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VYHRADENÉ PRE
VIERU URBANCOVÚ
(Venované spomienke na doc. PhDr. Emíliu Horváthovú, CSc.)

Prvého októbra 1951 nastúpila do novozalo�eného Národopisného ústavu Slovenskej
akadémie vied a umení ako pomocná vedecká sila dvadsa�roèná poslucháèka archeológie,
dejín umenia a národopisu Milka Èajánková. V rámci mojej generácie benjamín, ako sme
jej èasto hovorili. Jej príchod bol súèas�ou plánu vtedaj�ieho riadite¾a dr. Jána Mjartana,
vybra� spomedzi poslucháèov národopisu budúcich spolupracovníkov ústavu a od prvého
dòa pova�ova� ich, èo do plnenia zverených úloh, za rovnocenných partnerov. V tom istom
roku pribudla Viera Nosá¾ová a Jarmila Palièková, neskôr ïal�í.

Samozrejmos�, s akou dr. J. Mjartan oèakával, �e úplne mladí ¾udia doslova naskoèia do
práce na výskumných úlohách a �e ich jednotlivé etapy budú aj naèas, na úrovni a zodpo-
vedne plni�, mala pod jeho vedením primeranú odozvu � stali sa v spätnom poh¾ade za
nepochopite¾ne krátky èas partnermi star�ích kolegov. To je ale iná kapitola vedeckého �i-
vota Národopisného ústavu tohto obdobia, ktorá by mohla ma� názov �O pedagogických
schopnostiach dr. Jána Mjartana�.

Keï som roku 1955 nastúpila do Národopisného ústavu, tie� e�te ako poslucháèka náro-
dopisu na FFUK, Milka u� bola dva roky absolventkou a na�e stretnutia boli iba kolegiál-
no-úradné. Ja som mala na starosti kni�nicu, ona si chodila po�ièiava�, èo potrebovala,
vá�ne h¾adiac spoza okuliarov. Obe bez ve¾kých reèí. Na fakulte sme sa toti� minuli. Ja,
i keï star�ia, konèila som a� roku 1956, Milka mala vtedy zaèiatky eléva v ústave za sebou,
pracovala na samostatných úlohách, a tak sme si nemali ve¾a èo poveda�. Akosi sme sa
obchádzali napriek tomu, �e prvýkrát sme sa stretli za zaujímavých okolností u� pred mo-
jím príchodom do Národopisného ústavu.

V auguste 1954 nás vyslal s Emkou Kahounovou (Drábikovou) Národopisný seminár FFUK
na mesaènú prax do Východoslovenského múzea v Ko�iciach. Jeho riadite¾om bol vtedy dr.
Michal Marku�. Ubytoval nás v hos�ovskej izbe, do ktorej bol vchod zo zadnej èasti múzea
a odkia¾, cez chodbièku, viedli dvere priamo do pracovní múzea. Po pracovnom èase, kedy
sme na kartotéky popisovali a zakres¾ovali súèiastky východoslovenského odevu, povolil nám
dochádza� do obrovskej kni�nice múzea, upozornil nás na najdôle�itej�ie práce a my, ako
Alenka v rí�i divov, sme objavovali autorov a ich diela, o ktorých sme dovtedy nemali ani
tu�enie. A na druhý deò sa nás nezabudol spýta�, èo zaujímavé sme èítali, èo nás najviac
upútalo. Èi�e, nijaký popoludòaj�í �pole�ájev� na ko�ickom �trande sa nekonal. E�te tvrd�ie
pracovné podmienky sa chystali na druhom konci na�ej vlasti, v Bratislave, pre Milku.

Po príchode do ústavu jej bol pridelený výskum zvykoslovia, ktorému ostala verná po
celý �ivot. O svojej hlavnej náplni práce mala ale iné predstavy: chcela �tudova� �ivot a kul-
túru vzdialených národov, cestova� za kmeòmi stratenými v pralesoch èiernej Afriky a na
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ïal�ích kontinentoch. V 50. rokoch sa okolo nás, ako je známe, hranice pre normálneho
mladého èloveka nepriedu�ne uzavreli a do tohto priestoru spoèiatku �a�ko prenikla èo i star-
�ia západná literatúra; tá, èo bola v kni�niciach, sa nedostala do uèebných plánov, postupne
sa na òu zabudlo. Pravda, zo známych príèin okrem L. H. Morgana a z Rusov Miklucho-
Maklaja a nieko¾kých ïal�ích. Ale robi� vlastné výskumy v tých ïalekých vysnívaných kon-
èinách sveta, splni� svoje mladé heyerdahlovské ideály, to bolo bezmála nemo�né. Bezmá-
la. To vravím preto, lebo aj vtedy sa dali nájs� spojenia k cestièkám, ktoré viedli von, za
hranice vlasti, ale vieme, za akú cenu. Milka, ako celkom mladý èlovek, dokázala si vytvo-
ri� svoju vlastnú cestu, ktorá jej umo�nila nevzda� sa ideálov a nestrati� pritom tvár: zaèala
h¾ada� vzdialený svet neznámych kultúr u nás, doma. Na�la pre seba prijate¾né a pre vedu
potrebné rie�enie � výskum na�ich Cigánov. U� roku 1953 obhájila diplomovú prácu ��ivot
a kultúra ro�kovianskych Cigánov�. A o rok neskôr, z poverenia vedenia Národopisného
ústavu zorganizovala prvý, a myslím u nás zatia¾ aj jediný interdisciplinárny výskum Cigá-
nov na východnom Slovensku, na ktorom sa podie¾al antropológ, sociológ, psychológ, ma-
liarka a ïal�í. Na èele tohto tímu, zodpovedná za výber lokalít a za celý priebeh, bola vtedy
dvadsa��tyriroèná Milka Èajánková. Ná� benjamín.

Robi� výskum Cigánov, v tom bola zaiste aj snaha realizova� romantickú tú�bu po poznaní
exotiky, ale samotná realizácia tejto tú�by, to bola tvrdá, neúnavná a systematická práca osa-
melej výskumníèky, spojená neraz s nepochopením a odmietavým postojom na jednej i na
druhej strane. S neochotou pusti� votrelca do súkromia obyvate¾ov osád, èo pochopite¾ne s�a-
�ovalo získa� poznatky a preniknú� do dovtedy zväè�a celkom neznámych svetov ¾udí �ijúcich
medzi nami. Pamätám sa, keï rozprávala o svojich prvých výskumoch na Spi�i. Keï i�la, tak
ako to bolo nariadené, zahlási� na národný výbor, �e má poverenie zo SAV robi� výskum
v tamoj�ej cigánskej osade, zdesený predseda súhlasil iba s podmienkou, �e ju bude sprevá-
dza� príslu�ník VB na úradnom aute. Osada bola za obcou, od cesty vzdialená okolo 300
metrov. Príchod auta vzbudil pochopite¾nú pozornos� jej obyvate¾ov a z chatrèí èi stanov za-
èali vychádza� postar�ie �eny, vo vtedy e�te nemodernom obleèení �oben ohne�, s nedôverou
oèakávajúc, èo bude. To zase Milkinho sprievodcu nato¾ko vyviedlo z miery, �e jej radil, aby
i�la rad�ej sama ako �ena medzi �eny a on ostal v bezpeènej vzdialenosti pri aute sledova� jej
osud. Mnohí z nás si e�te pamätáme podobné historky, ktoré nám po návrate z výskumov,
baviac sa dodatoène na svojom strachu a na reakciách domácich, rozprávala o tom, ako sa jej
darilo i nedarilo zvládnu� situáciu, získa� dôveru. Bola to �kola, cez ktorú prechádzala sama,
kde jej nemal kto poradi� a kde si sama vytvorila vlastnú metódu práce, meniacu sa pod¾a
momentálnej situácie. A v�etky príhody o tom, nabité skúsenos�ami, podávané s neobyèaj-
ným rozprávaèským talentom, zobrala so sebou. Do nenávratna.

Dr. Mjartan vedel, �e Milkina situácia na výskume východoslovenských cigánskych
osád v rámci �interdisciplinárnej expedície� nebude ¾ahká a ako starostlivý riadite¾ sa vy-
bral za òou, èi nepotrebuje pomoc. Nás dve s Emkou pribral do auta, ktoré mu dalo k dis-
pozícii Východoslovenské múzeum, a tak som na vlastné oèi videla, ako vyzerá exotika
v praxi. Milku s jej tímom sme na�li pri Jel�ave, v neïalekej osade a v�etci bývali v ma-
ringotke, umiestnenej tesne ved¾a osady. Ako sa stravovali, kde sa umývali, neviem. Na�e
auto okam�ite obk¾úèila skupina �tebotavých, usmiatych detí s natiahnutými rúèkami. A spo-
medzi ne sa k nám predierali výskumníci. U�ahaní, dokrèení, zaprá�ení, pochudnutí a s ne-
vyslovenou tú�bou po domove v oèiach. Okrem Milky, ktorá vyzerala rovnako ako oni,
iba�e pri�la k nám so zdvihnutou hlavou � pamätáte si ten jej obranný postoj � a so z¾ahèu-
júcim úsmevom bagatelizovala �a�kosti a únavu a hrdo ukazovala merania, kresby a svoje
záznamy. Keï sme nasadali do auta na cestu spä�, mala som pocit, �e aj ona, spolu s ostat-
nými, by sa bola predsa len najrad�ej, èo i na kolese viezla s nami preè.



194

Dr. J. Mjartan síce s obavou, èi to Milka v zdraví vydr�í, ale s oprávneným presvedèe-
ním, �e výskum je v dobrých rukách, sa vrátil do Bratislavy, Emka a ja k popisom a za-
kres¾ovaniu krojových súèiastok. V oèiach so zá�itkom pri Jel�ave, èo malo za následok, �e
som sa akosi pokornej�ie predierala mno�stvom drobných obmien vo výzdobe lajblíkov, èo,
ako sa dnes vraví, nebola moja parketa.

Asi o tý�deò, jedno popoludnie sme zo záhrady múzea pod na�ou izbou zaèuli hlasy
a vzápätí uvideli Milku, celú bledú a akúsi zduchovnelú. Výskum skonèil, v�etci sa rozi�li
a ona mala noèným rýchlikom cestova� ïalej sama do Bratislavy. Pri�la vraj k nám na kus
reèi, ale v izbe odpadla na poste¾ a upadla do spánku, ktorý pripomínal bezvedomie. Veèer
sme ju horko-�a�ko prebrali, donútili jes� a ona totálne vyèerpaná spala ïalej. Podchví¾ou
sa strhávala zo spánku s výkrikmi v reèi, ktorej sme nerozumeli.

Keï som zaèala písa� diplomovú prácu, uvo¾nil ma dr. J. Mjartan z knihovníckej funk-
cie. Z miestnosti, kde bola kni�nica a kde som sedela so sekretárom ústavu �ujom� A.
Mikom a výtvarníèkou Nas�ou Mjertu�ovou, pres�ahovala som sa do dokumentácie, ktorú
viedol dr. R. �atko a kde jeho pravou rukou bola Helka Bo�ková (Prandová). Tu som dosta-
la svoj vlastný stôl, èo bol krá¾ovský pocit. Vo ved¾aj�ej miestnosti sedela Milka a písala
�túdiu o pohrebe na Horehroní. Za riadite¾ovania dr. J. Mjartana sa nepracovalo doma, ale
v ústave, s povinným pracovným èasom � od rána od siedmej do tretej poobede. Mlad�ia
èas� ústavu ostávala vo svojich miestnostiach aj poobede, keï utíchol úradno-pracovno-
schôdzkovací ruch a kedy sa ideálne robilo na vlastných témach. To isté robili aj na�i kole-
govia z Historického ústavu a na na�ej chodbe dvaja, vtedy nerozluèní kamaráti, Pa¾ko
Horváth a Janko Tibenský, na�i budúci man�elia. Slovo dalo slovo a z diskusií o odbor-
ných problémoch sa pre�lo na rie�enie vecí osobnej�ích. V podveèer, keï sme odchádzali
domov, za chladných dní sme sa zastavili na pohár vína �u Bláhu� (dne�ný Krym), cez letné
podveèery sme za�li do záhrady Umeleckej besedy, vypoèu� si najnov�ie �lágre, zatancova�.
Z Milky a mòa sa tak postupne stali z kolegýò kamarátky a z na�ej �tvorice dvojice. Po
spoloèných posedeniach a nekoneèných odprevádzaniach vo dvojiciach sa neraz stalo, �e
sme ráno nestihli dobehnú� do ústavu na siedmu, kde nás pri dverách riadite¾ne, s hodinka-
mi v ruke oèakával ná� pán riadite¾. Márne sme mu vysvet¾ovali, �e my nekonèíme prácu
o tretej, tak ako on, ale �e pracujeme dlh�ie, èo by sa nám malo ráno tolerova�. Táto, dnes
zaiste podivuhodne vyznievajúca po�iadavka, nás, navyknutých na fakulte na nárazové vzde-
lávacie predskú�kové akcie, nútila zvyka� si na ka�dodennú pracovnú disciplínu, na pravi-
delné plnenie pridelených úloh.

Inak dr. J. Mjartan ochotne vychádzal v ústrety v�etkým na�im nápadom a po�iadav-
kám, ktoré s¾ubovali zintenzívnenie a urýchlenie práce. Chystali sme sa s Milkou na vý-
skum do okolia Skalice a Senice. Autom sa vtedy nechodilo a autobusy, ako sme zistili,
odvá�ali pracujúcich ráno medzi piatou a �iestou do práce a potom zase a� neskoro poobe-
de domov. Ideálnym východiskom zo situácie sa nám zdali by� bicykle, a tak sa Národopis-
ný ústav SAV stal majite¾om dvoch dámskych bicyklov, ktoré sme nalo�ili ako spolubato�i-
nu na vlak v Bratislave a vylo�ili v Skalici. Bol to ná� prvý spoloèný výskum, na ktorom
sme pochodili v nad�enej svornosti nad získaným materiálom, krásou prírody a vzájom-
ným poznávaním sa poèetné obce a osady, èo by sme inak neboli stihli. Iba�e na konci
výskumu sme boli z kombinácie nezvyklej fyzickej námahy a práce výskumníka také u�a-
hané, �e sme ledva vládali nalo�i� na�e táto�e na vlak a dopravi� ich v Bratislave do gará�e
na Klemensovej ulici. Myslím, �e ná� príklad nikto viac nenasledoval a aj my samé sme
volili iné mo�nosti dopravy za bádate¾skými cie¾mi.

Na tomto výskume Milka skúmala zvykoslovie a lieèenie a u� vtedy som si uvedomila
zvlá�tny talent, ktorý mala. Výskum týchto tém mô�e robi� ka�dý etnograf, ale málokomu
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sa podarí to, èo sa darilo u� vtedy jej a èo som v rozvinutej podobe sledovala neskôr, na
výskume v Honte. Mala schopnos� primä� ¾udí poveda� aj tie najtajnej�ie tajomstvá a neraz
k zvykom a lieèeniu viazané intimity, ktorých poznanie konkretizuje daný jav, posúva ho
do nových kontextov a významových rovín. V Honte som bola s òou v obci, do ktorej pri-
�la opätovne a keï sa usadila do jej známeho domu, domáca pani poslala po susedu a odra-
zu nastal v celej obci zvlá�tny ruch. �eny sa zbiehali jedna za druhou, usadzovali sa, kde sa
dalo a Milka ich dokázala upúta� hodiny tak, �e zabudli na v�etky svoje starosti a povinnos-
ti a rozprávali a rozprávali a predstihovali sa v rozprávaní, a to aj takých vecí, ktoré dovte-
dy zaiste nikdy nikomu nevyzradili.

Tento talent jej pomáhal aj pri výskume Cigánov a v rodinách, do ktorých sa viackrát
vracala, z výskumníèky sa stala postupne priate¾ka, dôverníèka a v jednom prípade jej bo-
la prejavená najväè�ia dôvera, akú skupina mô�e preukáza� cudziemu èloveku � ponúkli jej
mo�nos� sta� sa èlenom rodiny � nevestou. Po základnej orientácii v teréne zaèala sa zaobe-
ra� zlo�itou problematikou histórie tohto ¾udu v celej �írke, s koncentráciou na situáciu
u nás. Pomocnú ruku jej pritom podal jej mu�, Pa¾ko Horváth. To sú tie ��astné spojenia
sympatií a záujmov, ktoré obohacujú a spríjemòujú na�u prácu a �ivot. Tomuto aspektu
venovala aj kandidátsku prácu �K histórii Cigánov�, ktorú obhájila roku 1962. Vzápätí,
roku 1964, jej vy�la syntéza poznatkov z terénu a histórie v monografii �Cigáni na Sloven-
sku�. Zaslú�enú pozornos� òou vzbudila nielen doma, ale aj v zahranièí a na jej základe
bola prijatá za rovnocenného partnera do obce európskych ciganológov, vtedy zaiste ako jej
benjamín. Z tejto práce, ktorá je nám v�etkým dobre známa, z jej bohatej a podnetnej prob-
lematiky chcem upozorni� na jeden moment. Milka v nej, èi�e u� roku 1964, poukazovala
na príèiny ve¾mi záva�nej a stále aktuálnej otázky: preèo sa Cigáni u nás a inde tak �a�ko
a neradi prispôsobujú väè�ine, ktorá ich obklopuje. K tejto otázke sa vracala aj neskôr,
precizovala ju desa�roèia a dávala podnety na rie�enie tohto problému, ktorý nám dnes na-
rastá priam geometrickým radom.

Nechcem tu rozobera� celú �írku Milkinho pracovného zamerania, i keï bola obdivu-
hodná. O tom sa u� písalo a raz, keï sa budú robi� dejiny na�ej disciplíny druhej polovice
20. storoèia, zaiste sa niekto k jej práci vyjadrí. Chcem osta� v línii �leitmotívu� tohto
spomínania, ktoré osciluje okolo ná�ho ¾udského vz�ahu.

Ka�dý, kto Milku poznal vie, �e dochví¾nos� nebola jej silnou stránkou. Jej ve¾korysos�, èo
sa týka termínov odovzdávania prác, neraz nesmierne komplikovala �ivot spolupracovníkom,
redaktorom, vydavate¾om. ��astná kombinácia priate¾stva, vzájomnej úcty a re�pektovania
prispela k tomu, �e v spolupráci s Milkou sme èasové problémy nemali. Bolo to v prípade
prípravy publikácií Slowakische Volkskultur, ¼udová kultúra Uhrovskej doliny a najmä pri
vypracovávaní dnes u� zabudnutého plánu výskumu na�ej vednej disciplíny v 60. rokoch.
Prvého januára 1963 som bola poverená vies� oddelenie materiálnej kultúry NÚ. V tom istom
roku, po dlh�om období zastupovania riadite¾ky ústavu dr. B. Filovej, bola Milka menovaná za
úradujúcu riadite¾ku. Spolu s nami aj múzeá poci�ovali potrebu u��ej vzájomnej spolupráce
a presnej�ieho urèenia výskumných plánov na budúce roky. Vypracovali sme preto návrh
koncepcie etnografického výskumu na Slovensku, ktorý spoèíval na tematických monogra-
fiách sledujúcich problematiku na celom území svojho výskytu. Zároveò sme urobili zoznam
men�ích tém, ktoré mali ma� charakter �túdií, spolu s návrhom pracovníkov z ná�ho ústavu
a múzeí, s èasovým harmonogramom ich postupného ukonèovania. Bol to plán stanovený na
jedno desa�roèie. S riadite¾om SNM v Martine, I. Kri�tekom, sme sa dohodli na termíne,
kedy zvolá do Martina poradu na túto tému. A tak nebolo mo�né uhnú� a obe sme sedeli dni
a dni, vypåòali kolónky s navrhovanými témami, ¾uïmi a in�titúciami, ktoré ich mali spraco-
va�. A v stanovený deò, kedy na poradu v Martine pri�iel neoèakávane ve¾ký poèet múzejní-
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kov z celého Slovenska, mohli sme predlo�i� na obrovskom papieri ná� plán. Na na�e prekva-
penie a pote�enie záujem o spoluprácu bol ve¾ký a na�li sa autori � múzejníci � aj na drobné,
�socháòovské� témy a postupne sa obraz dopåòal a kompletizoval. V rámci tejto koncepcie
malo zohra� významnú úlohu múzeum v Martine. Podujalo sa vypracova� dopredu a v do-
hodnutej èasovej nadväznosti koncepciu edície Fontes, ktoré by tvorili základ a jedno z vý-
znamných východísk pre ïal�ie spracovávanie danej témy. V týchto intenciách u� roku 1967
vy�lo �Orné náradie� od J. Hyèku, neskôr jeho ��atevné a mlatobné náradie�, �¼udové ko�u-
chy� od M. Kaòovej a M. Ben�u a ïal�ie.

Koncom 60. rokov sa zameranie práce v na�om ústave zaèalo meni� a od roku 1970 sa
bezmála v�etky výskumné kapacity venovali Etnografickému atlasu Slovenska. A tak iba
niektoré tematické monografie z radu na�ich pracovníkov (Palièkovej �¼udové ko�u�níc-
tvo na Slovensku�, Nosá¾ovej �¼udový odev�, Drábikovej �Èlovek vo vinici� ...) sú one-
skoreným dokladom a torzom plánu z uvedeného obdobia.

Milkin pracovný záujem sa postupne koncentroval na fakultu a keï roku 1975 definitív-
ne odi�la z ústavu, na�a odborná spolupráca bola zriedkavej�ia a postupne sa aj na�e stretá-
vania stali sporadickej�ie. Ostalo ale vedomie, �e kedyko¾vek ktoráko¾vek z nás zdvihne
telefón, ozve sa jej na druhej strane pozorný poslucháè, kamarát a ochotný pomocník. Tak
tomu bolo aj na jeseò roku 1995, keï som pripravovala vydanie Augustiniho �Cigánov
v Uhorsku�. Staèilo iba naznaèi� potrebu odborného záveru, vysvetli� èasovú tieseò a Mil-
ka presne na deò a hodinu a v dohodnutom rozsahu odovzdala �túdiu, v ktorej Augustini-
ho zhodnotila a zaradila na miesto, ktoré mu v európskom výskume tejto problematiky
patrí. To bola na�a posledná spolupráca. Naposledy sme sa stretli v decembri 1995, kedy
Národopisná spoloènos� pri SAV usporiadala posedenie pri príle�itosti vyjdenia Augustini-
ho práce a ïal�ích iniciatív v rómskej problematike. Keï som Milku za tmy decembrového
podveèera odprevádzala z Jakubovho námestia na elektrièku, uvedomila som si, a� nako¾ko
zle vidí, ako �a�ko sa pohybuje a dýcha. Keï som ju upozornila, �e by mala viac re�pektova�
rady lekárov, zdvihla mladým pohybom hlavu, okuliare sa zaleskli vo svetle lámp a s nad-
¾ahèujúcim smiechom, èo mi pripomenulo výskumníèku pri Jel�ave, povedala: �Ále èo, to
niè nie je�. A potom pri�la katastrofa.

Aké pouèenie z tohto môjho rozprávania plynie, ako vyjadri� to, èo mám odvtedy ne-
ustále na mysli? Azda iba parafrázou �èipaèevovej básne: �Vá�te si priate¾stvo u� teraz,
v mladosti, a v starobe si ho vá�te viac�. A neodkladajte stretnutia, aby sa vám nestalo to,
èo mne: u� nikdy nebudem môc� poveda�: �Ahoj, Milu�. Som rada, �e �a vidím�.


