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Sn R E C E N Z I E � A N O TÁ C I E

O. SIROVÁTKA:
SROVNÁVACÍ STUDIE O ÈESKÉ LI-
DOVÉ SLOVESNOSTI
Ústav pro etnografii a folkloristiku v Brnì, Aka-
demie vìd Èeské republiky. Redakène pripravila
Jana Pospí�ilová. Brno 1996, 218 strán.

Ná� vzácny kolega a jeden z najvýznamnej-
�ích predstavite¾ov komparatívnej folkloristiky
prof. PhDr. Oldøich Sirovátka, DrSc. pripravil
súbor �túdií ako svoju doktorskú dizertaènú prá-
cu, ktorú obhájil v Ústave pro etnografii a fol-
kloristiku ÈSAV v Prahe roku 1991 a r. 1996
ju vydal brnenský Ústav pro etnografii a fol-
kloristiku AVÈR. Predstavuje oblúk autorových
hlavných komparatistických záujmov v priebe-
hu �tyroch desa�roèí, av�ak zároveò mapuje vý-
vojovú líniu európskej komparatívnej folkloris-
tiky. A práve preto je jej obsahom nielen to, èo
naznaèuje zu�ujúci názov práce, ale aj �iroké
súvislosti dotýkajúce sa výskumov v Nemecku,
Po¾sku, vtedaj�om Sovietskom zväze, v Rumun-
sku, Maïarsku, na Slovensku, v bývalej Juho-
slávii, s odkazmi na práce v ïal�ích európskych
krajinách.

Zo 17 �túdií zaradených do výberu osem
vy�lo na Slovensku, z toho dve v Slovenskom
národopise. Aj tento strohý výpoèet hovorí
o období �irokej vzájomnej spolupráce èeskej
a slovenskej folkloristiky nielen v publikova-
ní prác, ale aj v organizovaní spoloèných kon-
ferencií èi seminárov, pracovných a vý-
skumných skupín i spoloèenských podujatí,
kedy aj osobné kontakty boli bohat�ie a pod-
necovali èi in�pirovali h¾adanie nových báda-
te¾ských území.

Súbor mô�e by� základnou uèebnicou porov-
návacej folkloristiky: zahàòa metodologické �tú-
die (Èeská lidová slovesnost a její mezinárodní
vztahy, Otázky a úkoly srovnávací folkloristiky,
Folklórní kontakty, kulturní výmìna, srovnáva-

cí folkloristika, Sy�et a �aklimatizace� jako ka-
tegorie srovnávacího bádání, Vliv a recepce
v interetnických vztazích lidové slovesnosti),
konkrétne analýzy týkajúce sa rôznych folklór-
nych �ánrov i rôznych národných tradícií
(K srovnávacímu studiu lidových balad, Vypra-
vìèský styl v èeské a ruské baladì, K pomìru
slovenské a èeské pohádkové tradice, K inter-
pretaci zbojnické povìsti, Jáno�íkovská povìst
v èeské lidové tradici, Roz�íøení balad s turec-
kou tematikou v èeské a slovenské tradici, Èes-
ká a polská lidová balada, Hranice èeských
a polských verzí balady o sirotkovi, Látkové sho-
dy mezi èeskou a slovinskou folkórní baladou,
K pomìru èeské a nìmecké lidové balady), hod-
notiaca �túdia o Jiøím Horákovi (Srovnávací stu-
dium lidových balad v díle Jiøího Horáka) a kri-
tická recenzia knihy B. N. Putilova Slavianskaja
istorièeskaja ballada (Moskva-Leningrad 1965)
z roku 1966 (Slovanská historická balada
a srovnávací studium). Dopåòa ich autorov Sez-
nam prací s komparaèní tematikou, publikova-
ných v Èeskoslovensku i v zahranièí a najmä
bohatá literatúra spojená s ka�dým èlánkom.

Kni�ka takto ponúka komplex �túdií roztrú-
sených v rôznych èasopisoch a zborníkoch
a mô�eme iba ¾utova�, �e do takejto koncepcie
dizertaènej práce sa nevmestili aj ïal�ie èlánky
prof. O. Sirovátku, najmä star�ie, z 50. rokov,
a tie� viaceré publikované v zahranièí, ktoré sú
�a�ko dostupné. Preto�e autor vo svojich prá-
cach vniká hlboko do histórie, h¾adá v nej sú-
vislosti pre �túdium nielen folklóru, ale aj jeho
etnicity, ekológie, jeho vz�ahu k literatúre, prob-
lematiky men�ín, regionalistiky, a teda sú záro-
veò príspevkom k dejinám ¾udovej slovesnosti,
dejinám èeskej a slovenskej folkloristiky i eu-
rópskeho bádania. Takáto kniha je darom, kto-
rý si nadov�etko ceníme.

Zora Vanovièová
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SLOVENSKÁ KRES�ANSKÁ A SVET-
SKÁ KULTÚRA
Zostavila Jana Skladaná. Vydala VEDA, vyda-
vate¾stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1996, 144 s.

Zborník Studia Culturologica Slovaca 1 s ti-
tulom Slovenská kres�anská a svetská kultúra
obsahuje �túdie dokumentujúce vz�ahy nábo�en-
skej a svetskej literatúry a je výsledkom granto-
vého projektu s názvom �Nábo�enská literatúra
a jej odraz v ¾udovej a umelej slovesnosti v 17.
� 18. storoèí�. Prínosom tohto projektu je jeho
interdisciplinárny charakter, keï�e autori jednot-
livých príspevkov zastupujú oblas� etnológie (Zu-
zana Profantová), literárnej histórie (Gizela Gáf-
riková, Milan Hamada), histórie (Viliam Èièaj),
jazykovedy (Ján Doru¾a, Elena Krasnovská, Ja-
na Skladaná, Mária �imková) a hudobnej vedy
(Ladislav Kaèic).

Interdisciplinárny prístup k skúmanej prob-
lematike mô�e v prvom rade napomôc� rie�i�
súbor otázok, úloh a vz�ahov súvisiacich s da-
ným projektom komplexne, teda zaradením do
�ir�ieho historického a kultúrno-spoloèenského
kontextu umo�òuje lep�ie pochopenie bohatého
kultúrneho dedièstva kres�anstva, ktoré malo
výrazný vplyv na celú na�u kultúru, na druhej
strane mô�e tento medziodborový prístup pomôc�
k objektívnej�iemu zhodnoteniu významu a úlo-
hy slovenského kultúrno-spoloèenského prostre-
dia v stredoeurópskom priestore.

Autor prvého príspevku, Viliam Èièaj (His-
torický ústav SAV) vo svojej �túdii �Biblie
v me�tianskom prostredí stredného Slovenska
v období novoveku� (s. 9 � 26) poukazuje na
problematiku roz�írenia kni�ných vydaní diel
základného nábo�enského charakteru (medzi kto-
ré patrí Biblia � Písmo sväté) v prostredí stredo-
slovenského me�tianstva v období novoveku
a svoju pozornos� pritom sústreïuje na dve naj-
významnej�ie stredoslovenské banské mestá
(Banskú Bystricu a Banskú �tiavnicu), ktoré
svojho èasu patrili medzi najdôle�itej�ie hospo-
dárske a kultúrne strediská nielen na Slovensku,
ale i v Uhorsku a v celej strednej Európe.

V nasledujúcej �túdii �Z výsledkov výskumu
jazyka ¾udových rozprávok� (s. 27 � 31) upozor-
òuje jej autor Ján Doru¾a (Slavistický kabinet
SAV) na mnoho zaujímavých údajov o sloven-
skom jazykovo-historickom vývine, vychádza-

júc z textovej analýzy slovenských ¾udových roz-
právok (autor sa opiera predov�etkým o vyda-
nie: DOB�INSKÝ, P.: Prostonárodné slovenské
povesti. I - III. Bratislava, Tatran 1973 � 74), ktoré
tvoria cennú súèas� ná�ho kultúrneho dedièstva.

Autorka Gizela Gáfriková (Ústav slovenskej
literatúry SAV) sa vo svojom príspevku �K prob-
lému rozli�ovania fiktívnosti a �pravdivosti�
exempla v barokovej homiletike� (s. 32 � 43)
domnieva, �e výskumom literárneho uplatòova-
nia homiletických pravidiel (napr. spôsobov ich
re�pektovania, uvo¾òovania èi tvorivej inovácie)
by sa mohlo prispie� nielen k spresòovaniu ty-
pologických znakov slovenskej barokovej kaza-
te¾skej poetiky, ale i �k identifikovaniu dobových
�týlotvorných prostriedkov, druhových a �ánro-
vých foriem èi ïal�ích literárnohistorických ja-
vov a súvislostí� (s. 33).

V �túdii �Vz�ah kres�anstva a klasickej hu-
manity v období humanizmu a baroka� (Pamiat-
ke profesora Jaroslava Ludvíkovského.) (s. 44 �
65) v najhlavnej�ích rysoch objasòuje jej autor
Milan Hamada (Ústav slovenskej literatúry
SAV) na základe analýzy diel reprezentatívnych
postáv slovenskej kres�ansko-humanistickej (Ján
Antonín Ko�ický, Ján Henckel, Mikulá� Oláh, Ján
Sambucus), reformaèno-humanistickej (Martin
Rakovský, Juraj Koppay, Ján Silván, Eliá� Láni,
Ján Duchoò), barokovej (Juraj Tranovský, Matej
Bel, Hugolín Gavloviè) a predosvietenskej
(Adam Franti�ek Kollár) kultúry vz�ah kres�an-
stva a klasickej humanity, a súèasne dospieva
k poznaniu, �e �klasická humanita tvorila pod-
statnú zlo�ku v základoch na�ej novodobej kul-
túry� (s. 63).

V nasledujúcej �túdii �Medzi om�ou a betle-
hemskou hrou� (s. 66 � 94) sa autor Ladislav
Kaèic (Ústav hudobnej vedy SAV) zaoberá nie-
ktorými otázkami vz�ahu umelej a ¾udovej hudby
na príklade vianoènej om�e a pastorely, nadväzu-
júc na svoj vlastný referát (K folklórnym �riedlam
vianoènej om�e a pastorely), ktorý predniesol na
22. etnomuzikologickom seminári.

Cie¾om príspevku �Lexéma Boh v slovných
spojeniach v star�ej slovenskej ¾udovej piesni�
(Na materiáli z Kollárových Spievaniek) (s. 95 �
109) autorky Eleny Krasnovskej (Slavistický
kabinet SAV) je poukáza� na jazykovom mate-
riáli vyexcerpovanom z textov slovenských ná-
rodných spievaniek (materiál excerpovala z vy-
dania: KOLLÁR, J.: Národnie spievanky. I. � II.
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Bratislava, Slovenské vydavate¾stvo krásnej lite-
ratúry 1953), ako sa v týchto textoch vyu�ívala
lexéma Boh v slovných spojeniach a vo frazeo-
lógii, a súèasne porovnaním so slovnou zásobou
predspisovnej slovenèiny chce autorka upozor-
ni� na �ivé slovné spojenia, teda tie, ktoré boli
súèas�ou �ivej reèi ¾udu, ako i na ïal�ie slovné
spojenia, majúce skôr kni�ný charakter.

Rozhodne zaujímavou �túdiou, zaoberajúcou
sa hodnotovým systémom èloveka, je príspevok
�Kres�anské normatívy v príslovnej tradícii na
Slovensku� (s. 110 � 119) autorky Zuzany Pro-
fantovej (Ústav etnológie SAV). Kres�anské nor-
matívy, teda istý kódex noriem mo�no pova�o-
va� za prostriedky slú�iace na dosiahnutie
morálnych hodnôt. Keï�e hodnotami nie sú veci
samé osebe, alebo ich dané vlastnosti, ale predo-
v�etkým ich skutoèný význam pre èloveka
a miesto, ktoré im vo svojom �ivote pripisuje,
tak pod¾a autorky �hodnotou pre èloveka je aj
samotná príslovná tradícia � ako prejav sociál-
nej pamäti ¾udstva. Príslovný repertoár zrkadlí,
pomenúva a tvorivo formuje sociálnu realitu,
�ivot èloveka. Zároveò ovplyvòuje proces for-
movania a hierarchizovania hodnôt, ako aj za-
chovávanie, resp. zabezpeèovanie morálnych
noriem tým, �e ich pomenúva a v komunikácii
aktívne imperatívnym spôsobom �iada ich do-
dr�iavanie� (s. 112).

V príspevku �Odraz kres�anskej kultúry
v slovenskej frazeológii� (s. 120 � 135) vychá-
dza autorka a zostavovate¾ka celého zborníka
Jana Skladaná (Jazykovedný ústav ¼udovíta
�túra SAV) zo základnej premisy, pod¾a ktorej
sa �vývin spoloènosti výrazne prejavuje aj vo
vývine jazyka� (s. 120), teda ak sa zmenia poli-
tické, ekonomické, kultúrne a spoloèenské pod-
mienky, mali by sa tieto zmeny odzrkadli� i v ja-
zyku (pod¾a autorky sa to týka nielen samotnej
slovnej zásoby, ale i lexiky a jej neoddelite¾nej
súèasti, frazeológie).

V poslednej �túdii s názvom �Reflexia
(kres�anského) duchovného sveta v jazyku� (Ne-
bo/raj � peklo/oèistec) (s. 136 � 144) prezento-
vaného zborníka predkladá autorka Mária �im-
ková interpretáciu malej vzorky konkrétneho
jazykového materiálu, v ktorom je zaznamena-
né na�e (nielen kres�anské, ale i v�eobecné) vní-
manie duchovného sveta. Dokladový materiál
pre svoje úvahy si autorka vyberala z Krátkeho
slovníka slovenského jazyka (1. vydanie 1987,

2. vydanie 1989). Prostredníctvom programu
WordCruncher (v poèítaèovej verzii Krátkeho
slovníka slovenského jazyka) na�la v�etky výsky-
ty slov nebo/raj, peklo/oèistec, duch, anjel, èert/
diabol/satan/... a ich derivátov, napr. nebeský, pe-
kelník, ve¾duch a podobne, a na týchto príkla-
doch objasòuje reflexiu predov�etkým kres�an-
ských hodnôt, tak ako sú ulo�ené v slovenskom
jazyku.

V predchádzajúcom období sa v literárnohis-
torických, jazykovedných, ako i v ïal�ích prá-
cach prejavovala tendencia zameriava� sa preva�-
ne na svetskú oblas�, kým nábo�enská literatúra
sa spracúvala iba struènej�ie. Predlo�ená proble-
matika je teda v súèasnom období nanajvý� ak-
tuálna, a tak rie�itelia projektu majú v pláne i na-
ïalej pokraèova� vo výskume tejto tematiky.
Mo�no teda oèakáva�, �e nielen u��ia, ale azda
i �ir�ia kultúrna verejnos� (keï�e zborník svojím
v�eobecným zameraním iste popri odborníkoch
zaujme i iných eventuálnych adresátov) sa bude
môc� pravdepodobne onedlho oboznámi� s vý-
sledkami vedeckého bádania týchto autorov
v ïal�ích zväzkoch zborníka Studia Culturolo-
gica Slovaca.

Du�an Belko

JÁN KOMOROVSKÝ A KOL.:
RELIGIONISTIKA A NÁBO�ENSKÁ
VÝCHOVA
F.R. & G. spol. s.r.o. Bratislava 1997, 421 s.

Po viac ako roènom èakaní sa v júni objavil
na pultoch kníhkupectiev terminologický a výkla-
dový slovník s názvom: �Religionistika a nábo-
�enská výchova� ako 3. zväzok edície vydávanej
Ediènou radou FF UK pre tvorbu Pedagogickej
encyklopédie Slovenska.

Zostavovate¾om a autorom podstatnej èasti
hesiel je zakladate¾ slovenskej religionistiky na
FF UK prof. J. Komorovský. V spolupráci s 24
autormi, preva�ne �pecializovanými odborníkmi
z Kabinetu orientalistiky SAV, Ústavu etnológie
SAV, teologických in�titúcií a vlastného Odde-
lenia religionistiky pri Katedre etnológie na FF
UK, sa poèas 5 rokov práce (1990-95) podarilo
zostavi� ïal�í nevyhnutný základný kameò pri
budovaní novo etablovaného vedného odboru �
religionistiky.
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Ambíciou slovníka v�ak nie je len poskytnú�
základnú a systematickú informáciu �tudentovi
èi bádate¾ovi z oblasti religionistiky, ale vzh¾a-
dom na �ir�iu koncepciu pomôc� v orientácii i re-
ligionistike príbuzným disciplínam, ako je etno-
lógia, filozofia, teológia, história, psychológia,
sociológia, antropológia a iné. Okrem �tudijných
potrieb daných odborov vysokých �kôl bude slov-
ník slú�i� aj pedagogickým potrebám uèite¾ov na
stredných �kolách pri výuke etiky a nábo�enskej
výchovy.

Slovník pozostáva z 386 strán abecedne ra-
dených hesiel, ktoré tematicky pokrývajú dejiny
a osobnosti religionistiky ako vedy, základné re-
ligionistické termíny, posvätné knihy, rituály,
sviatky, mýtické postavy, panteóny jednotlivých
nábo�enstiev... Textovú èas� dopåòa príloha 9 máp
venovaná základným historickým a geografic-
kým údajom svetových nábo�enstiev, odborne
zostavená nadáciou Chronos.

Vzh¾adom na krátku existenciu odboru reli-
gionistiky na Slovensku (zalo�ená v r. 1991 pri
Katedre etnológie na FF UK) je vydanie religio-
nistického slovníka skutoène obdivuhodné. Sved-
èí nielen o flexibilite a erudovanosti editora
a autorov, ale i o pevnom úmysle etablova� mla-
dý odbor ako plnohodnotný vedecký smer �tú-
dia i bádania a to nielen na Slovensku, ale i v za-
hranièí.

Tatiana Podolinská

ÈUKAN, J.: PRAMENE K �TÚDIU
A TECHNIKY VÝSKUMU V ETNO-
LÓGII
Univerzita Kon�tantina filozofa � Fakulta huma-
nitných vied, Nitra 1997, 82 s.

Jedným z podstatných znakov etnológie, kto-
ré ju odli�ujú od príbuzných vedných disciplín, sú
pramene a metódy výskumu. Je preto paradoxné,
�e dosia¾ neexistovala samostatná publikácia, kto-
rá by sa zaoberala touto problematikou. Ak sa aj
v odborných èasopisoch vyskytli o prameòoch
�túdia etnológie, èi metódach a technikách etno-
logického výskumu osobitné príspevky, i�lo zväè�a
o akúsi nadstavbu, av�ak nadstavbu na základoch,
na ktoré sa akosi pozabudlo.

Predná�kami o metódach a technikách vý-
skumu pre�iel ka�dý absolvent etnologických
�túdií. Èo sa v�ak literatúry týka, pedagógovia
boli odkázaní na sociologické a historické me-
todické práce, etnologickým zdrojom informá-
cií bola skôr osobná skúsenos� a intuícia. Tie sú
svojím spôsobom nenahradite¾né, av�ak etnolo-
gická obec iste uvíta pomôcku, ktorá logicky
vznikla na pedagogickom pracovisku � Katedre
folkloristiky a regionalistiky v Nitre.

Autor si kladie za cie¾ �...pomôc� v základ-
nej orientácii etnografom a folkloristom zaèína-
júcim v odbore, ale aj �ir�iemu okruhu pracov-
níkov miestnej a regionálnej kultúry i ostatným
záujemcom o príle�itostné alebo systematickej-
�ie aktivity súvisiace s výskumom a �túdiom et-
nokultúrnych tradícií.� Ide teda o publikáciu ur-
èenú pomerne �irokej verejnosti, odbornej aj
laickej, a najmä �tudentom etnológie. Tomu je
prispôsobený i slovník autora a výber informá-
cií, ako aj istá miera zjednodu�enia problemati-
ky, na ktorú upozoròuje v predslove. Spolu s pre-
h¾adnou grafickou úpravou tak vznikla príruèka,
ktorá zaèiatoèníkom u¾ahèí �tart do odbornej prá-
ce od zberu materiálu a� po jeho koneèné spra-
covanie. Tí, ktorí v odbore u� nejakú dobu fun-
gujú, nájdu tu výberové bibliografické údaje
a azda aj in�pirácie pre ïal�ie rozvinutie u� spo-
mínanej nadstavby.

V úvode autor objasòuje pojmy etnológia,
etnografia, folkloristika a národopis, upozoròu-
je na zhody a odli�nosti v ich ponímaní u iných
autorov a pribli�uje predmet etnológie. Rozsiahla
kapitola je venovaná prameòom etnologického
�túdia � odbornej národopisnej literatúre, cesto-
pisom, vlastivedným monografiám, regionálnej
tlaèi, beletrii, kronikám, archívnym dokumentom,
súkromnej kore�pondencii, ikonografickému
materiálu atï. Poskytuje praktické návody, ako
s týmito prameòmi pracova�. Ïal�ia rozsiahla èas�
sa zaoberá terénnym výskumom, zberom kvali-
tatívnych i kvantitatívnych údajov a konkrétny-
mi návodmi na postup pri práci v teréne od pro-
jektu výskumu a� po techniky záznamu. Napokon
nasleduje struèná informácia o mo�nostiach
spracovania vyskúmaného materiálu na archív-
ne a publikaèné úèely. Èas� o monografiách je
doplnená aj zoznamom národopisných monogra-
fií. Záver publikácie tvorí výberová bibliografia,
o jej selekcii by sa v�ak dalo diskutova� (napr.
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star�ie syntézy tu nenachádzame), daný priestor
sa dal azda vyu�i� aj lep�ie. Èitate¾ je v�ak u�
v poèiatkoch èítania navedený na dosia¾ existu-
júce etnologické bibliografie, tak�e uvedená vý-
berová má skôr ilustraèný význam. K základným
informáciám azda mohla patri� aj zmienka o �pe-
cializovaných etnologických in�titúciách, archí-
voch a odborných èasopisoch. Absentuje tie�
priblí�enie osobnosti autora a jeho väzby na pra-
covisko, na ktorom publikácia vznikla (neved-
no èi zo skromnosti, èi nedopatrením), ako
i praktická zmienka o tom, kde publikáciu mo�-
no získa�.

V ka�dom prípade, recenzovaná príruèka
vyplnila medzeru, ktorú sme poci�ovali v kon-
takte s novými adeptmi a sympatizantmi ná�ho
vedného odboru a bude pomôckou pre in�truk-
torov aj in�truovaných.

Zuzana Beòu�ková

KOMENTARZE DO POLSKIEGO AT-
LASU ETNOGRAFICZNEGO
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wydawnic-
two, Wroclaw 1996, s. 272.

Problematike stravy a náèinia s òou spojené-
ho sa venuje tretí diel komentárov k Po¾skému
etnografickému atlasu. Vedeckým redaktorom
práce bol známy po¾ský bádate¾ v tejto proble-
matike Janusz Bohdanowicz. Kniha obsahuje
osem samostatných kapitol, ktoré interpretujú
nálezy na publikovaných mapách. Úvodnú, naj-
rozsiahlej�iu èas� komentárov tvorí kapitola
o strave (autor J. Bohdanowicz), ktorá najskôr
predstavuje najdôle�itej�ie práce z oblasti báda-
nia o ¾udovej strave v Po¾sku. Prvá jej èas� naj-
skôr komentuje 19 máp z oblasti zberu rastlín
a núdzovej stravy. Druhá èas� sa venuje 23 ma-
pám o ka�dodennej strave, v ktorej sa akcentuje
najmä problematika domáceho peèenia chleba.
Napokon tretia èas� kapitoly o strave je venova-
ná 33 mapám stravy obradovej, v ktorej sa úvod-
ná èas� dotýka jedál pripravovaných a podáva-
ných na rodinné sviatky: krstiny, svadbu a kar,
druhá èas� tradièným obradovým jedlám: ka�i,
hrachu, cestovinám, huspenine a pod. a èas� tre-
tia je venovaná obradovému peèivu. Druhá kapi-
tola sa dotýka málo spracovávanej problematike

náèinia na zber lesných plodov (autorka B. Jan-
kowska). Ïal�ia kapitola podrobne komentuje
získaný etnokartografický materiál k problema-
tike stúp, ktorú rozde¾uje na stupy ruèné, prísad-
né a no�né. Po¾ský recentný materiál sa v nej
komentuje v �irokých historicko-geografických
súvislostiach (autor K. Jagiela). Podrobne je spra-
covaná aj problematika �arnovov v �tvrtej kapi-
tole (autorka B. Dolzycka). Piata kapitola je ve-
novaná typológii a názvom nádob na ruènú
výrobu masla (autor K. Jagiela). Ïal�ia kapitola
sa venuje debnárskym nádobám pou�ívaným na
èerpanie a nosenie vody (autorka B. Dolzycka).
Siedma kapitola analyzuje zaznamenanú typo-
lógiu ly�ièníkov � charakteristických prvkov ku-
chynského interiéru (autorka B. Jankowska).
Závereèná kapitola sa venuje reliktnému výsky-
tu kresadiel na nietenie ohòa, ktoré Po¾ský etno-
grafický atlas zaznamenal z obdobia prelomu 19.
a 20. storoèia (autorka B. Jankowska). Kniha
komentárov k problematike stravy a náèinia
s òou spojeného je vybavená pomerne bohatým
ilustraèným materiálom, obsiahlou bibliografiou
a menným a geografickým registrom. Preto�e
väè�ina interpretovaných máp bola spracovaná aj
v Etnografickom atlase Slovenska, mo�no túto
prácu len privíta� ako výborný materiál ku kom-
paratívnemu �túdiu v problematike stravy a ku-
chynského inventára.

Rastislava Stolièná

PETER �VORC: �TRBSKÁ SVADBA
�trba 1996

Publikácia prezentujúca èas� duchovnej kul-
túry jednej obce � �trbská svadba, je prácou
dvoch autorov. PhDr. Peter �vorc, CSc. zostavil
a doplnil historickými údajmi takmer celo�ivot-
nú prácu svojho otca, osvetára, múzejníka, ale
najmä etnografa PhDr. Petra �vorca. Peter �vorc
celý svoj �ivot pre�il v tejto obci a celý svoj �i-
vot jej aj venoval. Èasto �artom hovorieval: �Vo-
lajú ma na ministerstvo kultúry, ale najprv ho
musia premiestni� do �trby�.

Poèas 62 rokov mal mo�nos� pozorova� ¾udí
svojej obce, ich materiálnu i duchovnú kultúru,
jej vývoj i premeny. Jeho �srdcovou zále�itos-
�ou� boli svadobné zvyky a obrady �trby � té-
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ma, v ktorej sa hádam najcitlivej�ie a najotvore-
nej�ie odzrkad¾uje vnútorný �ivot èloveka, jeho
pocity, téma, ktorá svojou obradnou sviatoènos-
�ou oslavuje èloveka na prelome dvoch �ivotných
etáp. Prvá my�lienka rozpracovania tejto témy sa
via�e k 60. rokom, naplno ju rozvinul, keï v ro-
ku 1970 v rámci Majstrovstiev sveta v klasickom
ly�ovaní pripravil re�ijne i scenárom �ivé pás-
mo svadobných zvykov od predsvadobných oby-
èají a� po ukonèenie tradiènej svadby. Na zákla-
de tohto bohatého materiálu bol v roku 1974
nakrútený i dokumentárny film.

Poèas ïal�ieho obdobia Peter �vorc zbieral
nové poznatky, sledoval vývoj tradièného, zme-
ny funkcií, synkretizmus jednotlivých prvkov,
vznik nového èi zánik starého determinovaný
zánikom pôvodných funkcií. �ia¾, koneèného
spracovania sa u� nedoèkal. Túto �tafetu prevzal
syn Peter, historik a vysoko�kolský uèite¾. Ma-
teriál obohatil o ponor do minulosti obce, o his-
torické fakty, ktoré v koneènom dôsledku v ne-
malej miere ovplyvòovali vývoj kultúry.

Samotný materiál k svadobnému zvykoslo-
viu zaèína výberom partnera a konèí zaradením
sa novoman�elov do pracovného �ivota rodiny
a spoloèenského �ivota obce po svadbe. Celý ten-
to proces je nielen popisom jednotlivých úkonov.
Autor zároveò skúma pôvodnú funkciu, zazna-
menáva zmeny poèas vývoja, analyzuje ich zá-
nik èi vznik nových úkonov v závislosti od his-
toricko-spoloèenských podmienok. Materiál je
doplnený sprievodným textovým i spevným re-
pertoárom. Ve¾ký priestor venuje autor popiso-
vaniu biblických textov, viac-menej v�eobecných
v rámci svadobného zvykoslovia, ktoré v�ak na
tomto mieste neodmyslite¾ne dotvárajú komplex-
ný poh¾ad so v�etkými detailami.

Obohatením tejto publikácie v zameraní na
konkrétnu obec je èas� venovaná Jozefovi Forne-
tovi, evanjelickému farárovi, ktorý tu pôsobil od
druhej polovice 18. storoèia a� do svojej smrti
v roku 1811. Jeho otec Juraj Fornet, rovnako
evanjelický farár, napísal pred rokom 1769 prá-
cu �Krátka Sprawa pro Obecné Lidi, jak se mají
sprawowati v Pøíle�itosti a Potøebì Swadební�.
Táto práca, ktorá je zameraná na úpravu i zjed-
nodu�enie priebehu svadby, bola východiskom
i pre syna Jozefa pôsobiaceho v �trbe. Jeho
vplyv na ïal�í vývoj a zmeny v svadobnom zvy-
kosloví tejto obce je nepopierate¾ný. Preto i èas�
citujúca Krátku Sprawu... a venovaná obom

osobnostiam � Jurajovi i Jozefovi Fornetovi � je
nesmierne cenným historickým i etnografickým
materiálom.

V neposlednom rade je zaujímavý i postoj
samotných obyvate¾ov obce. Prezentácia jednot-
livých prvkov tradiènej svadby v scénickom pás-
me �svadby na�ivo�, ktorá bola výsledkom dlho-
roèných výskumov Petra �vorca, podnietila
obyvate¾ov k ich o�iveniu i v súèasnom svadob-
nom zvykosloví. Prispelo k tomu najmä vysvet-
lenie funkènosti jednotlivých úkonov, ktoré vek-
mi strácali svoju autentickú podobu a ich zmysel
sa postupom èasu menil.

Publikácia �trbská svadba je uceleným, od-
borne vyèerpávajúcim obrazom èasti rodinného
zvykoslovia jednej lokality, doplneným historic-
kým ponorom a je zároveò dôstojným zavà�ením
autorovej celo�ivotnej práce.

Zdena Kri�ková

NA MARGO HOLOKAUSTU RÓMOV

V uplynulých 50 rokoch sa u nás o postavení
Rómov poèas druhej svetovej vojny hovorilo a pí-
salo ve¾mi málo. Mo�no i preto sa v súvislosti
s holokaustom Rómov ujal prívlastok neznámy,
v zmysle nepoznaný i nezverejnený. Sústavnej-
�iu pozornos� problematike venoval iba èeský his-
torik Ctibor Neèas. O tom, �e èeská rómska po-
pulácia bola poèas vojny takmer vyvra�dená, sa
vedelo málo a takmer vôbec sa nevedelo o inter-
naèných a pracovných táboroch pre Rómov v Le-
tech pri Písku a Hodoníne. Na Slovensku boli
v platnosti zákony obmedzujúce osobnú slobodu
Rómov na princípe etnickej príslu�nosti. Nieko¾-
ko desiatok ¾udí bolo popravených a pripravovalo
sa �koneèné rie�enie� zaèlenenia Rómov do spo-
loènosti pod¾a nemeckého vzoru rie�enia �idov-
skej otázky. Tieto skutoènosti unikli pozornosti
historikov, èo je v�ak záva�nej�ie, aj celej spoloè-
nosti. Neexistovali pamätníky, ani spomienkové
dni, ani deti v �kolách sa neuèili o Rómoch umu-
èených poèas druhej svetovej vojny.

Toto informaèné vákuum sa zaèalo zapåòa�
a� po roku 1990, keï vy�lo nieko¾ko publikácií
(napr.: Ctibor Neèas: Nemù�eme zapomenout.
Olomouc 1994; Ctibor Neèas: Èeskosloven�tí
Rómové v letech 1938-1945. Brno 1996; Ctibor



355

Neèas � Du�an Holý: �alující píseò. 1993).
V Èeskej republike kultúrna verejnos�, rómski
aktivisti a nakoniec aj historici vyvíjajú razan-
tnej�ie kroky pre spoznávanie dokladov o róm-
skom holokauste, predov�etkým s cie¾om morál-
ne sa s týmto obdobím vysporiada�.

Pri príle�itosti 50. výroèia ukonèenia 2. sve-
tovej vojny bol 13. mája 1995 v Letech u Písku
za prítomnosti prezidenta Èeskej republiky Vác-
lava Havla odhalený pomník rómskym obetiam
vojny. Pri tejto príle�itosti sa konal v Písku me-
dzinárodný seminár pod názvom Neznámy ho-
locaust. Pod rovnomenným názvom vy�iel aj
zborník príspevkov (Praha 1995).

Pravdepodobne spoloèenský nezáujem o sku-
toènosti rómskeho holokaustu v Èechách pod-
nietil novinára Markusa Papeho k rozpracovaniu
problematiky a k vydaniu publikácie A nikdo
vám nebude vìøit � dokumenty o koncentraèním
táboøe Lety u Písku (Praha 1997).

Markus Pape (nar. 1962 v Berlíne) vy�tudo-
val na univerzitách vo Frankfurte nad Mohanom
a v Bamberku jazyky a sociológiu. Od roku 1991
pôsobí ako nezávislý novinár, zaoberá sa proble-
matikou intolerancie a rasovej nezná�anlivosti.

Kniha A nikdo vám nebude vìøit... je kvalit-
nou publicistickou prácou o tábore v Letech pri
Písku. Autor vychádza z historických prameòov
najrôznej�ej povahy (výnosov protektorátnej vlá-
dy, kore�pondencie správy tábora a� po zázna-
my povojnových policajných výsluchov). Roz-
siahlu prácu vykonal aj v teréne � rozhovorom
s bývalými väzòami, ale aj s ich príbuznými. Zdá
sa, �e pri zhroma�ïovaní materiálu bol v osob-
nom kontakte s Paulom J. Polanským, americ-
kým genealógom, ktorý u� nieko¾ko rokov vy-
h¾adáva materiály o rasovej perzekúcii v Èeskej
republike poèas 2. svetovej vojny.

Z h¾adiska urèenia sa zdá, �e najdôle�itej�ou
kapitolou publikácie je vyslovenie 12 téz o róm-
skom holokauste. Autor na základe zozbierané-
ho materiálu kon�tatuje, �e v tábore v Letech,
poèas doby, keï funkciu velite¾a tábora vykoná-
val Josef Janovský, boli spáchané �a�ké ublí�e-
nia na zdraví, usmrtenia z neopatrnosti a v ko-
neènom dôsledku genocída. Tieto trestné èiny boli
pod¾a autora spáchané úmyselne. Uvádza tie�, �e
napriek absencii oficiálneho uznania tábora za
tábor koncentraèný, tento ním de facto bol. In-
ternácia a ne¾udské zaobchádzanie malo rasový
charakter. Markus Pape upozoròuje, �e letským

väzòom sa nedostalo satisfakcie za ich utrpenie,
verejnos� je voèi nemu ¾ahostajná, podotýka, �e
dlho boli otrasné skutoènosti zamlèované.

K takýmto kon�tatovaniam sa autor dopraco-
val serióznou analýzou u� spomenutých prame-
òov. Publikácia je urèená nielen úzkemu okruhu
historikov, romistov, ale predov�etkým �irokej ve-
rejnosti s cie¾om upozorni� na utrpenie Rómov
poèas 2. svetovej vojny a zároveò ako varovanie
pred narastajúcou rasovou intoleranciou. Zaujíma-
vé je spracovanie publikácie, kde v prvej èasti
autor chronologicky popisuje a komentuje zria-
denie a fungovanie zberného cigánskeho tábora.
V závere je zaradená kapitola �Hlavné mená�,
pojednávajúca o ¾uïoch, ktorých aktivity mali
význam pre chod tábora, ide predov�etkým o ve-
lite¾ov a dozorcov, príslu�ných �tátnych úradníkov
a lekárov. Autor kombinuje interpretované archív-
ne dokumenty so spomienkovým rozprávaním na
tieto postavy. Metóda je zaujímavá pre publicistu,
historika, ale najmä pre èitate¾a. Z h¾adiska histo-
riografie sú niektoré citácie problematické, rov-
nako ako sú polemické niektoré odborné závery,
av�ak autorovi sa podarilo viac ako len historicky
presne a verne dolo�i� existenciu tábora v Letech
pri Písku. Zostáva iba veri�, �e biblické Bo�ie mly-
ny melú pomaly, ale isto, a �e nijaké utrpenie ne-
zostane zabudnuté a zlo nepotrestané.

Markus Pape spolu s Fedorom Gálom a nie-
ko¾kými desiatkami aktivistov iniciovali podanie
trestného oznámenia pre podozrenie z trestného
èinu genocídy, ktorá sa mala odohra� v zbernom
tábore v Letech.

7. mája 1997 v Deò ví�azstva nad fa�izmom
sa v Bratislave konala premiéra filmu O, tu kálo
èiriklóro (Ó ty èierny vtáèik). Ide o dokument
o rómskom holokauste, pod¾a vlastného scenára
ho nakrútil Bøetislav Rychlík s kameramanom
Karolom Stachom. Je to druhé a zatia¾ najrozsiah-
lej�ie filmové spracovanie tejto témy v èeskej ki-
nematografii. Autorom prvého dokumentu bol
Miroslav Bárta, ktorý v 50. rokoch nakrútil 12
minútový filmový tý�denník o osude jedného z in-
ternovaných detí. Scenár filmu O, tu kálo èirikló-
ro vychádza z knihy Ctibora Neèasa a Du�ana
Holého �alující píseò. Realizácia sa konala pod
zá�titou Èeskej televízie Brno a práce trvali 4 ro-
ky. Vo filme je pou�itá rovnaká metóda spracova-
nia ako pou�ili autori spomenutej publikácie, teda
kombinácia faktografických údajov s výpoveïa-
mi a folklórnymi �ánrami. Film na rozdiel od kni-
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hy pristupuje k téme plo�nej�ie. Na pozadí výpo-
vede a sugestívneho spevu variácií piesne Au�vi-
cate hi khér báro bývalou väzenkyòou osvienèim-
ského cigánskeho tábora Helenou Malíkovou
v kombinácii s èítaným komentárom historickej
povahy sa scenárista a re�isér Bøetislav Rychlík
pokúsil zmapova� pohnutý osud Rómov v Èechách
poèas 2. svetovej vojny. Pri príle�itosti premiéry sa
konal koncertný program Horúci plameò. Bøetis-
lav Rychlík oslovil popredné osobnosti èeského
a slovenského folku, rocku a folklóru, aby sebe
vlastnou formou spracovali niektorý z autentic-
kých hudobných materiálov. V programe vystú-
pili spolu bez oh¾adu na farbu poko�ky Vìra Bílá
a Kale, Vladimír Mi�ík a Etc..., Jiøí Stivín, Vladi-
mír Merta a Jana Lewitová, Zuzana Homolová,
Romathan, Hradi��an, Katka �arköziová, Horòác-
ka cimbalová muzika Martina Hrbáèa, MCH Band.
Podujatie sa konalo v rámci Dní Európy �97.

Zuzana Kumanová

MARTIN TRANÈÍK:
MEDZI STARÝM A NOVÝM
História Steinerovskej rodiny v Bratislave. Mik-
rohistorický pokus.
Vydavate¾stvo PT, Bratislava 1997. Strán 256.

Osudy �idov v Bratislave sú bohaté na his-
torické udalosti, pamiatky, významné osobnosti.
V súèasnosti z toho existuje len torzo. Nieèo bolo
znièené, iné upadlo do zabudnutia, ¾udia buï
nepre�ili �oa, alebo emigrovali. O to väè�iu po-
zornos� si zasluhujú posledné zvy�ky minulosti,
ktoré napriek v�etkému pretrvali.

Mladý historik Martin Tranèík (1969), v Ba-
zileji narodený syn slovenských emigrantov, sa
pokúsil aspoò èiastoène vyrovna� ná� dlh v tom-
to smere. Vo svojej knihe (ide vlastne o prepra-
covanú diplomovú prácu) priblí�il osudy �tyroch
generácií �idovskej rodiny Steinerovcov, ktorá na-
priek v�etkým ranám osudu dodnes patrí k le-
gendám niekdaj�ej (aj súèasnej) kultúrnej Brati-
slavy.

Je to kniha o �idoch, ale nielen pre �idov.
Autor v siedmich kapitolách, èlenených na men-

�ie èasti, chronologicky analyzuje �ivotné osudy
èlenov rodiny, ale aj obraz mesta a spoloènosti,
ktorú �tyri steinerovské generácie aktívne ovplyv-
òovali viac ako poldruha storoèia. Pred vnútor-
ným zrakom èitate¾a defilujú medzníky rozvoja
me�tianstva, jeho vzostupu i násilného zániku.
Má mo�nos� oboznámi� sa s postavením �idov
v Uhorsku, ale aj v ÈSR a vo fa�istickom slo-
venskom �táte. Logicky zvý�enú pozornos� au-
tor venuje udalostiam �oa, ich dopadu na �idov-
skú komunitu ako celok a na popisovanú rodinu
osobitne. Najmä na mladých èitate¾ov mô�u pô-
sobi� priam �okujúco uvedené podrobnosti o ari-
zácii známeho kníhkupectva a postojoch jeho
nového �majite¾a�, známeho spisovate¾a ¼. On-
drejova. V závere diela pribli�uje povojnové osu-
dy tých, ktorí pre�ili a dnes majú svoj domov
v Bratislave alebo v Izraeli.

Nechýbajú ani údaje o �ivote bratislavskej �i-
dovskej komunity. Hodnotenie ka�dej generácie
obsahuje osobitnú sta�, venovanú jej vz�ahu k ná-
bo�enstvu. Pred nami sa tak (nie vo forme abstrak-
cie, ale ako výsledok aktívnej èinnosti konkrét-
nych ¾udí) vynárajú dnes u� neraz zabudnuté
detaily o �idovstve na tomto území. Jozef Steiner,
predstavite¾ prvej generácie chcel by� rabínom,
napokon v�ak �za svoju ob�ivu ïakoval svetským
a nie talmudickým vedomostiam�. Jeho násled-
níci na vlastnej ko�i pre�ili zlo�itý a neraz bolest-
ný proces zaèleòovania sa �idov do me�tianskej
spoloènosti. Osobitnú pozornos� venuje autor sio-
nizmu, ktorý zohral v rodinnej histórii dôle�itú
úlohu na prelome storoèí. Kultúrne a humanitár-
ne aktivity, no najmä dodr�iavanie nábo�enských
predpisov charakterizovala aj tretiu generáciu; a�
holokaust priviedol v�etko do inej roviny.

V citlivo napísanom predslove Ulrike Knotz
okrem iného uvádza, �e recenzovaná kniha pred-
stavuje aj symbolický pomník tým, èo nemajú
vlastný hrob. Verím v�ak, �e sa zároveò stane
mementom pre �ivých.

Kvôli tomu, ale aj pre mno�stvo podnetných
my�lienok a bohatstvo faktov predstavuje kni-
ha Medzi starým a novým významný odborný
aj èitate¾ský prínos a autor si zasluhuje za svo-
ju prácu vysoké ocenenie.

Peter Salner


