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Etnicita, nielen v kontexte morálnych naratívov, predstavuje jednu z nosných tém ako 
etnológie, tak spoločenských a humanitných vied vo všeobecnosti. Príkladom záujmu 
o problematiku etnicity v slovenskej etnológii môžu byť práce etnológa Jána Botíka, kto-
rý je jedným z popredných odborníkov na problematiku Slovákov žijúcich v  zahraničí 
a etnických minorít žijúcich na Slovensku, ako aj odborníkom v oblasti teórií etnicity (Bo-
tík, 2007, 2011, 2016). Slovenskí etnológovia a antropológovia sa však zaoberali nielen ži-
votom a históriou etnických minorít na území Slovenska, ale aj fungovaním psychologic-
kých a kognitívnych mechanizmov pri uvažovaní ľudí o etnických skupinách (Kanovský, 
2004, 2007, 2009). Štúdium etnicity na Slovensku predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu 
oblasť výskumu. Rovnako aj výskum minorít, migrácie a politických hnutí, ktoré súvisia 
s otázkou morálnych naratívov a etnicity, patrí k centrálnym oblastiam záujmu nielen et-
nológie a sociokultúrnej antropológie. Aj v slovenskom prostredí je im venovaná pozor-
nosť zo strany etnológov (napr. Bučičová, Tužinská, 2016; Hlinčíková, Mesežnikov, 2016; 
Mittelmannová, Voľanská, Tužinská, 2009; Tužinská, 2010, 2020; Tužinská, Voľanská, 
2016).
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S otázkami etnicity sa spája aj problematika výskumu rasy, rasových klasifikácií v so ci ál-
nych a humanitných vedách. Jedným s najvýznamnejších bádateľov zaoberajúcich sa 
rasou a rasovými klasifikáciami je filozof Milan Hrabovský (Hrabovský, 2011, 2018). Vo 
svojich publikáciách Hrabovský syntetizuje relevantné informácie z mnohých disciplín 
(antropológia, biológia, genetika, história, filozofia, kultúrna a sociálna antropológia, 
sociológia atď.), ktoré predkladá v jasnej a zrozumiteľnej forme. Hrabovský venuje po-
zornosť predovšetkým pojmu rasa a rasovým klasifikáciám v širokých historických, te-
oretických a metodologických kontextoch. Okrem toho tiež upozorňuje na nedostatok 
literatúry v slovenskom kontexte, detailne sa venujúcej výhradne problematike rasy (Hra-
bovský, 2018: 4). Aj keď otázka rasy a rasových klasifikácií nie je v popredí záujmu, na 
Slovensku vzniklo viacero prác skúmajúc problematiku rasizmu a extrémizmu aj v kon-
texte etnických a národnostných menšín (napríklad Vašečka, 2002; Milo, 2005; Nižňan-
ský, Hrabovský, 2013; Mesežnikov, Gyarfášová, 2016).

Politické skupiny a myšlienkové prúdy označované ako pravicovo a nacionalisticky orien-
tované získavajú nielen v Európe čoraz väčšiu podporu. Naznačujú to napríklad výsledky 
parlamentných volieb, či volieb do orgánov samosprávnych krajov za posledných desať 
rokov, a to nielen na Slovensku. V tomto kontexte je však potrebné poukázať aj na vý-
sledky volieb do vyšších územných celkov na Slovensku, ktoré sa konali 4. 11. 2017. Tie 
ukázali, že podpora týchto strán má na Slovensku v niektorých okresoch aj klesajúcu 
tendenciu. Avšak negatívne postoje voči rozličným minoritám a imigrantom nezastávajú 
len voliči a sympatizanti spomínaných politických zoskupení. Čoraz častejšie sa s nimi 
stretávame naprieč rozličnými vekovými, profesijnými, náboženskými a ďalšími skupina-
mi. 

Všetky tieto aspekty skúmania etnicity ukazujú, že rasové a etnické klasifikácie priamo 
súvisia s morálnym uvažovaním. V politickom a historickom kontexte sú súčasťou kul-
túrnych predstáv o národoch v zmysle seba-identifikácie, ale aj vymedzenia vlastností 
„iných“ – či už národov, alebo národnostných minorít. K diskusii o morálnych naratívoch 
v kontexte dejín etnických skupín, etnických stereotypov, predsudkov a migrácii boli po-
zvaní erudovaní odborníci – politológ Juraj Marušiak spolu s etnologičkou Sanjou Zlata-
nović, etnologička Helena Tužinská a etnológ Alexander Mušinka. Príspevky jednotlivých 
autorov sú voľne štruktúrované, tematicky je však diskusia rámcovaná nasledujúcimi 
všeobecnými otázkami, zodpovedanými z konkrétnej teoretickej a metodologickej per-
spektívy jednotlivých bádateľov:

1. Akú úlohu zohrávajú mocenské vzťahy a kultúrne normy pri reprezentovaní 
dejín danej národnostnej menšiny v oficiálnom a verejnom diskurze (učebnice, 
politické vyjadrenia, masmédiá atď.) a v diskurze lokálnom (obec, rodina, 
priatelia)? Na čo sa pri tomto reprezentovaní kladie dôraz a na čo sa zabúda?

2. Aké línie výskumu sú perspektívne pri vyplňovaní „bielych miest“ v dejinách 
danej etnickej minority a čo považujete za nekorektný, prípadne zavádzajúci 
postup pri výskume?

3. Ako využívate historické naratívy rôznych druhov vo svojom výskume danej 
etnickej minority?
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Pozvanie do diskusie prijal Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie 
vied Sanja Zlatanović z Inštitútu etnografie SASA v Belehrade. Odborný záujem Maru-
šiaka sa orientuje na politické systémy v strednej a východnej Európe, regionálnu spolu-
prácu v strednej a východnej Európe, ako aj na najnovšie dejiny Slovenska (po roku 1945). 
Sanja Zlatanović upriamuje pozornosť na problematiku migrácie, etnicity a metodológie 
etnológie a antropológie. Spoločný príspevok autorov prináša historický, politologický 
a etnologický pohľad na problematiku Slovákov žijúcich v oblasti, ktorá je v slovenskej 
historiografii a literatúre označovaná ako Dolná zem. Marušiak a Zlatanović upriamujú 
pozornosť na vytváranie obrazu o vojvodinských Slovákoch na Slovensku a v Srbsku.

Do diskusie o dôležitých spoločenských a vedeckých otázkach prináša etnologický po-
hľad aj Alexander Mušinka pôsobiaci v Ústave rómskych štúdií na Prešovskej univerzite 
v Prešove. Je autorom druhého diskusného príspevku. Mušinka, ktorý sa dlhodobo ve-
nuje výskumu rómskej menšiny na Slovensku, vo svojom príspevku otvára mnohé otáz-
ky, významné pre odbornú vedeckú obec.

Autorkou posledného príspevku je Helena Tužinská pôsobiaca na Katedre etnológie 
a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jej odborné 
záujmy dlhodobo patria otázky migrácie, utečencov a etnicity. V diskusnom príspevku 
sa zaoberá zmenou ako základnou premennou, ale aj rezistenciou voči zmene v histo-
rických naratívoch. Časť autorkiných úvah sa týka problematiky identity, rasových a et-
nických stereotypov, ako aj otázky ich reprodukcie vo verejnom diskurze, napríklad pro-
stredníctvom učebníc základných škôl.

Všetky tri uvedené diskusie ukazujú potenciál etnologickej a antropologickej perspek-
tívy. Domnievam sa, že prostredníctvom hĺbkového etnografického výskumu je možné 
aspoň do istej miery objasniť, prečo jednotlivci a skupiny zastávajú určité názory a posto-
je voči migrácii a minoritám, preferujú pri voľbách isté politické strany či z akých dôvodov 
sa vyhýbajú kontaktu s cudzincami. Antropológovia a etnológovia disponujú potenci-
álom porozumieť ľudskému správaniu z perspektívy samotných aktérov a tak vysvetliť 
spomínané postoje.

Keďže predmetom etnologického a antropologického výskumu sú ľudia a spletité vzťa-
hy, do ktorých vstupujú, je o to dôležitejšie o teoretických, metodologických a etických 
problémoch antropologického výskumu intenzívne diskutovať nielen medzi univerzitný-
mi pedagógmi a vedeckými pracovníkmi. Diskusia je motorom vedeckého bádania. Prá-
ve preto je nedeliteľnou súčasťou Etnologických rozpráv. Odhalenie a následné riešenie 
teoretických, metodologických a etických problémov spoločenskovedného výskumu je 
nevyhnutné nielen pre pokrok vedeckého bádania samotného, ale aj pre úspešnú apli-
káciu poznatkov v praxi. Jednou z úlohou vedeckého bádania je podľa môjho názoru 
poskytovať možné riešenia spoločenských problémov (napr. nárast extrémizmu, intole-
rancie, šírenie hanlivých etnických a rasových stereotypov atď.)
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