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STOLIÈNÁ, RASTISLAVA (Ed.):
SLOVAKIA: EUROPEAN CONTEXTS
OF THE FOLK CULTURE
VEDA, Bratislava 1997, 365 pp., b/w, col.
ill., notes, index.

The book (published in English) is a result
of long-term efforts of Slovak ethnologists to
study and analyse various aspects of the Slo-
vak folk culture in its historic and broader
socio-cultural European relations.

For the Slovak ethnology the 1990s has
been a prolific decade, in which two large-sca-
le synthetic projects � Ethnographic Atlas of
Slovakia (Veda, Bratislava 1990) and a 2-vo-
lume Encyclopaedia of Slovak Folk Culture
(Veda, Bratislava 1995) were successfully ac-
complished and presented to public at large.
The results of the projects as well as positive
reactions of the public to both of them indica-
ted a strong interest in the finding of ethnolo-
gical analysis, reaching beyond the bounda-
ries of this scientif ic discipline or social
sciences as such. Simultaneously, these reac-
tions pointed to the need for a broader Euro-
pean comparison of the Slovak culture. The
book Slovakia: European Contexts of the Folk
Culture is an outcome of collaborative efforts
of a collective of 15 authors, specialists in the-
ir respective field of study, and mirrors their
long-term intense study of each given topic.
The whole research project was developed
under the scientific grant of the Slovak Grant
Agency �The Interethnic relations of Traditio-
nal Folk Culture (A Contribution to European
Regional Study).�

The main aim and ambition of the project is
not only to contribute to study of the traditio-
nal Slovak culture but it also strives to present
the Slovak tradition as an inseparable part of
the European cultural heritage, and by doing

so, to present Slovakia as an important, intere-
sting and unique cultural region, that has alwa-
ys had an important place in the cultural histo-
ry of the European continent. The authors of
the book based their analysis on the fact that
the geographic position of Slovakia has made
it a cross-roads of various cultural streams and
influences over the course of centuries. The
cultural traditions of this region have been
multicultural and multiethnic, rich in the va-
riety of forms. The analysis of the data collec-
ted over the course of study and research cle-
arly shows that the Slovak folk culture, in many
aspects of its existence, has wider geographic,
historic, ethnic, cultural, religious socio-eco-
nomic as well as geopolitical relations.

The structure and scope of the book fully
reflect the richness of the analysed folk phe-
nomena. The book is divided into 15 chapter,
each of which is devoted to the different part
of the Slovak folk culture analysed from the
view point of its historic development, socio-
cultural determinants and factors of its existen-
ce, forms, function and changes over the cour-
se of time. The authors draw our attention to
the traditional agriculture, handicrafts, folk
forms of trade, traditional cuisine, folk clothing
and footwear, settlements and dwelling, tradi-
tions of the local community and family, ca-
lendar and life-cycle customs, folk drama and
theatre, folk arts, narrative, songs, dances and
music. Even this brief enumeration shows that
the book covers a wide spectrum of the most
important and influential phenomena of the tra-
ditions of the Slovak folk culture.

The high quality of the ethnological ana-
lysis is well supplemented and completed by
the high quality of illustration, photographs
and graphic lay-out of the book. Carefully se-
lected photographs and pictures well illustra-
te each respective topic covered by the book,
and, at the same time, represent a large scope
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of forms and variety of ethnological photog-
raphic documentation in Slovakia, presented
in a visually appealing lay-out.

The publication is one of the basic contem-
porary synthetic works of the Slovak ethnologi-
cal research. It is intended both for specialists �
ethnologists, cultural  anthropologist,  historians
and for general public � everybody interested
in the cultural history, and folk heritage of cen-
tral Europe. In an attractive form the book pre-
sents a significant portion of the interests of the
Slovak ethnology and illustrates one of the ap-
proaches to socio-cultural study and analysis. It
has truly fulfilled the goal and intention of all
authors � to show the variety and richness of the
folk culture of Slovakia, point to its broade his-
toric, geographic and cultural relations, and in-
troduce it to the specialist and other readers out-
side the geographic boarders of Slovakia.

Contents:
Traditional agrarian culture (Peter Slavkov-

ský)
Handicrafts and home-produce (Michal

Ka¾avský)
Folk trade (¼ubica Fal�anová)
Food and eating (Rastislava Stolièná)
Clothes and footwear (Mojmír Ben�a)
Settlements and dwelling place (Soòa Ko-

vaèevièová)
Community of village and family (Zora

Apáthyová-Rusnáková, Rastislava Stolièná)
Calendar customs (Viera Feglová)
Family customs (Viera Feglová, Kornélia

Jakubíková)
Folk theatre (Daniel Luther)
Folk art (O¾ga Danglová)
Folk narrative (Gabriela Kiliánová)
Folk songs (Eva Krekovièová)
Folk dance (Stanislav Dú�ek)
Folk music (Oskár Elschek)

Eva Rieèanská

MANNOVÁ, E. (ed.):
ME�TIANSTVO A OBÈIANSKA SPO-
LOÈNOS� NA SLOVENSKU 1900-1989
Zborník, vyd. Academic Electronic Press,
Bratislava 1998. Príloha 57 è. b. foto, 256
strán.

Zborník z interdisciplinárneho vedeckého
sympózia Historického ústavu SAV a Ústavu

slovenskej literatúry SAV Me�tianstvo a ob-
èianska spoloènos� na Slovensku 1900-1989
v roku 1996 ponúka �èiastkové poh¾ady na
�me�tianskos�� na Slovensku z optiky historio-
grafie, sociológie, literárnej vedy, filozofie, et-
nografie. Sna�ia sa zmapova� mo�nosti prístu-
pov k tomuto mnohovrstvovému fenoménu
v súèasnom stave spoloènosti a vedeckého
poznania� (E. Mannová, s. 8). Devätnás� �túdií
sa dotýka problematiky me�tianstva nielen ako
mestského obyvate¾stva èi me�tianstva, ako ho
zo sociologického h¾adiska vyznaèil J. Pa�iak
(�V spoloèenstve mesta tvorí me�tianstvo spo-
loèenskú vrstvu, pre ktorú sú charakteristické
urèité vlastnícke vz�ahy, urèitý charakter vzde-
lania, �ivotnej a kultúrnej úrovne, urèitá for-
ma spoloèenských stykov a kontaktov a z to-
ho vyplývajúci mestský �ivotný �týl. Je to
spoloèenská vrstva sna�iaca si udr�a� v rámci
mestskej spoloènosti vy��í spoloèenský status.
Robí to prostredníctvom svojich funkcií v hos-
podárskom a spoloèenskom �ivote mesta,
v rámci svojho postavenia a vykonávaných
funkcií vo verejnej správe, v hospodárskych
in�titúciách, v mestských spolkoch a zdru�e-
niach�, s. 18), ale naznaèuje aj jeho súvislosti
na jednej strane s formovaním elít a intelektu-
álskych spoloèenstiev, na druhej strane aj
s prejavmi me�tiactva a malome�tiactva. Ide tu
teda o poznávanie viacerých foriem a prejavov
me�tianstva a obèianskej spoloènosti vo vývoji
Slovenska 20. storoèia. Väè�ina príspevkov sa
orientuje najmä na obdobie prvej polovice 20.
storoèia, èo vyplýva z historického vývoja, ako
kon�tatuje ¼. Lipták: �A� politické zmeny za
Slovenskej republiky a predov�etkým po feb-
ruári 1948 znamenali zásadný zlom v existen-
cii me�tianskych formácií�(s. 245).

Prvý okruh príspevkov analyzuje pod-
mienky vývoja me�tianskej spoloènosti z his-
torického a sociologického h¾adiska (E. Man-
nová: Podmienky vývoja me�tianskych vrstiev
na Slovensku v 20. storoèí, J. Pa�iak: Me�tian-
stvo a obèianska spoloènos� na Slovensku
v kontexte sídelného vývoja 1900-1989, V.
Krivý: �tyridsa�devä� miest: zmena a konti-
nuita, T. Pichler: Národovci alebo obèania.
In�titucionalizácia ako problém, ¼. Lipták:
Zmeny elít v me�tianskej spoloènosti v prvej
tretine 20. storoèia, K. Zavacká: Právny �tát
v predstavách Vladimíra Fajnora). Napriek
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tomu, �e ich otázky a odpovede sa vz�ahujú
k vymedzenému obdobiu, èasto s prekvape-
ním zis�ujeme ich dosah na objasòovanie nie-
ktorých prejavov obèianskej spoloènosti
v dne�ných 90. rokoch.

Druhý okruh príspevkov sa zameriava na
niektoré konkrétne problémy a skupiny mest-
ského obyvate¾stva z h¾adiska literárnej vedy,
urbánnej etnológie, folkloristiky, výskumu
orálnej histórie, materiálnej kultúry, spolkovej
èinnosti (P. Zajac: Slovenský intelektuál 20. sto-
roèia, D. Kr�áková: Obraz spoloèenského �ivo-
ta me�tianskych vrstiev v slovenskej literatúre
na konci 19. a zaèiatku 20. storoèia, M. Miku-
lová: Mestský �ivel (u) Janka Jesenského, P.
Minár: Mesto v slovenskej medzivojnovej fik-
cii, P. Salner: �idia v me�tianskej spoloènosti
Slovenska, E. Krekovièová: Obrazy vy��ích vrs-
tiev a mesta v slovenskom folklóre. Z. Kusá:
Spoloèenské rozdiely ako téma rozprávania
potomkov rodín predprevratovej inteligencie
a elity prvej ÈSR, R. Holec: Kultúra bývania
me�tianstva na Slovensku pred prvou svetovou
vojnou, M. M. Zubercová: Odevná kultúra me�-
tianstva na Slovensku 1900-1918, M. Vrzgulo-
vá: �eny zo stredných vrstiev a ich aktivity vo
verejnom priestore mesta 1918-1945, A. Fali-
sová: Zdravotno-sociálne aspekty v rodinách
na Slovensku 1918-1938, M. Èaploviè: Branné
organizácie na Slovensku v rokoch 1920-1938
so zrete¾om na èinnos� Sedliackej jazdy, J. Gre-
xa: �portové a telovýchovné spolky ako súèas�
formovania obèianskej spoloènosti na Sloven-
sku 1900-1945). Obsahujú mnoho zaujímavých
a neznámych informácií, ale aj podnetov na
ïal�ie bádanie.

To, èo treba na zborníku vysoko oceni�, je
úsilie zostavovate¾ky nezosta� iba pri zhroma�-
dení jednotlivých príspevkov z vedeckého pod-
ujatia. Obohatila publikáciu obsiahlou správou
(Namiesto záveru: správa z diskusie, s. 245-
250), ktorá roz�iruje poh¾ad na niektoré vybra-
né problémy témy, ïal�ou vizuálnou dimenziou
publikácie je ve¾ká obrazová príloha dobových
fotografií z archívov i rodinných albumov, ilu-
strujúca viaceré stránky �ivota me�tianskych
vrstiev v prvej polovici storoèia. Zborník je do-
plnený miestnym registrom a zoznamom auto-
rov. Ak niekomu v publikácii chýba cudzoja-
zyèné resumé, je to preto, �e v r. 1997 vy�la
kompletná nemecká mutácia tejto východisko-

vej práce tímu autorov, ktorému mo�no iba
úprimne zablaho�ela�.

Zora Vanovièová

HIERON
Religionistická roèenka II., 1997.
Vydala Slovenská spoloènos� pre �túdium
nábo�enstiev pri SAV Bratislava v spolu-
práci s vydavate¾stvom Chronos. Bratislava
1998. 150 strán.

Druhý roèník Hieronu predstavuje kvalit-
nú redakènú koncepciu èasopisu orientova-
nú na �iroký okruh problematiky religionis-
tického bádania, do ktorého sa priraïujú
najmä výskumy slovenských autorov. Desa�
�túdií prezentuje rozsah bádania od oblasti
�idovského nábo�enstva (Anders Hultgard:
Boh a obraz �eny v ranom �idovskom nábo-
�enstve), interpretácií a f ilozof ických vý-
chodísk N. Söderbloma a G. Widengrena
(Ake Hultkrantz: Poh¾ad na Boha v dejinách
� �primitívne nábo�enstvo� v interpretácii
Nathana Söderbloma , Milan Kováè: Od
Söderbloma k Widengrenovi � Tradície a re-
volúcie uppsalskej religionistiky), problema-
tiky buddhizmu (Milo� Hubina: Pratítjasa-
mutpáda v Mádhjamakakárike), taoizmu
(Marina Èarnogurská: Minulos� a súèasnos�
èínskeho taoistického centra Lou-kuan-
tchaj), nábo�enských predstáv Turkov (Xé-
nia Celnarová: Turecký sociológ Ziya Gökalp
a jeho poh¾ad na nábo�enské predstavy sta-
rých Turkov), cez archeologickú interpretá-
ciu detských hrobov (Michal Slivka: Die�a
na prvej i poslednej ceste � pochovávanie
detí v nádobách), sakrálnu symboliku (Mar-
tin Vanèo: Sakrálna symbolika palácovej ka-
plnky Karola Ve¾kého v Aachene), po psy-
chológiu nábo�enstva (Michal Strí�enec:
Nov�ie názory psychológie nábo�enstva na
glosoláliu) a vz�ahy nábo�enstva a matema-
tiky (Ladislav Kvasz: Dejiny nábo�enstva
a matematika). Takéto spektrum bohatých
informácií a literatúry si nájde v radoch èi-
tate¾ov mnohých záujemcov.

Informatívna èas� èasopisu zoznamuje èi-
tate¾ov s aktivitami slovenskej religionistiky
(J. Komorovský: Vedecká konferencia �Reli-
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gionistika a teológia�, M. Kováè: Severská
línia � nadviazanie spolupráce religionistic-
kých pracovísk v Uppsale a v Bratislave, T.
Podolinská: Religionistika v Centre pre �tú-
dium doby vikingskej v Oslo, M. Kováè: Pred-
ná�ková èinnos� a terénny výskum organizo-
vaný Slovenskou spoloènos�ou pre �túdium
nábo�enstiev pri SAV v roku 1997) a s nový-
mi religionistickými publikáciami.

Svojím druhým roèníkom èasopis Hieron
potvrdil nezastupite¾nos� a nadväznos� sloven-
skej religionistiky na medzinárodnú a inter-
disciplinárnu odbornú diskusiu a prínos slo-
venského bádania v tejto oblasti. Vydobyl si
tým stabilné miesto nielen medzi spoloèen-
skovednými èasopismi, ale aj v �irokej obci
èitate¾ov.

Zora Vanovièová

NÁRODOPISNÝ ZBORNÍK
Roèník 12, Matica slovenská, Martin 1998,
s. 191.

Národopisný sborník vychádzal v rokoch
1939-1947 ako zborník Národopisného odbo-
ru Matice slovenskej v Turèianskom Sv. Mar-
tine, v rokoch 1950-1952 v Slovenskej aka-
démii vied a umení v Bratislave. S jeho
obnoveným vydávaním zaèal v roku 1998
Národopisný odbor Matice slovenskej. Zosta-
vovate¾ a vedecký redaktor obnoveného zbor-
níka je Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.

Obnovený 12. roèník je venovaný pamiat-
ke jednej z najväè�ích osobností slovenskej
etnografie v 20.storoèí Jánovi Mjartanovi. Táto
dedikácia nie je náhodná, lebo to bola práve
jeho zásluha, �e na konci 30. rokov 20. storo-
èia zaèal na Slovensku vychádza� prvý náro-
dopisný èasopis � Národopisný sborník Mati-
ce slovenskej. J. Mjartan, vtedaj�í predseda
Národopisného odboru MS, bol nielen zakla-
date¾om zborníka, ale aj jeho prvým redakto-
rom. V tejto aktivite ho postupne vystriedali
ïal�ie osobnosti slovenského národopisu �
Rudolf Bednárik a Andrej Melicherèík.

Zalo�enie Národopisného sborníka MS
bolo súèas�ou nového smerovania práce Ná-
rodopisného odboru MS v 30. rokoch, kedy
práve J. Mjartan kládol dôraz na vedecké
spracovanie a interpretovanie faktov o ¾udo-
vej kultúre. Ako kon�tatuje vo svojom úvo-

de dne�ný vedecký redaktor, v I.- XI. roèní-
ku zborníka sa aj napriek vtedaj�iemu nedos-
tatku odborne erudovaných etnografov re-
daktorom podarilo napåòa� obsah
jednotlivých roèníkov hodnotnými príspev-
kami, z ktorých viaceré sa citujú v odbornej
spisbe doteraz. Ako ka�dý dobre redigovaný
èasopis, aj zborník plnil v svojej dobe i funk-
ciu organizátora národopisnej práce na Slo-
vensku.

Dnes, 45 rokov po zániku Národopisného
sborníka MS, chce jeho vydavate¾ nadviaza�
na pozitívne tradície tohto periodika, roz�íri�
publikaèné mo�nosti slovenským národopis-
com a prispie� tak k rozvoju tejto vednej dis-
ciplíny na Slovensku.

Obnovený roèník Národopisného zbor-
níka MS obsahuje okrem úvodných príspev-
kov J. Marku�a a J. Podoláka ïal�ie tema-
tické bloky � �túdie, Jubileá, Správy,
Kroniku Národopisného odboru MS, Litera-
túru, Bibliografiu.

Súbor vypublikovaných vedeckých �túdií
musel reflektova� v slovenskej etnológii ak-
tuálnu problematiku interetnických súvislos-
tí ¾udovej kultúry. Sem patria príspevky K. Ja-
kubíkovej Etnokultúrne vz�ahy v oblasti
ju�ného Slovenska, M. Ka¾avského Jazyk a et-
nická toto�nos� v zmie�anom prostredí i ne-
tradiène videnú túto problematiku v príspev-
ku ¼. Droppovej Poh¾ad na Slovákov a iné
etniká cez zbierku slovenských prísloví Adol-
fa Petra Zátureckého.

V materiálových príspevkoch k otázkam
tradiènej ¾udovej kultúry sa obnovený zbor-
ník hádam najviac priblí�il k svojim zaklada-
júcim roèníkom. Tento súbor obsahuje prí-
spevky P. Slavkovského Tradièné spôsoby
mlátenia obilia na východnom Slovensku, Z.
Beòu�kovej Tradièná kultúra regiónu Zemplín
(Preh¾ad charakteristických znakov), �. Mru�-
kovièa Kultúrnospoloèenská povaha, funkcia
a klasifikácia ¾udovej dekoratívnej tvorby, J.
Èukana Remeselníci v Sarva�i (Maïarsko).

J. Michálek vo svojom príspevku pribli�u-
je osobnos� Sama Cambela � Jazykovedec
Samo Cambel v dejinách slovenského národo-
pisu a ¼. Sýkorová zase Pavla Socháòa v prí-
spevku � Poh¾adnice Pavla Socháòa.

Jubileá sú venované nedo�itým 95. naro-
deninám J. Mjartana, 85. narodeninám M.
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Marku�a, 80. narodeninám B. Pollu a nedo�i-
tým 65. narodeninám P. �vorca.

V Správach sú komentované výsledky ak-
tuálnych národopisných projektov, konferen-
cií a výstav. Podobný informatívny charakter
má i Kronika Národopisného odboru MS, kde
sú glosované niektoré z jeho nosných aktivít.

K �tandardným rubrikám vedeckých èaso-
pisov patria recenzie. V tomto roèníku zbor-
níka sú o Encyklopédii ¾udovej kultúry Slo-
venska, èasopise Etnologické rozpravy, novej
publikácii M. Botíkovej � K. Jakubíkovej � S.
�vecovej: Tradície slovenskej rodiny a o prá-
ci J. Michálka: O ¾udovej slovesnosti.

Za ve¾mi podnetný a u�itoèný pova�ujem
nápad zaradi� do rubriky Bibliografia Regis-
ter Národopisného zborníka I - XI (1939-
1952), ktorý vypracovala V. Sedláková.

Na záver mo�no len skon�tatova�, �e zámer
zostavovate¾a sa v tomto roèníku podarilo spl-
ni�. Obnovený Zborník Národopisného odbo-
ru MS je na svete a pevne verím, �e si nájde
cestu nielen k svojim èitate¾om, ale i budúcim
spoluautorom. My v�etci, ktorí sme poznali
¾udské i vedecké kvality Jána Mjartana, máme
z tohto edièného poèinu ve¾kú rados�.

Peter Slavkovský

M.�TEFANKOVÁ:
ODEV NADLACKÝCH SLOVÁKOV
Kriterion, Bukure�� 1997. 60 + 45 ilus.,
rum., angl. resumé.

Pokusy o zaznamenanie a spracovanie folk-
lórnych a etnografických hodnôt Slovákov v
Rumunsku sú star�ieho dáta. Zaèali u� v mi-
nulom storoèí a pokraèovali èinnos�ou predo-
v�etkým slovenských vzdelancov. Zbieraniu a
interpretácii informácií sa venovali jazyko-
vedci, literáti, uèitelia, poslucháèi vysokých
�kôl. Kni�ne vydal zozbieraný materiál i s
komentárom (svoju dizertaènú prácu) Pavel
Rozko�, Folklór Slovákov z rumunského Ba-
nátu (Bukure�� 1983), zbierku piesní Teèie
voda po Maru�i... (Bukure�� 1986) zostavili
�tefan Farár, Ivan Molnár, Al�beta Vancu, Al-
bina Zetochová. Treba v�ak pripomenú� aj ïal-
�ích zberate¾ov folklóru, autorov etnografic-
kých èlánkov, ktoré vychádzali predov�etkým

v antológii rumunských Slovákov Variácie,
ako sú Ondrej Zetocha, Anna Smi�nianska,
Ondrej �tefanko, Pavel ¼avrinec. Zmienky o
¾udovej kultúre Slovákov v Rumunsku sa vy-
skytujú aj v prácach lingvistov a dialektoló-
gov èi u� z Rumunska (Silvia Nita-Armas,
Benedek Grigore), alebo zo Slovenska (Pavel
Rohárik), v prácach etnografov v Maïarsku
(Ondrej Krupa), na Slovensku (Ján Botík). Na
univerzite v Bukure�ti sa písali a obhajovali
diplomové i dizertaèné práce s folklórnymi a
etnografickými témami (Benedek Morong).
Neskor�ie sa �túdiu etnografie venovali mla-
dí adepti (Tatiana �tefanková). Napriek tomuto
v podstate �ivému záujmu o výskum ¾udovej
kultúry Slovákov v Rumunsku chýbala dote-
raz reprezentatívna kni�ná publikácia, ktorá
by syntetizujúco predstavila jednu doménu
národopisnej vedy. Preto je vydanie knihy
Odev nadlackých Slovákov nielen absolútnou
premiérou u Slovákov v Rumunsku, ale aj dô-
le�itým kultúrnym èinom.

Mária �tefanková sa otázke odevu nadlac-
kých Slovákov venuje dlh�í èas. Èiastkové
výsledky svojho výskumu publikovala  vo Va-
riáciách è. 6 (Bukure�� 1984). Po r. 1989 sa
venovala aj iným oblastiam etnografie, po te-
rénnych výskumoch zorganizovala v spolu-
práci s Kultúrnou a vedeckou spoloènos�ou
Ivana Krasku viaceré výstavy o spracúvaní
konopí, o ko�ikárstve, hrnèiarstve, ¾udových
vý�ivkách v Nadlaku.

Kniha Odev nadlackých Slovákov vy�la
vo vydavate¾stve Kriterion v Bukure�ti (na
vydanie pripravil Ondrej �tefanko, zodpo-
vedná redaktorka Elena Diatcu, technický
redaktor Géczi János) s f inanènou podpo-
rou Ministerstva kultúry Rumunska. Vytla-
èila ju Obchodná spoloènos� Slávia a.s. v
Nadlaku. Kniha má túto �truktúru: Úvod, kde
autorka v krátkosti predstavila základné
údaje o príchode slovenského obyvate¾stva
do Nadlaku, o jeho vývine z profesijného,
spoloèenského a kultúrneho h¾adiska. Vo
V�eobecnom preh¾ade podáva základné as-
pekty týkajúce sa kultúry odievania v Nad-
laku, upozoròuje na hlavné vývinové ten-
dencie v odievaní.

Odevné súèiastky v slovenskom ¾udovom
kroji v Nadlaku je kapitola, v ktorej autorka
odborne pristupuje k téme, hodnotí odev nad-
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lackých Slovákov na základe údajov získa-
ných terénnym výskumom: �V odeve nadlac-
kých Slovákov sa zachovali rôzne archaické
prvky, ktoré navzdory pre�lým èasom nezme-
nili charakter strihu a funkènos�.� Túto konti-
nuitu ¾udového odevu mô�eme pova�ova� za
jeden z ïal�ích dôkazov zakotvenosti, zako-
renenosti a sily slovenského obyvate¾stva v
Rumunsku, za prejav duchovnej sily pretrva�,
stelesnený vo sfére materiálnych hodnôt. Na-
sleduje opis a rozbor súèiastok mu�ského,
�enského i detského odevu. Patrí k nemu aj
opis úèesu a pokrývok hlavy, ako aj opis �en-
ského odevu z ro¾níckeho prostredia. Napo-
kon v kapitole Slovo na záver sa autorka za-
mý�¾a nad miestom a funkciou ¾udového
odevu dnes, upozoròuje na potrebu zachová-
vania �týlovej èistoty tohto kroja, vyvarova-
nia sa gýèovým zlátaninám v duchu tej hrdos-
ti, s ktorou sa Nadlaèania hlásia za Nadlaèanov.

Kniha obsahuje zoznam informátorov, zoz-
nam pou�itej literatúry, ediènú poznámku týka-
júcu sa autorstva fotografií (Filip La�ut, Ondrej
Lehotský, �tefan Sýkora), vysvetlivky. Výtvar-
né �túdie a ilustrácie zhotovila autorka (kniha
obsahuje 60 obrazov a v prílohe 45 farebných
listov formátu A4). Publikácia má rumunské a
anglické resumé, ktoré spolu s bohatým ilustraè-
ným materiálom � kresbami, náèrtmi, fotogra-
fiami, uká�kami kroja a tkanín je zárukou reci-
povania tohto neka�dodenného diela nielen v
radoch odborníkov, ale aj �irokej verejnosti.

Dagmar Mária Anoca

MARTA BOTÍKOVÁ � JÁN BOTÍK:
V KRAJINE TOTEMOVÝCH STÅPOV
SNM, Bratislava 1998, 92 strán.

Publikácia man�elov Botíkovcov �V kra-
jine totemových ståpov� s podtitulom �Tra-
dície kultúry Indiánov severozápadného po-
bre�ia Severnej Ameriky� bola vydaná pri
príle�itosti rovnomennej výstavy v Sloven-
skom národnom múzeu � Historickom múzeu
v Bratislave. Autori v�ak nepripravili túto
publikáciu na pou�itie �ad hoc�, teda na bli�-
�ie osvetlenie vystavovaných exponátov, ku
ktorému sa tradiène radí krátky kontextuál-
ny úvod. Práve naopak, Botíkovci sa obratne
vyhli �jednorazovému� vyu�itiu ich publiká-

cie ako klasického katalógu výstavy a urobi-
li z nej ako z celku skutoèný kontextuálny
úvod do kultúry Indiánov severozápadného
pobre�ia. K tomuto rie�eniu im mo�no len
zablaho�ela�. Reflektovali akútny nedostatok
prekladovej a úplnú absenciu pôvodnej slo-
venskej odbornej literatúry venujúcej sa in-
diánskym kultúram ako výzvu a adekvátne
na òu reagovali. Celkovým poòatím sa preto
ich publikácia V krajine totemových ståpov
stáva nielen vydavate¾ským, ale predov�et-
kým kultúrno-edukaèným poèinom.

Umo�òuje nielen odborníkom, ale aj �iro-
kým vrstvám laickej verejnosti oboznámi� sa
prístupným spôsobom, a pritom na vysokej
odbornej úrovni s tradíciami, kultúrou, remes-
lom, mytológiou a umením Indiánov Severo-
západu. Ide o prvú odbornú prácu z oblasti in-
diánskych kultúr z pera slovenského autora.
Je preto pote�ite¾né, �e je hneï spojená s kva-
litnou prezentáciou v SNM, ale predov�etkým,
�e je koncepène zostavená na profesionálnej
úrovni.

Man�elia Botíkovci získali teoretické a ma-
teriálové podklady na zostavenie tejto publi-
kácie poèas svojho dlhodobého výskumného
pobytu na Evergreen State College v meste
Olympia v USA. Vyu�ili to najmä na preniknu-
tie do kultúrnych dejín pôvodných obyvate¾ov
tejto oblasti. Ide najmä o indiánske kmene Lum-
mi, Salish, Skagit, Twana, Snuqualmi, Chinook,
Chehalis, Klallam, Quinault, Quileute, Makah
a Nootka, ale èerpali aj z tradícií ïal�ích kme-
òov Severozápadu, ktorých pôvodné teritóriá
boli len o nieèo vzdialenej�ie od oblasti pôso-
benia výskumníkov. I�lo najmä o významné
kmene Haida, Tlingit, Kwakiutl a ïal�ie.

V recenzovanej publikácii autori predstavu-
jú geografické a prírodné podmienky, v ktorých
Indiáni Severozápadu �ili a �ijú, ich jazyky, spo-
loèenský �ivot, rybolov a tradièné remeslá. Ïa-
lej sa detailnej�ie venujú ich mytológii, escha-
tologickým predstavám a funerálnym praktikám.
Zvlá�� tieto pasá�e o duchovnom �ivote Indiá-
nov si zaslú�ia osobitnú èitate¾ovu pozornos�.
Solídne je spracované aj ich výtvarné umenie,
petroglyfy a ikonografia mýtických postáv, kto-
rá je k¾úèom k porozumeniu nativistického ume-
nia celej tejto oblasti.

Man�elia Botíkovci venovali pri svojom
výskume osobitnú pozornos� totemovým stå-
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pom, ktoré oblas� severozápadu USA preslávi-
li na celom svete. Podkapitola, ktorú im veno-
vali, predstavuje najrozsiahlej�iu monotematic-
kú èas� celej publikácie. V jej úvode mohol by�,
vzh¾adom k takému èastému pertraktovaniu
výrazu �totem�, trochu adekvátnej�í výklad
tohto pojmu. Aj ve¾mi struène sa dala preuká-
za� jeho známa etymológia, via�úca sa práve k
severoamerickým Indiánom a ktorá, mimocho-
dom, ve¾mi pekne kore�ponduje s mýtickými
genealógiami na totemových ståpoch. Autori sa
mohli dotknú� aj problémov severoamerické-
ho totemizmu, èo by priliehavo dokreslilo vý-
borne napísanú sta� o mytológii.

O to viac sa v�ak dozvedáme o dejinách a
historickom kontexte vztyèovania totemových
ståpov, ktoré za�ilo svoj rozmach paradoxne v
18. a v prvej polovici 19. storoèia, teda pod
nepriamym vplyvom obchodu s belochmi. Niè
to v�ak nemení na tom, �e sú to výtvory pô-
vodných obyvate¾ov Severozápadu a za námet
im slú�ia ich autentické mytologické a nábo-
�enské predstavy. Autori si podrobne v�ímajú
aj novodobú renesanciu vyrezávania týchto
ståpov a kontinuitu, ktorú sa podarilo cez ge-
nerácie rezbárov predsa len udr�a�. Popisujú
tie� súèasné spoloèenské a kultúrne funkcie
totemových ståpov v �tudovanej oblasti. Ich ty-
pológia a technológia výroby, ktoré sú zara-
dené na koniec podkapitoly, túto èas� ve¾mi
priliehavo uzatvárajú.

Publikácia je doplnená aj kapitolkou o sú-
èasných indiánskych slávnostiach potlach a
pow-wow. Vykreslený je tu nielen ich pôvod-
ný význam, ale tie�, týka sa to zvlá�� pow-wow,
ich súèasná spoloèenská funkcia. Nad rámec
zamerania tejto publikácie by asi i�la hlb�ia
analýza krízy identity Indiánov Severozápa-
du, ktorá je tu spomenutá len ve¾mi zbe�ne. V
súèasnosti, zvlá�� v 90. rokoch, dochádza toti�
k viacerým in�titucionalizovaným hnutiam,
ktoré sa usilujú v duchu postmodernej para-
digmy o umelé o�ivenie starých tradícií Indiá-
nov z celého územia USA. V tomto zmysle
mo�no hovori� o novom zvrate v kríze indián-
skej identity, ktorá za�ila pravdepodobne svoj
najni��í bod v dramatických udalostiach 70.
rokov ná�ho storoèia. Ani dne�ný stav, aj keï
zakladá urèitú etnickú a kultúrnu hrdos� na-
tívneho obyvate¾stva, nie je rie�ením krízy,
ktorá má ve¾mi hlboké historické a sociálne

korene, je skôr jej transformáciou do novej
polohy. �Módny� záujem o indiánsku kultú-
ru, zvlá�� o umenie a remeslo, spätne stimulu-
júci komerèné aktivity a �kultúrnu produkciu�
Indiánov, nestojí toti� na pevnej�ích �truktu-
rálnych základoch. Prognóza v tomto smere
by preto nemusela by� celkom optimistická.

Záver publikácie je venovaný dejinám vý-
skumu severozápadných Indiánov. Tu sa za-
slú�ená pozornos� venuje najmä nestorovi
americkej antropológie F. Boasovi, zakladate-
¾ovi skutoène vedeckého bádania v tejto ob-
lasti. Pozornos� sa tu venuje aj fotografovi E.
S. Curtisovi, ktorého fotografie boli aj hod-
notnou súèas�ou samotnej výstavy. Curtis fo-
tografoval severozápadných Indiánov na pre-
lome 19. a 20. storoèia a pomohol tak zachova�
ve¾ké mno�stvo etnograf ických dokladov.
Jeho �tylizované fotografie vzbudili mnoho
kontroverzií, ale èitate¾ recenzovanej publiká-
cie, ako aj náv�tevník rovnomennej výstavy
iste ocení ich výtvarnú hodnotu, rovnako aj
ich hodnotu ako dobového dokumentu, ktorý
nesie peèa� svojej doby po viacerých strán-
kach a ktorý nikdy nechcel by� nieèím iným
ne� tým, èím bol. Keï u� sme pri fotografic-
kom umení, nemo�no nespomenú� fotografie
J. Botíka, ktoré predstavujú k¾úèový materiál
výstavy a zaberajú pribli�ne polovicu priesto-
ru publikácie �V krajine totemových ståpov�.
V tom práve spoèíva spoluautorstvo J. Botíka,
ktoré tvorí rovnocenný náprotivok textovej
èasti od M. Botíkovej. Botíkove fotografie
predstavujú výborné postrehy skúseného et-
nografa a v istom zmysle i dobrého reportéra.
Vzh¾adom k amatérskemu fotograf ickému
vybaveniu treba rozhodne oceni� aj ich vyso-
kú technickú kvalitu.

Po zhliadnutí výstavy i po pre�tudovaní
celej publikácie sa mo�no s istými rozpakmi
vráti� k úvodu, ktorý k nej napísal minister
kultúry I. Hudec. Jeho afektovane-patetický
prológ k takej vecnej a �pecializovanej výsta-
ve bude asi viacerým èitate¾om pripada� ne-
miestny.

Naproti tomu sa mo�no niektorí nechajú
vtiahnu� vlastným textom knihy do precíznych
technických detailov a ikonografických roz-
borov totemových ståpov, ktoré sa stali naprí-
klad výrazovým prostriedkom aj na�ej skaut-
skej subkultúry. Tí zvedavej�í si mo�no vezmú
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túto publikáciu pod pazuchu, keï sa vyberú
na nede¾ný výlet k Bielym skalám pri Brati-
slave, kde sa týèia skautské totemové ståpy,
porovnajú ich symboliku s indiánskymi ori-
ginálmi a zamyslia sa nad zlo�itými cestami a
transformáciami, cez ktoré sa umenie Indiá-
nov Severozápadu stalo súèas�ou èasti spek-
tra na�ej vlastnej kultúry.

Na záver treba kon�tatova�, �e publikácia
�V krajine totemových ståpov� celkovo pôso-
bí ako podujatie, ktoré sa vydarilo po viace-
rých stránkach. Jednak po obrazovo-doku-
mentaènej, jednak po textovo-analytickej a v
neposlednom rade sa vydarilo aj z h¾adiska
edukaèného zacielenia. Zostáva tu azda u� len
otáznik nad jej miestom vo vývoji slovenskej
etnológie. Je mo�né, �e zostane len exotickým
vyboèením z domácej národopisnej tradície
alebo, a tomu by sme chceli veri�, predstavuje
prvú lastovièku ohlasujúcu u� viackrát prok-
lamovanú zmenu jej orientácie na podstatne
�ir�ie koncipovanú kultúrnu antropológiu. V
ka�dom prípade patrí man�elom Botíkovcom
za tento poèin na�e hlboké uznanie.

Milan Kováè

VALÁ�KOVÁ, N., UHEREK, Z., BROU-
ÈEK, S.:
ALIENS OR ONE�S OWN PEOPLE
Prague Occasional Papers in Ethnology 4/
1997, 118 s.

Presídlenie obèanov èeského pôvodu z Vo-
lyne na Ukrajine do Èeskoslovenska a proces
ich adaptácie je nosnou témou tejto publikácie.

Historický preh¾ad o príchode Èechov do
Volyne na Ukrajinu a ich situácia v novej kra-
jine je obsahom prvej èasti publikácie. Príèi-
nou emigrácie èeského obyvate¾stva (najmä
drobných ro¾níkov a remeselníkov) koncom
19. storoèia na Ukrajinu boli predov�etkým
ekonomické dôvody, ktoré podporila mo�nos�
kúpy lacnej pôdy vo volynskej provincii. Roz-
delenie tejto oblasti v roku 1921 na západnú
� prislúchajúcu k Po¾sku a východnú � prislú-
chajúcu k Sovietskemu zväzu spôsobilo, �e
èeská men�ina existovala v dvoch rozdielnych
ekonomických a politických podmienkach.
Ïal�ími dôle�itými medzníkmi v �ivote volyn-
ských Èechov bolo pripojenie západnej Voly-
ne k Sovietskemu Zväzu po napadnutí Po¾ska

Nemcami na zaèiatku 2. svetovej vojny a ne-
mecká okupácia tejto oblasti. Hneï po skon-
èení 2. svetovej vojny zaèala vlna presíd¾ova-
nia (zo zaèiatku i�lo najmä o volynských
vojakov) preva�ne do tých oblastí Èeskoslo-
venska, odkia¾ boli vysídlení Nemci. Presíd-
¾ovanie bolo prevedené na základe Dohody o
výmene obyvate¾stva obèanov èeskej a slo-
venskej národnosti z provincie Volyò s obèan-
mi ukrajinskej, ruskej a bieloruskej národnosti
z Èeskoslovenska. Vtedy reemigrovalo do Èes-
koslovenska pribli�ne 10 tisíc rodín.

My�lienka ïal�ieho presíd¾ovania zaèala
o�íva� koncom 80. rokov. K reálnym aktivi-
tám v tomto smere do�lo v�ak a� po katastro-
fe v jadrovej elektrárni v Èernobyle, keï�e sa
obce s obyvate¾stvom èeskej národnosti na-
chádzali v kontaminovanej zóne.

Presíd¾ovanie sa uskutoènilo v rokoch
1991-1993 a bolo financované èeskosloven-
skou vládou (celkovo sa presídlilo 1811 osôb).

Podrobný popis presíd¾ovania z jednot-
livých volynských obcí je náplòou ïal�ej
èasti publikácie. Hodnotné výsledky získa-
li autori publikácie na základe interview s
presídlencami a tie� pomocou dotazníkov.
Reemigranti museli a musia v procese adap-
tácie k novému prostrediu prekonáva� via-
ceré problémy. Nedostatoèná znalos� spisov-
nej èe�tiny a vôbec jazykové problémy boli
jednou z hlavných príèin, preèo mali �a�kos-
ti so získaním zamestnania. Väè�ina reemig-
rantov si nemohla nájs� zamestnanie adek-
vátne ich vzdelaniu. Ïal�ím problémom je
odmietavý postoj domáceho obyvate¾stva k
reemigrantom, ktoré ich pova�uje za �Ru-
sov� � reprezentantov bývalého Sovietske-
ho zväzu a dávajú ich do súvisu s okupaè-
ným vojskom z r. 1968. Tí reemigranti, ktorí
si uvedomujú svoje �a�ké postavenie, ale
nestratili nádej, vidia mo�nosti lep�ej bu-
dúcnosti len v tvrdej práci. Dúfajme, �e sa
im to podarí a v oèiach väè�iny u� nebudú
�cudzinci� (aliens), ale skôr ich �vlastní
¾udia� (own people). Táto publikácia priná-
�a nové svetlo do problémov �ivota reemig-
rantov z Ukrajiny v Èechách. Mô�eme ju
odporúèa� nielen odborníkom, ale i �ir�ej
verejnosti a veríme, �e prác podobného cha-
rakteru si budeme môc� preèíta� viacej.

 Nora Lábadyová
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KRIVÝ, V.,  FEGLOVÁ, V., BALKO, D.:
SLOVENSKO A JEHO  REGIÓNY
Sociokultúrne súvislosti volebného správania.
Nadácia Médiá, Bratislava 1996. Strán 414.

Prekvapilo ma, keï som sa nedávno pri ná-
hodnom rozhovore dozvedel, �e táto rozsiahla,
odborne aj spoloèensky zaujímavá kniha pre�la
prakticky bez záujmu odbornej verejnosti a a�
na ojedinelé výnimky nebola dosia¾ recenzova-
ná. Pokúsim sa (hoci oneskorene) napravi� toto
nezaslú�ené zanedbanie.Prinajmen�om vïaka
aktuálnej problematike a originálnemu prístu-
pu ju toti� mo�no pova�ova� za jednu z najprí-
nosnej�ích odborných prác posledných rokov.

Traja autori, predstavitelia rôznych ved-
ných disciplín, sa pokúsili z poh¾adu svojho
odboru analyzova� problémy, ktoré majú ce-
lospoloèenský dosah:

1. regionálna diferenciácia Slovenska. Vý-
chodiskom analýzy sú výsledky volieb v ob-
dobí 1920-1994. Tento fenomén autori nevní-
majú len z h¾adiska politického, ale vyu�ili
sledovanú problematiku ako východisko pre
håbkovú sondu do dobovej (teda aj dne�nej)
slovenskej spoloènosti. Nezostávajú v rovine
kvantitatívnej prezentácie volebných �tatistík,
ale h¾adajú �ir�ie sociologické a etnologické
súvislosti. Pritom sledované fenomény dife-
renciácie nevnímajú synchrónne, ale h¾adajú
aj historické korene daného spoloèenského
stavu.

2. interdisciplinárny prístup. V deklaratív-
nej rovine sa s ním stretávame pri ka�dej for-
málnej aj neformálnej diskusii tak èasto, �e sa
mô�e javi� ako zbytoènos� vôbec ho spomí-
na�. V hodnotenej práci v�ak neostáva len
v slovnej rovine, ale tvorí integrálnu zlo�ku
knihy.

3. etnológovia (podobne ako príslu�níci
iných spoloèenskovedných odborov) sa èasto
oháòajú �spoluprácou so spoloèenskou pra-
xou�. Pritom sa spomínajú najmä folklórne
festivaly èi javy materiálnej kultúry. Etnolo-
gickú analýzu V. Feglovej pova�ujem za ná-
zornú uká�ku mo�ností iného prístupu k tej-
to problematike.

4. kombinácia synchrónneho, resp. dia-
chrónneho prístupu k sledovaným problémom.

Recenzovaná práca je tak obsiahla a fak-
tograficky bohatá, �e ju nemo�no èíta� �na

jeden dú�ok�. Plní skôr encyklopedickú funk-
ciu: èlovek v nej h¾adá (a nachádza) konkrét-
ne informácie.

Na záver len struèné kon�tatovanie: auto-
rom sa podarila dobrá, zaujímavá a potrebná
kniha!

Peter Salner

SOCIOLINGVISTICKÉ A PSYCHO-
LOGICKÉ ASPEKTY JAZYKOVEJ
KOMUNIKÁCIE
1. � 2. diel. Zostavil Vladimír Petrá�. Ban-
ská Bystrica, UMB 1996. 212 a 222 strán.

Komunikát je v etnológii základným histo-
rickým faktom, s ktorým táto vedná disciplína
pracuje. Tento metodologický postulát sa svo-
jím spôsobom implantuje i do techník zberu
etnologických dát. Aj preto je etnológia v is-
tom zmysle súèas�ou a mo�no i nadstavbou lin-
gvistických bádaní, obyèajne spojených èi pre-
cizujúcich sa v názvosloví iných humanitných
odborov, najèastej�ie s prídavkami socio-, èi
psycho-, ale i zlo�itej�ími terminologickými
kon�trukciami (takýmto spôsobom je napr. na-
zvaný zborník I. A. Sorokina (red.): Ethnopsy-
cholinguistics, Moskva 1988). Napriek týmto
skutoènostiam sa etnológovia u nás len skrom-
ne zapájajú do týchto medziodborových báda-
te¾ských aktivít. Presviedèa nás o tom zborník
príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa
konala v Banskej Bystrici 6. � 8. septembra 1994
a utvrdzuje v tom aj jeho o rok star�í predchodca
zo slovenskej editorskej dielne (Sociolingvis-
tické aspekty súèasnej slovenèiny. Bratislava
1995). V oboch tituloch by sme márne h¾adali
príspevok, ktorého leitmotívom by bola etno-
logická problematika na pozadí lingvistických
bádaní. Tento stav mo�no charakterizova� ako
stav nepochopenia èi neakceptovania samostat-
ných vedných disciplín, èo neprospieva ani jed-
nej strane. Ilustruje to napríklad i fakt v citácii
diel v príspevkoch zborníka, kde nachádzame
z autorov spojených s etnológiou len Proppa,
Bachtina, Bogatyriova a Mika. Výpoèet citova-
ných autorov naznaèuje, �e sa citujú v tých prá-
cach, ktoré sa zaoberajú textom v jeho výz-
namových podobách èi funkciách.

Popravde treba prizna�, �e èas� príspevkov
nemá (zatia¾) v etnológii zmysluplné vyu�itie.
Týka sa to najmä bloku �pecifických sociolin-
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ARNOLD VAN GENNEP:
PØECHODOVÉ RITUÁLY
Systematické studium rituálù. Z franc. orig.
Les rites de passage, Étude systématique
des rites, vyd. nakladatelstvím Émile Nour-
ry v Paøí�i 1909 a s pøihlédnutím k opra-
vám z r.1911 pøelo�ila Helena Beguivino-
vá. Vyd. nakladatelství Lidové noviny,
Praha 1996, 201 s.

Je to svým významem nadèasová, pøesto�e
a� po smrti ocenìná práce zakladatele franco-
uzské etnologie a folkloristiky, známého zejmé-
na devítisvazkovým dílem Pøíruèka souèasného
francouzského folkloru (1937 � 1946). V publi-
kaci Pøechodové rituály se Gennep jako první
soustøedìnì vìnoval obøadùm, provázejícím pøe-
vedení èlovìka z jedné �ivotní situace do druhé
a z jednoho svìta (kosmického nebo sociální-
ho) do druhého. Poprvé zde pou�il termín ini-
ciaèní obøady, kterými rozumí obøady, týkající
se pøechodu jedince do rùzných �ivotních ob-
dobí: narození, dospìlost, man�elství, smrt. Tento
pøechod má za následek radikální pøemìnu so-
ciálního postavení jedince: jeho pøípravu na no-
vou �ivotní situaci a jeho zaèlenìní do nové so-
ciální skupiny. Ka�dé spoleèenství si vytvoøilo
systém obøadù k øízení tìchto pøechodových si-
tuací, které se skládají ze tøí na sebe navazují-
cích etap, vyjadøujících odlouèení, urèitou hra-
nici (pomezí) a pøijetí. Podobnì je tomu i u
ostatních pøechodových rituálù, za které autor
pova�uje i iniciaèní zasvìcování do rùzných bra-
trstev a skupin, napø. rituál obøízky, tetování, bi-
èování apod., stejnì tak jako obøady, spjaté s pøí-
rodními promìnami v prùbìhu roku. Práce,
zalo�ená na dùkladné znalosti literatury (zvlá�-
tì anglické a nìmecké), poskytuje zasvìcený po-
hled na rituály rùzných národù a skupin, v nìm�
je vedle nábo�enského aspektu zkoumán také
svìtský, sociokulturní základ tìchto rituálù, ob-
jevující se jako odezva na sociologické impulsy
dané doby. Pøesto�e extrapolováním poznatkù z
mimoevropského materiálu na evropské kultur-
ní tradice vznikají urèité inkonzistence, teorie
pøechodových rituálù, symbolizujících èlenìní
záva�ných �ivotních etap èlovìka, patøí k ne-
jvýznamnìj�ím tezím, uplatòovaným pøi studiu
obøadní kultury.

Alexandra Navrátilová

gvistických a psycholingvistických poh¾adov
na rôznorodo determinované typy komuniká-
cie. Ide napríklad o dorozumievanie sa detí a
�kolskej mláde�e, osobité komunikaèné sféry
a situácie, v ktorých navy�e chýba istý histo-
rický moment, s ktorým etnológia èasto pracu-
je. To samozrejme neplatí pre tú oblas� folklo-
ristiky, ktorá z rôznych h¾adísk analyzuje
folklórne texty. Tu mô�e napr. zauja� príspevok
B. �imonovej Rozprávka ako komunikaèný as-
pekt. Bli��í etnológii bude iste okruh príspev-
kov, ktorý si v�íma sociálne a psychologické
aspekty jednotlivých javov. Z nich treba spo-
menú� príspevok Z. Grena Psycholingvistické
a sociálne elementy v typológii aktov reèi, èi
príspevok M. �vehlovej K problematike zdvo-
rilosti a reèovej etiky z h¾adiska psychosociál-
neho, ktorá vychádzajúc z komparaènej lin-
gvistiky kon�tatuje, �e existujú výrazné
paralely v jazykových �truktúrach rôznych ja-
zykov a �truktúr, ktorých motívom je �iroko
chápaná zdvorilos�. Pri objasòovaní medzi¾ud-
ských sporov mô�e by� in�piratívnym príspe-
vok ¼. Kralèáka O niektorých aspektoch dis-
krepantnej komunikácie, ktorý roz�iruje okruh
lingvistického bádania na jej nelingvistické
prvky. Z tohto okruhu treba spomenú� i príspe-
vok K. Kani�a Kódové bariéry z h¾adiska psy-
cholingvistického a ich prekonávanie v multi-
kultúrnom prostredí. Základný zdroj informácií
etnológa o problematike lingvistického báda-
nia poskytujú príspevky zborníka, ktoré sa sús-
treïujú na v�eobecnú problematiku sociolin-
gvistických a psycholingvistických teórií. Z
nich sú pre etnológa zvlá�� cenné príspevky S.
Gajdu Podoby sociálnych skupín a jazyková ko-
munikácia, èi texty R. de Beaugranda Psycho-
lingvistika a sociolingvistika: retrospektívy a
perspektívy, A. Koøenského Individuálne a so-
ciálne v komunikácii.

Vyzdvihnutie nieko¾kých príspevkov zo
�tyridsiatich siedmich textov zborníka je iste
torzovité, no je predov�etkým konkrétnym h¾a-
daním ich spojitosti s etnológiou. Iný spôsob
h¾adania a in�pirácie etnológa v oblasti roz�í-
renia parametrov pri bádaní èi obohacovaní
metodologických postulátov treba necha� jeho
èitate¾ovi.

 Milo� �ípka
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ZBIGNIEW BOKSZANSKI:
STEREOTYPY A KULTURA
Wroclaw 1997, 141 strán.

Z. Bokszanski patrí v súèasnosti k najzná-
mej�ím po¾ským sociológom. Vïaka svojmu
záujmu o problematiku spôsobu �ivota robot-
níkov, kultúrnych hodnôt, sociálnej identity
a skupinových interakcií od polovice 70. ro-
kov postupne prenikol aj do pozornosti etno-
lógov. Jeho posledná publikácia Stereotypy
a kultura je logickým vyústením doteraj�ích
odborných záujmov a zov�eobecnením najmä
�irokých sociologických, sociálno-psycholo-
gických, historických a kulturologických po-
znatkov. V siedmich kapitolách sa postupne
zaoberá kultúrnymi a etnickými stereotypmi,
kultúrnymu vzormi a paradigmami etnických
skupín a národov. Chápe ich ako otázky aka-
demické, a zároveò aj spoloèenské � sú ob-
siahnuté v medzinárodných vz�ahoch i zahra-
niènej politike.

V prvej kapitole rie�i metodologické prob-
lémy súvisiace so stereotypom, jeho sociolo-
gickým a psychologickým chápaním a pou-
kazuje na mo�nosti tendenènosti a iných
deformácií výskumu a jeho výsledkov.

V nasledujúcej kapitole pojednáva o stereo-
type ako predmete sociologických výskumov.
Najskôr sa v�ak pokú�a vèleni� stereotyp do sys-
tému kultúry a vysvetli� jeho podstatu v súvis-
losti s tradíciou a kultúrnym vzorom. Ak ho
poníma ako súèas� tradície, formovanej v pro-
cese historického vývoja, vysvet¾uje kulturolo-
gický prístup. Ak rie�i problém stereotypu ako
produktu tvorcov a nosite¾ov-jednotlivcov ako
urèitého spoloèenstva a h¾adá faktory jeho for-
movania, uplatòuje a vysvet¾uje psychologický
prístup. V ka�dom prípade v�ak pova�uje stereo-
typ len za èas� charakteristiky spoloèenstva.

Tretiu kapitolu mo�no pova�ova� za zvlá��
podnetnú pre folkloristov. Predmetom záujmu
autora sa stali autobiografie ako materiál k vý-
skumu stereotypov. Zamý�¾a sa nad prácou
s respondentom, nad hodnovernos�ou mate-
riálov a determinantmi objektívnych a sub-
jektívnych hodnotení. Kapitola obsahuje
transkripcie naratívnych výpovedí a schémy
obsahovej výstavby textov.

V �tvrtej kapitole Bokszanski predstavuje
pojem stereotyp ako ve¾avýznamové, termino-

logicky viacvrstvové slovo, ktoré sa èasto za-
mieòa s pojmami �ablóna, kli�é, vzor, norma,
schéma, konvencia a inými. Dôle�ité je preto
rozli�ova� stereotyp kultúrny a sociálny a je-
ho ponímanie v súvislosti s rôznymi systéma-
mi komunikácie (umelecká, historická, propa-
gandistická). Charakteristiky iných národov
a etnických skupín sú nepochybne problémom
interdisciplinárnym. Spoloèenské vedy èasto
dostatoène nezoh¾adòujú faktor èasu. V ta-
komto kontexte sú paradigmy etnických sku-
pín a národov skôr výsledkom stálosti, trvác-
nosti kultúry a ideologické schémy súvisia
s aktuálnymi charakteristikami a kultúrnou
zmenou.

V piatej a �iestej kaptole autor odpovedá
na otázky okolnosti vzniku charakteristík et-
nických skupín a národov v inoetnickom
prostredí. Len v rámci antitézy my-oni, vo
vzájomnom porovnávaní si jednotlivci alebo
skupiny uvedomujú zhody a odli�nosti. Pozi-
tívne, resp. negatívne vnímanie iných je de-
terminované ekonomicky, historicky alebo
symbolicky prostredníctvom semiotických
kódov. Antropologický prístup sa zaoberá et-
nickou identitou v súvislosti s percepciou
kultúry, kultúrnych ��týlov�, �pecifík. Socio-
logický prístup skôr zoh¾adòuje rolu kon�tru-
ovania identity (napríklad lídrami, propago-
vaním nacionalizmu).

Siedma kapitola uzatvára vz�ahový kruh.
Opä� sa vracia k metodológii výskumu etnic-
kých stereotypov, upozoròuje na dôle�itos�
nestrannosti bádate¾a a nevyhnutnos� neov-
plyvnenej výpovede respondenta. Poukazuje
na význam takých prameòov, ako napr. auto-
biografia, pamätníky, kore�pondencia. V zá-
vere podáva obraz Rusov, Nemcov a �idov ako
výsledok konkrétneho výskumu prostredníc-
tvom autobiografií a ich analýzy.

Publikácia Stereotypy a kultura nie je sú-
borom �túdií, ale kompaktným, navzájom pre-
pojeným problémovým a metodologickým
celkomn. Po analýze základných teoretických
východísk nasleduje rie�enie parciálnych
problémov metódami rôznych príbuzných
vedných disciplín, alebo aspoò aplikovaním
zov�eobecnených poh¾adov kulturologických
(antropologických) a sociologických. Práca
obsahuje mno�stvo citácií a prameòov. Dopl-
nená je materiálovými príkladmi transkribo-
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ných ornamentálnych motívov dochádza k
záveru, �e ich väè�ina má archaický pôvod sia-
hajúci do prehistórie. Pri komparáciách sa
odvoláva na archeologické nálezy z paleolitu
(obec Mizyn v Èernigovskej provincii), neo-
litu (Bug-Dnester, Dnepro-Donec a ïal�ie). Ide
tu, ako je to i v prípade najstar�ej vrstvy de-
kóru v európskom ¾udovom umení, o geomet-
rickú ornamentiku (poznámka recenzenta) s
motívmi koso�tvorcov, �pirál, meandrov,
�achovníc, zubov, hviezdic. Keï M. Seliva-
chov hovorí o �tylizovanej rastlinnej ornamen-
tike, poukazuje na jej príbuznos� s ornamen-
tikou Blízkeho východu, datovanou a� 4000
rokov p. n. l. Nachádza ju v podobnostiach
výtvarného a priestorového rie�enia dekóru.
Jeho komparácie postavené na exkurzoch
smerom do vzdialenej minulosti sú zaujíma-
vé, je v�ak otázne, èi pri jednoduchých zdob-
ných geometrických alebo rastlinných motí-
voch mo�no uva�ova� o kultúrnej nadväznosti
pretrvávajúcej tisícroèia. Sú to nato¾ko prosté
motívy, �e mohli vzniknú� kdeko¾vek, bez
akejko¾vek predchádzajúcej predlohy.

Naturalistickej�ie poòatie rastlinného vzo-
rovania � vetiev, listov, kvetinových krov � va-
zónov prestavuje v ukrajinskej ornamentike
nov�iu vývinovú vrstvu � opä� je to v zhode s
vývinovým trendom ¾udovej ornamentiky i v
kontexte strednej Európy.

Keï sa v odbornej literatúre hovorí o geo-
metrickej, rastlinnej, antropomorfnej, zoomor-
fnej ornamentike, väè�inou sa vychádza z for-
málnych príbuzností dekóru, z vizuálnej
príbuznosti motívov. M. Selivachov v�ak zvolil
iný postup typológie. Pri zoskupovaní motívov
vy�iel z predpokladu ich spoloèného lexikálne-
ho oznaèenia. I�lo mu teda o odkrytie spôsobu
asociatívneho myslenia tvorcov a vnímate¾ov
dekóru. Ka�dú lokalitu, región charakterizuje
istý súbor ob¾úbených ornamentálnych motívov.
Pritom niektoré, formou toto�né motívy jestvu-
jú v rozlièných lokalitách a regiónoch pod roz-
lièným pomenovaním. M. Selivachov vybral z
2000 zozbieraných vzorov 40, ktoré sú pod¾a
jeho názoru v ukrajinskej ¾udovej ornamentike
najdominantnej�ie. Zároveò sú to zoskupenia
vzorov, zhodné v dialektologických názvoch, ale
èasto i v zobrazeniach vzoru.

Ve¾kým prínosom publikácie sú ilustrácie
priná�ajúce práve tabu¾ky týchto zoskupení

vaných výpovedí informátorov. Pre èitate¾a je
obsahovo, terminologicky a spoèiatku aj me-
todologicky nároèná. Zároveò v�ak uèebnico-
vo preh¾adná a obsahovo i formálne vyèerpá-
vajúca. Neobyèajne podnetná pre etnografov
i folkloristov.

Jaroslav Èukan

MYKHAILO SELIVACHOV:
FOLK DESIGN OF UKRAINE
Doncaster (Austrália), Kijev (Ukrajina)
1995, 64 s., 30 tabú¾ s ilustráciami.

Ukrajinskí etnografi v súèasnosti zazname-
návajú trend smerujúci k o�iveniu ¾udových
výtvarných tradícií jednak v pôvodnom vidiec-
kom prostredí, ale i mimo neho, cez rôzne in-
�titucionalizovane organizované formy. Je to po
osamostatnení sa Ukrajiny prirodzená reakcia
na cielené politické utlmovanie vývinu folkló-
ru ako nosite¾a etnických znakov, ktorých zdô-
razòovanie sa poèas sovietskej éry tabuizova-
lo. Okrem toho folklór znamená pre Ukrajincov
takmer to isté, ako pojem národná kultúra. Ten-
to fakt zdôrazòuje i M. Selivachov vo svojej
publikácii, keï kon�tatuje, �e korene národnej
kultúry Ukrajincov majú ro¾nícky, kozácky
pôvod, na rozdiel od iných etník � uvádza Po-
liakov, Rusov, národy západnej Európy, u kto-
rých bola neoddelite¾nou súèas�ou národnej
kultúry i kultúra vy��ích sociálnych vrstiev �
aristokracie, me�tianstva. Absencia vkladu vy�-
�ích sociálnych vrstiev súvisela v prípade Ukra-
jiny s ich polonizáciou a rusifikáciou, keï�e
Ukrajina bola od 17. storoèia súèas�ou Po¾ska
a od 18. storoèia súèas�ou Ruska. S týmto tvr-
dením autora mo�no bez dostatoènej znalosti
empirického materiálu �a�ko diskutova�, ale
rovnako �a�ko mo�no prija� i predpoklad, �e by
ukrajinská národná kultúra, ale i folklór ostali
vo svojom vývine panensky nedotknuté, her-
meticky uzavreté voèi akýmko¾vek vplyvom
transkulturácie. Ale nie najmä o tomto je Seli-
vachova publikácia.

Tá je sústredená predov�etkým na charak-
terizáciu ukrajinskej ¾udovej ornamentiky. Pri
jej rozbore autor vychádza okrem literatúry i
z vlastných terénnych výskumov realizova-
ných v sedemdesiatych a osemdesiatych ro-
koch. Autor na základe rozboru zaznamena-
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vzorov. Dajú sa z nich vyèíta� regionálne va-
rianty synonymických alebo ekvivalentných
pomenovaní, ikonografické �pecifiká jednot-
livých vzorov, charakteristické èrty ich �tyli-
zácie, nájdeme v nich údaje, na akom mate-
riáli, akou technikou a na akom druhu
predmetu bol dekór realizovaný. Sú cenným
porovnávacím materiálom pre komparatívne
�túdium ¾udovej ornamentiky v Európe.

Zaujímavé sú i paralely so slovenskou ¾udo-
vou ornamentikou v lexikálnom oznaèení vzo-
rov, èasto i v ich stvárnení. Napríklad v ukrajin-
skom i slovenskom materiáli nájdeme také
oznaèenia vzorov z rastlinnej rí�e ako kvitky,
kvietky, kvitoèky (ukr.) � kvety, kvietky (slov.), ro�i
(ukr.) � (ru�e) (slov.), barvinok (ukr.) � barvie-
nok (slov.), tuilpan (ukr.) � tulipán (slov.), kys-
tky, kystoèky (ukr.) � kytice, kytièky (slov.), lysty,
lystoèky (ukr.) � listy, lístky (slov.), zo �ivoèí�nej
rí�e ako pavuky, pavuèky (ukr.) � pavúky, pa-
vúèky (slov.), hadiuèky (ukr.) � hádiky (slov.), hu-
siaèi, kuriaèi lapky (ukr.), husacie, kuracie lab-
ky (slov.), baraniaèi rohi (ukr.) � baranie rohy
(slov.), kozmogonické vzory ako hviozdy, zviz-
doèky (ukr.) � hviezdy (slov.), geometricko-ab-
straktné vzory ako zubèyky (ukr.) � zúbiky (slov.),
kry�yk, khrestyky (ukr.) � krí�ik, krí�iky (slov.),
kryvu¾ky (ukr.) � krivinky (slov.)

Hoci sa Ukrajina dostala do povedomia
prostredníctvom výtvarnej produkcie pochá-
dzajúcej zo známych centier � napríklad hu-
culské kraslice, kosivská majolika, poltavská
vý�ivka, krolevetský textil, kremenèukské rez-
bárstvo, karpatské kelimové koberce, stále je
vo svete málo známe a málo propagované
¾udové umenie centrálnej a východnej Ukra-
jiny. M. Selivachov to pripisuje skutoènosti,
�e väè�ina ukrajinských emigrantov bola pô-
vodom zo západnej Ukrajiny a tí pochopite¾-
ne v zahranièí propagovali formy, ikonogra-
fický repertoár a �týly charakteristické pre
západné ukrajinské provincie. Autorovou sna-
hou bolo splati� tento dlh a roz�íri� repertoár
literatúry o ukrajinskom ¾udovom umení, kto-
rý je napokon i v porovnaní s literatúrou o
¾udovom umení v Po¾sku a Rusku znaène úzky
a nezodpovedá kvalite a bohatstvu ¾udového
umenia na Ukrajine.

O¾ga Danglová

BOLTAROVIÈ,  ZORIANA:
UKRAJINSKA  NARODNA  MEDICINA
Teorija i praktika. Kyjev, Abris 1994. 317 s.

Hoci táto neve¾ká bro�ovaná kni�ka vy�la u�
pred viacerými rokmi, predsa si zasluhuje po-
zornos�, a to nie len v okruhu bádate¾ov zamera-
ných na oblas� tradiènej kultúry, oznaèovanú ako
¾udové lieèenie, ¾udová medicína alebo etnome-
dicína. Keï�e tento komplex názorov, predstáv
a praktík, vychádzajúci z biologickej i sociálnej
stránky existencie èloveka, je prítomný v kultú-
re ka�dého spoloèenstva, tvorí �irokú a pestrú
�kálu foriem a prejavov. Ich poznávanie v kon-
krétnych èasových a priestorových súradniciach
umo�òuje odhali� spoloèné i rozdielne prvky a
vymedzi� charakteristické znaky systému tradiè-
nej medicíny sledovaného spoloèenstva ako seg-
mentu väè�ích etnomedicínskych systémov.

Uvedeným smerom sa pustila aj autorka
publikácie, ktorá má pod¾a úvodných infor-
mácií populárny charakter a je urèená �iroké-
mu okruhu èitate¾ov (s. 2). Snahou autorky je
ukáza� �pecif iká, originálnos� a bohatstvo
praktík a receptov ukrajinskej ¾udovej medi-
cíny. No u� úvod naznaèuje, �e ide o prácu
zalo�enú na systematickom vedeckom báda-
ní. Tradiènú ¾udovú medicínu vymedzuje ako
oblas� tradiènej kultúry, ktorá stojí ako pred-
met záujmu na rozhraní etnografie a medicí-
ny, prièom ju chápe ako �pecifický základ ofi-
ciálnej medicíny s vlastným historickým
vývojom. Východiskom sledovania genézy a
naznaèenia �kály prejavov jednotlivých oblas-
tí ¾udovej medicíny (anatómia, fyziológia, dia-
gnostika a lieèenie chorôb atï.) v rozlièných
obdobiach boli pre autorku údaje získané pria-
mo v teréne i poznatky sústredené v prácach
historického, najmä v�ak etnografického cha-
rakteru, ktoré vznikali na území Ukrajiny s roz-
vojom záujmu o tradiènú medicínu od 70. ro-
kov 19. storoèia. Práca má 5 hlavných èastí:
Úvod, Fytoterapia, Lieèivá �ivoèí�neho a ne-
rastného pôvodu, Lieèebná mágia a Dodatky.
Ka�dá èas� je zlo�ená z nieko¾kých kapitol,
ktoré majú vlastnú �truktúru zodpovedajúcu
povahe sledovanej problematiky. Autorka sa
pri ich èlenení pridà�a zau�ívanej schémy trie-
denia poznatkov o tradiènej medicíne, no de-
tailné rozpracovanie jednotlivých problémov
mo�no spolu s jednoznaèným zaradením po-
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znatkov oznaèi� ako metodický príklad tvor-
by monografických prác danej problematiky.

Hneï vo vstupnej kapitole autorka posky-
tuje rozsiahly preh¾ad prác týkajúcich sa tra-
diènej medicíny územia Ukrajiny, ale aj iných
slovanských národov. Nasledujúca kapitola
Choroby, pôvod a diagnostika, názvy chorôb
v svetonázoroch ¾udu vychádza z racionálne
a iracionálne chápaných príèin ochorení, pri-
èom autorka sleduje ich slovanské (napr. aj u
názvov ochorení), ba aj indoeurópske parale-
ly. Celistvo je spracovaná aj zaujímavá, v slo-
venskej etnografickej literatúre menej sledo-
vaná oblas� tradièných diagnostických metód,
prièom autorka vyu�íva aj údaje zo star�ích
období (napr. z procesov s bosorkami). Kapi-
tola ¼udoví lekári. Kto sú? obsahuje �kálu cha-
rakteristík osôb spojených s lieèením. Aj tu sa
opä� potvrdzuje fakt, �e lieèenie bolo preva�-
ne v rukách �ien vyu�ívajúcich najmä rastlin-
né lieèivá. Aj v tejto kapitole, rovnako ako na
iných miestach práce, autorka poukazuje na
prepojenie ¾udovej a of iciálnej (vedeckej)
medicíny. Historické a terénnym výskumom
získané etnografické údaje obsahuje aj kapi-
tola ¼udové metódy profylaxie chorôb.

Skutoènos�, �e najväè�iu zlo�ku lieèeb-
ných prostriedkov a s nimi spojených praktík
tvoria v  tradièných etnomedicínskych systé-
moch lieèivá rastlinného pôvodu, potvrdzuje
aj èas� venovaná v publikácii fytoterapii. V
�tyroch kapitolách je obsiahnuté mno�sto kon-
krétych údajov o druhoch rastlinných lieèiv,
spôsoboch ich prípravy, o zbere rastlín, pri-
èom je samostatná pozornos� venovaná divo-
rastúcim rastlinám, stromom a krom, obilni-
nám, technickým plodinám a dekoratívnym
rastlinám. Autorka dobre zvládla aj toto rôz-
norodé spektrum údajov a vychádzajúc zo
zjednodu�eného botanického systému sústre-
dila ku ka�dej skupine i jednotlivým rastlinám
poznatky o ich úèinkoch, aplikácii v racionál-
nej i magickej polohe. Mo�no pre èitate¾a ne-
zaujímavé, no z celkového h¾adiska vhodné je
i zaradenie mno�stva konkrétnych receptov na
prípravu lieèiv, najmä èajových zmesí. Hod-
nota údajov je daná aj ich jednoznaènou lo-
kalizáciou. Mo�no azda len podotknú�, �e au-
torka mohla u jednotlivých druhov alebo aspoò
rodov rastlín uvies� ich latinské názvy (napr.
vo forme abecedného zoznamu v èasti Dodat-

ky). Rovnakú námietku mo�no vznies� aj ku
kapitole venovanej �ivoèí�nym a nerastným
lieèivám. Tu nepostupuje u� tak systematicky
ako u rastlín (pod¾a druhov), ale primárne sa
venuje konkrétnym lieèivám (orgány zvierat,
výluèky atï. a jednotlivé minerály a nerasty:
hlina, so¾, smola, kovy a pod.). Poslednú kapi-
tolu tretej èasti venovala autorka fyzioterapii.

Zaradenie �tvrtej èasti Lieèebná mágia po-
ukazuje opä� na ïal�iu �pecifickú èrtu tradiè-
nej medicíny, a to na prítomnos� ve¾kého mno�-
stva iracionálnych, najmä magických názorov,
predstáv a z nich vychádzajúcich praktík. Tak
autorka v �tyroch kapitolách analyzuje druhy
lieèebnej mágie, �peciálnu pozornos� venuje
slovu ako komponentu lieèebných praktík, úlo-
he vody a ohòa, charakteru èinností, predme-
tov a èísel. Ve¾ké mno�stvo konkrétnych úda-
jov z historickej literatúry i terénnych bádaní
poskytuje opä� cenné materiálové východisko
pre sledovanie podôb a vývoja tejto zlo�ky tra-
diènej medicíny aj mimo Ukrajiny. Posledná ka-
pitola �tvrtej èasti, ktorej autorom je R. Kirèiv,
priná�a údaje o autorke publikácie.

Publikáciu uzatvárajú Dodatky � pomerne
rozsiahle indexy: Index odborných a ¾udových
názvov chorôb, ich symptómov a syndrómov,
Index odborných a ¾udových názvov lieèiv a
profylaktických prostriedkov a Slovník etno-
grafických termínov, vysvet¾ujúci základné te-
oretické pojmy a niektoré prejavy tradiènej
duchovnej kultúry. Hoci odbornej etnografic-
kej i historickej literatúre z územia Ukrajiny
k spracovávanej problematike autorka veno-
vala pozornos� v úvodnej èasti, mohla do Do-
datkov zaradi� súhrnnú bibliograf iu nielen
týchto prác, ale aj najdôle�itej�ích diel, z kto-
rých vychádzala pri �ir�ích porovnaniach.

   Publikácia o ukrajinskej ¾udovej medicí-
ne je nesporne ve¾mi hodnotným a kvalitným
dielom, ktoré obsahuje mno�stvo unikátneho
materiálu i viaceré pozoruhodné poh¾ady a
kon�tatovania v�eobecného charakteru. Kom-
plexný a systematický prístup autorky k tra-
diènej medicíne daného teritória umo�òuje
zaradi� publikáciu k základným východiskám
komparácie etnomedicínskych systémov slo-
vanských i európskych národov. Dúfam, �e v
budúcnosti sa objavia e�te ïal�ie publikácie,
a to aj na Slovensku, dosahujúce jej úroveò.

Juraj Zajonc
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KARWICKA,  T.:
UBIORY  LUDOWE  W  POLSCE-
Wroclaw, Polskie Towarzystwo Ludoznaw-
cze 1995. 156 s.

Publikácia zaoberajúca sa ¾udovým odevom
Po¾ska bola vydaná v roku stého výroèia vzni-
ku Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Tejto príle�itosti venovala knihu aj autorka Te-
resa Karwicka, ktorej odborné smerovanie sa
dotýka nielen materiálnej, ale aj duchovnej
kultúry a folklóru. Jedna z jej prác o ¾udovom
odeve bola dokonca prelo�ená do japonèiny.

Prácu Ubiory ludowe w Polsce tvoria �tyri
hlavné èasti, ktorým predchádza krátky úvod.
V òom je struène, no výsti�ne zachytený vý-
voj záujmu a najvýznamnej�ie práce v oblasti
¾udového odevu v Po¾sku. Tento preh¾ad uka-
zuje, �e aj tu patrí odev k najviac skúmaným a
v odbornej literatúre bohato zastúpeným té-
mam. Prvá èas� Tradiènos� ¾udového odevu. Ar-
chaizmy a zmeny priná�a preh¾ad základných
typov odevných súèiastok tradièného odevu
a objasòuje, ktoré z nich a preèo si zachová-
vajú archaický charakter a ktoré sa rýchlo
menia. Tým pribli�uje nielen �kálu prvkov tra-
diènej ¾udovej odevnej kultúry Po¾ska, ale
umo�òuje postihnú� aj dynamiku jej vývoja.
V druhej èasti sa autorka zaoberá znakovou
funkciou ¾udového odevu. V samostatných
kapitolách analyzuje kroj ako znak zámo�nos-
ti, vekového odlí�enia a spoloèenského pos-
tavenia, kroj slávnostný a obradový (najmä
svadobný). Vyu�íva pritom nielen materiál
získaný terénnym výskumom, ale aj z histo-
rických prameòov (napr. z testamentov).

�a�iskom práce je najrozsiahlej�ia tretia
èas� Regionálna diferencovanos� ¾udového
odevu, v úvode ktorej sú objasnené princípy
regionalizácie ¾udového odevu v Po¾sku. Po-
tom nasledujú jeho charakteristiky v �iestich
hlavných regiónoch, prièom je ka�dý z nich
rozèlenený e�te na nieko¾ko men�ích oblastí.
Hoci je v názve publikácie uvedené, �e sa za-
oberá ¾udovým odevom, autorka sa správne
rozhodla sledova�, najmä pri skúmaní genézy,
aj odevnú kultúru iných vrstiev obyvate¾stva,
èo jej umo�òuje ukáza� východiská a vz�ahy
dôle�ité pre vývoj ¾udového odevu. Výsti�né
opisy odevov i jednotlivých súèiastok sú
vhodne doplnené obrazovými materiálmi, kto-

rých pestros� (fotografie dobové aj odborné,
kresby, strihové schémy) umo�òuje vytvori� si
konkrétnej�iu predstavu o teritoriálnej a èias-
toène aj o chronologickej �kále tradièného
odevu. Mo�no len ¾utova�, �e iba malá èas�
týchto vyobrazení je viacfarebná.

�ir�í kultúrnohistorický poh¾ad na odev
uplatòuje autorka aj v �tvrtej èasti Príèiny
zmien ¾udových krojov, v ktorej sleduje ich
vývoj a v òom obsiahnuté zmeny v spojitosti
so zmenami módy odievania vy��ích vrstiev,
ale aj s premenami ¾udovej výroby. Na strane
druhej poukazuje aj na udr�iavanie kroja v
rámci obradov a dotýka sa aj vplyvu migrácií,
vojnových udalostí a odevu vojakov na sle-
dovanú sféru odevnej kultúry. Autorka pritom
èasto v texte cituje autentické zápisy alebo
výpovede, èo dodáva v�eobecným kon�tato-
vaniam vierohodnos� a konkrétny rozmer.

Kniha konèí Záverom, ktorý obsahuje ok-
rem súhrnného poh¾adu na pomerne rôznoro-
dú oblas� ¾udového odevu Po¾ska aj vymedze-
nie hlavných vplyvov spôsobujúcich jeho
zmeny. Tu sa autorka okrem toho vyjadruje aj
k povahe poznatkov a informácií, ktoré sú vý-
chodiskom �túdia tradièného odevu, ako aj k
problému jeho rekon�trukcie. Niektoré dopl-
òujúce a upresòujúce údaje zaradila autorka
do poznámok, ktoré sú spolu s obsiahlym zo-
znamom literatúry o tradiènom odeve Po¾ska
uvedené za záverom. Rovnako ako Slovník
odborných a hovorových termínov pou�itých
v texte z oblasti tradièného odevu zvy�ujú ve-
deckú hodnotu recenzovanej knihy.

Publikácia T. Karwickej je kvalitnou a ob-
sa�nou monograf ickou prácou, ktorá v�ak
nemá len deskriptívny a enumeratívny charak-
ter, ale priná�a aj komplexný poh¾ad na gené-
zu a fungovanie odevu ako zlo�ky tradiènej
kultúry. Cenné je, �e sa autorka podujala sle-
dova� podoby tohto fenoménu aj v rozlièných
vrstvách dedinskej i mestskej spoloènosti, èo
jej umo�nilo poukáza� na viaceré formálne i
vývojové paralely. Okrem toho, �e ide o prá-
cu základného významu pri poznávaní tradiè-
nej materiálnej kultúry strednej Európy, je aj
kvalitným východiskom komparácie a skúma-
nia ¾udového odevu v slovanskom, ale aj slo-
venskom meradle (state o odeve Oravy a Spi-
�a). Jej jasné metodologické východiská,
preh¾adná metodika spracovania poznatkov ju
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spolu v dobrou grafickou úpravou robia èita-
te¾sky prí�a�livou aj pre laického záujemcu o
danú problematiku.

Juraj Zajonc

ÚVAHY NAD KANCIONÁLOM PRE
MIKROBIOLÓGOV

Celkom náhodne sa mi dostal do rúk Buåetin
Èeskoslovenskej spoloènosti mikrobiologickej
� Supplement 95 s nadpisom Micro- kancionál
(C ÈSSM Praha-Bratislava 1995, 24 strán). Ob-
sahuje 105 abecedne zoradených textov èes-
kých, moravských a slovenských piesní, od A já
sám, dycky sám, èi A ja taka dzivoèka, a� po
�ádny neví, co jsou Doma�lice. Zostavovatelia
sa pokú�ali zvýrazni� aj provenienciu jednotli-
vých piesní, a tak v�dy v zátvorke pod názvom
piesne sa uvádza: èeská (26 krát), slovenská (26),
moravská (3), moravská zo Slovácka (28), mo-
ravská z Kopaníc (8), moravsko-slovenské po-
medzie (8), moravská z Hané (2), moravská z
Vala�ska (1), slezská (3), chodská (1), východo-
slovenská (1). Len 1 pieseò sa prezentuje ako
¾udová, a to Holka modrooká, nesedávej u poto-
ka � ako èeská lidová. Najpodrobnej�ie sa v spev-
níèku vyèleòujú moravské piesne (z Hané, Va-
la�ska, Slovácka a i.), hoci o ich zatriedení by
bolo mo�né v mnohom polemizova�.
Informácie o tomto spevníèku neponúkam et-
nologickej verejnosti preto, �e by priná�al neja-
ký nový, objavný piesòový materiál alebo ne-
známe varianty piesní, ani preto, �e by ma
ohromil svojím rozsahom èi zameraním. Po pre-
listovaní tejto internej tlaèe uzavretej vedeckej
spoloènosti, ktorá si v názve, a ako vidie� i v
spevníèku zachovala èeskoslovenský rozmer,
ma v�ak zaujali niektoré momenty, podnetné aj
pre folkloristu:

1/ Tento kancionálik je akoby súhrnom re-
pertoáru v�eobecne známych piesní, ktoré sa
�írili smerom na východ i západ od rieky Mo-
ravy u� mnoho desa�roèí. Najprv prostredníc-
tvom rôznych �venèekov� a spevníkov pies-
ní, výuky v �kolách, dychoviek, neskôr
rozhlasom, televíziou, a samozrejme i ústne.
Obsahuje piesne ¾udové i umelé, zväè�a u�
dávno z¾udovené. Ako príklad mo�no uvies� z
èeských piesní: Ach, synku, synku, Andulko
�afáøova, Kolíne Kolíne a pod. Zo slovenských
piesní: Bodaj by vás vy mládenci, Dobrú noc

má milá, I�iel Macek, Pr�í, pr�í a pod. Príklad
moravských: Ej od Buchlova, Kdy� jsem �el z
Hradi��a, Sedí sokol na javori a i.

Aj z týchto nieko¾kých príkladov je zrej-
mé, �e tento Micro � kancionál predstavuje
akýsi základný model nivelizovaného piesòo-
vého repertoáru, ktorý sa vykry�talizoval po-
èas spolu�itia Èechov a Slovákov v jednom
�tátnom útvare a v latentnej forme sa uchová-
va podnes najmä u strednej a star�ej generá-
cie. Folklorista sa s mnohými tu uvádzanými
piesòami stretáva èasto aj pri terénnych vý-
skumoch. Niekedy ich zaznamená a niekedy
u� ani nie � veï mnohé z týchto piesní sú na-
to¾ko známe a v stálej podobe zafixované v
pamäti, �e prechádzajú variaèným procesom
zväè�a nedotknuté. Bolo by v�ak zaujímavé
sledova� tento repertoárový model v �ir�om
zábere, prípadne aj jeho vývoj, zmeny alebo
frekvenciu piesní po rozdelení Èeskosloven-
ska na dva samostatné �táty.

2/ Spevníèek neobsahuje nijaký komentár,
ani úvod, len publikované texty piesní. Av�ak
závereèná poznámka: Námety pre ïal�ie pies-
ne (aktuální pro spoleèenskou aktivitu Spoleè-
nosti) je indikátorom, �e aktívny spev je výz-
namnou súèas�ou spoloèenských aktivít tohto
�pecifického profesijného zdru�enia a �e spev-
níèek vznikol pravdepodobne z potreby zjed-
notenia, prípadne aj obohatenia spoloèného
spevu pri rôznych spoloèenských príle�itos-
tiach. Micro- kancionál je teda dôkazom ak-
tívnej spevnosti danej vedeckej komunity, spo-
loèenstva celkom netradièného, nefolklórneho.

3/ Bádatelia dnes zväè�a kon�tatujú, �e vo
vidieckom prostredí je úbytok aktívnej spev-
nosti a spevných príle�itostí. Naproti tomu sa
zdá, �e vedecká komunita, ktorá s folklórom
a tradíciami nemá niè spoloèného, prisudzuje
piesòam v rámci spoloèenských aktivít taký
význam, �e pova�uje za potrebné publikova�
ich vo svojom profesijnom odbornom bulleti-
ne. Uprednostòuje pritom práve folklórne èi
folklorizované piesne, a tak sa vynára otázka,
aké miesto a funkciu má spev týchto piesní v
spoloèenských aktivitách ÈSSM a aký výz-
nam majú ¾udové piesne pre jednotlivých èle-
nov tejto spoloènosti (prípadne s oh¾adom na
vekové, národnostné èi iné korelácie). Inými
slovami: èo vlastne e�te dnes mô�e poveda�
¾udová pieseò predstavite¾ovi takej �pecif ic-
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kej modernej profesie (akou mikrobiológia
nesporne je) a aké jeho potreby spåòa spoloè-
ný spev týchto piesní? Èi je to preto, �e ka�dý
z nás poci�uje obèas potrebu nadviaza� na ko-
rene, z ktorých pochádza (hoci ich u� dávno
vytrhol)? Alebo pre komunikatívnos� ¾udo-
vých piesní, ktoré prístupnou formou vyjad-
rujú pocity a nálady (lásku i nenávis�, rados� i
�ia¾, osamelos� i dru�nos�), aké poci�uje ka�-
dý èlovek, aj ten dne�ný? Alebo význam spo-
èíva v integraènej funkcii spoloèného zá�it-
ku pri speve piesní?

4/ V súvise s vy��ie spomínaným je mo�né
polo�i� aj ïal�iu otázku: má ¾udová pieseò a
spoloèný spev také významné miesto aj v spo-
loèenských aktivitách iných vedeckých spo-
loèností alebo iných profesijných spoloèen-
stiev? Myslím, �e èo sa týka na�ej odbornej
komunity a jej reprezentanta Slovenskej ná-
rodopisnej spoloènosti, mô�eme túto otázku
zodpoveda� kladne. Zúèastòujem sa na odbor-
nom a zväè�a i spoloèenskom �ivote tejto ko-
munity u� viac ako 40 rokov a spev (spoloè-
ný, sólový i formou neformálneho sú�a�enia)
tu v�dy mal nezastupite¾né miesto, hoci v po-
sledných rokoch u� nie celkom stále (niektoré
podujatia sa obídu bez spevu).

Vidím v�ak aj dos� podstatné rozdiely v
zlo�ení piesòového repertoáru medzi spomí-
nanou mikrobiologickou spoloènos�ou a SNS.
Jeden z rozdielov vyplýva samozrejme z od-
borného zamerania príslu�níkov na�ej komu-
nity. Repertoár máme �ir�í, spievajú sa aj iné,
regionálne i �týlovo diferencované piesne,
hoci predpokladám, �e repertoár �v�eobecne
známych piesní� z Micro-kancionála pozná-
me v�etci minimálne na 90%.

Ïal�ia odli�nos� u� s odbornos�ou etnoló-
gov nato¾ko nesúvisí. Repertoárový záber et-
nologickej komunity siaha toti� èasto aj do
mimofolklórnej sféry. Pamätám si mnohé ve-
èerné posedenia poèas konferencií a seminá-
rov v Smoleniciach, kedy sa prespievali de-
siatky piesní Voskovca a Wericha, Suchého a
�litra i tzv. �písnì lidu pra�ského�. Ob¾úbe-
nou súèas�ou repertoáru bývajú star�ie sloven-
ské tangá, piesne G. Dusíka a pod. (napr. Val-
né zhroma�denie SNS v Banskej Bystrici), ale
aj tzv. piesne masové, budovate¾ské a pionier-
ske, ktoré s vervou a humornou nadsádzkou
obyèajne spievali dosia¾ v�etky generácie et-

nológov (nielen slovenských, ale aj morav-
ských a èeských na spoloèenských poduja-
tiach).

Moje úvahy nad kancionálom pre mikro-
biológov si nekladú za cie¾ rie�i� v�eobecné
ani �peciálne problémy spevnosti, na to by boli
potrebné seriózne výskumy. Prezentujú len
vo¾ný sled my�lienok a otázok, ktoré ma pri
èítaní tohto spevníèka napadli. Mo�no pod-
nietia aj iných k úvahám o mieste a zmysle
aktívnej spevnosti a ¾udových piesní v dne�-
nej uponáh¾anej pretechnizovanej odcudzenej
spoloènosti, ktorá sa v�eobecne charakterizuje
ako �postmoderná�, no v detailoch si zacho-
váva niektoré �praemoderné�, a� archetypál-
ne prvky.

¼ubica Droppová

TRENÈÍN
Vlastivedná monografia 1, 2. Bratislava,
Alfa 1993, Alfa-press 1997. 382 + 310 s.,
farebné a èiernobiele fotografie, kresby.

Nie ka�dé mesto na Slovensku má mo�nos�
poskytnú� svojim obyvate¾om i v�etkým ostat-
ným záujemcom o jeho dávnu i nedávnu minu-
los� dielo, ktoré pribli�uje v ucelenej podobe
premeny mesta a �ivota jeho obyvate¾ov poèas
nieko¾kých storoèí. Do tejto neve¾kej skupiny
miest sa vydaním vlastivednej monografie v
dvoch èastiach zaraïuje aj Trenèín. Podnetom na
jej vydanie bolo 570. výroèie pový�enia Trenèí-
na na slobodné krá¾ovské mesto, ktoré si pripo-
menul v roku 1982. Tvorba takého rozsiahleho
diela nie je v�ak úlohou jednoduchou a rýchlo
zrelizovate¾nou. A u� vôbec nie v meste, ktoré
bolo osídlené u� v praveku a ktoré je ako jediné
na Slovensku písomne dolo�ené u� z èias antic-
kej Rímskej rí�e. Celková koncepcia i jednotli-
vé èasti (celkovo 60) monografie v�ak ukazujú,
�e jej tvorcovia (spolu takmer 50 autorov) pra-
covali uvá�ene a s jasným zámerom. Prvá èas�
monografie má typický vlastivedný charakter:
obsahuje kapitoly venované prírodnému pros-
trediu, histórii od najstar�ích období a� do roku
1918, kultúrnohistorickým a umeleckým pa-
miatkam, tradiènej ¾udovej kultúre obcí prièle-
nených k Trenèínu, ako aj niektorým zlo�kám
kultúrneho a spoloèenského �ivota mesta od 19.
do 20. storoèia (hudobný �ivot, výtvarná a lite-
rárna èinnos� spätá s mestom, dejiny fotografie).
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Druhá èas� monografie, ktorá plynulo nadväzu-
je na historický a kultúrno-spoloèenský obraz
podaný v prvej èasti, zachytáva obdobie rokov
1918-1945, ojedinele do 60. alebo 80. rokov.
Okrem statí venovaných historickému a hospo-
dárskemu vývoju mesta mnohé kapitoly priná-
�ajú  poznatky o cirkevných spoloèenstvách,
spolkoch a záujmových zdru�eniach pôsobiacich
v meste, o �kolských, kultúrnych, osvetových i
zdravotníckych in�titúciách (napr. Trenèianske
múzeum, archív, kni�nice a tlaèiarne, lekárne) a
aktivitách (stavebná obnova hradu, výtvarné vý-
stavy ap.), ako aj o niektorých ïal�ích stránkach
�ivota obyvate¾ov mesta (napr. neprofesionálny
výtvarný prejav). Dve posledné kapitoly sa vra-
cajú aj k star�ej histórii Trenèína (Symboly mes-
ta Trenèína a ich vývoj, Vývoj Trenèianskej �upy
� kraja). Hoci mnohí z autorov nie sú profesio-
nálnymi odborníkmi v nimi spracovávanej prob-
lematike, predsa majú ich príspevky nezastupi-
te¾ný význam pri tvorbe východísk pre
poznávanie mesta laickou verejnos�ou, ako aj pre
ïal�ie vedecké bádanie. Ich príspevky toti� ob-
sahujú ve¾ké mno�stvo doteraz e�te nepubliko-
vaných údajov a informácií. Fakt, �e prvá èas�
monografie má �klasický� vlastivedný charak-
ter zameraný najmä na obdobie do zaèiatku 20.
storoèia i na prejavy tradiènej ¾udovej kultúry v
�ir�om okolí mesta a �e druhá èas� podrobnej�ie
mapuje �truktúru sociálnych skupín a ich akti-
vít v Trenèíne prvej polovice 20. storoèia, vy-
tvára pre èitate¾a zriedkavú príle�itos�: na zákla-
de jednej syntetickej publikácie má mo�nos�
sledova� vývoj celého organizmu mesta v ¾ubo-
vo¾nom synchrónnom aj diachrónnom poh¾ade
s mo�nos�ou odha¾ova� a poznáva� kauzalitu
vz�ahov,  javov a procesov rozlièných zlo�iek a
úrovní �ivota Trenèanov ako obyvate¾ov mesta,
kraja i �tátu.

Z etnologického h¾adiska je zaujímavé, �e
sa v publikácii objavuje národopisný � etno-

grafický a folkloristický (state o ¾udovom sta-
vite¾stve, zamestnaniach, strave, odeve, dopra-
ve a transporte, zvykosloví, o hudobných a
taneèných tradíciách obcí prièlenených k
Trenèínu v 1. èasti) i etnologický prístup (sta�
o �ivnostníkoch v Trenèíne v 2. èasti) k dané-
mu teritóriu a jeho kultúre, ktoré sa spolu výz-
namne podie¾ajú na tvorbe obrazu Trenèína v
minulosti a sú aj uká�kami schopností jednej
vednej disciplíny pri skúmaní spôsobu �ivota
a kultúry mesta. V spojitosti so spomenutými
sta�ami, ako aj s celou 2. èas�ou mo�no vy-
zdvihnú� fakt, �e monografia je ako celok do-
kumentom, ktorý spája písanú históriu a mi-
nulos� so spomienkami a �ivotnými zá�itkami
e�te �ijúcich ¾udí, a tak predstavuje cenný prí-
nos k udr�aniu prirodzenej kontinuity histo-
rického vedomia. Formou spracovania sa mo-
nografia radí k vedecko-populárnym prácam,
po ktorých rád siahne laický záujemca, ako aj
odborník. Okrem seriózne citovaných údajov
z primárnych dokumentov a autentických pra-
meòov tu nájde aj mno�stvo sekundárnych,
roz�irujúcich informácií (vrátane odkazov na
bibliografické práce o Trenèíne). Cenná je aj
obrazová zlo�ka knihy, ktorá má vïaka vhod-
ným doplnkovým textom �pecifickú výpoved-
nú hodnotu. Z celej publikácie vidno, �e jej
tvorcovia, a to nielen autori textov, fotografií,
ale aj jej f inancovatelia a �otcovia mesta�
správne pochopili jej význam a dôle�itos�.
Zrejme preto, �e v meste a s mestom �ijú, po-
znajú ho a chcú umo�ni� poznáva� ho aj iným,
najmä ïal�ím generáciám Trenèanov. A práve
tam sú korene, z ktorých vyrastá pocit hrdosti
na vlastné mesto. V závere druhej èasti sa èi-
tate¾ dozvedá, �e úmyslom tvorcov je roz�íri�
monograf iu e�te o jeden zväzok venovaný
súèasnosti mesta, ktorý iste prinesie nový za-
ujímavý poh¾ad na toto pova�ské mesto.

Juraj Zajonc


