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MICHAL MARKU�, NESTOR SLOVENSKEJ ETNOLÓGIE, JUBILUJE
(16. 8. 1912)

�ivot èloveka a jeho prínos do profesio-
nálnej oblasti, v ktorej  pôsobil, sa dá hod-
noti� z rôznych uhlov poh¾adu. Ak ide
o vedca, sú práve jubileá ideálnou príle�i-
tos�ou, aby jeho  kolegovia ohodnotili prá-
cu, ktorej zasvätil podstatnú èas�  svojho
�ivota. Pre dejiny ka�dej vednej disciplíny
je v�dy  podnetné i potrebné upozorni� na
kvalitu i kvantitu vykonanej  práce, na naj-
dôle�itej�ie aspekty vedeckovýskumného,
publikaèného, popularizaèného i organizaè-
ného zamerania.  Väè�inou pritom prirodze-
ne vyniknú diela, ktoré jubilant  vniesol ako
svoj osobitý vklad do rozvoja príslu�nej
vednej  disciplíny a ktoré v nej ostávajú
�ivé, podnetné a vïaka  svojej výpovednej
hodnote i natrvalo zaèlenené do dejín  ve-
deckého poznania.

 Hoci PhDr. Michal Marku�, CSc. u�
dlh�ie obdobie vo vede nepracuje,  predsa
je jeho práca a prínos k dejinám slovenskej
etnológie  stále aktuálny. S odstupom èasu
mô�eme toti� jeho dielo  hodnoti� nielen ob-
jektívnej�ie, ale aj v �ir�om kontexte  cel-
kového vývoja na�ej disciplíny. Práca M.
Marku�a ako celok  toti� ve¾mi výrazne re-
flektuje tematické zameranie etnografie
v prvých desa�roèiach jej profesionálneho
rozvoja po druhej  svetovej vojne, ako aj
úroveò teoretického myslenia  a metodolo-
gického prístupu k �túdiu javov tzv. tradiè-
nej  kultúry.

 Dielo PhDr. Michala Marku�a, CSc.,
narodeného l6. 8. l9l2  V Nyíregyháze
v Maïarsku, v rodine Slovákov z Dolnej
zeme, je  z viacerých príèin neobyèajne
pestré a vïaka tomu aj podnetné  pre ïal-

�ie generácie. Na jeho význam v oblasti
etnológie  upozornili u� viacerí kolegovia
pri príle�itosti  predchádzajúcich výroèí
narodenia, ako i publikovaná  bibliografia
jeho prác. Produkcia M. Marku�a dosahuje
vy�e 300  etnografických a muzeologic-
kých �túdií, príspevkov, èlánkov,  správ a re-
cenzií. Tie boli uverejòované jednak v do-
mácich  vedeckých a popularizaèných
èasopisoch, zborníkoch  a monografiách
vlastivedného charakteru, jednak v rôznych
zahranièných periodikách a v nemeckých,
maïarských a po¾ských  publikáciách, kto-
ré boli väè�inou edièným zavà�ením rôz-
nych  medzinárodných konferencií, sympó-
zií a seminárov. Najmä ich  zásluhou si M.
Marku� získal pevné miesto vo vedeckých
kruhoch  na Slovensku a v Európe. Ako
dlhoroèný bádate¾ v problematike  ¾udovej
stravy je dodnes uznávaný ako odborník
genézy  a modifikácií archaických európ-
skych jedál.

 V súvislosti so zameraním vedeckej
práce M. Marku�a treba  upozorni� najmä
na okolnosti, ktoré s najväè�ou  pravde-
podobnos�ou ovplyvnili jeho orientáciu.
Ve¾kú zásluhu  treba pripísa� jeho rodin-
nému a etnicky zmie�anému prostrediu,
v ktorom v Maïarsku v slovenskej enklá-
ve vyrastal  a samozrejme jeho �túdiu ma-
ïarskej, nemeckej a slovanskej  filológie
na univerzitách v Segedíne, vo Viedni
a v Budape�ti,  ktoré ho na vedeckú prácu
dobre pripravili z h¾adiska  jazykového
i teoretického.

 V èase, keï M. Marku� dospieval, bola
atmosféra slovenskej  enklávy, ktorá po roku
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l9l8 pripadla do iného �tátneho útvaru,  ve¾mi
tradièná a ¾udia spontánne uchovávali preja-
vy  a artefakty pôvodnej kultúry, ktorú ich
predkovia priniesli zo  Slovenska a odli�ova-
li sa òou od inoetnického okolia. Je  preto
celkom prirodzené, �e práve tieto otázky
a problematika  zaèali zaujíma� M. Marku�a
u� na zaèiatku jeho  vedeckovýskumnej prá-
ce. Dokladajú to jeho prvé �túdie venované
pôvodu názvu �tirpák�, ale aj spôsobom ¾u-
dového po¾ovníctva,  bývania na tzv. sála�och
� lazoch, archaickým formám  osvet¾ovania
interiérov a pod., ale najmä monografia
o spôsobe  �ivota a kultúre slovenského ¾udu
v Nyíregyháze  (A bokortanyák népe, l943).
Problematika kultúry slovenskej  enklávy sa
tak dostala do centra jeho vedeckej pozornosti,
a to  z h¾adiska etnickej �pecifickosti a z h¾a-
diska interetnických  vz�ahov.

 Druhú ve¾kú oblas� vedeckého zame-
rania M. Marku�a tvoria práce  o ¾udovej
strave. Táto problematika bola jeho �a�is-
kovou témou  v èase pôsobenia v Národo-
pisnom ústave SAV v Bratislave,  v rokoch
l957 � l975. Pre kandidátsku prácu a kni�-
nú  monografiu v �es�desiatych rokoch
zozbieral a interpretoval  rozsiahly mate-
riál o ¾udovej strave z oblasti Horehronia.
Vznikla tak vôbec prvá regionálna mono-
grafia k tejto téme na  Slovensku. Koncom
60. rokov publikoval tie� prvý pokus  o te-
oretickú analýzu zamerania výskumov ¾u-
dovej stravy  v slovenskej etnografii (Sú-
èasný stav bádania o ¾udovej  strave na
Slovensku. Slov. Národop., l7, l969). Je
nesporne  jeho zásluhou, �e sa táto prob-
lematika zaèala v slovenskej  etnológii
systematicky skúma�. Výsledkom jeho cie-
¾avedomého  úsilia bola bohatá úroda pub-
likovaných prác v sedemdesiatych  rokoch.
Boli to state v nieko¾kých syntetizujúcich
prácach,  napr.: Die Volksnahrung. In: Slo-
wakische Volkskultur.  Bratislava l972;
Strava. In: Horehronie II. Bratislava, l974;
Stravovanie. In: Slovensko � ¼ud II. Bra-

tislava l975. M.  Marku� správne upriamil
svoju pozornos� na problematiku  tradiè-
ných, u� vtedy na Slovensku doznievajú-
cich jedál. Ku  klasickým a k èasto cito-
vaným prameòom patria jeho �túdie:
Obradný �tedroveèerný stôl na východnom
Slovensku. Slov.  Národop., 20, l972; Ten-
ke¾ a jeho karpatsko-európske obmeny.
Slov. Národop., 23, l975 a Traditionelle
saure Suppen in der  Slowakei. Ethnologia
Slavica, l976-77. Vynikajúca orientácia
v slovenskom, ale aj európskom materiáli
dovolila M.  Marku�ovi interpretova� té-
mu ¾udovej stravy aj v �ir�ích  interetnic-
kých súvislostiach. Pred svojím odchodom
z ústavu  v Bratislave sa tie� zúèastnil na
koncipovaní otázok  v dotazníku pre jed-
nu z najväè�ích vedeckých akcií �  Etno-
grafický atlas Slovenska.

 V závere svojej vedeckej kariéry pôso-
bil doktor Marku�  v Spoloèenskovednom
ústave SAV v Ko�iciach. Okrem ïal�ích
aktivít treba vyzdvihnú� najmä jeho podiel
na záchrannom  výskume v oblasti Hornej
Cirochy, ktorého výsledky zúroèil v  mono-
grafii v kapitole o ¾udovej strave (Horná
Cirocha, l985).

 Aj ve¾mi struèný preh¾ad vedeckový-
skumných aktivít PhDr.  Michala Marku�a,
CSc. dosvedèuje, �e za touto prácou stojí
osobnos�, ktorú mô�eme ráta� ku klasikom
slovenskej etnológie,  preto�e jeho podiel
na rozvoji na�ej vednej disciplíny je  z h¾a-
diska kvantitatívneho i kvalitatívneho ne-
sporný  a v mnohých oh¾adoch originálny
a podnetný.

 Dovo¾te mi, aby som vá�enému a milé-
mu Dr. Michalovi Marku�ovi,  CSc. aj va-
�ím menom poïakovala za jeho vedeckú
prácu  a za�elala mu k jeho vzácnemu ju-
bileu predov�etkým zdravie  a príjemné
chvíle strávené so svojimi blízkymi a pria-
te¾mi.

 Rastislava Stolièná
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K JUBILEU PhDr. SONI BURLASOVEJ, DrSc.
(23. 6. 1927)

23. júna 1997 oslávi svoje jubileum jedna
z najvýznamnej�ích predstaviteliek sloven-
skej etnomuzikológie, dlhoroèná pracovníè-
ka Ústavu etnológie (predtým Národopisné-
ho ústavu) Slovenskej akadémie vied
v Bratislave, Soòa Burlasová. Knihy a �tú-
die S. Burlasovej venované výskumu ¾udo-
vej piesne, a to tak v slovakistických, ako
i komparatívne orientovaných prácach, mo�-
no pova�ova� za nezastupite¾né. Z h¾adiska
metodologického pova�ujem za najväè�í prí-
nos S. Burlasovej rovnako pre slovenskú et-
nomuzikológiu, ako i slovesnú folkloristiku
to, �e svojím prístupom (podmieneným zod-
povedajúcim vzdelaním v oblasti muzikoló-
gie i literárnej vedy) prelomila isté bariéry,
existujúce medzi �túdiom ¾udovej piesne
z textového a hudobného aspektu. S. Burla-
sová svojím poh¾adom na pieseò stelesòuje
syntetizujúci, a tým kvalitatívne vy��í stu-

peò �túdia zlo�itej problematiky ¾udovej
piesne v jej �klasických�, tradièných podo-
bách, ale i v momente jej �zrodu�, zániku,
èi udomácòovania sa v repertoári.

Takýto prístup ku �túdiu piesne dodnes
nie je zïaleka samozrejmý ani v slovenskej
folkloristike, ale ani vo folkloristickom vý-
skume iných európskych krajín (napr. v Po¾-
sku, Rusku, Rakúsku, Maïarsku, Slovinsku,
Bulharsku, èiastoène v Nemecku, ale aj in-
de sa výskum ¾udových piesní v podstate
takmer do súèasnosti realizuje paralelne
v dvoch líniách: melodickej a textovej �
s dôrazom na jednu èi druhú zlo�ku tohto
synkretického útvaru).

Aj keï obe zlo�ky piesne v skutoènosti
majú svoju relatívnu autonómnos� a �peci-
fiká, práve syntetizujúci poh¾ad z obidvoch
strán (pokia¾ takým skutoène je) podáva
komplexnú informáciu o objekte ná�ho vý-
skumu. Dr. S. Burlasová mala zároveò to
��astie, �e mohla priamo v teréne sledova�
zaujímavé a zlo�ité procesy postupného
pretvárania piesne ako súèasti tzv. �tradiè-
nej ¾udovej kultúry� (najmä napr. na Hore-
hroní). Napriek tomu nezostávala v �tra-
dicionalistických� hraniciach a nebála sa ani
nových tém, akou bol napr. výskum ba-
níckeho folklóru (v rámci kolektívneho vý-
skumu �akaroviec), èi novovznikajúcej
piesòovej tvorby (piesní v mnohom �netra-
dièných�: s tematikou SNP èi kolektivizá-
cie po¾nohospodárstva).

Popri zásadných regionálnych výsku-
moch v Honte a na Horehroní mo�no za �a-
�iskovú problematiku v prácach S. Burla-
sovej pova�ova� piesòové �ánre. Bola to
jednak u� spomenutá novovznikajúca pies-
òová tvorba, vyznaèujúca sa �pecifickými èr-
tami. Umo�òovala skúma� nielen folklór, ale
i �protofolklór�, ku ktorému patrili tak jed-
norazové podenkovité útvary bez pevnej�ie-
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ho a dlhodobej�ieho ukotvenia v repertoá-
ri, ako aj aktualizácie v�eobecne známych
schém èi celých piesní. Privádzala zároveò
k pozorovaniu dynamiky skúmaného ob-
jektu, k sledovaniu jeho procesuálnosti.
V�etky tieto a mnohé ïal�ie mo�nosti, kto-
ré výskumníkovi materiál poskytoval, dr. S.
Burlasová nielen nenechala bez pov�imnu-
tia, ale práve vïaka svojej håbavej a cie¾ave-
domej povahe a prístupu k práci vo ve¾kej
miere zu�itkovala a vy�a�ila z nich vo svo-
jich prácach èo najviac.

K ïal�ím zo �ánrových èi tematických
skupín piesní, ktorým S. Burlasová venovala
sústredenú pozornos�, mo�no priradi� tie�
pohrebné nariekania, od ktorých sa autorka
dostala k otázke nestrofických útvarov v slo-
venskej ¾udovej piesni vôbec. Iný problém
predstavovali zase zbojnícke piesne, ktorým
venovala viacero �túdií, èi vojenské a regrút-
ske piesne. Týmto zasvätila osobitnú piesòo-
vú monografiu v podobe kni�nej publikácie
(Veda, Bratislava 1991), ktorú opatrila i po-
drobným katalógom a ktorá vyhovuje i tým
najprísnej�ím vedeckým kritériám. O kom-
paratívny rozmer ju doplnila detailnej�ie
v príspevku prednesenom na X. Svetovom
kongrese slavistov (Slavica slovaca 1993).

V bohatej publikaènej èinnosti jubilan-
tky (ktorá bola u� komplexne zhodnotená
najmä pri jej predo�lých jubileách � pozri
Slov. národop. 25 a 35, è. 4) by som z h¾a-
diska významu pre �túdium slovenskej ¾u-
dovej piesne v medzinárodných (európ-
skych) súvislostiach osobitne rada vyzdvihla

jej prácu pri �túdiu naratívnych piesní, ba-
lád. Ide o problematiku, ktorá je organickou
súèas�ou vedeckej práce dr. S. Burlasovej
viac ako 20 rokov. Pri práci so slovenskými
naratívnymi piesòami, ktorej výsledky au-
torka prezentovala u� viacerými úspe�nými
kni�nými publikáciami (¼udové balady na
Horehroní, Veda Bratislava 1969; V �írom
poli rokyta. Balady a iné epické piesne I.,
II., Tatran Bratislava 1982, 1984) vychádza-
la z Archívu naratívnych piesní, ktorý zalo-
�ila a vybudovala v Ústave etnológie SAV
ako významnú súèas� archívnych fondov tej-
to in�titúcie.

Ako a�pirantka dr. S. Burlasovej a záro-
veò jej pokraèovate¾ka v �túdiu ¾udových
piesní v Ústave etnológie SAV nemô�em
nespomenú� vzácne ¾udské vlastnosti jubi-
lantky, ako aj celkom osobný pocit, �e mi
ve¾mi chýbajú na�e èasté odborné diskusie.
Napriek istému vekovému odstupu som pri
nich nikdy nemala pocit nadradeného pos-
toja èi vnucovania názoru z druhej strany,
ale i�lo v�dy o dialóg, ktorý ma in�piroval,
prinútil hlb�ie sa zamyslie� nad problémami
a bol pre mòa v mnohom pouèný. I keï je
teraz týchto rozhovorov menej, som rada, �e
dr. S. Burlasová naïalej pokraèuje vo svojej
práci pri zavà�ení enormných prác na archí-
ve slovenských balád, �ahajúcich sa vlastne
u� od roku 1970 a v najbli��om èase vyjde
kni�ne jej Katalóg slovenských naratívnych
piesní I.-XI.

  Eva Krekovièová
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Slovenské ¾udové piesne so zbojníckou tematikou.
Slov. Národop.,  36, 1988, è. 3-4, s. 469-482.

Die slowakischen Räuberlieder und ihre inter-
ethnischen  Zusammenhänge. Ethnologia sla-
vica, 20, 1988, s. 89-101. Slov.  res.

Slovenské zbojnícke piesne a ich medzislovanské
filiácie. In:  Èeskoslovenská slavistika, Praha
1988, s. 221-231.

A Slavonic Comparative Study in Slovak Ethno-
musicology.  Ethnologia slavica, 20, 1988, s.
215-226. Slov. res.

¼udová pieseò. In: Hont. Tradície ¾udovej kultúry.
Osveta, Banská  Bystrica 1988, s. 549-596.
Struèné rus., nem., ang., maï. res.

Slovensko-maïarské kontaktové vplyvy v ¾udo-
vých piesòach. In:  Aktuálne poblémy èesko-
slovenskej slavistickej folkloristiky.  Bratisla-
va 1988, s. 117-128.

Korene a princípy folklórnej tvorivosti a jej vývoj
v súèasnosti.  Slov. Národop., 37, 1989, 4, s.
483-490. Rus. a nem. res.
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Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistické-
mu �túdiu ¾udovej  piesne na Slovensku. Slov.
Národop., 38, 1990, è. 3, s.  424-432. Nem.
res.

Historické paralely vývinu slovenských ¾udových
piesní. Vojenské  a regrútske piesne. In: Príspev-
ky z 20. Etnomuzikologického  seminára, Bra-
tislava 1990, s. 9-16, nem. res.

Vojenské piesne a ich èesko-slovenské súvislosti.
Konference  o èesko-slovenských vztazích v bá-
dání o lidové kultuøe.  Luhaèovice 21.-23. øíjna
1991. II � diskusní pøíspìvky. Vydalo  Muzeum
jihovýchodní Moravy, Zlín 1991, s. 1-4.

 ZA NIKITOM I¼JIÈOM TOLSTÝM
(15. 4. 1923 � 27. 6. 1996)

 Významný ruský slavista, filológ, sema-
ziológ, etnolingvista,  folklorista, akademik
N. I. Tolstoj zomrel 27. júna 1996.

 Narodil sa 15. apríla 1923 v mesteèku
Vr�ac v Srbsku. Roku  1941 ukonèil rusko-
srbské gymnázium v Beograde, kam sa rodi-
na  pres�ahovala. V rokoch 1941-1944 sa zú-
èastnil partizánskeho  povstania v bývalej
Juhoslávii, potom dobrovo¾ne vstúpil do  Èer-
venej armády a bojoval vo Ve¾kej vlastenec-
kej vojne. V  rokoch 1945-1950 �tudoval na
Filologickej fakulte Moskovskej  �tátnej uni-
verzity, po skonèení �túdia tu bol a�pirantom
a  vyuèoval v Ústave medzinárodných vz�a-
hov. Roku 1976 sa stal  profesorom. Bol pred-
sedom zasadnutia Medzinárodného komitétu
slavistov, ktoré sa konalo v Bratislave a Smo-
leniciach roku  1991 a r. 1993 sa zúèastnil
XI. Medzinárodného kongresu  slavistov
v Bratislave. Bol èlenom mnohých zahraniè-
ných  vedeckých in�titúcií, medzi nimi aj Slo-
venskej akadémie vied  (od r. 1987).

 Práce Nikitu I¾jièa Tolstého boli veno-
vané paleoslavistike,  histórii slovanských ja-
zykov, dialektológii, histórii  slovanských
literatúr, porovnávacej semaziológii,  etno-

lingvistike, etnografii a folkloristike. Geo-
grafická  metóda, sémantika, �trukturálno-
typologická metóda a teória  mikropo¾a boli
k¾úèové pri jeho vedeckých analýzach a
interpretáciách. Ako jeden z prvých rozpra-
coval otázky  porovnávacej slovanskej sema-
ziológie a etnolingvistiky. V Ústave slavis-
tiky a balkanistiky Ruskej akadémie vied
zalo�il  a dlhé roky viedol oddelenie etno-
lingvistiky a folklóru, kde  pracoval spolu
s man�elkou-folkloristkou Svetlanou  Mi-
chajlovnou Tolstou.

 V�estrannos� vedeckých záujmov N. I.
Tolstého reprezentujú  jeho základné práce.
V 60. rokoch sa pokú�al o kon�tituovanie
vedeckej gramatiky staroslovanského jazy-
ka, ktorá by bola  odpoveïou na súèasné
potreby paleoslavistiky. K tejto  problema-
tike vydal: Staroslavianskij jazyk (1976),
Drevneslavianskij literaturnyj jazyk v XII-
XIV vv. (Jego  funkcii i specifika) (1989), Ro¾
drevneslavianskogo jazyka v  istorii russko-
go, serbskogo i bolgarskogo literaturnych
jazykov v XVII-XVIII vv., Ku¾turno- i  lite-
raturno-istorièeskije predposylki obrazova-
nija  naciona¾nych literaturnych jazykov (na

Vojenské a regrútske piesne. Klenotnica slovenskej
¾udovej  kultúry zv. 18, Bratislava 1991, 313
strán. Rus., nem. res.

Indivíduum a kolektív. (Speváèka Anna Humena-
jová z Hru�ova pri  Krupine.) Slov. Národop.,
39, 1991, è. 3-4, s.310-321. Nem.  res.

Interetnické súvislosti slovenských vojenských
piesní. In:  Slavica slovaca, roè. 28, 1993, s.
143-149.

¼udové piesne Slovákov v Bulharsku zo zápisov
Jána Michalku. In:  Spolok Slovákov z Bulhar-
ska, Roèenka 1994, s. 34-38.
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materiale  serbskochorvatskogo, bolgarsko-
go i slovenskogo jazykov (1981),  Istoria
i struktura slavianskich literaturnych jazy-
kov (1988)  a ïal�ie.

 Významné sú výsledky práce N. I. Tol-
stého v �túdiu  dialektologickej lexiky a sé-
mantiky. Vysoká vedecká erudícia  mu
umo�nila rozvinú� dialektologickú semazio-
lógiu: Nekotorie  problemy sravnite¾noj sla-
vianskoj semasiologii (1968), Slavianskaja
geografièeskaja terminologia: semasiologi-
èeskie e�udy (1969),  ako aj v doktorskej
práci Opyt semantièeskogo analiza  slavian-
skoj geografièeskoj terminologii a v mno-
hých ïal�ích  �túdiách.

 N. I. Tolstoj svojimi prácami O rekon-
strukcii praslavianskoj  frazeologii (1973),
Slavianskaja frazeologia sub specie  etno-
grafii (1988) stimuloval aj frazeológov, aby
venovali  pozornos� rekon�trukcii frazeo-
logizovaných stabilných  slovesných kom-
ponentov.

 Od 60. rokov sú známe jeho terénne vý-
skumy v regióne Polesia:  Polesie (Lingvis-
tika, Archeologia, Toponimika) (1968), Lek-
sika  Polesia. Materialy d¾a polesskogo
dialektnogo slovarja (1968).  Pozornos� v�ak
zameriaval nie iba na lingvistický aspekt
materiálu, ale najmä na jeho etnografické
a folkloristické  východiská a charakteristi-
ky. V interdisciplinárnom prístupe �  etno-
lingvistike � videl N. I. Tolstoj budúcnos�
pravdivej  vedeckej interpretácie: Nekotorie
voprosy sootno�enija lingvo-  i etnografièes-
kich issledovanij (1974), Slavianskaja  ter-
minologia � sravnite¾no-tipologièeskie i 
lingvogeografièeskie metody jejo izuèenia
(1973),  Etnogenetièeskij aspekt issledova-
nia drevnej slavianskoj  duchovnoj ku¾tury
(1979), Area¾nye aspekty slavianskoj  du-
chovnoj ku¾tury (1978), Iz �gramatiki� sla-
vianskich obriadov  (1982).

 N. I. Tolstoj h¾adal nové poh¾ady na dia-
lekt, ktorý videl nie  iba ako lingvistickú
teritoriálnu jednotku, ale aj ako  etnogra-
fickú a komplexne kulturologickú entitu.
Tento prístup  sa odzrkad¾uje aj v jeho prá-
cach O dialektologii slavianskoj  mifologii
(1978), O vozmo�nosti issledovania Pole-
sia kak modeli  slavianskogo etnolingvisti-
èeskogo sostojania (1977), Nekotorie  prob-
lemy i perspektivy slavianskoj i ob�èej
etnolingvistiki  (1982). Spolu s man�elkou
vypracoval projekt Principy, zadaèi  i voz-
mo�nosti sostavlenia etnolingvistièeskogo
slovaria  slavianskich drevnostej (1983)
a k tomuto projektu napísal  poèetné èiast-
kové �túdie.

 So zanietením sa venoval aj ïal�ím ob-
lastiam  slavistiky, jazykovedy, etnografie
a folkloristiky, napr.  onomastike � Zamet-
ki o slavianskich imenach sobstvennych
i ich  transkripcii (1964), poetike folklóru
� Iz poetiki russkich i  serbskochorvatskich
narodnych pesen (Priglago¾nyj tvorite¾nyj
tavtologièeskij (1971), textológii � Neko-
torie voprosy i  publikacii russkich litera-
turnych pamiatnikov XVIII v. (1981),  lexi-
kografii atï. Jeho poslednými autorskými
publikáciami sú  Jazyk i naciona¾naja ku¾-
tura (1995) a Jezik slovenske kulture
(1995).

 N. I. Tolstoj bol v�ak predov�etkým ved-
com-pedagógom, ktorý  svojou tvorivou prá-
cou i�iel príkladom a vychoval celú  medzi-
národnú �kolu slavistov. Jeho ciele boli v�dy
v prvom  rade vedecké � odhali� pre súèas-
níkov kultúrne bohatstvo  predkov, odhali�
pramene a stanovi� cestu rozvoja slovanskej
kultúry, ktorá kontinuuje a má spoloèného
menovate¾a dodnes.  Svetová slavistika stra-
tila svojho významného predstavite¾a a 
vzácneho èloveka.

 Zuzana Profantová
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MAJETKOVÉ PRÁVO V SPOLOÈENSKEJ A KULTÚRNOHISTORICKEJ
PERSPEKTÍVE V MEDZINÁRODNOM POROVNANÍ. MAJETKOVÉ PRÁVO,
OSOBNOS� A OBÈIANSTVO
(Eigentumsrecht in gesellschafts- und kulturgeschichtlicher Perspektive im
internationalen Vergleich. Property Law, Personhood and Citizenship.)
Berlín, 17.-19. apríla 1997

Od roku 1992 vyvíja èinnos� výskumné
a komunikaèné centrum Arbeitsstelle für
Vergleichende Gesellschaftsgeschichte (Pra-
covisko porovnávacej sociálnej histórie ) na
Freie Universität v Berlíne, poskytujúce
priestor historikom a historicky orientova-
ným odborníkom spoloèenských a kultúrno-
historických vedných disciplín z rôznych
krajín Európy i ïal�ích svetadielov. Základ-
nou výskumnou témou tohto pracoviska je
celý komplex problémov zahrnutý pod ná-
zov Vzostup, krízy a perspektívy obèianskej
spoloènosti od 18. do 20. storoèia v medzi-
národnom porovnaní. V dòoch 17.-19. aprí-
la 1997 sa na pôde tohto univerzitného pra-
coviska konal medzinárodný seminár na
tému vlastníctva. Hlavnými iniciátormi
a spoluorganizátormi boli historik Prof. H.
Siegrist (Institut für Kulturwissenschaften,
Leipzig) a právnik Prof. D. Sugarman (Lan-
caster University, Dept. of Law). Na podu-
jatí sa stretli odborníci z oblasti sociálnej
histórie, histórie práva, práva, sociálnej an-
tropológie a etnológie z Nemecka, Sloven-
ska, Ve¾kej Británie, Spojených �tátov ame-
rických a Izraela. Cie¾om seminára, ako
uviedol v úvodnom vstupe Hannes Siegrist,
bolo vráti� problematiku vlastníctva, resp.
majetku do záujmu historických vied, pri-
èom upozornil, �e vlastníctvo ako kultúrny
artefakt bolo a je kon�truované rôznym spô-
sobom. Zameral sa na vz�ah majetok-osob-
nos�-obèianska spoloènos�, na vplyv jazyka,
politiky a vôbec kultúry rôznych spoloèností
v rôznych èasových úsekoch pri kon�truk-
cii pojmu majetku a vlastníckych vz�ahov.
Po úvodných slovách sa zaèal pestrý a zau-
jímavý program trojdòového stretnutia. Jed-

notlivé vystúpenia prezentovali rôznorodos�
prístupov, �írky záberov i uhlov poh¾adu na
túto prí�a�livú problematiku. Jedno z krité-
rií rozdelenia príspevkov, ktoré odzneli na
seminári je ich príslu�nos� k vednému od-
boru. Právnici sa zaoberali vz�ahom maje-
tok � osobnos� v kontexte �tátneho útvaru
i v kontexte rodiny (David Sugarman), pri-
èom sa zdôrazòovala odli�nos� prístupu
k vlastníctvu determinovaná orientáciou
�tátu v urèitom historickom období (�impe-
riálne� vlastnícke záujmy európskych kolo-
niálnych ve¾mocí v 18. a 19. storoèí, socia-
listické krajiny a súkromné vlastníctvo,
súèasné vytváranie novej identity ¾udí z èlen-
ských �tátov Európskej únie vo vz�ahu k ma-
jetku). Ïal�í zástupca práva (Morton J. Hor-
witz, Tel-Aviv University) sledoval vplyv
súkromného vlastníctva na nezávislý rozvoj
osobnosti, ako aj kroky �tátov v histórii ¾ud-
stva od staroveku po súèasnos� umo�òujúce,
resp. limitujúce prístup k majetku. Upozor-
nil zároveò na vývoj termínu majetok a mo-
difikáciu jeho obsahu v 20. storoèí. Vz�ahu
majetok a obèianstvo na príklade USA bol
venovaný príspevok (Robert W. Gordon, Yale
Law School), ktorý sledoval podmienenos�
prístupu k politickej moci cez majetok
a zmenu názorov na to, kto mô�e a má by�
politická �pièka v USA. Spomínanú proble-
matiku sledoval aj cez vlastnícke práva �ien
a ich miesto v politike. Majetok a rodina
boli témou, ktorá zaujala Lawrence Fried-
mana (Stanford Law School, California).
Zameral sa na dedièské právo �ien, na otáz-
ky adopcie, vznik rodinných impérií v USA
a zmeny sociálnej roly dedièstva v 20. sto-
roèí. Elmar Wadle (Universität des Saar-
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landes, Deutsche Rechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht) porovnával vz�ah k in-
telektuálnemu vlastníctvu v Nemecku
a Francúzsku v 19. a 20. storoèí, prièom
upozornil na prepojenie úrovne a ideologic-
kej orientácie daných �tátov a ich kodifiko-
vaných právnych noriem. Histórii intelektu-
álneho vlastníctva v Spojených �tátoch
venoval pozornos� William W. Fisher III.
(Harvard Law School). Zároveò sledoval rôz-
norodos� ochrany vlastníckych práv tohto
druhu majetku a zdôraznil zakladné fakty,
ktoré tieto práva spôsobujú: ekonomické (ra-
pídny rozvoj hospodárstva daného �tátu, je-
ho postavenie vo svete, rast informaènej bá-
zy, reklama ako priemyselná ve¾moc),
kultúrne a ideologické (ochrana �tátnych
záujmov). Zmena funkcie majetku v �táte na
príklade porovnania �tátov západnej Európy
a bývalého socialistického bloku bola v cen-
tre pozornosti Herwiga Roggemanna (Ost-
europa Institut, Freie Universität Berlin).
Zdôraznil, �e majetok je historická, nie lo-
gická kategória a �e svojím obsahom reflek-
tuje sociálne vz�ahy. Na príklade �tátov stred-
nej a východnej Európy sledoval problémy
privatizaèného procesu a vytvárania nových
právnych noriem (ústav) v týchto krajinách.
Predstavitelia historických vied (odbor po-
rovnávacej histórie, sociálnej histórie a his-
tórie práva) sledovali problematiku vlastníc-
tva a vz�ahov, ktoré podmieòuje a vytvára,
zo svojho �peciálneho zorného uhla. Dieter
Gosewinkel (Fridrich-Meinecke Institut, Fre-
ie Universität Berlin) rozoberal vz�ah maje-
tok-�tátne obèianstvo a obèianske práva na
príklade Nemecka a Francúzska 19. a 20.
storoèia. Na pozadí vlasteneckého hnutia na
záchranu historických pamiatok v Nemec-
ku v 19. storoèí poukázal ïal�í príspevok
(Winfried Speitkamp, Historisches Institut,
Justus-Liebig Universität Giessen) na preja-
vy konfliktu privátneho a spoloèenského
vlastníctva, verejného a osobného záujmu.
Jacob Vogel (Centre Marc Bloch, Berlin)
venoval pozornos� �peciálnej forme súkrom-
ného podnikania, a teda aj súkromného
vlastníctva � banskému, �a�obnému priemys-

lu, ktoré malo v nemeckých krajinách dlhú
tradíciu. Zaujímal sa o vývoj banského prá-
va a vz�ahu vlastníkov baní k �tátnej kon-
trole poèas 19. storoèia. Stephan Merl (Fa-
kultät für Geschichtswissenschaft und
Philosophie, Universität Bielefeld) vo svo-
jom príspevku naèrtol vývoj vz�ahu k ma-
jetku v Rusku a Sovietskom zväze v 19.
a 20. storoèí. Na vývoji terminológie a ob-
sahovej náplne pojmu majetok sa sna�il cha-
rakterizova� situáciu v tejto krajine, kde súk-
romné vlastníctvo nepatrilo medzi základné
osobné práva a slobody. Po roku 1917 sa
pôda stala majetkom v�etkých, kolektivizá-
cia sa realizovala ako násilný politický akt,
ktorý determinoval vz�ah k súkromnému
vlastníctvu. Podobný problém rie�il Arnd
Bauerkämper (Zentrum für Zeithistorische
Forschung, Potsdam), keï porovnával vývoj
právneho systému v rozdelenom Nemecku
po roku 1945, osobitne sa zaujímal o práv-
ne normy týkajúce sa vlastníctva pôdy. Vz�ah
vlastníkov nájomných domov a nájomníkov
si v�ímal Karl Christian Führer (Archiv für
Sozialgeschichte, Hamburg). Na príklade
Francúzska, Ve¾kej Británie a Nemecka po-
èas 1. svetovej vojny a v medzivojnovom
období sa sna�il nájs� zásahy �tátu do právo-
mocí vlastníkov domov, na ochranu záujmov
nájomníkov. Na seminári mali svoje zastú-
penie aj sociálna antropológia a etnológia.
Christopher Hann (Faculty of Social Scien-
ces, University of Kent at Canterbury) pred-
stavil problematiku majetku zo sociálnoan-
tropologickej perspektívy. Najskôr struène
naèrtol antropologickú tradíciu skúmania
otázok majetku od L. H. Morgana a� po sú-
èasnos�, potom hovoril o vlastných skúse-
nostiach a výsledkoch výskumov vz�ahu
k súkromnému vlastníctvu v maïarských
mestách a na vidieku v 70. a 80. rokoch 20.
storoèia. Zdôraznil, �e majetkové vz�ahy sú
vz�ahy sociálne, vz�ahy medzi ¾uïmi, a pre-
to práve sociálni antropológovia majú vyni-
kajúcu mo�nos� sledova� túto problematiku
takpovediac �v priamom prenose�. Vplyv
makrosociálnych procesov na vz�ah k súk-
romnému vlastníctvu bol hlavnou témou et-
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nologického príspevku (Monika Vrzgulová,
ÚE SAV, Bratislava). Na príklade relatívne
krátkeho èasového obdobia vojnového slo-
venského �tátu 1939-1945 sledovala defor-
mácie a významové posuny v majetkových
vz�ahoch podnikate¾ov na Slovensku.

Ku ka�dému bloku príspevkov sa hneï
diskutovalo, prièom bola snaha ukáza� roz-
pracovanos� problematiky v jednotlivých
zúèastnených vedných disciplínach. Cie¾om

bol èo najkomplexnej�í prístup k vymedze-
nej sume otázok. Sociálna antropológia, resp.
etnológia ako disciplíny, ktorých nosnou
metódou je práca v teréne, jasne predviedli,
�e práve oni mô�u poskytnú� informácie pria-
mo z epicentra � zo �ivota, z praxe, èím sa
mô�u poznatky historikov i právnikov nie-
len doplni�, ale � a to predov�etkým � stanú
sa plastickej�ími.

 Monika Vrzgulová

VÝSTAVA ��IDIA V MA¼BE KAROLA KOSTURA�

V dòoch 3. � 25. apríla 1997 bola v Po¾-
skom kultúrnom stredisku v Bratislave vý-
stava ��idia v ma¾be Karola Kostura�. Ka-
rol Kostur sa narodil v r. 1919 v Novom
Targu. Pracoval ako stavebný robotník, ne-
skôr �tudoval ekonómiu. Istý èas pobudol
v Amerike, po návrate domov sa venoval
prírodnému lieèeniu a neskôr maliarstvu.
Zaujala ho rôznorodos� sveta i rodné Pod-
halie. Osobitne ho zaujala �idovská kultúra.

Kosturova výstava v Bratislave predsta-
vila prostredníctvom insitného umenia �i-
dovské spoloèenstvo na pozadí obrazu po¾-
ských mesteèiek, aký u� nejestvuje. Umelec
zobrazil svet, aký zostal v jeho predstave
z minulosti � portréty jednotlivcov, skupin-
ky ¾udí i scény, ktoré majú hodnotu z h¾a-
diska etnografie i dejín architektúry. Súèas-
�ou výstavy boli olejoma¾by, akvarely
i èiernobiela grafika. Na mnohých obrazoch,
podaných spomenutými technikami, zaujali
najmä rozlièné malebné podoby charakteris-

tických drevených synagóg, od jednoduch-
�ích po zlo�ité hmoty s ve�ièkami, s rozliè-
ne tvarovanými strechami. Ich originálne �tí-
ty pripomínajú ¾udovú architektúru Podhalia
i severného a stredného Slovenska. Ide o ne-
v�ednú oblas� architektúry, ktorá dnes u�
vlastne patrí minulosti, do sveta obrazov.
V tomto mo�no vidie� najväè�í prínos vý-
stavy z národopisného h¾adiska. Autor po-
dáva etnografický jav originálnym spôsobom
insitného umenia � tým nadobúda toto dielo
osobitnú hodnotu.

Kosturove práce boli nieko¾kokrát vysta-
vené v Novom Targu a Krakove, dostali sa
aj do Berlína a Londýna. V r. 1996 Kostur
získal 1. cenu na maliarskom konkurze
v Bydho�ti. Exponáty bratislavskej výstavy
pochádzajú zo zbierok Mestského kultúrne-
ho strediska v Novom Targu a zo súkrom-
ných zbierok.

 Igor Thurzo

SVET VEDY

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí
20. marca 1997 schválilo návrh na zriadenie
populárnovednej edície Svet vedy. Jej posla-

ním je sprístupni� vybrané vedecké výsledky
slovenskej i svetovej vedy �irokej èitate¾skej
verejnosti. Vedecké poznatky, osobnosti i in-
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�titúcie by mali by� èitate¾ovi priblí�ené v �ir-
�ích historických súvislostiach, ako súèas�
civilizaèného prúdu, ako jeden z prejavov
humanizácie prostredia, v ktorom ¾udia �ijú.

Odborným garantom edície Svet vedy je
Slovenská akadémia vied. Na jej pôde pra-
cuje i redakèná rada zlo�ená z odborníkov
z jednotlivých vedných odborov akademic-
kých i mimoakademických pracovísk. Jej
predsedom je doc.ing.�tefan Marku�, DrSc.
Veríme, �e na pracoviskách SAV, ale i na slo-
venských vysokých �kolách a rezortných
vedeckých ústavoch pracuje ve¾a potencio-
nálnych autorov, ktorí by ve¾mi kvalif ikova-
ne napåòali zámer tejto edície. Práve ich vy-

zývame k spolupráci pri príprave edièného
plánu. Edícia bude vychádza� v troch sé-
riách: �ivá príroda, ne�ivá príroda a spolo-
èenské vedy. Finanèné náklady spojené s vy-
dávaním edície Svet vedy ponesie
Vydavate¾stvo SAV, VEDA. Tu mô�u získa�
i ïal�ie potrebné informácie autori, ktorí by
chceli na príprave edície Svet vedy spolu-
pracova�.

 PhDr.Peter Slavkovský,CSc.
tajomník redakènej rady

RNDr.Eva Majeská
  riadite¾ka VEDY


