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JUBILANTKA PhDr. ESTER PLICKOVÁ, CSc. (2. 7. 1928)

Ester Plicková na výskume vo Vy�nej Boci v roku
1984. Fotografia J. Palièková.

�ivotné výroèie je príle�itos�ou, pri ktorej
sa zvykneme obzrie� spä� v snahe sumarizo-
va� a hodnoti� dielo jubilanta. Na prvý po-
h¾ad mo�no ¾ahká úloha, no jej splnenie v prí-
pade jubilujúcej PhDr. Ester Plickovej, CSc.
nie je vôbec jednoduchá. Ka�dý, kto pozná
jej doteraj�ie dielo vie, �e je výsledkom ne-
ustáleho vedeckého h¾adania a tvorivého ume-
leckého nepokoja zároveò, �e sa v òom stre-
táva racionálne uva�ovanie s výtvarným
cítením tak, ako sa v osobnosti Ester Plicko-
vej spája etnografka a výtvarná fotografka.
Sama pri rozhovore pre Veèerník v roku 1978
povedala: �Naozaj je to u mòa neoddelite¾né,
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hoci ide o dve sféry tvorivých záujmov. Nie-
kedy ani sama neviem, kde sa konèí poh¾ad
etnografa a kde zaèína poh¾ad fotografa. Na-
príklad v teréne na výskume fotografujem
a nachádzam v òom hodnoty nielen opticko-
vizuálne, fotogenické, ale súèasne mi foto-
grafovanie umo�òuje �vyhmata�� i �ohmata��
jav aj s atmosférou celého prostredia, v kto-
rom jav vznikol, alebo jestvuje.�

Na túto vzácnu symbiózu, z ktorej pra-
mení svojsky plastické vnímanie a videnie
okolitého sveta, poukázal v monografii Es-
ter Plicková (1990) aj autor Marián Pauer.
Hoci sa tu sna�í prezentova� Plickovú najmä
ako osobnos� sveta umeleckej fotografie, tie�
kon�tatuje, �e sa v nej harmonicky prelína
racionálne a emocionálne, �e jej fotografic-
ké dielo je výsledkom spojenia znalostí o his-
tórii, kultúre a obyvate¾och tejto krajiny s ci-
tom pre èas a výraz prostredia, pre ten
správny poh¾ad a okamih jeho zachytenia.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, ktorá
z dvoch profesií - etnografia èi fotografia? -
oslovila, upútala Ester Plickovú ako prvá.
Sama v u� spomenutom rozhovore uviedla,
�e bez etnografie, ktorá je pre òu profesiou
spojenou s neustálym objavovaním, by ne-
bola fotografkou. H¾adanie prvých dotykov
s históriou a kultúrou nás vedie do jej det-
stva. Bratislavu, v ktorej sa narodila i vyras-
tala, u� vtedy intezívne vnímala v rodinnom
prostredí. A to najmä vïaka otcovi Vladimí-
rovi Plickovi, znalcovi a nad�enému propa-
gátorovi histórie a kultúry Bratislavy. Záu-
jem o umenie ju neskôr nasmeroval na
Filozofickú fakultu UK v Bratislave na �tú-
dium slovenèiny a filozofie, ktoré v druhom
roèníku roz�írila o národopis, dejiny ume-
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nia a estetiku. Poèas �túdií, ktoré ukonèila
v roku 1952, absolvovala jeden rok na Kar-
lovej univerzite v Prahe. A preto�e ju, ako
sama vravela, fotografia zaujala rovnako ako
�túdium na pra�skej i bratislavskej filozofic-
kej fakulte, nav�tevovala popri òom fotogra-
fické oddelenie na vtedaj�ej �tátnej �kole
umeleckých remesiel v Bratislave. Výz-
namným impulzom, a to pre Plickovú foto-
grafku i etnografku, boli viaceré zberate¾ské,
fotografické a filmárske cesty s jej strýkom
Karlom Plickom po Slovensku, ale i v Èe-
chách a v Nórsku. Pri nich si, ako pí�e M.
Pauer, �prehåbila záujmy zo �tudentských èias
a fotografiou odkryla nové poh¾ady na prí-
rodu, umelecké pamiatky i na ¾udovú kultú-
ru.� V roku 1952 zaèala pracova� v Sloven-
skom vlastivednom, teraj�om Slovenskom
národnom múzeu v Bratislave, v ktorom sa
zaslú�ila o obohatenie jeho fondov najmä
o hrnèiarske výrobky, ale aj o spracovanie
a identifikáciu ve¾kej zbierky �tefana Par-
ráka (dnes v Západoslovenskom múzeu v Tr-
nave) a písomnej a fotografickej pozostalosti
Pavla Socháòa.

Keramikou, ktorá sa stala jednou z hlav-
ných tém vedeckého záujmu E. Plickovej,
sa naïalej zaoberala aj po nástupe do Náro-
dopisného ústavu SAV v roku 1955. Prvým
väè�ím dielom, v ktorom sústredila svoje
dovtedaj�ie poznatky o vývoji i podobách
tradiènej keramickej výroby a ktorému pred-
chádzalo nieko¾ko �túdií k danej problema-
tike, bolo Pozdi�ovské hrnèiarstvo (1959).
V roku 1961 obhájila aj rovnomennú dizer-
taènú prácu. Keramike sa E. Plicková veno-
vala poèas celej svojej doteraj�ej odbornej
èinnosti. Skúmanie a sledovanie technologic-
kej, historickej i výtvarnej stránky tejto zlo�-
ky materiálnej kultúry v hrnèiarskych stre-
diskách, ale aj v centrách manufaktúrnej
výroby jej umo�nilo získa� a sústredi� �iro-
ký komplex údajov a poznatkov, ktoré spra-
covala v odborných �túdiách, v syntetických
monotematických statiach (napr. kapitola
o hrnèiarstve v Èeskoslovenskej vlastivìde,
1968) a prácach (Lidová hrnèina v Èesko-
slovensku, s V. Scheuflerom 1966; Krása hli-
ny. Tri storoèia tradièného hrnèiarstva na

Slovensku, 1996). Ïal�ím rozmerom jej od-
borných aktivít v rámci uvedenej témy bola
spolupráca na príprave výstav i expozícií
keramiky (výstava ¼udové hrnèiarstvo od 16.
storoèia po súèasnos�, Uherské Hradi�tì
1966; stála expozícia slovenskej umeleckej
keramiky v Medzinárodnom múzeu kerami-
ky vo Faenze, Taliansko 1971).

Druhou �a�iskovou témou Plickovej ve-
deckého, ale aj fotografického záujmu bolo
baníctvo, �ir�ie montánna kultúra. U� v 50.
rokoch vznikli jej prvé �túdie, v ktorých za-
merala pozornos� na výtvarný prejav baní-
kov a na klopaèku ako �pecifický prvok
v spôsobe ich �ivota. V tomto období vy�lo
aj prvé vydanie jej publikácie Banská �tiav-
nica (1957), v ktorej zostali vïaka Plickovej
objektívu zveènené, ako pí�e M. Pauer, mno-
hé vzácne objekty, fresky, detaily, ale aj celé
domy, ktoré postupne podliehali zhubnosti
èasu. Banská �tiavnica bola pre òu mestom
trvalej in�iprácie, do ktorého sa vracala, èoho
výsledkom boli celkovo tri vydania spome-
nutej publikácie (1957, 1973, 1982). Vz�ah
práce a tvorby baníkov, sféry ich spôsobu
�ivota, ktoré na�li odraz v ich výtvarnom
prejave boli pre súdobú slovenskú etnogra-
fiu málo známym územím, ktoré Plicková
prebádala a získané poznatky spracovala do
viacerých odborných �túdií (napr. �tiavnic-
ké ma¾ované betlehemy, 1967; Banská tech-
nika ako zdroj výtvarnej tvorby baníkov, 1971;
Baníctvo ako stimul k ¾udovej výtvarnej tvor-
be, 1975). Výsledkom záujmu o jednu
z týchto �pecifických oblastí je aj publiká-
cia Ma¾ované sala�e (1982), ktorá v�ak ho-
vorí nielen o nich, ale o ich tvorcoch, ich
vnímaní sveta a chápaní �ivota. Významným
�etnografickým� návratom do �tiavnice i do
celého regiónu Hontu, v ktorom le�í, bola
spolupráca na monografii Hont. Tradície
¾udovej kultúry (1988), v ktorej spracovala
v samostaných kapitolách baníctvo a výtvar-
ný prejav (s J. Palièkovou-Pátkovou).

Nebol to v�ak len výtvarný prejav baní-
kov, na ktorý Ester Plicková sústreïovala svo-
ju pozornos�. Sledovala aj výtvarnú stránku
hrnèiarskych výrobkov, zaujímali ju aj v�e-
obecné otázky vývoja tradiènej ¾udovej vý-
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alít Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho palá-
ci, Dunaj v toku èasu - tradièný spôsob �ivo-
ta a práce v pridunajskej krajine (1995)
v SNM - Archelogickom múzeu v Bratislave
a Starý Dunaj Ester Plickovej (1996) v Zá-
horskom múzeu v Skalici. Dunaju venovala
Plicková pozornos� u� v publikácii Dunaj
v Èeskoslovensku (1965) i v knihe Dunaj -
Donau - Duna - Danube (1992). Aj v zachy-
távaní krajiny a ¾udí pri Dunaji sa u Plickovej
spája videnie etnografky a fotografky.

V ka�dej fotografickej publikácii sa Ester
Plicková prejavuje ako vnímavá pozorovate¾ka
a je jedno, èi ide o krásy Slovenska alebo prí-
morskej krajiny a veène sa meniacej morskej
hladiny ako v publikácii Jadran (1976, 1980).
V�íma si krajinu a ¾udí, ich vzájomný vz�ah
a ka�dý nový poh¾ad oèami fotografky jej sú-
èasne priná�a aj nové poznatky o spôsobe �ivo-
ta, jeho konkrétnych jedineèných podobách. Tak
je pre Plickovú ka�dý kontakt s mestami, ¾uïmi,
ich prácou a �ivotom neustálym zdrojom po-
znania. �írku poznatkov a detailnú znalos� re-
álií z viacerých oblastí tradiènej kultúry opä�
potvrdili jej rozsiahle Marginálie k Encyklo-
pédii ¾udovej kultúry Slovenska (1997). �koda,
�e sa nepodie¾ala na jej tvorbe, preto�e by ur-
èite priniesla mnoho cenných podnetov k jej
obsahovej i formálnej stránke.

V etnografickom i vo fotografickom diele
E. Plickovej má dôle�ité miesto èlovek ako tvor-
ca, konzument i nosite¾ kultúrnych hodnôt. Je
jedným zo základných východísk i motívov buï
u� v prvom pláne �túdií alebo èlánkov (o ba-
níkoch - umelcoch, o rezbárovi P. Bavlnovi, in-
sitnom maliarovi J. Pova�anovi, o keramiká-
roch I. Bizmayerovi, J. Frankovi atï.) alebo sa
objavuje ako prvok v hierarchii ve¾kých synte-
tických prác (napr. v Dunaji v Èeskoslovensku,
v Ma¾ovaných sala�och i v Kráse hliny). Èlo-
vek vo svojom �ivotnom prostredí s vlastným
spôsobom �ivota a jeho �pecifickým videním
a chápaním je pre Ester Plickovú nepostráda-
te¾ným prameòom pri skúmaní genézy kultúry
i odha¾ovaní jej podôb objektívom fotoapará-
tu. Aj tento fakt potvrdzuje, �e ako jej vedec-
ká, tak aj umelecká osobnos� korení v etno-
grafii, ktorej znakom je aj tento �pecifický
prístup k èloveku.

tvarnej kultúry, tvorba súèasných ¾udových
rezbárov a keramikárov, ako aj otázky vz�a-
hu ¾udového a profesionálneho výtvarného
umenia. Okrem vedeckých �túdií a mnohých
odborných èlánkov sa k daným témam vy-
jadrila aj vo väè�ích syntetických a mono-
grafických dielach (napr. sta� Výtvarné ume-
nie v publikácii Slovensko 3 . ¼ud - II. Èas�,
1975; kapitola Súèasná výtvarná kultúra Se-
bechlebov v monografii Spôsob �ivota dru�-
stevnej dediny, 1986). Rovnako �ir�í, aj keï
nie tak intezívny ako v zameraní na kerami-
ku, bol aj jej záujem o celú oblas� ¾udovej
výroby. Spolu s J. Pátkovou sa jej okrem �tú-
die z roku 1965 venovali aj v samostanej ka-
pitole Die volkstümliche Produktion v diele
Die slowakische Volkskultur (1972).

Doteraj�ia bilancia vedeckých i výtvarných
aktivít a ich výsledkov je iba èas�ou �irokej
�kály pracovných èinností a záujmov Ester
Plickovej. Osobitnú zlo�ku jej práce v�dy tvo-
rila propagácia a popularizácia poznatkov
o tradiènej kultúre, a to formou odborných
èlánkov v domácej i zahraniènej, najmä ne-
meckej tlaèi, ako aj viacroènou systematic-
kou predná�kovou èinnos�ou na seminároch
Studia academia slovaca v 70. rokoch. Ve¾kú
pozornos� venovala a dodnes venuje vedec-
kým a kultúrnym podujatiam a publikáciám,
ako aj otázkam vz�ahu spoloènosti k ochrane
a uchovávaniu kultúrneho dedièstva. V desiat-
kach recenzií a ohlasov vyslovovala nielen
svoj odborný hodnotiaci názor, ale obraz pred-
metu knihy èi výstavy èasto doplnila vlastný-
mi poznatkami alebo ho roz�írila o nové sú-
vislosti èi aspekty. Dôle�itú úlohu zohrala aj
pri prezentácii výsledkov slovenského náro-
dopisu v zahranièí ako èlenka redakènej rady
medzinárodného èasospisu pre etnografické
a folkloristické informácie Demos v rokoch
1961- 1986.

Ïal�ou formou prezentácie výtvarných
aktivít Ester Plickovej sú výstavy fotografií.
Prvú samostatnú výstavu mala v Bagdade
(1967) a pravidelne sa zúèastòovala domácich
aj zahranièných výstav. Z jej fotografickej
tvorby spätej s Bratislavou a s Dunajom vy-
chádzali aj jej ïal�ie samostatné výstavy: Bra-
tislava mojej mladosti (1991) v Galérii aktu-
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Cennou a v�dy prítomnou èrtou Plickovej
práce je úcta k faktu. Nielen k informácii fi-
xovanej v texte historického dokumentu, v li-
teratúre alebo k údaju získanému od informá-
tora v teréne. Vo svojej fotografickej tvorbe,
najmä ak bola priamo spätá s vyu�itím zábe-
rov vo vedeckej práci si u� dávno, v súlade
s intenciami dne�nej vizuálnej antropológie,
uvedomila vysokú a �pecifickú odbornú hod-
notu vizuálnej informácie. Jej fotografie pre-
to ostanú natrvalo dôle�itou súèas�ou infomaè-
nej bázy slovenskej etnológie.

Predsedníèka poradného zboru a neskôr aj
umeleckej komisie Ú¼UV-u, spolupracovníè-
ka Vydavate¾stva Osveta v Martine pri tvorbe
obrazových publikácií, èlenka komisií, porôt
- to boli popri vedeckých a tvorivých aktivi-
tách fotografky ïal�ie oblasti èinnosti E. Plic-
kovej. Jej zásluhy na poli vedy ocenila SAV
v roku 1988 Zlatou medailou za zásluhy o roz-
voj v spoloèenských vedách. Bol jej udelený
aj titul Zaslú�ilý pracovník kultúry.

Hoci Ester Plicková v roku 1989 odi�la
z Ústavu etnológie SAV na zaslú�ený odpo-

èinok, neprestala sa zapája� do vedeckého
�ivota. Potvrdila to aj v roku 1996 publiká-
ciou Krása hliny, v ktorej sleduje hrnèiarsku
výrobu na Slovensku v kontexte európskeho
kultúrneho vývoja, prièom poukazuje na �pe-
cifické èrty, ktoré nadobudla na Slovensku.
Potvrdzuje to v minulosti u� viackrát kon-
�tatovaný fakt, �e jubilantka má neustále ve¾a
tém a otázok, ktoré ju �znepokojujú�. Preto
ani nebolo cie¾om tohto zastavenia defini-
tívne sumarizova� a hodnoti� jej dielo, ale
bolo iba ïal�ím poohliadnutím sa na jej �ivot-
nej ceste. Verím, �e nám PhDr. Ester Plicko-
vá, CSc. poskytne e�te mnohé z jej postrehov
a poznatkov a mo�no nám prezradí aj nieèo
o tom, ako odha¾ova� nové a netradiène spra-
cováva� tradièné témy, ako vidie� a chápa� svet
okolo. Preto jej prajem do ïal�ích rokov ok-
rem neustálej chuti do práce ostré pero a dob-
ré svetlo. A najmä: ve¾a zdravia a v�etko
najlep�ie!

Juraj Zajonc
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Viac ako tridsa� rokov stretávali sme sa s B.
N. Putilovom na rôznych vedeckých konfe-
renciách a folkloristických sympóziách v nie-
ktorých mestách bývalej Juhoslávie, kde prá-
ve v tom èase skúmal epos ju�ných Slovanov,
najèastej�ie v�ak sme sa s ním vídavali v ro-
koch 1979-1985 poèas prác na medzinárod-
nej syntéze ¾udovej kultúry v oblasti Karpát
a Balkánu. Celý ten èas nás spájalo úprimné
priate¾stvo a záujem o spoloènú prácu, na kto-
rej sa podie¾alo nieko¾ko na�ich i zahraniè-
ných akademických a univerzitných praco-
vísk. Keï odovzdal e�te nie celkom ukonèenú
medzinárodnú syntézu do rúk vedenia Folklo-
ristického ústavu vo ¼vove, kde sa ukázala
mo�nos� jej vydania, a napísal nám 2. sep-
tembra 1997 list o stave prác a nieko¾ko my�-
lienok k ich dokonèeniu, akoby u� bol tu�il,
�e ju bude musie� dokonèi� niekto iný. Èoskoro
na to nám jeho ve¾mi dobrý priate¾ a spolu-
pracovník Viktor Je. Gusev zo St. Peterburgu
oznámil, �e dòa 16. októbra 1997 nás nav�dy
opustil. Odi�iel v òom vynikajúci ruský fol-
klorista a etnograf, doktor filologických vied,
úprimný priate¾ a dobrý èlovek.

Boris Nikolajeviè Putilov sa narodil 14.
septembra 1919, v roku 1940 ukonèil �tú-
dium na Pedagogickom ústave v Leningrade
(dnes St. Peterburgu), neskor�ie viedol ka-
tedru Pedagogického ústavu v Groznom, od
roku 1957 a� do roku 1967 viedol oddelenie
folkloristiky IRLI Akadémie vied v Lenin-
grade a nakoniec natrvalo zakotvil v Ústave
etnografie N. N. Miklucho-Maklaja, kde sa
stal najprv vedúcim skupiny v�eobecných
problémov a v roku 1986 vedúcim vedeckým
pracovníkom. V rámci tohto ústavu sa v ro-
ku 1971 zúèastnil na etnografickej expedícii
do Oceánie, kde na Polynézskych ostrovoch,
v Novej Guinei, Nových Hebridách a na Fi-
d�i �tudoval spôsob �ivota a folklórnu tvor-
bu tamoj�ích obyvate¾ov. Tým, �e hlboko pre-
nikol do samej podstaty folklórnej piesne
obyvate¾ov Oceánie, mohol v ïal�ej práci
úspe�ne rozvíja� a dopåòa� svoje predchádza-

ZA BORISOM NIKOLAJEVIÈOM PUTILOVOM

júce tézy a vedecké problémy v oblasti teó-
rie folklóru.

B. N. Putilov bol predov�etkým vynika-
júcim vedcom, dobrým organizátorom, ale
aj zostavovate¾om viacerých kolektívnych
prác, antológií a zborníkov. Zameriaval sa
najmä na folklórnu tvorbu ruského ¾udu,
¾udovú tvorbu kaukazských národov, epos
ju�ných Slovanov � Srbska, Macedónska
a Èiernej Hory. V jeho prácach dominujú
teoretické a metodologické problémy �túdia
folklóru a bádania o epose. Mnoho rokov sa
venoval otázkam dejín folklóru, jednotlivých
folklórnych �ánrov, ako aj rozvíjaniu my�-
lienok nastolených V. M. �irmunským a V.
Ja. Proppom.

V 60. a 70. rokoch vystúpil s kritikou
metodológie historickej �koly a v mnohých
prácach rozvíjal rôzne aspekty historicko-ty-
pologického �túdia. Takto sú zamerané mno-
hé jeho �túdie, ale najmä monografie: Slo-
vanská historická balada (1965), Ruský
a ju�noslovanský hrdinský epos (1971), Me-
todológia historicko-porovnávacieho �túdia
folklóru (1976), Hrdinský epos Èiernohor-
cov (1982) a i. Práve tieto práce sú pozoru-
hodné najmä z h¾adiska rozpracovania prob-
lémov folklórneho historizmu na základe
historicko-typologickej metodológie a majú
zásadný význam pre súèasné bádanie o epo-
se. B. N. Putilov na základe dlhoroèného �tú-
dia ukázal, �e základom eposu nie je opis
reálneho historického faktu, ale mytologic-
ké predstavy dejín urèitého etnika alebo ná-
roda, keï vznikajú základné prvky jeho ja-
zyka. A len v priebehu historickej existencie
a v dôsledku vývoja myslenia epos postup-
ne prijíma skutoène existujúci zaèiatok, kto-
rý sa podriaïuje tradièným princípom a pre-
tvára sa pod¾a estetických zákonov
folklórneho �ánru.

V roku 1976 pri príle�itosti zasadnutia
prezídia Medzinárodnej komisie pre �túdium
¾udovej kultúry Karpát a Balkánu v Smole-
niciach bol menovaný garantom medzinárod-
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nej syntézy o folklóre so zbojníckou temati-
kou v oblasti Karpát a Balkánu. Po publiko-
vaní návrhov k projektu medzinárodnej syn-
tézy v roku 1979 nasledoval celý rad
odborných stretnutí bádate¾ov z Po¾ska, Ma-
ïarska, bývalej Juhoslávie a bývalého Èes-
koslovenska, na ktorých sa spresòovala kon-
cepcia diela a neskor�ie do�lo k oponentúre
národných syntéz, ako aj k oponentúre jed-
notlivých kapitol medzinárodnej syntézy.
Celý tím zahranièných, ale najmä sloven-
ských a èeských bádate¾ov si na tieto úprim-
né, priate¾ské, ale pritom hlboko vedecky
fundované zasadnutia milo spomína. Synté-
zu sa u� v�ak B. N. Putilovovi nepodarilo
zverejni�, hoci chýbal u� len malý krôèik.
Nebol kabinetným vedcom a koncom osem-
desiatych rokov ako keby mu bol chýbal bá-
date¾ský kolektív, ktorý overoval a potvrdzo-
val jeho my�lienky, ale ktorý neraz v záujme
veci v dobrom slova zmysle mu i protireèil.
Bola to vzájomná konfrontácia �irokého ko-
lektívu vyzretých vedcov s dobrými medzi-

¾udskými vz�ahmi, niekedy vzdialených od
reálneho sveta, be�ných starostí a politických
nezrovnalostí, medzinárodný tím �pecificky
zoskupený, aký sa bude môc� v budúcnosti
len �a�ko zrodi�. A na jeho èele bol B. N.
Putilov.

Celo�ivotné dielo B. N. Putilova predsta-
vuje viac ako 300 vedeckých titulov, z toho
10 monografií, 14 antológií, ostatné z nich
prezentujú vedecké práce, èlánky, recenzie
a referáty na domácich i medzinárodných
konferenciách. Jeho nové a odborne podlo-
�ené my�lienky si získali uznanie mnohých
zahranièných bádate¾ov a preklady prác s je-
ho vlastnými metodologickými prístupmi do
iných jazykov mu zaistili významné miesto
v dejinách folkloristiky. Historicko-typolo-
gické objasòovanie folklóru B. N. Putilova
naznaèuje smer, ktorým by sa mohlo � ako
jedným z viacerých � ubera� �túdium dejín
folklóru a jeho jednotlivých �ánrov v prácach
nastupujúcej generácie.

 Viera Ga�paríková

Konferencia SUFJ (Savez udru�enija folklorista Jugoslavije). Z¾ava: juhoslovanskí folkloristi a S. Burlaso-
vá s B. N. Putilovom poèas exkurzie na ostrove Krk 27. 9. 1964. Foto V. Ga�paríková
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MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR �SOCIAL  ANTHROPOLOGY OF POLITICAL
INSTITUTIONS  AND  REPRESENTATIONS IN THE NEW EUROPE�

Neúnavná organizátorka vedeckého �ivo-
ta, týkajúceho sa rôznych aspektov záujmu
sociálnych vied o transformujúce sa výcho-
doeurópske krajiny, Birgit Müllerová sa
v rámci strednej Európy usiluje o vytvore-
nie siete akademikov z oblasti sociológie,
sociálnej a kultúrnej antropológie, etnológie
a politických vied, bádate¾sky orientovanej
na sociálnu antropológiu in�titúcií v novej
Európe. Úvodným stretnutím tohto projektu

bol medzinárodný workshop nazvaný Social
Anthropology of Political Institutions and Re-
presentations in the New Europe. Uskutoè-
nil sa v kni�nici Centre Français de Recher-
che en Sciences Sociales (CeFReS)
v Emauzskom klá�tore v Prahe v dòoch 3.
a 4. apríla 1998. Zúèastnilo sa ho viacero
sociálnych vedcov zo západnej, strednej a vý-
chodnej Európy, ako i skupina mladých dok-
torantiek z rôznych stredo- a východoeuróp-
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skych krajín, ktoré boli vybraté ako vý-
skumníèky pre plánovaný výskum európ-
skych in�titúcií.

Prvý deò seminára bol nazvaný European
Identity and Institution. Otvorila ho Birgit
Müllerová z Prahy/Parí�a struèným predsta-
vením zámeru stretnutia ako súèasti projek-
tu Social Anthropology of Institutions in the
New Europe. Rozsiahlym vstupom �in me-
dias res� do problematiky európskych in�ti-
túcií bol príspevok Irene Bellierovej z Parí-
�a. Nazvala ho A Multicultural Institution:
the Ambiguous Play of National Identities in
the European Commision. Zakladal sa na jej
poznatkoch z dlhoroèného výskumu európ-
skych in�titúcií v Bruseli. I�lo o hlboký po-
nor do fungovania týchto multikultúrnych in-
�titúcií i problémov, s ktorými zápasia. Ve¾kú
pozornos� venovala problematike európskej
identity i problémom identity pracovníkov
týchto in�titúcií, pochádzajúcich z rôznych
konèín Európy.

Iný poh¾ad na problematiku priniesol re-
ferát Crispina Shora z Londýna Creating
Homo Europeus: Identity Formation within
the European Commision. Vyjadril v òom
názor, �e �tudova� politické in�titúcie antro-
plogickými metódami nie je jednoduché
a priná�a mno�stvo problémov. Za k¾úèovú
preto pova�uje otázku, ako skúma� európske
in�titúcie. C. Shore sa od roku 1990 zaoberá
výskumom Európskeho parlamentu a iných
európskych in�titúcií. V referáte sa sústredil
najmä na otázky spojené s vytváraním eu-
rópskej identity, na správanie sa eurobyrok-
racie, ako i na reflexiu európskych in�titúcií
v Británii, a mnohým iným problémom.

Popoludòaj�ie vystúpenia obrátili pozornos�
úèastníkov workshopu na percepciu integraè-
ného procesu vo vz�ahu k vlastnej identite
v niektorých stredo- a východoeurópskych
�tátoch. Zaujímavým vstupom bol referát Ivaj-
la Dièeva zo Sofie Use and Abuse of the Re-
ference to Europe: Anthropology of the State
in Times of Ambiguous Legitimacies. Jeho jad-
rom bol vnútorný konflikt v bulharskej spo-
loènosti týkajúci sa problému modernity, ci-
vilizaèného rozvoja a vz�ahu k (západnej)
Európe. Zaoberal sa aj oèividným rozporom

v iných postkomunistických krajinách v zá-
ujme o èlenstvo v Európskej únii, ktorá tu
symbolizuje civilizaèný progres, konzum,
a neochotu akceptova� viaceré zásady fungo-
vania tohto spoloèenstva, resp. vôbec zápa-
doeurópskych spoloèností. Analyzoval a�
mýtický model západnej Európy ako vzoru
pre bulharskú spoloènos� v protiklade k inter-
pretácii vlastnej histórie a problému �zlej his-
torickej vo¾by�.

Vystúpenie Andreasa Priberského z Vied-
ne Europe and Images of Self and Other in
Austria and Hungary after 1989 vychádzalo
z výskumného projektu rakúsko-maïarských
vz�ahov, z poznatkov zalo�ených na dotaz-
níku i interview, orientovaných na symboly
národnej identity Maïarov i Rakú�anov. Pri
výskume sa orientoval najmä na rakúskych
turistov v Maïarsku a naopak, ako i pracov-
níkov vo sfére turizmu. Samozrejme, európ-
sky diskurz v Rakúsku má úplne iné dimen-
zie ako na Balkáne, preto�e tu chýba
modernizaèný aspekt celého problému. V ná-
zorovom konflikte ide najmä o strach z bal-
kanizácie Rakúska verzus strach zo straty
rakúskej identity.

Prvý deò seminára uzavrel príspevok Eni-
ko Magyari Vincze z Kolo�váru s názvom
Romanians, Hungarians and Europe: Iden-
tity Processes in Postsocialist Romania. Au-
torka sa v òom sústredila na problematiku
národnej identity, symbolickej dimenzie po-
litiky a kulturologickej analýzy politického
symbolizmu na pozadí konfliktného maïar-
sko-rumunského vz�ahu v Transylvánii.

Odli�ný tematický charakter malo predpo-
ludnie druhého dòa medzinárodného worksho-
pu, o èom hovoril u� jeho názov: Conflicting
Modells � Conflicting Practices. Charakteri-
zoval ho posun od problematiky európskych
in�titúcií a identity stredo- a východoeuróp-
skych krajín èeliacich integraènému procesu
k problematike vz�ahu in�titúcií transformu-
júcich sa �tátov a ich obyvate¾ov. V príspev-
ku Alternative to Rigidity: Symbols of Com-
munism and Post-communism and the Slovak
Green Movement charakterizoval Juraj Podo-
ba z Bratislavy príèiny a charakter konfliktu
medzi bratislavským ochranárskym hnutím
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a in�titúciami komunistického �tátu a spoloè-
nosti, ako i súèasných konfliktov medzi nosi-
te¾mi tejto alternatívy a in�titúciami reprezen-
tujúcimi súèasnú transformujúcu sa slovenskú
spoloènos�.

Josef Kandert z Prahy v referáte s ná-
zvom How to Outwit New Rulers: Old-New
Strategies vychádzal zo svojich výskumov
na strednom Slovensku (60. � 90. roky)
a na ju�nej Morave (90. roky). Bol zaují-
mavou recepciou vz�ahu vidieèanov z mar-
ginálnych rurálnych oblastí a �tátnej moci,
resp. vládnucich politických elít, ako aj ich
reflexie spoloèenských zmien a spôsobov
reakcie na politické zmeny a zmeny poli-
tickej moci.

Posledný poldeò workshopu mal názov
Conflict and Culture. Petr Skalník z Prahy
kontinuoval tému otvorenú predchádzajúcim
príspevkom. Vo svojom vystúpení Slovak
Villagers facing Nationalist State Élites:
What happens at the Grassroots? obozná-
mil prítomných so svojimi dlhoroènými te-
rénnymi pozorovaniami obcí Vy�ná a Ni�-
ná �uòava.

Za ním nasledoval Michal Buchowski
z Poznane referátom From Cultural Reac-

tions to Institutional Changes: National Dis-
courses in Two Local Communities. Vy�iel
z terénneho výskumu v dvoch lokalitách
v poznaòskom regióne, v mesteèku a v jed-
nej dedine. Sústredil sa na dve skupiny
problémov. Prvou je vz�ah medzi kultúrou
a in�titúciami, hlavne ako kultúra formuje
sociálne vz�ahy, ako kultúrne postoje pri-
speli k pádu komunizmu, ako sú sociálne
diferencie vyjadrené v kultúrnej rezistencii
voèi vládnucemu politicko-spoloèenskému
systému. Na tieto problémy nadviazal in-
terpretáciou vz�ahu sociálnej diferenciácie
oboch lokalít a pro alebo protieurópskou
(integraènou) orientáciou jednotlivých so-
ciálnych skupín.

Medzinárodný workshop sa zakonèil
brainstormingom, ktorý moderovala orga-
nizátorka podujatia a vedúca rie�ite¾ka pro-
jektu Birgit Müllerová z CeFReS. Cie¾om
brainstormingu bolo vy�a�i� maximum poz-
natkov a in�pirácií z jednotlivách vystúpe-
ní i z bohatej diskusie pre celý projekt,
a najmä pre plánovaný terénny výskum
Rady Európy, ktorý sa v letných mesiacoch
uskutoèní v �trasburgu.

 Juraj Podoba

6. KONFERENCIA SIEF V AMSTERDAME

Societé Internationale d� Ethnologie et
de Folklore (SIEF) si vybrala ako miesto
svojej 6. konferencie Amsterdam. Spolu-
organizátormi podujatia boli J.P.Meertens
Institute a Nizozemské centrum pre ¾udo-
vú kultúru, v spolupráci s Nizozemským
múzeom v prírode a Krá¾ovským belgic-
kým výborom pre folklór. Podobne ako
v poradí 5. konferencia vo Viedni, aj to-
horoèné amsterdamské stretnutie bolo ve-
nované etnicite. Konalo sa v dòoch 20. a�
25. apríla 1998 pod názvom Roots and Ri-
tuals: Managing ethnicity.

V úvode programového bulletinu organizá-
tori konferencie zdôvodòujú príèiny opakova-

ného záujmu o problematiku etnicity. Pod¾a ich
presvedèenia po viedenskej konferencii SIEF
spred �tyroch rokov bolo vhodné pozva� repre-
zentantov aj iných spoloèenskovedných discip-
lín, ne� je európska etnológia. Predov�etkým
sociálni a kultúrni antropológovia a historici sa
dlhodobo zaujímajú o tieto problémy. V Am-
sterdame sa preto stretli akademici tentoraz u�
z celej Európy (od Portugalska a Anglicka a�
po Rusko a Bulharsko) a nieko¾ko zástupcov
zo Severnej Ameriky a niektorých ázijských
krajín, ktorí reprezentujú najrôznej�ie odbory,
smery a (sub)disciplíny zastre�ené pod európ-
skou etnológiou, ako i viacero sociálnych a kul-
túrnych antropológov, sociológov, filozofov
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a historikov. Tento multidisciplinárny charak-
ter 6. konferencie SIEF ovplyvòoval jej prie-
beh, ako i charakter plenárnych zasadnutí i za-
sadnutí jednotlivých tematických sekcií.

V pondelok 20. apríla v podveèerných
hodinách privítal úèastníkov konferencie
prezident organizaèného výboru Herman
Roodenburg. Otváraciu predná�ku prednie-
sol prezident SIEF Konrad Köstlin. Vo v�e-
obecnej rovine sa v nej dotkol mno�stva naj-
rôznej�ích problémov vz�ahujúcich sa
k etnicite, ako i aktuálnych problémov sú-
èasnej Európy v období globalizácie, inter-
netu, oslabovania vplyvu národného �tátu
a masívnych migraèných procesov, a na dru-
hej strane modernej Európy, s ktorou je spo-
jená kon�trukcia etnicity, nacionalizmus
a vznik disciplíny, vysvet¾ujúcich etnické
�pecifiká.

6. konferencia SIEF sa konala v monu-
mantálnom pamätníku holandského kolonia-
lizmu, v budove Krá¾ovského ústavu trópov
(Koninklijk Instituut voor de Tropen). Táto
reprezentatívna budova zo zaèiatku storo-
èia, pod strechou ktorej sa v inom jej kríd-
le nachádza aj vynikajúce Krá¾ovské múze-
um trópov, poskytla naozaj dobré podmienky
pre mno�stvo zasadnutí jednotlivých sek-
cií, ako i pre sprievodné podujatia a celko-
vo ve¾mi hladký, dobre zorganizovaný prie-
beh medzinárodnej konferencie.Je �a�ké
poda� o nej vyèerpávajúcu informáciu, keï-
�e poèas �iestich dní odznelo mno�stvo re-
ferátov a vystúpení, ktoré jednotlivec nemo-
hol obsiahnu�. Sústredím sa preto na
základnú tematickú a problémovú charak-
teristiku celého podujatia.

Tri dni konferencie boli rozdelené na pred-
poludòaj�ie plenárne zasadnutie, v rámci kto-
rého odzneli tri hodinové predná�ky spojené
s diskusiou. Poèas popoludòaj�ích hodín bolo
mo�né nav�tívi� paralelné zasadnutia v jed-
notlivých tematických sekciách. Organizá-
tori vyèlenili nasledujúce témy:

A. Európska etnológia a kon�trukcia et-
nicity

B. Etnicita a múzeum
C. Etnicita a národ
D. Regionalizmus a etnické skupiny

E. Dominantná kultúra a etnické skupiny
F. Akulturácia a etnizácia
G. Imigranti a ich domov
H. Symbolizmus a rituály
I. Turizmus
J. Etnické znaky: Jazyk
K. Etnické znaky: Strava
L. Etnické znaky: Tanec a pieseò
M. �pecifické aspekty etnicity.
Plenárne zasadnutie prvého dòa bolo

v rukách pozvaných hostí, sociálnych an-
tropológov a sociológov. Zo scenára tohto
predpoludnia som získal dojem, akoby or-
ganizítori objednali pre svojich kolegov et-
nografov a folkloristov kvalitných predná-
�ate¾ov z oblasti sociálnych vied, aby im
názorne predviedli, ako by mal vyzera� prí-
stup a interpretácia týchto disciplín k �tú-
diu etnicity. Predstavitelia vedy, ktorá de-
kon�truuje etnicitu, urobili predná�ku pre
pracovníkov e�te stále humanitných vlasti-
vedných disciplín, ktoré venujú svoje úsi-
lie kon�trukcii etnicity.

Prvý vystúpil Thomas Hylland Eriksen
z Oslo s príspevkom Ethnicity and cultu-
re: a second look. I�lo o mimoriadne pod-
netnú predná�ku s mno�stvom in�piratív-
nych impulzov pre spoloèenských vedcov,
zaujímajúcich sa o etnicitu. Okrem iného
sa v nej Eriksen sna�il vysvetli� rozdiel
medzi etnicitou a kultúrnou diferenciou,
prièom etnicitu pova�uje za reprodukciu
kategórie odli�nosti v ideológii. Vz�ah et-
nicity a kultúry pova�uje za ve¾mi zlo�itý,
pri definovaní etnických skupín sa niektoré
(kultúrne) diferencie zvelièujú, iné sú na-
opak ignorované. Eriksen rozvinul antro-
pologický koncept etnicity, prièom h¾adal
jeho paralely s Gellnerovou teóriou nacio-
nalizmu. Zdôraznil, �e nevidite¾né sociál-
ne procesy sú pre �túdium etnicity ove¾a
dôle�itej�ie, ako deklarované kultúrne fe-
nomény (symboly).

Nasledoval príspevok známeho odborní-
ka na otázky etnicity Anthony D. Smitha
z Londýna, s názvom Sacred ethnicity: the
role of religion in the persistence and rene-
val of ethnic communities. Názov vystihoval
obsah � Smith hovoril o role nábo�enstva
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u etnických spoloèenstiev, vysvet¾oval reli-
giózne komponenty etnicity, príèiny religióz-
neho nacionalizmu, hlavne na Blízkom
a Strednon Východe, charakterizoval reli-
giózne aspekty etnicity.

Plenárne zasadnutie uzavrela svojím zau-
jímavým vystúpením Judith Okelyová z Hul-
lu. Nazvala ho Rootlesness against spatial
fixing: Gypsies, border intellectuals and �ot-
hers�. Venovala sa okrajovým skupinám oby-
vate¾stva, prièom sa sústredila najmä na mig-
rujúcich Rómov. Tento problém potom
roz�írila o problematiku migrantov a nomá-
dizmu, s èím súvisí odli�ná percepcia sym-
boliky miesta narodenia a posledného spo-
èinutia.

Plenárne zasadnutie druhého dòa konfe-
rencie mali v rukách maïarskí profesori.
Otvoril ho Tamás Hofer z Budape�ti príspev-
kom Alternative discourses on ethnicity:
a view from Eastern Europe. I�lo o rozsiah-
le pojednanie zalo�ené na citácii mno�stva
prác s kritickým prístupom k etnicite, dopl-
neným o vlastné názory, dokonca o reflexiu
vlastnej etnickej identifikácie. Na neho nad-
viazal Péter Niedermüller z Berlína referá-
tom Urban ethnology between the Global and
the Local. Sna�il sa v òom lokalizova� etni-
citu do kontextu nacionalizmu a naopak, da�
modernitu do kultúrnych a sociálnych kon-
textov. Vy�iel z rôznych vedeckých prístu-
pov k etnicite. Prezentoval konflikty medzi
lokálnou ekonomikou a centrálnymi vplyv-
mi, problémy vz�ahu národného a internacio-
nálneho, globalizácie a multikulturality, so-
ciálnych významov kultúrnej diferencie
a etnicity atï. Ve¾ký priestor venoval prob-
lematike tzv. �globálnych (alebo postmoder-
ných) nomádov�. I keï oba príspevky boli
ve¾mi zaujímavé a podnetné, vychádzajúce
z kvalitného preh¾adu literatúry a vysoko
teoretického a kvalitne prepracovaného prí-
stupu, nemohol som sa po ich vypoèutí ub-
ráni� istému sklamaniu. Oèakával som, �e
ako východoeurópski etnológovia dostatoè-
ne etablovaní v západnej vede budú viac ak-
centova� východoeurópske tranzièné kontexty
etnickej problematiky, ako aj iné (aj meto-
dologické) poh¾ady na etnicitu.

Ako tretí vystúpil Gerard Rooijakkers
z Amsterdamu so sofistikovaným príspev-
kom zacieleným na etnické men�iny. Nazval
ho Unveiling ethnicity. Headdress and the
polities of alterity. Centrom jeho úvah bola
problematika stereotypov, a to ako men�ino-
vý suicentrizmus, tak i stereotypy, ktoré má
majoritná spoloènos� o men�inách. Na ilu-
stráciu vyu�íval zaujímavé odboèenia. Ho-
voril napr. o symbolike identity koncentro-
vanej v múzeách v prírode, prièom pou�il
múzeum ako symbol kultúrnej moci. Veno-
val sa aj modernizaèným procesom v �tre�om
svete�, ktoré majú aj svoje kultúrne vyjadre-
nia konfliktov medzi westernizovanými eli-
tami a frustrovanými ni��ími spoloèenský-
mi vrstvami. Ve¾kú pozornos� venoval
symbolickej role �atky a závoja u moslim-
ských �ien.

Piatkové plenárne zasadnutie malo folklo-
risticko-muzeologický charakter. Regina
Bendixová z Philadelphie predniesla príspe-
vok s názvom After identity: post-ethnicity
in Europe and America. Gizela Welzová
z Berlína prezentovala muzeologický koncept
kon�trukcie etnicity. Jej referát mal názov
The �Grant narrative� of immigration: Ma-
naging ethnicity in a muzeum context. Tretie
plenárne zasadnutie uzavrel príspevok Wil-
lema Frijhoffa z Amsterdamu Inventing an
old fatherland: the management of Dutch
identity in early modern history.

Popoludnia troch dní konferencie SIEF
a sobotné popoludnie boli venované paralel-
ným tematickým zasadnutiam. Pre mno�-
stvo sekcií, referátov a diskusných vystú-
pení nie je mo�né poda� o nich ani zbe�nú
informáciu. Azda nieko¾ko slov o zasadnu-
tí z popoludnia prvého dòa konferencie, kto-
ré malo èiastoène aj slovenský charakter.
Konalo sa pod názvom Ethnicity and Na-
tion a predsedal mu Gerard Rooijakkers.
Otvoril ho Erik Brandt z Nijmegenu. Ana-
lyzoval koncept balkanizmu a orientalizmu
v britskej tlaèi a médiách od zaèiatku 20.
storoèia v porovnaní vlastným britským se-
bahodnotením a dopad britskej kon�trukcie
balkanizmu na britskú zahraniènú politiku.
Alexandra Bitu�íková z Banskej Bystrice
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priblí�ila publiku symboliku a rituály vyu-
�ívané na Slovensku poèas komunistickej
diktatúry. Toto obdobie porovnala s trans-
formaèným obdobím po páde totality, ktoré
charakterizuje masívny nástup nacionaliz-
mu a jeho významu v politickom a spolo-
èenskom �ivote Slovenska. Podrobne ana-
lyzovala súèasnú národnú symboliku a jej
miesto v súèasnom spoloèensko-politickom
vývoji. Juraj Podoba z Bratislavy prezento-
val problematiku vytvárania novej symbo-
liky národného postkomunistického �tátu na
príklade Vodných diel na Dunaji. Vo svo-
jom vystúpení sa pokúsil charakterizova�
a zároveò h¾ada� príèiny premeny jedného
z dôle�itých symbolov stalinizmu a budo-
vania komunizmu na súèasný k¾úèový sym-
bol slovenského národa a slovenskej �tát-
nosti. Symbolizáciu tohto technického diela
a s òou spojené rituály priblí�il publiku pre-
zentáciou aktuálneho ilustraèného materiá-
lu. Agita Misaneová z Rigy hovorila o vy-
u�ívaní atribútov tradiènej kultúry poèas
súèasného transformaèného vývoja loty�-
skej spoloènosti. Zasadnutie uzavrel príspe-
vok Cristophera Peeta z Alberty, ktorý na
základe svojich výskumov v ju�nej Ázii
analyzoval situáciu a postavenie tibetskej
emigrácie (vrátane reprezentácie lamaistic-
kého nábo�enského spoloèenstva) v Indii.

Konferenciu dopåòali aj viaceré sprievod-
né akcie. Vo �tvrtok sa mohli záujemci zú-
èastni� exkurzie do Nizozemského múzea
v prírode v Arnheme. Túto dobre zorganizo-
vanú a zaujímavú akciu nesprevádzala iba
prehliadka múzea a rôzne príjemné poduja-
tia spoloèenského charakteru, ale aj úèas�
v paralelných stretnutiach malých pracov-
ných skupín, zlo�ených z úèastníkov konfe-
rencie a vybraných holanských odborníkov,
ktoré sa venovali rôznym �peciálnym témam
a problémom.

Poèas piatku bolo mo�né nav�tívi� pre-
dajnú výstavku odbornej literatúry, ktorá

sa konala vo foyeri Krá¾ovského ústavu tró-
pov. V podveèerných hodinách sa konalo
plenárne stretnutie èlenov SIEF, ktoré zvo-
lilo nového prezidenta tejto medzinárod-
nej vedeckej organizácie. Pre nasledujúce
volebné obdobie sa ním stal Herman Roo-
denburg.

6. konferenciu SIEF uzavrelo zaujímavé
vystúpenie Reinharda Johlera z Viedne, ktorý
sa venoval procesu vytvárania novej Európy
z poh¾adu symboliky a rituálov, sprevádza-
júcich tento proces.

Objektívne hodnotenie medzinárodných
kongresov s viac ako dvoma stovkami ak-
tívnych úèastníkov je v�dy ve¾mi proble-
matické. Kvalita vystúpení býva rôznoro-
dá, tak isto ako úroveò jednotlivých
plenárnych èi paralelných zasadnutí. Táto
rôznorodos� bola v prípade 6. konferencie
SIEF e�te zvýraznená úèas�ou viacerých
antropológov a historikov, prípadne aj ïal-
�ích spoloèenských vedcov. V ka�dom prí-
pade na tomto dobre zorganizovanom ve-
deckom stretnutí odznelo mnoho podnetných
referátov i diskusných vystúpení. Kongres
zároveò ukázal, �e aj konzervatívne spolo-
èenstvo európskych etnografov a folkloris-
tov sa dnes u� otvára voèi podnetom z his-
torických a sociálnych vied, a predov�etkým
voèi sociálnej a kultúrnej antropológii.
Z môjho pozorovania priebehu kongresu sa
to javí tak, �e tento proces je zámerne sti-
mulovaný niektorými poprednými osobnos-
�ami z prostredia SIEF. Kongres ukázal, �e
aj tieto vlastivedné humanitné disciplíny u�
nemajú záujem zotrváva� na stereotypoch
19. a zaèiatku 20. storoèia, a majú záujem
aktívnej�ie sa podie¾a� na dekon�trukcii
mýtov a stereotypov, ktoré sami v minulos-
ti vytvárali. Je to ale otvorený proces: èo
bude na jeho konci, je dnes zrejme e�te pred-
èasné predpoveda�.

Juraj Podoba
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NET � STRETNUTIE EURÓPSKEJ SIETE ETNOGRAFICKÝCH A SOCIÁLNO-
HISTORICKÝCH MÚZEÍ

 V dòoch 16.- 19. mája 1998 sa v Kra-
kove na pôde Etnografického múzea stret-
li národní kore�pondenti Európskej siete
etnografických a sociálno-historických mú-
zeí �NET�. Programom tohto stretnutia,
ktoré pí�e svoju históriu od roku 1993, keï
sa v Parí�i stretli po prvý raz pracovníci
etnografických a sociálnohistorických mú-
zeí na spoloènej konferencii. Okrem vec-
ných problémov, odborných i vzájomných
kontaktov �východ � západ� bolo jedným
z výsledkov konferencie aj vytvorenie pub-
likaèného priestoru na vzájomný kontakt a
informovanos�, ktorý dostal názov � NET�.
Jeho vydávania sa iniciatívne ujalo Minis-
terstvo kultúry a sociálnych vecí francúz-
skej komunity v Belgicku, ktoré ho finan-
cuje a dodnes sa zhos�uje funkcie
koordinátora pracovník tohto úradu pán Da-
mien Watteyne. Technickú stránku tohto
èasopisu donedávna zabezpeèovala Dr. Jas-
na Palièková a Slovenské národné múze-
um. Slovensko bolo na parí�skej konferen-
cii zastúpené poèetnou delegáciou, ktorej
náklady na vyslanie, rovnako ako na dru-
hú konferenciu hradilo Ministerstvo kul-
túry SR. Slovensko tak vyslalo pozitívny
signál záujmu o spoluprácu, zároveò tým
slovenskí etnografi dostali mo�nos� prezen-
tova� svoje pracoviská, my�lienky i prob-
lematiku na�ej etnomuzeológie, získa� kon-
takty, sprostredkované skúsenosti z foriem
práce múzeí, tvorby zbierok, rie�enia prob-
lematiky zastúpenia etnických minorít atp.
(Bli��ie pozri � Múzeum 3, 1993, s. 47,
alebo zborník konferencie, ktorý vydalo
Museé Nationale des Arts et Traditions Po-
pulaire). Problematika múzeí a dokumen-
tácia etnických minorít u� v�ak okrem iné-
ho dominovala na druhej konferencii v
Bukure�ti v roku 1996, ktorá mala na prog-
rame konkrétnej�ie témy pre etnomuzeo-
logickú prax i problematiku �ivota etnic-
kých spoloèenstiev Európy. Jedným z

hlavých bodov programu májového stret-
nutia kore�pondentov v Krakove, pod pat-
ronátom Európskej komisie, bola príprava
u� III. konferencie, ktorá bude v dòoch 11.
� 12.  februára 1999 v Belgickom La Mar-
lagne (Wépion Namur) pod názvom: �Et-
nografické a sociálno-historické múzeá v
premenách súèasného �ivota v ústrety no-
vému tisícroèiu.� Téma plenárneho zasa-
dania konferencie: �NET� ako spoloèný
prejav spolupráce európskych etnografic-
kých múzeí.

Stretnutia sa zúèastnilo �trnás� národných
kore�pondentov a dohodli sa na nasledovných
témach okrúhlych stolov:

1. �NET� ako spoloèný prejav spoluprá-
ce európskych etnografických múzeí.

2. Výmena výstav � základné kritériá pre
európske partnerstvo.

3. Zdedené symboly a ich vyu�ívanie na
politické ciele.

4. Interakcie rozdielnych etnických iden-
tít v európskej perspektíve.

5. Odraz prírodných alebo politických
katastrof v ka�dodennom �ivote a v ¾udo-
vom umení.

6. Etnografické múzeá a súèasné zmeny
�ivota v ústrety novému tisícroèiu.

7. Dokumentácia súèasného ka�doden-
ného �ivota � zber predmetov pre budúce
tisícroèie.

8. Problematika kultúrnej identity v sú-
èasnosti z h¾adiska etnologických múzeí.

Témou plenárneho zasadania konferen-
cie bude �iesta téma, ktorá je pomerne �iro-
ká a mô�e zahrnú� �ir�ie aspekty pozícií,
úloh a spôsobov vzájomného spoznávania
sa národov Európy. Okrem toho sa kore�-
pondenti na stretnutí venovali zmenám, kto-
ré sú v podmienkach projektov RAFAEL
pre rok 1998 a 1999, zva�ovalo sa oficiál-
ne postavenie NET (in�titucionalizovanie,
alebo nie). Zatia¾ zví�azila predstava vo¾-
ného zdru�enia spolupracujúceho s ICOM,
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ICME i Európskou komisiou. Ïalej to bola
otázka a forma prípravy spoloènej fotogra-
fickej výstavy poèas konferencie, na kto-
rej by sa mali prezentova� krajiny a regió-
ny fotografiami z rovnakých �ivotných
situácií z pelomu 19. a 20. storoèia a zo
súèasnosti (6 foto ÈB 30 x 40 cm s témou
� die�a � narodenie, krst, matka a die�a �
dospelos� � svadba, partnerstvo � staroba
� �ivot � pohrebné zvyky atp.). Z výstavy
by malo viedenské ÖMV pripravi� katalóg.
Otázka vydávania èasopisu NET, ktorý bol
hodnotený ako potrebný kontakt a zdroj in-
formácií pre prípadnú spoluprácu v medzi-
konferenènom období, sa ujasní po jedna-
niach s doteraj�ím vydavate¾om, keï�e
paradoxne vlaòaj�ie vydania zabrzdil ne-

dostatok príspevkov, a tým sa naru�ilo èer-
panie financií urèených vydavate¾om na
tento úèel.

V poznávacej èasti stretnutia sa kore�-
pondenti zoznámili s expozíciami hostite¾-
ského múzea, nav�tívili múzeum �a�by soli
vo Wieliczke. Zaujímavým podnetom na
rozmý�¾anie i úvahy o potrebe pertraktova-
nia tém rasových a etnických predsudkov v
súèasnej Európe bola náv�teva �tátneho
múzea v Osvienèime a jeho expozícií kon-
centraèných táborov Auschwitz a Birkenau.
O dobrú organizáciu a príjemné prostredie
sa postaral po¾ský kore�pondent dr. Andr-
zej Rataj, vedenie múzea a ïal�í kolegovia,
ktorým patrí vïaka.

  Martin Me��a

GEDÄCHTNIS UND ERINNERUNG
Kollektive Identitäten in Zentraleuropa in der Moderne.� Pamä� a spomínanie.
Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny.
Rakúsko-slovenská konferencia, Smolenice 20.-22.4. 1998.

V druhej polovici apríla sa na Smolenic-
kom zámku uskutoènila trojdòová konferen-
cia, na ktorej sa stretli rakúski a slovenskí
historici, filozofi, etnológovia, kunsthistori-
ci, hudobní, literárni a divadelní vedci. Hlav-
nými iniciátormi boli zástupcovia �peciálne-
ho výskumného programu SFB Moderne
z Univerzity v Grazi, Historického ústavu
SAV a Spoloènosti pre dejiny a kultúru stred-
nej a východnej Európy v Bratislave. Otáz-
ky, ktoré boli po tri dni v centre záujmu zú-
èastnených vedcov, boli venované prejavom
a obsahom kolektívnych pamätí v stredoeu-
rópskom regióne, ich etnickej, jazykovej
a kultúrnej mnohovrstvovosti. Referáty boli
rozdelené do troch tematických okruhov.

V prvom (Pamä�, spomienky, symboly.
Kultúrnoteoretické aspekty) odzneli príspev-
ky týkajúce sa semiotiky literárnej a výtvar-
nej viedenskej moderny (R. Reichensperger,
Komisia pre literárnu vedu, Rakúska akadé-
mia vied, Viedeò), mýtizácie kolektívnej iden-

tity predstavite¾ov slovenského literárneho ro-
mantizmu (P. Zajac, ÚSL SAV). Zaujímavý
bol poh¾ad T. Pichlera (FÚ SAV) na mecha-
nizmy �spomínania� a �zabúdania� poèas 19.
a 20. storoèia na území Slovenska, ako aj roz-
bor prejavov kolektívnej identity vo verejnom
priestore mesta ako demon�trácie politickej
moci (H. Uhl, SFB Moderne, Graz).

Druhú tematickú oblas� (Pamä� a spomí-
nanie v stredoeurópskom regióne) otvorila G.
Kiliánová (ÚEt SAV, Visiting Fellow IFK,
Viedeò). Vo svojom vystúpení sledovala na
príklade pohrebných zvykov mechanizmy vy-
jadrenia príslu�nosti k urèitému (lokálnemu,
etnickému, konfesionálnemu) spoloèenstvu.
Ohlasy francúzskeho fyziokratizmu vo vie-
denskom hudobnom klasicizme a romantiz-
me predstavil H. Haslmayr (Musikhochschu-
le, Graz), vplyv meniacich sa socio-politických
kontextov na symboliku hudobného nástroja
fujary sledoval I. Maèák (SNM, Bratislava),
divadelný �ivot v Bratislave pred a po roku
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1918 bol témou príspevku A. Gruskovej
(V�MU, Bratislava).

Tretí okruh (Sociálno-politické nástroje
pamätí � �riadené� spomínanie) uviedol ¼.
Lipták (HÚ SAV), ktorý vo svojom referáte
sledoval zmeny funkcií verejných priestorov
miest, ich vyu�ívanie a zneu�ívanie politic-
kou mocou v 19. a 20. storoèí. Podobný
problém rozoberal P. Stachel (SFB Moder-
ne, Graz) na príklade viedenského Helden-
platz a jeho meniacej sa znakovosti. D. Bo-
øutová (UK, Bratislava) prehodnotila význam
diela architekta D. Jurkovièa, vz�ah me�tian-
skych vrstiev k chudobe na spolkových ak-
tivitách 19. a 20. storoèia demon�trovala E.
Mannová (HÚ SAV, Bratislava).

Okrem �ivej diskusie k jednotlivým prí-
spevkom boli ve¾mi in�pirujúce informatív-
ne vystúpenia Prof. Csákyho (Univerzita
Graz) a Prof. �igraia (poboèka Rakúskeho
ústavu pre východnú a juhovýchodnú Euró-
pu, Bratislava) o perspektívach ïal�ích ra-
kúsko-slovenských vedeckovýskumných pro-
jektov a mo�nostiach �tudijných pobytov
Rakúsku. Trojdòové podujatie v Smoleni-
ciach charakterizovala vysoká odborná úro-
veò a zaujatos� problematikou, ako aj prí-
jemná atmosféra pri odborných i osobných
kontaktoch. Treba dúfa�, �e bolo len jedným
z radu ïal�ích kvalitných medzinárodných
vedeckých stretnutí.

Monika Vrzgulová

130 ROKOV MESTSKÉHO MÚZEA V BRATISLAVE

V roku 1868 bolo Okrá�¾ovacím spolkom
mesta Bratislavy zalo�ené múzeum, ktoré je
dodnes pamä�ou tohto mesta. Nie je v�ak len
ustanovizòou, v ktorej sa zhroma�ïujú
a uchovávajú najrozliènej�ie doklady o jeho
dávnej i nedávnej minulosti. Mestské múze-
um v Bratislave je dôle�itou kultúrnou, ve-
deckou i osvetovou in�itúciou, ktorá má ne-
zastupite¾né miesto pri spoznávaní Bratislavy,
jej kultúry a histórie a ktorej význam vo via-
cerých smeroch �iroko prekraèuje hranice
mesta i múzejníctva. Hoci jeho jadro, tak ako
múzeí v�eobecne, tvoria najmä zbierkové
fondy zo sféry prírody, histórie a kultúry
mesta, ve¾mi dôle�itá je aj jeho rozsiahla
výskumná èinnos�, èasto úzko spojená
s ochranou pamiatok (v minulosti pri obno-
ve Bratislavského hradu, v súèasnosti hradu
Devín atï.). Tu mo�no spomenú� i fakt, �e
práve odèlenením z Mestského múzea v Bra-
tislave vznikol napr. aj dne�ný Mestský ús-
tav ochrany pamiatok a Galéria mesta Brati-
slavy. Mestské múzeum v Bratislave je
pracoviskom, na ktorom bol vytvorený aj
Automatizovaný múzejný informaèný sys-
tém, ktorý tvorí dôle�itý medzník vo vývoji

spracovania zbierok múzeí na Slovensku.
Z h¾adiska laickej verejnosti je dôle�itá zasa
expozièná èinnos� múzea, v rámci ktorej
sprístupòuje náv�tevníkom okrem historickej
aj viaceré �pecializované expozície (napr.
farmácie, historických hodín, vinohradníc-
tva, umeleckých remesiel, zbraní), ktoré sú
umiestnené v historicky cenných budovách.
Ve¾ký priestor poskytuje múzeum aj výsta-
vám rozlièného zamerania. Dôle�itou súèas-
�ou prezentácie výsledkov Mestského múzea
je aj bohatá publikaèná èinnos�, ktorej výz-
namnou zlo�kou je vydávanie roèenky Bra-
tislava od roku 1965. Uvedené fakty sú len
zlomkom z histórie i bohatej súèasnosti
Mestského múzea v Bratislave, ktorú si pri
príle�itosti jeho zalo�enia pripomenuli 7. júna
1998 aj úèastníci slávnostného stretnutia
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
V jednotlivých vystúpeniach, ktoré pribli�o-
vali históriu, význam i spoluprácu múzea
s inými in�titúciami doma i v zahranièí, bola
èasto spomenutá vysoká odborná úroveò jeho
pracovníkov i kvalita výsledkov ich práce,
ako aj stále prítomný a dnes tak potrebný
entuziazmus. Súèas�ou stretnutia bolo i odo-



227

vzdanie ocenení viacerým bývalým i teraj-
�ím pracovníkom i spolupracovníkom múzea.
Stretnutie, ktoré ukonèil koncert Cappely Is-
tropolitany, bolo jednou z akcií osláv výro-
èia Mestského múzea v Bratislave. V nede-
¾u 7. júna sa bolo mo�né vráti� na nádvorí
Starej radnice a na Hlavnom námestí do at-
mosféry Bratislavy na prelome storoèí. V rad-
nici bola sprístupnená výstava Bratislava
1848-1918. Súèas�ou osláv bol aj medziná-
rodný odborný seminár Spolky a me�tianska
spoloènos� v stredoeurópskom regióne v ob-
dobí 1848-1918 v dòoch 8.-9. júna, ktorého
výsledky budú publikované v samostatnom
zborníku. Mestské múzeum svojím zamera-
ním na Bratislavu, mesto s obyvate¾stvom
v minulosti i dnes rôznorodým po viacerých
stránkach, má ve¾mi blízko aj k etnografii
a etnológii. A nie je to len preto, �e má po-
èetný etnografický zbierkový fond, samostat-

né etnografické a národopisné expozície a �e
v òom pracovali i pracujú odborníci � etno-
grafi. Je to najmä �územie�, a to nielen v úz-
ko teritoriálnom zmysle, ktoré je spoloèné
etnológii i jubilujúcemu múzeu: èlovek, ¾udia
v meste, spôsob ich �ivota a jeho premeny
v èase. Túto spätos� dokazuje èastá spoluprá-
ca vedeckých i vysoko�kolských etnologic-
kých pracovísk s Mestským múzeom v Bra-
tislave. Jedným z posledných príkladov je
dielo Ústavu etnológie SAV Slovakia � Eu-
ropean Context of Folk Culture, ktorého ob-
razovú zlo�ku obohatili aj vyobrazenia via-
cerých ojedinelých exponátov múzea. Hoci
oficiálne blaho�elania u� odzneli, predsa
mo�no e�te poveda�: V�etko najlep�ie Mest-
skému múzeu v Bratislave, ktoré bude v�dy,
neustále súèasné práve tým, �e spája minu-
los� s budúcnos�ou.

Juraj Zajonc

NA MAGRO VÝSTAV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU Ú¼UV-u V ROKU 1997

Uchovávanie hodnôt tradiènej slovenskej
¾udovej kultúry patrí k úlohám, ktoré plní
Ú¼UV u� viac ako 50 rokov. Za toto ob-
dobie vznikli v tejto in�titúcii bohaté do-
kumentaèné fondy, obsahujúce okrem uni-
kátnych fotograf ických a písomných
materiálov zachytávajúcich podoby tradiè-
nej výroby a remesiel aj hodnotné zbierky
autentických artefaktov. Pochádzajú z roz-
lièných oblastí tradiènej ¾udovej ú�itkovej
a dekoratívnej umeleckej tvorby i z pro-
dukcie tvorcov a výrobcov pôsobiacich v
Ú¼UV-e. Sústredená �kála výtvarných a
technologických foriem tradiènej i umelec-
kej výroby na Slovensku z 19. a 20. storo-
èia tvorí nevyhnutné východisko h¾adania
nových ciest vo vývoji súèasnej ¾udovej
umeleckej výroby a zároveò je jedineèným
prameòom vedeckého skúmania a rekon-
�truovania jej vývoja.

V  roku 1997 sa vedenie Ú¼UV-u roz-
hodlo èas� svojich dokumentaèných fondov

sprístupni� aj pre �ir�iu verejnos�, a to for-
mou série výstav v mesiacoch jún a� októ-
ber. Prvá výstava nazvaná Tradícia a súèas-
nos� (jún-júl) bola venovaná tradiènému
pou�itiu a dne�nej podobe modrotlaèe v pro-
dukcii Ú¼UV-u a technike vybíjania dreva.
Nasledujúce dve výstavy Klenoty zo zbie-
rok Ú¼UV I, II (júl-august) boli zamerané
priamo na prezentáciu autentických artefak-
tov pastierskeho umenia (tradièné drevené,
ko�ené, kovové a rohovinové predmety) a
ú�itkových i dekoratívnych keramických
predmetov (hrnèina, majolika) z dokumen-
taèných fondov Ú¼UV-u. Tradièný ¾udový
odev v týchto fondoch a z neho vychádza-
júcu súèasnú odevnú tvorbu Ú¼UV-u pre-
zentovala výstava Tradièný a súèasný odev
(september-október). Výstavy mali za cie¾
kultúrne dedièstvo uchovávané v zbierkach
Ú¼UV-u nielen sprístupni�, ale aj predsta-
vi� ako východisko h¾adania súèasných mo�-
ností a podôb ¾udovej výroby.
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Mo�nos� vidie� na vlastné oèi predme-
ty, v ktorých je uchovaná remeselná zruè-
nos� a umelecké dedièstvo predkov, je pre
ka�dého milovníka umenia i záujemcu o
vlastnú minulos� zá�itkom. No zotrváva�
iba na úrovni zá�itku, príjemného vizuál-
neho vnemu bez mo�nosti spozna� miesto
a èas vzniku alebo funkciu toho-ktorého
predmetu v súdobom spôsobe �ivota v�ak
dnes u� nestaèí. Poznávanie kultúry, vývo-
ja jej rozmanitých a �pecifických podôb
ako jedna zo základných podmienok for-
movania kultúrnej identity ka�dého z nás
musí by� zalo�ené na �irokej báze kvalit-
ných poznatkov. Spomenuté výstavy som
sa sna�il vníma� ako laik h¾adajúci kon-
krétne informácie i ako odborník, ktorý
chápe vystavené exponáty ako unikátne
prvky neustále sa meniaceho komplexu
kultúry. Výsledkom bol síce príjemný po-
cit z vystavených �pekných vecí� a z uve-
domenia si faktu, �e ich uchovávaniu je
venovaná nále�itá pozornos�, proti nemu
v�ak stálo poznanie, �e forma prezentácie
umo�nila dozvedie� sa ve¾mi málo o ka�-
dom vystavenom artefakte. Popisy obsahu-
júce lokalizáciu, èasové obdobie a pome-
novanie predmetu obsahovali síce základné
údaje, ktoré v�ak boli len mechanicky od-
písané zo sprievodných dokumentov. Tak
sa stalo, �e ak bol údaj v tomto dokumen-
te nesprávny, èo bolo vo viacerých prípa-
doch, objavil sa aj na popise. Tak boli napr.
nesprávne pomenované niektoré odevné sú-
èiastky, zle lokalizované hrnèiarske výrob-
ky. Je samozrejmé, �e laický náv�tevník
prijíma aj nesprávny údaj ako pravdivý.
Mätúco pôsobili aj ve¾ké èíslice uvedené
pred ka�dým údajom na popise. Najskôr
som sa nazdával, �e ide o èísla v katalógu.
No pri pátraní po òom som sa dozvedel,
�e ide o inventárne èísla predmetov v zbier-
kovom fonde, ktoré sú pre náv�tevníka ne-
podstatné a nadbytoèné. Situáciu �zachra-
òovali� informaèné letáèiky, ktoré
obsahovali údaje nad rámec toho, èo mo-

hol náv�tevník vidie� a naznaèovali oba
hlavné zámery ka�dej z výstav. Aj tieto
materiály mali rozliènú obsahovú i grafic-
kú úroveò (napr. letáèik k poslednej výsta-
ve mal nadpis Text na infoleták). Za nie
celkom vhodný pova�ujem aj prístup k in-
�talácii výstav s pou�itím sklených vitrín a
drevených kon�trukcií z dosák a konárov.
Najmä druhý in�talaèný prvok nie je toti�
univerzálny. Mo�no ho pou�i� pri prezen-
tácii výrobkov z ko�e, keramiky, prípadne
niektorých textílií. Diskutabilné, ba ne-
vhodné je jeho spojenie s jemnou prela-
movanou vý�ivkou alebo èipkou. Pri in-
�talácii sa vo viacerých prípadoch prejavila
aj neznalos� funkcie jednotlivých predme-
tov, èoho výsledkom bolo ich nesprávne
umiestnenie (napr. vý�ivky vystavené z
rubu, odevné súèiastky obrátené hore no-
hami). Aj kvôli týmto nedostatkom èasto
zanikal druhý zámer výstavy � naznaèenie
vývojového aspektu od autentického arte-
faktu z minulosti k súèasnému výrobku
Ú¼UV-u.

Uvedené pripomienky naznaèujú, �e
hoci bol obsah i zámer výstav vymedzený
reálne a zaujímavo, nebol realizovaný dô-
sledne a úplne. Je prekvapujúce, �e toto
kon�tatovanie sa via�e k výstavám reali-
zovaným Ú¼UV-om, ktoré mali v minu-
losti nielen vysokú estetickú, ale aj odbor-
nú úroveò. Ú¼UV v�dy disponoval �irokou
�kálou odborných pracovníkov, ktorých ve-
deckovýskumná èinnos�, ktorá je aj zákla-
dom jeho aktivít vo sfére vývoja nových
výrobkov, mala aj nezastupite¾né miesto v
celkovom kontexte vedeckého kultúrnohis-
torického bádania na Slovensku. Práca s
artefaktom, prameòom èi dokumentom
mala v Ú¼UV-e punc odbornej a vedeckej
kvality, o ktorú sa mohol oprie� odborník i
laik. Kvalita spomínaných výstav v�ak vy-
voláva otázky o príèinách absencie dosta-
toènej miery odbornosti a komplexnosti,
bez ktorých nie je mo�né pracova� v nija-
kej sfére ¾udskej èinnosti.

                                         Juraj Zajonc
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OBRAZY SPOD VYSOKÝCH TATIER.
 Z TVORBY ADRIANA A MARIANNY STOKESOVCOV
(Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, júl-september 1997)

Bolo nede¾né ráno a viezli sme sa u� hod-
ný kus cez prázdnu obec, keï sa zrazu na
ceste pred nami zaèali vynára� zástupy ¾udí,
vracajúcich sa z kostola. A ako sa pribli�o-
vali, naskytol sa nám úchvatný poh¾ad. Iba
raz predtým na mòa nieèo tak silne zapôso-
bilo, bola to v èasoch Grosvenorskej galérie
dekoratívna ma¾ba Hornela a Henryho, kto-
rí vytvorili nezvyklé smelé línie zo smarag-
dovozelenej, zlatej, rumelkovej a bielej. Tak-
to zanietene opisuje svoj zá�itok z príchodu
do �diaru v roku 1905 anglický maliar Ad-
rian Stokes. Je to úryvok z cestopisu o Uhor-
sku, ktorý vy�iel roku 1909 v poprednom,
podnes jestvujúcom londýnskom vydavate¾-
stve Adam & Charles Black pod názvom
HUNGARY. Jeho autormi bola man�elská
dvojica výtvarníkov Anglièana Adriana Sto-
kesa a jeho man�elky rakúskeho pôvodu
Marianne. Citujeme ho z bulletinu, ktorý pri-
pravil Ján Botík a vydavate¾om bolo Národ-
né osvetové centrum a Slovenské národné
múzeum.

Mo�no podobným objavom, ako bol pre
Stokesovcov poh¾ad na podtatranskú dedinu,
bolo pre man�elov Botíkovcov o devä�desiat
rokov neskôr, poèas �tudijného pobytu v Spo-
jených �tátoch amerických, náhodné stretnutie
so samotným cestopisom, o existencii ktorého
sa na Slovensku ani v odborných kruhoch niè
nevedelo. Cestopis obsahoval 75 celostránko-
vých farebných ilustrácií. Tridsa�dva z nich Ján
a Marta Botíkovci na prvý poh¾ad lokalizovali
do oblasti Vysokých Tatier. Zachytávali príro-
du, vidiecku krajinu, charakteristické èrty sí-
diel, stavieb, ¾udí a ich obleèenia.

Stokesovcov, tak ako i dne�ných náv�tev-
níkov Tatier, zaujali prírodné scenérie Kri-
váòa, �trbského plesa, lesných záti�í, vte-
dy e�te malebných dedín Va�ca,
Mengu�oviec, �diaru a ako sami pí�u, pes-
tro obleèených slovenských ro¾níkov. Niet

sa èomu èudova�. Boli v duchu svojej doby
maliarmi i cestovate¾mi zároveò. Cestova-
te¾stvo, ktorého rozmach od konca 18. sto-
roèia súvisel s rozvojom dopravných pros-
triedkov, sa stalo v priebehu 19. storoèia
módnou zále�itos�ou. Umo�òovalo pozná-
va� cudzie krajiny, národy, zvlá�tnosti ich
kultúry a spôsobu �ivota. Získané poznatky
sa potom prezentovali �ir�ej verejnosti pros-
tredníctvom cestopisov. Uhorsko bolo zrej-
me pre Anglièanov, �ijúcich na prelome sto-
roèia, neznámou exotickou krajinou a
Slovensko s jeho horskou scenériou Tatier
mohlo by� zvlá�� prí�a�livé. Ladilo to s tren-
dom 19. storoèia, s jeho rodiacim sa turiz-
mom, objavovaním európskych ve¾hôr, ro-
mantizujúcim obdivom maliarov k horskej
krajine, in�pirujúcim rozvoj ma¾by v ple-
néri. Snahy o zachytenie prírody, krajiny,
zvlá�tností vidieckeho prostredia sa spájali
s úsilím o prehåbenie poznania èloveka v
spätosti s obklopujúcim prostredím. A tu
potom na�iel svoje miesto portrét. Man�e-
lia Stokesovci sa v tomto ideálne dopåòali.
Zatia¾ èo Adrian sa venoval krajinoma¾be,
Marianne zaujala viac figurálna, portrétna
ma¾ba. Ich obrazy majú okrem vysokej vý-
tvarnej hodnoty � Adrian Stokes bol za svoje
olejoma¾by a akvarely viackrát vyzname-
naný, získal medaily na svetových výsta-
vách v Parí�i a v Chicagu � zároveò vyni-
kajúcu dokumentárnu hodnotu. Sú cennými
dokladmi objektov ¾udovej architektúry �
identifikujeme na nich va�tianske, mengu-
�ovské, �diarske drevenice � ¾udských ty-
pov � zobrazujú autentické postavy v situá-
cii, portrétujú takmer s realistickou
presnos�ou ich ka�dodenné alebo sviatoèné
obleèenie, zachytávajú podrobnosti dekora-
tívnych detailov.

Adrian a Marianne Stokesovci nama¾o-
vali poèas svojho polroèného pobytu vo Vy-
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sokých Tatrách spolu 32 obrazov. Aspoò v
takom poète ich pou�ili ako ilustrácie svoj-
ho cestopisu. V skutoènosti ich bolo mo�no
viac. �tyri z publikovaných vyobrazení sa
vz�ahujú k Vysokým Tatrám, �estnás� bolo
nama¾ovaných vo Va�ci, pä� v Mengu�ovciach
a sedem v �diari. Dvadsa� z nich nama¾ova-
la Marianne a dvanás� Adrian. �ia¾, ani po
takmer detektívnom h¾adaní sa Jánovi a Marte
Botíkovcom nepodarilo nájs� originály ole-
jomalieb a akvarelov. V snahe sprístupni�
verejnosti na Slovensku doposia¾ neznáme
obrazy sa preto uchýlili k jedinému mo�né-
mu rie�eniu � vystavi� ich prostredníctvom

farebných fotokópií. V takejto forme boli
predstavené �ir�ej verejnosti v roku 1997
najskôr vo Východnej � tu tvorili jednu z
expozícií prezentovaných v rámci folklórne-
ho festivalu, a potom v Slovenskom národ-
nom múzeu v Bratislave. Sprievodcom k ex-
pozícii bol bulletin, ktorý okrem farebných
kópií obrazov priniesol i prelo�ené úryvky z
cestopisu. Usporiadate¾om výstavy a auto-
rom bulletinu bol Ján Botík. Tým, ktorí ne-
mali mo�nos� vidie� výstavu, odporúèame za-
obstara� si bulletin. Stojí za to.

                                     O¾ga Danglová


