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Sn R O Z H ¼ A DY � S P R ÁV Y � G L O S Y

URBAN SYMBOLISM AND RITUALS
Sympózium IUAES, ¼ub¾ana, 25. � 28. júna 1997

Komisia urbánnej antropológie pri Me-
dzinárodnej únii antropologických a etnolo-
gických vied (IUAES) v spolupráci s Kated-
rou etnológie a kultúrnej antropológie
¼ub¾anskej univerzity usporiadali medziná-
rodné sympózium �Urbánny symbolizmus
a rituály�, ktoré sa konalo pod zá�titou Mi-
nisterstva vedy a techniky Slovinskej repub-
liky v Cankarjevovom dome v ¼ub¾ane
v dòoch 25. � 28. júna 1997. Podujatia sa
zúèastnili antropológovia z 18 �tátov sveta,
prièom najväè�iu skupinu tvorili kolegovia
z Univerzity v Leidene (Holandsko), kde sa
nachádza sekretariát Komisie urbánnej an-
tropológie IUAES.

Stretnutie odborníkov z rôznych èastí
sveta v�dy priná�a so sebou ve¾kú geogra-
fickú, ale aj tematickú a metodologickú va-
riabilitu. To sa prejavilo aj na ¾ub¾anskom
sympóziu, kde odzneli príspevky z vý-
skumov v Európe, Austrálii, Indonézii, Ma-
lajzii, Tchaj-Wane a Latinskej Amerike, èo
vytvorilo neobyèajne zaujímavú sociokultúr-
nu mozaiku súèasného sveta.

Sympózium otvoril domáci organizátor
a hostite¾ Bo�idar Jezernik, ktorý so slovin-
skou srdeènos�ou privítal v�etkých úèastní-
kov. S organizaènými informáciami vystú-
pil hlavný sekretár Komisie urbánnej
antropológie IUAES Peter Nas z Leidenu.
Úvodný referát predniesol predseda komi-
sie profesor Ghaus Ansari z Viedenskej uni-
verzity. Vo svojej predná�ke �The Shi�i of
Rituals of Mourning for Imam Hussain�
(�iitské rituály smútenia za Imama Hussai-
na) sa zaoberal rituálmi smútku, ktoré sa
konajú ka�doroène v mesiaci Muharram (pr-

vý mesiac moslimského kalendára) na po-
èes� irackého martýra Imama Hussaina, kto-
rý hrdinsky zahynul v roku 680 v osade
Karbalá v Iraku. V príspevku rozoberal sym-
boly, ktoré èasto spontánne motivujú jednot-
livé rituály. Na úvodný príspevok tematicky
nadväzoval referát kuvajtskej antropologiè-
ky Zubaydah Ashkanani �Symbolism of Dre-
ams during the Occupation of Kuwait� (Sym-
bolika snov poèas okupácie Kuvajtu).
V prvej èasti príspevku autorka � podobne
ako jej predreèník � rozoberala prejavy smú-
tenia za Imamom Hussainom, väè�iu pozor-
nos� v�ak venovala snom poèas okupácie
Kuvajtu Irakom v osemroènej vojne. Sny, ich
interpretácia a ob¾úbenos� medzi kuvajtským
obyvate¾stvom zohrali poèas vojny výz-
namnú sociálno-komunikaènú funkciu a sta-
li sa folklórnym prejavom, �íriacim sa po
krajine verbálnou cestou a predpovedajúcim
nadchádzajúce vojnové ví�azstvá èi prehry.

Ïal�ie dva príspevky man�elskej dvojice
talianskeho pôvodu Italo Pardo a Giuliana
Pratová z Univerzity v Canterbury v Ang-
licku potvrdili sociálno-antropologické sme-
rovanie britskej vedy. Príspevky �Contras-
ting Symbols of Urban Life� (Kontrastné
symboly urbánneho �ivota) a �Urban Iden-
tity and Political Representation in Brindi-
si� (Urbánna identita a politická reprezen-
tácia v Brindisi) boli uká�kami politickej
antropológie a rozoberali symboly a rituály
politických strán v ju�nom Taliansku. Ma-
rina Petronetiová z Univerzity v Aténach vy-
stúpila s príspevkom �Symbolic Presenta-
tions and Rituals among Minority Group in
Athen� (Symbolické prezentácie a rituály
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minority v Aténach). Zaoberala sa prejavmi
etnickej identity a postavením eritreanských
uteèencov � �ien v gréckej patriarchálnej so-
ciete. Jean-Pierre Hassoun z Francúzska
predniesol ekonomicko-antropologickú �tú-
diu �The Bourse as a Symbol of Global Ur-
banisation� (Burza ako symbol globálnej
urbanizácie), v ktorej na materiáli z Parí-
�a poukázal na �bo�stvo� obchodu, peòazí
a akcií v súèasnej spoloènosti. Peter Nas
z holandského Leidenu v príspevku �Small
Town Symbolism� (Symbolizmus malého
mesta) porovnával urbánne symboly (archi-
tektúra, sochy) v dvoch malých mestách na
Sumatre.

Geograficky príbuznou bola �túdia Gor-
dona Graya z Univerzity Edinburgh v �kót-
sku �Debates, Identities and the Malay Me-
dia� (Úvahy, identity a médiá v Malajzii),
pribli�ujúca kontroverzné poh¾ady na urbán-
ny a rurálny spôsob �ivota v Malajzii. Dvo-
jica brazílskych antropologièiek Carmen
Rialová a Miriam Pillarová si za objekt svoj-
ho výskumu vybrala bývanie v Parí�i (�Li-
ving in Paris: Old and Small Places in a Wo-
rld City� � Bývanie v Parí�i: Staré a malé
miesta v svetovom meste). Vychádzali z his-
torickej faktografie a zamerali sa najmä na
sociálnu reprezentáciu bývania �tudentov
v malých, bývalých slú�kovských izbách.
Posledným príspevkom �tvrtkového progra-
mu bol referát Angeliny Pollak-Eltzovej
z Venezuely �Pentecostalism in Urban Ve-
nezuela Today� (Pentekostalizmus v súèas-
nej urbánnej Venezuele), rozoberajúci jedno
z najrýchlej�ie rastúcich nábo�enských hnutí
vo svete. Po celodennom odbornom mara-
tóne ka�dý privítal prehliadku ¾ub¾anského
hradu i neformálne posedenie väè�ej skupin-
ky dobrovo¾níkov pri veèeri a pohári vína.

Piatkový deò otvoril znovu Peter Nas so
svojou doktorantkou Anjou Roymanovou.
V príspevku �Reminiscences of the Leiden
Relief: A Total Ritual Event� (Reminiscen-
cie na oslobodenie Leidenu: Obradová prí-
le�itos�) sa zaoberali sviatkom, ktorý ka�-
doroène 3. októbra oslavujú obyvatelia
Leidenu ako spomienku na oslobodenie od
�panielskej nadvlády. Pri opise a analýze

sviatku vychádzali z termínu �total ritual
event� (totálna � úplná obradová príle�itos�),
ktorý zahàòa èas, priestor i sociálnu arénu.
Iránska antropologièka Soheila Shahshaha-
ni nám slovom i obrazom priblí�ila atmo-
sféru a architektonickú a urbanistickú sym-
boliku iránskeho mesta Isfahan (�Urban
Symbolism in an Iranian City�). Freek Co-
lombijn z Holandska nás zaviedol do ïale-
kej Austrálie a jej hlavného mesta Canberra
(�Canberra: A Sheep in Wolf�s Clothing� �
Canberra: Ovca vo vlèom ko�uchu). Samot-
nú Canberru, zalo�enú v roku 1911, oznaèil
za symbol nového národa (nation) a archi-
tektonické symboly mesta postavil do �ir�ích
politických súvislostí.

Sandra Taalová z Holandska v �túdii
�Contrasting Images� opísala negatívnu
symboliku mesta Palembang na Sumatre,
èím naznaèila, �e nielen budovy, sochy, erby
atï., ale aj násilie, agresia a kriminalita sa
mô�u sta� symbolom mesta. Seiko Nakaji-
ma z Japonska rozoberal v príspevku
�Symbolism of the Middle Classes in Ja-
pan and Taiwan� (Symbolizmus stredných
vrstiev v Japonsku a Tchaj Wane) politic-
ké, ekonomické a sociokultúrne symboly
stredných vrstiev v Japonsku a Tchaj Wane.
Do postkomunistického Ruska nás zaviedla
Svetlana Èervonaja z Moskvy, ktorá svojím
príspevkom �The War of Monuments� (Voj-
na monumentov) vyvolala nielen diskusiu,
ale aj pobavenie a smiech. Znova sa ukáza-
lo, �e reálie z postkomunistických krajín
(v tomto prípade bývalé a súèasné kulty,
sochy a pamätníky v Rusku) sú pre západ-
ných kolegov ve¾kou neznámou a v�dy vy-
volajú ve¾ký záujem. Ná� najbli��í kolega
Zdenìk Uherek z Prahy predniesol zaujíma-
vý príspevok �Czech Minority in Sarajevo
and their Symbols� (Èeská minorita v Sara-
jeve a jej symboly). Poukázal na aktivizáciu
Èechov v Sarajeve poèas vojny, vznik orga-
nizácií a symboly (verejné i súkromné �
v rodine), prebúdzajúce a prezentujúce iden-
titu Èechov (zástavy, obrazy, emblémy, fo-
tografie, krojované báby, �vejk). Piatkové
popoludnie uzavrel domáci historik Andrej
Studen s referátom �Symbols of Progress �
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The Waterworks and Sewage System in Lju-
bljana before World War I� (Symboly prog-
resu � vodovody a kanalizácia v ¼ub¾ane
pred I. svetovou vojnou). Diskusie pokraèo-
vali poèas slávnostnej recepcie a neskôr
v záhradnej re�taurácii pri rieke ¼ub¾anici.

Sobota nebola pre úèastníkov sympózia
dòom vo¾na, ale ïal�ím pracovným stretnu-
tím. Otvorila ho Alexandra Bitu�íková prí-
spevkom �Transformations of Square Sym-
bols in the Light of Ideology� (Premeny
symbolov námestia vo svetle ideológie), kto-
rý rozoberal symboly mesta Banská Bystri-
ca a jeho námestia v premenách histórie
a ideológie. Aygen Erdentug z Turecka pred-
niesla referát �The Transformation of Anka-
ra as Reflected in Urban Symbols and Ima-
ges� (Transformácia Ankary a jej odraz
v urbánnych symboloch), v ktorom zaujíma-
vým, a� vá�nivým prednesom priblí�ila
�transient symbols� � prechodné, meniace
sa symboly mesta Ankara, ovplyvòované
a manipulované meniacimi sa vládnucimi
stranami a osobnos�ami (erb mesta, sochy,
budovy a me�ity, názvy ulíc ap.). Ewa Kar-
pinska z Lodze sa síce do ¼ub¾any osobne
nedostavila, ale poslala vynikajúcu a v mno-
hom ve¾mi podnetnú �túdiu �The Gate� (Brá-
na), v ktorej aplikovala ekologický prístup
k priestoru a jeho hraniciam, uva�ujúc pritom
aj o metafyzickom charaktere priestoru.

Na záver sympózia odzneli �tyri príspev-
ky slovinských kolegov. Bo�idar Jezernik
sa v referáte �Monuments in the Wind of
Change� (Monumenty vo vetre zmeny) za-
oberal známym mostom v Mostare, ktorý
je UNESCO pamiatkou, a jeho zmenami
a funkciami v historickom priereze. Borut
Brumen predniesol referát �Urban Symbo-
lism of Metelkova in Ljubljana�, v ktorom
priblí�il premeny èasti ¼ub¾any Metelkova
v konflikte ideológií novej histórie Slovin-
ska. Damjan Ovsec svojím príspevkom �Ou-
ter and Inner Meaning of the Town� (Von-
kaj�í a vnútorný význam mesta) prebral u�
trochu unavené auditórium. Jeho príspevok
o meste v�eobecne ako aj o meste ¼ub¾ane
varioval od odbornej kunsthistorickej �túdie
cez umeleckú esej a� po astrologické zábav-

né èítanie. �a�ko poveda� a zhodnoti�, èo pre-
vládalo. Posledným príspevkom na sympó-
ziu bol referát Rajka Mur�ièa �Rock Scene
in the Village of Trate and Ethno-pop Show
in the Town of Maribor: On the Complexity
of Musical Identifications� (Rocková scéna
v Trate a etno-pop show v Maribore: O zlo-
�itosti hudobných identifikácií). Na príklade
dvoch hudobných uká�ok domácej produk-
cie autor poukázal na problémy identifiká-
cie mlad�ích a star�ích generácií prostred-
níctvom hudby (pozoruhodný bol pre mòa
najmä �týl oznaèený autorom ako ethno-pop,
nápadne pripomínajúci tvorbu na�ej skupi-
ny Sensus, ktorú nám povinne ordinujú naj-
mä vodièi slovenských dia¾kových autobu-
sov � ale nielen oni).

Z naznaèeného výpoètu príspevkov a ich
titulov je ka�dému zrejmé, �e tematická va-
riabilita urbánnej problematiky je takmer
bezhranièná. V�etky príspevky na sympó-
ziu boli podrobené pa¾be otázok v dlhej dis-
kusii, ktorá neraz nebola len priate¾skou de-
batou, na akú sme zvyknutí u nás, ale
polemickou výmenou názorov, ktorá je v�ak
v medzinárodnom akademickom prostredí
normálna a prirodzená a je rozhodne impul-
zom ïal�ieho vývoja a progresu vedy. Sym-
pózium sa odvíjalo v duchu sociálnej a kul-
túrnej antropológie � v�etci úèastníci okrem
nás z postkomunistických krajín sa pova�o-
vali za antropológov, oznaèenie etnológ �
etnológovia sa vôbec nespomenulo. Èo ma
najviac zaujalo? Z odbornej èasti i z mno-
hých formálnych i neformálnych diskusií
vyplynulo, �e antropológia ako sociálna ve-
da má v západných krajinách ve¾mi silné
postavenie medzi inými vedami i v spoloè-
nosti (najmä Ve¾ká Británia, Francúzsko,
Holandsko) a má naju��í kontakt so socio-
lógiou a v poslednom èase aj s lingvistikou,
ekonómiou a politikou.

V urbánnej antropológii, zdá sa, pretrvá-
vajú dva trendy � výskum urbánneho pros-
tredia na domácom teritóriu, ako aj longitu-
dinálne výskumy vo vzdialených societach
a kultúrach. Prekvapilo ma, �e výluène vlast-
né etnikum a jeho kultúra, za znalcov ktorej
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sa s hrdos�ou pasujeme, pova�ujú niektorí
antropológovia za nie v�dy objektívne zhod-
notite¾né. Iste, radi by sme i my robili vý-
skumy v Hong Kongu, Parí�i èi Rio de Ja-
neiro a potom sa z nadh¾adu pozreli aj na
na�u spoloènos�, zatia¾ (a e�te dlho) sa v�ak
musíme uspokoji� s výskumom u nás doma.
Keï porovnávam tematickú �kálu príspev-
kov zo �západnej� a �východnej� antropo-
logicko � etnologicko � etnografickej �koly,
ve¾ké rozdiely som nevidela. V metodológii
a prístupoch som v�ak rozdiel cítila. Ani nie
v technikách výskumu � pozorovanie a in-
terview sú základným kameòom výskumu
u nás i v ostatných krajinách a ich výsled-
kom sú etnografie � etnografické materiá-
lové �túdie. Západní kolegovia vo svojich
príspevkoch v�ak uplatòovali viac holistic-
ký a komparatívny prístup k problému, ne-
uspokojili sa s deskriptívou javu, ale dôraz
kládli na jeho analýzu. Len málo autorov
uplatòovalo historický prístup. Je to pocho-

pite¾né � antropológia sa vo väè�ine krajín
pova�uje za sociálnu vedu, v na�om regióne
mala v�dy bli��ie k histórii. Napriek rozdiel-
nym tradíciám vedy, ako aj na�im malým
medzinárodným skúsenostiam mô�em v�ak
záverom s optimizmom kon�tatova�, �e hra-
nice sa trochu obrusujú a pomaly sa nám darí
chápa� a zbli�ova� vzájomné stanoviská.

Sympózium �Urbánny symbolizmus a ri-
tuály� bolo ve¾mi podnetným a vydareným
podujatím Komisie urbánnej antropológie pri
Medzinárodnej únii antropologických a et-
nologických vied. Úèastníci sa lúèili so slo-
vami: Do videnia vo Virginii. Tam sa toti�
v roku 1998 koná sympózium IUAES, kde
sa oèakáva �tyritisíc úèastníkov. V sekcii
urbánnej antropológie sú vypísané témy:
V�eobecná antropológia, Budúcnos� urbán-
nej antropológie a Etnicita v urbánnom pros-
tredí. Budeme tam aj my?

Alexandra Bitu�íková

AKTUÁLNE PROBLÉMY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

V dòoch 28. � 29. 5. 1997 poriadal In�ti-
tút rozvoja obcí, miest a regiónov (TRO-
MAR) Ekonomickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici medzinárod-
nú konferenciu �Aktuálne problémy regio-
nálneho rozvoja� pri príle�itosti 15. výroèia
svojho vzniku. Konferencia bola príle�itos-
�ou na stretnutie odborníkov, ktorí sa z rôz-
nych uhlov spoloèenského a vedeckého zá-
ujmu venujú výskumom regiónov.

Po slávnostnom úvode a plenárnych re-
ferátoch zameraných na regionálnu politiku
EÚ, koncepciu �tátnej regionálnej politiky,
úlohu miestnych samospráv, ako aj na sys-
tém prípravy odborníkov pre územný roz-
voj, pokraèovali rokovania v sekciách: A/
re�trukturalizácia regiónov, B/ priestorové
aspekty rozvoja regiónov, C/ úloha centrál-
nych a miestnych in�titúcií v rozvoji regió-

nov, D/ výchova a vzdelávanie odborníkov
pre riadenie regionálneho rozvoja.

V sekcii A odzneli popri ekonomických
a prírodovedných príspevkoch aj dva refe-
ráty z etnológie. A. Bitu�íková v príspev-
ku �Vplyv historického a sociokultúrneho
vývinu regiónov na súèasné procesy trans-
formácie na Slovensku� sa zamerala predo-
v�etkým na charakteristiky obyvate¾ov Slo-
venska, ktorých korene h¾adajú etnológovia
v odli�nom sociokultúrnom a historickom
vývoji regiónov. Upozornila na skutoènos�,
�e negatívny postoj k zmenám, modernizá-
cii, reformám a privatizácii korení v tradiè-
nom konzervativizme ro¾níckej vrstvy
a v �ivotných stratégiách, ktoré najmä
v chudobnej�ích regiónoch Slovenska cha-
rakterizuje negativizmus a pasívne postoje.
Aj to sú faktory, ktoré musia zobra� vedci,
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ale aj politici èi ekonómovia do úvahy pri
rie�ení problémov v regiónoch v súvislos-
tiach s hodnotením postkomunistickej eko-
nomickej a sociálnej transformácie. J. Da-
rulová v príspevku �Tradièné aspekty
¾udovej kultúry � preká�ka, èi iniciátor re-
gionálneho rozvoja� sa na základe etnolo-
gických výskumov � venovaných najmä
otázkam kolektivizácie a zmenám, ktoré pri-
niesla urbanizácia a industrializácia Sloven-
ska, ako aj mentálnym stereotypom � pokú-
sila poukáza� na materiálne, duchovné
a kultúrne predpoklady fungovania lokálnej
spoloènosti. V období ekonomickej transfor-
mácie sa odhalili tradièné geograficko-hos-
podársky a politicky podmienené regionál-
ne diferenciácie na Slovensku, ktoré je
potrebné zverejni� a bra� do úvahy pri kon-
cipovaní regionálnej politiky. Ich poznanie
evokuje o�ivovanie ¾udových tradícií a nad-
viazanie na vedomosti a zruènosti �pecific-
kých remesiel, ktoré mali opodstatnenie v re-
giónoch Slovenska, a ktoré by mohli by�
zdrojom ekonomickej úspe�nosti lokality,
resp. oblasti.

Ïal�ím zaujímavým okruhom problémov,
ktoré boli prezentované v sekcii A, boli skú-
senosti s presadzovaním agroturistiky v po¾-
nohospodárskych oblastiach Slovenska.
Ukázalo sa, �e tam, kde je schopný mana�-
ment, ¾ah�ie sa zavádzajú prvky agroturiz-
mu, lebo nadväzujú na pozitívne skúsenosti
po¾nohospodárskej výroby (Spi�).

Záverom chcem upozorni�, �e etnologic-
ké príspevky zdôraznili zväè�a negatíva,
resp. príèiny rezistencie a nechuti k ekono-
mickým a sociokultúrnym zmenám, najmä
vo vidieckom prostredí v období trhového
mechanizmu. Ich odhalenie a postupné od-
straòovanie pomô�e ¾ah�ie prekona� obdo-
bie transformácie. Záujem o prednesené
problémy a diskusia k referátom svedèia
o mimoriadnom ohlase a overení potreby
a záva�nosti multidisciplinárnej spoluprá-
ce (vrátane etnológie) pri analýze, hodno-
tení a aplikácii výskumných výsledkov
v praxi, èo potvrdili i závery a odporúèa-
nia konferencie.

Jolana Darulová

��idia na rázcestí� � tak znel názov dvoj-
dòovej konferencie s medzinárodnou úèas-
�ou, ktorá sa konala v dòoch 26. � 27. mája
1997 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Konferencii predchádzala vernisá� výstavy
fotografií pribli�ujúcich �ivot európskych
�idov po 2. svetovej vojne �Návrat do �ivo-
ta�, ktorú pripravilo SNM � Múzeum �idov-
skej kultúry v spolupráci s izraelskými mú-
zeami Beth Hatefutsoth, Beit Lohamei
Haghetaot a Yad Vashem.

Konferencia kontinuálne nadväzovala na
medzinárodné sympózium �Tragédia sloven-
ských �idov�, ktoré sa konalo v roku 1992
v Banskej Bystrici a prinieslo príspevky

s tematikou holokaustu na Slovensku. Cie-
¾om tohtoroèného stretnutia bola problema-
tika �idov na Slovensku v rokoch 1945-
1952. Konferencie sa zúèastnili historici,
etnológovia a viacerí významní hostia zo
Slovenska, Izraela, Austrálie, Rakúska
a Èeskej republiky.

Konferenciu otvoril hostite¾ Dezider Tóth
z Múzea SNP a Pavol Me��an, riadite¾ Mú-
zea �idovskej kultúry v Bratislave. Úvodný
príspevok Znovuo�ivenie �idovskej komuni-
ty po 2. svetovej vojne predniesol Robert
Büchler z Izraela. Zaoberal sa dôsledkami
holokaustu na �idovskú komunitu na Sloven-
sku a jej ve¾kou povojnovou aktivizáciou.

�IDIA NA RÁZCESTÍ
(�IDIA NA SLOVENSKU 1945 � 1952)
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Priniesol �tatistické údaje o poète �idov a �i-
dovských nábo�enských obcí po vojne
a poètoch emigrantov v rokoch 1948-49,
ako aj o dilemách a dôvodoch emigrácie.
Peter Salner v príspevku Vidite¾ní a nevi-
dite¾ní �idia v slovenskej spoloènosti po
roku 1945 nadviazal na predreèníka a vý-
sledkami etnologických výskumov vhodne
doplnil povojnový obraz najmä �o tých, èo
ostali� (asimilácia, útek od judaizmu, vstup
do komunistickej strany alebo únik do súk-
romia). Oboznámil prítomných tie� so zau-
jímavými materiálmi zo zápisníc Ústredia
�NO z pä�desiatych rokov, ktoré odhalili na
jednej strane postupnú ideologizáciu jazyka
predstavite¾ov �idovskej komunity a ich po-
litické aktivity, na druhej strane aj ich snahy
o obnovu rituálov a sociálnej práce a akti-
vity na uctenie obetí holokaustu.

Yeshayahu Jelinek z Izraela sa vo svojom
príspevku zameral najmä na nábo�enský �i-
vot �idov na Slovensku pred vojnou (orto-
doxia, neologizmus a status quo) a po voj-
ne, ktorá úplne zlikvidovala neológov
a chasidov a výrazne zdecimovala predsta-
vite¾ov ortodoxie � rabínskeho �idovstva.
Gila Fatranová z Izraela predniesla príspe-
vok o dejinách vz�ahov slovenského a �idov-
ského obyvate¾stva a príèinách vzniku a pre-
trvávania antisemitizmu na Slovensku.
Popredný slovenský historik Ivan Kamenec
sa vo svojom príspevku zaoberal podrobne
proti�idovským pogromom v Topo¾èanoch
v roku 1945 a jeho dobovou i súèasnou in-
terpretáciou. Záverom prvého dòa konferen-
cie odzneli tri koreferáty. Alexandra Bitu�í-
ková hovorila na základe etnologických
výskumov v Banskej Bystrici a Banskej
�tiavnici o dilemách a krízach �idovskej
identity v rokoch 1945-52. Marína Zavacká
sa kriticky vyjadrila k historickej �túdii prof.
Me��ana a analyzovala jej sporné èasti. Pra�-
ský historik a etnológ Jan Rychlík priniesol

informácie o arizáciách a právnych otázkach
znárodòovania na Slovensku, ako aj súèas-
ných re�titúciách.

Druhý deò konferencie otvorila Viera Ko-
váèová z Múzea SNP a podrobnou analýzou
dobovej tlaèe poèas procesu s Dr. Jozefom
Tisom. Jozef Jablonický odhalil problemati-
ku represií za sionizmus v pä�desiatych ro-
koch. Pavol Me��an kriticky analyzoval ne-
dávno publikované historické publikácie
a �túdie (Ïurica, Vnuk), ktoré sa vedome
sna�ia skres¾ova� dejiny Slovenska a najmä
obdobie slovenského �tátu. S azda najzaují-
mavej�ím a nové informácie priná�ajúcim
príspevkom vystúpila izraelská historièka
Chana Jablonka, ktorá sa podrobne zaobe-
rala zaradením a integráciou slovenských
�idov do izraelskej spoloènosti v prvých eta-
pách po emigrácii. Hovorila nielen o �a�kos-
tiach, ktoré museli pris�ahovalci prekonáva�,
ale najmä o pozitívach ich postupnej akul-
turácie a integrácie a príkladných úspechoch
v izraelských kibucoch. Anton Ra�la vo svo-
jom príspevku poukázal na nebezpeèenstvo
súèasnej glorifikácie slovenského �tátu a je-
ho prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Austrálsky hos�
Martin Spitzer rozoberal èinnos� �idovských
legionárov v rokoch 1946-47. V diskusii
vystúpili viacerí historici a hostia, ktorí pred-
niesli doplòujúce informácie i osobné spo-
mienky a výpovede.

Konferencia �idia na rázcestí odkryla
ïal�iu ne¾ahkú etapu histórie �idov, pozna-
èenú povojnovou traumou, �ia¾om, stra-
chom, nedôverou a h¾adaním novej identi-
ty. Priniesla mnoho zaujímavých príspevkov
a podnetov, ktoré nám umo�nia lep�ie a ob-
jektívnej�ie pochopi� obdobie po druhej
svetovej vojne a etapu po februári 1948.
Príspevky budú publikované v zborníku
z konferencie.

Alexandra Bitu�íková
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Tretie sedenie Pracovnej skupiny pre
men�iny pri OSN sa konalo v máji 1997
v Paláci národov v �eneve. Pracovná sku-
pina pre men�iny vznikla v roku 1995 na
odporúèanie Subkomisie pre ¾udské práva
s hlavným cie¾om uvies� do chodu Deklará-
ciu pre práva osôb príslu�iacich k národným,
etnickým, nábo�enským a jazykovým men-
�inám a zabezpeèi� jej realizáciu. Mandát
tejto pracovnej skupiny je nasledovný:
� sledovanie praktickej realizácie Deklarácie,
� h¾adanie mo�ných rie�ení problémov tý-

kajúcich sa men�ín, prièom sa podporuje
vzájomné porozumenie medzi men�ina-
mi a medzi men�inami a vládami,

� odporúèanie ïal�ích vhodných postupov
na podporu a ochranu práv osôb príslu-
�iacich k národným, etnickým, nábo�en-
ským a jazykovým men�inám.
Pracovná skupina má 5 èlenov volených

Subkomisiou: Mohammed Sardar Ali Khan
(India), José Bengoa (Chile), Stanislav Èer-
ni�enko (Ruská Federácia), Asbjorn Eide
(Nórsko), Ahmed Khalil (Egypt). Za pred-
sedu bol zvolený Asbjorn Eide.

Tretieho sedenia Pracovnej skupiny pre
men�iny sa zúèastnili predstavitelia vlád z 53
krajín, predstavitelia telies OSN a ich �pe-
cializovaných organizácii (ILO, UNICEF,

UN WORKING GROUP ON MINORITIES
(Pracovná skupina pre men�iny), tretie sedenie, 25. � 30. 5. 1997, �eneva

UNHCR, WHO...), predstavitelia mimovlád-
nych organizácií, iných organizácií a in�ti-
túcií, vedci a iní pozorovatelia. Poèas pia-
tich dní sedenia boli prednesené správy
o situácii a problémoch men�ín v rôznych
krajinách (palestínska arabská men�ina v Iz-
raeli, koptská nábo�enská men�ina v Egyp-
te, kurdská otázka, men�iny v Turecku, Tur-
kméni v Iraku, men�iny v Macedónii,
v Rusku, maïarská men�ina v Rumunsku
a na Slovensku a ïal�ie). Na správy o situ-
áciách men�ín reagovali predstavitelia vlád,
prípadne oni sami podali správu o situácii
vo svojej krajine. Ka�dý deò sa podávali
správy o situáciách v krajinách k rôznym
problematikám (jazyk, vzdelávanie, teritó-
rium, majetok...). Medzi podávaním správ
a reakciami vlád odzneli predná�ky èlenov
pracovnej skupiny a iných expertov (práv-
nikov, antropológov, historikov...) na rôzne
témy: Definícia men�ín, Niektoré aspekty
obèianstva v medzinárodnom práve, Právo
na vzdelávanie, Práva men�ín a úloha mé-
dií, Práva men�ín patriacich k jazykovým
men�inám, �peciálne agentúry OSN a men-
�iny atï.. Na záver sedenia boli prijaté od-
porúèania pre ïal�ie sedenie.

Nora Lábadyová

Pracovná skupina pre men�iny pri OSN
na svojom druhom sedení v roku 1996 od-
poruèila zamera� sa na �pecifické témy ako
napr. multikultúrne vzdelávanie a zorgani-
zova� seminár, ktorý by umo�nil �ir�iu dis-
kusiu k danej téme. Toto odporúèanie bolo

SEMINÁR O MULTIKULTÚRNOM A INTERKULTÚRNOM VZDELÁVANÍ
organizovaný Pracovnou skupinou pre men�iny pri OSN
�eneva, 23. a 24. máj 1997

prijaté a seminár o multikultúrnom vzdelá-
vaní zorganizovalo Centrum vysokého ko-
misára OSN pre ¾udské práva a Medzinárod-
né centrum pre ¾udské práva v spolupráci
s Pracovnou skupinou pre men�iny v máji
1997 v �eneve.
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Hlavnými cie¾mi tohto seminára boli:
� výmena vzájomných skúseností na národ-

nej a regionálnej úrovni v oblasti multi-
kultúrneho a interkultúrneho vzdelávania,

� vytvorenie siete pre výmenu informácií,
� h¾adanie mo�ností rie�enia niektorých

�pecifických situácií,
� h¾adanie ciest na zvý�enie tolerancie a vzá-

jomného porozumenia medzi men�inami
a vládami prostredníctvom podpory mul-
tikultúrneho a interkultúrneho vzdelávania.
Pozornos� upútali najmä predná�ky pri-

zvaných expertov o vzdelávacej politike
v nasledujúcich krajinách: Nórsko, Sri Lan-
ka, Mauritius, Ruská federácia, Izrael, Egypt,
Bosna, Hercegovina a �panielsko. Tieto
predná�ky zvýraznili potrebu multikultúrne-
ho a interkultúrneho vzdelávania pri garan-
tovaní zachovania identity rozdielnych sku-
pín a zároveò pri umo�není týmto skupinám
sta� sa integrovanou súèas�ou �ir�ej spoloè-
nosti. Multikultúrne a interkultúrne vzdelá-
vanie zahàòa vzdelávacie praktiky, ktoré
umo�òujú splni� potreby vzdelávania rôz-
nych skupín s rozdielnymi kultúrnymi tra-
díciami. Ako minimum umo�òuje osobám
patriacim k rôznym jazykovým skupinám
vzdeláva� sa v ich materinskom jazyku a ma-

lo by zahàòa� vzdelávacie techniky, ktoré
osobám príslu�iacim k men�inám umo�nia
ïalej rozvíja� svoju kultúru, jazyk, zvyky
a tradície. Multikultúrne vzdelávanie ïalej
vy�aduje, aby èlenovia majority získali po-
znatky o histórii, tradíciách, jazyku a kultú-
re men�ín existujúcich na národnom teritóriu
a na druhej strane aby men�iny mali mo�nos�
získa� poznatky o celej spoloènosti.

V závere seminára odzneli viaceré odpo-
rúèania:
� zabezpeèi� prostriedky, ktorými sa odstrá-

nia z vyuèovacích materiálov prvky, kto-
ré podporujú predsudky a negatívne
stereotypy voèi men�inám,

� do vyuèovania zahrnú� históriu men�ín �i-
júcich na území �tátu,

� publikovanie vhodných vyuèovacích ma-
teriálov,

� tréning a vzdelávanie uèite¾ov v zmysle
interkultúrneho vzdelávania a v zmysle
praktického aplikovania Deklarácie práv
osôb prinále�iacich k národným, etnic-
kým, nábo�enským a jazykovým men�i-
nám a iných príslu�ných zmlúv,

� príprava projektov s rovnakým úèelom.

Nora Lábadyová

Trojdòový seminár o právach men�ín sa
konal v máji 1997 v Céligny pri �eneve. Cie-
¾om seminára bolo oboznámi� úèastníkov
z rôznych oblastí sveta (USA, Sri Lanka, Etió-
pia, Gruzínsko, Turecko, Barma, Estónsko,
Bulharsko, Maïarsko, Slovensko...) o základ-
ných právach men�ín a o in�titúciách a me-
chanizmoch na ich obranu. Na seminári pre-
behli predná�ky medzinárodných expertov
(Patrick Thornbery z Ve¾kej Británie, Adrien
Zoller zo �vajèiarska, Gudmundur Alfredson
zo �védska a ïal�í) na tieto témy: Telesá a pro-
cedúry pre ¾udské práva v rámci OSN, Úloha

TRÉNING �PRÁVA MEN�ÍN�
Céligny, 20. � 22. 5. 1997 organizované Minority Right Group � London

mimovládnych prostriedkov a mechanizmov
na národnej úrovni, Medzinárodné prostried-
ky pre práva men�ín atï.. Súèas�ou seminára
boli aj praktické cvièenia v malých skupinách,
kde sa pomocou medzinárodných dohovorov
a deklarácií h¾adali rie�enia konkrétnej situá-
cie v urèitej krajine. V rámci seminára sa usku-
toènili prezentácie úèastníkov na konkrétnu si-
tuáciu men�ín v ich krajine. Celodenné
�túdium zavà�ili medzinárodné kultúrne veèe-
ry, kde sa predviedli ¾udové tance a piesne rôz-
nych národov.

Nora Lábadyová


