous-
ka, kteøí procházeli Brnem nebo zde doèasnì
pracovali v letech 1933�1939. Výstavu pøipra-
vila Ing. T. Müllerová, známá brnìnská nìmecká
kulturní pracovnice. O èasové souslednosti obou
podnikù se zmiòujeme proto, �e bohatì vybave-
ný katalog této výstavy je nanejvý� zajímavou
a vìcnou paralelou k øadì poznatkù, obsa�ených
ve sborníku, o nìm� je øeè.

Dvacettøi badatelù, z toho 12 èeských, 9 slo-
venských a 2 z Rakouska (Èe�ka a Raku�an) se
na konferenci vyjádøili zøejmì podle vlastního
výbìru k tematice, kterou se v poslední dobì
intenzívnì obírali, nebo kterou právì zpracová-
vají. Z oboru studia etnických men�in je to náèrt
historie Romù v Èechách (J. Horváthová-Holom-
ková, s. 16�19) a soubor poznatkù o úloze a výz-
namu �idù v Bratislavì (P. Salner, s. 26�32)
a v Banské Bystrici (A. Bitu�íková, s. 33�38),
kde se autoøi soustøedili jak na proti�idovské ta-
�ení v letech 1939�1945, tak zejména na kultur-
ní pøínos �idovských komunit k mìstskému �ivo-
tu. Slovanskou tematikou se zabývá M. Morav-
cová (s. 39�43) ve studii o vytvoøení �vize Ji-
hoslovana�, která vznikla na základì názorù více
ne� 200 studentù filozofické fakulty UK v Pra-
ze a týká se vztahu k jihoslovanským národùm,
spoleèných rysù �Jihoslovana� a obrazu �ka�do-
dennosti� jihoslovanských národù. Projevuje se
kombinace star�ích názorových stereotypù a no-
vých zku�eností z 90. let. Charváti na Moravì
(E. Veèerková, s. 44�50) jsou pøedstaveni z hle-
diska etnické heterogennosti, pochorvát�tìní pøí-
chozích, dobrého hospodáøského postavení, vy-
tváøení charvátského povìdomí a kontaktù s pù-
vodní vlastí. Zajímavì jsou zachyceny obsáhlej-
�í poznatky o sousedství s Èechy a zejména
Nìmci a charvátské vnitøní, èasto protikladné
a labilní vztahy národnostního uvìdomìní do r.
1939. Slovákùm a Maïarùm jsou vìnována dvì
vystoupení. M. Paríková (s. 55�59) upozoròuje
na slo�ité aspekty oficiálního pøístupu k pová-
leèné repatriaci na ji�ním Slovensku a na výz-
namnou úlohu lidové kultury v tomto procesu;
E. Krekovièová (s. 60�68) se konkrétnì vìnuje
vlivu slovenských písní a tancù pøi vytváøení re-
pertoáru Slovákù v Maïarsku.

Kromì etnických minorit se autoøi vìnovali
také men�ím spoleèenským skupinám: �ebrákùm,
figurkám a �lidem svìtem jdoucím� v prostøedí
Banské Bystrice (J. Darulová, s. 20�25), stolo-
vým spoleènostem v Brnì (K. Altman, s. 75�80),
divadelním pøedstavením ochotnických spoleè-
ností (L. Sochorová, s. 81�83), germanizaènímu
vlivu �Wandervogel�, nìmeckého pìveckého
sdru�ení, jeho� pøedstavitelé pùsobili na Spi�i (H.
Urbancová, s. 66�74) a srovnání sousedských
vztahù v jihoslovenské vesnici a v bratislavském
paneláku (Z. �kovierová, s. 84�89). Z této pou-
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tavé a rùznorodé tematiky se vyèleòují poznat-
ky ne pouze o lidech, nýbr� i o jejich odìvu: M.
Ludvíková na pøíkladech ukazuje, �e etnicita není
jediným východiskem pro tu èi onu formu nì-
meckého èi èeského kroje zejména ve smí�ených
územích (s. 51�54).

Po oddílu sumárnì nazvaném Etnické mino-
rity, sociální a lokální skupiny (s. 16�89) násle-
duje oddíl Èe�i v cizinì (s. 90�116), uvedený
poznatky S. Brouèka o zpùsobu transferu a so-
ciální adaptaci Èechù v severofrancouzské uhel-
né pánvi Pas de Calais (s. 90�98), kde sa s�ívali
mj. i s Poláky. O neskuteèných podmínkách stu-
dia èeské men�iny v Rusku, na Ukrajinì, na Kav-
kaze, v Moldávii, Kazachstánu a v Bìlorusku
hovoøí na základì literatury z meziváleèného
období a na základì vzpomínkových vyprávìní
N. Valá�ková (s. 99�102), její� závìry doplòuje
ústními i písemnými poznatky pøesídlencù z Ma-
lé Zubov�èiny, Malinovky a z Bìloruska z let
1991�1993 Z. Uherek (s. 103�109). O velmi
pozitivním pøínosu èeských uèitelù a profesorù,
pùsobících mezi dvìma válkami v Banské Bys-
trici, referuje obsáhleji S. Oèená�ová-�trbová (s.
110�116), která neskrývá ani jejich nezávidìní-
hodný osud v r. 1938�1939.

Závìreèný oddíl je vìnován ètyøem referátùm
na téma Èe�i ve Vídni. Jedním z ojedinìlých, spí�e
teoretických zamy�lení ve sborníku je pøíspìvek
vídeòského slavisty G. Fischera o Vídni jako
velkomìstì s multikulturním spoleèenstvím (s.
117�126), v nìm� jsou obsa�eny pøedstavy o in-
tegraci versus asimilaci, o cizím a vlastním
v pøistìhovaleckém hnutí po 1945 a o jednotli-
vých vlnách èeskoslovenských emigrantù po
1948. Autor si podrobnìji v�ímá projevù xeno-
fobie, forem multikulturnosti a forem etnizace
a jejího teritoriálního rozvrstvení ve Vídni dnes.
Velmi konkrétním doplòkem je hutný výklad V.
Mayerová (s. 127�136) o èeském spolkovém
�ivotì ve Vídni od druhé poloviny 19. stol. do
dne�ka. J. Pospí�ilová (s. 137�143) seznamuje
s programem a s prvními výsledky výzkumu
èeské �staré� men�iny ve Vídni, který uskuteèni-
ly pracovnice brnìnského ÚEF AV ÈR v letech
1994�1995 a pøi nìm� se seznámily s formami
spoleèenského i soukromého �ivota nejstar�í èes-
ké generace, která si vytvoøila vlastní okruh zá-
jmù a priorit. Výzkum byl doplnìn informacemi
o etnomuzikologickém prùzkumu (M. Toncrová,
s. 144�147).

Sborník je zajímavou mozaikou názorù, vý-
sledkù výzkumu a dal�ím dokladem souèasných
zájmù etnografù u nás. K jeho publicitì pøispívá
149 stran èeského a 166 stran identického nì-
meckého textu, èím� odpadla péèe o resumé.
Nìkterým pøíspìvkùm, zejména o interetnických
vztazích mohlo být vìnováno více místa. Sbor-
ník je volným pokraèováním obdobných prací
pra�ských, bratislavských a vídeòských publikací
z 80.�90. let, které z dal�ích hledisek objasòují
danou problematiku. K dobré grafické úpravì
mohl být i odpovìdnìji zkorigován, zejména
v nìmecké èásti.

Bohuslav Bene�

M. VRZGULOVÁ:
ZNÁMI NEZNÁMI TRENÈANIA: �IV-
NOSTNÍCI V MESTE 1918�1948
Vyd. Peter Popelka, Bratislava 1997. Obr.,
angl. res., 82 strán.

Zmyslom sna�enia vied, ktoré sú oznaèova-
né ako spoloèenské, je umo�ni� èloveku pocho-
pi� jeho miesto medzi inými ¾uïmi a poskytnú�
mu odpovede na otázky smerujúce k poznaniu
èi u� vzdialenej�ej èi blízkej minulosti. Nie v�ak
cez vedecké teórie a abstraktné kon�tatovania, ale
cez poh¾ady a názory konkrétnych ¾udí � èlenov
spoloènosti fungujúcej a meniacej sa v reálnych
èasových, historických i teritoriálnych súradni-
ciach. Splni� túto nie práve jednoduchú úlohu sa
podujala PhDr. Monika Vrzgulová v publikácii
Známi neznámi Trenèania. �ivnostníci v meste
1918�1948. Primárnym podnetom k zacieleniu
jej pozornosti na �ivnostníkov boli osobné skú-
senosti a poznatky z domáceho postredia. Ako
vnuèka a pravnuèka trenèianskych ko�u�níkov
Kardo�ovcov mala mo�nos� postupne spoznáva�,
hoci len v retrospektívnom poh¾ade, no v reál-
nom rodinnom a spoloèenskom prostredí hod-
noty, postoje i celkový spôsob ich �ivota. Tieto
danosti i poznatky vyu�ila autorka u� ako urbán-
na etnologièka pri výskume slobodných reme-
selníkov a obchodníkov v Trenèíne � príslu�ní-
kov dôle�itej spoloèenskej vrstvy slovenskej
spoloènosti v prvej polovici 20. storoèia. Na zá-
klade archívneho bádania, výskumom v teréne
a aplikáciou pre slovenskú etnológiu nových te-
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oretických východísk, ktorými sa autorka (ako
je uvedené na prebale knihy) dostala na rozhra-
nie etnológie, sociálnej histórie a sociálnej psy-
chológie, vznikla v slovenskej etnológii zatia¾
ojedinelá publikácia. A to ako témou, tak aj spô-
sobom jej spracovania. V�eobecne mo�no publi-
káciu charakterizova� ako �pecifický druh tema-
ticko-územnej monografie. Táto v�ak nie je
postavená výluène na �klasickom� opise spôso-
bu �ivota, jeho zmien u jednej spoloèenskej vrst-
vy, ani na chronológii historických udalostí mes-
ta v uvedenom období. Prístup autorky umo�nil
spojením dvoch poh¾adov � �zhora� cez ve¾ké
historické udalosti, konkretizované do miestnych
dejín a �zdola�, cez rodinné i osobné �ivotné
osudy � vytvori� pozoruhodný obraz �ivota tren-
èianskych �ivnostníkov na pozadí dobových his-
torických udalostí.

Otvára ho v prvej èasti nazvanej �ivnostníci
v Trenèíne, v ktorej pribli�uje ekonomický, spo-
loèensko-kultúrny charakter Trenèína na poèiat-
ku 20. rokov, postavenie �ivnostníkov, konkrét-
ne formy ich spoloèenských kontaktov. Snahou
autorky v�ak nebolo len hlb�ie spozna� históriu
sociálnych vz�ahov a ich formovanie pod vply-
vom historických udalostí. Podujala sa sledova�
aj vplyv historických zlomov na hierarchiu hod-
nôt �ivnostníkov a odraz jej zmien v spoloèen-
skom �ivote mesta, vo formovaní jeho sociálnej
�truktúry. Jednotlivým prvkom hodnotového sys-
tému �ivnostníkov sa venuje v samostatných sta-
tiach Majetok, Pôvod, Sebarealizácia a nezávis-
los�, Charakter a spôsobilos�, Lokálpatriotizmus,
sústredených v èasti �ivotné hodnoty �ivnostní-
kov. Autorka tu vhodne prepája teoretické kon-
�tatovania a zov�eobecnenia vychádzajúce z vý-
skumov s výpoveïami jej respondentov, ktoré
nemajú len ilustraènú úlohu. Tým, �e poskytuje
princípy fungovania mestského spoloèenstva vi-
dené najmä oèami jednej jeho skupiny, odha¾uje
pre ostatných obyvate¾ov súvislosti ich vlastné-
ho �ivota, ktoré boli pre nich skryté, alebo ich
poznali z iného poh¾adu. Citlivo, no bez upuste-
nia od vedeckého zámeru sa venuje aj takým �cit-
livým� otázkam ako je napr. arizácia. Hoci v cen-
tre pozornosti publikácie stojí Trenèín ako
sociálny organizmus, cez konkrétne údaje o ak-
tivitách �ivnostníkov sa èitate¾ dozvedá mnoho
konkrétnych údajov aj o stavebnom vývoji mes-
ta i podobe jeho ulíc, námestí v sledovanom ob-
dobí. Tak sa anonymné a v�edné miesta i budo-

vy zrazu napåòajú konkrétnymi ¾uïmi, ich �ivot-
nými osudmi, èo je pre poznávanie minulosti
ve¾mi dôle�ité. Rodina �ivnostníka v mestskom
prostredí bola ïal�ou sférou záujmu autorky.
V tejto stati analyzuje jej hlavné funkcie, úlohy
èlenov v ekonomickej i sociálnej zlo�ke. Nazna-
èuje �pecifiká späté s výchovou detí, odborného
dorastu, s úlohou man�elky ap. Záver na zákla-
de predchádzajúcich èastí poukazuje na spojitos�
�ivnostníkov spred roku 1948 s podnikate¾mi po
roku 1989 a na ich trvale významné miesto v �i-
vote mesta.

Dôle�itou zlo�kou publikácie je jej obrazová
èas�, ktorá obsahuje unikátne dobové fotografie
preva�ne zo súkromných archívov. Ich výpoved-
nú hodnotu autorka zvý�ila �ir�ími komentármi
k jednotlivým vyobrazeniam (ulice, obchody,
pamätníky, spoloèenské príle�itosti), ktoré èasto
umo�òujú porovnáva� tvár mesta s odstupom via-
cerých desa�roèí. Dvojjazyèná (slovenská a ang-
lická) forma komentárov spolu so súhrnom
v anglickom jazyku výrazne roz�iruje informaè-
ný dosah publikácie.

Pri kritickom poh¾ade na recenzovanú publi-
káciu mo�no poznamena�, �e je na �kodu veci
absencia výberovej bibliografie k danej téme
a o lokalite. Druhá kritická poznámka súvisí
s faktom, �e publikácia vznikala súbe�ne s kan-
didátskou dizertaènou prácou autorky. Preto
v knihe, ktorá má odborne-populárny charakter,
cíti� odli�ný vedecký �týl, ktorý autorka obèas
pou�ila pri vysvet¾ovaní alebo uvádzaní proce-
sov a javov (napr. kon�tatovanie �Ako ukázal
konkrétny materiál...�, s. 76). S oh¾adom na cha-
rakter knihy pôsobí príli� v�eobecne aj teoretic-
ké objasòovanie procesov a mechanizmov fun-
govania sociálneho organizmu a postavenia
�ivnostníkov v jeho rámci, ak nie je dostatoène
vyvá�ené konkrétnymi reáliami, ktoré umo�nia
pochopi� a �od¾ahèi�� odborný text. Nejasne
mô�u pôsobi� v takejto publikácii aj pou�ité od-
borné termíny, ak nie sú dostatoène objasnené
(napr. sociálna mobilita, liberálne slobody). Pub-
likácia Známi neznámi Trenèania je v�ak nespor-
ne významným príspevkom k poznaniu minulosti
Trenèína zo �pecifickej pozorovate¾skej pozície.
Spája sa v nej sebareflexia �ivnostníkov, prípad-
ne poh¾ad na nich oèami iných príslu�níkov stred-
nej vrstvy, s objasnením vplyvov a podmienok
ich fungovania v konkrétnom meste. Dôle�itá je
skutoènos�, �e kniha má èo poveda� laickej ve-



142

rejnosti, najmä obyvate¾om Trenèína, a �e je zá-
roveò hodnotnou materiálovou i teoretickou prá-
cou súèasnej slovenskej etnológie.

Fakt, �e spracovaná téma naozaj le�í v prie-
store, o ktorý by sa mala intenzívne zaujíma� aj
etnológia, naznaèuje u� kon�tatovanie ��ivnos�
je spôsob �ivota�, vyslovené jedným z respon-
dentov. Úlohou etnológie je odpoveda� na otáz-
ky, aký vlastne bol tento spôsob �ivota a preèo.
Pozorný èitate¾ sa v publikácii dozvie aj to, ako
h¾ada� odpovede na tieto otázky i ako rozumie�
nájdeným odpovediam.

Vydanie tejto knihy pova�ujem nielen za dô-
kaz vedeckých, ale aj mana�érskych schopností
jej autorky. Vyu�ijúc zrejme aj odborné poznat-
ky získané práve pri skúmaní danej témy doká-
zala nájs� podporu súèasných trenèianskych pod-
nikate¾ov, bez prispenia ktorých by publikácia
nevy�la. Na záver mo�no kon�tatova�, �e kni�ný
debut Moniky Vrzgulovej je skutoène úspe�ným
a uvá�eným krokom, ktorým vstúpila do sféry
etnologickej vedecko-populárnej literatúry.

Juraj Zajonc

JEAN-CLAUDE BOLOGNE: SVATBY
Dìjiny svatebních obøadù na Západì.
Z franc. orig. Histoire du mariage en Occi-
dent, vyd. nakladatelstvím Jean-Claude Lat-
tes v Paøí�i 1995, pøelo�ila Barbara Chvoj-
ková. Praha, vyd. Volvox Globator 1996. 5.
svazek edice Garuda, 390 s.

V edièní øadì Garuda vy�ly v èeském pøek-
ladu dvì publikace, které zaujmou etnografy
a folkloristy a v nich� se podaøilo spojit popu-
lární výklad s odborným kulturnì historickým
pohledem. Kniha francouzského historika J.C.
Bologna pojednává o dìjinách sòatkù na území
køes�anské západní Evropy bìhem dvou tisícile-
tí, tj. od nástupu køes�anství a� po souèasný vìk.
Nejde v ní ani tak o historii svatebního obøadu,
ale spí�e o zachycení dobového obrazu pøedstav
o man�elství a jejich konfrontaci. Tì�i�tìm prá-
ce je období køes�anského støedovìku (od 16. sto-
letí se katolické, anglikánské a protestantské tra-
dice ji� pøíli� rozcházejí) s pøeva�ujícím

zamìøením na Francii. Pøedmìtem úvah jsou
hlavnì témata, týkající se man�elství: akt sòat-
ku, jeho rùzné pojetí, svatební obøad, podmínky
k jeho uskuteènìní, zpùsoby jeho zániku a ob-
novení. Zvlá�tní pozornost vìnuje autor konfron-
taci �idovsko-køes�anského pojetí man�elství
s ostatními koncepcemi. Poukazuje na to, �e ka�-
dá doba a ka�dý my�lenkový smìr mìly své vlast-
ní výklady pùvodu man�elství, které charakteri-
zuje a ilustruje mno�stvím dobových pøíkladù.
Své my�lenky dovádí autor a� k souèasnosti,
k modernímu sòatku 19. a 20. století, k pøíèinám
krize man�elství a k mo�ným alternativám man-
�elské instituce v budoucnosti. Faktograficky bo-
hatou knihu doplòuje obsáhlá bibliografie, po-
známky a dodatky, které mohou být u�iteènou
vìcnou pomùckou pro studium tohoto tématu.
Z nich je zajímavý zejména slovníèek sòatkù,
resp. výklad výrazù, souvisejících se sòatkem
a man�elstvím, definice sòatku a man�elství
a chronologický pøehled institucionálních zása-
hù do sòatku prostøednictvím církevních a svìt-
ských organizací.

Alexandra Navrátilová

CLAUDE LECOUTEX: PØÍZRAKY
A STRA�IDLA STØEDOVÌKU
Z franc.orig. Fantômes et revenants au mo-
yen age, vyd. nakladatelstvím Imago v Pa-
øí�i 1996, pøelo�ila Barbara Chvojková. Pra-
ha, vyd. Volvox Globator 1997. 6.sv. edice
Garuda, 221 s.

Autor je erudovaný francouzský historik, spe-
cialista na støedovìk, dlouhodobì se vìnující stu-
diu víry a povìr, spjatých s du�í, záhrobím a kul-
tem pøedkù. Publikace je druhým, pøepracovaným
vydáním jeho knihy Zur anderen Welt (vyd. W.-
D. Lange, Diesseits und Jenseitsreisen im Mittel-
alter. Bonn 1993). Na základì rozboru písemných
pramenù, zejména církevní literatury, starých
právních textù a islandských ság se zabývá stra-
�idly v germánských zemích v období od 10.�
18. století. Poutavým zpùsobem pøibli�uje ète-
náøi obry, trpaslíky, trolly a dal�í stvoøení, která
lze pokládat za prapùvodní nebo�tíky, zalidòují-
cí støedovìký a antický svìt. Podrobnìj�í pozor-
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nost je vìnována pøedstavám o du�i u starých
Germánù. Celkovým pojetím knihy prolíná my�-
lenka, �e smrt je pøirozenou souèástí �ivota, pøe-
chodným stadiem, v kterém jsou mrtví, z nich�
se stali duchové, v neustálém styku s �ivými.
V souladu s kosmogonickým pojetím svìta
a èlovìka vidí autor smrt ne jako zánik, ale jako
formu transformace bytí. Kniha obsahuje patnáct
kapitol. První èást sleduje strach z mrtvých a hrù-
zu ze stra�idel, pohøební rituály a postoj církve
k pøízrakùm a stra�idlùm. Druhá èást pøedstavuje
rùzné druhy stra�idel a pøízrakù, jejich jména,
pøíèiny návratu a obranu proti nim. Tøetí èást je
vìnována záhrobí, posmrtným podobám du�e,
plodnosti stra�idel a pøerodu zlých nebo�tíkù
v dobré. V ètvrté èásti jsou pøedstavena masko-
vaná stra�idla a v závìru se autor zamý�lí nad
smyslem víry v stra�idla a pøíèinami jejího zá-
niku. Knihu, ilustrovanou dobovými vyobraze-
ními, zakonèuje doslov R. Boyera, poznámkový
aparát a bibliografie. Je to ètivì napsané dílo,
zajímavé pro laika i odborníka, které pøiná�í
mnoho dokladù a podnìtných úvah o øádu svì-
ta, v nìm� i mrtví mají své místo.

Alexandra Navrátilová

HALBWACHS, MAURICE: PÔVOD NÁ-
BO�ENSKÉHO VEDOMIA POD¼A E.
DURKHEIMA
Bratislava, CHRONOS, 1997, 107 strán.

Emil Durkheim zastáva neodmyslite¾né mies-
to v dejinách sociológie, v dejinách teórie a me-
todológie etnológie sa v�ak spomína len v dru-
hej línii. Durkheim � ako predstavite¾ sociálno-
antropologickej evolucionistickej �koly a za-
kladate¾ francúzskej sociológie a sociológie
nábo�enstva v�ak bezprostredne reagoval na po-
znatky svojich súèasníkov � kultúrnych antropo-
lógov, a zároveò mlad�ie generácie bádate¾ov
jeho práce in�pirovali a ovplyvòovali. Azda naj-
viac sa k vzájomnej komunikácii s kultúrnou
antropológiou Durkheim priblí�il vo svojom diele
Základné formy nábo�enského �ivota. Totemový
systém v Austrálii. Podobne ako Frazer a Tylor
h¾adal príèiny a okolnosti vzniku nábo�enstva.

Kým sa Tylor opieral o teóriu animizmu, Durk-
heim vychádzal z teórie totemizmu. In�pirova-
ný bol najmä Jamesom Frazerom, hoci ten svoj
vlastný vplyv na Durkheima údajne ¾utoval
a Durkheimovu totemistickú teóriu odmietol. Na
prácu Emila Durkheima vzápätí kriticky reago-
val Bronislaw Malinowski.

Práve spomenutá Durkheimova práca sa
v prerozprávanej podobe zo strany Durkheimov-
ho �iaka a pokraèovate¾a Mauricea Halbwachsa
dostala do rúk slovenského èitate¾a. Útla kni�ka
s fundovaným doslovom Jána Komorovského je
praktickou pomôckou pre v�etkých, ktorí sa chcú
rýchle a ¾ahko oboznámi� s Durkheimovým my�-
lienkovým smerovaním. Takéto kon�tatovanie
mo�no vyznieva pre vedecký prístup ¾ahtikársky,
av�ak v podaní fundovaných autorov je sprístup-
nenie tohto základného religionistického diela
(do slovenèiny dosia¾ neprelo�eného) vítaným
informaèným prínosom.

Èitate¾ sa zahåbi do kritického prehodnoco-
vania rôznych definícií nábo�enstva a h¾adania
jeho podstaty v ka�dodennom �ivote. Podstatu
definovania nábo�enstva Durkheim nevidí
v predstavách o bohoch ale o duchoch, objavu-
je kategórie sakrum a profánum. Odlí�enie ná-
bo�enstiev od mágie nachádza v existencii du-
chovných spoloèenstiev (cirkví), pre nábo�enstvo
nevyhnutných. Jadro knihy tvorí totemistická te-
ória, v ktorej Durkheim konfrontuje svoje názo-
ry s Tylorovými a Spencerovými. Ako východi-
sko mu poslú�il materiál pribli�ujúci spoloèenské
zriadenie a kolektívne vedomie v klanoch aus-
trálskych domorodcov. Cez vysvet¾ovanie pojmov
mana, duch, du�a, boh sa Durkheim prepracoval
k názoru, �e východiskom a �a�iskom novodo-
bých nábo�enstiev nie sú dogmy a vysvet¾ova-
nie sveta, ale jeho skutoènou úlohou je podnieti�
¾udí kona� a pomáha� im �i�.

Je azda paradoxom dne�nej doby, keï sa èas-
to kon�tatuje stúpajúca religiozita obyvate¾stva,
a zároveò pokles re�pektovania cirkví, �e socio-
lógii nábo�enstva je venovaná len okrajová po-
zornos�. Súèasné problémy prejavov relígie
v ka�dodennom �ivote nie sú v centre pozornosti
ani v novo sa formujúcej religionistike. Táto pub-
likácia zrejme osloví najmä etnológov, ktorí mo-
mentálne tieto medzery najviac vypåòajú.

Zuzana Beòu�ková
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LEHOTSKÝ, JAROMÍR M.: SÁGA
RODU IZÁKOVCOV
Prvý zväzok edície Bibliotheca genealogica
Slovaca.
Martin, Slovenská genealogicko-heraldická
spoloènos� pri Matici slovenskej 1997. È.-b.
foto, 55 strán.

Genealogický výskum na Slovensku nará�al
v predo�lých desa�roèiach na ideologické barié-
ry. Od 80. rokov v�ak spontánne rástol záujem
o rodinnú históriu; po prevrate vznikla genealo-
gicko-heraldická spoloènos� s vlastným èasopi-
som. Venuje sa výskumu rodinného pôvodu a prí-
buzenských vz�ahov v historickom, právnom,
spoloèenskom i biologickom kontexte. Pozoru-
hodným výsledkom jej èinnosti je kni�ná edícia
Bibliotheca genealogica Slovaca. Na jej zaèiat-
ku stála práca Milana �i�mi�a: Po stopách Holu-
byovcov (vydal Obecný úrad v Zemianskom
Podhradí 1996). Ako oficiálny prvý zväzok no-
vej edície vy�la monografia Jaromíra Lehotské-
ho: Sága rodu Izákovcov, ktorá zví�azila v sú�a�i
o najlep�ie genealogické diela roka 1995.

Ing. Lehotský sa tejto vedeckej disciplíne
systematicky venuje a� na dôchodku, pochádza
v�ak pod¾a hodnotenia Milana �i�mi�a z �rodu
genealógov�. Jeho predok Ondrej Lehocký vy-
dal koncom 18. storoèia prvý lexikón �¾achtic-
kých rodín v Uhorsku, prastarý otec, kremnický
archivár Pavol Kri�ko i otec Aurel Lehotzký,
banský riadite¾ v Kremnici, opísali vývoj vlast-
nej rodiny, a sestra Darina, docentka histórie na
Univerzite Komenského, patrila k priekopníèkam
moderného genealogického výskumu na Sloven-

sku. Jaromír Lehotský so súrodencami Darinou
a Vladimírom pokraèoval v sústreïovaní prame-
òov k dejinám vlastného rodu (zostavenie 13.
a 14. zväzku Diplomatára rodiny Lehotzký).
Najnov�ia práca � na��astie publikovaná � sledu-
je predkov autorovej matky Miliny Lehotzkej,
rodenej Izákovej. Zaoberá sa najmä potomkami
evanjelického uèite¾a a hudobného skladate¾a
¼udovíta Izáka, príbuzenskými vz�ahmi s rodi-
nami Bachátovcov, Helvighovcov, �en�elovcov,
Rumannovcov, s rodinami Milana Rastislava �te-
fánika aj Milana Hod�u. Genealógiu tejto rodin-
nej vetvy sprístupòuje struènou encyklopedickou
formou. Sociálny historik, etnograf èi sociológ
ocenia konkrétny empirický materiál o sociálnej
a geografickej mobilite slovenskej me�tianskej
rodiny (s prevahou uèite¾ov, evanjelických du-
chovných a právnikov), o sobá�nej �stratégii�,
vzdelávaní detí, verejnej � najmä spolkovej èin-
nosti, o Lutherovom dome ako stredisku sloven-
ských evanjelikov v Budape�ti a pod.

Súèasným potrebám kvalitatívneho spoloèen-
skovedného výskumu by prospelo, ak by autori
novej genealogickej kni�nej edície zaraïovali ku
klasickým genealogickým tabu¾kám aj genogra-
my � rodostromy doplnené údajmi o povolaní,
zmene konfesie, mieste bydliska, príp. chorobe.
Tieto fakty èasto genealóg pozná, ale nepou�ije
ich, aby nepre�a�il text. Na záver u� len kon�ta-
tovanie: hodnotená kniha a zaèínajúca edícia
znamenajú dôle�itý krok na novej ceste za re-
kon�trukciou sociálnych dejín. Na pokraèovanie
sa mô�u te�i� nielen genealógovia, ale aj záujem-
covia o výskum me�tianstva èi regionálni histo-
rici.

Elena Mannová


