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MOTIVICKÉ KATALÓGY � ZA, ÈI PROTI?

EVA KREKOVIÈOVÁ

 Európska folkloristika sa od svojich poèiatkov formovala v jednotlivých národných rám-
coch v súvislosti  s kon�tituovaním a kon�truovaním novodobých národov  (predov�etkým
v zmysle politickom), prièom folklór  u niektorých národov viac (napr. u západných Slo-
vanov, �ijúcich e�te v polovici 19. stor. vo viacnárodných  �tátnych útvaroch), u iných me-
nej, alebo vôbec nie (napr.  v Taliansku), pôsobil vo funkcii dôle�itého  národnoidentif ikaè-
ného fenoménu. Toto v�etko sú v�eobecne známe veci. Zotrvaènos� vnímania folklórneho
repertoáru  v jeho národných (i keï iba vykon�truovaných) hraniciach je v�ak v európskej
folkloristike (s výnimkou napr. Nemecka,  ktoré bolo od poèiatkov orientované na kompa-
rovanie  jednotlivých národných kultúr � pozri koncepciu budovania DVA, Freiburg i. Br.)
príli� silná. Dodnes vtláèa  folkloristickému bádaniu isté limity, poplatné onomu u�  kritizo-
vanému �fantómu romantického nacionalizmu� (Abrahams  1993). Akoby doteraz nemoh-
la (èi nechcela?) prekroèi� svoj  vlastný tieò. V súvislosti s aktuálnymi trendmi hovoria
niektorí autori (Köstlin 1996) dokonca o �neonacionalizme�  v súèasnej etnológii.

 Táto realita má v�ak zároveò svoje viacnásobné  opodstatnenie � i keï netvrdím, �e by ju
nebolo potrebné  prehodnoti�, inovova�. Je to jednak skutoènos�, �e je len  ve¾mi �a�ko mo�né bez
rizika deformujúcich skreslení  hovori� o globálnej európskej kultúre, resp. detailnej�ie  o eu-
rópskych procesoch (a to tak v etnomuzikológii, ako  i v slovesnej folkloristike). Nemo�no tu
toti� nebra� do  úvahy jedineèné �pecifiká jednotlivých konkrétnych oblastí  Európy, ale (napr.
v hudbe èi tanci) aj nezanedbate¾né  mimoeurópske vplyvy. Bez zoh¾adnenia zlo�itosti historic-
ky  podmienených dlhodobých etnických a kultúrnych procesov,  aké v tých-ktorých oblastiach
prebehli a prebiehajú, mo�no  len vo ve¾mi hrubých èrtách, alebo naopak iba na  konkrétnych
problémoch èi prejavoch charakterizova� väè�ie  kultúrne areály napr. v reláciách východná �
západná, alebo  severná a ju�ná Európa. Aj poh¾ad �zvonku� tu mô�e by�  èasto zavádzajúci
a nepresný. Príkladom sú niektoré pokusy  o charakterizovanie procesov prebiehajúcich v bý-
valom tzv.  �Ostbloku,� resp. v reláciách �východ � západ� Európy po  roku 1989 zo strany
západoeurópskych èi mimoeurópskych  bádate¾ov. Boli spravidla videné �z druhej strany �elez-
nej  opony�, bez hlb�ieho poznania skutoèných reálií (napr. aj  Abrahams 1993).

 Ukazuje sa toti�, �e práve kultúrne hranice ve¾kých  (globálnych) európskych areálov �
napr. východo-západné  alebo severo-ju�né prechádzajú priamo naprieè územiami  vyme-
dzenými relatívnymi �národnými� hranicami (ktoré sa  e�te èasto zamieòajú za hranice
�tátne). Tieto kultúrne  hranice sa navy�e v rôznych èasových obdobiach posúvali,  menili
svoje pozície. Príkladom takejto oblasti �krí�enia  kultúrnych hraníc Európy� je i územie
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dne�nej Slovenskej  republiky, podobne ako hranice rôznych areálov  v etnomuzikológii
(napr. tzv. in�trumentálny typ melódií,  charakteristický pre územie Èiech a západnú èas�
Moravy)  prechádzajú zase územím Moravy.

 Práve geograficky �ir�ie orientované europeistické èi  slavistické výskumy napr. v etno-
muzikológii upozoròujú na ve¾ký význam regiónov a� mikroregiónov (areálov). Týka sa  to
tak kry�talizácie a výskytu istých folklórnych javov, resp. �týlov (hudobných, taneèných),
ale i areálov  roz�írenia istých motívov, resp. ich modifikácií a pod. Najmä v prípade mul-
tietnických oblastí, akou je i stredná  Európa, tieto regióny ve¾mi èasto �národné� hranice
vôbec  nere�pektujú. Zároveò sa tu mikroregionálne zvlá�tnosti  nezriedka stoto�òujú s et-
nickými èi národnými osobitos�ami  (napr. pastiersky element ako �typický� pre v podstate
ro¾nícke Slovensko sa ukázal pri hlb�om výskume ako  mýtizácia � Krekovièová 1995).

 Na druhej strane sa viaceré areály prejavov hudobnej  a taneènej, ale i ústnej slovesnej
kultúry vyznaèujú  charakterom �ohniska� s priliehajúcimi okrajovými oblas�ami  (napr.
pastierske vyvolávania, ovèiarske piesne, regionálne  hudobné �týly, jednotlivé formy viac-
hlasu, lúène piesne, druhy tancov,  podania o krá¾ovi Matejovi, predstavy smrti, obrazy
�iných�  etník atï.). Situáciu komplikuje tie� existencia istých  ��ánrových paradigiem,�
ktoré mô�u pôsobi� mikroregionálne,  regionálne i nadregionálne (napr. pastorálna koleda
v stredoeurópskej tradícii � Abel-Struth 1973,  Weber-Kellermann 1982, Krekovièová 1992)).
Postava  komického hrdinu (Küllös 1993, Mikulec 1995) je iná v anekdote a iná  v piesni,
podobne ako nachádzame odli�nosti napr.  v zobrazení Cigána-Róma v slovenskej ¾udovej
piesni  a v anekdote (Krekovièová 1995a).

 Areály obrazov fixovaných v sociálnej pamäti  a reflektovaných vo viacerých folklór-
nych �ánroch majú  èasto svoje historické a teritoriálne, viac alebo menej  ohranièené sú-
vislosti. Napr. obraz �ida v strednej Európe  stelesòoval predstavite¾a �nepravej� vy��ej
vrstvy.  V kres�anskej Európe vôbec dominovala v obraze �ida  opozícia ��id � kres�an�,
èo súvisí s autoobrazom �idov  samotných (Webber 1992, Krekovièová 1995b). Základ-
ným  znakom �idovskej identity bola po dlhé stároèia práve konfesia. Figúrka typického
Nemca, �Der deutsche Michel,�  bola zase Francúzmi pôvodne hodnotená negatívne. U Nem-
cov  v�ak postupne dochádzalo k jej prijatiu za autoobraz  a k následnej heroizácii obrazu
(odvodzovaním pôvodu  �nemeckého Michela�, pôvodne obmedzeného domaseda  v papu-
èiach, od archanjela Michaela, a to najmä v 19.  a zaèiatkom 20. stor. � Hauffen 1918,
Szarota 1988).  Podobnými peripetiami (prevzatím od Maïarov a Èechov  v zmysle viac
pejoratívnom ako prejav �primitívnosti�)  pre�iel aj spomínaný symbol �slovenskosti�, ob-
raz horského  pastiera oviec. Jeho prijatie za autoobraz mo�no  v procesoch národnej eman-
cipácie Slovákov sledova� od  druhej polovice 19. storoèia. Vo funkcii národného symbolu
Slováka v�ak pretrváva pastier-ovèiar prakticky dodnes  (Krekovièová 1995).

 V�etky naèrtnuté úvahy na prvý poh¾ad akoby smerovali  k jedinému rezultátu: vytváranie
motivických (ale i iných,  napr. na základe etnomuzikologickej analýzy vytváraných)  indexov,
katalógov predstavuje vynikajúcu pomôcku pri  identif ikovaní jednotlivých kultúrnych vrstiev
predmetu  ná�ho výskumu v priestore a èase � a to tu kvôli  zjednodu�eniu hovorím iba o fol-
klóre v európskom rámci.  Motivické indexy (èi u� �ánrové � naratívne piesne,  rozprávanie,�
alebo tematické � mentálne obrazy a ich  atribúty v jednotlivých národných alebo nadnárod-
ných  repertoároch atï.) sa tak pre nás stávajú vynikajúcou  pomôckou pri prekonávaní v úvode
spomínaného syndrómu  �folklóru v národnej klietke�. Bezosporu napomáhajú k zvý�eniu �miery
exaktnosti� na�ich poznatkov, argumentov,  hypotéz, èi priamo hypotézy evokujú.

 Jednoznaène pozitívny poh¾ad na budovanie motivických indexov a katalógov v�ak do istej
miery komplikuje viacero faktorov. Jedným z nich je súèasný proces istého  prestupovania hra-
níc vedných disciplín, a to najmä  tendencia �etnologizácie� (antropologizácie) viacerých hu-
manitných vied vrátane folkloristiky. Aj keï je v niektorých národných tradíciách takáto orientácia
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be�ná u� ve¾mi  dávno (týka sa to napr. aj bývalého územia Èeskoslovenska èi Francúzska),
tento trend pova�ujem za prirodzený a logický, obohacujúci  arzenál folkloristiky ako relatívne
autonómnej vednej  disciplíny. Na jednej strane odvádza od úzko �ánrového  prístupu k sledova-
niu medzi�ánrových presahov smerom k �ir�ím kultúrnohistorickým poh¾adom, èo sa dá reali-
zova�  ve¾mi dobre aj prostredníctvom motivických analýz (katalógov).

 �Etnologizácia� v�ak zároveò mô�e vies� k opaènému  efektu: popieraniu práva folklo-
ristiky na istú autonómiu,  nevyhnutnú vzh¾adom na �pecifickos� niektorých  metodologic-
kých postupov, prostriedkov i vymedzených  problémov (nepopierate¾né �ánrové �pecifiká,
poetika �ánru  ako istý filter �videnia� a �zobrazenia� skutoènosti,  a teda aj ako �umeno-
vedný fenomén�, folklór ako �pecifický �vektor sociálnej pamäti� vzh¾adom  na autonóm-
nu povahu výpovede o historickej realite atï.).

Ïal�ie výhrady voèi budovaniu katalógov vychádzajú aj  z takejto argumentácie: sú prí-
li� prácne, nepriná�ajú  okam�itý efekt, sú málo kreatívne a originálne, neobohacujú  ve-
decké poznanie o nové my�lienky, ide o príli� �tradiciononalistickú�, prekonanú metódu
a pod. Oba názory,  teda motivické katalógy áno, aj nie, vychádzajú z dvoch  � v podstate
protireèivých � koncepcií vnímania vedy  a vedeckého procesu:
 1. ako kontinuitného napredovania v rámci vymedzeného  smerovania (èi viacerých smerova-

ní), urèeného témou,  problémom, �ánrom a pod., v podstate v �klasickom� zmysle slova,
 2. z ponímania vedeckej práce ako dynamickej, a�  diskontinuitnej èinnosti, pohotovo rea-

gujúcej na momentálne  aktuálne problémy, trendy, zmeny v objekte bádania,  z h¾ada-
nia nových ciest a problémov. Nevyhýbajúc sa pritom  ani honbe za �originalitou za
ka�dú cenu�, èi podliehaniu  �módnym trendom� .
V duchu tejto druhej �filozofie� vedy niektorí mlad�í  kolegovia, predov�etkým etnológo-

via, práce na  katalógoch neuznávajú. Pova�ujú ich za príli�  �tradicionalistické�, �neinvenè-
né�, nepriná�ajúce, resp.  nevychádzajúce z originálnych my�lienok a h¾adania nových  prob-
lémov. Èasto pritom nevidia, alebo nechcú vidie�  nevyhnutnos� takejto �prípravnej� práce ako
východiska pre  podlo�enú argumentáciu vypovedajúcu o mnohých, niekedy aj  novo nastole-
ných problémoch. Vytváranie katalógov je aj  vecou osobnej trpezlivosti a ochoty poèka� si na
výsledky  dlhoroènej práce, ktoré nie sú v�dy okam�ite vyu�ite¾né  a preukázate¾né.

 Proti vytváraniu katalógov mo�no síce argumentova� ich  prácnos�ou, úlohou náhody,
nedostatoènos�ou pramennej bázy, a teda nevyhnutnos�ou pracova�  s ve¾kými súbormi dát
a materiálovými korpusmi, ktoré musia  by� dostatoène reprezentatívne. Do úvahy treba
bra� aj  subjektívnos� dát a ich vyhodnotenia atï. Napriek v�etkým  týmto výhradám sa v�ak
prikláòam tak k vytváraniu  �ánrových (napr. naratívnych piesní, zaklínaní a zariekaní,  roz-
právaèských repertoárov a pod.), ako aj úèelových, �ad  hoc� budovaných katalógov k jed-
notlivým konkrétnym témam  (napr. mentálnym obrazom, najlep�ie naprieè �ánrami).

 U� existujúce a publikované katalógy (napr. Polívka  I.-V. 1923-1931, �rámková-Siro-
vátka 1990) predstavujú èasto  neobyèajne vzru�ujúce èítanie pre toho, kto sa  problemati-
kou hlb�ie zaoberá. Jednotlivé typy napr.  baladických látok s kompletným vymedzením
výskytu  prostredníctvom katalógu, vrátane prípadných porovnávacích  odkazov na iné ná-
rodné katalógy, èasto predstavujú  v podstate u� takmer hotové �túdie.

 Domnievam sa tie�, �e existujúca názorová  nejednoznaènos� (motivické indexy za a pro-
ti), súvisí  s orientáciou toho-ktorého bádate¾a a s vytvorením reálnych  podmienok v tej-
ktorej krajine pre realizáciu ve¾korysej�ej  koncepcie budovania indexov. Príkladom také-
hoto prístupu  mô�e by� práca po¾ských bádate¾ov, kde výskumy  etnolingvistov pod vedením
J. Bartmiñského v tejto oblasti  priná�ajú a iste e�te prinesú pozoruhodné výsledky  (Ada-
mowski-Bartmiñski 1988, Bartmiñski-Drozdowski 1996 atï.).

Mne osobne sa osvedèilo budovanie �ad hoc� motivických  katalógov ku konkrétnym
problémom (�ánrom, témam), ktoré  som si kon�truovala a modifikovala �pracovne� a v pod-
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state  boli pre mòa iba východiskom k istým zov�eobecneniam èi  poznatkom. Pri práci
s materiálom ma fascinovali  najmä kvantitatívne ukazovatele, ïalej teritoriálne  (regionál-
ne, areálové) súvislosti výskytu javov, ako aj  identifikovanie istých sémantických jadier,
prechádzajúcich  �naprieè �ánrami�. (Napr. v prípade sledovania motívu  Smrti-nevesty sa
ako k¾úèové ukázalo sémantické jadro,  predstava obrazu personifikovanej Smrti v podobe
�enskej  postavy. Ako variabilné pri analýze vystúpili �ánrové  presahy motívu, ako aj jeho
funkcia v prostredí  a konkrétnej situácii � Krekovièová 1993.) Tak�e moja odpoveï na
otázku, polo�enú v názve, znie: motivické indexy áno.
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