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Úvod 
 

 
Prvé číslo tohoročných Etnologických rozpráv je venované základným 

okruhom činnosti jedného z ich vydavateľov, Slovenského národného múzea – 
Etnografického múzea v Martine. 

Takmer desiatka príspevkov je zameraná na charakteristiku, význam 
a okolnosti vzniku jednotlivých národopisných expozícií v Martine. Nové ná-
rodopisné expozície – to bol jeden z pracovných vrcholov dvoch generácií 
múzejníkov. Generácie, ktorá v 30. rokoch 20. storočia pripravila a verejnosti 
sprístupnila prvé celoslovenské národopisné expozície a generácie, silnej po 
každej stránke, za ktorou sú expozície z polovice 70. rokov, prístupné aj dneš-
nému návštevníkovi.  

V poslednom desaťročí ožila myšlienka prípravy nových expozícií v hlavnej 
budove. Už začiatkom 90. rokov bolo v múzeu viacero pokusov o vypracovanie 
ich koncepcie, žiaľ, ani jeden neprekročil štádium vypracovania návrhu 
projektu. Po roku 1999, po požiari, ktorý úplne zničil jednu štvrtinu expozícií, 
dostal sa zámer prípravy nových expozícií z roviny chceného do roviny 
nutného. V roku 2001 bola do plánu hlavných úloh SNM-EM prijatá ako nosná 
vedeckovýskumná úloha Ľudová kultúra Slovenska v stredoeurópskom kon-
texte, ktorej cieľom je vypracovanie koncepcie, libreta a scenára nových expo-
zícií. Stručne sumarizované predbežné pracovné návrhy koncepcií nových 
expozícií sú záverečným príspevkom prvej časti čísla. 

Ponúknutý priestor v Etnologických rozpravách – za čo redakcii ďakujeme 
– využívame v druhej časti na predstavenie ďalších vytypovaných okruhov 
odbornej činnosti SNM-EM. Okrem zhodnotenia ostatnej vedeckovýskumnej 
činnosti a fondu národopisnej fotografie sme sa zamerali predovšetkým na 
činnosť niektorých špecializovaných pracovísk. Od najstaršieho po najmladšie 
sú to: Múzeum slovenskej dediny, Dokumentačné centrum českej kultúry na 
Slovensku a Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku. 

Verím, že aj toto neštandardné číslo Etnologických rozpráv bude čítaním 
zaujímavým a užitočným. 
 
 

Mária Halmová 
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Z dejín expozícií Slovenského národného múzea v Martine 
 

Eva Králiková 
     
 
Kľúčové slová: expozícia Múzea Matice slovenskej (1870–1975), Muzeálna slovenská 
spoločnosť (1893), Slovenské národné múzeum – prvá a druhá budova, vlastivedná 
expozícia, národopisné expozície 
Key words: Museum of ,Matica slovenská‘ exposition (1870–1975), Museum Slovak 
Society (1893), Slovak National Museum – the first and second building, homeland and 
ethnographic expositions 
 
The project for establishing an open-air museum by the SNM new building in Martin 
was elaborated in 1930. The first translocation was held in 1943 (the bell tower from 
Košťany). Slovak National Council decided about the construction of a national open-
air museum in 1964. After three years, the grounding was set under the first object from 
the region of Orava. During the 1970's, detailed field work of traditional architecture 
and living in Slovakia was realized. After, new Thematical-agglomeration conception of 
the Museum of Slovak Village was postprocessed in 1983. The construction of the open-
air museum was stopped in 1991. From that time, 139 objects from the regions of 
Orava, Kysuce – Podjavorníky, Liptov, and Turiec were built in the museum. From the 
same year, different cycles of presentation programs with the demonstration of 
traditional handicrafts, customs and folk programs are being realized.  
 

Pri písaní dejín každého múzea je potrebné siahnuť do „hlbín jeho minu-
losti“ s pravdivým pohľadom na všetky jeho činnosti, ktoré v nezmenenej for-
málnej podobe platia vlastne až do súčasnosti. Vrátiť sa do obdobia, keď vzni-
kalo, determinované spoločensko-politickým pozadím, pokúsiť sa zhodnotiť 
postoje jeho tvorcov, ich činy, ktoré viedli k tomu, aby sa stalo skutočným 
„poznávacím ústavom“ so všetkými atribútmi k tomu patriacimi. Zhodnotiť 
dosiahnuté výsledky prostredníctvom aktivít, ktoré vznikali v určitej dobe, ale 
svojím významom, ale najmä výchovným a poznávacím záberom prežili ďalšie 
desaťročia. Pretože práve fondové organizácie, ku ktorým múzeá bezpochybne 
patria, majú tú magickú schopnosť „byť v čase“, ale svojimi výsledkami byť 
zároveň nadčasovými. Veď to, čo získavajú, odborne spracovávajú a verejnosti 
sprístupňujú, tvorí hmotnú podstatu minulosti s významom pre generáciu sú-
časnosti i budúcnosti. Práve múzeá a galérie majú tú schopnosť byť vďaka 
svojim fondom priamo učebnicovými poznávacími ústavmi, pretože ochraňujú 
a prezentujú pamiatky, ktoré svojou dokumentárnou a najmä prezentačno-vý-
povednou hodnotou „píšu dejiny“ najvýstižnejším a z hľadiska poznania aj 
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najzaujímavejším spôsobom, umožňujúcim bezprostredný kontakt s históriou, 
jej prírodným či ľudským spoločenstvom.   

Ľudovo povedané, majú to v popise práce. Veď tak ako pred storočím, keď 
vznikali, tak aj v súčasnosti za hlavný výstup ich činnosti smerom k verejnosti 
patria prezentačné aktivity – výstavy či expozície. Pochopiteľne, že tak ako sa 
menila história spoločnosti, tak sa menila ich výrazová a obsahová podoba. 
Boli roky, keď ich obsah musel prísne rešpektovať politickú klímu danej spo-
ločnosti, keď aj ony cielene zamlčovali, či na druhej strane glorifikovali. Preto 
pri hodnotení dejín každého múzea nie je možné byť len úzko profesijný, pos-
toje tvorcov expozícií a výstav treba hodnotiť najmä s ohľadom na spoločen-
sko-politickú klímu, v ktorej sa rodili, na úroveň poznania, ale aj schopnosť 
vnímania sociéty, ktorej boli určené. 

Tieto aspekty plne platia pri hodnotení expozícií národného múzea, kto-
rého počiatky sú historicky spojené s mestom Turčiansky Svätý Martin 
a prvými celonárodnými inštitúciami či odbornými korporáciami, ktoré vznikli 
na jeho území v druhej polovici 19. storočia. Nebudem sa vracať do dejín slo-
venského múzejníctva a špeciálne do dejín národného múzea. Táto téma bola 
zhodnotená v samostatných knižných prácach, ale aj v množstve odborných a 
jubilejných článkov. Viac-menej konštatujú dnes už známe fakty, ktorých in-
terpretácia je podmienená úrovňou poznania najmä dostupného pramenného 
materiálu. Ja osobne sa budem vždy stotožňovať s názorom, že prvými expozí-
ciami národného múzea boli expozície Múzea Matice slovenskej (l870–1875). 
Žiaľ, nevieme posúdiť ich vizuálnu stránku, poznáme však zbierky, ktoré tu 
boli uložené, ich štrukturálnu a obsahovú skladbu. Mali široký vlastivedný 
charakter s dominantou knižných a písomných pamiatok, bohatá bola kolekcia 
numizmatiky, ale napríklad aj originálov výtvarných diel, ktoré dodnes patria 
k cenným zbierkam SNM-EM a Slovenského národného literárneho múzea v 
Martine.  

Po násilnom zatvorení Matice slovenskej a zhabaní jej zbierok (1875) bola 
prvým prezentačným výstupom s národnou myšlienkou výstava výšiviek 
a čipiek v Turčianskom Sv. Martine v roku l887, ku ktorej bol vydaný katalóg. 
Zachované dobové fotografie svedčia o maximálnom úsilí tvorcov výstavy 
o synkretický výstavný projekt v kompletnom chápaní architektúry formy 
a obsahu (inštalovanie výstavy v dome V. P. Tótha s účelovo pristavenou dre-
venou vežou), s prezentáciou maximálneho množstva predmetov. Celkovo bolo 
vystavených 1676 predmetov od l49 vystavovateľov, doplnených obrazmi 
Jaroslava Věšína. Úspech výstavy bol úmerný snahám jej tvorcov, ktorí oslovili 
cieleným spôsobom široký okruh návštevníkov s jasným pronárodným záme-
rom. Jej cieľom bolo ukázať, že slovenský národ existuje, má svoju kultúru, má 
svoju národnú hrdosť, má svoju minulosť, má atribúty oprávňujúce ho hlásiť sa 
ku svojej identite. Š. Marko Daxner to najlepšie vystihol slovami: „nuž teda 
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ver, kto chce fikciu, že slovenského národa niet... výstava výšiviek Vám nate-
raz je dostatočnou odpoveďou...“ Naviac myšlienka činorodých návratov do 
národnej minulosti bola silným motivačným prvkom smerujúcim k snahe 
o záchranu najcennejších artefaktov národnej svojbytnosti. Zbieranie 
a zachraňovanie pamiatok prostredníctvom aktívnych vzdelancov a najmä ich 
ukladanie či prezentácia, sústredené v spoločenstve s národným cieľom, to bol 
hlavný zámer týchto pokusov o expozičné výstupy spojené so začiatkami ná-
rodného múzea. A že boli úspešné, o tom svedčí napríklad kolekcia zbierok 
spolku Živena (Turčiansky Sv. Martin, 1869), ktoré boli prezentované na vý-
stave v roku 1887 a v neskoršom období sa stali základom zbierkového fondu 
Slovenského národného múzea v Martine. 

Ak odhliadneme od interiéru prenčovskej fary, kde býval až do roku l906 
d. p. Andrej Kmeť, zakladateľ Slovenského národného múzea, spolutvorca 
a najväčší darca jeho zbierok (A. Halaša v rozpomienkach na A. Kmeťa spo-
mína, že vo svojej fare mal všetky miestnosti – izby, chodbu, pôjd plné rastlín, 
ktoré vlastnoručne nazbieral), skutočnými expozíciami národného múzea boli 
expozície Národného domu (l890–l907) a expozície v prvej budove SNM 
(l908–l933). Čo mali spoločné? Predovšetkým ich prípravu a realizáciu zabez-
pečovali nadšenci, predstavitelia pronárodne orientovanej spoločenskej vrstvy 
(kňazi, učitelia, novinári, právnici, drobná remeselná a podnikateľská vrstva), 
teda ľudia, ktorí neboli profesionálnymi odborníkmi, ale amatérmi s veľkým 
vzťahom k národnej histórii. Mali obrovskú vôľu vybudovať niečo, čo bude 
dokladovať, že žijú v krajine, kde „...kvitnú vedy a umenie ...“, založiť spolo-
čenstvo, ktoré bude mať schopnosť osloviť silou myšlienky pre záchranu pa-
miatok národnej histórie široké spektrum obyvateľstva, vybudovať na ich 
úschovu a prezentáciu dôstojný stánok, ktorý bude tým „pravým vedeckým 
ústavom – múzeom“.  

Konkrétnu podobu dostali tieto myšlienky v poslednom decéniu l9. storo-
čia. Roku 1890 bola v Turčianskom Sv. Martine stavebne ukončená budova 
Národného domu na spoluvlastníckom základe, aby sa vyhlo osudu Matice 
slovenskej. V jej priestoroch dostalo svoje miesto aj múzeum a bibliotéka. Prvé 
zbierky boli v Dome na prvom poschodí v troch miestnostiach, napísala Ema 
Goldpergerová, ich prvá kustódka. A Matúš Dula, advokát a správca spolu-
vlastníctva Domu, napísal v otvárajúcej reči roku 1890: „...v Dome bude možné 
zhromažďovať, od skazy a zahynutia ochraňovať vzácne plody tvorivého ducha 
a vkusu našich predkov ...“. Medzi prvé cenné dary patril napríklad portrét 
Juraja Slottu, ktorý bol slávnostne vystavený v Dvorane Domu (dnes je súčas-
ťou zbierok SNM-EM).  

Získavanie zbierok zintenzívnelo po založení Muzeálnej slovenskej spo-
ločnosti (ďalej MSS), ktorej zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo 24. 
apríla 1893 práve v priestoroch Národného domu. K hlavným cieľom MSS 
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patrila v zmysle stanov (schválených vládou až roku 1895) práve záchrana 
cenných pamiatok na „...území Slovákmi obývanými...“. Vďaka neúnavným 
činovníkom MSS, ktorí dokázali aj vďaka obetavosti celého radu nadšencov – 
dobrovoľníkov získať množstvo cenných zbierok „...okrem početných darcov-
ských vzrástli aj kúpou...štyri olejové obrazy z oltára ilijského...výšivky 
z Krakovian, kúpené za 20 zlatých... v Ťarchovej a na okolí národopisných 
predmetov za vyše 20 zlatých...“. V troch miestnostiach Múzea v Dome sa tak 
postupne zhromažďovali a ukladali predmety, ktorých uloženie bolo súčasne aj 
formou prezentácie. Nešlo o klasické exponovanie vyžadujúce špeciálne vý-
stavné prostriedky. Hlavným cieľom bolo získať vhodné uloženie a súčasne aj 
sprístupnenie zbierok, podmienené odborným spracovaním ich výpovednej 
hodnoty. Už v tomto období si totiž činovníci MSS na čele s A. Kmeťom uve-
domovali „... že muzeálny materiál bez živého vedeckého záujmu nazhromaž-
dený nepríjde do vedeckého obehu, stane sa mŕtvym kapitálom...“ (J. Kvačala, 
Slovenské pohľady, r. XX, 1900, s. 403). Okrem prezentácie v priestoroch 
múzea to boli zhodnocujúce príspevky na stránkach Sborníka (1896) 
a Časopisu MSS (1898), pripravovali sa samostatné katalógy (zbierka numiz-
matiky), výbor MSS uvažoval o spracovaní fondu bronzových archeologických 
nálezov formou katalógu.  

Expozícia, resp. študijný fond – v tom čase zbierky chápané v jednej výz-
namovej rovine – mali široký vlastivedný záber. K najcennejším patrili dary A. 
Kmeťa (rozsiahla mineralogicko-geologická zbierka, zbierka ľudovej kera-
miky, „starožitnosti predhistorické“) a textilná zbierka Živeny. Povzbudiť 
a poučiť, to bola hlavná motivácia MSS, ktorá učinila „... predmety vedy 
a umenia bližšími a prístupnejšími, aby na nich tože obyvateľstvo poučiť 
a vzdelať sa mohlo. I ten najpospolitejší slovenský človek vidí v miestnostiach 
nášho musea... že on je tu doma... vidí tu predmety svojej vlastnej domácnosti 
staršie i novšie, vidí, že nie sú zapovrhnuté a tak on s nimi dvíha povedomie 
jeho ľudskej dôstojnosti... Činnosť užitočná, vlastenecká... k úžitku a sláve 
drahej vlasti.“ To sú slová A. Kmeťa, ktorými otváral XII. zasadnutie Valného 
zhromaždenia MSS 9. augusta 1905, slová, ktoré priamo vystihujú nielen myš-
lienku MSS a cieľ jeho múzea a teda aj jeho zbierok a ich prezentácie. Pouče-
nie, prebudenie z určitej národnej letargie, povzbudenie k uvedomeniu si vlast-
nej národnej identity prostredníctvom toho najautentickejšieho, najvýpovednej-
šieho, zbaveného nánosu politikárčenia. To bol cieľ prezentácie zbierok Múzea 
v Dome, zjednodušenej do podoby maximálne úsporného uloženia všetkých 
zbierok (už v tom čase zápasili s nedostatkom priestorov vzhľadom na neustály 
nárast predmetov). V zmysle schválených stanov podielnikov Domu sa každo-
ročne mali usporadúvať výstavky novonadobudnutých zbierok. Zbierky si 
vyžiadali vlastné skrine, vlastné miestnosti, ktorých bolo málo, „... ale ak sa 
podarí získať priestor a miestnosti, že predmety dôstojne budeme môcť vysta-
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viť, bude to pokrok...“ – apeloval A. Kmeť na Valnom zhromaždení MSS roku 
1897. Napriek nedostatku priestorov patrilo Múzeum v Národnom dome počas 
skoro svojej dvadsaťročnej existencie k tým „...zlatým kapličkám“, 
v priestoroch ktorého sa ukrývali cenné dary domácich darcov (najmä už spo-
mínaného A. Kmeťa), ale napríklad aj pietne relikvie (napr. kosť Ľ. Štúra) či 
dary Slovákov žijúcich v USA. Medzi najcennejšie dary patrila plastická mapa 
Horného Uhorska, ktorú financovali práve zahraniční Slováci a ktorá bola tŕ-
ňom v oku uhorskej vláde. Na jej zákrok musela byť odstránená tak, aby ju 
nemali možnosť vidieť návštevníci. „Odstránili sme predmet na ktorom sa 
najviac pozastavovala nepriazeň ...“, povedal Andrej Sokolík na Valnom zhro-
maždení MSS dňa 9. augusta 1899. 

Priestory Národného domu s vyčlenenými miestnosťami pre Múzeum však 
nepostačovali – „...tesnosť spolkových miestností núti nás starať sa o miestnosti 
cieľu primeranejšie... tu plán hotový... v smysle ktorého by mala vzniknúť nová 
budova dvíhajúca určením česť slovenského mena...“, povedal A. Sokolík na 
valnom zhromaždení MSS v auguste 1901. Prvé roky nastupujúceho nového 
storočia boli teda vo vedení MSS poznačené snahou o naplnenie myšlienky – 
postaviť dôstojnú novú budovu národného múzea. Bola to túžba najmä A. 
Kmeťa, ktorého zbierky z prenčovskej fary sa postupne sťahovali do Turčian-
skeho Sv. Martina, aby ich nakoniec roku l906 nasledoval aj ich darca. 
V kolekcii Múzea v Dome patrili k tým najcennejším a svojím významom 
a hodnotou postavili základ dnešných reprezentačných zbierok SNM. A tak 
keď sa výbor Domu na svojom zasadnutí dňa 6. februára 1896 rozhodol dať ich 
všetky do opatery MSS, urobil rozhodnutie, ktoré z dnešného pohľadu legali-
zovalo zrod zbierkového fondu SNM. 

Rozhodujúca však bola otázka priestoru, ktorú mala riešiť až výstavba 
skutočne reprezentatívnej budovy, ktorá by svojím stánkom bola nielen ochran-
com, ale aj vhodným objektom na prezentáciu cenných kolekcií. Predstavy 
pomaly odchádzajúcej „kmeťovskej“ generácie činovníkov MSS sa naplnili 
skutkom historickým, keď v bezprostrednej blízkosti Národného domu bola 
postavená v rokoch 1906–1907 prvá účelová budova národného múzea Slová-
kov. Vyrástol dom vedľa Domu, dôstojný stánok, ktorý síce nemohol na prie-
čelí niesť vystihujúci nápis – Slovenské národné múzeum, ale iba Museum 
MSS či neskôr iba MUSEUM, ale obsahovo, svojím bohatstvom uloženým na 
dvoch poschodiach pseudohistorickej stavby naplnil predstavy svojich tvorcov, 
darcov, širokého spoločenstva národne orientovaných jednotlivcov, ktorí „... tu 
grajciarom, tu skromnou zbierkou...“ prispeli k jeho dôstojnému postaveniu. 
V rokoch 1907–1908 sa postupne do upravených priestorov sťahovali zbierky 
z Národného domu (v tom čase kolekcia vlastivedného charakteru predstavo-
vala skoro 7450 predmetov). Zastúpené tu boli artefakty archeologické, zbierky 
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geologicko-mineralogické, numizmatické, ale aj historický a etnografický ma-
teriál či bohatý fond archiválií a kníh.  

Ak si pozorne preštudujeme zachované fotografické dokumenty, zachytá-
vajúce rozloženie zbierok a ich uloženie vo vitrínach, zistíme, že ich získavanie 
a následná prezentácia nemali jednotiacu myšlienku, základnú obsahovú kon-
cepciu vypracovanú v zmysle nejakých odborných zásad. Podobne ako 
v prípade budovania zbierok Múzea v Národnom dome, nešlo o systematickú 
činnosť, ale viac-menej o náhodné zbery a dary, ktorých význam umocňovala 
ich výpovedná hodnota dokumentujúca dejiny vlastného národa. Množstvo 
zbierok, ktorých počet napríklad v rokoch 1914–1918 dosiahol skoro 7500 
jednotiek (mimo knižného fondu), a najmä ich obsahová pestrosť to ani neu-
možňovali. Činovníkom MSS, ktorí sa podieľali na ich ukladaní (dnes môžem 
povedať, že aj na ich inštalácii), išlo v podstate o vizualizáciu čo najväčšieho 
počtu muzeálií v presklenených vitrínach, ktoré súčasne slúžili aj ako depozi-
tárne priestory. Patrili medzi nich najmä Andrej Halaša, Ján Petrikovich, Blažej 
Bulla či Ema Goldpergerová, prvá kustódka zbierok. Podobne ako v prípade 
zbierok Domu išlo o neprofesionálov s obrovskou snahou zachrániť, získať 
a verejnosti sprístupniť čo najviac pamiatok národnej minulosti. Boli to zapá-
lenci pre vec múzea, ktorí dokázali obetovať svoj čas na čistenie, ukladanie 
zbierok, na ich odborné spracovanie, ale aj venovať sa tým, ktorí múzeum 
navštívili a chceli sa o ňom a jeho zbierkach niečo dozvedieť. E. Goldpergerová 
vo svojich rukopisných spomienkach spomína najmä na A. Halašu (prezývali 
ho národný mravec) a tiež na to, ako doslova na pochode sa od roku l908 zapĺ-
ňali miestnosti s vitrínami podľa „...postavenia toho predmetu...dľa toho police, 
latky, stojany a čo iné priprávalo, pílilo, hobľovalo, natieralo...“. Najviac práce 
bolo s knihami, ktoré už v tom čase predstavovali skoro 40 tisíc jednotiek. 
Najdôstojnejšie miesto mal dostať národopisný materiál „...najhlavnejší 
a najdôležitejší, ktorý by potreboval mnoho viac priestoru aby sa náležite upra-
vil... A. Halaša meral steny a priestory, ako by sa ešte tam, lebo tam dákasi 
skriňa postaviť mohla...“, spomínala E. Goldpergerová. 

Už v tom čase si uvedomovali, že priestory na uloženie a prezentáciu ta-
kého počtu, významu a najmä takej rôznorodosti zbierok sú malé. K dispozícii 
bolo približne 780 m2 na dvoch poschodiach múzea, členených do 14 výstav-
ných miestností. Z dnešného pohľadu ani nie málo. Musíme si však uvedomiť, 
že išlo súbežne o priestory expozičné a depozitárne, že spôsob ich uloženia bol 
súčasne spôsobom ich inštalácie, a teda aj prezentácie verejnosti. Polyfun-
kčnosť priestoru si vyžadovala polyfunkčnosť odkladacích prvkov, ktoré mu-
seli spĺňať nielen bezpečnosť a ochranu zbierok, ale aj možnosť ich vizualizá-
cie pre verejnosť. Presklenené vitríny skriňové a pultové (mimochodom dodnes 
slúžiace ako depozitárny nábytok v priestoroch SNM-EM) umožňovali ukladať 
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zbierky do políc, upevniť ich na pozadia prístenných skríň alebo ich voľne 
položiť (v prípade zoopreparátov).  

Čitateľnosť zbierok, ktorých počty sa neustále dopĺňali, bola podmienená 
ich množstvom, veľkosťou, a tým aj samozrejme ich prehľadnosťou pri inštalá-
cii. Tým, že sa zbierky priebežne dopĺňali, nemali definitívnu podobu pevne 
ustáleného prezentačného celku, tvorili sa takpovediac na pochode. A ako boli 
tematicky rozdelené? Rešpektujúc vlastivedný charakter, na prízemí múzea sa 
nachádzali zbierky historické (cechové pamiatky, kolekcia hodín, zbraní, kera-
miky, porcelánu, cínu, fajok), v ďalšej miestnosti zbierky zoologické, nasledo-
vali zbierky botanické, paleontologické, mineralogické, geologické a archeolo-
gické. Početná numizmatická zbierka situovaná na poschodí bola kvôli bezpeč-
nosti prezentovaná iba niekoľkými ukážkami. Bočné steny boli ozvláštnené 
vzácnymi obrazmi. Na dobovej fotografii vidíme napríklad známy obraz sv. 
Cyrila a Metoda od J. B. Klemensa či portréty manželov Francisciových od P. 
Bohúňa. Bola to tzv. obrazáreň, ktorá nadväzovala na miestnosti, v ktorých 
bola vyinštalovaná zbierka národopisu. K cenným artefaktom v tejto časti pat-
rila napríklad kolekcia keramiky, dreveného pastierskeho náčinia (dar K. A. 
Medveckého), ale aj kolekcia ľudového odevu a textilu, v tom čase veľmi prog-
resívne inštalovaná na figurínach zhotovených vo Viedni v roku 1911.  

Interiér miestností (stropy) bol zvýraznený nástennou maľbou architekta 
Blažeja Bullu, ktorá vychádzala z ľudovej ornamentiky. Žiaľ, následné osudy 
budovy, najmä jej prenajímanie spojené so stavebnými úpravami spôsobili, že 
maľby boli zlikvidované, a preto ich poznáme iba torzovite na základe dobo-
vých fotografií. Práve národopisná zbierka vďaka svojej inštalácií 
a relatívnemu dostatku priestoru patrila k najzaujímavejším. Jej obsah najlepšie 
vystihujú slová 2. podpredsedu MSS Štefana Mišíka, ktoré odzneli na XVII. 
valnom zhromaždení MSS dňa 3. augusta 1910: „... naše múzeum má niečo 
v čom sa mu azda ani jedno museum v Uhorsku a v zahraničí nevyrovná a to 
predmety ľudového umenia slovenského, ľudové maľby, rezby, výšivka, roz-
košná ornamentika u nádob a náradia upotrebovaného v pospolitej domác-
nosti...“. Myšlienka, ktorá v plnej miere vystihovala náplň a ciele múzea, celo-
národnej inštitúcie, prostredníctvom ktorej MSS rozvinula aktívnu zberateľskú 
činnosť na celom území Slovenska. Múzeum MSS tak malo vďaka svojim 
zbierkam a najmä ich výpovednej hodnote najlepšie predpoklady byť verným 
obrazom, pravdivým svedectvom životaschopnosti tradičnej slovenskej kultúry. 
„Je to svedectvo, ktoré nám pre priateľov i nepriateľov len ku cti slúži...“, po-
vedal tajomník MSS Václav Vraný v úvode valného zhromaždenia MSS 
v auguste 1910. Podobne ako predchádzajúce aktivity tohto charakteru (Mú-
zeum Matice slovenskej, Výstava výšiviek a čipiek roku l887, Múzeum Domu) 
vzniklo v prostredí mnohonárodnostnej monarchie, keď jednotlivé národy si 
začali uvedomovať svoju identitu, ktorej povedomie malo upevniť aj kultúrne 
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bohatstvo v ňom uchovávané a prezentované. Jeho existencia, bohatstvo 
a historický význam zbierok v ňom uložených, možnosť ich sprístupnenia mali 
nezastupiteľnú úlohu pri poznávaní národnej minulosti a prostredníctvom nej 
pri proklamovaní práva národnej svojbytnosti.  

Prvá expozícia národného múzea, inštitucionálne završujúceho prvú etapu 
zberateľských a poznávacích snáh MSS, významovo predznamenala počiatky 
novej fázy vo vývoji slovenského múzejníctva. Svedčí o tom bohatstvo zbier-
kového fondu dnes už klenotnicového významu, ale aj jeho sila a schopnosť 
osloviť svojou výpovednou hodnotou domácich i zahraničných návštevníkov. 
Názorne to dokumentujú aj záznamy z návštev. V roku 1911 navštívil múzeum 
W. J. Thomas a G. A. Dorsey, doktori filozofie a antropológie na univerzite 
v Chicagu. Svoje dojmy zhrnuli do poznania, že múzeum s jeho zbierkami 
zohráva veľkú úlohu v živote slovenského národa, ktorý si na jeho výstavbu „... 
siahol do vrecka a zbudoval veľkú budovu...“. Roku 1933 (teda tesne pred 
sťahovaním do novej budovy SNM) navštívil múzeum Anton Herman, tajom-
ník maďarskej etnografickej spoločnosti. Pri prehliadke najmä etnografických 
zbierok skonštatoval „... to je slovenské muzeum...kto takéto veci bude chcieť 
vidieť, nepôjde do British múzea, ale príde sem do Turč. Sv. Martina...“. 

„...Veľké veci sa rodia len z veľkej lásky... i toto dielo sa zrodilo z takej 
lásky...“ To sú slová prvého správcu a neskôr riaditeľa Slovenského národného 
múzea v Turčianskom Sv. Martine a tajomníka MSS Jána Geryka, keď uvádzal 
do života sprístupnenie celonárodných expozícií v druhej budove SNM posta-
venej v rokoch l928–1932. J. Geryk bol čelným predstaviteľom mladej, progre-
sívnej generácie činovníkov MSS, ktorá nastúpila do jej vedenia v zmenených 
politicko-štátnych pomeroch. Rozpad monarchie, vznik I. ČSR, znovuobnove-
nie Matice slovenskej, postupná gradácia spoločensko-kultúrneho života po-
znamenali aj činnosť MSS. Od ochranárskych koncepcií 19. storočia postupne 
prechádzala k novým formám zameraným najmä na špecifiku muzeálnej práce 
– na dokumentáciu, prezentáciu a vzdelávanie prostredníctvom modernej mu-
zeálnej inštitúcie celonárodného významu. Legálne platný názov Slovenské 
národné múzeum bol uvedený do života jeho umiestnením na priečelí novej 
účelovej budovy SNM, dôstojne prezentujúcej nové postavenie MSS v systéme 
kultúry novovzniknutého štátu. Ako spolková organizácia bola MSS síce na-
ďalej odkázaná na vlastný rozpočet, ale s razanciou vlastnou novej dobe sa 
mladej generácii jej čelných predstaviteľov podarilo získať aj štátne subvencie. 
Najlepšie to vystihol nový predseda MSS K. A. Medvecký pri otvorení valného 
zhromaždenia MSS dňa 16. februára l928, keď zdôraznil potrebu „...postavenia 
novej, dnešnému položeniu osvobodeného a medzi svobodné národy Európy 
prijatého národa, primeranej budovy. Veď tá stará, nimbusom oslávených jej 
zakladateľov akokoľvek posvätená budova už nepostačuje na prijatie, tobôž na 
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slušnú expozíciu našich muzeálií a naskrze nezodpovedá ani dnes stupňova-
nému, celonárodnému významu nášho múzea...“. 

Myšlienka sa transformovala do konkrétnych činov, ktorých výsledkom 
bolo postavenie novej, účelovej budovy SNM v Turčianskom Sv. Martine 
v rokoch 1928–1932. Jej projektantom bol podobne ako v prípade prvej budovy 
architekt M. M. Harminc. Podarilo sa mu navrhnúť vysoko funkčnú stavbu 
múzea ako dokonalú ukážku funkcionalistickej architektúry z 20. rokov minu-
lého storočia. V jej dominantnom osadení nad mestom s dôstojným nástupným 
schodiskom, zvýrazneným drobnou architektúrou, ale predovšetkým ušľachti-
lým stavebným materiálom exteriéru, ako aj interiérom budovy akoby zvýraznil 
jej funkciu skutočne národného múzea s výrazným označením Slovenské ná-
rodné múzeum na priečelí. V interiérovom členení, architektúre a funkčnej 
dispozícii vnútorných priestorov budovy sa úplne stotožnil s hlavným poslaním 
múzea vo vzťahu k zbierkam, ich ochrane a prezentácii. Veď podstatnú časť 
priestorov venoval práve expozičným plochám v celkovej rozlohe 4620 m2.   

Príprava týchto expozícií mala na rozdiel od predošlých niekoľko špecifík. 
Ich pojivom bola skutočnosť, že mali vlastivedný charakter s dominantou náro-
dopisných zbierok. Obsahovo čerpali predovšetkým z existujúceho zbierkového 
fondu, ktoré boli počas 30. rokoch 20. storočia obohatené o vzácne kolekcie 
získané vďaka rozsiahlej zberateľskej činnosti na celom území Slovenska. Na 
príprave expozícií v druhej budove SNM sa podieľal kolektív skúsených od-
borníkov z jednotlivých vedných disciplín, na ich realizácii sa podieľali profe-
sionáli – externisti. Výrazová podoba expozícií plne rešpektovala architektúru 
vnútorných priestorov budovy s maximálnym využitím výstavných siení s ich 
prirodzeným svetelným zdrojom. Pri projektovaní výstavného fundusu navštívil 
správca SNM J. Geryk spolu s projektantom budovy architektom M. M. Har-
mincom viaceré múzeá v zahraničí. Porovnanie domácich podmienok s európ-
skou úrovňou považovali za veľmi dôležité nielen z hľadiska funkčnosti vý-
stavného fundusu a jeho estetického vzhľadu, ale aj z hľadiska ochrany vysta-
veného zbierkového fondu. Výsledkom sa stali vitríny (prístenné, priestorové, 
pultové) vysoko funkčné, moderné a zároveň v čistom priestore veľkých vý-
stavných siení upravené ako prachotesné, aby zbierky čo najmenej podliehali 
vplyvom vonkajšieho prostredia. Vytvorili tak dokonalú priestorovú súhru 
v symbióze s architektúrou miestností a kolekciami inštalovaných zbierok.  

V priebehu necelého desaťročia – počas rokov 1933–l940, resp. 1941 sa 
podarilo vybudovať skutočne moderné, celonárodné expozície vlastivedného 
charakteru. Boli sprístupňované postupne od roku 1933 (Národná galéria slo-
venská) a 1935 (expozícia archeológie) až po roky 1936–1937 (časť numizma-
tiky a zbierky kultúrnej histórie rozčlenenej do niekoľkých, relatívne samostat-
ných celkov – cechové a cirkevné pamiatky, umelecké remeslá, pamiatky ná-
rodnej histórie, najmä osobné pamiatky slovenských dejateľov). Osobitné 
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miesto dostali prírodovedné zbierky, ktorých osud však bol najviac postihnutý 
neustálym presunom medzi obidvoma budovami SNM (v prvej budove mala 
byť pôvodne inštalovaná expozícia Kmetianum s akcentom na prírodovedné 
zbierky A. Kmeťa, svoju podobu však dostala až roku 1998 v pôvodných prie-
storoch historickej budovy SNM, opäť patriacej do zväzku národného múzea). 
Exteriérovou súčasťou expozícií sa stala Botanická záhrada, projektovaná na 
svoju dobu veľmi progresívne v podobe botanickej expozície priamo 
v susedstve múzea.  

Najviac pozornosti sa venovalo prípravám a realizácii národopisných ex-
pozícií, ktoré dostali aj najväčšiu výstavnú plochu. Už od roku 1931 pracovala 
odborná komisia, ktorá sa zaoberala filozofiou nových národopisných expozí-
cií. Rešpektovala pritom predovšetkým existujúci zbierkový fond, prezentujúci 
všetky zložky ľudovej kultúry v jej funkčnej, tvarovej a materiálovej rôznoro-
dosti. Nekomplexnosť zbierok bola základnou motiváciou pre činnosť 
v nasledujúcich rokoch, zameraných na systematickú akvizičnú činnosť. Aj 
vďaka jej intenzite s dopĺňaním zbierok sa už roku 1936 mohlo začať 
s inštaláciou národopisných expozícií. O tematickom zameraní jej jednotlivých 
častí sa môžeme dočítať v podrobnom Sprievodcovi (Turč. Sv. Martin, 1938), 
ktorý bol popri iných propagačných materiáloch vydaný už v čase slávnostného 
sprístupnenia expozícií a súčasne aj otvorenia novej budovy SNM v auguste 
1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku republiky. Veľmi podrobne sa ich hod-
notením zaoberá aj Karol Strelec v príspevku venovanom histórii expozícií 
SNM v Martine (In: Zborník SNM, Etnografia, LXXXV, 32, 1991, s. 67–92). 
Pokúsime sa preto iba zhrnúť niekoľko záverov formulovaných na základe 
poznania literatúry, archívnych prameňov a sčasti z autopsie, viažucej sa však 
už iba k reinštalovaným expozíciam zo 60. rokov 20. storočia. 

Boli to skutočne na svoju dobu veľmi moderné expozície. Ich výtvarné 
stvárnenie a architektúra priestoru nenarúšali nosný prvok, t. j. zbierkový 
predmet v poznávacej funkcii, doplnený výtvarným dielom, grafikou, fotogra-
fiou, výstižným sprievodným a popisným textom. Atmosféru priestoru dopĺňali 
podobne ako v prvej budove autentické nástenné maľby, zhotovené ľudovými 
maliarkami podľa vzoru nástenných ohniskových malieb (mimochodom dodnes 
zachované bez potreby reštaurátorského zásahu). Funkcionalizmus architektúry 
budovy akoby našiel svoj odraz aj vo funkcionalistickom chápaní ich myšlien-
kového základu, ktorý bol čitateľný pre každú vekovú kategóriu. Moderná 
a najmä prehľadná skladba zbierok rešpektujúca ich tematické zloženie, javovú 
podstatu, vhodné aranžmá bez zbytočných rušiacich prvkov, to všetko umož-
nilo návštevníkovi mať skrytý pocit pri ich prehliadke, akoby absolvoval sym-
bolickú cestu, poskytujúcu v skratke všetky základné informácie na poznanie 
vlastných dejín. 
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Tvorcovia expozícií sa nebáli realistického pohľadu tam, kde si to doku-
mentácia príslušného javu vyžadovala (figuríny krojovej expozície s tvárami 
modelovanými podľa skutočných ľudských tvárí, dokonalé kópie hrnčiarskych 
dielní, modely pltníctva, verné modely hradov ap.). Návštevníka sa snažili 
doslovne vtiahnuť do deja expozície veľkoplošným obrazovým pozadím (na-
príklad plátna Martina Benku realisticky stvárňujúce prácu drevorubačov, plt-
níkov), ako aj rekonštrukciami tradičných remeselných techník (farbenie plátna 
a pod.). Napriek tomu, že v tom čase už bola aktuálna myšlienka výstavby 
múzea s typickými ukážkami objektov ľudovej architektúry, nebáli sa u-
miestniť do rozsiahlych Harmincových siení rekonštrukcie domov, vrátane ich 
vnútorného vybavenia z Čataja a Čičmian. Možno práve ich autentické stvárne-
nie lákalo návštevníkov k odpočinku na lavičke či k posedeniu v ich interiéri 
(ako to podľa spomienok robieval baťko Škultéty).  

Takto koncipované expozície oslovili, poučili, svojím vlastivedným uspo-
riadaním poskytli skutočnú prehliadku „živými“ dejinami Slovenska od najstar-
ších archeologických nálezov až po poznanie flóry a fauny. Ich sústredenie na 
jednom mieste v priestoroch národného múzea bolo skutočnou motiváciou pre 
opakované návštevy najmä mladých ľudí (povinné školské výpravy), ale aj pre 
všetky vekové kategórie návštevníkov z celého územia Slovenska i zo zahrani-
čia. Návšteva expozícií národného múzea patrila ku skutočným zážitkom (nie-
len povinnostiam) a dodnes na ňu spomínajú staršie narodení pamätníci. Spo-
mínajú aj na ich atrakcie (teľa s dvoma hlavami, kostra „skrčenca“ 
v archeologickej časti či už spomínaný čatajský dom). Edukatívny význam 
expozícií naviac umocňovala snaha ich tvorcov využiť všetky dostupné mož-
nosti na ich propagáciu. Popri už spomínanom operatívne vydanom Sprievod-
covi po múzeu, Sprievodcovi po Národnej galérii slovenskej, patrila k nim aj 
vizualizácia expozícií formou série pohľadníc, resp. budovy SNM prostredníc-
tvom známkovej tvorby, ďalej plagát podľa návrhu Ľudovíta Fullu, cielené 
informácie na stránkach vlastných periodík, ale aj dennej tlače, informácie na 
ambasády zastupiteľských krajín a tiež na školy, obecné úrady a pod. Aj vďaka 
tomu sa z návštevníka múzea stával potenciálny darca zbierok, aj vďaka ohlasu 
expozícií na verejnosti rástli zbierky múzea nielen kúpou, ale najmä darom. 

Zmeny v 40. a najmä v 50. rokoch 20. storočia poznačili tvár expozícií 
SNM-EM a zmenili ich obsah. Roku 1941 sa ich súčasťou stala expozícia M. R. 
Štefánika, ktorého pozostalosť bola roku 1940 slávnostne prevezená z Prahy do 
Turčianskeho Sv. Martina. V auguste 1944 bola časť expozícií v záhradnom 
krídle poškodená delostreleckou paľbou. Najviac ich však poznačili 50. roky 
20. storočia, ktoré pred odbornosťou začali preferovať politické rozhodnutia. 
Ich rešpektovanie znamenalo likvidáciu expozície M. R. Štefánika, reinštaláciu 
expozícií s potrebou zvýrazniť triedne rozdiely spoločnosti. Tieto zásahy do 
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určitej miery zmenili vzhľad expozícií, nemohli však principiálne zmeniť ich 
edukačný význam smerom k návštevníckej verejnosti.  

Z dnešného pohľadu boli expozície v druhej účelovej budove Slovenského 
národného múzea skutočnými celonárodnými expozíciami, rešpektujúcimi po 
odbornej stránke úroveň poznania svojej doby, ako aj fondovú pripravenosť 
múzea v oblasti všetkých vlastivedných disciplín. Odborná pripravenosť ich 
tvorcov, nesmierna obetavosť a húževnatosť tých, ktorí stáli pri ich zrode 
a sprostredkovávali ich užívateľom, zaručili kvalitu v podobe priam encyklope-
dického diela vo vzťahu k dokumentácii a prezentácii našich národných dejín. 
Kvalita sprievodných remeselníckych prác spojená s moderným inštalačným 
fundusom, profesionálny kolektív ich tvorcov, metodika prepracovaná do naj-
menších detailov, ktoré zvýrazňovali hodnotu prezentovaného artefaktu, to 
všetko vytvorilo predpoklady, aby sa Slovenské národné múzeum v Martine 
v prvej polovici 20. storočia zaradilo medzi najmodernejšie európske múzeá. A 
súčasne, aby sa svojimi výstupmi stalo dôstojným nástupcom inštitúcií, ktoré 
ako prvé prezentovali kolekcie pamiatok na národnej úrovni, a aby dôstojne 
zavŕšilo dielo ich tvorcov. Som toho názoru, že ani časový odstup viac ako 
polstoročia od inštalácie expozícií v druhej budove SNM, ani ich následné 
reinštalácie z polovice 20. storočia túto myšlienku nedevalvujú. Práve naopak – 
pri príprave nových, moderných expozícií tretieho tisícročia sú veľmi dobrou 
ukážkou symbiózy profesionality s nápaditosťou a technickou zručnosťou svo-
jich tvorcov, ktorá môže dodnes slúžiť ako inšpiračný zdroj. 

 

 
 

Z výstavy výšiviek a čipiek zorganizovanej Živenou v roku 1889 
 v Turčianskom Sv. Martine. Fotoarchív SNM-EM. 
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Salašnícke výrobky z národopisnej expozície inštalovanej v prvej budove SNM 
(1909–1932). Foroarchív SNM-EM. 

 

 
 

Časť expozície tradičného odevu a textilu z prvej budovy SNM (1911–1932). 
Fotoarchív SNM-EM. 
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Tradičné čipky a výšivky z národopisnej expozície v druhej budove SNM (1938). 
Pohľadnica vydaná nákladom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 

 
 

 
 

Liptovský salaš inštalovaný v druhej budove SNM (1938). Pohľadnica vydaná 
Vydavateľstvom Osveta. 
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Generálna prestavba stálych expozícií SNM v Martine 
(zrod a vývoj jej realizácie) 

 
Štefan Mruškovič 
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The paper is based on the personal memories connected with the genesis and realization 
of the general reconstruction of the constant expositions of Slovak National Museum in 
Martin in the period after 1945. The author resumes the effort of the museum’s 
management and professional team during almost 30-year-long period, which led to the 
realization and opening of the whole complex of new constant expositions of SNM in 
1974-1975. He is regarding not only his personal experiences of the commisioner 
general and records (from personal archive) but also official records and articles 
published in SNM Proceedings – Ethnography. The aim and contribution of the paper is 
above all to make the whole series of acts and circumstances clear which accompanied 
the museum’s management effort in the period mentioned and which have not been 
published yet. 
 

Reinštalácia prvého expozičného komplexu v novom objekte SNM 
v Martine postavenom v rokoch 1929–1932 sa napriek jeho vtedajšej výnimoč-
nosti a jedinečnosti stala aktuálnou už v prvých rokoch po druhej svetovej 
vojne. Vyvolala ju predovšetkým požiadavka prispôsobiť obsahovú koncepciu 
expozície novým politicko-spoločenským potrebám povojnového obdobia. 
Podľa rozhodnutia SNR sa všetok dokladový materiál o Slovenskom národnom 
povstaní mal sústrediť v SNM v Turčianskom Svätom Martine, kde sa malo na 
tento účel vytvoriť aj trvalé oddelenie SNP a súčasne aj stála expozícia o SNP. 
Vedenie SNM vtedy uvažovalo o zlúčení tejto kolekcie so zbierkou M. R. Šte-
fánika a zbierkou pamiatok z prvej svetovej vojny, ktoré mali historicky nad-
viazať na expozíciu Prvého slovenského národného povstania roku 1848. Ich 
zlúčením sa mala vytvoriť veľká zbierka a komplexná expozícia slovenskej 
národnej histórie od doby veľkomoravskej, až po SNP a oslobodenie Česko-
Slovenska v roku 1945.1 

Program reinštalácie stálych expozícií SNM sa od toho času objavoval 
v jeho programových koncepciách prakticky nepretržite, hoci v značne mene-
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ných predstavách, ktoré podliehali do veľkej miery politicko-spoločenským 
kritériám vtedajšej doby. Zväčša negatívne zasahovali do pôvodnej vlastivednej 
múzejno-expozičnej koncepcie, presadzovanej Muzeálnou slovenskou spoloč-
nosťou (ďalej MSS) a obhajovanej vtedajším vedením SNM. Múzeum v prvých 
povojnových rokoch však trpelo akútnym nedostatkom odborne kvalifikova-
ných pracovníkov, bez ktorých nebolo možné úspešne realizovať ani menej 
náročnú reexpozíciu, a nemalo na to ani finančné prostriedky. MSS to zdôraz-
ňovala aj v správe o činnosti SNM na svojom valnom zhromaždení dňa 
29.6.1947, v ktorej konštatovala „veľkú stagnáciu“ múzea, pretože nemalo 
odborné sily a bolo na tom horšie ako v roku 1928.2 Počiatočné neúspešné 
pokusy vedenia SNM v tomto zmysle skomplikovali i rozhodnutia Povereníc-
tva školstva a osvety v roku 1947, zabraňujúce prijímať akékoľvek pracovné 
sily do SNM – až do jeho očakávaného poštátnenia, ktoré sa uskutočnilo 1. 
januára 1949. V prvých troch povojnových rokoch preto nebolo schopné pri-
stúpiť ani k vypracovaniu zodpovedajúceho projektu tejto úlohy a už vôbec nie 
k jej realizácii. V roku 1948 bola dokonca ohrozená i samotná existencia SNM 
v Martine. 

Múzeum ani začiatkom roku 1950 nemalo vypracovaný plán a postup rein-
štalácie svojich expozícií. Prvý raz sa táto úloha objavila v značne redukovanej 
podobe až v pláne úloh SNM, koncipovanom v druhom polroku 1950. V tomto 
čase malo SNM v Martine iba jedenásť pracovníkov. Okrem archivárky dr. M. 
Jeršovej nemalo ani jedného stáleho vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka. 
To prirodzene nedávalo ani nádej na realizáciu tejto úlohy v celom expozičnom 
rozsahu. Situácia sa podstatnejšie nezmenila ani po roku 1951, keď sa úloha 
reinštalácie expozičného komplexu SNM v Martine (40 výstavných priestorov 
na ploche cca 5364 m2) dostala pod čoraz nástojčivejší tlak Povereníctva škol-
stva, vedy a umenia (ďalej PŠVU), plniaceho uznesenia ústredných orgánov 
KSS. Z toho dôvodu sa dostala do plánu činnosti múzea na roky 1952 a 1953. 
Reinštalovaná však napokon bola iba pôvodná Národná galéria slovenská, 
koncipovaná ako obrazáreň SNM, aj to iba počas roku 1952. Svojím názvom 
ani obsahovou koncepciou nesmela konkurovať Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave konštituovanej k 1.1.1949. Reinštalácia na pôde SNM netrvala 
dlho, zakrátko bola zrušená a väčšina zbierok „prepožičaná“ a prevezená do 
SNG v Bratislave. Aj tento – pre SNM negatívny počin sa neobjektívne zdô-
vodňoval nástojčivosťou reinštalácie expozičného komplexu SNM v zmysle 
nových ideologických zámerov.  

Začiatkom 50. rokov 20. storočia bol v naznačených intenciách vyvíjaný 
tlak aj na zrušenie expozície Štefánikovej zbierky, inštalovanej roku 1941. 
V druhej polovici 40. a začiatkom 50. rokov prežívalo SNM v Martine kompli-
kovaný a urputný zápas nielen o svoju existenciu, ale aj o obsahový charakter 
svojich expozícií v zmysle vynútenej reinštalácie. PŠVU zdôvodňovalo neod-
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kladnú nutnosť reinštalácie stálych expozícií SNM v Martine tým, že „trpeli 
nemodernosťou, konzervatívnosťou“, s ideologicky nevyhovujúcim obsahovým 
a koncepčným poňatím, čo neumožňovalo ich politicko-výchovné poslanie v 
duchu marxizmu-leninizmu. V protiklade s názorom vtedajšieho vedenia SNM, 
ktoré stále obhajovalo „historicko-národopisný charakter“ múzea i jeho stálych 
expozícií, PŠVU presadzovalo požiadavku vytvoriť expozície „všeobecného 
vývinu ľudskej spoločnosti“, dokonca so „špeciálnym zameraním aj na vývoj 
robotníckeho hnutia“.3 Keďže koncepcia presadzovaná PŠVU narážala na „ne-
dostatočné pochopenie“ zo strany vedenia SNM, povereníctvo jednoducho 
ustanovilo tzv. „názorovú komisiu“ na vypracovanie plánu reinštalácie SNM v 
Martine. Komisia, v ktorej boli aj uznávaní odborníci z oblasti archeológie, 
etnológie a dejín umenia, žiadala „zbierky inštalovať spôsobom, ktorý by jasne 
ukázal život vykorisťovateľa a vykorisťovaných tried“. Keď názorová komisia 
neuspela, PŠVU ustanovilo tzv. „lietajúce komisie“, ktoré vyvíjali stupňu-
júce nátlaky pri presadzovaní reinštalácie expozícií založených na ideologic-
kých princípoch (aj v iných múzeách na Slovensku). Tieto komisie vnášali do 
zložitého procesu prípravy a tvorby reinštalácie SNM filozoficky 
a muzeologicky sporné pohľady a závery, ktoré dezorientovali vedenie SNM, 
štatutárne reprezentované jej riaditeľom Jánom Gerykom. Keďže múzeum 
nemalo stálych vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, mohol sa riaditeľ iba 
čiastočne oprieť o niekoľkých externých spolupracovníkov, ktorí neboli kvali-
fikovanými muzeológmi. J. Geryk sám pod politickým tlakom sa nedokázal 
vážnejšie vzoprieť nadriadeným štátnym a straníckym orgánom a ani komi-
siám, ktoré ustanovili.4 

V tomto príspevku to zdôrazňujem najmä preto, aby sme si uvedomili 
a vzali do úvahy komplikovanosť a rozpornosť zdĺhavého procesu smerujúceho 
k „preinštalácii“ expozícií v SNM v prvej polovici 50. rokov. Prekonanie zlo-
žitej situácie – hoci iba v zmysle čiastkovej reinštalácie, nastalo až v roku 1953 
a neskôr v roku 1958, keď sa táto zložitá, odborne náročná a dobovo 
i teoreticky komplikovaná úloha opäť dostala do programu SNM ako jedna 
z jeho hlavných úloh. Vedenie SNM ju však i tentoraz chápalo iba ako „čias-
točnú preinštaláciu národopisnej a prírodovednej expozície“ v rámci zachova-
nia podstaty existujúcej obsahovej koncepcie i pôvodného inštalačného poňatia. 
Úloha sa nezaobišla bez rozporných prístupov a riešení. Nemala „generálny“, 
ale iba čiastkový a značne dezintegračný charakter. Spôsobil to veľký zmätok 
a bezradnosť najmä v teoreticko-metodologickom prístupe, čo vyplývalo 
z neujasnenosti samého výkladu dejín vývoja ľudskej spoločnosti a osobitne 
i dejín vývoja ľudovej kultúry na Slovensku. Podľa týchto predstáv SNM sa 
malo stať akýmsi „ľudovýchovným ústavom“, prezentujúcim obraz Slovenska 
z hľadiska „vývoja poľnohospodárskej a priemyselnej výroby v triednych spo-
ločnostiach“. Zo strany nadriadených orgánov a ,žiaľ, aj niektorých zaintereso-
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vaných odborníkov sa v týchto súvislostiach presadzovalo i nekritické 
a mechanické prenášanie „vzorov sovietskych múzeí“ do odbornej činnosti 
a predovšetkým do expozično-výstavnej praxe našich múzeí vôbec. Riešenie 
komplikovali i rôzne zákulisné záujmy. Zväčša smerovali proti úsiliu vedenia 
SNM a jeho snahe zachovať vlastivedno-národopisný charakter svojich stálych 
expozícií. A tak „čiastočná preinštalácia“ expozícií nebola ukončená ani 
v polovici roku 1953. Zostala nezvládnutá a nedoriešená. Čiastkové zmeny a 
„vylepšenia“ preto pôsobili disociačne, negatívnym dojmom, viac-menej narú-
šajúcim celkový expozično-výstavný profil a charakter pôvodných expozícií. 
Zdĺhavý a rozporuplný proces reinštalácie expozícií SNM, stále nástojčivejšie 
presadzovaný PŠVU, preto pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. 

V roku 1954 sa SNM v súvislosti s novou organizáciou, resp. reorganizá-
ciou múzejníctva profilovalo ako „štátny vedecko-výskumný a osvetový ústav“. 
Malo „ukázať vývojový obraz Slovenska a slovenského ľudu z hľadiska histo-
ricko-etnografického zo stránky ekonomickej, sociálnej a kultúrnej v jeho prí-
rodnom prostredí“. Reinštalácia tentoraz nadobudla už racionálnejší zámer. 
Mala odzrkadliť v podstate vlastivednú štruktúru jednotlivých odborov SNM, t. 
j. národopisu Slovenska, pravekej i ranohistorickej a historickej archeológie 
a tiež prírody Slovenska, pričom sa zdôraznila aj úloha zriadenia „Kmetiána“ 
ako súčasti expozičného celku SNM (v prvej budove SNM). To v určitej miere 
menilo i názor na expozično-obsahovú skladbu reinštalovaných expozícií mar-
tinského národného múzea, ktoré sa začalo postupne konsolidovať. Došlo 
k pozvoľnému skvalitňovaniu odborného tímu múzea. Jeho vedenie si uvedo-
milo, že celková reinštalácia expozičného komplexu si nevyhnutne vyžaduje 
racionálne doplnenie a selekciu mnohých zbierkových skupín a tiež dvojroz-
mernú dokumentáciu mnohých javov, technické modely rôznych zariadení atď. 

V naznačených intenciách sa rozbehol doplnkový výskum v teréne 
i spolupráca SNM s viacerými vedeckými ústavmi a výrobno-technickými 
zariadeniami, tiež s mnohými jednotlivcami, vrátane výtvarných umelcov, a to 
prostredníctvom veľmi aktívnej korešpondencie, pomocou dotazníkových akcií 
a osobných kontaktov. Ani vtedy sa však nedosiahla rovnomerná pripravenosť 
úpravy jednotlivých častí expozičného celku. V roku 1953 sa preto prikročilo 
k praktickej reinštalácii iba najpripravenejších častí expozičného komplexu 
(archeológia, príroda). Reinštalačný program sa preto ani týmto činom neskon-
čil a pretrvával až do roku 1958. No i vtedy sa iba dočasne uzavrel kompromis-
ným riešením – v podobe ďalšej čiastočnej „preinštalácie“. Nezapríčinila to len 
celková koncepčná nejasnosť a odborná nepripravenosť múzea, ale v značnej 
miere aj stále pretrvávajúci nedostatok niektorých základných inštalačných 
materiálov, stále ešte podliehajúcich prídelovému systému v štátnom hospodár-
stve. Výsledok prirodzene nebol uspokojivý, z hľadiska inštalácie bol dosť 
zastaralý, opakovanými zásahmi hybridný a systémovo synkretický.  
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To si uvedomilo aj nové vedenie SNM v Martine po nástupe PhDr. V. 
Matulu za jeho riaditeľa. Žiaľ, ani vtedy sa múzeum nevyhlo určitým, nie vždy 
šťastne zvoleným „vylepšujúcim“ zásahom do jednotlivých – v niektorých 
prípadoch už raz „preinštalovaných“ častí expozície (1951–1953 i neskôr). 
Uvedenú technicky poprerábanú a metodicky nezjednotenú a vonkoncom nedo-
siahnutú expozičnú podobu si expozície SNM zachovali viac-menej až do 
konca 60. rokov 20. storočia. Staronová úloha generálnej reinštalácie expozič-
ného komplexu SNM v Martine sa preto stala jednou z nosných úloh jeho prog-
ramu na začiatku 60. rokov. Nové vedenie múzea podriadilo jej realizáciu gene-
rálnej revízii celého zbierkové fondu (neuskutočnila sa v celom rozsahu). Plá-
novaná reinštalácia sa však stala súčasťou širšie orientovanej vedecko-vý-
skumnej a akvizičnej činnosti, so zámerom odstrániť nedostatky v zbierkovom 
fonde existujúcich muzealít. Zvolil sa však nereálny termín. Reinštalácia mala 
byť ukončená v roku 1963, pričom mala byť realizovaná v čiastočne inej kon-
cepcii. V. Matula ju objasnil v náčrte perspektívnych úloh SNM,5 v ktorom 
označil „terajšie expozície SNM“ napriek bohatstvu prezentovaného materiálu 
za „nedostatočné“, a to nielen z hľadiska spoločenských a vedeckých požiada-
viek, ale aj z hľadiska inštalačnej techniky. 

Nový zámer počítal s vytvorením piatich expozičných celkov: 1. pôdohos-
podárstva, 2. ľudovej výroby, 3. ľudového odevu, 4. ľudového umenia (výtvar-
ného i folklóru), 5. stálej galérie Život a práca slovenského ľudu v dielach na-
šich výtvarných umelcov. Ale ani tento zámer sa nepodarilo realizovať 
z viacerých dôvodov. A tak stav expozície v podstate zostal v nedoriešenej 
podobe, akú nadobudla v predchádzajúcich rokoch, keď bola prispôsobená 
rôznym obsahovým požiadavkám, často i rozporným ideologizujúcim predsta-
vám, podliehajúcim i neprimeraným a nezodpovedajúcim ekonomicko-reali-
začným podmienkam, ktoré boli, žiaľ, zväčša limitujúce. Dve desaťročia trva-
júci reinštalačný proces expozícií SNM v Martine odráža aj celkovú situáciu 
v uvedenom období. V žiadnom prípade ho však nemožno posudzovať iba 
negatívne. Práve naopak – odráža húževnatý zápas o obhajobu svojej muzeálnej 
historicko-etnografickej prestíže a koncepcie SNM, skôr znásilňovanej ako 
objektívne posudzovanej, prebiehajúcej na pozadí značne rozporuplných 
a zložitých dobových podmienok. 

Problém generálnej reinštalácie expozičného komplexu SNM v Martine sa 
stal aktuálnym aj v plánoch nového vedenia múzea po roku 1963. Jej realizácia 
sa stala cielenou prioritnou úlohou plánovanou na rok 1964 a nasledujúce roky. 
Existujúci stav stálych expozícií sa napriek ich čiastočnej expozičnej jedineč-
nosti pociťoval ako celkovo nevyhovujúci. Tento pocit umocňoval aj často 
kritizované obsahové a inštalačno-technické nedostatky (pretrvávajúca expo-
zičná zastaralosť), ale tiež aj nové pohľady na výsledky slovenskej národopis-
nej vedy, priaznivé medziinštitucionálne vzťahy napomáhajúce pozitívne riešiť 
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túto úlohu v komplexe aktuálnych úloh SNM. Prevažnou záťažou múzea sa 
vtedy stala najmä úloha prípravy výstavby múzea ľudovej architektúry 
a bývania v prírode (t. č. Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch), 
ktorá viazala väčšinu jeho odborných i pomocných pracovníkov. Priaznivé 
personálne, odborné a ekonomické podmienky pre realizáciu obidvoch (i ďal-
ších) náročných úloh múzea sa tak vytvárali postupne, pričom sa naplno preja-
vili v druhej polovici 60. a v prvej polovici 70. rokov 20. storočia. SNM 
v Martine v dôsledku svojej koncepčnej činnosti v tomto všestranne dynamic-
kom – tvorivom období disponovalo už neporovnateľne vybudovanejším 
a stmelenejším odborným kolektívom pracovníkov, schopným realizovať nielen 
tieto, ale i ďalšie odborne, ekonomicky a organizačne náročné úlohy. 

Začiatok vážnejších úvah a zodpovedného prístupu ku konečnej realizácii 
tejto dlho proklamovanej úlohy súvisí s rokom 1964. V Zborníku SNM – Etno-
grafia sa deklarovala ako „jedna z neodkladných úloh SNM – Národopisného 
odboru (ďalej SNM-NO) v najbližšom období, v zmysle nárokov na moderné 
výstavníctvo“.6 V súvislosti s konečnou reinštaláciou expozičného celku sa 
zdôraznila aj „naďalej naliehavá úloha vybudovať galériu ľudového umenia 
a sprístupniť verejnosti i rozsiahle fondy zbierok“ SNM. Úloha generálnej rein-
štalácie expozícií SNM po roku 1964 bola prvý raz prerokovaná a potvrdená na 
porade SNM-NO (Š. Mruškovič) s vtedajším ústredným riaditeľom SNM L. 
Cselényim, a to v súvislosti s pripravovaným projektom hlavných úloh SNM-
NO na obdobie rokov 1966–1970. S aktívnou realizáciou prípravy sa však 
uvažovalo až po roku 1968. Dovtedy sa mala realizovať náročná „terénno-do-
kumentačná“ príprava a realizácia prvej časti expozičného celku Múzea sloven-
skej dediny (vtedy Múzea ľudovej architektúry a bývania). 

Úloha, ktorá sa stala aktuálnou programovou úlohou SNM-NO, zaujala 
viacerých odborných pracovníkov múzea. Vážne sa o nej hovorilo aj na nefor-
málnej porade vedúceho SNM-NO s poprednými predstaviteľmi kultúry 
v Martine v lete 1965 (národnými umelcami M. Benkom a F. Štefunkom, bý-
valým riaditeľom SNM v Martine J. Gerykom, správcom Matice slovenskej J. 
Paškom a akademikom J. Horákom, v prítomnosti A. Polonca a J. Hyčku). J. 
Geryk vtedy vyjadril nádej, že v súvislosti s reinštaláciou expozícií nebudú 
zlikvidované „rekonštrukcie obytných domov z Čataja a Čičmian“, ako aj „ná-
stenné maľby slovenských ľudových maliarok“, ktoré podľa neho „boli náv-
števníkmi najobdivovanejšie a pôvodne realizované s neobyčajnou láskou 
a citom“. Úloha definitívnej reinštalácie expozičného celku SNM-NO sa ná-
sledne zdôrazňovala v mnohých tzv. budovateľských súvislostiach v rokoch 
1965–1970. Aj na zasadnutí Slovenskej rady pre múzeá a galérie dňa 10.9.1968 
– v súvislosti s prerokovaním návrhu nového štatútu SNM a odbornej komisie 
SRMG pre národopis, a to v rámci príprav osláv slovenského múzejníctva. 
Zdôraznila sa i na zasadnutí Koordinačnej rady slovenského národopisu dňa 
29.1.1969, ktoré bolo venované príprave koncepcie rozvoja slovenskej etnogra-
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fie a osobitne i národopisného múzejníctva v 70. rokoch 20. storočia. V období 
druhej polovice 60. rokov sa táto expozičná úloha často spájala s výstavbou 
expozície ľudovej architektúry v Jahodníckych hájoch, považovanej za súčasť 
expozičného komplexu ľudovej kultúry v SNM v Martine. 

V rokoch 1968–1970 sa generálna reinštalácia stala – popri výstavbe MSD 
– kľúčovou úlohou v pripravovanom programe SNM-EÚ na obdobie prvej 
polovice 70. rokov 20. storočia. „Na program dňa“ sa dostala v oveľa reálnejšej 
podobe ako kedykoľvek predtým. Na porade riaditeľov centrálne riadených 
múzeí dňa 22.1.1970 riaditeľ SNM-EÚ ako generálny komisár nových expozí-
cií informoval o prípravách „generálnej reinštalácie“. Porada vzniesla požia-
davku „venovať hlavnú pozornosť“ v plánoch činnosti SNM-EÚ na roky 1970 
a 1971 najmä úlohe „definitívneho spracovania scenára celej expozície 
a prípravám jej technickej realizácie v roku 1972“, pričom sa vyčítala dovtedaj-
šia „zdĺhavosť jej prípravy“. Do novoaktualizovanej úlohy sa teraz iniciatívne 
zapojilo aj Ministerstvo kultúry, osobitne M. Rybecký. V tom čase však už sú-
stredene prebiehali odborno-scenáristické práce užšieho kolektívu pracovníkov 
múzea, vyčlenených na túto úlohu (I. Krištek, M. Benža, M. Turzová). Vede-
ním scenáristického kolektívu bol poverený I. Krištek. Uvedený kolektív bol 
najodhodlanejší a tiež najpripravenejší realizovať túto viacročnú úlohu, najmä 
keď väčšina ďalších odborných pracovníkov musela realizovať náročné úlohy 
spojené s prípravou a výstavbou ďalšej rozmernej expozície SNM-EÚ – múzea 
ľudovej architektúry v prírode.  

Úlohou generálneho komisára bolo zabezpečiť priechodnosť prípravy 
a realizácie expozičného komplexu z hľadiska personálneho, ekonomického, 
koordinačného a kontrolného. Prirodzene, sprievodných činností pri realizácii 
tejto úlohy sa v rôznej miere zhostil väčší počet odborných, hospodárskych 
i pomocných pracovníkov (najmä M. Kaňová, S. Felcanová, V. Košárková i 
ďalší – ako odborní konzultanti, asistenti a pod.). Aj oni sa veľkou mierou 
zaslúžili o hladký priebeh prípravných zabezpečovacích úloh, spojených 
s tvorbou nových expozícií, ktorá sa tak stala kolektívnym dielom pracovníkov 
SNM-EÚ a Výstavníctva z Prahy ako generálneho dodávateľa. 

Prvá verzia koncepcie celkovej reinštalácie bola ukončená v závere roka 
1971. Dňa 5.1.1972 sa konalo zasadnutie osobitnej oponentskej komisie 
z radov odborných pracovníkov SNM-EÚ a oponentov z radov NÚ SAV, 
FFUK, SNM-HÚ, SNM-EÚ a odbornej komisie SRMG pre národopis (J. Po-
dolák, J. Michálek, J. Koma, J. Paličková). Oponenti okrem iného odporúčali 
uplatniť interetnickú dokumentárnosť styčných kultúrnych javov s ľudovou 
kultúrou susedných etník, vyzdvihnúť niektoré regionálne špecifiká 
v jednotlivých zložkách expozície, časté používanie ľudových prísloví (vyjad-
rujúcich skúsenosti ľudu), odporúčali doložiť ľudovou múdrosťou podopretou 
vedeckými závermi a pod. Pokiaľ išlo o libreto galérie ľudového umenia (ako 
prirodzenej súčasti expozičného celku), bola vznesená požiadavka zvýrazniť aj 
„kontakty a vplyvy tradičného ľudového a slohového výtvarného umenia“. 
Pripomienkovala sa aj potreba uplatniť folklórne prejavy. Zdôraznila sa 
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i potreba metodickej jednoty celej expozície, ktorá sa nepridržiavala historicko-
materialistickej metódy prezentovania a výkladu vývoja ľudovej kultúry, ale 
vecnej prezentácie príznačných a typických javov v historicko-geografickej 
rovine ich prejavu, prevažne od druhej polovice 18. storočia. Hoci všetky odpo-
rúčania nemohli byť akceptované z koncepčných dôvodov expozície, aj ony sa 
podieľali na jej tvorbe. 

Dôležitým medzníkom v riešení problému bolo rokovanie o projekte novej 
expozície SNM v Martine dňa 4.2.1972 za účasti ústredného riaditeľa SNM 
PhDr. J. Vlachoviča, riaditeľa SNM-EÚ a zástupcov pražského Výstavníctva. 
Uzniesli sa vytvoriť ideovú radu pre tvorbu novej expozície, ktorá sa stretla už 
dňa 23.2.1972. Prerokovala prvú verziu libreta a scenára a odporučila prepra-
covať ju do konca marca (pripomienky zhrnul a definoval A. Pranda), t. j. do 
termínu jej predloženia Výstavníctvu v Prahe, ktoré sa definitívne stalo gene-
rálnym dodávateľom úlohy. Následné rokovanie sa uskutočnilo dňa 29.3.1972, 
a to už na pôde Výstavníctva v Prahe. Zúčastnili sa ho: Štefan Mruškovič – ako 
generálny komisár expozícií, Igor Krištek – ako hlavný scenárista, Vlasta Ko-
šárková – zastupujúca vedúceho ekonomického oddelenia SNM-EÚ, zo strany 
Výstavníctva T. Makovcová a pani Stejskalová, inž. arch. J. Václavíček, inž. 
arch. J. Fejk a akad. maliar K. Pánek. Scenár bol toho istého dňa schválený aj 
umeleckou komisiou generálneho dodávateľa – pražského Výstavníctva. 

Až potom sa naplno rozbehli tvorivé činnosti všetkých zainteresovaných 
zložiek na tomto náročnom kolektívnom diele. Ideová rada pre prípravu 
a tvorbu expozícií SNM-EÚ sa opäť stretla dňa 28.6.1972. Zaoberala sa aj 
expozično-technickými problémami. Navrhla riešiť vhodný rozptyl svetla 
a oddychové priestory na druhom poschodí (plánovanú predajňu suvenírov, 
ktorá sa napokon premiestnila do vestibulu múzea). Opäť odporučila podľa 
možnosti zachovať rekonštrukciu „čatajského“ domu. Počnúc rokom 1972 sa 
priebeh príprav a tvorby novej expozície múzea sledoval takmer pravidelne aj 
na zasadnutiach ústavnej rady SNM-EÚ najmä v súvislosti s jej ekonomicko-
technickým zabezpečovaním. Uskutočnilo sa niekoľko konzultácií s ústredným 
riaditeľom SNM J. Vlachovičom, s riaditeľom odboru múzeí na Ministerstve 
kultúry M. Rybeckým i zástupcami pražského Výstavníctva. Postupne sa spres-
ňovali a precizovali všetky časti a expozičné komponenty expozície. Ako ria-
diteľ SNM-EÚ a zároveň generálny komisár nových expozícií som ponechával 
iniciatívu tvorivému kolektívu scenáristov, ktorí sa zanietene a kvalifikovane 
zmocňovali svojich úloh. Z hľadiska obsahového vyjadrila konečná podoba 
expozičného celku vzťah človeka k pôde, materiálu a odevu, s primeraným 
hudobno-folklórnym a lektorským textom, realizovaným v cudzojazyčných 
mutáciách. Dňa 2.4.1973 som vykonal návštevu u ministra kultúry a informoval 
som ho o obsahovej štruktúre nových expozícií a tiež o prípravách a realizácii 
inštalačných prác. Ubezpečil som ho, že expozičný komplex SNM-EÚ bude 
sprístupnený verejnosti v dvoch termínoch: v máji 1975 a v polovici roka 1975. 
Ministerstvo kultúry od toho času považovalo tieto termíny za záväzné. 
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Proces obsahovej prípravy a tvorby expozície sa dostal koncom roku 1972 
do záverečného štádia. Na konzultačnom stretnutí s tvorivým kolektívom praž-
ského Výstavníctva dňa 24.1.1973 sa určili viac-menej záväzné termíny pre 
sprístupnenie jednotlivých častí expozičného celku: prvej časti okolo 9. mája 
1974, celej expozície v apríli 1975. Na stretnutí sa tiež dohodla realizácia jazy-
kovej korektúry textovej časti expozície, sprievodné hudobné ozvučenie atď. V 
rokoch 1974–1975 sa SNM-EÚ stalo rušným pracoviskom desiatok technic-
kých a pomocných pracovníkov Výstavníctva z Prahy a interných pracovníkov 
SNM-EÚ, medzi ktorými sa rozvinuli kolektívne i osobné priateľstvá. Pracovne 
to bolo azda najrušnejšie a najtvorivejšie obdobie múzea v druhej polovici 20. 
storočia, berúc do úvahy i skutočnosť, že v tomto období kulminovali aj práce 
na dostavbe oravského a kysucko-podjavorníckeho regiónu v MSD. 

V polovici roka 1975 sa generálna reinštalácia expozičného komplexu 
SNM v Martine stala skutočnosťou. Nové expozície múzea sa v tom čase stali 
svojou obsahovou a tiež expozično-technickou podobou najmodernejšou a tiež 
najrozmernejšou múzejnou expozíciou na Slovensku. Až dosiaľ spĺňa svoje 
poslanie, hoci opäť sa stala aktuálnou ich ďalšia reinštalácia, ktorá bude 
schopná prezentovať ľudovú kultúru Slovenska aj v širších interetnických 
(najmä stredoeurópskych) súvislostiach. Nové expozície sa stretli s nevšedným 
uznaním a obdivom nielen u početných návštevníkov slávnostnej vernisáže 
(zúčastnil sa na nej veľký počet popredných vedeckých a kultúrnych osobností 
zo Slovenska i Čiech), ale aj u domácich a zahraničných návštevníkov, o čom 
svedčia aj početné záznamy v Knihe návštev SNM-EM v Martine.   
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Čičmiansky dom prezentovaný v druhej budove SNM (1938). Pohľadnica vydaná 
Vydavateľstvom Osveta. 

 
 

 
 

Vstup do domu z Čataja z prvej národopisnej expozície inštalovanej v druhej budove 
SNM (1938). Pohľadnica vydaná Vydavateľstvom Osveta. 
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Ethnographic expositions of Slovak National Museum – Ethnographic Museum in 
Martin (The Man and the Land, The Man and the Material, The Man and the Clothing), 
opened to the public in 1974-1975, is having been created since 1969. Three script-
writers – the museum employees (I. Krištek, M. Turzová, M. Benža) and the group of 
Prag Exhibition Company’s graphic artists and designers (J. Václavíček, J. Fejk, F. 
Bartoš, K. Pánek and others) participated in their realization. The basises for the 
realization of today’s ethnographic expositions were created by the method of gradual 
steps: the production of idea intention, libretto, introductory script, technical script and 
other architectonical projects and graphic solutions connected with it (1970-1973). The 
expositions were installed in the area of 2110 square metres. The author of the paper is 
remembering the realization of the ethnographic expositions personally as a former 
head script-writer. 

Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia v Slovenskom národnom múzeu – 
Etnografickom ústave v Martine (dnes SNM-EM) bolo definitívne rozhodnuté 
o príprave a realizácii nových národopisných expozícií. Existujúce expozície 
z roku 1953 už dosluhovali. Inštalačne i obsahovo zastarali, najmä poplat-
nosťou ideológií z 50. rokov. Aplikáciou poučiek historického materializmu o 
triednom boji, antagonistických rozporoch v spoločnosti, vývoji výrobných síl a 
výrobných vzťahov ako motora vývoja spoločnosti, o základni a nadstavbe atď. 
Boli tak spolitizované (vrátane lektorských výkladov), že sa z nich prakticky 
vytratila etnografická problematika. Zbierky mnohokrát antidatované do obdo-
bia prvotnopospolnej spoločnosti (zberné hospodárstvo, koristné praktiky, 
poľnohospodárstvo) mali dokumentovať vývoj spoločnosti prezentovaný viac-
menej vývojom nástrojov a výrobných techník. Značnú úlohu v tomto procese 
zohrala realizovaná výstava Slovenská dedina kedysi a dnes, realizovaná v roku 
1960, ktorá podnietila niektoré dodatočné zásahy do jej štruktúry v snahe „vy-
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lepšenia“ o nové doklady, týkajúce sa najmä socialistickej prestavby vidieka a 
poľnohospodárstva. Silným determinantom obsahovej štruktúry týchto expozí-
cií bola tiež systematika triedenia národopisných materiálov do skupín, ktorá 
bola aplikovaná z Národopisného ústavu SAV aj do múzeí, čo bolo koniec-
koncov správne, ale v expozičnom uplatnení pôsobila dezintegrujúco 
v pochopení javov v ich komplexnosti a funkčnosti. Niektoré dodatočné úpravy 
v existujúcich expozíciách narušili aj ich inštalačnú jednotu a vyváženosť. Ako 
pomerne často lektorujúci pracovník múzea som pociťoval rozporuplnosť me-
dzi zameraním múzea na ľudovú kultúru a prezentovaním politických a ideolo-
gických postulátov historického materializmu v expozíciách. Jednoducho sa mi 
nezdali etnografické a už vôbec nie o kultúre. Ako vedecký ašpirant a služobne 
najstarší etnograf z radov mladých etnografov múzea som bol niekedy v období 
rokov 1968–1969 poverený prípravou nových národopisných expozícií. Starší 
kolegovia boli v tých časoch plne zaangažovaní na príprave a realizácii expozí-
cie v prírode (dnešné Múzeum slovenskej dediny).  

V období rokov 1968–1970 sa mi naskytla príležitosť vidieť národopisné i 
historické expozície niektorých zahraničných múzeí v Rakúsku, Švajčiarsku, 
Francúzsku, Taliansku, Rumunsku a v Poľsku. Pri tvorbe koncepcie ideového 
zámeru a libreta nových národopisných expozícií SNS-EÚ som najviac vyťažil 
zo šesťmesačného študijného pobytu v Poľsku (november 1969 – máj 1970). 
Okrem obsahu a metód práce etnografického múzea, samostatného alebo špe-
cializovaného oddelenia vlastivedného múzea som sa osobitne venoval proble-
matike zamerania, prípravy a realizácie národopisných expozícií, pričom som si 
všímal aj niektoré pozoruhodné historické alebo archeologické expozície. Štú-
dium etnografickej a kulturologickej literatúry, ktorá bola v tom čase na Slo-
vensku ťažko dostupná alebo vôbec nedostupná, podnetné rozhovory 
s odbornými a vedeckými pracovníkmi etnografických pracovísk múzeí i aka-
demických inštitúcií v miestach môjho pobytu vo Warszawe, Plocku, Toruni, 
Lódzi, Krakowe, Zakopanom a Zubrzycy Górnej mi nesmierne pomáhali ujas-
ňovať si a formulovať základné prístupy a princípy ideových podkladov pripra-
vovaných expozícií. V uplatnení sociocentrického modelu kultúry a funkčného 
modelu tradičnej kultúry v expozícii zohrali kľúčovú úlohu práce K. Dobro-
wolského, B. Malinowského a A. Kloskowskej. Národopisné expozície najmä 
v Lódzi a v Krakowe (v tom čase nové) ma zase inšpirovali uplatniť v našich 
expozíciách riešenie troch tematických okruhov, t. j. troch relatívne samostat-
ných expozícií, pojednávajúcich o rôznych, obsahovo i materiálne odlišných 
javoch tradičnej ľudovej kultúry. Pritom ich prezentovať ako výsostne etnogra-
fickú problematiku, a nie ako vývinový sled s dôrazom na triedny aspekt vý-
robno-sociálnych okruhov a im zodpovedajúcej typológii nástrojov a predme-
tov.  
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Počas môjho pobytu vo Warszawe mi poľský etnograf Jacek Oledzky, 
s ktorým som sa stretol na jednom spoločnom posedení, rozprával o svojom 
filme Baran, ktorý natočil v Mongolsku. Baran v ňom predstavuje ústrednú os 
tradičnej nomádsko-pastierskej kultúry Mongolov. Žiaľ, film sa mi nepodarilo 
uvidieť, no aj tak ma tento rozhovor orientoval na myšlienku, ktorá sa objavila 
v podobe troch ústredných motívov expozičných okruhov. Boli to pôda – os 
tradičnej roľnícko-pastierskej kultúry (Dobrowolski ju nazýva „kultura chlop-
ska“), prírodný materiál (drevo, traviny, hlina, kovy, kameň) – os tradičnej 
výrobnej kultúry a tradičný odev ako znakový systém sociálnych funkcií jeho 
nositeľov (Bogatyrev).  

Prvá rukopisná podoba ideového zámeru pripravovaných expozícií vznikla 
v apríli roku 1970. To som už pobýval v Krakowe a na odporúčanie kolegov 
z Etnografického múzea, najmä Jurka Czajkowského som sa ohlásil na konzul-
táciu čerstvo načrtnutej ideovej koncepcie u pána profesora Romana Reinfussa. 
Bol veľmi ochotný a milý, dohovorili sme si stretnutie a prijal ma vo svojom 
byte, kde sme zhruba štyri hodiny preberali celú problematiku. Pán profesor 
prejavil značný záujem o môj návrh koncepcie – spôsobom jemu vlastným. V 
niečom mi poradil, niečo mi odobril a pritom ma poriadne vyzvŕtal. Nadobudol 
som pocit, že tak robí v duchu, ktorý som čítal u Zamarovského: tvárou v tvár 
problému padá autorita titulov. To som si u neho nesmierne vážil a pomohlo mi 
to zbaviť sa počiatočnej trémy. Spomínam si na tie štyri hodiny vždy s dobrým 
pocitom a nesmiernou vďakou a úctou k pánovi profesorovi. Pre mňa to bola 
skoro ako malá štátnica z národopisu. Popri debate sme stihli vyvenčiť aj jeho 
malého psíka. Vďaka našej zápalistej debate to skoro nevydržal, ale nakoniec 
sme to stihli bez pohromy.  

Poľský pobyt mi nesmierne pomohol v dosiahnutí nového pohľadu na 
problematiku expozícií, a to nielen v obsahovej rovine. Tu po prvý raz vznikol 
aj zámer použiť v expozíciách veľkoplošnú fotografiu ako pocitovú, ba priam 
emocionálnu zložku – popri jej klasickom uplatnení ako dobového dokumentu, 
vrátane historického ikonografického dokumentu. Tu sa sformovala aj idea 
jazyka a ideovej štruktúry expozície ako ohnivkovej (reťazovej) stavby, zlože-
nej z významových kompozičných dávok, navodzujúcich a vyvolávajúcich 
vymedzené dojmové, predstavové, rozumové i emocionálne efekty. Časový 
horizont expozícií bol determinovaný pôvodom exponátov, t. j. jeho ťažisko 
tvorilo obdobie druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia, 
s možnosťou uplatniť vhodné dokumenty aj zo staršieho alebo novšieho obdo-
bia, a to vo forme historických filiácií do minulosti i súčasnosti. Po príchode zo 
študijného pobytu v Poľsku som sa v júni až októbri roku 1970 naplno venoval 
definitívnemu zneniu vstupných písomných materiálov, ktorými boli Návrh a 
libreto národopisnej expozície SNS-EÚ v Martine. Definitívne ukončené boli 
dňa 4.11.1970. Popri tom som ešte musel ukončiť kandidátsku dizertačnú 
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prácu. Akosi som to stihol. Následne začali prebiehať rokovania s potenciálnym 
generálnym dodávateľom realizácie. V tom čase ním bol Rekord, podnik pre 
propagáciu a výstavbu v Bratislave, ktorý sa iniciatívne ponúkol na sprostred-
kovanie výtvarnej realizácie expozície prostredníctvom Výstavnictva z Prahy. 
Vo vyššie uvedenom materiáli bol navrhnutý aj tvorivý kolektív z radov pra-
covníkov SNS-EÚ, oponentský kolektív z radov popredných slovenských etno-
grafov z NÚ SAV, FFUK, SNS-HÚ, komisár expozície, garant hospodársko-
organizačnej a technickej spolupráce a harmonogram ukončenia a sprístupnenia 
expozícií v roku 1974.  

Po oponentskom prerokovaní zámeru a libreta expozícií v období do no-
vembra 1971 boli spresnené a precizované vstupné materiály i organizačné a 
hospodárske zabezpečenie prípravy a realizácie. V novembri 1971 bol vytla-
čený prvý variant úvodného scenára. V tom čase bol už definitívne určený 
kolektív scenáristov v zložení I. Krištek – hlavný scenárista, M. Turzová – 
scenáristka a M. Benža – scenárista. Organizačné záležitosti a hospodársko-
finančné zabezpečenie mali na starosti I. Krištek a ekonómka múzea pani Soňa 
Felcanová. Generálnym dodávateľom expozície sa definitívne – zmluvným 
spôsobom stalo Výstavnictvo z Prahy, ktoré vyčlenilo tvorivý kolektív 
v zložení: T. Makovcová – produkčný pracovník, Ing. arch. J. Václavíček, 
akad. architekt J. Fejk, akad. maliar K. Pánek, akad. sochár prof. F. Bartoš, 
pričom na niektorých ďalších výtvarných komponentoch spolupracovali ďalší 
výtvarníci, napríklad akad. sochár Šajn a i.  

Veľkým prínosom na získanie dobovej fotografickej dokumentácie pre ex-
pozície bola moja študijná návšteva vo fotografických archívoch Národopis-
ného oddělení Historického muzea Národního muzea v Prahe a Ústavu pro 
etnografii a folkloristiku ČSAV v Prahe. Vďaka kolegiálnej pomoci dr. A. 
Plessingerovej a dr. Z. Mišurcovi sa mi podarilo získať okolo tisíc fotografií – 
náhľadov na rôzne javy tradičnej kultúry z obdobia pred prvou svetovou vojnou 
(Málek, 1908) a z obdobia medzi vojnami (Vavroušek, Plicka, Chotek a i.). 
V ústrety našim zámerom pri získavaní adekvátnej fotodokumentácie vyšiel 
ochotne aj Martin Martinček, hlavne pre veľkoplošné fotografické pozadia 
niektorých kójí. Aj archívy fotografií NÚ SAV, SNS-HÚ i SNS-EÚ poskytli 
vzácne dokumenty aj ikonografický materiál historických javov, z ktorých 
mnohé už v teréne neexistovali.  

Dobový pôvod zbierok a obrazovej dokumentácie jednoznačne vymedzoval 
historický horizont budúcich expozícií v rozpätí druhej polovice 19. storočia a 
prvej polovice 20. storočia, s niektorými historickými filiáciami vizuálne, 
vecne alebo obrazovo dokumentovateľných javov do minulosti (archeologický, 
ikonografický materiál). Značný počet dobových fotografií – portrétov dedin-
čanov, vidiečanov, v ktorých dominovali neopakovateľné a bezkonkurenčné 
fotografie (najmä od Karola Plicku, Pavla Socháňa, Igora Grosmana) umožnili 
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najmä v prvej časti expozícií Človek a pôda oživiť ju portrétmi autentických 
nositeľov tradičnej ľudovej kultúry v časovom horizonte prvej polovice, resp. 
prvej tretiny 20. storočia. Veď tí ľudia vyzerali úplne inak ako dnešní obyvate-
lia nášho vidieka, ktorí sa obliekajú do tradičného odevu iba na folklórne sláv-
nosti. Tak sa podarilo dostať do expozície človeka z časov, z ktorých pochá-
dzajú aj predmety, v prostredí ktorých žil, tvoril a umieral. Fotografické por-
tréty boli samozrejme primerane rozmerné, t. j. expresívne pôsobiace. Situovali 
sme ich ako solitéry na otáčavé panely pred okná. Pri výbere exponátov sme sa 
vyhli prezentácii súčasnej „ľudovoumeleckej tvorivosti“ – výtvarnému folklo-
rizmu, zachovávajúc viac-menej časový horizont autentickej existencie tradič-
nej kultúry a nie nadväzovania na ňu. Výnimku tvorí len kamenárska tvorba 
Mateja Čupca.  

Z pôvodnej úvahy o použití filmových „smyčiek“ ako jedného z prvkov 
skrytého plánu expozícií (video bolo v tých časoch nedostupné) sme po 
vzhliadnutí niekoľkých príkladov z českých múzeí pre nespoľahlivosť, poru-
chovosť a veľkú náročnosť na údržbu a obnovu technických prostriedkov na 
prevádzku upustili. Skúsili sme expozície ozvučiť. Prvú časť na I. poschodí pod 
názvom Človek a pôda voliteľným programom, v skrytom pláne prezentujúcom 
autentický folklór ako organický doplnok niektorých javov, napríklad v časti o 
pohrebných zvykoch to boli „plačky“ z Priechodu a pod. V ďalších dvoch čas-
tiach na II. poschodí Človek a materiál a Človek a odev vytváral hudobný 
folklórny prejav zvukovú kulisu, podfarbenie celej expozície. Spočiatku sa 
dobre uplatnili, ale ako sa v tom období často stávalo, po čase zlyhávala tech-
nika, ktorá vyžadovala náročnú údržbu i výmenu súčiastok a nosičov nahrávok. 
Prispela k tomu aj naša múzejná neodborná obsluha, pretože niektoré dozor-
kyne, ktoré mali na starosti obsluhu magnetofónov, ju profesionálne nezvládali. 
Podobne dopadol aj pokus s nainštalovaním zvukových informátorov v štyroch 
jazykových mutáciách v jednotlivých tematických celkoch expozícií. Boli to 
tlačidlové magnetofónové „smyčky“, ktoré nielen že sa pomerne skoro opotre-
bovali, ale pod ich skazu sa podpísali aj nedisciplinovaní návštevníci – oby-
čajne detičky, ktoré v stláčaní gombíkov realizovali svoju zvedavosť i hravosť.  

Po predchádzajúcich skúsenostiach v expozíciách, najmä tradičného odevu 
a textilu, ako aj po odporúčaní spolupracujúcich výtvarníkov, sme pristúpili na 
spôsob kombinovaného osvetlenia expozícií – z prirodzených i umelých zdro-
jov. Prirodzené svetlo bolo regulované veľkoplošnými otáčavými panelmi pred 
oknami, ktoré naviac znásobili výstavnú plochu pre veľkoplošné obrazové 
exponáty. Umelé osvetlenie bolo vrchné, kombinované v niektorých prípadoch 
so spodným bodovým osvetlením významnejších súborov alebo jednotlivých 
exponátov. Prirodzené denné svetlo, osobitne priame slnko, negatívne pôsobilo 
najmä na farebnosť textílií.  
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Dôležitou otázkou vstupných úvodných dokumentov, t. j. zámeru a libreta 
expozícií, bolo – pre koho to robíme. Samozrejme, že pre návštevníkov. Ale 
pre akých? V tých časoch múzeá nerobili výrazný prieskum medzi návštev-
níkmi, a preto nevedeli, čo od návštevy múzea očakávajú. Vo všeobecnej ro-
vine sa hovorilo o tzv. priemernom návštevníkovi, ktorý de facto neexistoval. 
Slovo marketing pre nás neexistovalo a načo by aj bolo. Veď do múzeí, najmä 
v Martine chodili výpravy ako „kultúrna vložka“ zájazdov z celej republiky. 
Z vlastnej autopsie múzejníka, ktorý sa podieľal okrem iného aj na kultúrno-
výchovnej činnosti múzea výkladmi v expozíciách a výstavách pre skupiny i 
jednotlivcov rôznych spoločenských kategórií, mal som už nejaký prehľad o 
záujmoch návštevníkov nášho múzea, motivujúcich ich návštevu. Prevládali 
zájazdy z rozličných kútov Slovenska, Čiech, ZSSR, ale aj jednotlivci – turisti 
alebo obchodní partneri martinských podnikov. Pravidelným návštevníkom 
múzea bol napríklad počas dovolenky v Rajeckých Tepliciach známy neurochi-
rurg prof. MUDr. Kunz so svojou manželkou, obdivovateľkou ľudového tex-
tilu, ale aj iné osobnosti vedy a kultúry, ako aj oficiálni hostia mesta a okresu 
Martin. Profesijné zloženie návštevníkov v zájazdoch bolo rôznorodé a možno 
povedať, že aj sezónne. V máji, júni a septembri prevládali školské výpravy. 
V jeseni, po ukončení poľnohospodárskych prác, prichádzali do múzea zájazdy 
družstevníkov. Počas dovoleniek zahraničné zájazdy. V priebehu školského 
roka boli častými návštevníkmi múzea žiaci martinských škôl a okolia v rámci 
vyučovania v múzeu. Vďačnými návštevníkmi, ktorých organizoval obetavý 
kultúrny referent z kúpeľov v Turčianskych Tepliciach, boli kúpeľní hostia. 
Návštevnícke zázemie samotného Martina a okresu bolo však pomerne slabé. 
Mnohí obyvatelia Martina a okolia v osobných rozhovoroch priznali, že 
v múzeu boli posledný raz pred mnohými rokmi ako žiaci. Aj martinskí vojaci, 
najmä v období pred prísahou, navštevovali naše múzeum organizovane 
v rámci poznávania prostredia, v ktorom vykonávali základnú vojenskú službu.  

Vyššie uvedené poznatky a skúsenosti, overené a doplnené poznatkami 
z iných múzeí, som využil pri formulovaní osvetovo-výchovného využitia 
expozícií, z ktorého citujem: „Ťažisko pôsobenia expozície bude predovšetkým 
medzi mládežou, ktorej treba sprístupňovať a ozrejmovať kultúrne dedičstvo 
Slovákov ako súčasť výchovy. K tomu je prispôsobený celý plán expozícií, 
ktorý počíta s jej využitím vo viacerých polohách a aspektoch, ktoré budú vy-
hovovať požiadavkám pôsobenia na návštevníkov. Vhodnou adaptáciou textu, 
slovného výkladu možno využiť expozíciu na vyučovanie, besedy a iné formy 
práce s návštevníkom. Súčasne má expozícia pôsobiť aj ako popularizačný 
prostriedok výsledkov slovenského národopisu ako vednej disciplíny. Expozí-
cia sa takto stane osou osvetovo-výchovnej práce SNS-EÚ, ktorá sa 
v súčasnosti koncipuje ako mnohotvárny komplex obsahov a foriem v zmysle 
vytvárajúcej sa koncepcie živého múzea“. Súc inšpirovaný bohatou a tvorivou 
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kultúrno-výchovnou činnosťou poľských múzeí, širokou paletou ich aktivít 
v ideovom zámere expozícií, uvažoval som uplatniť nasledovné formy osve-
tovo-výchovných aktivít: prednášky, besedy, filmové nedeľné dopoludnia, 
divadlo ľudovej hudby, divadlo ľudovej poézie a prózy, stretnutia s politickými 
a kultúrnymi činiteľmi, vedcami našimi a zahraničnými, kvízy, súťaže a súbehy 
v tvorbe a poznávaní predmetov, výtvorov tradičnej ľudovej kultúry, poraden-
ská činnosť ľudovej umeleckej tvorivosti, vedecké konferencie, sympóziá, 
kolokviá a i. Niečo z toho sa podarilo v začiatkoch realizovať, ale na rozvinutie 
celej palety aktivít nebolo dosť ochoty na vynaloženie potrebného úsilia. Vždy 
sa našli skôr dôvody, prečo sa to nedá, ako spôsoby prekonať zaužívané 
stereotypy, ambície a predstavy, ktoré však zotrvávali na pasívnom, t. j. vyčká-
vajúcom prístupe k návštevníkom, a nie na ich aktívnom získavaní na návštevu 
múzea. Okrem sprievodného slova nevyžadovali sezónne návštevy zájazdov a 
výprav iné formy práce. 

V roku 1972 bol spracovaný úvodný scenár – druhá verzia, a to už na zá-
klade konzultácií a vzájomnej spolupráce tvorivého kolektívu scenáristov a 
projektantov. Na základe úvodného scenára bol Výstavníctvom spracovaný 
úvodný projekt, akýsi generel priestorového riešenia expozícií. Paralelne a 
vzápätí na to začali scenáristi vyberať zbierky a kompletizovať sprievodné 
dokumenty. Prijali sme totiž metodiku prípravy navrhnutú Výstavníctvom, čo 
sa ukázalo ako správny krok. Tvorivá príprava prebiehala paralelne a 
v neustálych diskusiách a hľadaní optimálnych riešení. Učili sme sa navzájom 
scenáristi i výtvarníci. Tvorivé stretnutia sa konali raz v Prahe, raz v Martine – 
ako bolo potrebné. A boli to debaty často až do noci. Pritom sme sa spoznávali 
aj ľudsky, cez kultúru i vzájomné priateľské posedenia – hoci aj pri vínku alebo 
kapustných haluškách či iných príjemnostiach.  

Veľkým problémom bolo technicky zabezpečiť a zvládnuť vypratanie prie-
storov starých expozícií. Kategorická požiadavka múzea bola, že expozície sa 
budú realizovať etapovite, za plnej prevádzky múzea a zostávajúcich expozícií i 
výstav. Prijali sme taký harmonogram, ktorý rešpektoval danú situáciu, a to tak, 
že prvú etapu tvorila realizácia expozícií na druhom poschodí budovy SNS-EÚ, 
t. j. Človek a odev a Človek a materiál s termínom sprístupnenia v roku 1974. 
Druhú etapu tvorila realizácia expozície Človek a pôda na prvom poschodí 
budovy, nástupné priestory, viacúčelová osvetová sála s premietaním filmov a 
priestor pred knižnicou SNS-EÚ, ktorý mal slúžiť ako klubová miestnosť pri 
osvetovej sále. Neslúžil. Bola v ňom zriadená jedáleň určená na závodné stra-
vovanie zamestnancov múzea. Aj viacúčelová osvetová sála bola po roku 1990 
zrušená. Stala sa z nej zasadacia sieň, rovnako ako pred rokom 1975. Pri vy-
pratávaní priestorov budúcich expozícií boli najväčším problémom síce per-
fektné, ale v tých časoch výstavnícky zastaralé ťažké dubové vitríny. Riešenie 
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sa našlo. Pomohli vojaci z martinskej posádky a umiestnili vitríny v plechovej 
hale za amfiteátrom.  

Veľký kus práce pri sústreďovaní zbierok a ich adjustácii (konzervovanie, 
reštaurovanie) odviedli správcovia depozitárov, osobitne Eva Bieliková – duša 
a koordinátor tejto práce, ako aj naši konzervátori, ktorí mali čo robiť, aby 
stíhali všetko pripraviť, naviac – pri inštalovaní exponátov sa mnohé predmety 
vymieňali za krajšie alebo hodnotnejšie. Výber exponátov prebiehal totiž 
v dvoch fázach: v katalógoch a potom naostro v depozitároch, keď sme ako 
scenáristi konfrontovali naše predstavy a naše požiadavky.  

V roku 1973 nastúpilo pražské Výstavnictvo na realizáciu druhého pos-
chodia budovy. Okrem pracovníkov z Prahy, ktorí boli väčšinou špecialisti 
výstavníckych profesií, veľkú pomoc predstavovala skupina dôchodcov želez-
ničiarov z Vrútok, ktorí vykonávali montážne práce panelových montážnych 
prvkov expozícií. Svoju prácu zvládli perfektne. Aj dnes na nich za to spomí-
nam s úctou a vďakou. Vysoko si ich vážili aj pracovníci Výstavníctva.  

Expozície nepredstavovali iba inštaláciu výstavníckeho zariadenia a expo-
nátov. Náročné boli najmä elektrické inštalácie, veď múzeum muselo rekon-
štruovať celú elektrickú sieť a nový príkon. Vďaka tu patrí S. Felcanovej i 
podpredsedovi ONV v Martine, ktorí pre múzeum vybavili novú trafostanicu 
s požadovaným príkonom. Na tie časy a v existujúcom hospodárstve – cen-
trálne plánovanom, ale aj zmätkujúcom – to bol husársky kúsok.  

Ešte by toho bolo veľa na spomínanie, veď jeden príbeh, jedna spomienka 
vyvoláva ďalšie následné. Zažili sme päť veľmi náročných, ale tvorivých ro-
kov. Sprístupnenie prvých častí expozícií v roku 1974 a odozva v odborných a 
návštevníckych kruhoch potvrdili správnosť našej cesty. V roku 1975 sme sprí-
stupnili ďalšiu časť expozícií na prvom poschodí, ako aj prístupové priestory – 
vestibul budovy s predajom vstupeniek a predaj suvenírov, veľkú zasadaciu 
sálu ako viacúčelovú osvetovo-výchovnú miestnosť a klubový priestor pred 
knižnicou.  

S odstupom takmer 30 rokov od sprístupnenia expozícií (v r. 2004 a 2005 to 
bude práve 30-ročné jubileum), ktoré prežili najdlhšie obdobie svojej existencie 
zo všetkých doteraz sprístupnených expozícií v dejinách SNM v Martine (až na 
nešťastný požiar, ktorý zlikvidoval najpôsobivejšiu časť expozície Človek a 
pôda), môžem konštatovať, že nestratili zo svojej pôsobivosti a najmä druhé 
poschodie je stále aktuálne aj v dnešných zmenených spoločensko-eko-
nomických podmienkach. Problematika expozície Človek a pôda nachádza 
adekvátnejšie prostredie a mala by sa výraznejšie prezentovať v Múzeu sloven-
skej dediny, kde sú na prezentáciu funkčného modelu tradičnej roľnícko-pas-
tierskej kultúry vhodnejšie podmienky a prostredie.  

Kolektív scenáristov, projektantov, výtvarníkov, stavebných technikov, vý-
stavnícky personál, hospodárski pracovníci, konzervátori, správcovia zbierok a 
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ďalší spolupracovníci z múzea a Výstavníctva – to všetko pod taktovkou pro-
dukčnej T. Makovcovej a dohodnutého harmonogramu s jediným cieľom, aby 
všetko úsilie smerovalo ku kvalite pripravovaného diela, ešte aj dnes vzbudzuje 
vo mne nesmiernu úctu, vďaku a príjemné spomienky na jedno z najkrajších a 
najtvorivejších období môjho pôsobenia v martinskom Slovenskom národnom 
múzeu. Vďaka patrí aj vtedajším nadriadeným orgánom, ktoré pochopili výz-
nam tohto počinu a zabezpečovali predovšetkým jeho finančné dotovanie, 
pretože ani v tom období v kultúre nikto nechodil ponúkať peniaze len tak 
z dobrej vôle.  

Príde čas, keď aj terajšie expozície budú nahradené inými, ktoré budú rea-
govať na spoločenské potreby a budú sa uchádzať o priazeň návštevníkov. 
Tým, ktorí ich budú realizovať, hlavne scenáristom, architektom i výtvarníkom, 
ale aj realizátorom treba popriať predovšetkým tvorivú atmosféru, aspoň takú, 
akú sme mali my, ochotu a sústredenosť celého osadenstva múzea, s cieľom 
vytvoriť adekvátne dielo a veľa tvorivých nápadov, ktoré budú spĺňať náročné 
kritériá požiadaviek na múzejné expozície hodné 21. storočia. K tomu treba 
ešte pridať štedrých dotovateľov a sponzorov, a slovenská etnológia vo svojej 
muzeologickej sekcii môže znovu prezentovať neopakovateľné bohatstvo tra-
dičnej ľudovej kultúry Slovenska.  

 

 

 

Národopisná expozícia Človek a pôda – historický úvod (1975). Fotoarchív SNM-
EM. 
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Národopisná expozícia Človek a pôda – doklady mestskej kultúry z obdobia 
feudalizmu (1975). Fotoarchív SNM-EM. 

 

 

 

Národopisná expozícia Človek a pôda – úvod k agrárnej kultúre (1975). Fotoarchív 
SNM-EM. 

 42 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 

Národopisná expozícia Človek a pôda – agrikultúra (1975). Fotoarchív SNM-EM. 

 

 

Národopisná expozícia Človek a pôda – salašníctvo (1975). Fotoarchív SNM-EM. 
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Ako vznikala expozícia Človek a odev 
 

Mojmír Benža 
 
 
Kľúčové slová: Slovenské národné múzeum Martin, expozícia tradičného odevu, 
scenárista, koncepcia, realizácia, vitríny, figuríny 
Key words: Slovak National Museum, Martin, traditional clothing exposition, script-
writer, conception, realization, show cases, figures 
 
Remembering, the author is describing the period of preparation and realization of one 
part of the ethnological expositions of Slovak National Museum which were opened to 
the public in 1974. Traditional clothing exposition is based on the presentation of its 
basic functions – as a sign of regional, generation, social appurtenance and as a sign of 
the role in the wedding rite. He explains the conception of the space design by the form 
of large-space, dust-tight show cases and the clothing installed on the figurine used. 
Local experts from regions participated in the installation. He describes the preparation 
and realization of the exposition in detail. He compares the museum exposition to 
special space appearance of scientific synthesis, which is by its content equivalent to a 
book form. 
 

Dnešné stále expozície SNM – Etnografického múzea v Martine, ktoré 
boli verejnosti sprístupnené v rokoch 1974–1975, začali sa pripravovať v roku 
1969. Potreba nových expozícií sa pociťovala už skôr. Vyplývala najmä 
z nutnosti obmeniť takmer štyridsaťročnú dovtedajšiu expozíciu, ktorej pô-
vodný charakter značne narušili úpravy a doplnky vykonané pri jej povojnovej 
obnove. Impulzom na otvorenie diskusie o zmene starej expozície a jej nahra-
dením novou expozíciou bolo podľa môjho názoru úspešné otvorenie Galérie 
ľudového výtvarného umenia v roku 1968, ktorej autorom bol I. Krištek. Galé-
ria bola moderná nielen architektonickým riešením, ale aj svojím obsahom. 
Tradičné výtvarné umenie prezentovala skutočne galerijným spôsobom 
a s dôrazom na výtvarné kvality vystavených diel. Myslím si, že by nebolo na 
škodu veci vrátiť sa k jej koncepcii aj pri príprave nových expozícií múzea. 

Prvé diskusie, ako by mali budúce stále expozície vyzerať, sa viedli skôr 
v tradičnom duchu, t. j. expozícia by mala byť dôsledne historická, začínajúc 
osídlením územia Slovenska a končiac v socialistickej prítomnosti. Boli to 
názory zväčša staršej časti odborných pracovníkov múzea. Mladšia generácia 
hľadala inšpiráciu v nových expozíciách, ktoré sa v tej dobe otvárali, alebo 
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pripravovali v Prahe, Brne, Uherskom Hradišti a tiež v súdobej muzeologickej 
literatúre, ktorá prezentovala najnovšie múzejné expozície v zahraničí. 

Prípravu a zloženie autorského kolektívu, ktorý začal pripravovať nové ex-
pozície, ovplyvnila ešte jedna skutočnosť. V roku 1964 začalo múzeum 
s prípravou expozície tradičného staviteľstva v prírode, ktorého základný ka-
meň bol položený v auguste 1968. Časť odborných pracovníkov múzea, pre-
važne staršej generácie, sa venovala tejto úlohe a druhej, mladšej časti pracov-
níkov viac-menej pripadla úloha pripraviť nové expozície múzea. 

Hlavným scenáristom pripravovaných expozícií sa stal I. Krištek, ktorý si 
spolupracovníkov hľadal v spomínanej mladšej časti odborných pracovníkov 
múzea. Do úvahy prichádzali najmä M. Turzová, M. Stehlíková – Kaňová, M. 
Slaninák, E. Králiková, Š. Baranovič, zo staršej generácie J. Hyčko. Voľba na 
mňa padla o niečo neskôr, pretože M. Stehlíková – Kaňová, ktorá mala 
v múzeu na starosti zbierku tradičného odevu a textilu, sa medzičasom vydala 
a uprednostnila založenie rodiny pred odbornou kariérou. Ja som mal len nie-
koľko rokov od skončenia vysokej školy, práve som sa vrátil z vojenskej zá-
kladnej služby a navyše – odborne som bol zameraný na usporiadanie mimoeu-
rópskych zbierok, hoci po príchode z vojenskej základnej služby som sa usilo-
val hľadať svoju novú odbornú orientáciu v téme tradičný odev. Nakoniec sa 
scenáristami nových expozícií stali I. Krištek, M. Turzová a ja. 

Ideová a obsahová koncepcia reinštalácie, tak sa spočiatku nazývala prí-
prava nových expozícií, vznikala v priebehu rokov 1969 a 1970. Koncom roku 
1970 bol odbornej verejnosti predložený Návrh a libreto národopisnej expozície 
SNS-EÚ. Podľa nich mala nová národopisná expozícia vo svojom obsahovom 
i formálnom prejave prezentovať javy tradičnej kultúry na území Slovenska 
v jeho vnútorne diferencovanom charaktere a vychádzať pritom zo sociocen-
trického modelu kultúry. Z obsahovej stránky bol návrh expozície vypracovaný 
so zameraním na tradičnú kultúru lokálnych dedinských spoločenstiev 
s prevahou základného roľnícko-pastierskeho zamestnania, ako aj na vytypo-
vané javy, súvisiace s využitím a uplatnením niektorých surovín v procese 
uspokojovania základných ľudských potrieb. Z časového hľadiska bola expozí-
cia koncipovaná do obdobia 19. a začiatku 20. storočia s historickými filiáciami 
niektorých javov pred toto obdobie. Obsah expozície zamýšľali scenáristi eli-
minovať z hľadiska účelnosti a zrozumiteľnosti na podstatné a základné prob-
lémy otázok funkcie, štruktúry, čiastočnej časovej navrstvenosti a regionálnej 
diferencovanosti javov tradičnej ľudovej kultúry. Uplatnené v nej mali byť 
triedne, etnické a zamestnanecké kritérium delenia kultúry, za spolupôsobenia 
kritéria času, priestoru a kultúrnej transmisie, ako aj kritérium funkcie 
a štruktúry. Nová expozícia bola rozdelená do troch samostatných častí 
s názvami Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. Ako scenáristovi 
mi pripadla časť venovaná tradičnému odevu. 
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V starej expozícii, ktorá zaberala veľkú časť jedného poschodia múzea, bol 
tradičný odev prezentovaný síce vo svojej regionálnej diferencovanosti, ale 
najmä prostredníctvom plošne inštalovaných jednotlivých odevných súčiastok 
a ich častí, pri výbere ktorých sa uprednostňovali estetické kvality pred ich 
funkciami. Ak aj boli v expozícii vystavené komplety, boli to skôr náznaky 
kompletov, pretože boli inštalované plošne. V celej expozícii sa nachádzali iba 
štyri komplety inštalované priestorovo – na figurínach. 

Koncepcia novej expozície tradičného odevu bola založená na niekoľkých 
základných požiadavkách alebo prístupoch. Prvým bol funkčný prístup, t. j. 
nová expozícia musí ukázať základné funkcie tradičného odevu. Podľa druhej 
požiadavky malo byť muzeálnymi exponátmi dôsledne pokryté celé územie 
Slovenska. Tretia požiadavka znamenala primerané zastúpenie odevu mužov 
a žien, konkrétne v pomere 2:3. Na základe ďalšieho princípu mali byť kom-
plety inštalované na figurínach. Aplikácia poslednej požiadavky v praxi zna-
menala neinštalovať tradičný odev vo vitrínach, ale v zasklených priestoroch. 

Teoretickým východiskom pri koncipovaní scenára novej expozície tradič-
ného odevu mi bola práca P. Bogatyreva: Funkcie kroja na Moravskom Sloven-
sku. Na jej základe som sa snažil vybrať do expozície tie funkcie tradičného 
odevu, ktoré sa dajú prezentovať múzejnou formou. Z obsahovej stránky bola 
expozícia tradičného odevu rozdelená do desiatich častí s názvami: základný 
odev, pracovný odev, sviatočný odev zo západného Slovenska, sviatočný odev 
zo stredného Slovenska, sviatočný odev z východného Slovenska, odev rôz-
nych generácií, tradičné ženské účesy, odev rôznych spoločenských vrstiev, 
svadobný odev a smútočný odev. Všetky časti spolu napĺňali požiadavku funk-
čného prístupu a rovnomerného zastúpenia celého územia Slovenska. Navyše, 
v časti sviatočného odevu z východného Slovenska bol tiež naznačený vývin 
tradičného odevu na Slovensku v prvej polovici 20. storočia – vychádzajúc z 
klasických foriem cez tzv. polokroj až k prevzatiu mestských foriem odevu. 
Naznačenie vývinu sa aplikovalo aj v skupine obradového svadobného odevu. 

Pri výbere exponátov som sa dôsledne snažil uplatniť rovnomernosť zastú-
penia všetkých častí Slovenska. Dodržať túto požiadavku nebolo vždy jednodu-
ché. Napriek tomu, že múzeum vlastní najväčšiu zbierku tradičného odevu 
z celého územia Slovenska, nebolo v nej výraznejšie zastúpené východné 
a južné Slovensko. Rovnako náročné bolo zabezpečiť koncepcii zodpovedajúci 
počet exponátov tak mužského, ako aj ženského odevu z vybraných oblastí 
a lokalít, pretože v zbierke múzea má väčšie zastúpenie ženský odev. Požia-
davka inštalovať tradičný odev v kompletoch a na figurínach vyvolával potrebu 
dôsledne, do detailu, a to od pokrytia hlavy až po obuv, skompletizovať všetky 
vybrané exponáty. V období rokov prípravy novej expozície som navštívil 
takmer všetky lokality, z ktorých pochádzali exponáty vybrané do novej expo-
zície. Usiloval som sa ich čo najdôslednejšie skompletizovať a do zbierok mú-
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zea získať všetky chýbajúce časti. Viac ako výdatne mi v tomto smere pomohli 
miestne znalkyne tradičného odevu, ktoré zohrali významnú úlohu aj pri jeho 
inštalácii na figuríny. 

Podľa mojich predstáv architektonické riešenie novej expozície tradičného 
odevu nemalo byť založené na jednotlivých vitrínach umiestnených v priestore, 
ale na veľkoplošných zasklených priestoroch, ktoré mali byť navyše, podľa 
možnosti čo najviac prachotesné. Architektom expozície tradičného odevu sa 
stal ing. arch. J. Václavíček. Naše prvé stretnutie a diskusia o tom, ako by mala 
vyzerať nová expozícia tradičného odevu, neboli príliš priateľské. J. Václavíček 
prišiel na stretnutie so svojou predstavou, ktorú si pripravil na základe poskyt-
nutého ideového zámeru. Základom expozície mali byť ploché vitríny, 
v ktorých by bol odev inštalovaný ako komplet, niečo na spôsob obrazu, na 
ktorý by sa dalo pozerať z dvoch strán. Súbor takýchto vitrín by v expozícii 
vytváral pomyselný dav, pomedzi ktorý by prechádzali návštevníci múzea. Keď 
sme si vzájomne predstavili svoje koncepcie, vznikla veľmi búrlivá diskusia, 
v ktorej okrem odborných argumentov padli aj ostrejšie slová na adresu toho 
druhého. Podstatou diskusie nebolo len presadenie svojej vlastnej predstavy, ale 
aj získanie dominancie v ďalšej práci na tvorbe expozície. J. Václavíček bol re-
nomovaný architekt podniku Výstavníctvo Praha. Podieľal sa na príprave mno-
hých veľkých výstav doma i v zahraničí. Ja som bol v podstate začínajúci od-
borný pracovník múzea, hoci národného, ale oproti Prahe iba z provinčného 
mesta. Navyše bol J. Václavíček odo mňa o generáciu starší. Po diskusii, ktorá 
trvala celé jedno popoludnie, sme sa dohodli, že si ešte raz necháme celú zále-
žitosť prejsť hlavou. Ďalšie stretnutie už malo celkom iný charakter. J. Václaví-
ček prišiel s úplne novým návrhom, v ktorom boli uplatnené všetky moje vyššie 
uvedené požiadavky. Navrhol veľkoplošný trojuholníkový modul, z ktorého 
boli podľa priestorových potrieb vytvárané ostatné vitríny. V nasledujúcom 
období našej práce nebol ani jeden z nás výrazne dominantný, spoločne sme sa 
usilovali o čo najlepší výsledok. V priebehu projekčných prác, ako aj samotnej 
inštalácie vznikali samozrejme ďalšie problémy, tie sa však riešili už menej 
búrlivo. Výsledkom sa stala expozícia, ktorá je aj teraz – po takmer 30 rokoch 
svojho trvania – po koncepčnej aj obsahovej stránke stále moderná. 

Prečo to všetko spomínam? Z viacerých dôvodov. V prvom rade chcem 
pripomenúť, že ak je mladý človek dobre odborne pripravený, môže byť 
úspešný aj v konfrontácii s podstatne starším partnerom. V druhom rade by som 
rád upozornil na potrebu veľkosti osobnosti u staršieho partnera, ktorý je 
ochotný akceptovať názory aj podstatne mladšieho. Kombinácia jedného aj 
druhého princípu v praxi obyčajne nebýva pravidlom. No a v neposlednom rade 
by som rád potvrdil, že zo spolupráce založenej na partnerskom prístupe prí-
slušníkov rôznych generácii, umocneného navyše priateľským vzťahom, môže 
vzniknúť jedine dobrý výsledok. 
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Mal by som vysvetliť, prečo som trval na inštalácii na figurínach. 
Z vizuálneho hľadiska je odev zásadne priestorová záležitosť. Pri vnímaní 
odevu rovnako dôležitú rolu, akú zohráva jeho materiál, farebnosť alebo vý-
zdoba, plní tiež jeho priestorová forma, vzťah k ľudskej postave, silueta alebo 
úprava jeho detailov. Všetky jeho formy a úpravy sa prirodzeným spôsobom 
dajú vystaviť iba na figurínach. Plošná prezentácia jednotlivých odevných 
súčiastok neposkytuje komplexný pohľad na odev ako celok. Plošne sa komplet 
odevu v plnom rozsahu ani nedá vystaviť. Pri plošnej inštalácii sa všetky vyššie 
spomínané detaily nosenia odevu viac-menej strácajú. 

Napokon bolo rozhodnuté – expozícia tradičného odevu sa bude inštalovať 
na figurínach. Vznikol však problém, aké figuríny to majú byť. Hneď v prvom 
kole hľadania boli vylúčené figuríny, ktoré používa obchod s módnymi odevmi. 
V starej expozícii múzea boli dva páry figurín, ktoré dal zhotoviť jej autor A. 
Václavík. Hlavy a ruky dvoch mužov a dvoch žien predstavovali sadrové an-
tropologické odliatky konkrétnych ľudí, od ktorých boli inštalované komplety 
tradičného odevu získané, navyše s realistickou povrchovou úpravou. Telá 
všetkých figurín rešpektovali výšku pôvodných osôb, ale boli štylizované, 
pevné, bez možnosti naznačenia pohybu. V národopisnej expozícii Národného 
múzea v Prahe sa použili obdobné figuríny z Národopisnej výstavy českoslo-
vanskej z roku 1895, ale ich realistické hlavy a ruky boli v novej expozícii 
nahradené štylizovanými prvkami. V novej národopisnej expozícii Moravského 
múzea v Brne boli taktiež použité štylizované figuríny, dokonca bez rúk a nôh. 
Ani jedna z použitých foriem, s ktorými som sa mal možnosť zoznámiť, nezod-
povedala mojim predstavám. Tie sa postupne – počas riešenia tohto problému 
vykryštalizovali do základnej požiadavky, založenej na opačnom prístupe, aký 
bol dovtedy aplikovaný pri tvorbe figurín. 

Základná koncepcia figuríny bola jasná. Nie štylizované telo a realistická 
hlava, taktiež nie štylizované telo a štylizovaná hlava, ale realistické telo 
a štylizovaná hlava. Určila sa tiež základná výška – ženská figurína mala byť 
vysoká 160 cm a mužská 170 cm, s možnosťou úpravy v rozpätí +, resp. – 10 
cm. Navyše, telo malo mať možnosť tvarovania a pohybu. Kto však takúto 
figurínu vytvorí? Riešenie sa našlo v osobe akad. sochára F. Bartoša z Prahy, 
ktorý takúto figurínu už vytvoril pre novú expozíciu Slováckého múzea 
v Uherskom Hradišti. Vytvorená figurína spĺňala moje predstavy. Mala drevený 
korpus oblepený vrstvou polystyrénu, ktorý sa dal ľahko opracovať do požado-
vaných tvarov. Korpus obsahoval všetky základné kĺby ľudského tela, ktoré 
umožňovali vytvárať postoje, gestá a následne ich fixovať. Výška figuríny sa 
dala v určitom rozpätí upraviť. Ako jediný problém sa ukázala predstava, ako 
majú vyzerať štylizované hlavy a ruky. Na rukách, prípadne nohách (niektoré 
figuríny mali byť bosé) to vlastne ani nebol problém. Najproblematickejšia bola 
hlava. Hlavný výtvarník novej expozície K. Pánek požadoval riešenie čo najne-
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utrálnejšie, ktoré videl v nefarebnom vyhotovení za pomoci priesvitného mate-
riálu. K tejto požiadavke ho viedla zlá skúsenosť z expozície v Slováckom 
múzeu, v ktorom mali štylizované hlavy a ruky jemnú, šedofialovú, takmer 
neutrálnu farbu. Tá sa však po osvetlení neónovým svetlom zmenila na takmer 
mŕtvolnú. Vzniknutý, nie práve najlepší dojem potom narýchlo zachraňovala 
dodatočná červeň na lícach, ktorá však figuríny posunula do polohy bábok. Po 
niekoľkých neúspešných pokusoch v rôznych materiáloch sa dohodlo, že hlava, 
ruky a prípadne i nohy budú mať farbu opáleného tela a budú z umelej hmoty, 
ktorej povrch bude imitovať povrch dreva. Hlavy mali byť vyhotovené vo 
dvoch variantoch, v mužskej a ženskej. Pre tri detské figuríny mali byť vytvo-
rené samostatné hlavy. Figuríny podľa našich predstáv vyrobili napokon 
v divadelných dielňach Moravskej ústředny v Unanove pri Znojme. 

Doteraz som spomínal najmä koncepčné a technické otázky expozície tra-
dičného odevu. Treba však spomenúť aj prípravu vlastného materiálu, ktorý 
mal byť vystavený. Už skôr som hovoril o tom, že požiadavka inštalovať tra-
dičný odev v kompletoch a na figurínach vyvolávala potrebu dôsledne, do 
detailu, od pokrytia hlavy až po obuv, skompletizovať všetky vybrané expo-
náty. Ich príprava začínala v depozitári odevu a textilu. Podľa scenára som 
vyberal a kompletizoval príslušné súbory. Už pri prvých súboroch sa ukázali 
ťažkosti, pretože takmer vždy chýbala nejaká časť. Absentovali najmä sú-
čiastky spodného odevu a obuv, ale tiež niektoré nevyhnutné drobnosti. Ak aj 
boli všetky súčiastky pohromade, stávalo sa, že neladili spolu farebne, prípadne 
z hľadiska veľkosti. Napriek tomu sa vybraný súbor uložil do pláteného vrecka, 
pripravený na akvizičnú cestu do terénu. Keď bolo kompletov z jednej oblasti 
viac, išlo sa hľadať do terénu. Popri kompletizovaní vybraného odevu bolo 
mojou snahou získať aj miestnu znalkyňu, ktorá by ho prišla do múzea pomôcť 
inštalovať na figurínu. V absolútnej väčšine prípadov sa mi to aj podarilo. 

Najviac problémov som mal so spodným oblečením, ale tiež s mužskými 
nohavicami, ktoré boli buď veľmi obnosené, alebo chýbali. Ak sa vyčerpali 
všetky možnosti, uchýlili sme sa ku kópiám. Najviac sa ich v expozícii nachá-
dza na spodnom oblečení žien. K dispozícii sme mali napríklad jednu spodnú 
sukňu, ale do kompletu ich bolo treba viac – tie ostatné sa museli ušiť. Vznikali 
aj humorné situácie. Napríklad mal som skompletizovaný celý mužský odev, 
vrátane obutia z okolia Púchova, ale chýbali doň nohavice. Podarilo sa mi 
v teréne získať potrebné tmavohnedé súkno. Bolo ho však dosť málo, a preto 
dedinský krajčír požadoval, že ak má nohavice ušiť, musí ich na niekom odme-
rať. Na moju veľkosť bolo súkna málo, ale na šoféra z múzea J. Petrášku tak 
akurát. Krajčír ho zmeral, mierou bol povrázok a na ňom niekoľko uzlíkov, ja 
som vyplatil prácu a do týždňa sme mali v múzeu úplne nové nohavice 
z pôvodného materiálu, pôvodného strihu a aj ušité pôvodným spôsobom – 
ručne. 
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Za roky príprav expozície som sa vcelku dobre oboznámil s obsahom 
zbierky tradičného odevu, ale aj tak som občas potreboval pomoc, keď som 
hľadal konkrétnu vec. Vtedy nastúpila so svojou pamäťou M. Kaňová alebo M. 
Štefková, asistentka v oddelení odevu a textilu, ktorá v ňom pracovala pod-
statne dlhšie ako ja. Všetci traja, ktorí sme v oddelení pracovali, sme mali 
dobrú vizuálnu pamäť – veľmi presne sme si aj s väčším časovým odstupom 
pamätali, čo sme v minulosti do múzea kúpili, prípadne čo sme pri práci v 
depozitári videli zo starších zbierok a tiež kde presne to bolo uložené. To nám 
v mnohých prípadoch pomohlo omnoho rýchlejšie získať potrebné informácie 
ako pri štúdiu záznamov v katalógoch múzea. 

Po zhromaždení všetkých kompletov nastala ďalšia etapa prípravy expozí-
cie, nemenej náročná ako prvé dve – etapa koncepčná a výberová: pripraviť 
všetky odevné súčiastky na inštaláciu. Bolo ich potrebné vyčistiť, oprať, na-
škrobiť, vyžehliť, kde bolo treba – aj zreštaurovať. Celá táto práca padla na 
plecia A. Špaňovej, ktorá sa starala o základnú údržbu zbierky tradičného 
odevu a textilu. Bola pri tom nielen nesmierne trpezlivá, ale aj vynaliezavá. 
Každý kus potreboval iný a vo väčšine prípadov aj veľmi citlivý prístup. Ne-
dalo sa všetko hodiť do práčky ani oprať v rukách. Najskôr bolo pot-
rebné odskúšať, či farby materiálu alebo výšivky nepúšťajú, či sa čipky neroz-
padávajú. Mnohé odevné súčiastky ležali v depozitári celé desiatky rokov, 
a preto nebolo vôbec jednoduché vyžehliť ich. V prípade potreby pomáhala 
riešiť vzniknuté problémy aj M. Štefková a samozrejme aj ja. Ženské sukne mi 
boli vtedy najbližšie, zvykol som v tom čase často hovoriť. Všetky potrebné 
kópie spodných sukieň, a nebolo ich málo, ušila A. Špaňová. Na spodné sukne 
sa minulo niekoľko desiatok metrov bieleho plátna a strojovej výšivky na ich 
okraje. Každý odev určený na inštaláciu bol skompletizovaný do najmenších 
detailov. Výsledok bol viac ako potešujúci. Na dlhý rad veľkých vešiakov, 
ktoré niesli všetku tú čistú, naškrobenú, vyžehlenú a v prípade obuvi aj les-
knúcu sa parádu, bola radosť pozrieť. Všetko už čakalo na vlastnú inštaláciu. 

Inštalácia expozície tradičného odevu sa pripravovala vo veľkej zasadacej 
sále múzea a v priľahlom foyeri. Zasadacia sála slúžila ako sklad figurín a foyer 
ako ateliér. Veľký rozruch v múzeu nastal, keď sa priviezli figuríny. Bolo ich 
presne sto kusov. Na prvý pohľad sa zdalo, že ich je omnoho viac, pretože 
prišli rozobrané na telá s nohami a zvlášť na ruky a hlavy. Telá s nohami boli 
polepené hrubou vrstvou polystyrénu hranatých tvarov. Keď sa figuríny pri-
pevnili na montážne podstavce a postavili, pripomínali roboty. Veľká časť 
pracovníkov múzea s napätím očakávala, čo z toho vznikne.  

Po výtvarnej stránke mal inštaláciu expozície tradičného odevu na starosti 
akad. sochár F. Bartoš z Prahy, ktorého som už spomínal ako autora figurín. 
S F. Bartošom sme si veľmi rýchlo porozumeli – odborne aj ľudsky. Vytvorili 
sme zohratú dvojicu, ktorá usilovne pracovala, keď bolo treba, ale ktorá sa 
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zároveň vedela aj dobre zabaviť, ak sa naskytla vhodná príležitosť. Expozícia 
sa pripravovala na etapy. Každá z nich trvala niekoľko týždňov, podľa počtu 
pripravených kompletov. Po skončení jednej etapy nasledovala kompletizácia 
ďalších odevov, takmer pravidelne spojená s výjazdom do terénu, ktorého cie-
ľom bolo získať a doplniť potrebné detaily. 

Inštalácie odevu na jednotlivé figuríny sa skoro vo všetkých prípadoch zú-
častňovali miestne znalkyne tradičného odevu z obcí, z ktorých pochádzal 
inštalovaný odev. Na začiatku sa postavila a skompletizovala figurína. Potom 
nasledovala konzultácia o proporciách tela a odevu, určil sa najmä pomer dĺžok 
sukní, rukávov, objemu hrude, pásu a pod. Veľkou pomocou v tejto etape práce 
boli dobové fotografie. Vďaka nim sa zvyčajne podarilo spresniť datovanie 
vystavených odevov. Keď bolo jasné, ako má celok vyzerať, začal F. Bartoš 
opracovávať polystyrénový blok do požadovaného tvaru tela. Ako základné 
pracovné nástroje používal nôž, ak bolo treba ubrať na tvare, a lepidlo v prí-
pade, že bolo potrebné proporcie tela zväčšiť. V priebehu tvarovania tela sa 
viac ráz robila kontrola výsledku obliekaním základných súčiastok. Stali sme sa 
takmer majstrami v obliekaní a vyzliekaní. Až keď všetko správne sedelo, bolo 
telo hotové. Nasledovala úprava dĺžky nôh a rúk. Tie sa dali podľa potreby pre-
dlžovať alebo skracovať pomocou delených jednotlivých častí. Takmer vždy to 
prebehlo bez zvláštnych komplikácií.  

Spomínam si len na jednu komplikáciu so ženským odevom z Papradna, 
ktorý patril z nášho pohľadu mimoriadne nízkej žene. Ak sme chceli dodržať 
prirodzené pomery dĺžok, ktoré vyplývali z veľkosti odevu, museli sme ruky aj 
nohy figuríny mimoriadne skrátiť. Výsledná výška figuríny tak dosiahla okolo 
140 cm, čo bolo o celých 20 cm menej ako výška zvyčajne použitej figuríny. 
Určité problémy nastali aj s tvarom tela, s objemom hrude a pásu. V jednom 
prípade bolo treba vytvoriť extrémne plochú hruď, lebo inak sa nedal obliecť 
potrebný živôtik, v inom prípade bolo zase potrebné vytvoriť hruď kyprých 
tvarov. Zvládlo sa aj to. Najviac sme sa natrápili s figurínou pre ženský odev zo 
Stredných Plachtiniec. Odev pochádzal zo ženy priam barokových tvarov, ak 
nechcem povedať, že bola veľmi tučná. Na figurínu bolo potrebné nalepiť tak-
mer raz toľko polystyrénu, ako predstavoval základ na ostatných figurínach. 
Polystyrén bolo treba pridať nielen na tele, t. j. na hrudi a bokoch, ale aj na 
nohách, aby pančuchy nadobudli plný tvar. Podľa miestnej znalkyne, ktorá 
pomáhala figurínu obliecť, bola podľa lokálnych estetických kritérií považo-
vaná za peknú iba žena kyprá v tele a širokých bokov – „širokého ľadvia“. 
S postavami mužov takéto problémy neboli. 

Zvláštna pozornosť sa venovala úprave hlavy. U mužov sme nasadili klo-
búk a bolo po probléme. S hlavami žien to bolo oveľa komplikovanejšie. Podľa 
tvaru účesu a formy čepca bolo treba z polystyrénu vytvarovať podložku, ktorá 
by umožnila výslednú inštaláciu. Tam, kde boli účesy a čepce väčšie, to šlo bez 
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problémov, tie vznikali zväčša pri malých čepčekoch. Najjednoduchšie boli 
prípady, keď bola hlava pokrytá šatkou. Pri úprave ženských hláv sme v časti 
nad čelom používali aj malé príčesky z umelých vlasov. Pôvodne sme mali 
obavy, či nebudú pôsobiť príliš naturalisticky, ale napočudovanie zapadli do 
celkového vzhľadu celkom organicky, bez rušivých vplyvov. Rovnako aj fúzy, 
ktoré sme použili v dvoch prípadoch, keď sme chceli zdôrazniť vyšší vek nosi-
teľa odevu.  

V súvislosti s úpravou hlavy treba spomenúť jednu zvláštnosť expozície 
Človek a odev. Tou je šesť tradičných ženských účesov – tri účesy slobodných 
dievok a tri vydatých žien, ktoré sú vystavené v samostatnej vitríne. Predsta-
vujú najrozšírenejšie formy úpravy vlasov na území Slovenska. U dievok je to 
účes pozostávajúci z dvoch, troch a viacerých prameňov, u vydatých žien dvoj-
rohý účes s podložkou, jednorohý účes bez podložky a kont. Nepoznám inú 
expozíciu tradičného odevu, v ktorej by boli takto samostatne prezentované 
účesy. 

Postupom času ubúdalo bielych hranatých postáv v sklade a záro-
veň pribúdalo oblečených figurín, ale bez hláv, ktoré boli uložené zvlášť, na 
zemi, aby náhodou neprišlo k ich samovoľnému uvoľneniu, pádu a poškodeniu. 
Niektoré moje kolegyne to viedlo k poznámkam, že pripravujeme bezhlavý 
májový sprievod. Tieto reči nás s F. Bartošom priviedli k rozhodnutiu, aby sme 
svoj „atalier“ uzavreli pred širšou verejnosťou. Rozhodli sme sa, že expozíciu 
sprístupníme až vtedy, keď bude hotová a rozmiestnená vo vitrínach. To sme aj 
dodržali. Súčasne sme púšťali fámy, že o našu prácu prejavilo záujem Indián-
ske múzeum v Kanade, kam by sme mali ísť po skončení práce v Martine tak-
tiež inštalovať. Fámy nadobudli punc vierohodnosti, keď nás skutočne navštívil 
kurátor múzea z Cardiffu a úprimne sa zaujímal o náš spôsob inštalácie tradič-
ného odevu. Rovnaký záujem prejavil aj pracovník múzea z Nice, ktorý chcel 
dokonca figurínu odkúpiť ako priemyselný vzor. 

Po kompletnom oblečení a pripravení figurín na inštaláciu vyniesla ich v 
jednu nedeľu prizvaná skupina vojakov do priestoru expozície. Musím priznať, 
že celkový prvý dojem bol omnoho lepší, aký sme si dovtedy vytvorili v sklade. 
Uzavretosť expozície sme dodržali aj počas montáže figurín vo vitrínach. Ab-
solútna väčšina pracovníkov múzea videla expozíciu tradičného odevu až pri 
otvorení, keď boli všetky figuríny rozmiestnené, upevnené, expozícia uprataná, 
koberce povysávané a všetky sklá vyleštené. 

Rád by som sa ešte vrátil k otázke vitrín. Už skôr som spomenul, že podľa 
mojich predstáv nemalo byť architektonické riešenie novej expozície tradič-
ného odevu založené na jednotlivých vitrínach, umiestnených v priestore, ale 
na veľkoplošných zasklených priestoroch, ktoré mali byť navyše podľa mož-
nosti čo najviac prachotesné a opatrené umelým osvetlením. Vitríny mali zabe-
rať väčšiu plochu ako komunikačný priestor pre návštevníka. Čo som tým sle-
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doval? V prvom rade vytvorenie pocitu bezprostredného vizuálneho dotyku 
návštevníka s exponátmi. Chcel som ho čo najviac priblížiť ku sklenenej vit-
ríne, aby do nej pozeral s čo najmenším odstupom a aby ju nemal v zornom 
uhle. Nechcel som, aby pozeral na vitríny s exponátmi, ale na exponáty vo 
vitrínach. Bezprostredný dojem som chcel umocniť aj rovnakým kobercom, 
použitým tak vo vitrínach, ako aj v priestore medzi nimi. Bezprostredné vníma-
nie vystavených exponátov som sledoval aj ich umiestnením do takej výšky, 
aby sa zabezpečila ich bezproblémová montáž. Vzhľadom na výšku použitých 
figurín som chcel v návštevníkovi expozície vyvolať dojem prechádzky v dave 
postáv. Zatemnením celej expozície pred slnečným svetlom a uprednostnením 
umelého osvetlenia sa malo zabezpečiť čo najmenšie poškodenie farebnosti 
vystavených odevných súčiastok. Požadovanou maximálnou možnou pracho-
tesnosťou som nesledoval len ochranu exponátov pred nadmerným prachom, 
ktorý prinášajú návštevníci, ale tiež pred napadnutím moľami, ktoré sú úhlav-
nými nepriateľmi odevných a textilných zbierok. Boj s moľami musí byť v 
múzeu nepretržitý a neúnavný. Žiaľ, často býva aj neúspešný. 

Každý komplet tradičného odevu bol na figurínu oblečený spôsobom, ako 
by to bola živá postava. Nič sme sa nesnažili zjednodušiť. Hovorili sme, že to 
robíme ako pre Pána Boha a ten vidí všade. Najdetailnejšie sme tento prístup 
uplatnili pri odeve mužov a žien z rôznych majetkových či sociálnych skupín. 
Na šiestich kompletoch, troch mužských a troch ženských postavách sú roz-
diely v použitom materiáli odevných súčiastok, ich farebnosti, ako aj v de-
tailoch úpravy, napríklad gombíkoch, šatkách, obuvi, druhoch kožuchov a pod. 
Pri zbežnom pohľade to síce hneď neudrie do očí, ale lektor sprevádzajúci 
návštevníkov po expozícii môže na tento jav upozorniť. Rovnako náročne bola 
pripravená aj skupina tradičného odevu z Dobrej Nivy, diferencovaná podľa 
jednotlivých vekových kategórií. Na tento účel bolo treba pripraviť odev šty-
roch až piatich generácií zhruba z jedného časového obdobia. Osobne považu-
jem túto skupinu za najvydarenejšiu z celej expozície, hoci z jednotlivých cel-
kov sú mi blízke aj niektoré ďalšie vystavené komplety, ktoré z pohľadu od 
chrbta pôsobia takmer ako živé postavy, tak verne je na nich nainštalovaný 
tradičný odev. 

Sprístupnenie expozície tradičného odevu v roku 1974 bolo spojené 
s otvorením ďalšej časti stálej expozície, venovanej domáckej výrobe 
a remeslu. Pod názvom Človek a materiál je situovaná na tom istom poschodí 
ako expozícia Človek a odev. Tým sa vlastne začalo budovanie novej expozície 
múzea, ktoré bolo zavŕšené v nasledujúcom roku najrozsiahlejšou časťou 
s názvom Človek a pôda. Sprístupnenie celej expozície verejnosti bolo spojené 
s veľkou slávou. Nepamätám si však, že by sa na nej zúčastnila väčšia skupina 
vedeckých pracovníkov z vtedajšieho Národopisného ústavu SAV, hoci 
z pohľadu vedného odboru išlo o udalosť mimoriadneho významu. Po štyrid-
siatich rokoch úplne nová etnologická expozícia, s novou koncepciou 
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a z výtvarného a výstavníckeho hľadiska mimoriadne kvalitne urobená. Prečo 
to spomínam? Nuž preto, lebo o expozícii ani vtedy a ani dosiaľ nevyšla žiadna 
odborná recenzia. P. Slavkovský uverejnil síce v 1. čísle Slovenského národo-
pisu z roku 1976 obsiahlejšiu správu, pre Slovenskú televíziu napísal dokonca 
scenár dokumentárneho filmu o nej, ktorý bol aj realizovaný a odvysielaný – 
ale to bolo všetko. V časopise Projekt (roč. 1976, č. 5) publikoval Š. Mruškovič 
obsiahlu správu o novej expozícii, ale tú nemožno pokladať za plnohodnotnú 
odbornú recenziu, pretože bol hlavným komisárom expozície a teda spoluzod-
povedal za jej obsah a realizáciu. 

Rád by som v tejto súvislosti pripomenul dve veci. V prvom rade, že 
dobre urobená výstava vydá za dobrú vedeckú štúdiu, priestorovo 
rozsiahlejšia výstava dokonca za monografiu. Príprava stálej expozície je 
rovnocenná s prípravou syntézy, ktorá je publikovaná v knižnej podobe. 
Preto by mali mať rovnakú vážnosť v odbornej verejnosti a mali by byť aj 
rovnako hodnotené. Viem o čom hovorím, lebo som si vyskúšal obidva 
spôsoby publikovania – výstavníckym spôsobom aj formou textu. Druhá 
záležitosť, ktorú chcem v tejto súvislosti zdôrazniť, sú recenzie, a to nielen 
výstav, ale aj ostatnej našej časopiseckej a knižnej produkcie. Akosi sme si 
odvykli verejne prezentovať svoj názor na prácu iného. Zdôrazňujem názor, 
založený na vecných odborných argumentoch, a nie prázdne chvály alebo 
dokonca útoky na osobu autora. V čom to tkvie? Sme málo odborní, 
nemáme vlastný názor, sme zbabelí alebo nás práca iných nezaujíma? Aj o 
týchto problémoch by sme mali niekedy spoločne pouvažovať. Ale to je už 
celkom iná téma, ako sú moje spomienky na prípravu a realizáciu expozície 
tradičného odevu v Slovenskom národnom múzeu v Martine. 

 
 

. Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – sviatočný odev zo západného 
Slovenska (Jablonica, Holíč, Zohor). Fotoarchív SNM-EM. 
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Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – sviatočný odev zo západného Slovenska 
(Myjava, Moravské Lieskové). Fotoarchív SNM-EM. 

 

 
 

Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – sviatočný odev zo západného Slovenska 
(Trenčianska Teplá, Horná Súča). Fotoarchív SNM-EM. 
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Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – sviatočný odev z východného Slovenska 
(Torysky, Bijacovce). Fotoarchív SNM-EM. 

 

 
 

Národopisná expozícia Človek a odev (1974) dev viacerých generácií (Dobrá Niva).  – o
Fotoarchív SNM-EM. 
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Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – odev rôznych sociálnych Veličná). 

 

 skupín (
Fotoarchív SNM-EM. 

 

 
 

Národopisná expozícia Človek a odev (1974) – svadobný odev zo západného 
a stredného Slovenska. Fotoarchív SNM-EM. 
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Obdobie, na ktoré rada spomínam 
 

Marta Turzová 
 

 
Kľúčové slová: SNM v Martin, časť národopisnej expozície Človek a materiál. 
Scenáristka, proces prípravy a realizácie, tradičné prírodné materiál, depozitár 
keramiky 
Key words: SNM in Martin, a part of the exposition ‘The Man and the Material’, script-
writer, preparation and realization process, traditional natural materials, ceramics 
depository 
 
The author of the paper publicizes her personal memories of a script-writer of one of 
three parts of the constant ethnographic exposition of Slovak National Museum – EM in 
Martin called ‘The Man and the Material’. She is remembering the process of the 
preparation and realization of the part of the exposition mentioned, which was finished 
in the first stage of the work in 1974. Thematically, it has been divided into six 
independent groups which correspondent with the traditional natural materials used: 
wood, grasses, clay, metal, glass, stone. They are installed according to the production 
and decoration technique, production place, functional usage, etc. Three-dimensional 
museum material composed of 645 exhibits installed and supplemented with the large-
space photographs connected with the presented theme is the basis of the exposition. 
 

 
Keď sa pozerám spätne na tvorbu expozícií SNS-EM v Martine, ktoré mali 

premiéru v rokoch 1974–1975, bolo to obdobie plné elánu, chuti do práce a 
uvažovania nad optimálnym riešením. Skoro tridsať rokov ubehlo od ich reali-
zácie, vyše tridsať od idey, libreta a scenárov, ktoré tomu predchádzali a tak nie 
div, že mnohé aj vymizlo z pamäti. 

Pamätám sa ale presne, že od roku 1970 a už aj skôr v tvorivom kolektíve 
odznelo mnoho diskusií, námetov a úvah na tému pripravovanej expozície. 
Unikátna expozícia univ. prof. Antonína Václavíka, ktorá kompozične zapadala 
do vtedajších vlastivedných expozícií z roku 1938, bola síce čiastočne inovo-
vaná A. Poloncom v rokoch 1953 a 1958, ale najmä po prijatí zákona o mú-
zeách v roku 1961, keď sa SNM v Martine stalo špecializovaným etnografic-
kým múzeom, už ideovo ani formálne nevyhovovala a nereprezentovala celo-
štátnu inštitúciu, akou SNM v Martine bezpochyby bolo, je a bude. 

Autorom sa zdal optimálny návrh I. Krišteka vytvoriť tri tematické celky, 
ktoré budú tvoriť tri problémovo postavené vybrané časti tradičnej ľudovej 

 58 



Etnologické rozpravy 1/2003 

kultúry na Slovensku, a to ako voliteľné, samostatné časti expozície. Prvý celok 
Človek a pôda na prvom poschodí sa rozprestieral na ploche 1000 m2 v čelnom 
trakte budovy (autor scenára: I. Krištek). Druhé poschodie bolo rozdelené na 
dva celky Človek a odev (južná časť, rozloha 500 m2 – autor M. Benža) a Člo-
vek a materiál (severná časť budovy, rozloha 500 m2 – autorka M. Turzová). 
Celé riešenie a náplň expozícií boli samozrejme postavené na muzeálnych 
zbierkach, doplnených fotografiami, diapozitívmi a audiovizuálnymi pomôc-
kami. 

Samostatný expozičný celok Človek a materiál je členený do niekoľkých 
samostatných, na sebe navzájom nezávislých podtém: Drevo, Prútie a traviny, 
Hlina, Kovy, Sklo, Kameň. Vstup do expozícií tvorí téma Drevo. Atmosféru 
navodzujú na celej ploche pod oknami veľkoplošné fotografické pozadia s 
ukážkami rôznych druhov lesa (ihličnatý, listnatý, zmiešaný), čiže dreva ako 
základnej a najbežnejšej, najvyužívanejšej výrobnej suroviny na Slovensku. Pri 
spomínaných veľkoplošných fotografiách si dovolím odbočiť a zaspomínať na 
nezabudnuteľnú návštevu autorov scenára u fotografa – majstra Martina 
Martinčeka v Liptovskom Mikuláši, autora negatívov k uvedenej téme, a jeho 
manželky, známej akademickej maliarky Ester Šimerovej-Martinčekovej, 
ktorých kultivovanosť a rozhľad mi nadlho utkveli v pamäti. 

Pod fotomontážou lesa boli situované veľkorozmerné drevené exponáty, 
zhotovené rôznou výrobnou technikou. Oproti oknám sú vo vitrínach vyinšta-
lované drobné predmety, zhotovené rozmanitými výrobnými technikami – 
počnúc samorastmi cez dlabanie, vyrezávanie, sústruženie a i. V strede miest-
nosti sa nachádzajú veľkorozmerné predmety zložitej konštrukcie (vinohrad-
nícky lis, stupy na olej, voštinárske záboje, brána z cintorína). 

Druhá téma Prútie a traviny obsahuje ukážky využitia rôznych prírodných 
materiálov, ako aj výrobných techník: pletenia, tkania, vyšívania. Pletené vý-
robky z prútia, slamy, textilných vlákien, odevné súčiastky, doplnené veľko-
plošnými fotografiami výrobcov pri práci, sú názornou ukážkou širokých mož-
ností a inšpiráciou aj pre súčasných tvorcov. 

Tretia téma Hlina – je prezentáciou výrobkov najznámejších hrnčiarskych 
a fajansových dielní, prípadne autorov. Pri tejto problematike trochu odbočím, 
lebo mi je blízka a venovala som sa jej viac ako tridsať rokov práce v múzeu. 
Môj blízky vzťah k hline pochádza zo začiatkov mojej muzeálnej práce. Vtedy 
som robila asistentku A. Poloncovi, v tom čase jedinému etnografovi v múzeu a 
súčasne som bola kustódkou zbierok tradičnej kultúry (okrem odevu). Pri den-
nom styku s muzeálnym materiálom, revíziach a kontaktoch s bádateľmi som 
dôverne poznala muzeálny materiál a bez akýchkoľvek pomôcok som sa vedela 
v depozitároch presne orientovať. 

 59 



Etnologické rozpravy 1/2003 

Dôverný vzťah k hline som nadobudla pri zriaďovaní nového depozitáru 
hlinených artefaktov. Depozitár slúži svojmu účelu dodnes. Mnou vlastnoručne 
namaľované vitríny a police, A. Poloncom zhotovené regály na taniere a misy 
slúžia dodnes, podobne ako lokalitné triedenie. Pri lokalizačnom selektovaní by 
som sa trochu pristavila. Na prelome 50.– 60. rokov 20. storočia pozval A. 
Polonec do múzea známeho keramikára, zberateľa a znalca Heřmana 
Landsfelda. V novozriadenom depozitári som s ním pri triedení materiálu mala 
možnosť a česť spolupracovať. Bol to pre mňa obrovský prínos, lebo som zís-
kala veľa vedomostí a naučila som sa aj rôzne nuansy pri určovaní fajansy. 
Zhruba v tom istom období pracoval ďalší významný etnológ Adam Pranda na 
publikácii Súčasní modranskí figuralisti. Často chodil študovať muzeálne 
zbierky, a to bola moja ďalšia škola. Do tretice František Kalesný pripravoval 
publikáciu o habánoch a jeho časté návštevy martinského múzea boli pre mňa 
veľkým prínosom. 

Zbierka hlinených výrobkov v SNS-EÚ v Martine bola najbohatšia na Slo-
vensku. Gros tvorila fajansa, hrnčiarske výrobky boli zastúpené menej a veľká 
časť z nich nebola identifikovaná. Preto som sa počas mojej vyše tridsaťročnej 
muzeálnej praxe snažila túto medzeru vyplniť, čo sa mi do istej miery podarilo. 
Pomocou zberov a výskumov boli zbierkové súbory doplnené o mnohé vý-
robky z dielní z východného Slovenska, Gemera, Liptova, Haliča, Slovenského 
Pravna a iných lokalít. Zároveň bolo identifikované množstvo dovtedy neurče-
ného materiálu. 

Expozícii predchádzala výstava Hrnčina v Československu, ktorú autorsky 
pripravili Vladimír Scheufler a Ester Plicková, experti na danú problematiku. 
Premiéra výstavy sa uskutočnila v Uherskom Hradišti. Reprízu mala v SNS-EÚ 
v Martine v inovovanej podobe, pričom česká časť bola značne zredukovaná, 
slovenská naopak rozšírená. Autorkami slovenskej časti sa stali E. Plicková a 
M. Turzová. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v novembri 1966. Všetky nado-
budnuté skúsenosti som neskôr zúročila pri príprave a realizácii stálej expozí-
cie. 

Výber exponátov poskytuje návštevníkovi obraz o najznámejších hrnčiar-
skych a fajansových dielňach, morfologickej pestrosti výrobkov, invenčnej 
schopnosti tvorcov s prihliadnutím na estetickú stránku. V rámci slovenských 
figuralistov boli predstavení najznámejší z nich – Ferdiš Kostka a Ignác Biz-
mayer. Záver tejto časti tvoria ukážky kameninových továrenských výrobkov z 
najznámejších lokalít. Domnievam sa, že autorsky sa podarilo ukázať návštev-
níkom širokú paletu dekoratívnych fajansových prác zo západného Slovenska, 
ale tiež mnohosť dielní a typologickú rozmanitosť úžitkových predmetov hrn-
čiarskych majstrov, ktorí pracovali na celom našom území. 
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Štvrtá tematická skupina stálej expozície Človek a materiál pod názvom 
Kovy prezentuje kovové exponáty (kováčske práce, liate predmety, predmety 
vylievané kovom atď.). Jej ťažisko spočíva v ľudovom šperku. V zasklených 
vitrínach sú prezentované bohaté ukážky ľudových šperkov – prsteňov, spiniek, 
náramiek, gombíkov a i., praciek na opasky, spôn na košele a iných drobností, 
ktoré skrášľovali obe pohlavia. Veľmi pôsobivá je aj drevená plastika akad. 
sochára Šajnu, ktorý ju v kombinácii s rôznymi typmi zvoncov zasadil do prie-
storu v strede inštalácie kovov. Je lákadlom najmä pre detských návštevníkov, 
ktorí si zvonce radi vyskúšajú. Západná stena pod oknami bola použitá na vyin-
štalovanie kovaných náhrobných krížov a rozmernejších kovových predmetov. 

Piatou tematickou skupinou je Sklo. Slovenské sklárne a ich výroba do-
dnes nie sú dostatočne preskúmané. Výber predmetov zo skla bol preto zame-
raný na výrobky evidentne slovenských sklární. Obsahuje aj ukážky cechových 
fliaš, úžitkových nádob, malých pijačiek – kvateriek a pohárov na pitie, drob-
ných, menej obvyklých utilitárií ako žehličky, kahančeky a pod. Táto časť 
expozície je skôr zameraná na efekt, s využitím bodového osvetlenia a dôrazom 
na najestetickejšie exponáty. 

Poslednú časť expozície Človek a materiál tvoria výrobky z kameňa. 
Vzhľadom na to, že kameň sa v ľudovej materiálnej kultúre využíval najmä v 
architektúre, bola možnosť výberu obmedzená. Dominantou expozičnej časti 
danej témy je zostava náhrobníkov z Novohradu, umiestnená v rohu miestnosti, 
doplnená veľkoplošnou fotografiou v pozadí. Pod oknami ju dopĺňajú kamenné 
ľudové plastiky. Vzhľadom na ostatné témy je táto značne zúžená.  

Pri inštalovaní predmetov zásada číslo jedna bola: menšie exponáty vysta-
vovať len v zasklených vitrínach, a to kvôli bezpečnosti. Veľkorozmerné pred-
mety, ktorým takéto nebezpečie nehrozilo, boli vystavené voľne. Všetky témy 
sú doplnené veľkoplošnými fotografiami. Pri tvorbe expozície Človek a mate-
riál sa neuvažovalo s využitím audiovizuálnych a fonetických prostriedkov. 
Ťažisko expozície tvorí trojrozmerný materiál, doplnený etiketážou ako hlav-
ným informačným systémom, ako aj veľkoplošné fotografie súvisiace s danou 
problematikou. Podlahy a pódia sú kryté béžovým kobercom, ktorý je zjedno-
covacím prvkom celej časti expozície. 

Realizátorom expozícií na oboch podlažiach bolo pražské Výstavníctvo. 
Hlavný výtvarník K. Pánek citlivo pristupoval k riešeniu expozícií a domnie-
vam sa, že sa mu veľmi dobre podarilo viesť v celej expozícii jednotnú líniu a 
pritom ponechať návštevníkovi voľnosť výberu témy pri návšteve múzea. Ne-
malú zásluhu na celkovom estetickom vzhľade novovytvorených expozícií mal 
aj ing. arch. J. Václavíček. Obidvaja boli prístupní ku kompromisom, vždy sme 
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sa po dobrom dohodli na optimálnom riešení. Len pre zaujímavosť uvádzam, že 
v expozícii Človek a materiál je vyinštalovaných 645 exponátov. 

Okrem ideovej prípravy expozície bola dôležitá aj príprava fyzická. Ná-
ročný bol výber materiálu. Zhruba tridsaťtisícová etnografická zbierka (okrem 
tradičného odevu), ktorou v tom čase múzeum disponovalo, poskytovala široké 
možnosti vybrať esteticky najpôsobivejšie predmety s požadovanou výpoved-
nou hodnotou. Nebolo to ľahké. Vyselektovaný materiál musel prejsť reštauro-
vaním a konzervovaním, potrebné bolo vybrať tiež príslušný fotomateriál. S 
odstupom času to hodnotím ako neuveriteľné obdobie, keď všetci pracovníci 
múzea doslova žili prípravou nových expozícií a každý ochotne priložil ruku k 
dielu. Vymenovanie všetkých, ktorí majú na stálej expozícii zásluhu, by zabralo 
veľa miesta, ale dodatočne všetkým nemenovaným patrí srdečná vďaka. 

Nedá mi však, aby som menovite nespomenula kolegyňu Evku Bielikovú, 
ktorá bola „styčným dôstojníkom“ medzi konzervátormi, reštaurátormi, pra-
covníkmi Výstavníctva –najmä aranžérmi a mnou. Naša dobrá organizácia 
práce a priateľské medziľudské vzťahy prispeli k dobrému výsledku celého 
tvorivého kolektívu. Okrem už spomínaného ing. arch. J. Václavíčka a akad. 
maliara J. Pánka, hlavného výtvarníka, nedá mi nezaspomínať na produkčnú 
Tatianu Makovcovú, bývalú sekretárku básnika Vítězslava Nezvala a blízku 
priateľku pani Zdenky Werichovej, ktorá bola vyslovený organizačný talent. 
Vedúci výroby pán Pešek si vybudoval v Martine a okolí kontakty a podarilo sa 
mu zohnať aj nemožné. Tri aranžérky a jeden aranžér citlivo pristupovali k 
inštalácii a radili sa s nami o umiestnení každého exponátu. Skrátka: vznikol 
veľmi dobre fungujúci pracovný tím. 

Spoločná dvojročná spolupráca mala za následok blízke priateľstvo a kon-
takty, ktoré pretrvali roky. Väčšina pracovníkov pražského Výstavníctva už 
medzi nami bohužiaľ nie je, ale spomienky zostávajú. Nedá sa zabudnúť ani na 
pekné chvíle, strávené v Prahe, keď sme vďaka našim pražským priateľom mali 
možnosť navštevovať divadelné a iné kultúrne podujatia. Dnes už možno takéto 
medziľudské vzťahy nie sú obvyklým javom, ale ja som rada, že som ich zažila 
a dúfam, že sa táto vzájomná prepojenosť odrazila aj na výsledku našej práce. 

Expozícia Človek a materiál oslávi v r. 2004 svoju tridsiatku. Domnievam 
sa, že ešte aj dnes má čo povedať návštevníkovi a patrí medzi najlepšie. Veľmi 
si cením, že mi táto práca bola umožnená, lebo zapísať sa do dejín múzejníctva 
stálou expozíciou je cťou pre každého muzeálneho pracovníka. Tvorcom tej 
budúcej expozície by som chcela zaželať podobnú tvorivú atmosféru, dobré, 
tvorivé nápady a aby ich expozícia vydržala ako tá naša aspoň tridsať rokov. 
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Národopisná expozícia Človek a materiál (1974) – Drevo. Fotoarchív SNM-EM. 
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Národopisná expozícia Človek a materiál (1974) – Drevo. Fotoarchív SNM-EM. 
 
 

 

 
 

Národopisná expozícia Človek a materiál (1974) – Prútie a traviny.  
Fotoarchív SNM-EM. 

 

 64 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 
 

 
 

Národopisná expozícia Človek a materiál (1974) – Hlina. Fotoarchív SNM-EM. 
 
 
 
 

 
 

Národopisná expozícia Človek a materiál (1974) – Kameň. Fotoarchív SNM-EM. 
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Koncepcia a prínos národopisných expozícií SNS-EM 
zo 70. rokov 20. storočia 

 
Daša Ferklová 

 
 
Kľúčové slová: SNM – Etnografické múzeum v Martine, národopisné expozície, človek a pôda, 
človek a materiál, človek a odev 

Key words: SNM-Ethnographic Museum in Martin, ethnographic expositions, ‘The Man 
and the Land’, ‘The Man and the Material’, ‘The Man and the Clothing’ 
 
The author concentrates on the basic conception and contribution of today’s 
ethnographic expositions of Slovak National Museum – Ethnographic Museum in 
Martin. Special interest is given to three basic themes: ‘The Man and the Land’, ‘The 
Man and the Material’, ‘The Man and the Clothing’. They are relatively independent 
expositions, which complement one another very well. They are thematically oriented 
towards the presentation of the traditional employment, living, clothing, and spiritual 
culture. When evaluating them, the author gives the peculiar attention to supplementary 
photo material of mostly ethnographic nature because its documentary trustworthiness 
and power of expression often creates more than graphic milieu for museum exhibits. 
The author considers the ethnographic expositions from 1974-1975 to be qualitatively 
new level of the exhibition and exposition activity in the content and form aspect in 
Slovak museum study in the 2nd half of the 20th century. At the same time, she also 
directs the attention to their deficiencies. 
 

 
Na rozdiel od rokov minulých, počas ktorých múzejná inštalácia spočívala 

prevažne iba v uložení vytypovaných zbierok, dnešné expozično-výstavné 
nároky sú oveľa vyššie. Všetci vieme a zároveň to tak pociťujeme, že príprava 
národopisnej expozície, expozície na niekoľko desaťročí či trvalej expozície nie 
je záležitosť jednoduchá, ale vyžaduje od autorského kolektívu maximálne 
sústredený prístup, prekonanie toho, čo sa stalo medzičasom zastaralým či už z 
hľadiska obsahu alebo z hľadiska používaných inštalačných prostriedkov. Ide 
predovšetkým o kvalitný výkon odborného kolektívu, v ktorom základný vzťah 
vytvára etnograf spolu s výtvarníkom. Už z praktických skúseností nadobud-
nutých pri prípravách krátkodobých výstav vieme, aká nevyhnutná je dôkladná 
príprava pred vlastnou inštaláciou, a to tak zbierkových predmetov, ako aj 
rôzneho materiálu a pomocných prvkov, dotvárajúcich celkovú atmosféru mú-
zejnej prezentácie. S uvedenými prípravnými prácami úzko súvisí tiež príprava 
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výstavných priestorov, výstavného zariadenia a rozličných doplnkov materiál-
neho i vizuálneho charakteru. V prípade prípravy národopisných expozícií 
v našom múzeu bol a je k dispozícii priestor, ktorý dáva autorskému kolektívu 
možnosť pracovať veľkoryso, témy relatívne rozvinúť a nešetriť s výstavným 
priestorom.   

V rámci kultúrnych inštitúcií sú to práve múzeá – a Slovenské národné 
múzeum –Etnografické múzeum v Martine je jedným z nich, ktoré prostred-
níctvom expozičných a výstavných projektov sprostredkovávajú výsledky ve-
deckovýskumnej a akvizičnej práce svojich odborných pracovníkov. Čo sa týka 
výstavnej činnosti, sú to predovšetkým rôzne formy výstav, ktoré sú krátko-
dobé alebo dlhodobé, postavené ako stále expozície alebo expozície v prírode. 
Krátkodobé výstavy sú bežnou záležitosťou. Stála expozícia vyžaduje oveľa 
náročnejšiu prípravu, väčšie časové obdobie na prípravu, tím odborných pra-
covníkov a samozrejme aj adekvátne finančné zabezpečenie. Každá inštitúcia 
k takejto úlohe pristupuje maximálne zodpovedne. Podobný bol výstavno-ex-
pozičný vývoj aj v našom múzeu. 

Vo svojich začiatkoch malo Slovenské národné múzeum v Martine pre-
važne charakter vlastivedný, postupom času sa vďaka rozsiahlej akvizičnej 
činnosti i mnohých darov profil jeho základného zbierkového fondu do značnej 
miery rozšíril a zmenil. Prevahu získali predmety národopisného charakteru. 
Národopisný materiál sa stal dominantným a počtom predmetov najrozsiahlej-
ším. 

Prvé národopisné expozície v druhej budove Slovenského národného mú-
zea v Martine (postavenej v rokoch 1929–1932) slávnostne sprístupnili v roku 
1938. V tom čase patrili k najrozsiahlejším expozíciám v Československej 
republike. Obsahové a technické členenie týchto expozícií zodpovedalo úrovni 
vtedajších poznatkov a prezentovalo javy tradičnej ľudovej kultúry, radiac ich 
do navzájom príbuzných celkov.1 Dôraz sa kládol predovšetkým na výtvarnú 
stránku predmetov, ich regionálnu aj tematickú pestrosť a archaizmus.2 Pre-
zentované muzeálie boli inštalované v čiernych vitrínach na sklenených poli-
ciach alebo na zadnej stene vitríny. Často boli prehustené a z nášho dnešného 
pohľadu nepripomínali expozíciu, ale skôr akýsi „návštevnícky depozitár“. 
V tej dobe však predstavovali z hľadiska koncepčného, formálneho i priestoro-
vého vrchol expozičnej techniky na našom území. Menšími zmenami prešli v 
40. rokoch, najvýraznejšie doplnené boli v 50. rokoch 20. storočia.  

V rokoch 1974–1975, čiže zhruba po 35, resp. 36 rokoch, boli nahradené 
novými národopisnými expozíciami. V počiatočnej fáze budovania nových 
národopisných expozícií v SNS-EM v Martine bolo jedným z hlavných cieľov 
postaviť základnú koncepciu národopisnej expozície a zvoliť vhodnú metodiku 
prípravy projektu. Vypracovaná koncepcia na prelome 60. a 70. rokov 20. sto-
ročia objasnila základné poslanie novej národopisnej expozície, ako aj spôsob 
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jej realizácie. Autori vychádzali z návrhu vytvoriť špeciálnu národopisnú expo-
zíciu, ktorá by podala obraz tradičného spôsobu života na území Slovenska, 
pričom sa dôraz položil na špecifické znaky ľudovej kultúry v tej-ktorej oblasti. 
Tým, že sa autorský kolektív podujal vytvoriť národopisnú expozíciu, bola 
téma vlastne daná. Základná idea vychádzala z predstavy poukázať na vývoj 
ľudového zamestnania, bývania, odievania a duchovnej kultúry.  

Tematický plán expozície bol postavený na troch relatívne samostatných, 
vzájomne sa doplňujúcich témach. Hlavný scenárista I. Krištek v Návrhu 
a librete národopisnej expozície SNS-EÚ v Martine (1970) rozviedol prezento-
vané témy nasledovným spôsobom:  
1.  Tradičná roľnícko-pastierska kultúra 
 a)  roľnícka subkultúra lokálnych dedinských spoločenstiev, jej 
základnou osou na pozadí ekonomicko-spoločenských a historicko-
geografických podmienok je vzťah človeka a pôdy. Pôda ako základný element 
obživy a existencie ľudskej spoločnosti v minulosti tvorila základný element, 
ktorý podmieňoval celý rad tradičných kultúrnych javov na dedine...; 

 b) pastiersko-salašnícka subkultúra, ako špecifický problém 
karpatského pastierstva na Slovensku vyvolaného valašskou kolonizáciou 
s celým radom sprievodných podmienených javov; 

 c) dynamika rozpadu tradičnej ľudovej kultúry – zanikanie javov, prejavy 
disharmónie, vznikanie celonárodnej kultúry, elementy tradičnej ľudovej 
kultúry v súčasnej kultúre – posun polohy; 
2.  Tradičná ručná výroba – človek a materiál 
   Niektoré vybrané otázky súvisiace s využívaním materiálu v procese 
uspokojovania kultúrnych potrieb 
3.  Tradičný ľudový odev 

   Odev a jeho funkcia v tradičnej ľudovej kultúre ako špecifický problém, ktorý 
osvetľuje mnohé stránky tradičnej i ľudovej kultúry v jej ekonomických, 
sociálnych i spoločenských aspektoch.3 

Citované témy vytvorili základnú os národopisnej expozície, z ktorej vy-
chádzal autorský kolektív (I. Krištek, M. Turzová, M. Benža). Ťažisko bolo 
položené na trojrozmerný materiál ako základný muzeálny výstavnícky pros-
triedok, prezentujúci ten-ktorý jav. Inštalovaný bol buď samostatne alebo 
v kolekcii. Mnohé zo zbierkových predmetov boli prezentované spôsobom 
náznakovým, čo znamená, že jeho pomocou sa dosahoval určitý zámer na vy-
jadrenie širších súvislostí v sociálno-kultúrnom, historickom, ako aj ekono-
micko-geografickom kontexte. Gros expozície vytvoril etnografický materiál, 
ktorý bol vhodne doplnený historickými a archeologickými artefaktmi.  

Popri trojrozmernom materiáli, ktorý sa stal dominujúci, veľkú úlohu zo-
hral doplňujúci fotografický materiál, a to predovšetkým etnografického cha-
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rakteru. Veľké čiernobiele fotozväčšeniny sa stali obsahovotvorným prvkom 
a zároveň dotvárali celkovú atmosféru vo všetkých častiach stálej expozície 
podobným spôsobom ako mapy a texty. Vytypované fotozväčšeniny pochádzali 
z tvorby popredných slovenských fotografov, napríklad P. Socháňa, K. Plicku, 
A. Halašu. Ich dokumentárna hodnovernosť a výrazová sila často vytvárali a 
dodnes vytvárajú viac než len výtvarné prostredie pre inštalované exponáty. 

Stála expozícia SNS-EM v Martine zo 70. rokov 20. storočia pozostáva 
teda z troch základných častí. Prvým tematickým celkom tohto trojkomplexu je 
časť nazvaná Človek a pôda. Predstavuje najzložitejšiu časť z hľadiska koncep-
čného, ale najmä časového. Scenárista I. Krištek predstavil dramaturgickú 
stavbu tohto celku, inštalovaného na prvom poschodí výstavných priestorov 
SNS-EM v Martine v dvoch plánoch – „otvorenom a skrytom“. Otvorený plán 
expozície je venovaný problematike základného zamestnania obyvateľstva 
dedín v minulosti – poľnohospodárstvu a okruhu javov podmienených týmto 
zamestnaním. Hlavným predmetom výstavníckeho riešenia sú trojrozmerné 
exponáty, fotografie, písané a tlačené materiály, doplnené veľkoplošnými foto-
grafiami autentického prostredia ľudovej kultúry, portrétmi ľudí – nositeľov 
kultúry a folklórnymi textami, ktoré vyjadrujú myslenie a vzťah tradičného 
roľníka k realite. Chápané sú buď ako doplnok exponátov alebo ako pocitová 
zložka celej expozície.4 Skrytý plán tvorili diaprojektory a ozvučenie autentic-
kým folklórom. Šlo o voliteľný doplnok expozície, rozširujúci niektoré témy 
alebo pocitové vnemy.5 

Expozícia bola rozložená do menších tematických celkov, v ktorých boli 
za pomoci trojrozmerného a plošného materiálu a zároveň zvuku a diaprojekcie 
zvýraznené zmeny na slovenskej dedine. V ďalšej časti sa prostredníctvom 
retrospektívneho pohľadu poukázalo na prostredie vzniku tradičnej vidieckej 
kultúry. Tento úsek sa stal akýmsi prológom k vlastnej etnografickej expozícii. 
Začínala sa prezentáciou tradičnej kultúry dediny, a to formou fotografií, ale 
najmä zbierkových predmetov, zameraných na obrábanie pôdy, zber úrody, 
salašníctvo, naturálne hospodárstvo, spracovanie dreva, prútia, ľanu i konopí. 

Nasledoval prehľad o dedinských remeselníkoch a koristnom spôsobe zís-
kavania potravín. Ťažisko bolo položené na etnografický materiál zo základ-
ného zbierkového fondu múzea. Jeho cieľom nebolo udiviť návštevníka jedi-
nečnosťou a pozoruhodnosťou, ale skôr mu čo najpresvedčivejšie ukázať sku-
točné postavenie práce, jej fyzickú náročnosť a nízku produktivitu. Expozícia 
pokračovala tematickými celkami venovanými rodine, rodinnému 
a kalendárnemu zvykosloviu. Táto časť expozície bola zvlášť obľúbená, náv-
števníkov upútavali napríklad predmety, ktoré sa týkali ľúbostnej mágie v 
rámci svadobných zvykov, detské hračky, ale aj predmety viažuce sa 
k vianočnému a jarnému zvykosloviu, obecnej správe a pod. Zvýraznenou 
oblasťou duchovného života ľudu návštevník pochopil, aký bohatý a rozporu-
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plný bol vnútorný svet našich predkov. Zaujímavé bolo názorné porovnanie 
odlišností medzi nížinným – potiským a horským – karpatským typom kultúry 
prostredníctvom vytypovaných javov, predovšetkým na príklade tradičného 
interiéru, základných odevných súčastí a používaných druhov tradičnej kera-
miky. 

Značný priestor bol venovaný ukážkam vinohradníctva s dominantne vyin-
štalovaným svätým Urbanom – patrónom vinohradníctva. Záver expozície 
patril vandrovným zamestnaniam. Medzi posledné dve spomínané témy bol 
vsunutý celok pod názvom Premeny, ktorý bol síce dokladom o významných 
historicko-politických a kultúrnych zmenách v našej spoločnosti na konci 19. 
storočia, ale zo skúsenosti práce s návštevníkom sa ukázalo, že do tejto časti 
nebol vhodne zakomponovaný. Počas krátkeho expozičného úseku sa veľmi 
rýchlo striedali faktografické údaje s pocitmi, zážitkami, vizuálnymi 
a zvukovými vnemami.  

Celú expozíciu vyinštalovanú na prvom poschodí múzea sprevádzali texty 
z piesní, porekadlá a príslovia, citáty klasikov a úryvky z básní slovenských 
poetov. To všetko pomáhalo hlbšie preniknúť do dejov, ktoré vytvárali 
a doteraz vytvárajú obraz našej tradičnej kultúry a spôsobu života.  

V súčasnosti sa časť expozície Človek a pôda končí ukážkou spracováva-
nia textilných vlákien, teda zhruba v pôvodnej polovici. Jej druhá polovica bola 
nenávratne zničená v dôsledku rozsiahleho požiaru v hlavnej budove múzea, ku 
ktorému došlo dňa 4. októbra 1999. Vzniknutá škoda je prakticky nevyčísli-
teľná, pretože mnohé exponáty, vyinštalované v tejto časti expozície, boli jedi-
nými originálmi, ktoré múzeum k uvedenej problematike vlastnilo. 

Tematicky viacobsažnou je druhá časť stálej expozície pod názvom Človek 
a materiál, rozdelená do niekoľkých oddielov. Hovorí o najcharakteristickejších 
druhoch materiálov, ktoré človek používal na území Slovenska. Detailne pred-
stavené je drevo, prútie, traviny, hlina, kov, sklo a kameň. Výtvarno-priesto-
rové riešenie tejto časti expozície si na prezentáciu natoľko odlišných materiá-
lov vyžiadalo osobitný prístup ku každému celku, zohľadňujúc tak nielen jed-
notlivé druhy vystavovaného materiálu, ale aj jeho tvarové dominanty. V tejto 
súvislosti by som chcela zdôrazniť, že autori v tejto časti vykonali vynikajúci 
výber muzeálií nielen z hľadiska zastúpenia jednotlivých druhov výrobkov, ale 
aj z hľadiska kritérií vysokej estetickosti. Napríklad pri dreve môže návštevník 
sledovať aj rozličné techniky opracovania, ktoré sa docieľovali pomocou jed-
noduchých pracovných nástrojov. Hrnčiarske práce sú zastúpené obdivuhod-
ným množstvom dielní z celého Slovenska, z ktorých mnohé už v čase budova-
nia expozície upadli do zabudnutia. Zaujímavo prezentované sú kovy, šperky, 
spínadlá, ako aj kolekcia číreho a farebného skla. Záver patrí kameňu, s dôra-
zom na kamenné náhrobníky a na insitnú tvorbu Mateja Čupca. Celkovú atmo-
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sféru tejto časti stálej expozície dotvára teplá farebnosť dekoru, ktorý bol pou-
žitý v súzvuku s vyinštalovanými zbierkovými predmetmi.   

 Odlišný charakter má tretia časť expozície pod názvom Človek a odev. 
Tradičný odev bol doteraz prezentovaný v širokej škále svojich tvarov, foriem, 
ornamentu a farebnosti, čiže prevládalo hľadisko estetické. Pri tvorbe expozí-
cie, zameranej na odevnú kultúru, scenárista položil dôraz na funkčné hľadisko 
– predstavenie ľudového odevu a jeho základných funkcií. Vo svojom vonkaj-
šom prejave odrážal tradičný odev zložité hospodárske a spoločenské pomery v 
krajine. Jeho hlavnou funkciou bola ochrana ľudského tela, no slúžil aj na rozlí-
šenie pohlavia, bol znakom regionálnej diferenciácie, symbolom vekovej dife-
renciácie a stavu, používal sa ako odev pracovný, sviatočný aj obradový. Bol 
znakom sociálnej diferenciácie v rámci tradičnej dedinskej spoločnosti. Pos-
trehnúť a zdôrazniť uvedené javy, podčiarknuté mohutnou prehliadkou rozma-
nitosti a zároveň estetickosti, bola úloha skutočne mimoriadne náročná. Autor 
ju zvládol výborne.  

Expozícia Človek a odev pôsobí ako nadčasová. Sú v nej predstavené tra-
dičné odevy od západného cez stredné až po východné Slovensko – so zachyte-
ním všetkých podstatných geografických špecifík. Rešpektované sú jednotlivé 
vekové kategórie, dôraz je položený aj na hľadisko vývojové a funkčné. Za-
chytené sú prvky dobových štýlov, vplyv rôznych zamestnaní, ako aj sociál-
nych determinantov. Z hľadiska materiálového obsahuje táto časť expozície 
spolu deväťdesiat celkov tradičného odevu z celého územia Slovenska. Odevné 
komplety sú vhodne doplnené zväčšeninami výšiviek, podtrhujúcich krásu 
prezentovaných detailov z tradičných odevných súčastí. Figuríny sú aranžované 
vo veľkých, nepravidelne a polkruhovite riešených zasklených vitrínach. Expo-
nované sú v náznakovej scénickej situácii a doplnené veľkoplošnými čierno-
bielymi fotografiami z autentického dedinského prostredia. K mimoriadne 
zaujímavým prvkom v tejto časti expozície patrí ukážka ženských účesov, ktorá 
vzbudzuje u návštevníkov náležitú pozornosť. Diskutabilným prvkom sa stali 
drevené figuríny, na ktorých je tradičný odev inštalovaný.  

Z geografického hľadiska je v národopisnej expozícii zo 70. rokov 20. sto-
ročia prezentované celé Slovensko. Scenáristi poukázali na určité vytypované 
vzťahy a súvislosti v tradičnej kultúre Slovenska. Zároveň zdôraznili odlišnosti 
vyplývajúce z rozdielnych životných podmienok v horách, podhorí či na ro-
vine, ktoré sa odrazili v špecifickom spôsobe života a kultúrnych prejavoch.  

Časový rozsah národopisnej expozície sleduje približne obdobie posled-
ných sto rokov – dokladujú to aj vyinštalované zbierkové predmety národopis-
ného charakteru. Z vývojového hľadiska zasiahla expozícia aj do vtedajšej 
súčasnosti – kontrastným vyinštalovaním javov tradičného a súčasného života 
názorne poukázala na určité zmeny v hospodársko-sociálnom a kultúrnom 
živote na území Slovenska.  
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Expozícia si vyžaduje sústredenú návštevnícku pozornosť, je taká náročná, 
že pri povrchnom vnímaní stratí návštevník pocit komunikatívnosti 
a vnútorného obsahu. Pri jej vzhliadnutí zaiste každého premknú emocionálne 
zážitky z vyinštalovaných hmotných dokladov našej tradičnej kultúry, umoc-
nené kvalitným architektonickým a výtvarným riešením celého priestoru. Svoju 
úlohu zohrávala nepochybne aj zvuková stránka – ozvučenie expozície. To 
podfarbovalo celkovú atmosféru expozícií, vhodne dopĺňalo hovorené slovo 
lektora a zároveň ponúkalo možnosť výberu z rozmanitých žánrov slovenského 
folklóru. Škoda, že ozvučenie malo takú krátku trvácnosť. Na druhej strane 
však treba povedať, že na niektorých miestach mohla byť inštalácia predmetov 
a doplnkového materiálu voľnejšia, najmä s prihliadnutím na apercepčné 
schopnosti návštevníkov.  

Expozícia a jej jednotlivé časti sa okrem bežnej prehliadky využívajú aj na 
rôzne besedy, prednášky a vyučovania. Odbornej i laickej verejnosti sa tak 
prezentujú nielen výsledky slovenskej národopisnej vedy daného obdobia, ale 
aj zbierky SNS-EM v Martine, ktoré ako výsledok dlhoročnej výskumno-akvi-
zičnej činnosti odborných pracovníkov múzea dokumentovali a dokumentujú 
spôsob života a kultúru slovenského ľudu. 
Inštalačné techniky použité v celej časti stálej expozície ukázali tie najlepšie 
skúsenosti z výstav, pričom celému autorskému kolektívu neschádzal zo zreteľa 
fakt, že im ide o prezentáciu expozície muzeálneho typu. Vznikla tak 
národopisná expozícia, v ktorej sú použité exponáty prezentované podľa tema-
tického zoskupenia vo vývojom slede. Aplikovaná kombinácia tematického 
a vývojového princípu inštalovania sa ukázala ako vhodný spôsob riešenia 
stálej expozície. 

Po stránke obsahu i formy znamenala národopisná expozícia SNS-EM 
v Martine rokov 1974–1975 nepochybne kvalitatívne nový stupeň v príprave i 
realizácii expozícií a výstav v rámci slovenského či v československého múzej-
níctva z druhej polovice 20. storočia.  

  
 
Poznámky 
 
1  BEDNÁRIK, R.: Národopisná výstava. In: Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 
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1970, 97 rkp. s. Archív výstavno-expozičnej činnosti SNS-EM, s. 5–6. 
4  KRIŠTEK, I.: Nové národopisné expozície Slovenského národného múzea v Martine. 

In: Zborník SNM LXXI, Etnografia 18, 1977, s. 214. 
5  Tamže. 

 72 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 
 

 

 
 

Pôvodná časť národopisnej expozície Človek a pôda – zberné a koristné hospodárstvo 
(1975), ktorá bola zničená požiarom (1999). Fotoarchív SNM-EM. 

 

 
 

Pôvodná časť národopisnej expozície Človek a pôda – svadobné zvyky (1975), zničená 
požiarom v roku 1999. Fotoarchív SNM-EM. 

 

 73 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 
 
 

 
 

Pôvodná časť národopisnej expozície Človek a pôda – zvyky zimného obdobia (1975), 
zničená požiarom v roku 1999. Fotoarchív SNM-EM. 

 
 

 
 

Pôvodná časť národopisnej expozície Človek a pôda – záverená časť (1975), zničená 
požiarom v roku 1999. Fotoarchív SNM-EM. 

 74 



Etnologické rozpravy 1/2003 
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The author is mediating the opinions of some Slovak and foreign colleagues on the 
exposition activity of ethnographic museums. She is noticing the opinions of F. 
Waidacher, who emphasizes the need for taking museum visitors’ education, age and 
social competence differences and their motivation for visiting a museum into account. 
She is also noticing G. Korff’s opinions, who understands the ethnographic museums 
(according to him, it is the most successful type of a museum in Europe) to be a place of 
a science and social uniqueness – identity. At the same time, it is a place of surprises, 
what makes him to be identified with P. Sloterdijek’s opinions. P. Sloterdijek advocates 
that a museum visitor must be taken out from the position of educated and put into the 
position of the participant of the presentation, and their feelings must be changed from 
rational into emotional. Next, the author analyzes his three non-traditional examples of 
ethnographic expositions (method of a traveling theatre, negative museography, 
exposition imaginaire). 
 

 
Začnem možno netradične – do zamestnania v Slovenskom národnom mú-

zeu – Etnografickom ústave v Martine som nastúpila v čase realizácie scenára 
súčasných národopisných expozícií. Nebola som pri ich príprave, ale dobre si 
pamätám, ako sa rodili ich jednotlivé časti, ako ich prijala návštevnícka verej-
nosť a akú mali odozvu u odborníkov doma i v zahraničí. Stručne povedané – 
boli nadčasové, odborne zvládnuté a ešte aj dnes, takmer po troch desaťročiach 
vzbudzujú u návštevníkov, hlavne tých zo zahraničia, obdiv a úctu k ich auto-
rom a pravdaže aj k prezentovaným exponátom. Žiaľ, ich veľkú časť zasiahol 4. 
októbra 1999 ničivý požiar. Ako píše E. Králiková, „tento tragický pozdrav 
odchádzajúceho tisícročia zlikvidoval časť expozícií, čím bol narušený aj pô-
vodný ideový zámer komplexu stálych expozícií.“ 1 

V súčasnej dobe stojíme pred úlohou pripraviť koncepciu nových národo-
pisných expozícií. Aký význam majú stále expozície v národnom múzeu, čo 
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nimi chceme návštevníkovi povedať a akého návštevníka chceme nimi osloviť? 
To sú otázky veľmi dôležité pre muzeálnu komunikáciu, na ktoré musíme nájsť 
odpoveď, aby mohli naši pokračovatelia hodnotiť našu prácu tak dobre, ako 
oceňujeme my a naši súčasníci prácu našich predchodcov – autorov súčasných 
expozícií. V tejto súvislosti si pochopiteľne všímame a podľa možnosti sledu-
jeme tiež prácu kolegov – múzejníkov, najmä etnografov doma i v zahraničí. 
Zaujímajú nás nové formy muzeálnej prezentácie, založenej na premyslenej a 
účinnej stratégii a taktike, aj keď sme si na druhej strane vedomí, že každé 
múzeum si tieto východiskové predpoklady musí vytvoriť samo s ohľadom na 
svoje vlastné špecifiká. 

Svojím príspevkom chcem v naznačenej súvislosti sprostredkovať a priblí-
žiť názory niektorých našich domácich i zahraničných kolegov, publikované 
v odbornej tlači. Nazdávam sa, že by nám mohli pomôcť pri našej ďalšej práci 
v oblasti expozično-prezentačnej činnosti na pôde SNS-EM v Martine. 

Fridrich Waidacher vo svojej Príručke všeobecnej muzeológie2 charakteri-
zuje expozíciu ako stálu výstavu, respektíve typ muzeálnej výstavy, vytvorenej 
na dlhšie obdobie. Stála expozícia je podľa jeho názoru prezentácia interpretu-
júca konkrétnu situácie pomocou autentických dokladov. Nemožno ju 
v žiadnom prípade naturalisticky zrekonštruovať, pretože muzeálna expozícia 
by mala byť vždy len jednou z foriem interpretácie zviazanej s našou prítom-
nosťou a rovnako aj s prostredím, v ktorom sa pohybujeme. Stála expozícia 
múzea vo všeobecnosti by mala byť výrazovým prostriedkom muzeálnej práce, 
dlhodobo prístupnej návštevníkom.3 Mala by byť orientovaná koncepčne, pre-
tože sa od nej očakáva sprostredkovanie hlavného obsahu muzeálneho tezauru, 
s poukázaním na výskumné, akvizičné, dokumentačné a komunikačné ciele 
múzea. Nezastupiteľná úloha na tomto úseku odbornej činnosti prislúcha od-
borným kurátorom zbierok. Stála expozícia by mala reprezentovať adekvátne 
dobrú úroveň dokázaných poznatkov. Na rozdiel od iných prezentačných akti-
vít, akými sú napríklad krátkodobé výstavy, stála expozícia má dlhodobejší 
charakter, pričom sprostredkováva základnú orientáciu múzea. Od stálej expo-
zície sa očakáva, že jej výsledná realizácia bude zohľadňovať vzdelanostné a 
vekové rozdiely návštevníkov, ďalej rozdiely v sociálnej príslušnosti, ako aj 
motiváciu návštevníkov, ktorá ich viedla k jej návšteve . 

Každá expozícia v múzeu, aj keď vždy explicitne nepredstavuje historickú 
situáciu, by mala obsahovať prvok historického. Jeho zobrazenie môže podľa 
amerického muzeológa M. J. Ettama4 prebiehať formalisticky alebo analyticky, 
pričom formalistický prístup znamená sprostredkovávanie konkrétnych skutoč-
ností, vzťahujúcich sa na predmet. Predmety sa identifikujú datovaním, výrob-
com, funkciou či miestom pôvodu. Predmet je stredobodom záujmu návštev-
níka. V tomto prístupe sa predmet sám o sebe stáva centrom výstavy. Analy-
tický prístup znamená nielen sprostredkovanie toho, čo sa stalo. Vystavované 
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predmety sa preto dávajú do súvislostí s konkrétnymi hodnotami a sociálnymi 
okolnosťami svojej doby. Prezentované exponáty majú vyvolať u návštevníka 
otázky, vzťahujúce sa na konkrétne historické javy a rovnako aj sprostredkovať 
príslušné abstrakcie. Cieľom analytického prístupu je to, aby návštevníci po-
rozumeli prezentovaným vzťahom a aby sa zorientovali v prezentovanej situá-
cii. 

Výskumy dokázali, že pôsobivá expozícia závisí najmä od vizuálnej a 
v oveľa menšej miere od slovnej komunikácie. Pri tvorbe stálej expozície skú-
sení múzejníci odporúčajú využiť obidva prístupy – formalistický i analytický v 
ich vzájomnej kombinácii. Poznajú svojich návštevníkov, ktorí reagujú bez-
prostrednejšie na prezentované exponáty ako na slová sprevádzajúceho lektora. 

Praktické skúsenosti ukazujú, že verejnosť vníma múzeá predovšetkým cez 
ich prezentáciu, ktorej základnou formou je stála expozícia. V tejto súvislosti 
chcem spomenúť vystúpenie Gottfrieda Korffa na medzinárodnej konferencii 
SIEF 2001 v Budapešti, na ktoré nás upozornila riaditeľka ÚEt SAV Gabriela 
Kiliánová pri organizovaní odborného seminára ku koncepcii nových expozícií 
SNS-EM v Martine. Vystúpenie G. Korffa, zamerané na chápanie etnografic-
kého múzea ako miesta prekvapení, bolo publikované v zborníku vydanom 
v tom istom roku.5 G. Korff vystúpil so svojím príspevkom na želanie organi-
zátorov konferencie. A nieto divu, prišiel skutočne so zaujímavými nápadmi... 
Etnografické múzeum a jeho prezentačné aktivity charakterizuje ako miesto 
vedomostnej produkcie, ktoré si zasluhuje uznanie nielen preto, že je v Európe 
pokladané za jedno z najúspešnejších typov múzeí (aj keď nie vždy vystupuje 
pod týmto názvom), ale aj kvôli tomu, že vytvára priestor na diskusiu o tom, 
prečo je tento typ múzeí vzorom pre spoločenské vedy a inštitúciu poznania. 
Autor si to vysvetľuje tým, že etnografické múzeum je miestom, kde sa kladú 
otázky „conditio humana“, t. j. otázky o stave ľudskej spoločnosti, ktoré bývajú 
zodpovedané jednoducho a zároveň s adekvátnym nadhľadom.6 Zamýšľa sa aj 
nad významom a poslaním etnografických múzeí v dvoch základných rovinách. 
Na jednej strane ako miesta vedy a sociálnej jedinečnosti (identity) a na druhej 
strane ako miesta prekvapení. Etnografické múzeum ako miesto prekvapení 
dáva do súvislosti s názormi nemeckého filozofa Petra Sloterdijka, ktorý presa-
dzuje v etnografických múzeách koncepciu múzejných prekvapení, resp. údivu. 

P. Sloterdijk vo svojom názore na etnografické múzeá a ich prezentačné 
aktivity uprednostňuje fascináciu, čiže upútavanie pozornosti návštevníka. 
Tvrdí, že „nie sú to ponuky sociálnej jedinečnosti – identity, ktoré múzeá 
v súčasnosti robia zaujímavými, ale sú to prekvapenia, nové netradičné akcie, 
ktoré robia múzeá vyhľadávanejšími.“ 7 Názorom P. 

Sloterdijka na prezentačné aktivity múzea svojím spôsobom zodpovedá i 
koncepcia prezentačných aktivít niektorých našich, aj keď ešte nie etnografic-
kých múzeí. Priekopníkom v oblasti netradičných múzejných prezentačných 
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aktivít je riaditeľ SNM – Múzea Bojnice Ján Papco. Podľa jeho názoru každé 
múzeum by malo vychádzať zo svojej širšej podstaty, vnútorných i vonkajších 
okolností, t. j. komplexnej komunálnej i regionálnej infraštruktúry, charakteru 
vlastného sídla, skladby i kvality zbierkových fondov, prírodných, historických 
a spoločenských súvislostí – a ak chce návštevníka zaujať a dostať do múzea, 
musí prísť s niečím originálnym. To sú napríklad nočné prehliadky Múzea v 
Bojniciach, ples upírov a pod. Teda prezentácia netradičná, plná údivu a pre-
kvapení. P. Sloterdijkovi by bojnické prezentačné aktivity bezpochyby konve-
novali. Papcova koncepcia nazvaná Od inštalácie cez animáciu k inscenácii 8 by 
bola podľa neho zaujímavá tým, že má teoretické východiská a v konečnom 
dôsledku aj praktické využitie. Staticky inštalované zbierkové predmety náv-
števníkov už neuspokojujú. Ich predstavy idú ďalej. Návštevník chce vedieť, 
ako sa s prezentovanými predmetmi narábalo, na aký účel slúžili a ako sa pou-
žívali (napríklad spôsob pradenia). Úsilie dostať návštevníka z pozície vycho-
vávaného do pozície účastníka prezentácie, snaha meniť jeho pocity 
z racionálnych na emocionálne – to sa stáva hlavným cieľom uvedených pre-
zentačných aktivít. Inak povedané – zavádzanie netradičných foriem muzeálnej 
prezentácie prostredníctvom akcií, predstavení či klasického divadla. V tejto 
súvislosti spomína G. Korff teóriu „nepoznaného efektu“, 9 ktorú v divadle pre-
sadzoval Bertold-Brecht a v múzejníctve P. Sloterdijk. 

Vo svojich publikovaných názoroch naznačuje P. Sloterdijk stratégiu mú-
zea prekvapení či údivu. Úspešnosť tohto smerovania ilustruje na troch príkla-
doch existujúcich múzeí, ktoré majú význam vzdelávacích inštitúcií a plnia 
funkcie klasických múzeí, ale vo sfére svojej prezentácie pripravujú projekty 
rozličných problémov, ktoré sú pre návštevníka prekvapením. Stručne ich na-
značíme. 
l.  Prvý príklad ponúkajú expozície etnografického múzea v Neuchäteli (Fran-

cúzsko), ktoré sú už roky známe vzťahom múzea k prezentačným koncep-
ciám Jacquesa Hainarda. Zmienené múzeum má už niekoľko rokov zave-
dený systém každoročne sa meniacich výstav na spôsob putovného di-
vadla. Zo svojich prezentačných aktivít vylúčili dlhodobú stálu expozíciu, 
ktorá by sprostredkovávala základné smerovanie múzea. Hainardove vý-
stavy pracujú radikálnym a suverénnym spôsobom s trikom zmeny kon-
textu.10 

2.  Druhý príklad je charakterizovaný a v odbornej verejnosti známy ako „ne-
gačná muzeografia“.11 Túto formu prezentácie pomenoval Horia Bernea, 
riaditeľ Museé du Paysan v Palais de Sosea v Bukurešti. Po rokoch mlča-
nia pritiahlo toto múzeum v roku 1993 pozornosť svojich návštevníkov i 
pozornosť Európy výstavou o kríži. V múzeu bola inštalovaná nielen vo 
svojej kresťanskej mnohovýznamovosti, ale aj vo svojej všeobecnej for-
málnej, funkčnej a najmä symbolickej otvorenosti. Narušenie obvyklej 
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šablónovitosti bolo hlavným cieľom výstavy. To, čo bolo diskurzívne – 
teda pojmovo známe, bolo zamlčané, respektíve neukázané. Negujúca mu-
zeografia H. Bernea stavia na spojení a vylúčení zabehnutých uhlov po-
hľadu a ľahko si osvojujúcich možností riešenia. Vychádza z dlhoročných 
skúseností múzejníka a jeho vlastných citových pohnútok. Podľa G. Korffa 
sa dá predpokladať, že koncepcia H. Berneu je v kontexte s francúzskou 
etnológiou, konkrétne s jej predstaviteľmi Danielom Fabresom a Gérardom 
Althabem.12 

3.  Tretím príkladom pomenovaným ako „exposition imaginaire“ je koncepcia 
Hansa Magnusa Enzensbergera, ktorý na začiatku roku 2001 zoradil tisíc 
európskych objektov na eurocentrickej listine so snahou ironizovať a rela-
tivizovať (podľa filozofického smeru popierať možnosť objektívneho po-
znania skutočnosti) obraz Európy „in toto“.13 

Podľa mnohých odborníkov14 stoja múzeá v súčasnosi nielen filozoficky, 
ale aj prakticky na dôležitej križovatke. V ekonomicky vyspelých krajinách 
vznikajú grandiózne múzeá a robia sa v nich okázalé expozície a výstavy, zatiaľ 
čo inde vo svete trpia múzeá núdzou. A práve to núti pracovníkov tých druhých 
múzeí, aby našli motiváciu inšpirovať verejnosť k ich návšteve. Verejnosť 
skutočne vníma múzeá predovšetkým cez ich prezentáciu, a preto ich ponuka 
musí vychádzať aj z požiadaviek návštevníka.15 Otázkou sa v čoraz väčšej 
miere stáva, či pracovníci múzeí poznajú svojho návštevníka a jeho predstavy, 
názory a hlavne to, čo v múzeách hľadá. Podľa sociologického prieskumu, 
realizovaného SNM – Národným múzejným centrom v spolupráci s Katedrou 
sociológie FFUK v Bratislave v septembri 2001 vidí verejnosť hlavné poslanie 
múzea predovšetkým v uchovávaní artefaktov pre budúcnosť a poznanie (cca 
80%), v približovaní kultúry krajiny (40%), ale aj vo výchove a vzdelaní. Vý-
hrady majú respondenti najmä k technickému stavu našich múzeí a ich odbor-
nej úrovni. Z realizovaného prieskumu vyplýva prevládajúci názor, že prezen-
tácia vo forme stálych expozícií je u nás ešte stále najideálnejšou formou mu-
zeálnej komunikácie. Tvorbu expozícií ako činnosť najvyššej kvality treba 
chápať ako komplexnú úlohu napĺňanú v tíme, v ktorom pracujú odborníci 
pramenných vedných disciplín. Je preto potrebné dbať na kvalitu prezentova-
ných aktivít, najmä stálych expozícií múzeí, ale aj príťažlivých krátkodobejších 
výstav – to všetko s úctou k práci našich predkov, pre poznanie, výchovu a 
poučenie súčasníkov. No najmä pre budúce generácie...  
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Expositions of every museum are a concrete output for the public. A lot of factors in 
which a museum was established and is developing condition the dividing of the 
expositions and subsequent usage of them at other activities of a museum. Except the 
inner – economic and place conditions, museum intent, its specialization, composition 
and the extent of collections influences the realization and subsequent usage of 
expositions. How visitors utilize the expositions depends not only on the conception and 
manner of the realization of constant expositions but also on the fact where a museum is 
situated considering human agglomerations, what regressively influences the visit-rate 
and the composition of the visitors. The author is comparing the expositions of two 
foreign ethnographically aimed museums – in Rome and Oberschönenfeld, which were 
created considering collection structure and the composition of the visitors, their 
requirements and needs and also considering the possibilities of their further usage at 
other activities of the museum.  
 

 
Expozície každého múzea sú pre širokú a odbornú verejnosť jeho konkrét-

nym výstupom, výsledkom práce celého kolektívu. Prezentujú zameranie mú-
zea, jeho špecializáciu, zbierkotvornú činnosť, štruktúru, skladbu a stav zbierok 
v tom najširšom zmysle. Expozície sú zároveň determinované priestorovými 
danosťami konkrétneho múzea, jeho polohou v rámci ľudských aglomerácií a 
susedstvom rôznych inštitúcií a zariadení, ako aj charakterom ich činnosti, čo 
podstatne ovplyvňuje množstvo a štruktúru návštevníkov. Posledný uvádzaný 
faktor podmieňuje a spoluvytvára príležitosť, situáciu, kedy sa návštevník roz-
hodne navštíviť múzeum. Tieto základné vzájomne poprepletané a úzko súvi-
siace danosti, resp. východiská múzeum ako inštitúcia často nemôže ovplyvniť, 
prípadne ich môže ovplyvniť iba v malej miere. Musí ich však brať do úvahy a 
vychádzať z nich pri navrhovaní a realizovaní sprievodných podujatí, ktoré 
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robia expozíciu príťažlivejšou a detailnejšie dopĺňajú jednotlivé časti, na ktoré 
nebol v expozícii dostatočný priestor.  

Cieľom môjho príspevku je predstaviť expozície z dvoch zaujímavých, ale 
úplne odlišných európskych múzeí. Museo nazionale delle arti e tradizioni 
popolari je centrálnym národným múzeom financovaným štátom so sídlom 
v Ríme – v časti EUR, ktorá sa nachádza na južnej strane mesta. Mesta, do 
ktorého ročne prúdia státisíce turistov obdivujúcich kultúrne pamiatky od čias 
Etruskov až po moderné umenie. Napriek takýmto lákadlám večného mesta má 
múzeum stáleho aj príležitostného návštevníka svojich stálych expozícií a te-
matických výstav. Sídli v rozsiahlej budove impozantných rozmerov z 30. 
rokov 20. storočia, v tesnej blízkosti veľkej kongresovej haly, kde sa neustále 
usporadúvajú medzinárodné podujatia z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti – 
od odborne úzko špecializovaných v rámci jednotlivých vedných disciplín až 
po veľké podujatia v zábavnej oblasti. Je to štvrť s početnými ministerstvami a 
vládnymi úradmi, centrálnymi inštitúciami, so zastúpeniami veľkých obchod-
ných spoločností, ale aj s obytnými časťami a so športovými a oddychovými 
zónami. Neďaleko múzea prechádza trať metra, ktorá spája nielen jednotlivé 
časti mesta, ale aj mesto s morským pobrežím, kde sú vytvorené podmienky na 
rekreáciu a oddych. Tieto skutočnosti vytvárajú predpoklad pre početnosť a 
skladbu návštevnosti múzea, ktorá je aktivovaná jeho vlastnou činnosťou. 

Expozícia múzea sa rozprestiera na dvoch podlažiach, ktoré sú rozčlenené 
do rôzne veľkých miestností. Na prízemí sa nachádzajú dva veľké nedelené 
priestory. Prvé poschodie pozostáva z dvoch sál impozantných svojimi roz-
mermi i vnútornou výzdobou a z ďalších priestorov, ktoré nie sú práve naj-
vhodnejšie priestorovo členené pre rozsiahlejšie výstavné a expozičné aktivity. 
Stálu expozíciu tvoria štyri základné časti, pozostávajúce z viacerých tematic-
kých okruhov. Najväčšia časť má názov Pôda a zamestnanie, nasleduje časť 
Spôsob života a bývanie, tretia má názov Obrady sviatkov a zvyky, posledná je 
zameraná na Texty a doklady .  

V prvej časti je veľká plocha venovaná tradičnej doprave. Na muzeálnych 
predmetoch a fotografiách sú prezentované tradičné spôsoby transportu a do-
pravy používané v Taliansku. Na začiatku sú predstavené spôsoby a pomôcky 
používané pri transporte na ľudskom tele, nasleduje preprava materiálov oslom 
a napokon záprahy rožného statku v rôzne konštruovaných vozoch podľa druhu 
nákladu – od poľnohospodárskych plodín, tekutín až po prepravu mramorových 
kvádrov. Pozornosť je venovaná aj zvláštnemu spôsobu transportu vína, ktorá 
sa realizovala na okolí Ríma v sudoch na dvojkolesových vozíkoch. Záver je 
venovaný preprave sicílskymi dvojkolesovými vozíkmi s rozsiahlou charakte-
ristickou výzdobou. Okrem dopravných prostriedkov a predmetov súvisiacich s 
dopravou tvoria súčasť expozície aj predmety, ktoré s problematikou dopravy a 
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transportu síce funkčne nesúvisia, ale sú opatrené výzdobou, zobrazujúcou 
určité spôsoby prepravy.  

V rámci poľných prác je pozornosť venovaná pestovaniu obilnín, olív, ko-
nopí a ich spracovaniu, ale aj vodným mlynom a pekárstvu, teda konečnému 
spôsobu spracovania vypestovaných obilných produktov. Pastiersku kultúru 
reprezentuje chov zvierat (ovce, osly) a spracovanie mliečnej produkcie, najmä 
výroba syrov. Pomerne obsažne je zastúpené poľovníctvo prostredníctvom 
tradičných loveckých zbraní a spôsobom lovu nielen veľkých zvierat, ale i 
drobného vtáctva. Pre suchozemca je zaujímavá časť venovaná práci na mori – 
tradičnému rybárstvu. Okrem rôznych druhov lodí a člnov má návštevník mož-
nosť zoznámiť sa so spôsobom lovu, výrobou náradia (siete, koše ap.) až po 
sušenie rýb na slnku. Autori expozície venovali pozornosť aj špeciálnemu javu 
príznačnému pre Benátky, a to preprave osôb na charakteristických člnoch – 
gondolách. Jednu z nich, nádherne zdobenú Kráľovnú Margeritu, môže náv-
števník vidieť celkom zblízka. Časť orientovaná na prácu remeselníka je čle-
nená podľa materiálov, ktoré spracúvajú jednotlivé remeslá – drevo, rastlinné 
vlákna, živočíšne materiály, hlinu, kovy a kameň. Osobitne sa autori venovali 
životu remeselníkov – spôsobu predaja výrobkov cez podomových obchodní-
kov, na trhoch, v obchodoch ap. Pre návštevníka sú zaujímavé vývesné štíty, 
reklamné drobné tlače, staré fotografie z autentického prostredia, ale aj amatér-
ske umelecké dielka, ktoré zachytávajú atmosféru predaja rôznych produktov a 
výrobkov.  

Spôsob života a bývanie – to je názov druhej časti opisovanej stálej expo-
zície. V prvej podskupine zameranej na bývanie možno vidieť rozmanitosť 
tvarov, materiálov a výzdoby domov, ako aj celých usadlostí a hospodárskych 
objektov vo vytypovaných oblastiach Talianska. Vybavenie interiéru roľníka 
nás zavedie do obdobia z konca 19. a začiatku 20. storočia. Pre bežného náv-
števníka, ale aj pre odbornú verejnosť sú interesantné jednotlivé druhy, tvary 
ohnísk a naznačený spôsob ich používania s príslušným mobiliárom, rovnako 
ako aj druhy a tvary zdobeného nábytku.  

V druhej podskupine s názvom Každodenná činnosť a život je možné sle-
dovať činnosti, ktoré sa vykonávajú bežne, opakovane každý deň. Ide predo-
všetkým o spracovanie textilných vláken – pradenie, pletenie, tkanie, zhotovo-
vanie odevu a bytových textílií a ich výzdobu. Tematická podskupina, prelo-
žená z talianskeho jazyka ako Každodenná strava, je orientovaná na prípravu 
cestovín, pečiva, tradičných druhov jedál, ale aj na spracovanie a prípravu 
pokrmov z mäsa a rýb.  

Tretia tematická podskupina nazvaná Kolobeh života sa venuje rodinným 
zvykom a činnosti pri narodení a výchove detí, ich hrám, hračkám a udalostiam 
ich života (náboženské obrady). Svadbe je v expozícii ponechaný väčší prie-
stor. Autori sa ju snažia prezentovať čo najkomplexnejšie – od samotného ob-
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radu sobáša cez odev až po zábavnú zložku. Rovnako je postihnuté aj časové 
kritérium – návštevník má možnosť vidieť aj časti svadby z druhej polovice 20. 
storočia. Nechýbajú ani zvyky pri úmrtí človeka a počas pohrebu, ako aj úprava 
hrobov zosnulých. Záver časti Spôsob života a bývanie patrí tematike magic-
kých predstáv a ľudovému liečeniu. 

Obrady sviatkov a zvyky – tretia hlavná časť expozície zahŕňa kalendárne 
zvyky a sviatky. Veľa priestoru je vymedzeného Vianociam, kde zaujmú pre-
dovšetkým betlehemy. Masky z obdobia fašiangov tvoria pre bežného návštev-
níka nepochybne najpútavejšiu časť expozície. Nechýba ani prezentovanie 
zvykov a obradov počas veľkonočného obdobia. Osobitné miesto je venované 
alegorickým vozom a náboženským procesiám, ktoré tvorili v Taliansku výz-
namnú súčasť života obyvateľstva.  

Pre nás je zaujímavá tematická časť pod názvom Geografické rozšírenie 
svätých (Geografia del sacro), v ktorej sa venuje pozornosť kristologickému 
kultu, mariánskemu kultu, svätyniam a chrámom, jednotlivým pútnickým 
miestam, centrám, votívnym predmetom a púťovým pamiatkam – suvenírom. 
Tematická časť zameraná na profánne sviatky predstavuje predovšetkým obdo-
bie karnevalu a pre naše prostredie absentujúcu tematiku commedie delle arte 
so svojimi charakteristickými postavami a kostýmami. V podstate ide o ľudové 
divadlo s vysokou mierou improvizácie. Nadväzuje naň prezentácia ľudových 
hudobných nástrojov a hudobných zoskupení. Formy pouličného divadla, in-
štalované v nasledujúcej časti, sú ďalším javom, ktorý v našom prostredí ab-
sentuje – ide o rôzne formy od artistických vystúpení cez kabaretné skeče, 
pantomimické etudy až po bábkové divadlo.  

Rozsiahlu časť expozície tvorí odev mužov a žien, jeho materiály, vý-
zdobné techniky a motívy, príznačné pre jednotlivé oblasti Talianska. Odevné 
komplety, vrátane úpravy a pokrývok hlavy, sú vyinštalované na figurínach s 
presným upravením jednotlivých súčastí tak, ako ich nosil pôvodný majiteľ. 
Komplety sú doplnené voľným vyinštalovaním niektorých zdobených odev-
ných súčastí, na ktorých má návštevník možnosť vidieť variabilnosť tvarov, 
výzdoby a materiálu. Popri odeve sú vystavované tiež šperky, ktoré nosili oby-
vatelia vidieckych oblastí. Ide predovšetkým o náhrdelníky, náušnice, prívesky 
a brošne, ktoré slúžili aj ako spínadlá na ženských odevných súčastiach. Vyro-
bené bývali zvyčajne z rôznych kovov a zo striebra v kombinácii s drahými 
kameňmi a najmä s opracovaným koralom.  

Posledná zo štyroch hlavných častí expozície má názov, ktorý by sme 
mohli preložiť ako Texty a doklady (písomnosti, tlače). Venovaná je ľudovým 
tlačiam a tlačeným prejavom, ktoré boli v minulosti značne rozšírené v tradič-
nom prostredí a svojou existenciou výrazne vplývali na život miestneho oby-
vateľstva. Stávali sa prostriedkom šírenia informácií a vedomostí, prípadne 
poučenia a zábavy. Súčasne ovplyvňovali aj estetický názor a vkus širokej 
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pospolitosti. Konkrétne ide o almanachy, kalendáre, mesačníky, rôzne tlačené 
obrázky s ponaučeniami a prísloviami, spoločenské hry, obrázky pre deti, há-
danky, jarmočné tlače ap. Na našom území je táto problematika v sfére záujmu 
múzeí zatiaľ iba v ojedinelých prípadoch. 

Tematické členenie celej expozície je len málo odlišné od toho, na aké sme 
zvyknutí u nás. Postihuje najširšiu škálu činnosti človeka na vidieku a v mes-
tečkách, ktorá charakterizuje územie Talianska. Podáva veľmi komplexný a čo 
najobjektívnejší obraz o živote a kultúre obyvateľov talianskeho vidieka. Čle-
nenie vychádza z prirodzeného rytmu každodenného života naplneného prácou, 
ale i sviatočnými chvíľami, prezentuje vedomosti a umelecký prejav prostého 
človeka. Z vlastného poznania môžem povedať, že cudzinec na prvý pohľad 
postrehne podobnosti aj odlišnosti so svojou kultúrou. Proporčné zastúpenie 
rozsahu jednotlivých častí či počtu exponátov zodpovedá dôležitosti a frekven-
cii používania v pôvodnom prostredí. Nepochybne reprezentuje aj štruktúru 
zbierok múzea a ich profiláciu – zastúpenosť trojrozmernými predmetmi, foto-
grafiami, písanými, tlačenými a inými spôsobmi dokumentovania javov života 
a kultúry miestneho obyvateľstva.  

Miesto inštalovania jednotlivých častí expozície je podmienené reálnymi 
priestorovými podmienkami múzea. Zbierka rozmerovo väčších prepravných 
prostriedkov, ktorá si vyžaduje väčšiu výstavnú plochu, je umiestnená vo väč-
ších priestoroch. Tie dovoľujú predmety voľne vyinštalovať tak, že si ich náv-
števník môže pozrieť z každej strany. Na inštalovanie ľudských obydlí, pre-
zentovaných v osobitnej časti, by bol potrebný enormný priestor a tak sú náv-
števníkovi priblížené prostredníctvom dokumentárnych fotografií a modelov – 
verných miniaturizovaných kópií viacerých typov ľudských obydlí.  

Spôsob inštalovania vychádza z veľkosti jednotlivých exponátov. Rozme-
rovo veľké predmety sú vystavené voľne na zvýšených pódiách, v ktorých je 
zabudované osvetlenie a na ktorých je umiestnený aj popis exponátov. Menšie 
predmety sú radené do významovo súvisiacich alebo nadväzujúcich celkov. 
Uložené sú vo veľkopriestorových vitrínach alebo kójach, a to podľa rozmeru 
miestností, predmetov, ich počtu a rozsahu významového celku. Ak je potrebné 
ich upevnenie v priestore, použitý je taký spôsob, ktorý predstaví exponáty v 
optimálnej podobe a tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.  

Dve väčšie, rozmermi a výzdobou impozantné sály využíva múzeum na 
realizovanie vlastných alebo prevzatých výstav. V dramaturgii výstav sa kladie 
dôraz na čo najväčšiu atraktívnosť s cieľom vzbudiť záujem návštevníkov a 
udržať si ho. Múzeum intenzívne spolupracuje predovšetkým so zahraničnými 
partnermi. Tieto kontakty sa snaží zhmotňovať formou zaujímavých prevzatých 
výstav. Základ návštevníkov múzea tvoria školské skupiny, ktoré si prehliad-
kou expozícií a výstav rozširujú a kompletizujú vedomosti o histórii a kultúre 
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Talianska. Zároveň sa zoznamujú s históriou, kultúrou a umením krajín, s kto-
rými múzeum spolupracuje. 

Akcie pre návštevníka organizujú pracovníci múzea v súčinnosti s realizo-
vanými výstavami priamo v ich priestoroch. Tieto aktivity dopĺňajú a upresňujú 
tematiku prezentovanú vo výstave s tým, že návštevníka aktívne zapájajú do 
diania. Okrem výstavných priestorov slúži na tento účel multimediálna sála, 
ktorá je lokalizovaná na konci prehliadkovej trasy po expozíciách. Obsahuje 
technické vybavenie na prezentáciu filmov, nahrávok, tu sa konajú rôzne pred-
nášky a besedy podľa osobitného programu. Takouto komplexnou činnosťou 
zameranou na získanie záujmu verejnosti si múzeum úspešne udržiava početnú 
návštevnosť i v takom prostredí, ako je Rím, oplývajúci nespočetnými láka-
vými ponukami múzeí, galérií a pamiatok najrôznejšieho druhu. Tkvie to nepo-
chybne aj v tom, že múzeum, vychádzajúc so svojho profilovania, ponúka 
niečo osobité, niečo, čo sa v iných rímskych múzeách nenachádza a čo cieľave-
domou koncepčnou prácou ponúka svojmu návštevníkovi. Schwäbisches Vol-
kskundemuseum v Oberschönenfelde (Nemecko) je možné na základe našej 
zaužívanej špecifikácie charakterizovať ako múzeum s vlastivedným zamera-
ním, s osobitým dôrazom na etnológiu. Spravujú ho regionálne samosprávne 
orgány Švábska. Je to múzeum, ktoré existuje len osem rokov a žije v závide-
niahodnej spolupráci so sesterciánskym ženským rádom, situované priamo v 
areáli jeho kláštora. Kláštor leží asi 30 km na juh od Augsburgu, na okraji chrá-
neného prírodného územia s lesným porastom, v prekrásnej scenérii mierne 
zvlnenej krajiny, predurčenej na aktívny oddych. Neveľké upravené dediny na 
okolí poskytujú možnosť ubytovania v súkromných – väčších alebo menších 
penziónoch. Prírodný park a jeho okolie ponúka početné poznávacie prírodo-
vedné, turistické a cykloturistické trasy. Múzeum a kláštor sú veľmi vítaným 
spestrením programu, prípadne úvodným zdrojom informácií o regióne alebo 
náhradným programom pre početných návštevníkov pri nepriaznivom počasí. 
Upravený a mimoriadne precízne udržiavaný celý areál kláštora pozostáva z 
viacerých objektov. Najväčší z nich tvorí vlastný kláštor s barokovým kosto-
lom, v ďalších budovách sú okrem administratívnych a prevádzkových priesto-
rov múzea a kláštora umiestnené výstavné sály a depozitáre múzea, reštaurácia, 
obchod s predmetmi náboženského charakteru a suvenírmi (knihy, hudobné 
nahrávky, ozdobné predmety, umelecké diela, kalendáre ap.), ďalej pekáreň a 
predajnička s tradičným chlebom a pečivom, ako aj predajňa s produktmi pre 
racionálnu výživu. V priestoroch okolo objektov je udržiavaná muzeálna zá-
hrada s liečivými rastlinami a koreninami, ktoré tu pôvodne dlhé roky pestovali 
mníšky, rozsiahly areál na oddych a šantenie detí a za neveľkým potokom aj 
tradičná usadlosť roľníka s pôvodným zariadením. Priestory múzea sa nachá-
dzajú v ôsmich rôzne veľkých budovách, ktoré pôvodne slúžili hospodárskym 
účelom kláštora. Po náročnom, ale veľmi účelnom a pôsobivom zrekonštruo-
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vaní vytvárajú areál múzea, ktorý zachováva pôvodné rozmiestnenie jednotli-
vých stavieb a ich vonkajšiu podobu. Prepojenie a vybavenie vonkajších a 
vnútorných priestorov je zosúladené tak, že rešpektuje potreby návštevníka a 
zároveň požiadavky prevádzky i jednotlivých činností múzea.  

Za krátku dobu existencie múzea sa pracovníkom podarilo zhromaždiť po-
četné predmety, ktoré dokumentujú spôsob života a kultúru obyvateľov Šváb-
ska. Veľkú skupinu tvorí zaujímavá a typologicky rozsiahla zbierka poľnohos-
podárskych strojov a náradí, predmetov na spracovanie mlieka a ďalších po-
ľnohospodárskych produktov. Je to zároveň aj jedna časť expozície, umiestnená 
v samostatnej budove, ktorá prezentuje najrozšírenejší spôsob obživy miest-
nych obyvateľov. Druhú časť, situovanú v ďalšej, osobitne postavenej budove, 
tvorí prírodovedná expozícia, venovaná faune a flóre regiónu, s čiastočným 
prepojením na etnologické témy, ako je napríklad lov zveriny a využívanie 
prírodných produktov v minulosti a dnes (drevo, koža ap.). Návštevník má 
možnosť zblízka vidieť jednotlivé druhy zvierat spolu s presným zobrazením 
prostredia, v ktorom žili a žijú.  

Zaujímavý a u nás zatiaľ absentujúci prvok prezentovania spôsobu života v 
minulých desaťročiach je interiér roľníka zo 40. rokov 20. storočia. Ide o kom-
pletne prenesené zariadenie domu, jeho jednotlivých priestorov do najmenších 
detailov. Do múzea sa tak dostalo kompletné zariadenie, aké sa zachovalo v ur-
čitom roku, po úmrtí všetkých členov domácností bez toho, aby sa v ňom obja-
vili ďalšie kultúrne nánosy. Pre autentický spôsob prezentovania interiéru celej 
domácnosti je nevyhnutné získať práve takto zachovaný celý komplex. To, že 
sa to pracovníkom múzea podarilo, je v muzeálnej praxi veľmi ojedinelým 
javom. Zámer predstaviť fakty, situáciu a atmosféru v určitom konkrétnom čase 
čo najpresnejšie pocíti návštevník okamžite, ako zastane pred jednotlivými 
kójami – jednoducho čaká, z ktorej strany prídu domáci, lebo má dojem, že 
niekam práve odbehli. 

V ďalšej budove múzea sú výstavné priestory situované na dvoch po-
dlažiach. Prízemie je členené na vstupnú časť s potrebnými sociálno-prevádz-
kovými priestormi a štyri rôzne veľké výstavné sály, ktoré rešpektujú pôvodné 
členenie budovy. Jeden veľký spoločný priestor na poschodí delia len nosné 
drevené piliere pôvodnej strešnej konštrukcie, na ktorej je možné z vnútornej 
strany vnímať majstrovstvo starých tesárov. V týchto priestoroch inštalujú 
pracovníci múzea krátkodobejšie výstavy. Zároveň tu prebiehajú aj viaceré, 
tematicky zaujímavé kultúrne aktivity pre návštevníkov múzea.  

Názornosť expozícii si vyžiadali praktické skúsenosti s návštevníkom a 
citlivá reakcia na ich požiadavky. Dotýka sa to i časti venovanej prírode, na-
priek tomu, že múzeum sa nachádza v bezprostrednej blízkosti, na okraji chrá-
neného prírodného územia. Oberschönenfeld je víkendovým a dovolenkovým 
miestom veľkého počtu obyvateľov Ausgburgu, Mníchova a ďalších nemec-
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kých miest, kde návštevníci majú možnosť prejsť kus krásnej prírody a po-
okriať v areáli kláštora – múzea. Vo vytvorenom priestore je príležitosť získať 
nové informácie, vedomosti alebo emotívne zážitky v spoločnosti umeleckých 
a kultúrnych dokladov. Pamätá sa aj na priestor pre šantiace a neposedné deti, 
ktorých pozornosť je podstatne kratšia ako u dospelého človeka. Tu možno 
získať základnú orientáciu o regióne alebo si ju na záver pobytu v okolitej 
prírode pripomenúť. Celý areál je ideálnym miestom na celodenné pobyty, 
čomu zodpovedá i vybavenosť základných služieb pre návštevníka – stravova-
cie a oddychové možnosti. V priestoroch medzi jednotlivými budovami sa 
počas celého leta konajú početné akcie – od predvádzania jednoduchších tech-
nológií domáckej a remeselnej výroby, ktoré si môže návštevník aj sám vyskú-
šať, cez trhy a predajné akcie až po kultúrne a hudobné podujatia. Návštevník 
nepostrehne, že areál spravujú dve inštitúcie – kláštor a múzeum, obidve sa 
vzájomne rešpektujú a dopĺňajú. Je to citlivé, príkladné prepojenie cirkevného a 
svetského, civilizácie a prírody, oddychu a práce, poznávania a zábavy.  

Svojím príspevkom som sa chcela podeliť o poznatky a postrehy, ktoré 
som získala z pracovných kontaktov s kolegami uvádzaných múzeí pri realizá-
cii výstavy Poklady ľudovej kultúry Slovenska a ktoré som si potvrdila aj nie-
koľkodňovým pracovným pobytom. Počas neho – v priebehu inštalovania a 
rozoberania výstavy – som mala možnosť bližšie spoznať každodenný chod a 
problémy múzeí. Spomínané múzeá majú síce rôznu genézu a celkom odlišné 
prostredie, kde sú lokalizované, a tým aj motív a čas, kedy do nich vstúpi náv-
števník – napriek tomu majú veľa spoločného. Múzeá musia reagovať na pri-
pomienky a požiadavky návštevníka v tom smere, že výsledky svojej činnosti 
by mali prezentovať s prihliadnutím na existujúcu návštevnícku „klientelu“ – 
na svojho konkrétneho návštevníka, jeho vedomosti a emotívne vybavenie. 
Obidvoje – vedomosti a emócie je potrebné rozvíjať a stimulovať v pozitívnom 
smere. Návštevník chce vedieť, na čo sa díva a na čo prezentované exponáty 
slúžili – nepodceňujme tento moment, mladé generácie mnohé predmety nepo-
znajú a už vôbec nie ich funkciu. Nepoznaných predmetov neustále pribúda, čo 
je pochopiteľné, veď sa vytratili, alebo sa pomaly vytrácajú z nášho života. Ak 
sa návštevník múzea nemá možnosť dozvedieť o nich viac, prejde popri nich 
takmer bez povšimnutia. Moje skúsenosti mi potvrdzujú, že názorne, vysvet-
ľujúco stavané expozície sú čoraz žiadanejšie a navštevovanejšie, napriek tomu, 
že v určitom období boli k takto realizovaným expozíciám výhrady, pretože 
prevažná väčšina prezentovaných javov bola mnohým návštevníkov dôverne 
známa. Situácia sa ale zmenila. Nechcem tým povedať, že netreba návštevníka 
osloviť aj z emotívnej stránky, predstaviť mu variabilnosť tvarov a výzdoby, 
ktorá veľakrát udivuje. Nazdávam sa, že zdôrazniť výzdobu, tvary predmetu je 
potrebné na predmetoch, javoch známych, kde sa pozornosť sústredí na krásu. 
Javy, predmety neznáme treba najprv predstaviť, vysvetliť. Musíme však po-

 88 



Etnologické rozpravy 1/2003 

znať návštevníka, mali by sme vedieť, aký je, čo vyžaduje, čo ho osloví, ale aj 
čo mu chýba, čo by sme mali vhodnou a príťažlivou formou doplniť v jeho 
dnešnom živote.  

Nezanedbateľný moment, ktorý stále výraznejšie vystupuje do popredia, je 
stále užšie prepojenie múzea s prostredím, kde sa nachádza, tzn. s najbližším 
okolím. Rovnako dôležitá je aj aktívna komunikácia so vzdialenejšími part-
nermi. Tým si múzeum zabezpečuje nielen návštevnosť a záujem o výsledky 
svojej práce, ale stáva sa tak šíriteľom, ako aj prijímateľom nových informácií a 
vedomostí. Tieto zámery sa nepochybne darí realizovať spomínaným múzeám, 
hoci sú lokalizované v diametrálne odlišnom prostredí, a tým majú aj iné vý-
chodiskové podmienky. Uvedené skutočnosti však berú do úvahy, vedia z nich 
vyťažiť, a preto sú výsledky ich práce výborné, porovnateľné a zároveň inšpi-
rujúce pre mnohé ďalšie múzeá. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Celkový pohľad na kláštor a Schwäbisches Volkskundemuseum – 
Oberschönenfeld (SRN). 
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Predajňa chleba pečeného v kláštore – Schwäbisches Volkskundemuseum, 
Oberschönenfeld (SRN). 

 
 

 
 

Ukážka tradičnej výroby v areáli múzea – Schwäbisches Volkskundemuseum, 
Oberschönenfeld (SRN). 

 90 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 
 

Múzeum Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari – Rím (Taliansko). 

 

 
 

Výstava SNM-EM Poklady ľudového umenia Slovenska – Museo nazionale delle arti e 
tradizioni popolari – Rím (Taliansko). 
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Z návrhov koncepcií nových etnologických expozícií SNM-EM 
 

Marta Pastieriková 
 
 
Kľúčové slová: návrhy koncepcií nových expozícií, vedeckovýskumná úloha, ľudová 
kultúra Slovenska v stredoeurópskom kontexte, medzinárodná konferencia 
Key words: conception proposals of new expositions, scientific research, Slovak 
traditional culture in the Central-European context, international conference  
 
The author gives a chronological summary of existing attempts at the realization of a 
conception of new ethnological expositions of SNM-EM in Martin. She informs on the 
research work Slovak Traditional Culture in the Central-European Context, which is 
aimed at the elaboration of a basic conception, libretto and technical script of new 
constant expositions. A raw draft of the conception of expositions has been commented 
at the land of SNM-EM in Martin and also at the meeting with scientific staff of Institute 
of Ethnology SAV in Bratislava. After being objected, it will be placed into the program 
of 3. International Conference of Central and South-East European Ethnological 
Museums, which will take place in Martin in October 2003. The reports from the 
conference will be published in Slovak Ethnography, Issue 4/2003, published by Institute 
of Ethnology SAV. 

 

Po sprístupnení stálych národopisných expozícií SNM-EM v Martine v ro-
koch 1974–1975 sústredilo vedenie múzea všetky svoje odborné kapacity na 
prípravu a realizáciu národopisnej expozície v prírode – Múzea slovenskej 
dediny. Hlavným cieľom múzea v prírode bolo vytvoriť ilúziu o autentickom 
spôsobe bývania a vôbec života na slovenskom vidieku v druhej polovici 19. 
storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia, a to formou originálnych alebo 
rekonštruovaných interiérov. V Múzeu slovenskej dediny sa jednotlivé arte-
fakty inštalovali v relatívne prirodzenom prostredí – v tradičných interiéroch a 
hospodárskych objektoch. V prípade originálnych objektov ľudového staviteľ-
stva získaných spolu s vnútorným vybavením – dokonca vo svojom pôvodnom, 
takmer autentickom prostredí. 

V súvislosti s rýchlo postupujúcou výstavbou múzea v prírode sa začali 
ozývať hlasy zvažujúce potrebu perspektívne prebudovať stále expozície SNM-
EM v „kamennej budove“. Už koncom 70. rokov 20. storočia začala vo vedení 
múzea rezonovať myšlienka národopisnej klenotnice, orientovanej na proble-
matiku tradičnej výtvarnej kultúry. Začiatkom 80. rokov rozhodlo vedenie 
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múzea o potrebe vedeckej ašpirantúry zameranej špeciálne na túto problema-
tiku u prof. R. Jeřábka. V rámci existujúcich národopisných expozícií z rokov 
1974–1975 boli v hlavnej budove SNM-EM z oblasti výtvarnej kultúry ľudu 
inštalované hlavne esteticky zaujímavo dotvorené úžitkové predmety (expozí-
cia Človek a materiál). Ľudové umenie v užšom zmysle slova (maľba, plastika, 
grafika) nemalo v týchto expozíciách vyhradené svoje adekvátne miesto. 
V tradičnom prostredí malo prevažne sakrálny charakter a možno aj preto sa 
jeho prezentácia v rámci expozícií z polovice 70. rokov 20. storočia nerealizo-
vala. Druhou príčinou mohol byť fakt, že artefakty tradičného umenia, vrátane 
sakrálnych, boli od novembra 1968 do marca 1975 náplňou Galérie ľudového 
výtvarného umenia,1 situovanej na 3. poschodí SNM-EM. V nasledujúcich 
rokoch sa náplň Galérie postupne menila (Súčasní hrnčiari a džbankári,2 Sú-
časní slovenskí rezbári,3 Ľudový textil4), istý čas sa využívala na Bienále fantá-
zie,5 až napokon v druhej polovici 80. rokov 20. storočia bola „nerozvážne 
zrušená“.6 Zbierková kolekcia sakrálneho ľudového umenia zostala tak na dlhé 
obdobie zavretá v depozitároch múzea. 

S myšlienkou nových expozícií s osobitným zreteľom na „umelecké dotvá-
ranie životnej reality“ prišiel v novembri 1985 aj K. Strelec. Svoje konkrétne 
predstavy sformuloval v materiáli pod názvom Koncepcia expozičnej činnosti 
SNM-EÚ v Martine do roku 2000.7 Prebudovanie existujúcich národopisných 
expozícií z polovice 70. rokov 20. storočia odporúčal tiež najmä s ohľadom na 
plánované ukončenie Múzea slovenskej dediny, ktorého výstavba v tom čase 
rýchlo napredovala. Ako pendant skanzenového modelu tradičnej kultúry navr-
hoval stálu expozíciu v sídelnej budove SNM-EÚ orientovať na prezentáciu 
jednotlivých javov ľudovej kultúry v časovej postupnosti, a to od najstaršieho 
slovenského osídlenia po súčasnosť. Za reálne pritom pokladal postihnutie 
historického vývoja v skratkovitej podobe. Svoje názory bližšie nešpecifikoval, 
keďže išlo o neveľký elaborát. Zamýšľal sa v ňom tiež nad využitím Botanickej 
záhrady, ako aj jednotlivých priestorov muzeálnej budovy. Napríklad depozi-
táre na treťom poschodí navrhoval využiť na expozičné účely, a tak im prina-
vrátiť ich pôvodnú funkciu, ktorá im bola určená v architektonickom projekte 
M. M. Harminca.8 V reálnom živote sa z pracovní odborného oddelenia v uve-
dených priestoroch vytvorili pred pár mesiacmi nové depozitáre. V dôsledku 
reštitúcií bolo totiž potrebné odsťahovať z kaštieľa v Trebostove všetky zbier-
kové predmety, ktoré tam boli umiestnené v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Rea-
lita na začiatku 21. storočia je v tomto ohľade celkom iná ako v zmienenom 
období. Pri koncepcii nových expozícií ju treba rešpektovať a vychádzať z nej. 

V priebehu 90. rokov 20. storočia začala myšlienka nových národopisných 
expozícií rezonovať nanovo a omnoho nástojčivejšie ako dovtedy. Po viacerých 
odporučeniach Vedeckej rady SNM-EM počas rokov 1993 a 1994 bol v januári 
1995 menovaný pracovný tím na vypracovanie zámeru nových expozícii (Z. 

 93 



Etnologické rozpravy 1/2003 

Mintalová, E. Pančuhová, E. Králiková) na čele s riaditeľom SNM-EM, ktorým 
bol v tom čase M. Kiripolským. O rok a pol nato – v júli 1996 predložila Z. 
Mintalová plánovací list vedeckovýskumnej úlohy pod názvom Zámer nových 
národopisných expozícií SNM-EM v Martine a následne v septembri 1996 aj 
návrh projektu vedeckovýskumnej úlohy s rovnakým názvom.9 Začiatok jej 
plnenia bol naplánovaný na október 1996. Ťažisko úlohy malo spočívať 
v štúdiu zahraničnej literatúry, prehliadke vytypovaných múzeí a na záver vo 
vypracovaní zámeru nových národopisných expozícií SNM-EM, ktorý mal byť 
hotový v marci 1998. V návrhu projektu bola naznačená základná vízia zámeru 
nových expozícií „v súvislosti s nedostatkom depozitárnych priestorov“, pri-
čom bola navrhnutá „možnosť určitého skĺbenia výstavno-prezentačného po-
hľadu na nové expozície s určitým študijným, typologickým a klasifikačným 
riešením prezentácie zbierok“.10 Návrh projektu bol predložený na rokovanie 
Vedeckej rady koncom roku 1996. Členovia rady úlohu neschválili. Vypraco-
vané materiály zostali – podobne ako predchádzajúca iniciatíva K. Strelca – iba 
v podobe návrhu.  

V roku 1997 prišiel vtedajší riaditeľ SNM-EM M. Mešša s návrhom riešiť 
problematiku koncepcie nových národopisných expozícií formou verejného 
konkurzu. Nevylučoval pritom ani externý spôsob riešenia. K vypísaniu kon-
kurzu nakoniec nedošlo a problém nových expozícií sa na istý čas odsunul do 
úzadia. 

V marci 1997 vypracovala E. Králiková návrh vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa mala konať v nasledujúcom roku pri príle-
žitosti okrúhlych jubileí slovenského múzejníctva a SNM.11 V programe navr-
hovanej konferencie figurovala medzi iným aj problematika nových národopis-
ných expozícií SNM-EM. V septembri 1998 sa medzinárodná konferencia na 
pôde SNM-EM v Martine skutočne konala. Realizovala sa však s celkom iným 
tematickým zameraním, a to pod názvom Medzinárodná spolupráca národných 
múzeí krajín Stredoeurópskej iniciatívy. O nových expozíciách SNM-EM sa na 
konferencii nehovorilo. 

Dňa 4. októbra 1999 postihol SNM-EM v Martine ničivý požiar. Zhorela, 
resp. bola zničená zhruba polovica prvej časti stálej expozície Človek a pôda, 
situovaná na prvom poschodí múzea. Večná pravda, že všetko zlé je na niečo 
dobré, sa potvrdila aj v tomto prípade. Pri odstraňovaní následkov požiaru 
vznikla potreba stavebne upraviť komunikačne jednoliatu expozičnú plochu na 
celom prvom poschodí múzea. Z bezpečnostných dôvodov bola rozčlenená na 
tri časti – dve veľké bočné sály a stredný komunikačný priestor. Jeho deliaca 
stena sa takmer úplne odstránila, a tým perfektne presvetlila celú chodbu a 
schodište. Pri rekonštrukcii ľavého krídla zničených expozícií boli odstránené 
všetky dodatočne vybudované priečky a konštrukcie. Vznikol dojem, akoby sa 
existujúca výstavná sieň naraz priestorovo výrazne zväčšila. V skutočnosti sa 
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iba ukázala v celej svojej pôvodnej kráse – maximálnej funkcionalistickej jed-
noduchosti a zároveň veľkorysej reprezentatívnosti.12 

Po nástupe nového vedenia SNM-EM v júli 2000 (M. Halmová, E. Králi-
ková) bol do plánu hlavných úloh múzea na rok 2001 zakomponovaný aj návrh 
na vedeckovýskumnú úlohu zameranú na prípravu nových expozícií SNM-EM. 
Dostala názov Ľudová kultúra a jej prezentácia z pohľadu súčasných múzejní-
kov – etnológov. Jej hlavnou riešiteľkou sa mala stať Z. Mintalová. V decembri 
2000 však odstúpila z funkcie vedúcej výskumného oddelenia, v dôsledku čoho 
došlo aj k personálnym a koncepčným zmenám pri plánovaní danej úlohy. 

Nová riešiteľka (M. Pastieriková) navrhla širší pracovný kolektív (D. Fer-
klová, A. Gazdíková, E. Králiková, Z. Mintalová,13 E. Pančuhová) a nový ná-
zov úlohy: Ľudová kultúra Slovenska v stredoeurópskom kontexte. V ňom je 
v skratke zakomponovaný aj zámer a základná koncepcia nových etnologic-
kých expozícií SNM-EM v Martine. Takto postavená vedeckovýskumná úloha 
bola oficiálne odsúhlasená na Vedeckej rade SNM-EM v decembri 2001, na 
ktorej bol predložený jej písomný návrh. Hlavným cieľom úlohy, plánovanej na 
roky 2002–2007, je vypracovanie základnej koncepcie, libreta a technického 
scenára nových etnologických expozícií SNM-EM. Za veľmi dôležitý moment 
sa pritom pokladá práve kvalitná východisková koncepcia, v ktorej by mali byť 
zohľadnené moderné európske trendy. Pred vypracovaním definitívnej podoby 
by mala byť konfrontovaná s existujúcimi etnologickými expozíciami 
v strednej, východnej i západnej Európe. Aby sa scenáristom podarilo zachytiť 
moderný európsky trend, je do plánov SNM-EM zahrnutá aj osobná prehliadka 
vytypovaných etnologických múzeí v zahraničí. V polovici októbra 2003 plá-
nuje SNM-EM zorganizovať na svojej pôde v poradí 3. medzinárodnú konfe-
renciu etnologických múzeí strednej a juhovýchodnej Európy, 14 tematicky 
zameranú na problematiku existujúcich i pripravovaných moderných etnologic-
kých expozícií. Za slovenskú stranu bude na konferencii predložený návrh 
koncepcie nových expozícií SNM-EM v Martine. 

Prvá pracovná verzia základnej koncepcie expozícií bola predložená vede-
niu SNM-EM v polovici septembra 2002.15 Z obsahovej stránky pozostávala zo 
šiestich častí. Štyri hlavné tematické skupiny boli orientované na Ľudové ume-
nie v podobe Galérie ľudového umenia, ďalej na Ľudový dizajn, Ľudový odev a 
napokon na Ľudové zvyky a zábavu. Ťažisko exponátovej náplne mali tvoriť 
etnografické zbierky s dôrazom na 19. storočie a začiatok 20. storočia. Pri všet-
kých tematických skupinách sa počítalo so zachytením pretrvávajúcich tradícií 
v súčasných podmienkach, ďalej so zakomponovaním tradičnej kultúry Slová-
kov žijúcich v zahraničí a tiež s komparáciou v rámci vytypovaných stredoeu-
rópskych paralel. Zámerom úvodnej časti expozície bolo predstaviť Slovensko 
ako prirodzenú integrálnu súčasť Európy. V záverečnom bloku sa zamýšľalo 
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poskytnúť priestor etnickým minoritám žijúcim na území Slovenska, konkrétne 
prezentácii špecifických prejavov ich tradičnej kultúry. 

Materiál bol predložený na vyjadrenie vedeniu SNM-EM, ktoré na rozdiel 
od predloženej koncepcie odporučilo využiť v nových expozíciách popri etno-
grafických zbierkach aj spravované výtvarné, kultúrno-historické a archeolo-
gické fondy. Mnohé zbierky z uvedených fondov sú skutočne veľmi vzácne, 
napríklad mnohé výtvarné diela, viaceré historické kolekcie či archeologické 
nálezy. Druhá pripomienka sa týkala prílišného dôrazu položeného na estetickú 
zložku navrhovanej exponátovej náplne a akcentu na silné artefakty (Galéria 
ľudového umenia, Ľudový dizajn a pod.). Zároveň odznela požiadavka, aby bol 
väčší dôraz kladený na javovú stránku prezentovaných exponátov. 

Zodpovedná riešiteľka úlohy zohľadnila pripomienky vedenia SNM-EM a 
vypracovala druhú, omnoho rozsiahlejšiu verziu základnej koncepcie nových 
expozícií.16 Akceptovaním pripomienky o využití celého zbierkového fondu 
SNM-EM zahrnula do exponátovej náplne aj vzácne gotické diela, ako aj histo-
rické a archeologické artefakty. Dôraz položila na historický princíp a na pre-
zentáciu javových záležitostí (tradičná agrikultúra ap.). Elaborát rozšírila o roz-
siahlu časť nazvanú Z histórie Slovenska v stredoeurópskych súvislostiach,17 

ktorej cieľom bolo teoreticky zdôvodniť výber javov tradičnej kultúry na ich 
prezentáciu v stredoeurópskom kontexte. Tematickú náplň štyroch základných 
národopisných častí expozície prepracovala a po konzultácii s ďalšími na-
vrhnutými riešiteľmi im dala nové názvy. Pôvodné pomenovanie zostalo iba pri 
ľudovom umení, ale už nebolo postavené na princípe Galérie. Namiesto Ľudo-
vého dizajnu vznikli Ľudové zamestnania a obchod, namiesto Ľudového odevu 
bola navrhnutá Ľudová odevná a textilná kultúra. Namiesto Ľudových zvykov a 
zábavy bola utvorená Duchovná kultúra ľudu. Historický úvod a časť venovaná 
minoritám zostali s pôvodným zameraním.  

Prepracovaný materiál základnej koncepcie nových expozícií SNM-EM 
bol predložený na interné a externé pripomienkovanie, pričom bol poskytnutý 
dostatok času na jeho dôkladné preštudovanie. Interné pripomienkovanie sa 
uskutočnilo na pracovnom seminári dňa 13.11.2002 v SNM-EM. Zúčastnili sa 
na ňom navrhnutí riešitelia úlohy18 a prizvaná H. Zelinová, ktorej bola ponúk-
nutá funkcia koordinátora pre problematiku etnických minorít. Prítomní odsú-
hlasili nasledovné zásady pripravovanej koncepcie nových expozícií SNM-
EM.19 

 
1.  Nové expozície SNM-EM budú prezentovať ľudovú kultúru  
a)  obyvateľov Slovenska (Slovákov, národnostných menšín a etnických sku-

pín), ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí (= geografický + etnický prin-
cíp), 
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b)  v priebehu historického vývoja, t. j. tradičných javov, ale aj javov z druhej 
polovice 20. storočia až do prítomnosti (= časový princíp), 

c)  roľníkov, remeselníkov a ďalších zamestnaneckých skupín (= zamestna-
necko-profesijný princíp), 

d)  vo vidieckom i mestskom prostredí (= princíp životného priestoru), 
e)  javov vyrobených i používaných v ľudovom prostredí (= ľudovosť chápaná 

v širšom zmysle slova), 

f)  v stredoeurópskom, resp. európskom kontexte (= širšie geografické súvis-
losti pri uplatnení komparatívneho prístupu), 

g)  dodatočne predložený návrh na začlenenie problematiky dejín Slovenského 
národného múzea a Muzeálnej slovenskej spoločnosti, resp. slovenského 
múzejníctva do koncepcie nových etnologických expozícií bol v zásade 
podporený.  

 
2.  Exponátová náplň nových expozícií 
a)  Ťažiskom nových expozícií budú zbierky SNM-EM etnografické, histo-

rické, výtvarné a archeologické. V prípade potreby sa využije archívny 
materiál SNM-EM.  

b)  Pri tvorbe nových expozícií budú potrebné cielené akvizície SNM-EM, 
s dôrazom na dokumentáciu druhej polovice 20. storočia a s osobitným 
zreteľom na mestské prostredie.  

c)  Zbierkové predmety z iných múzeí SR, zo zahraničia, prípadne zo súkrom-
ných zbierok sa budú využívať na účely nových expozícií minimálne.  

d)  Pri absencii potrebných artefaktov bude potrebné orientovať sa na zhotove-
nie kópií zbierkových predmetov, zapožičaných na tento účel z iných múzeí 
SR, zo zahraničných múzeí, prípadne zo súkromných zbierok. Zhotovenie 
kópií sa odporúča uplatňovať aj pri prezentácii špičkových predmetov 
SNM-EM (zbierok 1. kategórie). 

 
3.  Sprievodná audiovizuálna dokumentácia v rámci nových expozícií 
a)  zvukové CD-ROM, 
b)  dobové fotografie, prezentované v kópiách, resp. reprodukciách, 
c)  tematicky koncipované fotoalbumy k vybraným problémom, 
d)  autorské výtvarné diela dokumentárneho charakteru, 
e)  kartogramy Etnografického atlasu Slovenska, ako aj národné atlasy 

z európskych krajín,  
f)  špeciálne zhotovené tematické kartogramy ľudového odevu, migrácií ap. 
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g)  dokumentárne filmy (transformované na CD-ROM ap.), ako napríklad 
filmový cyklus Etnografický atlas Slovenska (s využitím zbierkového 
fondu SNM-EM), filmy Martina Slivku, Karla Skřipského ap. 

h)  CD-ROM Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, v ktorom bola použitá 
fotografická dokumentácia zbierkových predmetov aj zo SNM-EM, 

i)  cielene vytvorené CD-ROM pre účely novej expozície, ktoré by prezento-
vali zbierkové kolekcie SNM-EM, technológie výroby (textilné techniky, 
sklomaľby ap.), prípadne by predstavovali vystavené exponáty podrobnej-
šie a v širšom kontexte (dokumentácia príslušnej dielne ap.). 

 
4.  Expozičné priestory 
a)  štyri existujúce expozičné priestory SNM-EM, každý s rozlohou 506 m2 

(331,05 m2 vstupná časť + 175,59 m2 zadná časť), spolu 2024 m2,  
b)  prípadne i terajšie 2 spoločenské priestory vedľa expozícií, každý v rozlohe 

96 m2, spolu 192 m2. 
 
5.  Tematické skupiny novej expozície 
a)  štyri tematické celky s akcentom na ľudovú kultúru – v tradičnej i súčasnej 

podobe,  
b)  úvodná časť predstavujúca Slovensko a jeho históriu. 
c) Po pripomienkach k osobitne vyčlenenej tematickej časti zameranej na 

problematiku národnostných menšín žijúcich na území Slovenska došlo k 
dohode, aby sa tento problém riešil v rámci jednotlivých tematických sku-
pín. 

 
6.  Konštituovanie oponentskej rady  
Návrh na vytvorenie 5-člennej oponentskej rady na oponovanie zásadných 
koncepčných materiálov nových expozícií SNM-EM, zloženej zo sociológa, 
historika a troch etnológov (z akademickej i múzejnej pôdy).  
  

Externé pripomienkovanie navrhnutej koncepcie sa uskutočnilo dňa 
29.11.2002 v Ústave etnológie SAV (ďalej ÚEt) za prítomnosti riaditeľky G. 
Kiliánovej a štyroch vedeckých pracovníkov: M. Benžu, O. Danglovej, R. 
Stoličnej a P. Slavkovského.20 Zámer prezentovať tradičnú kultúru Slovenska 
tak z rurálneho ako aj urbánneho prostredia bol zo strany ÚEt hodnotený ako 
výrazný posun v porovnaní s existujúcou národopisnou expozíciou SNM-EM. 
Rovnako ocenený bol i návrh postihnúť v rámci tradičnej kultúry základné 
zamestnanecké a profesijné skupiny obyvateľov Slovenska, ktoré expozíciu 
obohatia a sociálne diverzifikujú.21  

Z hľadiska časového záberu podporili vedeckí pracovníci ÚEt prezentáciu 
obdobia 19. storočia, prípadne konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, resp. 
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prvej polovice 20. storočia, teda kulminačnej fázy vývinu tradičnej kultúry. 
Staršie historické obdobia, ktoré sú poznávaním archeológie a histórie, odporu-
čili využiť ako doklad historickej kontinuity, prípadne ich riešiť formou histo-
rických exkurzov za pomoci doplnkových inštalačných prostriedkov.  

K návrhu zachytiť každodennú kultúru druhej polovice 20. storočia formou 
inštalácie pretrvávajúcich tradícií zazneli rozdielne názory. Padol návrh, aby 
toto obdobie nebolo zahrnuté do nových expozícií, pretože znamenalo diskon-
tinuitu v tradičnom spôsobe života (kolektivizácia a pod.). Zaznelo tiež upozor-
nenie, že realizácia expozície postihujúca zmeny v každodennom živote za 
posledné desaťročia bude omnoho náročnejšia ako prezentácia starších fáz 
historického vývoja, ktorá je výstavnícky odskúšaná. Naproti tomu sa ozvali 
hlasy podporujúce aj zachytenie druhej polovice 20. storočia, a to buď formou 
vytypovaných exkurzov do prítomnosti (pôvodný návrh SNM-EM) alebo kom-
plexnejším spôsobom – zahrnutím problematiky modernizácie, resp. moderni-
začných trendov (industrializácie, sekularizácie atď.) do nových expozícií.  

Snaha predstaviť tradičnú kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí našla v 
ÚEt podporu iba jednotlivo – v súvislosti so zámerom ozrejmiť, ako sa rozvíjal 
geneticky rovnaký základ kultúrneho dedičstva Slovákov v novom prírodnom, 
sociálnom, historickom či ekonomickom prostredí. Prevládli názory, že zahra-
niční Slováci nie sú dokumentovateľní, prezentácia ich kultúry je sporná zále-
žitosť ap. Kultúru etnických minorít žijúcich na území Slovenskej republiky 
bolo odporučené začleniť do tradičnej kultúry Slovenska (rovnaký záver pred-
tým zaznel aj na internom seminári SNM-EM), na kultúrne špecifiká minorít 
poukázať pri javoch, pri ktorých boli identifikované a na etnickú rôznorodosť, 
resp. multietnicitu Slovenska upozorniť v úvodnej časti expozície.  

Myšlienka predstaviť kultúrne dedičstvo Slovenska v stredoeurópskom 
kontexte aplikáciou komparatívneho prístupu pri vytypovaných javoch bola 
prijatá vedeckými pracovníkmi ÚEt rozporuplne. Na jednej strane bol vyslo-
vený názor, že nová expozícia by po obsahovej stránke nemala prekročiť hra-
nice Slovenska a že európsky kontext je v etnologickej expozícii nerealizova-
teľný. Na strane druhej bol zámer predstaviť tradičnú kultúru Slovenska v eu-
rópskom priestore vysoko ocenený.  

V rámci úvodnej časti nových expozícií bola zo strany ÚEt zdôraznená 
potreba definovať Slovensko z hľadiska historického vývoja v kontexte Európy 
a zohľadniť pritom európske odkazy a determinanty (pôvodný zámer SNM-
EM). Zároveň bolo odporučené poskytnúť návštevníkovi v tejto časti expozície 
základné údaje o prírodných, sídelných, etnických, konfesionálnych a sociál-
nych pomeroch, a to jednak v dobe, ktorej bude expozícia venovaná, ako aj v 
dnešnej dobe – na porovnanie vývinových zmien (M. Benža).  

K tematickým častiam navrhnutým v druhej verzii koncepcie nových ex-
pozícií odznelo viacero pripomienok, predovšetkým návrh na ich premenovanie 
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(pracovný názov Duchovná kultúra zmeniť na Rituály a sviatky ap.). Pri ľudo-
vom umení bolo odporučené zohľadniť vplyv jednotlivých historických slohov 
a osobitne sa zamerať aj na esteticky dotvorené úžitkové predmety (porovnaj 
pôvodný návrh Ľudový dizajn). Ľudové umenie, prítomné vo forme estetickej 
vizualizácie v každej parciálnej časti tradičnej kultúry, bolo navrhnuté prezen-
tovať práve v tomto zmysle aj v novej expozícii (O. Danglová). Expozične 
zachytiť by bolo vhodné aj veľkú diverzifikáciu príznačnú pre tradičné zamest-
nania, ako aj regionalizmus Slovenska, ktorý sa najvýraznejšie prejavoval pri 
tradičnej odevnej a textilnej kultúre.  

Kolegovia z ÚEt kladne ohodnotili plánované využitie kartografickej me-
tódy a filmu a tiež možnosť ohmatať a vyskúšať kópie pôvodných zbierkových 
predmetov. Podporili návrh realizovať novú expozíciu na niekoľko etáp. Zdô-
raznená bola potreba kontinuitnej odbornej prípravy expozícií – s výnimkou 
výtvarného návrhu, pretože spolupráca s jedným výtvarníkom by mohla byť 
zväzujúca. Na diferencované a variabilné zhodnotenie javov tradičnej kultúry 
bola odporučená prezentácia tzv. „rezmi“ – dobre vybranými a dobre okomen-
tovanými (R. Stoličná). Navrhnuté spestrenie ponuky aktuálnymi výstavami na 
konci jednotlivých podlaží v hlavnom krídle budovy našlo u niektorých kole-
gov priaznivý ohlas. Najmä zahraničné výstavy, tematicky korešpondujúce s 
náplňou expozície, pochopili ako dobrú možnosť názornej komparácie európ-
skych paralel, ktorá by zároveň mohla zvýšiť atraktivitu expozície pre návštev-
níkov múzea. Na strane druhej bol návrh na uvedené výstavy zamietnutý ako 
nevhodný. 

Po pripomienkach k predloženej koncepcii bol vyslovený návrh nájsť pre 
nové expozície novú jednotiacu myšlienku, ktorá by ukázala komplexnosť 
tradičnej kultúry Slovenska. P. Slavkovský navrhol ako nosnú tému novej ex-
pozície rodinu. Pri prezentácii jej jednotlivých typov (roľníci, remeselníci ap.) 
odporučil reflektovať hospodárske aktivity, remeslo, obchod, ale i zvyky, bý-
vanie, odev ap. Okrem rodiny navrhol zamerať sa aj na lokálne spoločenstvo, 
dedinu a mesto a v rámci nich sledovať sociálnu a hospodársku rovinu, resp. 
okruh. V rovine sociálnej odporučil prezentovať príbuzenské vzťahy, sused-
stvo, status a rolu jednotlivca, generačnú transmisiu kultúrnych hodnôt, rodinné 
zvykoslovie, náboženstvo. V rámci hospodárskeho okruhu radil zamerať sa na 
agrárnu kultúru a všetky ostatné hospodárske aktivity, vyplývajúce zo sociálne 
a hospodársky vynútenej sebestačnosti. Práve všestrannosť tradičnej roľníckej 
kultúry, ktorá zaručovala jej dlhú existenciu na širokom európskom teritóriu 
(roľnícka civilizácia), bola hlavným znakom spájajúcim Slovensko s Európou. 
Naproti tomu konkrétny čas a príčiny príchodu modernizačných zmien Sloven-
sko s Európou rozdeľovali. 

Nové, netradičné členenie základnej koncepcie predložil aj M. Benža. Na-
vrhol novú expozíciu, založenú výlučne na tradičnej kultúre Slovenska (bez 

 100 



Etnologické rozpravy 1/2003 

stredoeurópskych kontextov), tematicky členenú na štyri časti, rámcované 
štyrmi ročnými obdobiami: jar, leto, jeseň, zima. V každej časti odporučil zoh-
ľadniť rovinu človeka, rodiny, spoločenstva obce. Následne v každej rovine 
navrhol prezentovať jednotlivé zložky tradičnej kultúry: materiálnu, duchovnú, 
umeleckú. V každej rovine i zložke radil zároveň rešpektovať regionalizáciu 
tradičnej kultúry Slovenska na šesť základných regiónov, ktoré vznikli prieni-
kom horskej a nížinnej kultúry s oblasťami západného, stredného a východného 
Slovenska. Zdôraznil potrebu rovnomerného zastúpenia exponátov z celého 
Slovenska, čím by sa zabezpečil celoslovenský charakter novej expozície.  

Prítomných oslovil návrh M. Benžu, založený na princípe štyroch ročných 
období. G. Kiliánová odporučila zohľadniť v každom ročnom období nasle-
dovné princípy:  

a) čas sviatočný – každodenný, 
b) priestor súkromný – verejný (rodina a spoločnosť), 
c) princíp ženský a mužský, 
d) princíp sakrálny – profánny, 
e) princíp lokálny, resp. rezidenčný: dedina – mesto, 
f) princíp zohľadňujúci kolektívne identity (religiózne, etnické, sociálne, 

profesijné, generačné). 
Uplatnením všetkých princípov navrhnutých G. Kiliánovou by bola sku-

točne veľmi pregnantne a proporčne zachytená tradičná kultúra obyvateľov 
Slovenska v celej svojej šírke a rozmanitosti. Okrem nich treba pamätať aj na 
zohľadnenie ďalších východiskových princípov nových expozícií, konkrétne 
časového hľadiska (prezentácia tradičnej i každodennej kultúry) a tiež stredoeu-
rópskeho kontextu, resp. stredoeurópskych paralel či súvislostí (s čím M. Benža 
pri svojej koncepcii ročných období neuvažoval). 

Napĺňanie teórie praxou sa ukázalo veľmi náročné. Navrhnutí riešitelia ve-
deckovýskumnej úlohy SNM-EM dlhý čas zvažovali teoretické východiská 
iniciované na pôde akadémie a pokúšali sa naplniť ich konkrétnym obsahom. 
Vychádzali pritom z existujúcich zbierkových kolekcií a fotodokumentácie 
SNM-EM, ktoré by mali tvoriť hlavnú náplň nových expozícií, ako aj zo svo-
jich praktických skúseností z bohatej výstavnej činnosti doma i v zahraničí. 
Brali do úvahy aj poznatky z navštívených zahraničných múzeí. Zohľadňovali i 
potreby, požiadavky a postrehy návštevníkov, s ktorými sa oboznámili počas 
svojej dlhoročnej muzeologickej praxe.22 

Niektorí riešitelia sa usilovali naplniť koncepciu M. Benžu naozaj veľmi 
dôsledne. Ukázalo sa však, že viaceré javy boli nútení dosadiť do ročných ob-
dobí viac-menej náhodne, ak nechceli, aby v expozícii absentovali. V tradičnej 
kultúre sa totiž na žiadne ročné obdobie jednoducho neviazali, pretože fungo-
vali v priebehu celého roka stabilne, prípadne iba príležitostne. Išlo predovšet-
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kým o rodinné rituály, ďalej spoločenský život, remeselnú výrobu, viaceré 
druhy domáckej výroby, tradičné umenie atď. Uvedené javy by bolo možné 
expozične spodobiť v zredukovanej podobe aj vo viacerých tematických cel-
koch zároveň. Návštevník by však pritom ťažko zaregistroval základnú myš-
lienku expozícií – stredoeurópsky kontext, inými slovami: to, čo Slovensko 
odlišovalo a čo ho spájalo s okolitým svetom. Ďalší riešitelia napĺňali myš-
lienku ročných období iba javmi, ktoré nimi boli výrazne determinované, ako 
napríklad výročné rituály a s nimi späté stravovacie zvyklosti, ďalej sezónne 
práce na poli, v lese ap. Mnohé návštevnícky zaujímavé činnosti tradičnej a 
každodennej kultúry by v dôsledku takéhoto prístupu z expozícií vypadli, lebo 
by nezapadli do ich základnej koncepcie. 

Po zvážení všetkých týchto skutočností väčšina riešiteľov dospela k ná-
zoru, že koncepcia štyroch ročných období je výborný nápad na prezentáciu 
užšieho, presne vyšpecifikovaného tematického okruhu tradičnej a každodennej 
kultúry. Táto myšlienka sa javí ako zaujímavý námet na jednu vymedzenú časť 
stálych etnologických expozícií. Tematickú časť venovanú tradičným rituálom 
a sviatkom, vrátane výročných zvykov, postihol ničivý požiar. Ide pritom o 
veľmi atraktívnu tému. Ak by sa pripravila v zamýšľanom stredoeurópskom 
kontexte, ešte viac by získala na svojej atraktivite. Rovnako téma tradičnej 
výtvarnej kultúry je vhodná na takúto komparáciu. Okrem toho v súčasných 
expozíciách neprávom absentuje. Snahy po estetizácii tradičného spôsobu ži-
vota boli pritom v živote našich predkov veľmi silné. Forma galerijnej prezen-
tácie je pri tejto tematike nanajvýš aktuálna. Absolútne nová a v rámci expozič-
nej činnosti neokukaná je problematika modernizácie, modernizačných trendov. 
I keď pochopiteľne, ako pri všetkom novom – aj táto téma je veľmi náročná na 
postavenie nosnej koncepcie, získanie vhodných exponátov, ako aj na odskúša-
nie netradičných spôsobov prezentácie. Ideálnou témou na špecifickú časť 
stálej expozície sa ukazuje tradičná regionalizácia Slovenska. Zároveň by to 
mohol byť námet na atraktívne výstavné podujatie.  

Nápad odskúšať si taký náročný projekt, akým je stála etnologická expozí-
cia, najskôr formou tematickej výstavy, odznel na pracovnom stretnutí s kole-
gami z ÚEt SAV dňa 29.11.2002 v Bratislave. Celkom nezávisle tento názor 
zarezonoval aj na Vedeckej rade SNM-EM dňa 5.12.2002 v Martine. Ešte pred 
tým – v priebehu novembra minulého roku bol na pôde SNM-EM vypracovaný 
námetový list reprezentatívnej výstavy pod názvom Pestrosť v jednote s podti-
tulom Kultúrne špecifiká tradičných regiónov Slovenska (M. Pastieriková, A. 
Gazdíková). Keďže SNM-EM nemá v bývalom „zhorenisku“ vhodný výstavný 
fundus, bol do finančných nákladov na výstavu zakomponovaný aj návrh a 
realizácia moderného výstavného fundusu s novými, kreatívnymi prvkami, 
vrátane využitia vyspelých multimediálnych technológií. Ministerstvo kultúry 
SR predložený námet výstavy zaujal natoľko, že naň poskytlo nevšednú úče-
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lovú dotáciu vo výške 2,5 milióna Sk. Vznikla tak jedinečná možnosť odskúšať 
si potenciálnu tematickú časť budúcich stálych expozícií SNM-EM veľkorysým 
spôsobom, a to formou samostatného výstavného projektu. Po získaní ohlasov z 
jej výstavnej prezentácie môže byť pružne upravená a postavená ako prvá časť 
nových etnologických expozícií SNM-EM v Martine. 
 
Poznámky 
 
1 Autorom Galérie ľudového výtvarného umenia, sprístupnenej v období od 5.11.1968 do 

29.4.1973, bol I. Krištek (archív výstavno-expozičnej činnosti SNM-EM, evid. č. 27). V 
nasledujúcom období, t. j. od 30.4.1973 do 31.3.1975, bola Galéria preinštalovaná A. 
Poloncom (archív výstavno-expozičnej činnosti SNM-EM, evid. č. 37). 

2 Komisárkou predmetnej Galérie pod názvom Súčasní hrnčiari a džbankári, 
sprístupnenej od 5.5.1975 do 30.11.1977, bola M. Turzová (archív výstavno-expo-
zičnej činnosti SNM-EM, evid. č. 59). 

3 Galériu tematicky zameranú na Súčasných slovenských rezbárov, ktorá bola 
prezentovaná od 5.7.1978 do 31.10.1981, autorsky pripravila M. Turzová (archív 
výstavno-expozičnej činnosti SNM-EM, evid. č. 74). 

4 Autorkou galerijnej expozície Ľudový textil bola M. Kaňová (archív výstavno-
expozičnej činnosti SNM-EM, evid. č. 89). Galéria s týmto tematickým zameraním 
fungovala od 24.11.1981 do roku 1984, keď Galéria ľudového výtvarného umenia 
na pôde SNM-EM zanikla. 

5 Bienále fantázie, ktoré organizovala Ľudová škola umenia v Martine – odbor vý-
tvarný, bolo zamerané na medzinárodné súťažné prehliadky detskej tvorby.  

6 MRUŠKOVIČ, Š.: Andrej Polonec – priekopník modernej etnológie na Slovensku. 
In: Zborník SNM XC, Etnografia 37, 1996, s. 134. 

7 STRELEC, K.: Koncepcia expozičnej činnosti SNM-EÚ v Martine do roku 2000. 
November 1985. Archív SNM-EM: VS č. 828, 6 rkp. s. 

8 BURDOVÁ, D.: Milan Michal Harminc – Druhá budova Slovenského národného 
múzea v Martine. Architektonicko-funkcionalistická koncepcia vo svetle prítomnosti. 
In: Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra. Zborník referátov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Košice 2002, s. 153. Strelec, K.: Z histórie expozícií 
Slovenského národného múzea v Martine. In: Zborník SNM LXXXV, Etnografia 32, 
obr. 7.,8.,9., s. 77–78. 

9 MINTALOVÁ, Z.: Plánovací list VVÚ SNM-EM – Zámer nových národopisných 
expozícií SNM-EM v Martine. Martin 16.7.1996, 3 rkp. s. – MINTALOVÁ, Z.: Návrh 
projektu VVÚ SNM-EM – Zámer nových národopisných expozícií SNM-EM v Mar-
tine. Martin 4.9.1996, 7 rkp. s. 

10 MINTALOVÁ, Z.: Návrh projektu... C. d., s. 5. 
11 KRÁLIKOVÁ, E.: Návrh vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v 

roku 1998 pri príležitosti okrúhlych jubileí slovenského múzejníctva a SNM. Vypra-
cované dňa 14.3.1996, 6 rkp. s. 

12 BURDOVÁ, D.: C. d., s. 155. 
13 K 1.10.2002 rozviazala Z. Mintalová pracovný pomer so SNM-EM. 
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14 Konferencia v Martine nadviaže na dve predchádzajúce konferencie, venované 
aktuálnym problémom etnomuzeológie v strednej a juhovýchodnej Európe, ktoré sa 
konali vo Viedni (2002) a v Budapešti (2001). 

15 PASTIERIKOVÁ, M.: Návrh koncepcie nových etnologických expozícií SNM-EM v 
Martine na začiatku 21. storočia. Vypracované dňa 15.9.2002, 19 rkp. s. 

16 PASTIERIKOVÁ, M.: Návrh koncepcie nových etnologických expozícií SNM-EM v 
Martine na začiatku 21. storočia (2. verzia). Vypracované dňa 13.10.2002, 42 rkp. s. 

17 STOLIČNÁ, R. a kol.. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 
2000. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. Bratislava 1995. Etnografický 
atlas Slovenska. Bratislava 1990. Kronika ľudstva. Fortuna Print 1992. 

18 Navrhnutí riešitelia úlohy neboli dosiaľ zoficiálnení. 
19 Podľa zápisnice z pracovného seminára č. 1/2003 k vedeckovýskumnej úlohe 

zameranej na prípravu nových expozícií SNM-EM zo dňa 13.11.2002. 
20 Za SNM-EM sa na stretnutí zúčastnili M. Pastieriková, A, Gazdíková, E. Panču-

hová a H. Zelinová.  
21 Na základe zápisnice z pracovného stretnutia v Ústave etnológie SAV k návrhu 

koncepcie nových etnologických expozícií SNM-EM, ktoré sa konalo dňa 29.11.2002. Aj 
všetky ďalšie názory vedeckých pracovníkov ÚEt sú čerpané z predmetnej zápisnice. 

22 Citované z pracovného elaborátu A. Gazdíkovej k danej problematike. 
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Slovak National Museum in Martin has obtained a statute of a scientific working-place 
since 1st January 1956. The author gives brief information about research roles of the 
museum, emphasizing the period of 1990's until now. At the same time, she is informing 
about the results of inland and also outland exhibition and publishing activity of SNM-
EM in the period mentioned. She openly refers to the problems which make the research 
role fulfillment more difficult. She gives special attention to the financing of research 
projects. She sees the chances in the usage of European Union’s supporting programs 
for culture and International Visegrad Fund. According to her, research activity 
perspective and its outputs are rooted in the international cooperation and 
collaboration. Slovakia should act actively and self-confidently. It has professional 
assumptions for that. 

 
Vedeckovýskumná činnosť má na pôde Slovenského národného múzea v 

Martine dlhodobú tradíciu. Štatút vedeckého pracoviska získalo martinské 
SNM v roku 1956 rozhodnutím vtedajšej Československej akadémie vied. V 
nasledujúcom období bola vytvorená Vedecká rada SNM, ktorá sa aktívne ujala 
svojich povinností.1 Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia sa na pôde 
múzea sformovala etnomúzejná edícia Fontes, zameraná na vedecké 
spracovávanie vytypovaných etnografických kolekcií zo zbierok SNM a neskôr 
aj z ostatných múzeí na Slovensku.2 V roku 1964 bolo tiež schválené budovanie 
národopisnej expozície v prírode v rámci vtedy už špecializovaného SNM-EM, 
vyprofilovaného na etnologickú muzeológiu, resp. etnomuzeológiu.3 

Počas 70. rokov 20. storočia realizovali odborní pracovníci SNM-EM pre 
potreby Múzea slovenskej dediny zaujímavú a najmä veľmi potrebnú 
vedeckovýskumnú úlohu, zameranú na problematiku tradičného staviteľstva a 
bývania. Rozsiahly dotazníkový výskum sa uskutočnil vo vytypovaných 430 
lokalitách, rovnomerne zastúpených po celom území Slovenska. Na základe 
kartografického vyhodnotenia výsledkov výskumu korigovali zodpovední 
scenáristi hranice jednotlivých regiónov, a tým precizovali regionalizáciu 
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Slovenska, vypracovanú v prípravných fázach výskumu. Zároveň v teoretickej 
rovine modelovali lokálne dobové formy ľudového staviteľstva.4 Popri 
územnom princípe si pri ich tvorbe všímali aj dôležité sociálno-profesijné 
hľadisko. Pri kreovaní urbanistickej podoby jednotlivých regiónov sa pamätalo 
aj na spoločenské objekty sakrálneho a profánneho významu (kostoly, zvonice, 
kalvárie, školy atď.). Nasledovalo napĺňanie teórie praxou – hľadanie 
vytypovaných objektov v teréne a tvorba rámcových návrhov na ich interiérové 
vybavenie. Tým sa prvá etapa etnologického výskumu tradičného staviteľstva a 
bývania skončila.5 Od plánovaného historicko-etnografického výskumu 
objektov vybraných do skanzenu, ktorý mal slúžiť medziiným aj na tvorbu 
technických scenárov jednotlivých interiérov, sa v ďalšom období upustilo.6 V 
priebehu 80. rokov sa dôraz položil na výstavbu Múzea slovenskej dediny 
dodávateľským spôsobom. 

V druhej polovici 70. rokov 20. storočia sa v SNM-EÚ začala riešiť veľmi 
dôležitá vedeckovýskumná úloha etnomuzeologického charakteru. Zameraná 
bola na kodifikovanie odbornej terminológie etnografických zbierok, na 
typológiu, nomenklatúru jednotlivých častí vytypovaných artefaktov atď.7 
Jednoducho na problematiku, s ktorou prichádza etnológ do styku vo svojej 
každodennej muzeálnej praxi. Sľubne rozbehnutá kolektívna práca na tvorbe 
jednotnej evidencie a katalogizácie etnografických zbierok sa počas 80. rokov 
individualizovala. Z plánovaných terminologických slovníkov bol napokon 
publikovaný iba jeden,8 niektoré skončili vo forme rukopisov pripravených do 
tlače (napríklad ľudový nábytok, ľudový textil), ďalšie zostali v rozpracovanej 
podobe.  

V priebehu 80. rokov 20. storočia sa naproti tomu úspešne rozbehla 
podobne zameraná úloha v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Na 
špeciálne vypracované katalogizačné lístky sa podľa vydaných metodických 
zásad priebežne vedecky spracovávali zbierkové predmety z oblasti ľudového 
umenia v úzkom zmysle slova, t. j. tradičná a neprofesionálna maľba, plastika a 
grafika.9 Plánované bolo aj spracovanie ďalších zbierkových kolekcií z oblasti 
výtvarnej kultúry ľudu,10 ale pre odchod hlavného organizátora a iniciátora 
projektu Š. Mruškoviča z národnej galérie sa na uvedenej vedeckovýskumnej 
úlohe prestalo pracovať. Precízne spracované katalogizačné lístky, všetky 
opatrené fotografickou dokumentáciou, dosiaľ perfektne slúžia v depozitároch 
múzea ako neoceniteľná pracovná pomôcka. Kiežby sa raz dočkali adekvátneho 
publikačného výstupu. 

Popri uvedených kolektívnych úlohách sa na pôde SNM-EM plnilo aj veľa 
individuálnych vedeckovýskumných úloh. Ich prehľad za obdobie druhej 
polovice 20. storočia bol nedávno publikovaný v Zborníku SNM – Etnografia.11 
S autorom príspevku by bolo možné na viacerých miestach polemizovať. 
Bezprostredne chcem zareagovať na jednu jeho myšlienku, uvedenú na záver – 
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v sumarizujúcej časti príspevku: „Etnologické výskumy boli venované javom 
tradičnej kultúry...“12 V praxi, najmä v druhej polovici 80. rokov venovalo 
SNM-EM popri tradičnej kultúre značnú pozornosť aj aktuálnej problematike 
prítomnosti.13 Navyše – pri výskume existujúcej kultúry bývania vo 
vytypovanej lokalite sa v etnológii po prvý raz použila ako základná pracovná 
metóda – metóda kvantitatívneho výskumu, kombinovaná s klasickými 
etnologickými postupmi. Podľa špeciálne vytvoreného, variabilne použiteľného 
dotazníka sa detailne preskúmala 20 %-ná vzorka stavebnej a bytovej kultúry 
(každý piaty dom v poradí). Získaný materiál bol komplexne prenesený na 
vyhodnocovacie hárky (inšpirácia z práce na EAS), štatisticky vyhodnotený, 
súhrnne spracovaný, fotograficky zdokumentovaný a publikovaný v odbornej 
tlači.14 Problematika prítomnosti, resp. modernizácie sa odrazila aj v akvizičnej 
a výstavníckej činnosti múzea.15 Dotazníkovou metódou sa tiež dokumentovala 
výtvarná aktivita vytypovaných neprofesionálnych autorov. Z uvedeného je 
zrejmé, že SNM-EM venovalo v uvedenom období popri javoch tradičnej 
kultúry značný priestor aj výskumu, dokumentácii a prezentácii aktuálnych 
modernizačných trendov. V oblasti etnologického výskumu boli pritom 
aplikované sociologické metódy práce, ktoré sa dovtedy v takej podobe v 
etnológii nepoužívali (kvantitatívny výskum, štatistická metóda ap.). Inými 
slovami: bol to pokus o metodologické obohatenie etnologickej vedy. Podľa 
niektorých ohlasov – pokus inšpirujúci, pokus o zvýšenie objektivity 
etnologického bádania. 

Deväťdesiate roky priniesli do vedeckovýskumnej činnosti SNM-EM 
viaceré zmeny,16 a preto sa pri nich bližšie pristavím. Na počiatku 90. rokov 20. 
storočia figurovali v pláne SNM-EM dve čiastkové úlohy štátneho plánu so 
zameraním na spôsob života baníkov a remeselníkov a na súčasnú výtvarnú 
aktivitu. Rezortná úloha niesla názov Centrálna evidencia národopisných 
zbierok. Okrem toho sa v múzeu plnilo pätnásť ústavných vedeckovýskumných 
úloh. Na vysvetlenie treba uviesť, že v SNM-EM vtedy pracovalo 20 
etnológov. Niektorí síce nezastávali funkcie výskumných pracovníkov, ale 
väčšina pracovala v odbore – v hlavnej budove múzea alebo v skanzene. 

V uvedenom období vznikali vedeckovýskumné úlohy na pôde SNM-EM 
dosť nekoordinovane, často z vlastnej iniciatívy. Metodologické hľadisko sa 
pritom dostávalo do úzadia. Plnenie úloh sa priebežne nijako zvlášť 
nesledovalo. Keď niektorá úloha vypadla z plánu, v podstate sa nič nestalo. 
Začiatkom roku 1991 bola síce vypracovaná „Jednotná metodika 
vedeckovýskumnej činnosti SNM-EM“, ale v praxi k zásadnej zmene 
nedošlo.17 Z uvedených dôvodov sa objavila v polovici 90. rokov zo strany 
vedenia – celkom logicky a zákonite – snaha zaviesť do vedeckovýskumnej 
činnosti SNM-EM isté pravidlá. Úlohy museli mať vypracovaný podrobný 
projekt, ktorý sa predkladal vedeniu. Schválené projekty sa zadávali na 
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posúdenie dvom oponentom a následne na Vedeckú radu SNM-EM. Pritom 
bolo nevyhnutné dodržať isté presne určené termíny. Zavedený administratívny 
prístup zavádzanie nových vedeckovýskumných úloh značne predlžoval. 

V polovici 90. rokov sa vedeckovýskumná činnosť SNM-EM zredukovala 
v podstate na dve nosné úlohy: Monografický výskum ľudovej kultúry Turca a 
Dejiny Slovenského národného múzea. Iste sa tak stalo aj z nedostatku financií, 
ale nielen preto. Región Turiec nebol dovtedy z hľadiska etnomúzejného 
podrobnejšie preskúmaný. Dejiny Slovenského národného múzea naproti tomu 
v zásadných rysoch známe boli, ale pomerne málo sa napríklad vedelo o vzniku 
a formovaní jednotlivých zbierkových súborov. Štúdium ich genézy – to bola 
skutočne nesmierne náročná, ale veľmi potrebná heuristická práca. Získané 
materiály boli detailne spracované a vypublikované v Zborníku SNM – 
Etnografia.18 Úloha mala i ďalšie praktické výstupy: obnovenie Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti, vyhlásenie prvej budovy SNM (tzv. Kmeťovej) za 
národnú kultúrnu pamiatku. Tá sa následne stala opäť súčasťou SNM, pričom v 
nej bolo sprístupnené Kmetianum, venované dejinám Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti a Slovenského národného múzea.19 

Pri etnografickom výskume Turca došlo počas jeho realizácie z 
objektívnych, ale najmä zo subjektívnych príčin k viacerým personálnym 
zmenám v tíme externých spolupracovníkov. Niektoré témy zostali napokon – 
na úkor celku neobsadené. Napriek tomu sa podarilo zhromaždiť mnoho 
zaujímavých pamiatok z celého regiónu a súčasne takmer tisíc strán 
autentického výskumného materiálu.20 K vydaniu plánovanej monografie zatiaľ 
síce nedošlo, ale mnohé štúdie už boli vypublikované na stránkach Zborníka 
SNM – Etnografia.21 Ďalší konkrétny výstup vedeckovýskumnej úlohy 
predstavovala premiérová výstava Z ľudovej kultúry Turca, ktorá bola 
sprístupnená verejnosti od mája 2001 do konca roku 2002. Na slávnostnej 
vernisáži voňala senom a čerstvými bylinkami.  

Okrem uvedených hlavných úloh participovali odborní pracovníci SNM-
EM v priebehu 90. rokov 20. storočia na záchrannom etnografickom výskume v 
rámci Vodného diela Žilina, na monografickom výskume mesta Vrútky a na 
viacerých výskumoch tradičnej kultúry Slovákov žijúcich na území 
Maďarska.22 

Pri spomínanej redukcii vedeckovýskumných úloh v polovici 90. rokov z 
plánu hlavných úloh SNM-EM celkom vypadla tvorba katalogizačných 
triednikov, resp. terminologických slovníkov.23 V dôsledku toho zostal v 
rukopise napríklad podrobne spracovaný výkladový slovník z oblasti tradičnej 
agrikultúry, opatrený perfektnou kresbovou dokumentáciou.24 V tejto súvislosti 
nemožno nespomenúť pôvodný program ASEMI, čiže Automatizovaný systém 
etnomúzejných informácií. Mal slúžiť na počítačové spracovávanie 
etnografických zbierok. Ako podklad bolo k nemu vypracovaných množstvo 
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zaujímavých materiálov, napríklad podrobný rozbor ornamentálno-dekoratívnej 
výzdoby etnografických zbierok atď.25 Všetky materiály skončili nakoniec v 
archíve, pretože zelenú dostal – pre svoju aplikáciu na všetky muzeálne zbierky 
– program AMIS (Automatizovaný múzejný informačný systém), vytvorený v 
bratislavskom Mestskom múzeu, ktorý je však v praxi značne limitujúci.  

Jedným z častých výstupov vedeckovýskumnej činnosti SNM-EM bývajú 
premiérové výstavy. Za posledné roky pripravili odborní pracovníci múzea 
veľké množstvo výstav, či už premiérovo alebo v reprízach, pričom ku každej 
premiére bolo vypracované podrobné libreto a technický scenár. Koncom 90. 
rokov nebolo výnimkou inštalovanie viac ako 20 výstav počas jedného roka. Za 
zmienku stojí vymenovať aspoň zopár najzaujímavejších: Z chumáča vlny, 
Inšpirácie – Pastierske umenie, Prechádzka storočiami, Čaro prikrytého stola, Z 
dielní majstrov remenárov, Tradičný jarmok na Slovensku, Z maľovanej 
truhlice. Úspešné boli aj výstavy so sakrálnou tematikou: Svätci v ľudovom 
prostredí, Svätá Mária – Matka Božia, Veľká noc – s podtitulom Sakrálne 
umenie na Slovensku, Laudetur Jesus Christus, Ad memoriam Sancti Martini, 
V jasličkách na slame, Kresťanstvo v nás atď. Na úseku prezentačno-výstavnej 
činnosti spolupracuje SNM-EM dlhé roky s Folklórnym festivalom vo 
Východnej. Počas festivalu vo Východnej vidí výstavu množstvo ľudí, a to 
najmä odvtedy, ako je inštalovaná priamo v areáli východniarskeho amfiteátra.  

Po roku 1998 realizovalo SNM-EM na rozdiel od predchádzajúcich 
desaťročí podstatne viac výstav v zahraničí. Reagovalo pritom spravidla na 
nejakú konkrétnu požiadavku. Ako príklad možno uviesť Tokio, Spojené 
arabské emiráty, Nórsko, holandský Hoogeveen, nemecké Karlsruhe, rakúsky 
Linz, Kittsee, ďalej Budapešť, Bukurešť, Varšavu, Sofiu atď. Vzácne exponáty 
boli poskytnuté na svetovú výstavu EXPO do Lisabonu, ako aj do Budapešti na 
výstavu Cigáni v strednej a juhovýchodnej Európe. Výstavy realizované v 
zahraničí financovala buď pozývajúca strana, naše Ministerstvo vnútra alebo 
Ministerstvo kultúry.  

Ministerstvo kultúry SR financovalo aj reprezentatívnu výstavu Poklady 
ľudovej kultúry Slovenska, ktorá mala svoju premiéru koncom roku 1999 v 
Paríži. V decembri 2000 bola reprízovaná v Ríme a v roku 2001 ju videlo v 
nemeckom Oberschönenfelde vyše 30 tisíc návštevníkov Švábskeho 
etnografického múzea. Pri každej zahraničnej prezentácii bola výstava 
doplnená reprezentatívnym katalógom s kompletným prehľadom všetkých 
vystavených exponátov, zakaždým v príslušnej reči.26 Príprava takejto veľkej 
akcie vyžadovala od zainteresovaných odbornú erudíciu a zároveň poriadnu 
dávku odvahy vykročiť do neznáma, ale výsledok rozhodne stál za vynaloženú 
námahu. V zahraničí sme Slovensko prezentovali vo výbornom svetle a okrem 
toho my sami sme bohatší o jednu veľkú skúsenosť, ktorá sa nedá vyvážiť 
žiadnymi peniazmi.27 Na záver tohto veľkého putovania sa uskutočnila v roku 
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2002 aj bratislavská repríza výstavy Poklady... Bola však prezentovaná v 
zredukovanej podobe a navyše bez slovenskej verzie katalógu. Škoda, že v 
slovenčine nevyšla ani jedna jej odborná recenzia. V tejto súvislosti chcem 
zopakovať svoj názor publikovaný pred troma rokmi, ktorý je stále aktuálny: 
„Verím, že aj v etnomúzejnej praxi... prvoradá sa stane kvalita vykonanej 
práce. Kto však posúdi kvalitu odbornej práce? ...chýbajú nám kvalitní 
recenzenti v oblasti publikačnej a ... expozično-výstavnej práce. Nemám na 
mysli oslavné kamarátske chválospevy, ale ani zhadzujúce recenzie... Myslím 
skutočne objektívne, odborne prínosné a zároveň ľudsky prístupné hodnotenia, 
ktoré pomôžu posunúť našu náročnú odbornú prácu skutočne dopredu.“28 

Ešte pri jednej výstave je hodno osobitne sa pristaviť – pri výstave 
nazvanej Cesta dejinami, ktorá mala premiéru pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí 2000. Inštalovaná bola na mieste stálych expozícií SNM-EM, ktoré 
postihol v októbri 1999 ničivý požiar. Na jej príprave solidárne spolupracovali 
desiatky slovenských múzeí. Vznikla tak skutočná klenotnica z najcennejších 
pamiatok takmer z celého Slovenska. Trvalou pamiatkou na výstavu zostane 
reprezentatívny katalóg, vydaný v slovenskej i anglickej verzii.29 V roku 2001 
bola reprízovaná v Košiciach a v Bratislave.30 Práve takýto koordinovaný 
prístup by mohol byť perspektívne jedným z riešení pri realizácii atraktívnych 
výstavných podujatí, ktoré oslovia čo najširší okruh návštevníkov.  

V rámci edičnej činnosti vydáva SNM-EM s pravidelnou periodicitou 
špecializovaný Zborník SNM – Etnografia. V internej etnomúzejnej edícii 
Fontes boli za posledné desaťročie publikované tri ďalšie tituly, zamerané na 
belujské hrnčiarstvo,31 ženské čepce v tradičnom odeve32 a zdobené sklenené 
fľaše.33 V roku 1993 vydalo SNM-EM v Martine v spolupráci s 
Muzeologickým informačným centrom odborno-metodickú príručku pod 
názvom Etnomuzeológia – Teória, metodológia, prax.34 Bývalí scenáristi 
Múzea slovenskej dediny pri SNM-EM sa autorsky podieľali na príprave 
publikácie Architektúra a urbanizmus vidieckych sídel na Slovensku.35 Pri 
územnom vymedzení jednotlivých regiónov Slovenska z hľadiska tradičného 
staviteľstva bola v publikácii použitá východisková, resp. pracovná 
regionalizácia, vytvorená na pôde SNM-EM v Martine v polovici 70. rokov 
20.storočia.36 

V súčasnosti sa odborní kurátori múzea – etnomuzeológovia podieľajú na 
riešení dvoch nosných vedeckovýskumných úloh: Vedecké katalógy 
etnografických zbierok a ich publikovanie (edícia Fontes) a Ľudová kultúra 
Slovenska v stredoeurópskom kontexte, ktorej cieľom je príprava základnej 
koncepcie, libreta a technického scenára nových etnologických expozícií SNM-
EM v Martine. Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku rieši 
dlhodobú úlohu Múzejná dokumentácia kultúry Čechov na Slovensku s 
podtitulom Analýza podielu Čechov na hospodárskom, kultúrnom a 
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spoločenskom živote Slovenska. Dokumentačné centrum rómskej kultúry na 
Slovensku participuje spolu s Gemersko-malohontským múzeom na plnení 
vedeckovýskumnej úlohy pod názvom Proces sociokultúrneho vývoja života 
Rómov – kultúra bývania Rómov v regiónoch Turiec a Gemer – Malohont. Na 
pôde Múzea slovenskej dediny sa rozbieha aktuálna úloha Tradičné stavebné 
technológie, ktorá by mala mať praktické využitie v národopisných múzeách v 
prírode, pôsobiacich na území Slovenska. V spolupráci s Výskumným ústavom 
Slovákov v Békešskej Čabe sa SNM-EM od roku 1980 podieľa aktívnou 
účasťou na medzinárodných konferenciách organizovaných uvedeným ústavom 
a od roku 1995 aj na výskume tradičnej rodiny a duchovnej kultúry Slovákov 
žijúcich v Maďarsku. Táto dlhoročná, obojstranne prospešná spolupráca sa v 
roku 2002 zoficiálnila podpísaním Dohody o vzájomnej spolupráci.  

Koncom 90. rokov 20. storočia sa počet plnených vedeckovýskumných 
úloh značne rozšíril. V dôsledku toho viacerí odborní pracovníci SNM-EM 
súbežne participovali na plnení niekoľkých – dokonca až troch 
vedeckovýskumných úlohách. Tento stav bol neúnosný a zároveň neefektívny. 
Z tohto dôvodu Vedecká rada SNM-EM odsúhlasila odporučené dočasné 
pozastavenie niektorých úloh (Mesto Martin z pohľadu etnológie, Súčasná 
kultúra bývania na vidieku) s tým, že sa v nich bude pokračovať až po riadnom 
ukončení úloh predchádzajúcich.  

V poslednom období sa niekoľko vedeckovýskumných úloh SNM-EM 
skončilo predčasne – bez pôvodne plánovaných výstupov. Stalo sa tak v 
dôsledku rozviazania pracovného pomeru troch dlhoročných odborných 
pracovníkov SNM-EM. Po štyroch rokoch plnenia37 zostala neukončená 

vedeckovýskumná úloha Posteľná bielizeň ako sociokultúrny a etnokultúrny 
fenomén bývania. Rovnako problematika bývania na Spiši so zameraním na 
modernizačné trendy, ako aj čiastková úloha z oblasti urbánnej etnológie pod 
názvom Mesto Martin z pohľadu etnológie. Je na škodu veci, že výskumný 
materiál získaný v teréne sa nedostal do archívu SNM-EM. Aby sa do 
budúcnosti predišlo podobným situáciám, prijalo vedenie SNM-EM v minulom 
roku zásadu, že do pol roka po ukončení výskumu je potrebné odovzdať 
spracovaný výskumný materiál do príslušného archívu. Začiatkom tohto roka 
boli na úrovni vedenia prijaté aj Zásady plánovania, schvaľovania a oponovania 
vedeckovýskumných úloh SNM-EM v Martine, ktoré zavádzajú do praxe jasné 
organizačno-metodické pravidlá. 

Toľko stručne k profilovým činnostiam SNM-EM v Martine. Úloh je veľa 
a ľudí čoraz menej. Z niekdajších pätnástich výskumných pracovníkov 
Vedeckovýskumného oddelenia a štyroch správcov depozitárov zostali v 
odbornom oddelení múzea v rámci hlavnej budovy iba štyria odborní kurátori – 
etnológovia.38 Nastúpený trend je pritom skutočne náročný. Mnohé prirodzene 
závisí od ľudí – ako sa vložia do plnenia konkrétnych úloh. Popri ľudskom 
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faktore, t. j. snahe vedieť a chcieť vedecky pracovať bez ohľadu na vonkajšiu, 
resp. spoločenskú motiváciu, sú ďalším, rovnako dôležitým základným 
predpokladom vedeckej práce aj zodpovedajúce pracovné podmienky.39 Pri 
plnení náročných vedeckovýskumných úloh je v dnešnej dobe nevyhnutné 
základné technické vybavenie jednotlivých riešiteľov. V SNM-EM komplikuje 
operatívnosť odbornej práce sprostredkovaný a obmedzený prístup na internet. 
Nedostatok počítačov a tlačiarní sa rieši medziiným už pomaly tretí rok aj 
formou sponzorského prenájmu. Prax ukazuje, že sponzoring je možný. Jeho 
aplikácia v praxi však stojí veľa času a vynaliezavosti. A tiež dôslednosti pri 
plnení sľubov daných sponzorom.  

Popri základnom technickom vybavení je veľmi dôležitou podmienkou 
kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti dostatok času na odbornú prácu. 
Necelých 5 % fondu pracovného času, ktorý v roku 2001 venovali etnológovia 
z oddelenia zbierkových fondov a výskumu na vedeckovýskumnú činnosť, 
celkom prirodzene nestačí. Ani 11,7 % času uvádzaného podľa osobných 
výkazov práce v roku 2002. Je potešiteľné, že v tomto roku sa plnenie 
vedeckovýskumných úloh stáva sledovanou prioritou odbornej činnosti SNM-
EM. Svedčí o tom viacero opatrení prijatých na úrovni vedenia SNM-EM 
koncom uplynulého roku (časové harmonogramy plnenia jednotlivých úloh, 
presné termíny priebežných a záverečných oponentúr ap.). 

Na plnenie vedeckovýskumných úloh výrazným spôsobom vplývajú aj 
existujúce finančné zdroje. Dokumentačné centrá českej a rómskej kultúry 
pôsobiace pri SNM-EM majú osobitný rozpočet, v ktorom je adekvátnym 
spôsobom zohľadnená aj vedeckovýskumná činnosť. Všetky ostatné 
vedeckovýskumné úlohy sú financované z rozpočtu SNM-EM. V uplynulom 
roku sa na ich plnenie (na cestovné a materiálové náklady) vynaložilo podľa 
rozboru hospodárenia SNM-EM dokopy tritisíc Sk. Je to pochopiteľne žalostne 
málo. Alternatívne riešenia na získavanie potrebných finančných prostriedkov 
predstavujú rôzne fondy a nadácie, a to predovšetkým v rámci podporných 
programov Európskej únie pre kultúru, vrátane Medzinárodného Višegrádskeho 
fondu. Žiadostí o peniaze je pochopiteľne veľa, uspieť môžu iba kvalitné, dobre 
premyslené a zdôvodnené projekty. Jeden chybný údaj v rozpočte môže 
spôsobiť vyradenie projektu už v prvom kole formálneho hodnotenia. 
Vypĺňanie cudzojazyčných prihlášok s množstvom požadovaných údajov je 
práca náročná na čas, ako aj na manažérske, jazykové a ekonomické znalosti. 
Ak má byť táto forma získavania peňazí úspešná, musí mať tímový charakter. 
Zároveň si však treba uvedomiť, že podporné európske fondy nie sú 
samospasiteľné. Z ich zdrojov je možné poskytnúť na predkladané projekty 
maximálne 50 % finančných nákladov. Zvyšných 50 % výdavkov treba pokryť 
z vlastných zdrojov alebo z peňazí získaných od sponzorov.  
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Pri riešení vedeckovýskumných úloh v súčasných podmienkach je 
nevyhnutné pestovanie aktívnych kontaktov s okolitým svetom, vzájomná 
výmena skúseností, konkrétna odborná spolupráca. V priebehu posledných 
rokov, resp. desaťročí sa SNM-EM akosi uzavrelo do seba, málo odborne 
spolupracovalo a komunikovalo. Je dobre, že počas uplynulého roka 
cieľavedome zintenzívnilo odborné kontakty s Ústavom etnológie SAV i s 
viacerými univerzitnými pracoviskami, predovšetkým s Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Sľubne sa rozbieha aj konkrétne zameraná odborná spolupráca s rakúskym 
Österreichisches Museum für Volkskunde. 

Aktívna odborná spolupráca a kooperácia s partnerskými inštitúciami, 
participovanie na medzinárodných projektoch, priamy prístup na internet, 
primerané materiálno-technické vybavenie riešiteľov vedeckovýskumných úloh 
a dostatočný časový priestor na ich plnenie v rámci plánu hlavných úloh – to 
všetko dokopy môže výrazným spôsobom prispieť k skvalitneniu 
vedeckovýskumnej činnosti SNM-EM a všetkých jej odborných výstupov, 
predovšetkým publikačných, edičných a expozično-výstavných. A 
prostredníctvom nich prispieť aj k zvýšeniu odborného kreditu SNM-EM v 
Martine. 
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The project for establishing an open-air museum by the SNM new building in Martin 
was elaborated in 1930. The first translocation was held in 1943 (the bell tower from 
Košťany). Slovak National Council decided about the construction of a national open-
air museum in 1964. After three years, the grounding was set under the first object from 
the region of Orava. During the 1970's, detailed field work of traditional architecture 
and living in Slovakia was realized. After, new Thematical-agglomeration conception of 
the Museum of Slovak Village was postprocessed in 1983. The construction of the open-
air museum was stopped in 1991. From that time, 139 objects from the regions of 
Orava, Kysuce - Podjavorníky, Liptov, and Turiec were built in the museum. From the 
same year, different cycles of presentation programs with the demonstration of 
traditional handicrafts, customs and folk programs are being realized.  
 

 
Etnografická expozícia v prírode je špecializovanou, zväčša tematicky 

koncipovanou prezentačnou formou, ktorá tvorí rozhodujúcu zložku etnogra-
fického múzea v prírode. Je špecifickou formou sprístupnenia zbierkových 
fondov v múzeu v prírode a ako taká musí spĺňať požiadavky, nároky a kritériá 
múzejnej prezentácie. 

Odlišnosť etnografickej expozície v prírode v porovnaní s klasickou spo-
číva predovšetkým v komplexnom chápaní systému ľudovej kultúry v určitom 
prostredí a v kontinuálnej prezentácii uceleného systému javov v ich funk-
čných, príčinných vzťahoch, ktoré zvolené prostredie charakterizujú. Koncipo-
vaná je veľkoplošne a na voľnom priestranstve. Jej makroprostredím sa stáva 
celok, tvorený v krajine komponovanými typmi osídlenia s celou škálou cha-
rakterizujúcich antropických javov, ktoré predstavujú historickú sídelnú kra-
jinu. Mikroprostredím sú jednotlivé prvky plánov makroprostredia, v rámci 
ktorých sú vytvárané exteriérové a interiérové expozície. K nim patria objekty 
vytvárajúce systém dokladov tradičnej stavebnej kultúry, prvky agrikultúrne, 
komunikačné, technické, technologické, sociokultúrne a iné.1 
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V procese tvorby etnografických expozícií v prírode sa vykryštalizoval 
určitý systém postupov, pravidiel a princípov pri ich príprave a realizácii. Sú 
dané šírkou problematiky, ktorá presahuje rámec národopisnej muzeológie v 
klasickom ponímaní, náročnosťou pri vytvárania analogického modelu pros-
tredia, odbornými a technickými kritériami realizácie, prevádzky a ich pre-
zentačného využitia. Navyše každá expozícia vznikala v osobitých a neopako-
vateľných podmienkach, v inom spoločenskom, kultúrnom, profesionálnom a 
ekonomickom prostredí. 

Formy prezentácie tradičného staviteľstva, novšie aj jeho širších funkčných 
súvislostí sa postupne vyvíjali, zdokonaľovali a prehlbovali. Od začiatku 
prezentácie na svetových a jubilejných výstavách uplynulo takmer 140 rokov a 
prvé múzeum v prírode v dnešnom ponímaní bolo sprístupnené pred 112 rokmi. 

Záujem o ľudové staviteľstvo na Slovensku kodifikovala vo svojich záme-
roch a cieľoch už Muzeálna slovenská spoločnosť, založená v Martine v roku 
1893. Podľa stanov a podľa Návodu ako zbierať a chrániť starožitnosti stal sa 
jej programom aj záujem o ľudové stavby, ktorý napĺňala zhromažďovaním 
opisov, plánov, fotografií a modelov. Sprístupnenie štokholmského Skansenu v 
roku 1891, úspešné slovenské zastúpenie oravským a čičmianskym domom na 
Národopisnej výstave v Prahe v roku 1895 a nové metódy, ktoré sa postupne na 
prelome 19. a 20.storočia presadzovali v oblasti záujmu o ľudové staviteľstvo a 
jeho prezentáciu vo viacerých európskych krajinách, neboli vo vtedajších 
podmienkach dostatočným impulzom na hlbší záujem zo strany Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti a jej martinského Slovenského národného múzea.  

Konkrétne otázky odborného štúdia, uchovania a prezentácie ľudového 
staviteľstva aj formou múzeí v prírode sa na Slovensku objavili až po roku 
1918. Popri Dušanovi Jurkovičovi ich medzi prvými nastolili Karel Chotek, Jan 
Hofman a Josef Vydra. Na zjazde národopisných pracovníkov českoslo-
venských v Prahe v roku 1924 predniesol J. Vydra referát Ochrana lidových 
památek národopisných na Slovensku a systém museí v prírode, v ktorom 
obhajoval formu prezentácie dokladov ľudového staviteľstva v múzeu v prí-
rode.  

Na pôde Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného mú-
zea v Martine dostala myšlienka vytvorenia múzea v prírode reálnejšie kontúry 
koncom 20. rokov 20. storočia, keď do funkcie správcu nastúpil Ján Geryk. V 
roku 1930 predniesol prvý konkrétny návrh, ktorého autorom bol K. Chotek. 
Návrh uvažoval so zastúpením všetkých typov ľudových stavieb nielen zo 
Slovenska, ale aj s obydliami Slovákov žijúcich v zahraničí. Objekty na novom 
mieste mali byť vybavené pôvodným inventárom, obývané ľuďmi oblečenými 
v krojoch, ktorí by v nich žili a vykonávali svoje povolania či remeslá. Múzeum 
v prírode malo byť vybudované v lokalite Opleto, blízko novej budovy 
Slovenského národného múzea, čo navrhol a podporoval D. Jurkovič. Ten mal 
byť v zmysle Chotkovho návrhu aj projektantom a vedúcim výstavby. Valné 
zhromaždenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v apríli 1931 tento pozoru-
hodný projekt síce schválilo, no finančné problémy spojené s dokončením 
budovy Slovenského národného múzea v Martine, jej zariadením a inštaláciou 
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expozícií nastolenú otázku realizácie múzea v prírode odsunuli. Počas druhej 
svetovej vojny (roku 1943) sa uskutočnila na pôde Slovenského národného 
múzea prvá cielená translokácia. Zásluhou Andreja Polonca bola do jeho zá-
hrady premiestnená renesančno-baroková zvonica z Koštian nad Turcom (okres 
Martin).  

V období po 2. svetovej vojne, najmä pod vplyvom odporučení ICOM a 
zverejnenia Deklarácie o múzeách v prírode v roku 1957, uskutočnili sa od-
borné konferencie, ktoré urýchlili vznik múzejných zariadení tohto typu. V 
Rožnove pod Radhošťom v roku 1958 sa nakoniec presadila koncepcia prefe-
rovaná pracovníkmi organizácií pamiatkovej starostlivosti: regionálne a cen-
trálne múzeá v prírode sú záchranou pre objekty ohrozené na pôvodnom 
mieste, pričom jednotlivé stavby sú v nich usporiadané podľa svojich funkcií. 
Vývoj na Slovensku mala usmerniť konferencia v Dolnom Smokovci v roku 
1959, ktorá svojimi závermi nadväzovala na rožnovskú. Okrem iného sa na nej 
hovorilo o vybudovaní troch múzeí v prírode. Jedno z nich malo byť v Martine. 

No už v roku 1956 sa rozhodla Vedecká rada SNM pristúpiť k budovaniu 
múzea v prírode v Martine. Bol zriadený Poradný zbor, zložený zo zástupcov 
centrálnych inštitúcií pamiatkovej starostlivosti, národopisných a múzejných 
pracovísk a štátnej správy. Konečným rozhodnutím bolo uznesenie SNR zo dňa 
2. apríla 1964, ktorým bol schválený návrh SNM na výstavbu múzea ľudovej 
architektúry v Martine. Poňaté malo byť ako celoslovenské a ako súčasť jeho 
stálych národopisných expozícií. Na naplnenie tohto zámeru sa postupne 
určovali rôzne ciele a prostriedky. Miera ich úspešnosti v príslušnom čase bola 
daná úrovňou nazerania a postupne sa zvyšujúcimi nárokmi na formy a metódy 
prezentácie tradičného staviteľstva, ekonomicko-spoločenskou situáciou a 
organizačno-personálnym zabezpečením.2 

Obdobie rokov 1964–1972 v histórii budovania Múzea slovenskej dediny 
je považované za najúspešnejšiu etapu, výsledkom ktorej bolo sprístupnenie 
prvých objektov z regiónu Orava. Na základe typologickej schémy ľudovej 
architektúry na Slovensku bol vypracovaný koncepčný zámer s konkrétnym 
zoznamom vybraných objektov podľa stanovených kritérií. Z prvej etapy vý-
beru objektov v rokoch 1966–1968 vzišlo aj členenie areálu na zónu drevenej 
architektúry (so šiestimi regionálnymi typmi a variantmi slovenského domu a 
dvoma typmi nemeckého domu) a zónu hlinenej architektúry (s dvoma regio-
nálnymi typmi a variantmi). Okrem základných typov sa uvažovalo s výberom 
unikátnych solitérov. Počítalo sa s prevážaním originálnych stavieb spolu s 
pôvodným zariadením. V prípade ich zlého technického stavu mali byť vyho-
tovené rekonštrukcie podľa presných plánov z pôvodných materiálov, so za-
chovaním tradičných technologických postupov. Ako miesto realizácie bol 
určený areál v časti Jahodnícke háje na okraji Martina.  

Z pôvodných 218 objektov predpokladaného rámcového výberu bolo vy-
členených 190 stavieb, ktoré sa zadali na vypracovanie urbanistickej štúdie. Bol 
stanovený aj metodický postup stupňov dokumentácie objektov ľudovej 
architektúry. V roku 1967 boli vytýčené základy pod prvé objekty z regiónu 
Orava a dňa 3. septembra 1968 bol do základov krčmy z Oravskej Polhory 
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položený základný kameň Múzea ľudovej architektúry. Región Orava bol 
stavebne ukončený v roku 1971. V tom čase pozostával zo siedmich usadlostí a 
šiestich solitérov a v máji 1972 bol sprístupnený verejnosti. V tom istom roku 
sa zmenil aj názov tohto zariadenia na Múzeum slovenskej dediny. Vyjadroval 
posun od pamiatkárskeho zámeru záchrany jednotlivých objektov bez ohľadu 
na ich spoločenský obsah a urbanistické vzťahy ku komplexnejšie chápanému 
modelu sídla. Následne bol vypracovaný Ideový zámer budovania Múzea 
slovenskej dediny s cieľom prezentovať tradičnú ľudovú kultúru lokálnych 
dedinských spoločenstiev na území Slovenska.  

V období 70. rokov 20. storočia sa uskutočnili rozsiahle výskumy ľudo-
vého staviteľstva v 430 lokalitách podľa jednotného dotazníka. Ich cieľom bolo 
určiť lokálne dobové formy ľudového staviteľstva a špecifické javy, ktoré budú 
v expozícii prezentované. Reprezentatívnosť budúcej zbierky stavieb malo 
zaručiť použitie kartograficko-štatistickej metódy. Výsledky výskumu boli 
postupne spracúvané do formy libriet a scenárov jednotlivých regiónov. Spolu 
326 objektov bolo rozdelených do regiónov Kysuce – Podjavorníky, Orava, 
Šariš – Poloniny, južný Zemplín, Hont – Gemer, Biele Karpaty – Ponitrie, 
Podunajsko, Záhorie, Turiec, Pohronie, Liptov, Spiš. Ich grafickou podobou sa 
stala Štúdia súboru stavieb Múzea slovenskej dediny spracovaná v roku 1979.  

V rokoch 1976–1980 sa do štátneho plánu základného výskumu dostala 
úloha pod názvom Národopisné múzeá v prírode – výskumná a teoretická 
príprava podkladov na realizáciu. Na jej riešení sa podieľalo Slovenské národné 
múzeum – Etnografícké múzeum v Martine, Valašské múzeum v prírode v 
Rožnove pod Radhošťom a Ústav ľudového umenia v Strážnici, a to v sú-
vislosti s prezentovaním spôsobu života a kultúry ľudu v minulosti formou 
špecializovaných múzeí v prírode. Jedným z hlavných výsledkov danej úlohy 
boli teoretické zovšeobecnenia formulované v zborníku Národopisná muzea v 
přírodě – teoretická a metodická východiska k realizaci, vydanom v roku 1981. 
Zainteresovaní pracovníci centrálnych i regionálnych múzeí v prírode prijali 
ponímanie múzea v prírode v podobe vedeckej rekonštrukcie historického 
životného prostredia so spoločenskými a prírodnými komponentmi. Prijaté tiež 
boli základné pojmy používané v múzeách v prírode, určili sa metodické a 
teoretické východiská pre ich výstavbu, zásady pre správu zbierok, pre vytvá-
ranie kópií a rekonštrukcií expozičných objektov, pre koncipovanie expozícií v 
prírode, ako aj pre vytváranie informačných systémov. Predložený bol aj návrh 
siete múzeí v prírode. Vo vtedajšej Slovenskej socialistickej republike sa tento 
materiál stal právnou normou na úrovni vykonávacej smernice k zákonu o 
múzeách a galériách a o pamiatkovej starostlivosti a ochrane prírody.  

Riešenie metodiky prípravy a realizácie múzeí v prírode, výsledky vý-
skumov ľudovej architektúry pre MSD a tiež pre Etnografický atlas Slovenska, 
ako aj vznik niekoľkých regionálnych múzeí v prírode podmienili na prelome 
70. a 80. rokov 20. storočia prehodnotiť dovtedajšiu koncepciu Múzea sloven-
skej dediny z hľadiska celkového tematického zamerania a urbanistického 
riešenia. V roku 1983 bola spracovaná Tematicko-urbanistická koncepcia 
Múzea slovenskej dediny – národopisnej expozície v prírode SNM-EÚ v Mar-
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tine, ktorá definovala jej zameranie, kritériá pre výber objektov a usadlostí a 
rozdelila budúcu expozíciu do dvoch základných oblastí (Podunajsko-potiskej a 
Karpatskej), šiestich kultúrno-územných celkov a ďalších skupín a podskupín, 
pričom stanovila ich urbanistickú špecifikáciu a tematické vymedzenie. Ako 
základný stavebný prvok expozície definovala usadlosť. Za základnú 
kompozičnú jednotku určila skupinu usadlostí, zostavenú ako rekonštrukciu 
sídelnej formy alebo jej časti, prípadne ako rekonštrukciu sídelnej krajiny, 
doplnenej podľa charakteru a stupňa rekonštrukcie o ďalšie komponenty. 

Pre obdobie od konca 60. do konca 70. rokov 20.storočia bolo príznačné, 
že SNM-EM vykonávalo funkciu a povinnosti hlavného projektanta, gestora 
odbornej etnografickej prípravy, zabezpečovalo úlohy spojené s realizáciou 
stavebno-montážnych prác. Stavebná skupina demontovala na mieste objekty 
určené na výstavbu, zaisťovala ich prevoz a uloženie na medziskládkach a po 
konzervácii objekty znovu postavila na určenom mieste v Múzeu slovenskej 
dediny. Do roku 1971 bolo postavených sedem usadlostí a šesť solitérov v 
regióne Orava. V roku 1972 sa pristúpilo k výstavbe dvoch usadlostí, troch 
domov a dvoch sezónne využívaných stavieb v regióne Kysuce – Podjavorníky 
V období rokov 1974–1985 sa uskutočnila výstavba regiónu Liptov.  

Od začiatku 80. rokov sa SNM-EM preorientovalo na dodávateľský systém 
v oblasti projektovej prípravy aj stavebno-montážnych prác. V rokoch 1985–
1990 sa v zmysle Tematicko-urbanistickej koncepcie MSD prikročilo k 
stavebnému dotvoreniu a expozičnému doplneniu už realizovaných regiónov 
Oravy, Kysúc – Podjavorníkov a Liptova na základe oponovaných libriet a 
scenárov, a to najmä objektmi dokladajúcimi sociálne rozvrstvenie, ako aj 
hospodárskymi, spoločenskými a drobnými sakrálnymi stavbami. Začiatkom 
druhej polovice 80. rokov začala stavebná realizácia posledného a najväčšieho 
zo severozápadného kultúrno-územného celku – regiónu Turiec. 

Rozmach stavebnej činnosti v tomto období bol však dvojsečnou zbraňou: 
kvantita realizačných a v niektorých prípadoch i projekčných prác bola z mu-
zeologického hľadiska na úkor ich kvality. Dokladom je práve región Turiec, 
ktorý pozostáva najmä z čiastočných alebo úplných kópií objektov. Pritom 
originálne stavby alebo konštrukčné prvky boli kúpené a uložené na skládkach 
MSD. Metódy tzv. veľkého stavebníctva boli, žiaľ, uprednostňované pred 
dodržiavaním tradičných technologických postupov a používaním adekvátnych 
stavebných materiálov. 

V roku 1991 bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ďalšia vý-
stavba Múzea slovenskej dediny pozastavená. V areáli bolo dovtedy postave-
ných 139 objektov. Región Orava obsahoval desať usadlostí a dvanásť solité-
rov, región Liptov šesť usadlostí a deväť solitérov, región Kysuce – Podjavor-
níky sedem usadlostí a osem solitérov, región Turiec sedem usadlostí a trinásť 
solitérov. Rozostavané ostali usadlosti z Moškovca, Dubového a Čremošného. 
Z mlynárskej usadlosti z Kaľamenovej bola realizovaná iba hospodárska stavba 
a nedokončený ostal i objekt cintorína. Z celkového počtu 63 objektov, 
navrhnutých vo výbere pre tento región, bola postavená polovica. Množstvo a 
skladba objektov samozrejme nemôže vytvoriť z tejto časti zamýšľanú domi-
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nantu Severozápadného kultúrno-územného celku, nevytvára zodpovedajúci 
sídelný typ a problematické je aj osadenie niektorých stavieb. Uvažovaný 
zámer nespĺňa ani jestvujúce urbanistické riešenie skupiny Kysuce – Podja-
vorníky. 

Nedokončené ostali aj inžinierske siete. Navyše činnosť stavebných orga-
nizácií zanechala výrazné negatívne stopy na vzhľade areálu v podobe výko-
pov, skládok odpadového materiálu, povrchu zdevastovaného používanými 
mechanizmami. Ich postupné odstraňovanie sa vzhľadom na rozpočet SNM-
EM realizovalo niekoľko nasledujúcich rokov. 

Napriek už uvedeným skutočnostiam sa vtedajšie vedenie SNM-EM roz-
hodlo v roku 1991 otvoriť Múzeum slovenskej dediny v pravidelnej sezónnej 
prevádzke. Návštevníkom bol sprístupnený celý región Orava s exteriérovými, 
interiérovými a agrikultúrnymi expozíciami. Postupne pribúdali ďalšie sprí-
stupnené objekty – škola z Petrovíc a „bačov“ z Papradna v regióne Kysuce – 
Podjavorníky, olejáreň v rámci usadlosti z Oravského Veselého. Značná po-
zornosť sa v tomto smere venovala i regiónu Turiec. Získané účelové pros-
triedky umožnili reštaurovanie interiéru dreveného kostola z Rudna a filagórie 
zo Slovenského Pravna a následné sprístupnenie týchto objektov v polovici 90. 
rokov. V roku 1998 bola postavená renesančno-baroková zvonica z Koštian nad 
Turcom. V období rokov 2001–2002 boli z pridelených účelových dotácií 
realizované vonkajšie fasády na obytnom dome a hospodárskej stavbe z Dubo-
vého a na usadlosti z Moškovca. Veľmi dôležité bolo najmä zastrešenie a sta-
vebné dokončenie objektu vozárne, z ktorej bolo od roku 1991 postavené iba 
nezakryté obvodové murivo. Po drobnejších úpravách a zariadení interiérov sa 
sprístupnila usadlosť z Nolčova. Učelové prostriedky umožnili vybudovanie 
požiarneho vodovodu, ktorý pokrýva regióny Turiec a Liptov. 

Nedostatok finančných prostriedkov zapríčinil nielen spomalenie či poza-
stavenie ďalšej výstavby Múzea slovenskej dediny. Značne skomplikoval aj 
bežnú údržbu a väčšie opravy už realizovaných objektov, ktoré sú nevyhnutné 
na ich zachovanie v pôvodnom stave. Dôležité je uvedomiť si, že niektoré 
stavby boli realizované pred vyše štyridsiatimi rokmi a potreba ich opráv bude 
čím ďalej naliehavejšia. To isté platí o potrebe rekonzervácie celých objektov 
alebo konštrukčných prvkov, pretože aj najlepší konzervačný prostriedok apli-
kovaný dokonalým spôsobom má obmedzené pôsobenie a účinnosť. 

Od roku 1991, čiže od začiatku pravidelnej sezónnej prevádzky, pripravuje 
a realizuje Múzeum slovenskej dediny cykly aktivizačno-prezentačných 
programov s názvom Národopisný rok. Sú to celodenné programové podujatia 
zamerané na ukážky, prípadne na rekonštrukcie tradičných ľudových výrob a 
remesiel, zvykoslovných a folklórnych javov najmä z oblasti severozápadného 
Slovenska. Podnetom na koncipovanie týchto programov bola okrem iného 
snaha predstaviť expozičné objekty a vyinštalované zbierkové predmety nie 
staticky, ale oživiť ich pôvodnú funkciu činnosťou demonštrátora. Prezento-
vateľné výrobné techniky a technológie určitým spôsobom limituje súčasný 
stav expozície, v ktorej prevládajú sprístupnené objekty roľníckeho charakteru 
– s jestvujúcimi exteriérovými a interiérovými expozíciami, čiastočne funk-
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čnými agroexpozíciami a obmedzenou zooexpozíciou. Každý cyklus pozostáva 
priemerne z desiatich aktivizačných programov. Niektoré sa stali súčasťou 
každoročnej ponuky. Patrí medzi ne úvodný program sezóny so stavaním má-
jov, Detská nedeľa s ukážkami detských hier a folklóru, Michalský jarmok, 
Vianoce na dedine, zamerané na predvianočné a vianočné zvyky a obchôdzky. 

Súčasťou každého programu sa stali ukážky tradičných ľudových výrob a 
remesiel. Ich výber a zaradenie sa riadia určitými zásadami. Napríklad v rámci 
regionálnych nedieľ sú prezentované z hľadiska ich príznačnosti pre danú 
oblasť. Druhou možnosťou je predstaviť komplexný postup tradičného spraco-
vania suroviny, napríklad celý proces od trhania ľanu až po výrobu plátna. 
Tretím variantom je názorne prezentovať rôzne spôsoby spracovania a využitia 
surovín v tradičnej ľudovej výrobe. Drevená nedeľa bola zameraná na ukážky 
výroby šindľa, riadu, drobného poľnohospodárskeho náradia, hračiek, hudob-
ných nástrojov a plastík. Hlinená nedeľa sa orientovala na predstavenie výroby 
na kruhu, modelovanie kachlíc, dóz, ozdôb a rozličných techník výzdoby hrn-
čiarskych výrobkov. Na Železnej nedeli sa predvádzali ukážky kováčskych a 
podkováčskych prác, nožiarskej výroby a drotárskych techník.  

Široká škála tradičných výrob a remesiel sa prezentovala ako doplnok ča-
sovo a tematicky korešpondujúci so zameraním programu – zdobenie kraslíc 
rôznymi technikami, pečenie oplátok, zdobenie medovníkov, výroba tradičných 
vianočných ozdôb, výroba tkaníc a handričkových kobercov, vyšívanie, 
paličkovanie, výroba krpcov, opaskov, sviečok, výroba ozdôb a figúrok zo 
slamy a šúpolia, pletenie zo slamy, lubkov a prútia, maľba na skle a mnohé 
ďalšie. Takto postavené programy umožňujú návštevníkom vidieť v jednom 
expozičnom priestore viacero technológií a výrob, ktoré v minulosti patrili k 
bežnej súčasti každodenného života lokálnych spoločenstiev a niektoré z nich 
žijú dodnes v rôznych lokalitách na Slovensku.  

Osobitne zaujímavými sú tie technológie a výroby, ktoré už v teréne za-
nikli a návštevník ich môže vidieť iba v prostredí múzejnej expozície v prírode. 
Patrí medzi ne napríklad rekonštrukcia točenia hrnčiarskych výrobkov na 
klasickom kopacom kruhu, z kováčskej výroby zhotovovanie kovaných klincov 
a podkov, z výroby textilných vlákien proces spracovania ľanu, kde v rámci 
expozície v prírode je možné prezentovať postup od sejby, zberu, rosenia, 
získania vlákna až po tkanie plátna. Z ďalších rekonštruovaných činností stoja 
za zmienku ukážky ručného mlátenia a čistenia obilia klasickými nástrojmi a na 
ne nadväzujúce ručné drvenie obilia na kameni alebo v stupe, ako aj jeho mletie 
na žarnove.  

Realizácii ukážok ľudových výrob a remesiel predchádzalo zistenie 
schopností a spôsobilosti nositeľov tradičných výrobných techník a technológií. 
Nasledovalo vytvorenie určitej základne výrobcov – demonštrátorov, ktorí 
splňajú základné kritériá na predvádzanie výrob a remesiel v prostredí múzea v 
prírode (aktívna znalosť tradičnej výrobnej technológie, schopnosť prezentovať 
výrobný postup s použitím tradičného inventára, komunikatívnosť). 

V oblasti zvykoslovia boli zaujímavé rekonštrukcie tradičného svadobného 
obradu z rôznych lokalít, krstín, regrútskej rozlúčky, obchôdzok Mikuláša a 
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Lucie, vianočných obchôdzok spojených s koledovaním a vinšovaním, mágie a 
čarovania v období letného slnovratu, plné charakteristických atribútov a 
tradičných masiek. Z oblasti pracovného zvykoslovia zaujali magické úkony pri 
prvom vyháňaní dobytka, obrady spojené s odchodom na salaš, predvádzanie 
zvykov pltníkov a drotárov. Osobitnú skupinu predstavujú už spomínané detské 
hry a folklór. Ukážky rodinného, kalendárneho a pracovného zvykoslovia 
prezentujú vybrané, zväčša dedinské folklórne skupiny z Kysúc, Oravy, Turca, 
hornej Nitry a Liptova.  

 
 
Poznámky 
 
1 KIRIPOLSKÝ, M.: Špecifiká národopisnej práce v múzeu v prírode. Múzeum, 

XXXVI, l991, č. 2, s. 12–13.  
2 HORVÁTH, S.: Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny 

v Martine. In: Zborník SNM LXXXVI, Etnografia 33, 1992, s. 29–55. Tam je 
uvedenená aj ďalšia odborná literatúra. 

 
 

 
 

Časť regiónu Orava v Múzeu slovenskej dediny. Fotoarchív SNM-EM. 
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Interiér kostola z Rudna (región Turiec) v Múzeu slovenskej dediny.  
Fotoarchív SNM-EM. 

 
 

 
 

Ukážka nedeľných aktivít v Múzeu slovenskej dediny. Fotoarchív SNM-EM. 
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Zbierkový fond národopisnej fotografie a filmu v SNM-EM 
 

Daša Ferklová 
 
 
Kľúčové slová:  Karol Plicka, fotografia, Múzeum Karola Plicku 
Key words: Karol Plicka, photograph, Karol Plicka Museum 
 
From 1986, within its collection activities, Slovak National Museum - Ethnographic 
Museum in Martin is also building the fund of ethnographic photograph and film. Iconic 
material from the creation of Karol Plicka was the basis of the collection mentioned, 
what at the same time led to the establishment of Karol Plicka Museum in Blatnica. This 
specialized museum and its first constant exposition is offering a complete survey about 
the life and work of Karol Plicka, stressing his photographic representation of a 
traditional culture in Slovakia. His representation is from many aspects a unique record 
of today mostly vanishing or vanished features of our cultural heritage. Except Plicka's 
work, materials created by other important Slovak and Czech photographers, e.g. Pavol 
Socháň, Ludvík Baran, Eugen Laziťan, František Krasl, Karel Dvořák and others, can 
be found in the collection fund of the museum.  
 

Fotografia podáva prostredníctvom vizuálneho obrazu čo najvernejšiu in-
formáciu, ktorou je zaznamenaná či zobrazená určitá konkrétna skutočnosť. 
Z ikonografického hľadiska má dokumentárna fotografia tú prednosť, že za-
chytáva skutočnosť konkrétnej historickej udalosti, osobnosti, javu, faktu a pod. 
Jej informačná kapacita sa znásobuje momentom autentického podania reality 
v okamihu snímania, konkrétnosťou a vecnosťou. Keď sa stane muzeálnou 
zbierkou, stáva sa plošným muzeálnym predmetom, ktorého dokladová hodnota 
spočíva v zaznamenanej skutočnosti. Zároveň podáva cenné informácie 
o okolnostiach vzniku fotografie (napríklad o autorovi, majiteľovi alebo uda-
lostiach, ktoré sa pri vzniku fotografie udiali, o odeve, o prostredí a pod.). Fo-
tografia sa uplatní všade tam, kde prezentuje nereprezentovateľnú minulosť, 
čiže javy, veci, fakty, ktoré už dávno zanikli. Je to práve ona, ktorá podstatnou 
mierou prispieva k prehlbovaniu našich poznatkov na základe informačnej 
kapacity, ktorú vizuálne zaznamenala kamera. 

Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine je jedným 
z prvých múzeí na Slovensku, ktoré upriamilo pozornosť na zbierkové pred-
mety ikonického charakteru. Súviselo to s myšlienkou vytvorenia fondu náro-
dopisnej fotografie a filmu. Na pôde SNM-EM sa začala rozvíjať v súvislosti 
s predstavou založiť galériu alebo múzeum, ktoré by reprezentovali slovenskú 
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ľudovú kultúru prostredníctvom národopisnej fotografie a filmu, a zároveň 
postaviť fotografiu na úroveň zbierkového predmetu. (Vo väčšine múzeí sa 
dodnes zamieňa fotografia evidenčná alebo dokumentačná s fotografiou doku-
mentárnou.) 

Uvedený nápad sa zrealizoval v roku 1986, keď bol po oficiálnych rokova-
niach na úrovni Ministerstva kultúry a Úradu vlády SR vyslovený súhlas so 
zriadením Múzea Karola Plicku (ďalej MKP) ako trvalej súčasti Slovenského 
národného múzea v Martine. Karola Plicku preto, lebo práve majster Plicka 
vykonal pri dokumentácii slovenskej ľudovej kultúry záslužné priekopnícke 
dielo. Vďaka jeho odbornej erudícii, osobnému zápalu, nadšeniu, a hlbokým 
emóciám vzniklo úctyhodné, monumentálne dielo vynikajúcej úrovne. 

Za myšlienku založiť múzeum, venované životu a dielu K. Plicku a tým 
vytvoriť fond národopisnej fotografie a filmu, ďakujeme predovšetkým jeho 
žiakovi – Martinovi Slivkovi, etnografke a fotografke Ester Plickovej – neteri 
K. Plicku a Igorovi Krištekovi – vtedajšiemu riaditeľovi SNM-EM v Martine. 
Ešte za života K. Plicku bolo vypracované libreto a scenár pripravovanej stálej 
expozície MKP. Materiály oponoval sám majster. Jeho návrhy a pripomienky 
boli v plnej miere akceptované. Libreto a scenár stálej expozície tohto špeciali-
zovaného múzea vypracovala Ľuba Sýkorová spoločne s Marcelom Deylom. 
Autorom výtvarno-priestorového a grafického riešenia bol akademický maliar 
Karel Pánek z Prahy. 

Múzeum Karola Plicku je umiestnené v Blatnici, v obci vzdialenej pri-
bližne 20 km od Martina, v kúrii, ktorú v 18. storočí vybudoval zemiansky rod 
Prónayovcov a ktorú bolo potrebné na expozičné účely zrekonštruovať. Dňa 13. 
augusta 1988 sa MKP slávnostne sprístupnilo verejnosti. Cieľom jeho prvej 
stálej expozície bolo podať ucelený prehľad o živote a diele K. Plicku (1894–
1987) s osobitým zreteľom na zobrazenie tradičnej kultúry na území Slovenska. 
Celoživotné dielo K. Plicku je neobyčajné nielen rozsahom, ale i svojou žánro-
vou rozvrstvenosťou. On sám charakterizoval svoju tvorbu ako umenie „devä-
toro remesiel“. V jednej osobe bol rovnakou mierou filmár, režisér, kameraman 
i scenárista, rovnako ako fotograf, tvorca obrazových publikácií, folklorista – 
zberateľ hudobných i slovesných ľudových prejavov, etnomuzikológ, organi-
zátor prvých folklórnych festivalov, pedagóg, dirigent speváckych zborov, a čo 
je menej známe – i husľový virtuóz. 

V celej tejto mnohostrannosti zaznieva trvalá inšpirácia hodnotami tradič-
nej kultúry a kultúrneho dedičstva. Tvorivé obdobie K. Plicku sa rozprestieralo 
cez dlhý časový úsek a odrazilo procesy kultúrno-spoločenských premien počas 
siedmich desaťročí. Jeho fotografické dielo je navyše výrečným dôkazom, že 
fotografia má ako výrazový prostriedok schopnosť poetickej interpretácie 
i výtvarnej dokumentácie skutočnosti. Plickova zviazanosť so slovenským 
ľudom a jeho kultúrou bola priam bytostná. Trvalými umeleckými východis-
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kami a návratmi mu bolo Slovensko blízke a drahé. Tu nachádzal a objavoval 
jedinečné, živé zdroje svojich umeleckých podnetov. Slovenskému ľudu veno-
val najlepšie výsledky svojich tvorivých počinov, ktoré sú dnes zaradené do 
zlatého fondu slovenskej, ale i svetovej kultúry. Jeho dielo predstavuje do sto 
knižných publikácií, okolo 60 tisíc autentických záznamov ľudových piesní, 
desiatky tisíc negatívov a diapozitívov, nekonečné metre filmových pásov. 

Po prevezení a spracovaní ikonického materiálu z pozostalosti K. Plicku 
bol v SNM-EM vytvorený základ fondu národopisnej fotografie a filmu. Plic-
kova tvorba je zatiaľ najväčšou kolekciou v uvedenom zbierkovom fonde (t. č. 
približne ¾ fondu). Ide zväčša o práce, ktoré vo svojom odbore predstavujú 
vrcholné umelecké dielo, zároveň si uchovávajú hodnotu dokumentu, a to často 
– zvlášť pokiaľ zachytávajú ľudové tradície na Slovensku – dokumentu unikát-
neho. Plickova fotografická tvorba je jedinečná impozantným časovým rozpä-
tím tvorivej aktivity, tematickou sférou a najmä osobnostným autorským ruko-
pisom. 

 Vo fonde sa nachádza materiál dokumentujúci obdobie 20. až 70. rokov 
20. storočia. V prevažnej väčšine ide o materiál zo Slovenska, nechýbajú tu 
však ani kolekcie Plickových zobrazení Prahy, Vltavy a jej okolia, českej 
a moravskej ľudovej kultúry i slohovej architektúry. Z hľadiska tematického 
zastúpenia nájdeme vo fotografickom materiále slovenskej proveniencie zastú-
penú prírodu, najmä Vysoké Tatry, slohovú architektúru, umelecké diela Maj-
stra Pavla z Levoče, mestá, hrady, zámky, kaštiele. No väčšina snímok doku-
mentuje slovenskú ľudovú kultúru prostredníctvom hlavnej témy Plickovej 
tvorby – človeka, nositeľa tradície. Sú to portréty detí, žien a mužov. Rád foto-
grafoval deti pri hrách a detských radovánkach. Tieto zábery sa výrazne odli-
šujú od iných, nakoľko v nich prevažuje účasť pohybu, autor zvýrazňuje mi-
miku, gestá, úkony. V tvorbe nechýbajú ani zábery žien s deťmi, mladuchy 
v partách, jarné zvykoslovné prejavy. Zaujímavé sú jeho fotografie s pracovnou 
tematikou, ako i kolekcia fotografií „archaických podôb“ slovenských žien 
a mužov. Na fotografiách dominuje človek v tradičnom odeve. Lokalitu pred-
stavuje jedinec alebo skupinka ľudí. Postavy sú zakomponované na priedomia 
domov, pri pracovnom náradí, na lúke, na poli, pred kostolom a pod.  

Okrem Plickovej tvorby sa vo fonde nachádzajú materiály ďalších výz-
namných slovenských a českých fotografov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali 
či už dokumentárnemu alebo umeleckému stvárneniu slovenskej krajiny, prí-
rody, pamiatok, človeka, jeho práce, radostí a zvykov. Patria k nim napríklad 
Ludvík Baran a Eugen Lazišťan – blízki priatelia a spolupracovníci K. Plicku, 
ďalej František Krasl a Karel Dvořák, ktorých si tak isto podmanilo čaro slo-
venskej prírody. Vo fonde nechýbajú fotografické práce nestora slovenskej 
fotografie Pavla Socháňa. Zastúpené sú aj práce mladších slovenských fotogra-
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fov, ako napríklad Štefana Péchyho z Levoče, Filipa Lašúta, Milana Fabiana či 
Ivana Darulu z Martina a ďalších. 

Zbierka sa za roky budovania rozšírila nielen kvantitatívne, ale aj kvalita-
tívne. Okrem ikonického materiálu získaného kúpami sa v posledných rokoch 
rozrástla najmä vďaka darom. Z týchto materiálov si zasluhujú pozornosť čier-
nobiele negatívy a pozitívy týkajúce sa Plickových biografických snímok, ktoré 
ho zachytávajú v rozličných momentoch jeho života v časovom rozpätí od 
začiatku 20. storočia až do roku 1987. 

 Okrem ikonického materiálu sa v uvedenom fonde nachádzajú aj Plickove 
fotografické prístroje s príslušenstvami a rôzne druhy objektívov. Fond oboha-
tili i zvukové nahrávky, magnetofóny, knihy (jednotlivé tituly pre „svoje mú-
zeum“ vyčlenil sám K. Plicka, jeho knižnica obsahuje vyše 920 knižných titu-
lov), ďalej gramoplatne, ale i nábytok  

(časť použitá v expozícii MKP), medaily, plakety, vyznamenania, ako 
i jeho niektoré osobné predmety. Do múzea sa dostali v rámci získania celej 
pozostalosti po K. Plickovi. (Pri ďalších akvizíciách s podobnými materiálmi 
neuvažujeme.) Zároveň sme odkúpili aj 44 649 textových zápisov slovenských 
ľudových piesní – väčšinou východoslovenských, ktoré sú uložené v Archíve 
SNM-EM v Martine.  

V rámci pozostalosti sa dostali do fondu i filmové dokumenty, ktoré na-
krútil K. Plicka počas svojho pôsobenia v Matici slovenskej v Martine. Keďže 
išlo o horľavé kópie filmov, zabezpečili sme ich prekrútenie na použiteľný 
materiál a pôvodné materiály sa uložili vo Filmovom ústave v Bratislave.  

Fond s indexom KP pozostáva z národopisných fotografických dokumen-
tov umeleckého charakteru, z historickej umeleckej národopisnej fotografie do 
roku 1948, súčasnej umeleckej národopisnej fotografie a národopisného filmu. 
Základ fondu je tvorený zbierkovými predmetmi, ktoré pozostávajú z:  
a) čiernobielych a farebných negatívov,  
b) čiernobielych a farebných diapozitívov,  
c) čiernobielych a farebných pozitívov,  
d) čiernobielych a farebných pohľadníc,  
e) trojrozmerných predmetov (z osobných pozostalostí),  
f) trojrozmerných fotografických a filmovacích prístrojov, 
g) materiálov rôzneho charakteru (dobové tlače, reprodukcie, plagáty a pod.). 
Zbierkové predmety sa získavajú prevažne kúpou alebo darom. Na akvizícii sa 
podieľajú odborní pracovníci múzea. Svoje návrhy predkladajú Komisii na 
tvorbu zbierok. Pri budovaní fondu sa postupuje podľa prijatých základných 
kritérií výberu zbierkových predmetov. Sú to: 
a) územné vymedzenie (predovšetkým Slovensko, v prípade potreby 

porovnania hraničiace a susedné oblasti, Slováci v zahraničí, národnostné 
menšiny na Slovensku), 
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b) dokumentárna hodnota (spočíva hlavne v poznávacej stránke), 
c) umelecká hodnota (podriadená je hodnote dokumentárnej, musí spĺňať 

podmienky umelecko-historického predmetu, ktorého poslaním je doku-
mentovať vývoj tohto druhu umenia, ale v podobe exponátov aj esteticko-
umelecky pôsobiť a poskytovať umelecký zážitok), 

d) časové kritérium (neobmedzené), 
e) zdravotný stav predmetu (materiály musia prechádzať prísnym výberom 

kvality – v prípade, že je možnosť výberu, resp. ide o materiály, pri ktorých 
je predpoklad získať ešte iné. Toto kritérium možno obísť pri výnimoč-
ných, neopakovateľných snímkach, kde ostatné kritériá otázku existujúceho 
stavu anulujú). 
Získané muzeálie sú spracovávané ako zbierkové predmety. Záznam 

o získaní sa uskutočňuje formou prvotnej evidencie – zápisom do prírastkovej 
knihy s poradovým číslom. Príslušný zbierkový predmet sa týmto číslom 
označí. S cieľom zamedziť, resp. aspoň obmedziť vstup do fondov 
k originálnemu dokumentu na získanie konkrétnej informácie vykonávame 
mechanické prepísanie všetkých záznamov o zbierkovom predmete na formát 
katalogizačnej karty A5, na ktorej je predtlač grafického vyznačenia priestoru 
pre záhlavie, anotáciu a pre údaje získané formálnou analýzou dokumentu. 
K popisným údajom týchto zbierok patria: súčasný majiteľ predmetu, pomeno-
vanie predmetu, prírastkové číslo a rok jeho nadobudnutia, inventárne číslo, 
reprodukovanie predmetu, počet jednotiek predmetu, nadobúdacia cena, spôsob 
nadobudnutia, stav predmetu, spôsob odborného ošetrenia, revízia predmetu, 
datovanie, lokalitný pôvod, resp. územná oblasť, meno a priezvisko autora, 
tematické zaradenie predmetu, základné rozmery, meno a priezvisko pracov-
níka, ktorý predmet do múzea získal, meno a priezvisko posledného majiteľa 
predmetu, základný materiál predmetu, meno a priezvisko pracovníka, ktorý 
predmet odborne určil a stále uloženie predmetu v depozitári.  

Katalogizačná karta je doplnená odborným popisom. Na zadnej strane 
karty je vyčlenený priestor na nalepenie reprodukcií, ktoré sa postupne zhoto-
vujú. Katalogizačné karty sa robia v piatich exemplároch. Sú roztriedené 
v týchto katalógoch: 
– Originál katalogizačnej karty sa zaraďuje číselne za sebou a ukladá sa do 

centrálneho, resp. trezorového katalógu.  
– Druhá katalogizačná karta sa používa na uloženie v autorskom katalógu, 

kde sú uložené abecedne podľa autorov, ktorými boli ikonické materiály 
vytvorené.  

– Tretia katalogizačná karta sa využíva pri tvorení lokačného katalógu, kde 
sa karty zakladajú abecedne podľa názvu lokalít, z ktorých fotomateriály 
pochádzajú. 
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– Štvrtá katalogizačná karta sa ukladá v katalógu tematickom podľa jednotli-
vých tém. 

– Posledná piata katalogizačná karta sa radí číselne za sebou, čím sa vytvára 
katalóg číselný. Nahrádza akúsi lokačnú knihu v rámci racionalizácie práce 
v uvedenom fonde.  
Vytvorením fondu dokumentujúceho dejiny slovenskej národopisnej foto-

grafie budeme môcť naďalej vydávať svedectvá o živote a kultúre nášho ľudu. 
Pociťujeme potrebu, aby tento fond ďalej rástol, a to nielen v smere kvantita-
tívnom, ale hlavne kvalitatívnom. Napĺňať tieto predstavy nám umožňujú nové 
akvizície. Jednou z náročných úloh, ktoré nás  

čakajú v uvedenom zbierkovom fonde v najbližšom čase, je práca na mi-
moriadne rozsiahlej akvizícii z tvorby významného fotografa, kameramana 
a režiséra Karla Skřipského (1908–1993). 

Tvorbu K. Skřipského môžeme rozdeliť do dvoch základných časových 
etáp. 1. etapa: od 30. rokov 20. storočia do roku 1968, 2. etapa : od roku 1968 
do roku 1993. Jeho rozsiahle fotografické a filmové dielo z prvej časovej epo-
chy, ktoré po sebe zanechal, je výrazne osobnostné svojou témou, rukopisom i 
autorským posolstvom. Podobne ako Plicka i on zrástol so Slovenskom. Vo 
Vrátnej doline si vybudoval turistickú chatu, kde k jeho horolezeckej vášni 
pribudla ďalšia – fotografická. Jeho krajinárske fotografie už od počiatku vy-
chádzali v rôznych publikáciách a jeho kolekcia fotografií z Vysokých Tatier 
vyšla v samostatnom knižnom titule Leto v Tatrách (1946). Fotografické práce 
sú zamerané prevažne na krásy prírody, objavené citlivým okom autora. Jeho 
obrazy sú nabité abstraktnou výtvarnou dynamikou alebo výrečnou metafori-
kou. Popri krajine (hory, skalné útvary, kvety) sa súbežnou témou v jeho diele 
stal človek žijúci v harmónii s prírodou.  

Majster Plicka, poznajúc fotografickú tvorbu K. Skřipského, ponúkol mu v 
roku 1946 prácu kameramana a režiséra v Slovenskom filme, ktorý sa vtedy 
personálne budoval. Od tých čias sa Skřipského fotografická tvorba stala sú-
putnikom jeho tvorby filmovej, pričom ho obidve navzájom ovplyvňovali. 
Popri kameramanskej a režijnej práci bol v rokoch 1950–1959 prvým riadite-
ľom novozriadeného Štúdia populárno-vedeckých filmov v Bratislave. Zaslúžil 
sa pritom o konštituovanie i rozvoj tohto významného odvetvia slovenskej 
kinematografie. Počas rokov 1947–1968 pracoval ako filmový režisér, kame-
raman a autor mnohých filmových dokumentov. Nakrútil viac ako 50 filmov, 
väčšinou tzv. autorských. Začal nakrúcať filmy s horolezeckou tematikou, 
neskôr prírodovedné filmy, postupne k nim pribudli filmy s národopisnou te-
matikou. Od pohľadu k prírode zákonnite prešiel k pohľadu na človeka žijú-
ceho v nej. Filmy, ako napríklad Pieseň farieb a tvarov, Stvoritelia, Ždiarske 
rekviem, Štyri dni Ľudovíta Čonku, Sená na Doščanke a iné, sú oslavou tvori-
vých schopností dedinského človeka, odkrývajúc jeho harmonické spolužitie 
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s prírodou. V tomto diele úspešne rozvinul a zavŕšil líniu predchádzajúceho 
vývoja. Z druhej časovej epochy je obsiahlejšia jeho fotografická tvorba a to 
nielen z prostredia nového domova (Švajčiarsko), ale aj z ciest po Európe, 
Amerike, Afrike a Ázii. 

Predpokladáme ďalšie dobudovávanie a obohacovanie uvedeného fondu 
cennými artefaktmi od ďalších autorov, zamerané predovšetkým na slovenskú 
ľudovú kultúru. Za zmienku stojí napríklad plánovaná akvizícia významného 
slovenského etnografa, filmára a fotografa M. Slivku či práce ďalšieho zná-
meho fotografa a redaktora obrazových publikácií E. Lazišťana. Zhoda náhod 
chcela, že tak ako K. Skřipský, M. Slivka i E. Lazišťan boli istý čas Plickovými 
súputnikmi, boli to aj jeho priatelia, ktorí naďalej rozvíjali jeho odkaz 
a pretvárali ho do hodnôt, ktoré budúce generácie určite ocenia.  

Zbierkový fond národopisnej fotografie, nachádzajúci sa t. č. v SNM-EM, 
je rozsiahly a rôznorodý. Treba ho naďalej rozvíjať a budovať, odborne 
a vedecky spracovávať, ale i prezentačne využívať prostredníctvom rôznych 
výstavných projektov doma i v zahraničí, pretože dokumentuje originálne hod-
noty nášho kultúrneho dedičstva.  

 

 
 

Časť stálej expozície Múzea Karola Plicku v Blatnici. Fotoarchív SNM-EM. 
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Karol Plicka pri fotografovaní (1965). Fotoarchív SNM-EM. 
 
 

 
 

Karol Plicka: S horehronským gajdošom, 20. roky 20. stor. Fotoarchív SNM-EM. 
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In the past, the study of Czech ethnic group in Slovakia was more or less the matter of 
historians who were monitoring this theme mostly from the view of mutual Czech and 
Slovak relationships. First ethnographic researches are connected with the years 1977 - 
1981 when Czech people living in Slovakia were defined as an ethnic group. Other 
researches were the basis for the definition of the attributes of ethnicity of the Czechs in 
Slovakia. Later, they were conditioned by the changes in the political arrangement of 
Czechoslovakia. As a consequence of the changes, the members of the state nation have 
become members of the ethnic minority. New conditions for the life of ethnic minorities 
in Slovakia came into being after the social changes at the end of 1980's. The museum 
documentation was one of their parts. Slovak National Museum has become its skilled 
guarantor. That led to the establishment of the Documentation Center of Czech Culture 
in Slovakia as a part of SNM-EM in Martin. This paper describes in detail the activities 
of the center. 

 
Ak chceme venovať pozornosť jednému z najmladších múzejných praco-

vísk na Slovensku – Dokumentačnému centru českej kultúry na Slovensku, 
ktoré je organizačnou súčasťou Slovenského národného múzea – Etnografic-
kého múzea v Martine a píše svoju históriu od roku 1999, je potrebné spome-
núť niektoré skutočnosti, ktoré súvisia s hlavným predmetom jeho pôsobenia.  

Z hľadiska etnologického výskumu bola českému obyvateľstvu na Sloven-
sku venovaná v minulosti iba sporadická pozornosť. Problematika Čechov na 
Slovensku bola skôr v centre pozornosti historikov, pričom bola akcentovaná 
hlavne otázka vzájomných česko-slovenských vzťahov a hľadanie dôsledkov 
spoločných zlomov historického vývoja.  

V odbornej etnologickej literatúre boli Česi žijúci na Slovensku v období 
rokov 1918–1993 definovaní ako etnická skupina1. Ako takí sa stali predmetom 
výskumu iniciovaného Ústavom etnografie a folkloristiky ČSAV v Prahe 
v rokoch 1977–1981. Tento bol súčasťou široko koncipovaného výskumu et-
nických skupín na území ČSSR. V jeho rámci bola venovaná i pozornosť Slo-
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vákom žijúcich v Čechách. Následne bol odborný záujem recipročne sústre-
dený aj na Čechov na území Slovenska. Už priebežné výsledky (výskum prak-
ticky nebol ukončený) naznačili špecifiky bádania Čechov na Slovensku ako 
etnika žijúceho v mimoriadne kultúrne i jazykovo blízkom okolí. Priniesol nové 
prístupy k tejto téme a zároveň aj seriózne analýzy historických faktov deter-
minujúcich podmienky života Čechov na Slovensku. Naznačil na jednej strane 
nutnosť orientácie na štúdium archívnych prameňov, dobových periodík, od-
bornej a memoárovej literatúry, ktorá smerovala k štúdiu pôsobenia českých 
osobností vo vzťahu k Slovensku a na strane druhej na výskum v teréne. Ten 
mal postihnúť jednak spôsob života českých „kolonistov“ usídlených 
v prevažne agrárnom prostredí južného Slovenska (v súvislosti s 1. pozemko-
vou reformou doosídľujúcich územia rozparcelovaných majetkov), ako aj na 
spôsob života jednotlivých profesijných skupín, s výrazným zastúpením čes-
kého etnika vo väčších centrách.2 

Na základe sumarizácie doteraz získaných poznatkov o českej minorite na 
Slovensku možno konštatovať nasledovné:  
– Usídľovanie českého obyvateľstva smerovalo prevažne do urbánnych 

centier priemyselnej výroby, resp. do miest s vyšším počtom štátnych za-
mestnancov. 

– Materiálna kultúra českého obyvateľstva na Slovensku nevykazovala oso-
bité ani regionálne črty. 

– Odlišnosti v kultúre a spôsobe života vo vzťahu k majorite sa spravidla 
nechápali na princípe etnicity, ale ako dôsledok iného kultúrneho 
a sociálneho statusu vyplývajúceho z určitého profesného, a tým aj spolo-
čenského zaradenia. 

– Za znaky etnicity Čechov považovala majorita množstvo konkrétnych 
javov a prejavov súvisiacich so spôsobom života Čechov na Slovensku – 
napríklad spravidla nižšiu religiozitu, odlišnosť vzťahov v rodine 
s emancipovanejším postavením ženy, aktívny spolkový a spoločenský ži-
vot, spôsob využívania voľného času, rozdiely v príprave jedál a vôbec 
stravovaní a odlišný spevný repertoár. 
Ak študujeme etniká z hľadiska ich etnicity v zmysle konceptu J. Botíka,3 

sledujeme pôsobenie dvoch základných protirečivých tendencií, z ktorých prvá 
sa vyznačuje črtami etnokultúrneho pretrvávania (najzreteľnejšie sa prejavuje 
v uchovávaní prejavov pôvodnej etnicity a ich špecifických znakov) a druhá 
prejavmi etnokultúrnych zmien a postupného vyrovnávania sa príslušníkov 
minority s majoritnou spoločnosťou. Miera a intenzita postupujúcej diferenciá-
cie etnicity minority od etnicity materského etnika závisí potom od viacerých 
faktorov. České etnikum na Slovensku môžeme z tohto aspektu definovať na-
sledovne: relatívne vysoká početnosť etnika s vysokým stupňom národnopoli-
tického a štátotvorného vývinu v čase, keď sa príslušníci minority (resp. ich 
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podstatná časť) oddelili od jadra etnika, ďalej relatívna krátkosť časového trva-
nia oddelenej existencie minority, malá vzdialenosť od jadra etnika a teda mož-
nosť vzájomných kontaktov.  

Špecifikom českého etnika v podmienkach života na Slovensku však bola 
skutočnosť, že Česi sami seba nepovažovali za príslušníkov etnickej minority, 
ani neboli ako minorita reflektovaní. Ako príslušníci jedného z dvoch štáto-
tvorných národov žili na území druhého štátu spoločnej republiky. Aj napriek 
tomu faktory napomáhajúce asimilácii fungovali aj v tejto komunite. V prípade 
českého etnika na Slovensku k nim okrem jazykovej blízkosti patrili disper-
znosť osídlenia, usídľovanie sa prevažne v industriálno-urbánnom prostredí, 
resp. v prostredí s vyššou koncentráciou štátnych zamestnancov a možnosť 
uzatvárania zmiešaných manželstiev. Špecifikou českého etnika v podmienkach 
života na Slovensku bola aj osobitá úloha jeho inteligencie a inštitúcií, ktoré 
svoju činnosť neorientovali smerom dovnútra vlastnej komunity, ale naopak 
k majorite.  

V súčasnosti je hlavným atribútom etnicity Čechov na Slovensku povedo-
mie príslušnosti k českému etniku, resp. vedomie českého pôvodu predkov. 
V rodinách, kde sú českého pôvodu obaja rodičia, udržiava sa aktívna znalosť 
českého jazyka, bežný je bilingvizmus. Pretrváva záujem o českú kultúru (na-
priek jej menšej dostupnosti než v podmienkach spoločného štátu) – napríklad 
čítaním kníh a časopisov v českom jazyku a sledovaním českých televíznych 
programov. Novým faktorom je združovanie sa na etnickom princípe4.  

Z demografického hľadiska je obyvateľstvo hlásiace sa k českej, morav-
skej a sliezskej národnosti (teda k národnostiam reprezentujúcim Českú repub-
liku) v súčasnosti definované ako populácia s nepriaznivou vekovou štruktúrou, 
nízkou pôrodnosťou a najmä relatívne vysokou emigráciou, čoho výsledkom je 
celkový úbytok obyvateľstva tejto národnosti5. Tieto fakty boli konštatované na 
základe výsledkov sčítania ľudu v roku 1991, teda ešte v podmienkach spoloč-
ného československého štátu. Následné sčítanie ľudu v roku 2001 naznačené 
tendencie potvrdilo, pričom je možné predpokladať, že rozpad spoločného štátu 
urýchlil ich aktuálnosť. Počas uvedeného obdobia došlo k zmene štátoprávneho 
usporiadania Československa a k následnému zlomu v postavení českého oby-
vateľstva na Slovensku, keď sa z príslušníkov štátotvorného národa stali prí-
slušníkmi etnickej minority. Tento zlom bol traumatizujúci hlavne pre najstar-
šiu generáciu, resp. pre generáciu, ktorá zažila obdobie Slovenského štátu 
a Protektorátu Čechy a Morava. V priebehu uvedených desiatich rokov klesol 
počet občanov českej, moravskej a sliezskej národnosti na Slovensku o viac 
ako 13 tisíc. Aj napriek tomuto faktu je česká menšina na Slovensku 
v súčasnosti treťou najpočetnejšou.  

Spoločenské premeny z konca 80. rokov 20. storočia priniesli nové pod-
mienky aj pre život etnických minorít na Slovensku. Okrem ich vlastných akti-
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vít sa stala aktuálnou aj ich múzejná dokumentácia. Nositeľom tejto úlohy sa 
stalo Slovenské národné múzeum, na pôde ktorého sa postupne konštituovalo 
Múzeum židovskej kultúry a Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Priradili sa 
k dovtedy jedinému múzeu s poslaním dokumentácie kultúry konkrétnej etnic-
kej minority – k Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Ako ďalšie 
podobne orientované pracoviská vznikli Oddelenie pre dokumentáciu a výskum 
maďarskej národnostnej kultúry pri Podunajskom múzeu v Komárne a Oddele-
nie rómskej kultúry vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. V tomto štádiu 
vývoja štruktúry Slovenského  

národného múzea i stavu inštitúcií, súvisiacich s emancipáciou etnických 
minorít, sa postupne stala aktuálnou aj múzejná dokumentácia chorvátskej a 
českej kultúry na Slovensku. V súčasnosti je inštitúciou zastrešujúcou múzejnú 
dokumentáciu etnických minorít Slovenské národné múzeum, ktorého organi-
začnou súčasťou sú v súčasnosti Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry 
karpatských Nemcov, Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku (lokalizované 
v Bratislave), Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku (orga-
nizačná súčasť SNM – Historického múzea, taktiež lokalizované v Bratislave), 
Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku, Dokumentačné centrum 
rómskej kultúry na Slovensku (obidve lokalizované v Martine ako organizačná 
súčasť SNM – Etnografického múzea) a Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
vo Svidníku. Dokumentácii maďarskej kultúry sa venuje aj Múzeum maďarskej 
kultúry a Podunajska v Komárne, rómskej kultúre dve regionálne múzeá.6 
Orientácia Slovenského národného múzea na dokumentáciu kultúry minorít 
rešpektuje základné poslanie tejto inštitúcie, ktorým je cieľavedome zhromaž-
ďovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné do-
kumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody 
a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia, s osobitným zreteľom na 
územie Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické spoločenstvá, ktoré žili 
a žijú na Slovensku, ako aj Slovákov v zahraničí. Zámery dokumentácie etnic-
kých minorít boli podporené aj uzneseniami najvyšších štátnych orgánov Slo-
venskej republiky.  

Pre výskum a dokumentáciu českej kultúry na Slovensku sa stal základom 
návrh projektu vedeckovýskumnej úlohy Analýza podielu Čechov na hospodár-
skom, kultúrnom a spoločenskom živote Slovenska, ktorý vznikol v roku 1998 
na pôde Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine. 
Jeho následná podpora vedením Slovenského národného múzea 
i Ministerstvom kultúry SR, ako aj pridelená finančná dotácia na jej riešenie, 
umožnila nielen jej realizáciu, ale tiež zriadenie nového špecializovaného pra-
coviska – Dokumentačného centra českej kultúry na Slovensku ako organizač-
nej zložky SNM-EM.  
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Cieľ tohto pracoviska bol deklarovaný takto: špecificky múzejnými pros-
triedkami dokumentovať hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slo-
vensku, vytvárať a dopĺňať zbierkový fond predmetov hmotnej kultúry, ale aj 
písomností, tlačí a výtvarných prejavov, budovať bázu dát, obrazových 
a zvukových nahrávok rozmanitých prejavov duchovnej kultúry českého etnika 
a iniciovať výskum súvisiaci s prítomnosťou a pôsobením Čechov na Sloven-
sku.  

Vzhľadom na aktuálnosť tejto problematiky aj na viaceré pozitívne okol-
nosti súvisiace s kontextom zbierkového profilu SNM-EM, kultúrne tradície 
a kultúrne zázemie mesta Martin, do ktorého sa sústreďovali slovensko-české 
vedecké i politické kontakty už v období 19. storočia, bolo možné pristúpiť 
nielen k riešeniu predmetnej vedeckovýskumnej úlohy, ale aj k zriadeniu no-
vého pracoviska, vrátane sprístupnenia jeho stálej expozície ako výraznej vizu-
álnej zložky, sprostredkujúcej jeho pôsobenie širokej verejnosti. K pozitívnym 
okolnostiam možno v prvom rade rátať skutočnosť, že manželia PhDr. Anna 
Horáková –Gašparíková (28.10.1896 Martin – 23.2.1987 Martin), dcéra zná-
meho martinského kníhkupca Jozefa Gašparíka – Leštinského, historička, edi-
torka a prekladateľka, v rokoch 1929–1936 správkyňa osobného archívu T. G. 
Masaryka, a akademik Jiří Horák (4.12.1884 Benešov – 14.8.1975 Martin), 
český literárny vedec, historik, folklorista a slavista, akademik ČSAV, sa roz-
hodli darovať svoj obytný dom Slovenskému národnému múzeu – Etnografic-
kému múzeu v Martine. Práve na tento objekt padla voľba pri lokalizovaní 
dokumentačného centra českej kultúry na Slovensku. Vzhľadom na optimálny 
stav objektu i skutočnosti, že sa zachoval aj jeho kompletný mobiliár, vrátane 
knižnice a osobných predmetov, bolo prijaté rozhodnutie prezentovať ich ako 
expozičnú časť nového pracoviska. Toto rozhodnutie umocnila skutočnosť, že 
život a dielo týchto dvoch, aj keď nie práve štandartných osobností symbolizo-
valo spolužitie v zmiešanom slovensko-českom manželstve, pričom podmienky 
a okolnosti jeho vzniku a trvania zodpovedali situácii v období existencie spo-
ločného česko-slovenského štátu. 

Pôvodné priestory objektu „domu Horákovcov“ tak dostali nové využitie. 
Najväčší priestor (pôvodne obývacia izba a pracovňa) bol riešený ako stála 
expozícia, pôvodná spálňa ako miesto pre časovo obmedzené výstavy a priestor 
kuchyne ako pracovňa. Stála expozícia svojím riešením (autorka: Eva Králi-
ková, výtvarné riešenie: Pavol Choma) rešpektuje pôvodný zámer majiteľov 
uvedený v záveti A. Horákovej-Gašparíkovej: „Môj dom v Martine na Moy-
zesovej ulici č. 206/11, ktorý vlastním v celosti, uznaný podľa vyrozumenia 
Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti zo dňa 9.7.1970 za nehnuteľnú 
kultúrnu pamiatku, porúčam Slovenskému národnému múzeu – Etnografic-
kému ústavu v Martine. Porúčam ho i s predmetmi, ktoré sa v ňom nachodia. 
Tento dom zovňajškom i vnútrom zachováva, podnes asi posledný, podobu aj 
atmosféru staromartinskej buditeľskej domácnosti v 2. polovici 19. storočia. 
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Snáď uznaný dedič SNM-EÚ i pri zachovaní pamiatkovej hodnoty sa rozhodne 
ako prechodným hosťom v ňom poskytnúť možnosť štúdia českým 
a slovenským vedeckým pracovníkom, ktorí by chceli objavovať historickú 
minulosť martinsko-turčianskeho kraja, ktorý zrodil básnika Jána Kollára.  

PhDr. Anna Horáková-Gašparíková, v. r. Martin 10.V.1983“.  
Expozícia zároveň približuje rodinné zázemie, vyhranený životný štýl, zá-

ujmy a spoločenské aktivity svojich majiteľov, spolu s potrebnou mierou in-
formácie o týchto osobnostiach, ktoré patrili k významným postavám vedeckej 
a spoločenskej sociéty 20. storočia nielen v meste, kde žili až do svojej smrti, 
ale aj v rámci bývalej Československej republiky či v európskych reláciách.  

Výstavný priestor sa stal možnosťou prezentovania krátkodobých výstav, 
napĺňajúcich dve základné myšlienky. Prvou je prezentácia významných osob-
ností českých dejín a kultúry vo vzťahu k Slovensku, druhou prezentácia súčas-
ných podôb života i aktivít českej minority v podmienkach Slovenska, pričom 
výrazom tohto zámeru je realizácia výstav približujúcich najmä dielo českých 
výtvarníkov žijúcich na Slovensku. V rámci tejto koncepcie bolo doteraz pri-
pravených spolu osem výstav. Štyri z nich priblížili osobnosti významné 
v kontexte českých dejín a kultúry (Mária Jeršová-Opočenská – zakladateľka 
archívu SNM, Masarykovci a Turiec, Pani Masaryková – výstava zapožičaná 
Masarykovým ústavom AV ČR Praha a Pocta českým profesorom), štyri vý-
stavy boli výtvarné (tri individuálne, jedna kolektívna).  

Neoddeliteľnou súčasťou poslania múzejnej inštitúcie je vytváranie zbier-
kového fondu. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v úvode príspevku je táto 
zložka činnosti dokumentačného centra pomerne náročná. Ako bolo konštato-
vané, česká komunita na Slovensku nevytvárala osobitný typ kultúry, preto je 
nevyhnutné zaoberať sa prevažne artefaktmi adekvátnymi spôsobu jej života, 
ktorých výpovedná hodnota vyplýva z kontextu ich vzniku a použitia, ale aj 
z kontextu selekcie z hľadiska zmeneného kultúrneho prostredia. V doteraz 
získanom zbierkovom fonde prevažujú predmety dokumentujúce činnosť spol-
kov s výrazným zastúpením českej komunity, resp. ňou iniciovaných (TJ Sokol 
a vôbec športové a turistické aktivity, legionárska jednota a i.), činnosť inštitú-
cií (školstvo, československá armáda, zdravotníctvo), osobné pamiatky českých 
osobnosti, výtvarné diela a i. Jeho dôležitou súčasťou sú aj fotografické 
a archívne dokumenty a knižné publikácie. Východiskom pre základnú profilá-
ciu zbierkotvornej činnosti dokumentačného centra českej kultúry na Slovensku 
však budú závery vedeckovýskumnej úlohy Analýza podielu Čechov na hospo-
dárskom, kultúrnom a spoločenskom živote Slovenska, ktorej priebežné plnenie 
je aj východiskom jeho prezentačných aktivít. 

Súčasťou plnenia vedeckovýskumnej úlohy pracoviska je okrem uvede-
ných aktivít aj štúdium archívneho materiálu, analýza dobovej tlače, memoáro-
vej literatúry a výskum v teréne, doplnený cieleným dokumentovaním zvuko-
vých výpovedí pamätníkov o okolnostiach a motívoch príchodu na Slovensko, 
o problematike zžívania sa s novým prostredím i o súčasných podobách života 
v podmienkach minority.  
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K najvýznamnejším počinom tohto pracoviska patrí usporiadanie medziná-
rodnej vedeckej konferencie na tému Česi na Slovensku (2000), sumarizujúcej 
okolnosti a podmienky prítomnosti Čechov na Slovensku v jednotlivých histo-
rických obdobiach i doterajší stav bádania Čechov na Slovensku. Prezentované 
tiež boli témy vo vzťahu k českej kultúre, vymedzené lokálne či sférou pôsobe-
nia, ako aj profily jednotlivých významných osobností českého pôvodu vo 
vzťahu k Slovensku. Výstupom z predmetnej konferencie bol rovnomenný 
zborník referátov.  

Pri napĺňaní svojho poslania spolupracuje Dokumentačné centrum českej 
kultúry pri SNM-EM s viacerými príbuznými inštitúciami na Slovensku 
i v zahraničí. Za najvýznamnejšie možno pokladať jeho začlenenie do činnosti 
Odbornej komisie pre múzejnú dokumentáciu kultúr etnických minorít pri 
SNM, ktorá je garantom cyklického projektu Múzeá a etniká. Dokumentačné 
centrum českej kultúry sa doteraz podieľalo na dvoch z prezentovaných tém – 
Staviteľstvo a bývanie na Slovensku v prostredí kultúr etnických minorít (1999) 
a Obyčaje spojené s úmrtím a pochovávaním na Slovensku (2001). Významná 
je aj spolupráca s partnerským pracoviskom v Českej republike – Dokumentač-
ným strediskom Slovákov a ich kultúry v Českej republike, ktorý pracuje pri 
Klube slovenskej kultúry v Prahe. Nemožno zabudnúť ani na rôznorodú 
a podnetnú spoluprácu s Českým spolkom na Slovensku na celoštátnej 
i regionálnej úrovni, ktorej výsledkom sú viaceré realizované aktivity praco-
viska. 
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6 Bližšie v príspevku A. Danekovej. 

 140 



Etnologické rozpravy 1/2003 

 
 
 

Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku 
pri SNM-EM 

 
Adriana Daneková 

 
 
Kľúčové slová: Rómovia, dokumentačné centrá, múzeum, duchovná a materiálna 
kultúra, prezentácia 
Key words: Romanies, documentation centers, spiritual and material culture, 
presentation 
 
Documentation Center of Gypsy Culture is a position with the character of a museum, 
so that is why it follows certain priorities. Documentation and preserving of the spiritual 
and material culture of Gypsies with the help of museum devices is its top-priority task. 
Objective presentation of the material and information gained through not only 
exhibitions but also new educational activities in all parts of Slovakia is of the same 
importance. Considering Pan-Slovak character of the documentation center, it invites 
organizations and also individuals to cooperate together and it tries to create optimal 
conditions for the scientific preparation and realization of individual projects and 
activities. The Documentation Center of Gypsy Culture is not only a promoter but it is 
also open to accept suggestions from anybody who is interested in taking part at the 
preserving and presentation of the culture of the Romanies. 
 

Slovenské národné múzeum je vrcholná zbierkotvorná, vedeckovýskumná 
a kultúrno-vzdelávacia ustanovizeň a zároveň ústredné informačné, metodické 
a koordinačné centrum pre oblasť múzejnej činnosti na Slovensku. Jeho posla-
ním je zhromažďovanie, vedecké spracovávanie a sprístupňovanie hmotných 
dokumentov o vývoji prírody a spoločnosti, s osobitým zreteľom na územie 
Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú 
na území Slovenskej republiky. Podieľa sa tak na napĺňaní ustanovenia č. 34 
odstavec I. Ústavy SR a Programového vyhlásenia vlády SR z 19.01.1995 v 
oblasti výskumu, múzejného dokladovania a prezentácie histórie a kultúry 
etnických minorít a skupín žijúcich na Slovensku. Slovenské národné múzeum 
realizuje svoju činnosť v tejto oblasti prostredníctvom špecializovaných múzeí 
a dokumentačných centier s celoslovenskou pôsobnosťou. Významným spôso-
bom prispievajú k tejto činnosti v rámci jednotlivých regiónov s najvyšším 
zastúpením toho-ktorého etnika i niektoré regionálne múzeá.1 

                                                 
1 Bližšie predchádzajúci príspevok H. Zelinovej. 
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Vedeckovýskumnej činnosti, dokumentácii a prezentácii dejín a kultúry 
Rómov s celoslovenskou pôsobnosťou sa venuje Dokumentačné centrum róm-
skej kultúry pri Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom múzeu v Mar-
tine. V rámci regionálnych múzeí pôsobí oddelenie rómskej kultúry pri Vihor-
latskom múzeu v Humennom a oddelenie rómskej kultúry pri Gemersko-malo-
hontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Rómskou problematikou sa zaoberajú aj 
ďalšie regionálne múzeá, pôsobiace v tých regiónoch, kde je rómska minorita 
najpočetnejšie zastúpená. 

Ako uvádza M. Horváthová,2 do roku 1945 pôsobili na našom území 
okrem múzeí zameraných na problematiku maďarského (uhorského) etnika, 
ktoré boli zriadené z politicko-mocenských dôvodov, tri múzeá dokumentujúce 
problematiku karpatských Nemcov (Poprad, Veľká a Nitrianske Pravno) a tiež 
múzeum judaizmu v Prešove, postavené predovšetkým na báze zbierok E. 
Bárkanyia. Po roku 1945 sa radikálne zmenil vzťah ku karpatským Nemcom, 
neskôr i k Židom. Prvé múzejné pracovisko, orientované na problematiku ná-
rodností, vzniklo až po roku 1956 v Krásnom Brode. Bolo to Múzeum ukrajin-
skej kultúry, istý čas pôsobiace v Prešove a od roku 1961 natrvalo usídlené vo 
Svidníku.  

Rok 1989 priniesol pozitívne zmeny a možnosti pre všetky národnosti ži-
júce na území Slovenska. Popri viacerých novozaložených spolkoch a združe-
niach, konštituovaných na báze etnickej príslušnosti, začali v rámci Sloven-
ského národného múzea od začiatku 90. rokov 20. storočia vznikať spomínané 
pracoviská múzejného charakteru, zamerané na dokumentáciu histórie a kultúry 
etnických minorít. Formovali sa ako dokumentačné centrá, z ktorých niektoré 
sa neskôr transformovali do podoby špecializovaných múzeí. V roku 2002 
začalo pri SNM pôsobiť i Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Sloven-
sku, konštituované ako súčasť SNM – Etnografického múzea v Martine.3  

Počiatky zámernej, systematickej činnosti SNM-EM v Martine v oblasti 
dokumentácie a prezentácie kultúry Rómov súvisia s prípravou a realizáciou 
programu folklórneho festivalu Východná v roku 1986 s názvom Ľudia z rodu 
Rómov. Na jeho príprave sa okrem iných podieľala aj Hana Zelinová, odborná 
pracovníčka SNM-EM.  

V rámci výskumu etnických skupín na území ČSSR sa v uvedenom období 
venoval tzv. rómskej problematike Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v 
Prahe, ktorý v spolupráci s Okresným vlastivedným múzeom v Českom 
Krumlove, Národopisným ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 

                                                 
2 HORVÁTHOVÁ, M.: História a kultúra národnostných menšín na Slovensku a ich dokumentá-
cia. In: Dokumentácia národnostných menšín na Slovensku. Zborník príspevkov zo seminára. 
Kysucké múzeum. Čadca 2002, s. 5. 
3  Ako súčasť Slovenského národného múzea – Etnografického múzea pôsobí od roku 1999 aj 
Dokumentačné centrum Českej kultúry. 
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SNM – Etnografickým múzeom v Martine a Okresným vlastivedným múzeom 
v Prešove pripravoval výstavu s názvom Cikáni – romské etnikum v ČSSR. 
Pod týmto názvom bola premiérovo sprístupnená dňa 16. júla 1989 v Okres-
nom vlastivednom múzeu v Českom Krumlove, akcentujúc archívny a fotogra-
fický materiál. V júli 1990 bola táto výstava pod názvom Z histórie a súčasnosti 
našich Rómov s menšími obsahovými úpravami realizovaná v Martine. Tu, 
vzhľadom na charakter inštitúcie, bol z obsahovej stránky kladený dôraz na 
trojrozmerné zbierkové predmety.  

Trojrozmerný materiál, určený na prezentáciu spôsobu života Rómov vý-
stavnou formou, bolo možné zabezpečiť v postate dvoma spôsobmi: využitím 
príslušnej časti existujúcich zbierkových fondov múzeí a akvizíciou v teréne. 
Okrem vytypovania predmetov zo zbierkových fondov SNM – Etnografického 
múzea v Martine, vhodných ako súčasť spomínanej výstavy, bol preto v januári 
1990 zorganizovaný výskum zameraný na východné Slovensko. Jeho cieľom 
bolo získavanie zbierkových predmetov – exponátov, ktoré by sa stali súčasťou 
pripravovanej výstavy. Tohto výskumu sa zúčastnili pracovníci Okresného 
vlastivedného múzea v Českom Krumlove, Ústavu pro etnografii a folkloristiku 
ČSAV v Prahe a SNM – Etnografického múzea v Martine.  

Na uvedenom základe (základný zbierkový fond, záujem vedenia inštitú-
cie, personálne predpoklady) stavali v neskoršom období ďalšie aktivity, sme-
rujúce k výskumu a prezentácii rómskej kultúry doma i v zahraničí. K najvý-
znamnejším z nich patrila účasť na príprave špecializovaného čísla Sloven-
ského národopisu, venovaného tzv. rómskej problematike i ďalšia podobne 
orientovaná publikačná činnosť. Z výstavných aktivít je potrebné uviesť podiel 
na príprave a realizácii medzinárodnej výstavy Cigáni v strednej a juhovýchod-
nej Európe, realizovanej v roku 1998 v Národnom múzeu v Budapešti. 

V súlade so spomínaným vznikom systému pracovísk pri Slovenskom ná-
rodnom múzeu, zameraných na výskum a dokumentáciu kultúry minorít, bolo v 
roku 2002 vytvorené pri SNM – Etnografickom múzeu aj Dokumentačné cen-
trum rómskej kultúry na Slovensku. Jedným z jeho hlavných zámerov je zhro-
mažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, sprístupňovať a pre-
zentovať hmotné dokumenty prezentujúce kultúru Rómov.  

V rámci akvizičnej činnosti SNM-EM boli v minulosti získavané zbier-
kové predmety dokumentujúce predovšetkým slovenskú ľudovú kultúru a kul-
túru Slovákov v zahraničí. V dokumentačných kartách niektorých predmetov je 
však uvedené, že výrobcom daného predmetu, používanom v nerómskom pros-
tredí, bol príslušník rómskeho etnika (najčastejší prípad), predmet vyrobený 
Nerómami bol používaný príslušníkmi rómskeho etnika. Takéto, ako aj ďalšie 
informácie v identifikačnej charakteristike či odbornom popise zbierkového 
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predmetu implikujú fakt, že ten-ktorý predmet dokumentuje i kultúru Rómov.4 
Pôvodne sa zbierkové predmety nezískavali do SNM-EM so zreteľom na et-
nickú príslušnosť výrobcu či používatela, ale v súvislosti s ich významom pre 
dokumentáciu kultúry Slovákov. Systematika zbierkových fondov slovenských 
múzeí v minulosti neobsahovala vyčlenený zbierkový fond venovaný doku-
mentácii kultúry Rómov a toto heslo nie je ani v odkazovom systéme, čo kom-
plikuje identifikáciu a vyhľadávanie týchto predmetov. V zbierkových fondoch 
sa okrem predmetov, pri dokumentácii ktorých je jasne určené, že boli vyro-
bené či používané príslušníkmi rómskeho etnika, nachádzajú i predmety, o 
ktorých sa dá z údajov o vzniku a použití predmetu často len dedukovať fakt, že 
môže ísť o predmet dokumentujúci kultúru Rómov. Pritom ale nie každý pred-
met rómskej proveniencie má ľahko identifikovateľné znaky a pri jeho určovaní 
často nestačí ani predchádzajúce štúdium v tejto oblasti.5 Podobná situácia je 
pravdepodobne aj v iných múzeách SR. 

V máji roku 2002 Dokumentačné centrum rómskej kultúry iniciovalo vy-
pracovanie súpisov predmetov dokladujúcich rómsku kultúru v jednotlivých 
múzeách SR.6 Oslovených bolo 48 múzeí, z ktorých do 14. marca 2003 
odpovedalo 32. Keďže vyhľadávanie predmetov rómskeho pôvodu v kataló-
goch zbierkových fondov je časovo náročné (v prípadoch, keď takéto predmety 
nie sú v rámci systematiky zbierkových fondov jednotlivých múzeí špecifiko-
vané), dotazníková akcia stále prebieha. Po jej ukončení a vyhodnotení bude 
vypracovaný súpis predmetov dokumentujúcich rómsku kultúru, ktorý v unifi-
kovanej podobe umožní podrobný prehľad o umiestnení zbierkových predme-
tov rómskej proveniencie v jednotlivých múzeách na Slovensku a o systematike 
ich zaradenia do zbierkových fondov. Uvedený súpis bude vyhotovený i v 
elektronickej podobe. Ako poukázala i H. Zelinová7, v budúcnosti bude pot-
rebné podnietiť vytváranie osobitných tematických skupín, resp. odkazového 
systému, venovaných heslu Rómovia v múzeách SR, ak sa tieto už v doku-
mentácii zbierkových predmetov nevyskytujú. Súpis by mal zároveň napomôcť 
k systematickej a koordinovanej zbierkotvornej činnosti a dokumentácii najme-
nej zmapovaných oblastí duchovnej a materiálnej kultúry Rómov. 

Úlohou Dokumentačného centra rómskej kultúry je okrem iného aj podne-
covať a koordinovať systematický výskum rómskej kultúry na území SR v 
spolupráci s čo najširším okruhom inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti. V apríli 
2002 sa v SNM – Etnografickom múzeu v Martine uskutočnilo stretnutie zá-

                                                 
4  Doposiaľ bolo nájdených 188 takýchto predmetov, pri získavaní ktorých bol smerodajný ich 
význam pre dokumentáciu kultúry Slovákov, nie etnická príslušnosť ich výrobcu alebo používa-
teľa. 
5  ZELINOVÁ, H.: Problém múzejnej prezentácie dokladov rómskej kultúry. In: Neznámi Rómo-
via. Národopisný ústav SAV. Bratislava 1992, s. 195, 197. 
6 Dotazníková akcia z 29.05.2002 
7 ZELINOVÁ, H.: Tamže. 
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stupcov Ministerstva kultúry SR, SNM v Bratislave, SNM-EM v Martine, Ge-
mersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Vihorlatského múzea v 
Humennom a Dokumentačného centra rómskej kultúry pri SNM-EM Martine. 
Prizvaní pracovníci zastúpených múzeí informovali o ich aktivitách v oblasti 
výskumu, dokumentácie a prezentácie rómskej kultúry v rámci regiónu. Predlo-
žený bol Výhľadový rámcový plán hlavných úloh Dokumentačného centra 
rómskej kultúry na najbližšie obdobie v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. 
Jednotlivé témy (Tradičné formy získavania obživy Rómov na Slovensku – 
tradičné rómske remeslá, Proces sociokultúrneho vývoja života Rómov – kul-
túra bývania Rómov, Súčasná kreativita Rómov – rómski neprofesionálni vý-
tvarníci) boli vytypované na základe konzultácií s pracovníkmi Slovenskej 
akadémie vied8 a zástupcami regionálnych múzeí, zaoberajúcimi sa v rámci 
regiónu i kultúrou Rómov (vo svojej organizačnej zložke ako oddelenie róm-
skej kultúry a pod.). Jedným zo zámerov stretnutia bolo vytypovanie vedecko-
výskumnej úlohy, na realizácii ktorej by sa jednotlivé múzeá v najbližšom 
období spolupodieľali. Dokumentačné centrum rómskej kultúry SNM-EM a 
Gemersko-malohontské múzeum sa dohodli na spolupráci pri realizácii vedec-
kovýskumnej úlohy Proces sociokultúrneho vývoja života Rómov – kultúra 
bývania Rómov v regiónoch Turiec a Gemer – Malohont. S realizáciou vedec-
kovýskumnej úlohy je spojená i systematická akvizičná činnosť. Postupne by 
mali byť zmapované všetky regióny Slovenska v spolupráci s čo najširším 
okruhom múzejných inštitúcií. 

V nadväznosti na akvizičnú činnosť je ďalším dôležitým poslaním Doku-
mentačného centra rómskej kultúry sprístupňovať a prezentovať doklady du-
chovnej a hmotnej kultúry Rómov, a tým prispievať múzejnými prostriedkami 
k rozširovaniu poznatkov a znalostí o rómskej kultúre. V mesiacoch február – 
marec 2003 boli v priestoroch SNM-EM v Martine prezentované práce žiakov 
I. Základnej školy v Jarovniciach, ktoré zožali úspech na viac ako štyridsiatich 
výstavách a kultúrnych podujatiach, realizovaných tak na Slovensku, ako aj v 
zahraničí. Nebolo tomu inak ani v Martine. Rozmery výtvarných prác, ich 
tematika, technické spracovanie a najmä fascinujúca farebnosť svojou expre-
sívnosťou oslovila zaiste každého, kto vstúpil do výstavných priestorov. Vý-
tvarné snaženie rómskych detí z Jarovníc, vedených Mgr. Jánom Sajkom, sa 
stretlo s veľkým ohlasom. Rovnako i vystúpenie členov jarovnického súboru 
Jagori, vedeného PaedDr. Svetlanou Štefanskou na vernisáži výstavy. Pre nás je 
potešením, že Dokumentačné centrum rómskej kultúry pri SNM-EM začalo 
prezentáciu kultúry Rómov práve touto výstavou.  

V apríli 2003 pripravuje Dokumentačné centrum rómskej kultúry súbor 
prednášok a besied so zameraním na dejiny, život a kultúru Rómov. Dňa 15. 

                                                 
8 Chceli by sme týmto poďakovať PhDr. Arne B. Mannovi, CSc. za pomoc a podporu. 
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júna 2003 sa v priestoroh Múzea slovenskej dediny pri SNM-EM v Martine 
uskutoční podujatie s pracovným názvom „Spoznajme sa“. Hlavnou ideou 
podujatia je múzejnými prostriedkami prezentovať históriu a kultúru Rómov 
pre Nerómov, ktorí vnímajú príslušníkov najpočetnejšej etnickej minority, 
žijúcej na území Slovenskej republiky približne 700 rokov, ovplyvnení vžitými 
predsudkami a väčšinou negatívnymi hodnoteniami. Návštevníci podujatia 
budú mať možnosť nazrieť do rekonštruovaných tradičných príbytkov róm-
skych rodín, ochutnať tradičné rómske jedlá, stretnúť rómskeho kováča, koši-
kára, korytára, priekupníka s koňmi či vešticu a obdivovať ich zručnosť, prí-
padne sa niečomu z tradičných rómskych remesiel priučiť. Atmosféru budú 
dotvárať vystúpenia rómskych hudobníkov a členov rómskych tanečných súbo-
rov z celého Slovenska. Zámerom podujatia je priblížiť život a kultúru Rómov 
tak, ako ju nepoznáme, resp. ako ju poznáme len veľmi málo a v skreslenej 
podobe. Dňa 17. júla 2003 sa v priestoroch SNM-EM v Martine predstaví Ge-
mersko-malohontské múzeum prostredníctvom výstavy Ľudová architektúra a 
spôsob bývania Rómov v Gemeri – Malohonte.  

Nové metódy múzejnej prezentácie boli predmetom spolupráce 
s holandskou organizáciou Netherlands Management Cooperation Programme. 
Projekty múzejnej prezentácie venované špecifickej skupine návštevníkov 
múzeí – deťom, budú zamerané na interkultúrne vzdelávanie, teda na to, čo 
vieme a čo sa môžeme naučiť o tradičnej kultúre Slovákov a etník žijúcich na 
území Slovenskej republiky, čo máme spoločné a čo rozdielne a ako sa môžu 
tieto kultúry navzájom obohatiť. 

V roku 1995 bola zriadená pri Národnom múzejnom centre Slovenského 
národného múzea Odborná komisia pre múzejnú dokumentáciu kultúry etnic-
kých minorít. Vznikol dlhodobý projekt Múzeá a etniká. Doposiaľ boli zreali-
zované projekty na tému Svadba na Slovensku (1995–1996), Remeslo a jarmok 
(1997–1998), Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku (1999) a Obyčajové 
tradície pri úmrtí a pochovávaní (2001–2002). Téma je vždy akcentovaná et-
nickou, prípadne konfesionálnou znakovosťou javov. V rámci uvedených cyk-
lov boli zakaždým realizované tri formy výstupov: výstava (putovná, po viace-
rých múzeách na Slovensku), konferencia a zborník.9 V súčasnosti sa pripra-
vuje nový projekt, na realizácii ktorého sa bude spolupodieľať i Dokumentačné 
centrum rómskej kultúry. 

Zaujímavá a podnetná je aj spolupráca so zahraničnými múzejnými, ve-
deckými a univerzitnými pracoviskami. Inšpirujúca bola návšteva Muzea rom-
ské kultury v Brne, a to najmä z hľadiska systematiky činnosti jednotlivých 
oddelení. Múzeum bolo založené v roku 1991 ako nevládna nezisková organi-
zácia. Svoju činnosť začalo v spolupráci s významnými českými a slovenskými 

                                                 
9 HORVÁTHOVÁ, M.: Tamže, s. 9. 
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romistami, s ktorými intenzívne spolupracuje dodnes. Bohatá zbierkotvorná 
činnosť, terénne výskumy,10 dokumentácia, činnosť na úseku fotodokumentá-
cie, videodokumentácie a audiodokumentácie, budovanie knižničného fondu, 
prezentačná činnosť a prednášková činnosť sú realizované s osobným zaujatím 
a na vysokej odbornej úrovni. Adresný spôsob financovania jednotlivých akti-
vít, kvalitný tím odborníkov, ich snaha a zanietená práca vytvárajú z Muzea 
romské kultury ojedinelé pracovisko svojho druhu. Úzku spoluprácu nadviazalo 
Dokumentačné centrum rómskej kultúry aj s oddelením rómskej kultúry pri 
Complexul National Muzeal ASTRA v Sibiu v Rumunsku, najmä v oblasti 
múzejnej prezentácie a vedeckovýskumnej činnosti.  

Prioritami v činnosti Dokumentačného centra rómskej kultúry v najbližšom 
období bude realizácia vedeckovýskumnej úlohy Proces sociokultúrneho vý-
voja života Rómov – kultúra bývania Rómov v regióne Turiec, systematická 
akvizícia zbierkových predmetov, spracovávanie a ochrana špecifikovaného 
systémového zbierkového fondu venovaného dokumentácii kultúry Rómov, 
dopĺňanie knižničného fondu, archívneho fondu, audio a vizuálneho fondu, 
prezentačno-propagačná a edičná činnosť, nadväzovanie kontaktov a spolu-
práce s ďalšími múzejnými, vedeckými, univerzitnými inštitúciami doma i v 
zahraničí, iniciovanie a prípadná koordinácia ich vzájomnej spolupráce. 

Všetko je samozrejme otvorené. Návrh koncepcie nových expozícií SNM-
EM bude po prvý raz oficiálne predložený na 3. medzinárodnej konferencii 
etnografických múzeí strednej a juhovýchodnej Európy. Až potom nadobudne 
konečnú podobu. Dovtedy sa ešte uskutoční viacero pracovných stretnutí zain-
teresovaných pracovníkov, s veľkou pravdepodobnosťou bude konštituovaná 
oponentská rada. Je veľmi dobre, že vďaka príprave nových expozícií zinten-
zívneli pracovné kontakty SNM-EM s Ústavom etnológie SAV. Sľubne sa tiež 
rozbieha odborná spolupráca s Österreichisches Volkskundemuseum vo Viedni. 
To je dobrý prísľub do budúcnosti. 
  
 
 

                                                 
10 Terénne výskumy a následná akvizičná činnosť prebiehali a prebiehajú z väčšej časti na území  
 Slovenskej republiky. 
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DÚŽEK, Stanislav – GARAJ, Bernard: Slovenské ľudové 
tance a hudba na sklonku 20. storočia. Ústav hudobnej vedy 
SAV, Bratislava 2001. 
 

 

 
 

Autorom publikácie udelil Slovenský hudobný fond Cenu Pavla 
Tonkoviča, ktorú prevzali pri príležitosti otvorenia BHS 2002. 

Za rok 2001 im bola udelená 3. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti 
za knižné monografie. 
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Ľudový tanec na sklonku 20. storočia – a čo ďalej? 
 

Juraj Hamar 
 
 

Nestáva sa často, aby slovenských priaznivcov tradičnej kultúry a folklóru, 
laickú i odbornú verejnosť, potešilo vydanie novej monografie. Stalo sa tak na 
sklonku minulého roku, keď sa na pultoch (vlastne na pultoch som ju nenašiel, 
ale vybral som si ju z knižnej ponuky Kyseľovej nadácie Prebudená pieseň) 
zjavila na prvý pohľad atraktívna publikácia renomovaných autorov – etnocho-
reológa Stanislava Dúžeka a etnomuzikológa Bernarda Garaja Slovenské ľu-
dové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Vydavateľom knihy je Ústav 
hudobnej vedy SAV V Bratislave, čo oceňujem v dobrej viere, že je to začiatok 
rozsiahlejšieho vydávania archívov, prameňov i teoretických prác, ktoré by 
malo byť neodmysliteľnou súčasťou prezentácie akademickej činnosti 
podobných pracovísk.  

Hneď v úvode láskavo poprosím čitateľov o tolerovanie niektorých mojich 
postojov v tejto recenzii. V prvom rade knihu reflektujem ako ktorúkoľvek inú 
odbornú publikáciu, ktorá mi prináša nielen isté poznanie, ale aj potešenie a 
rozkoš z čítania, alebo jednoducho bibliofilský chamtivý pocit vlastníctva novej 
knihy. Tým, že sa etnochoreológii profesionálne nevenujem a ľudový tanec je 
s ohľadom na moju hmotnosť a vitálnu kapacitu pľúc odo mňa čoraz ďalej, 
knihu budem posudzovať čisto zo svojich subjektívnych potrieb a pohnútok. 
Z tohto dôvodu som zároveň ochotný do istej miery podľahnúť určitému klišé, 
resp. stereotypu, ktorý je spojený s predstavou, že na Slovensku vychádza tak 
málo dobrých vecí s tematikou ľudovej kultúry, že ak už niečo vyjde, treba to 
oceniť a nie kritizovať (mimochodom, kedy ste naposledy čítali skutočne 
vecnú, renomovanú, objektívnu a primerane spoločensky alebo mediálne pre-
zentovanú kritiku na choreografiu ľudového tanca, na prácu našich amatér-
skych i profesionálnych folklórnych kolektívov, na programové premiéry 
a súťaže folklórnych súborov a skupín, na folklórny festival, na televíznu alebo 
rozhlasovú reláciu, na audio, video alebo CD nosiče s ľudovou hudbou, pies-
ňami a tancami?!). Napokon až v priebehu písania tejto recenzie sa mi do uší 
dostali „slovenské“ šumy o tom, že v podstate mi zostal v rukách jeden 
z čiernych Petrov, pretože niektorí kolegovia-kamaráti aj keď majú určité po-
známky a výhrady k recenzovanej knihe (nepochybujem o tom, že autori by ich 
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ocenili) nechcú ísť do teoretického (praktického?, osobného?, ...?) sporu 
s kolegami-kamarátmi. Asi preto, že na Slovensku je to tak! 

Kniha Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia je súčasťou 
riešenia výskumného grantového projektu Slovenská ľudová a tanečná hudba 
a jej pretrvávanie na sklonku 20. storočia, aj keď (okrem samotnej nevyhnutnej 
potreby novšieho vydania akejkoľvek antológie ľudového tanca na Slovensku) 
najdôležitejším impulzom, resp. východiskovým materiálom k publikácii boli 
výsledky terénneho zberu v rámci projektu Slovenská ľudová tanečná hudba, 
ktorý vznikal na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov v sekcii 
hudobnej vedy na vtedajšom Umenovednom ústave SAV. K ďalším textovým 
a kontextovým súvislostiam vzniku predloženej práce (bibliografia, projekty, 
výskumy a pod.) sa vyjadrujú samotní autori v jej prvej kapitole. Zároveň tu 
prezentujú svoje metodologické východiská k opisom tancov, k transkripcii 
hudby a napokon tu nájdeme aj vysvetlivky k skratkám použitým v knihe pri 
transkripcii záznamu priebehu tanca. Nenájdeme tu však vysvetlivky 
k piktogramom, ktoré sa raz ako voľný výtvarný grafický prvok (blesk, 
tanečník s palicou, dievča v roztočenej sukni, krútiaci sa pár, osminka na 
notovej osnove), inokedy ako symbol predznamenávajúci odsek s opisom 
tanca, hudobnou stránkou tanca, resp. hudobného doprovodu a napokon 
k záznamu priebehu tanca. Moderný výskumník sa už nezaobíde bez 
základných technických a technologických znalostí a zručností, a tak oceňujem 
aj uvedenie jednotlivých typov prístrojovej techniky využívanej pri terénnych 
výskumoch (isto si mnohí spomínajú na skriňovú Aviu umenovedcov, ktorá by 
si možno pamätala viac ako storočný informátor, a tak by si právom zaslúžila 
primerané miesto v budúcom múzeu slovenskej etnografie a folkloristiky). 

Úvod knihy nám predstaví nielen súvislosti jej vzniku, ale navyše nás 
stručne uvedie do problematiky výskumu slovenských ľudových tancov „ako 
hudobno- a tanečno-folkloristickej disciplíny“ v druhej polovici a na sklonku 
20. storočia. Zároveň nám dáva tušiť, že kniha nepredstavuje ani učebnicu ľu-
dového tanca, ani kompletnú antológiu ľudového tanca na Slovensku, ani prí-
ručku k choreografickým východiskám, invariantnému rozvíjaniu tanečných 
motívov, motivických väzieb, štylizácii a scénickej prezentácii či „konzervácii“ 
ľudového tanca a pod. Jednoducho kniha sa netvári na niečo čím nie je, ale je 
tým, čím je. Osobne ju vnímam ako istý manuál (v dobrom slova zmysle) 
k rozsiahlemu, viac ako desaťročnému výskumu ľudového tanca na Slovensku 
(prakticky takmer celý výskum je prepísaný v štvrtej kapitole knihy). Práve 
v týchto dvoch kapitolách cítiť, opäť len v dobrom slova zmysle, „presilu“ 
muzikantov vo výskumnom tíme (tvorili ho Stanislav Dúžek, Bernard Garaj, 
Peter Michalovič a Tibor Szabó). Prepisy hudobného doprovodu a piesní ku 
všetkým zaznamenaným tancom spolu s textami a záznamom priebehu tanca 
naozaj ocenia všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku 

 150 



Etnologické rozpravy 1/2003 

s ľudovým tancom, navyše ak sa zaoberajú jeho štúdiom, hudobným alebo cho-
reografickým spracovaním.  

Oproti etnomuzikológom má naša etnochoreológia nevýhodu v absencii 
jednotného grafického záznamu tanca. Aj ten najfundovanejší podrobný opis 
tancov (a tým nesporne komentár k tancom uvedeným v knihe je) nemôže spo-
ľahlivo zapísať pohyb tanečníka po „tanečnej notovej osnove“ (kroky, pozícia 
nôh a tela, gestá, orientácia v priestore smerom k partnerovi, skupine taneční-
kov, k muzike a pod., choreografickú kresbu atď.). Maďari si vypomáhajú La-
banovým tanečným písmom, v starších slovenských prácach o ľudových tan-
coch (napríklad Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku, Osveta Bratislava, 
1964) nájdeme aspoň pokusy o grafické zaznamenanie tanečných figúr, krokov 
a choreografií. Možno je tento spôsob takisto nepostačujúci, prekonaný 
a zastaralý, ale ak nemáme k dispozícii filmový záznam (alebo aspoň fázovaný 
fotografický záznam) opisovaného tanca, určite je jeho zaznamenaná grafická 
podoba vhodným doplnkom.  

Druhú a tretiu kapitolu považujem za zásadné štúdie k poznaniu Sloven-
ských ľudových tancov z hľadiska tanečného (druhá kapitola) i z hľadiska hu-
dobného (tretia kapitola) v 20. storočí. Napriek tomu mám menšie výhrady, 
resp. poznámky nie k obsahu, ale ku koncepcii samotného textu. V prvom rade 
by som skutočne ocenil, keby obe kapitoly boli syntetizujúcim pohľadom, ktorý 
by prostredníctvom jedného textu (v danom prípade jednej kapitoly) paralelne 
hodnotili hudobnú i tanečnú stránku daného druhu, rodu alebo skupiny tancov 
(napríklad ak sa zaujímam o krútivé tance potrebujem zároveň konfrontovať 
tanečné i hudobné hľadisko týchto tancov spoločne a nie na tomto mieste sa 
dozviem niečo o choreografických znakoch a o 30 strán zasa o hudobnom 
sprievode a rytmike a pod.). Viem, že to nie je pri takých silných autorských 
osobnostiach jednoduché (a napokon to nemusí byť ani správne), ale niekedy 
by možno postačili nožnice a lepidlo. Napokon v tejto myšlienke ma utvrdili 
samotní autori, ktorí v úvode upozorňujú na nedostatky, resp. nebezpečenstvo 
„separovaného zberu“ pri výskume ľudového tanca: „Taneční folkloristi sa 
prednostne zameriavali a upriamovali na choreografickú zložku ľudového tanca 
a hudobná zložka, fundament, na ktorom stojí a rozvíja sa nimi uprednostňo-
vaný tanečný pohyb a forma v ich poňatí spravidla ostala v úzadí, doplnkom. 
Hudobní folkloristi zasa prednostne uplatňovali zväčša dosť separovaný hu-
dobný aspekt, akoby reminiscenciu na časy, keď ešte ľudový tanec nebol orga-
nickou súčasťou etnomuzikologického výskumu...“ (s. 3). 

Ďalšia poznámka sa týka sumarizujúceho prehľadu (možno štrukturalistic-
kého pohľadu), ktorý by isto ocenil každý, kto príde s touto publikáciou do 
styku. Mám na mysli uviesť v závere kapitoly, resp. kapitol morfologické čle-
nenie slovenských ľudových tancov, ktoré by mohlo poslúžiť ako východisko k 
jednotnému systému označovania a triedenia slovenských ľudových tancov, 
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ktorý je nevyhnutné uviesť do praxe pre ďalšie spracovanie a katalogizáciu ta-
nečných archívov, nových terénnych výskumov i samotného teoretického bá-
dania v danej oblasti. Možno namietať, že v texte sa tieto informácie nachá-
dzajú, sú však len v deskriptívnej rovine, navyše sa vďaka nie vždy vhodnému 
grafickému spracovaniu v samotnom texte strácajú (napríklad obyčajové tance 
na str. 53–59).  

Na záver ešte niekoľko technických poznámok k formálnej stránke knihy. 
Skutočne luxusne, veľmi vkusne a moderne pôsobí vonkajší prebal knihy, ako 
aj jej úvodná prvá stránka. Budeme preto trochu sklamaní ak vo vnútri nájdeme 
vynikajúce fotografie (autorom je prevažne Tibor Szabó, jeden z členov vý-
skumného tímu) v nie celkom uspokojivej grafickej (presnejšie „printovej“) 
podobe. Popisky k fotografiám nie sú vždy úplné a jednotné (na niektorých je 
uvedený rok zaznamenania snímky, ale nie sú uvedené údaje o interprétoch, na 
iných je zasa len rok narodenia demonštrátora, ale rok, v ktorom vznikla 
snímka, chýba a pod.). Podobne ako pri tanci a hudbe môže byť jeden krok, 
alebo jedna nota navyše chybou, za istú „chybu“ považujem aj neuvážené gra-
fické narábanie so spomínanými piktogramami. Často bez hlbšieho zmyslu 
alebo estetickej potreby len vypĺňajú prázdny priestor, ktorý vznikol pri zala-
movaní textu na konci stránky alebo kapitoly. Radšej by som miesto vyplnil 
fotografiou, textom alebo ničím. Grafické spracovanie máp k jednotlivým tan-
com nevyužilo možnosti, ktoré ponúka formát knihy. Namiesto identifikačných 
čísel pridelených jednotlivým lokalitám by som ocenil ich uvedenie na prísluš-
nej strane pod alebo nad mapou, aby som sa nemusel pracne „prehrabovať“ 
v texte a mať pritom stále jeden prst vložený pri mapke. Dá sa to tolerovať pri 
booklete k audiokazete o rozmere 10 x 6 cm, ale nie pri knihe takéhoto formátu 
a v neposlednom rade významu. Pri notových zápisoch mi chýbajú doplňujúce 
údaje, najmä archívne či katalógové označenie prameňov jednotlivých trans-
kripcií (tak ako to napríklad dôsledne robí B. Garaj vo svojej monografii Gajdy 
a gajdošská tradícia na Slovensku), ktoré by podľa mňa najmä v budúcnosti 
ocenili všetci tí, ktorí budú s knihou a materiálom v nej obsiahnutým pracovať. 
Naproti tomu vysoko hodnotím zoznam účinkujúcich, tancov, piesní a lokalít, 
v ktorých sa výskumy uskutočnili ako aj nárečový slovník a bibliografiu 
v závere knihy. 

Na záver mi dovoľte ešte niekoľko povzdychov, ktoré súvisia nielen 
s knihou Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia, ale aj so 
spoločenským prostredím, do ktorého na prahu tretieho tisícročia toto dielko 
vstupuje. Naozaj si úprimne myslím, že táto práca je jedným 
z najvýznamnejších slovenských edičných počinov posledného obdobia. 
V kontexte toho, čo som v úvode povedal na margo môjho subjektívneho 
zhodnotenia knihy – ja som s ňou spokojný a plne mi vyhovuje. Okrem iného aj 
z praktických dôvodov. Už si nebudem musieť (vari po štvrtýkrát) kupovať 
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celú fónickú antológiu Slovenskej ľudovej tanečnej hudby (4 audiokazety) len 
preto, že vždy som niekde zapatrošil priložené zošitky ku štyrom MG kazetám, 
v ktorých boli práve cenné Dúžekove a Garajove poznatky z výskumov 
ľudového tanca na Slovensku. Napriek tomu, že od vydania jej prvého dielu 
(Krútivé tance) prejde práve desať rokov, dodnes neexistuje reedícia tejto 
antológie na CD nosiči. (To je môj prvý povzdych).  

Verím v existenciu objektívnych príčin, ktoré sú u nás už typicky spojené 
s ekonomickými problémami, ale tie by čitateľa nemali zaujímať, tak ako vy-
davateľa nezaujíma, kde zoberiem peniaze na to, aby som si pri svojom učiteľ-
skom plate mohol kúpiť takúto knihu (mimochodom, pred prečítaním sa mi 
zdala drahá, po prečítaní lacná). Ku knihe mi jednoducho chýba multimediálny 
nosič (CD-rom, v horšom prípade videokazeta a audio CD), na ktorom by som 
si mohol v knihe spomínaný „pracovný záznam“ tancov pozrieť a konfrontovať 
(so svojím poznaním, s textom knihy, s inými ukážkami atď.). Nejde len 
o ukážky tancov (ale najmä ide o ne), ale aj o digitálne spracovanie grafov, 
máp, hudobných ukážok a tiež množstva archívnych fotografií a ďalších arte-
faktov a informácií. Mám práve po ruke knihu László Felföldiho a Ernő 
Pesovára A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya (Maďarská ľu-
dová tanečná tradícia), Planétás Budapešť, 1997, kde toto všetko vrátane prepi-
sov historických, takmer polstoročia starých filmových dokumentov môžeme 
nájsť. (To je môj druhý povzdych). 

Dúžekova a Garajova kniha pojednáva o ľudovom tanci na prelome 20. 
storočia. Bol by som rád, keby táto kniha bola len jedným z dielov viaczväzko-
vej antológie o ľudovom tanci na Slovensku. Mám na mysli napríklad vydanie, 
ktoré ak už nepredchádzalo tak by aspoň dopĺňalo túto najnovšiu monografiu 
(napríklad ľudový tanec na začiatku storočia, v povojnovom období, v druhej 
polovici 20. storočia a pod.), ale najmä vydanie, v ktorom by bol spracovaný aj 
bohatý filmový archív Ústavu hudobnej vedy SAV. Posledná „akademická“ 
kniha o slovenskom ľudovom tanci vyšla pred 38 rokmi (v roku 1964 Ľudové 
tance na Slovensku od Cyrila Zálešáka, a tak len dúfam, že ďalšia nevyjde o 38 
rokov (to by som sa pri najlepšej vôli nedožil). Pri súčasnom stave etnocho-
reológie na Slovensku je to však celkom možné. Možno som v posledných ro-
koch stratil prehľad, ale poznám len troch: Cyrila Zálešáka, Klimka Ondrejku 
a Stanislava Dúžeka. V mojich očiach sú nestarnúci – stretávam ich večne 
s úsmevom na perách, sú plní vitality, humoru i záujmu o vec, každé stretnutie 
s nimi ma napĺňa novým poznaním, racionálnymi argumentmi, triezvym 
a skúseným pohľadom na vec (v tomto prípade ide o ľudový tanec). Nech mi 
však odpustia, ale nemôžeme ich zaradiť k najmladšej generácii etnochoreoló-
gov (najmenej s ohľadom na ich celoživotné dielo). Kde sa nám teda podeli 
mladí etnochoreológovia (a ako som sa nedávno dopočul podobná situácia je i 
u etnomuzikológov), aké miesto má vyučovanie ľudového tanca v systéme zá-
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kladných, stredných a vysokých škôl (najmä pokiaľ máme do činenia 
s umeleckým školstvom), aké „spoločenské postavenie“ má ľudový tanec 
v kontexte celej našej spoločnosti a oficiálnej kultúry? Mám pocit, že je súčas-
ťou ich periférie. (A to je môj tretí povzdych).  

Dôležitejšie ako vzdychanie je však zmysluplná práca, ktorej výsledkom 
môže byť napríklad dobrá kniha. Tú od Stanislava Dúžeka a Bernarda Garaja 
vám vrelo odporúčam.  
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Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia 
z pohľadu etnochoreologického 

 
Dana Javorská 

 
 

Prvé pokusy o systematizáciu a triedenie slovenských ľudových tancov sia-
hajú do 50. rokov 20. storočia v súvislosti s nárastom odborného záujmu 
o ľudový tanec. Výsledkom činnosti prvých vedeckých pracovníkov boli 
knižné zbierky slovenských ľudových tancov, zosumarizovaných podľa rozlič-
ných kritérií. Takmer po 10 rokoch odmlky uzrela opäť svetlo sveta nová pub-
likácia s tanečnou tematikou. 

Táto kniha je výsledkom dlhoročnej vedecko-výskumnej činnosti vedec-
kých a odborných pracovníkov Etnomuzikologického oddelenia Ústavu hudob-
nej vedy SAV v Bratislave. Na jej zrode sa podieľali predovšetkým PhDr. Sta-
nislav Dúžek, CSc. ako etnochoreológ a vedúci projektu, Doc. PaeDr. Bernard 
Garaj, CSc. ako etnomuzikológ, Mgr. Peter Michalovič ako odborný pracovník 
a Tibor Szabó vo funkcii technika. V takomto zložení zrealizoval tím vedec-
kých a odborných pracovníkov v čase od 20.3.1991 do 2.9.1992 výskum a zber 
slovenských ľudových piesní a tancov v 41 obciach Slovenska, za účelom do-
kumentácie a následného archivovania a spracovania získaného hudobno-ta-
nečného materiálu. 

Obsahové zameranie publikácie prezrádza čitateľom už jej samotný názov. 
Kniha je rozčlenená do štyroch hlavných kapitol a jej cieľom je podať čitate-
ľovi obraz o stave tanečného a hudobného repertoáru v 20. storočí, pričom sa 
opiera o zozbieraný materiál, uložený v archíve ÚHV SAV v Bratislave. 

1. kapitola s názvom Ku koncepcii publikácie čitateľa oboznámi s postupom 
zrodu tejto knihy a štatistickým vyhodnotením zozbieraného hudobného 
a tanečného materiálu. Súčasťou tejto kapitoly sú časti venované spôsobom 
opisu tancov a transkripcii hudby, ktoré si autori zvolili. 

Obsahom 2. kapitoly Slovenské ľudové tance z hľadiska tanečného je sys-
tematické roztriedenie a stručná charakteristika slovenských ľudových tancov, 
pričom pri triedení jednotlivých typov tancov vystupuje ako dominujúce do 
popredia choreografické hľadisko. Výsledkom je rozdelenie tanečného mate-
riálu do štyroch základných kategórií, ktoré zároveň tvoria samostatné časti 
tejto kapitoly: Krútivé tance, Párové tance, Ženské a mužské tance a poslednú 
skupinu tvoria Obyčajové tance. 
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Hudobná stránka slovenských ľudových tancov je charakterizovaná v 3. ka-
pitole Slovenské ľudové tance z hľadiska hudobného, pričom pri popise autor 
uplatňuje dva aspekty. Prvým je analýza hudobnej štruktúry piesní viažucich sa 
k jednotlivým typom tancov s dôrazom na základné hudobné parametre 
a druhým sú spôsoby interpretácie tanečnej hudby. Zohľadňujúc určujúce as-
pekty je kapitola rozčlenená do štyroch častí, ktoré zodpovedajú rozdeleniu 
tanečného materiálu. V stati o Krútivých tancoch sa podrobnejšie venuje popisu 
hudobnej stránky všetkých štyroch skupín: Krútivé tance starého štýlu v dvoch 
tempách, v miernom tempe a v rýchlom tempe a krútivé tance nového štýlu. 
Ďalej nasleduje hudobná charakteristika párových tancov, kde sa osobitne ve-
nuje pozornosť hudobnej stránke poliek, valčíkov, mazuriek a v závere sú spo-
menuté ďalšie, menej rozšírené párové tance. 

4. kapitola Tance a hudba v príkladoch obsahuje stručný slovný popis vy-
braných ľudových tancov a notové zápisy sprievodných ľudových piesní. Tance 
sú zoradené podľa zvolenej typológie do štyroch skupín, postupom zo západ-
ného na východné Slovensko. Berúc do úvahy viaceré pripomienky tanečných 
pedagógov a choreografov, mi nedá nespomenúť jeden závažný nedostatok, 
ktorým je pre rekonštrukciu ľudového tanca nedostačujúci popis ľudových 
tancov. Vhodným doplnkom tejto časti publikácie by bola videokazeta 
s popisovanými ľudovými tancami, čo by umožnilo ich dôslednejšie naštudo-
vanie. 

V závere je publikácia doplnená o zoznamy účinkujúcich, tancov, piesní 
a lokalít. Ďalej obsahuje nárečový slovník menej známych pojmov, zoznam 
použitej literatúry a skratky citovanej literatúry. Záver práce dotvára resumé 
v anglickom jazyku. 

Obrovským prínosom, ktorý táto publikácia na poli tanečnej a hudobnej 
folkloristiky nepochybne predstavuje, je sumarizácia a prehľadná kategorizácia 
hudobno-tanečného materiálu. Vhodným doplnkom tejto knihy je hudobná 
antológia slovenských ľudových tancov, ktorá vyšla na štyroch audiokazetách. 
Ostáva len dúfať, že takáto systematická práca, týkajúca sa tanečnej problema-
tiky, nebude posledná. 
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Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia 
z pohľadu etnomuzikologického 

 
Lýdia Mikušová 

 
 

Predkladaná publikácia Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. 
storočia svojím rozsahom a obsahovým zámerom je prvou publikáciou na Slo-
vensku, ktorá ponúka panoramatický pohľad na ľudový tanec, s patričným 
zdôraznením na hudobný aspekt a jeho spoločenskú funkciu. Predstavuje nielen 
ľudové tance známe v praxi, ale i niektoré staršie a často už nefunkčné tance, 
jestvujúce v ich latentnej podobe. 

Výskum slovenských ľudových tancov, ako hudobno- a tanečno-folkloris-
tickej disciplíny, začal na Slovensku v Ústave hudobnej vedy SAV na začiatku 
päťdesiatych rokov, v období zániku ľudového tanca v jeho prirodzenom pros-
tredí. I keď tanečno-hudobné výskumy realizovali etnochoreológovia a etno-
muzikológovia spoločne, bežne sa uplatňoval izolovaný prístup vyhodno-
covania získaného materiálu. Taneční folkloristi sa prednostne zameriavali na 
choreografickú zložku ľudového tanca a hudobní folkloristi prednostne uplat-
ňovali zväčša hudobný aspekt. Práve otázkam ľudovej tanečnej hudby, jej 
väzbe a spojitosti s tancom sa nevenovala špeciálna pozornosť. Ako jeden 
z prvých sa tejto problematike venoval vo svojej štúdii F. Poloczek. Jeho štú-
dia, jedna z prvých hudobno-tanečných štúdií, sa venuje vzťahom medzi hud-
bou a pohybom v slovenskom ľudovom tanci. Túto problematiku však nerieši, 
možno povedať, že naznačuje určité možné dielčie prístupy a hudobno- tanečnú 
problematiku rieši z úrovne dobového poznania slovenského ľudového tanca. 
Spojenie autorov (S. Dúžek – etnochoreológ, B. Garaj – etnomuzikológ) dáva 
tušiť, že predkladaná publikácia bude hĺbkovo riešiť práve vyššie spomínanú 
problematiku a predostrie v skratke aktuálne podoby slovenských ľudových 
tancov na sklonku 20. storočia. 

Východisko a štrukturálnu osnovu celej publikácie tvorí fónická antológia 
vytvárajúca fónický doplnok, ktorá názorne kompletizuje a konkretizuje obraz 
o slovenských ľudových tancoch v publikácii. Výskumno-dokumentačný pro-
jekt, z ktorého vznikla fónická antológia a nadväzne i knižná publikácia, sa 
začal pripravovať roku 1990. Jeho hlavným cieľom bolo zaznamenanie folklór-
nych a folklorizovaných tancov v syntetickej interpretácii hudobníkov 
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a tanečníkov, členov dedinských skupín, výnimočne i folklórnych súborov. 
Podľa údajov autorov sa výskum realizoval v 12 obciach západného, v 17 ob-
ciach stredného a v 12 obciach východného Slovenska. Celkove účinkovalo 
204 hudobníkov: 7 sólistov (akordeonisti a heligonkári, gajdoši, gajdičiar), 27 
sláčikových združení rôznych typov, 5 dychových hudieb, tanečníci a speváci 
v celkovom počte 693 osôb. Počet nahraných skladieb 622, ktoré obsahujú 443 
rôznych tancov v celkovom trvaní cca 22 hodín. Výsledky dokumentácie sa 
dajú považovať za neobyčajne reprezentatívne svedectvo o synchrónnom stave 
našich ľudových tancov v závere 20. storočia. Štvordielna fónická antológia 
slovenských ľudových tancov je doposiaľ najvýznamnejší syntetizujúci výsle-
dok výskumno-dokumentačného projektu o slovenskej ľudovej tanečnej hudbe. 
Na štyroch mg. kazetách sa zaznamenáva najpočetnejšie zastúpená skupina 
našich folklórnych tancov – párové tance, diferencované podľa zaužívaných 
charakteristických temp hudobného sprievodu a tanečného pohybu; ženské 
a mužské tance. Antológiu uzatvárajú menej početné obyčajové tance, stále 
zriedkavejšie sa vyskytujúce tance kalendárneho cyklu zastúpené tancami zo 
záveru fašiangov, tanečné rezíduá jarného a letnicového obdobia a tanec zimnej 
obchôdzky v deň Lucie. Výber tanečných jednotiek, zoskupených podľa typov 
a príbuzných čŕt, je adresovaný verejnosti i odborníkom vo forme a rozsahu, 
aké sa v dobe vydania ukazovali editorsky najvýhodnejšie.  

Po úvodnej pasáži o vzniku a zrode knižnej publikácie, odborných štúdiách 
o slovenských ľudových tancoch z hľadiska tanečného a hudobného, predkla-
dajú autori samotný tanečno-hudobný materiál, ktorý zachováva triedenie 
a číselné poradie fónickej antológie. I táto časť má logicky premyslené dielčie 
členenie: notový zápis, tanečný zápis, slovný opis tanca, slovná charakteristika 
hudobného predvedenia. Pri opisovaní tanečného pohybu je používaný slovný 
opis, ktorý sa už desaťročia aplikuje v základných zbierkach. Oproti predchá-
dzajúcim starším opisom, so základnými parametrami tanca, ako napríklad 
tempo (prípadne jeho rozpätie), postavenie a držanie tanečníkov, spôsoby 
a smery pohybu, tanečné formácie a pod., autori kladú väčší dôraz na konkrétnu 
formu, štruktúru a priebeh tanca. Zvláštnou pomôckou je schematické znázor-
nenie sledu sprievodných zložiek, komponentov tanca, na základe a v rámci 
ktorých, sa príslušný tanec realizuje. I notové zápisy sa snažia o komplexnejší 
pohľad na hudobnú stránku slovenských ľudových tancov. Dôležitosť hudob-
ného tempa a rytmického sprievodu v ľudovej tanečnej hudbe, ktoré sa počas 
hry zvyknú meniť, je podčiarknutá zvláštnou analýzou modelov v komentároch 
pod notovými zápismi. Na mnohých miestach sú zaznamenané aj inštrumen-
tálne verzie tanečných melódií s charakteristickým „cifrovaním“ predníka 
v sláčikových hudbách, s inštrumentálnymi variáciami trúbok a klarinetov 
v dychových hudbách, ako aj prepisy hry sólových hudobných nástrojov 
k tancu – heligónky a gajdice. Celú publikáciu dopĺňajú registre (zoznam účin-
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kujúcich, tancov, piesní, obcí, použitej literatúry a slovník nárečových výra-
zov).  

Táto unikátna publikácia predstavuje fond uceleného poznania ľudových 
tancov na Slovensku. Môže sa uplatniť v hudonej pedagogike a choreografii, 
v rôznych etnomuzikologických, etnochoreologických a folkloristických ve-
decko-výskumných projektoch i pre porovnávacie štúdium najmä v stredo- a 
východoeurópskych oblastiach. 
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Na margo ohlasov k publikácii 
Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia 

 
Stanislav Dúžek 

 
 

Okrem živého ľudového tanca materiálový fundament etnochoreologic-
kého výskumu predstavujú rôzne druhy jeho záznamov: tanečníkmi, pedagógmi 
a choreografmi najžiadanejšie obrazovo-zvukové záznamy, hlavne videozáz-
namy a filmy, ale i fónické nahrávky tancov, fotografie, ale tiež „tradičné“ 
písomné dokumenty: od archívnych rukopisných záznamov až po knižné publi-
kácie. Za ideálne a najkomplexnejšie možno považovať kombinácie týchto 
záznamov. 

Žiaľ, v našom slovenskom prostredí, kde tanečný folklorizmus, folkloris-
tika, priaznivci tanečného folklóru majú pomerne malú základňu, kultúra, 
osveta a veda (ale aj autori publikácií o ľudovom tanci) iba chabé finančné 
a vydavateľské možnosti, takéto „ideálne“ kombinované tanečné publikácie 
ostávajú ponajviac iba, takpovediac chimérou. Ak zveličíme, čiastočne 
a v „dlhodobom horizonte“ sa to nám – autorom spomínanej publikácie poda-
rilo; v roku 1993 a 1997 sme publikovali výber z vlastných výskumov: znejúce 
podoby 137 tancov na 4 magnetofónových kazetách a v roku 2001 sme publi-
kovali obsiahlu publikáciu s kompatibilnými opismi a hudobnými notáciami 
tých istých tancov. Takto sme spojili a uverejnili obe hlavné zložky tancov, 
teda v znejúcej aj tlačenej verzii. 

Pri tvorbe knižnej publikácie sme, samozrejme, pôvodne uvažovali 
o hudobnej prílohe tancov na CD nosiči a pre tých zasvätenejších záujemcov aj 
o videokazete s pracovnými záznamami tancov zachytenými ako doplnkové 
marginálie terénneho výskumu primárne zameraného na hudobnú zložku tan-
cov. Chtiac-nechtiac sme však museli vziať na vedomie limity náročne spon-
zorsky získavaných finančných prostriedkov, problematický, viac proklamo-
vaný ako skutočný záujem slovenského „tanečného trhu“ špeciálne o  tlačou 
vydávané publikácie i odkázanosť autorov iba na svoje vlastné sily pri zmene-
žovaní vydania publikácie. Toľko na okraj multimediálneho vybavenia našej 
monografie. 

Napriek tomu, že naša publikácia sa nedistribuuje prostredníctvom bežnej 
siete knižných predajní, ale takpovediac viac-menej „hrebendovsky“, hlavne 
prostredníctvom národopiscom známej nadácie Prebudená pieseň a cez brati-
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slavské predajne SAV a Music fórum, celkove nás milo prekvapilo, že sa po-
stupne dostáva do povedomia a k základnému okruhu záujemcov. Svedčia 
o tom a  napomáhajú tomu aj viaceré recenzie majúce napospol charakter pozi-
tívnych správ. 

Hlbšie sa publikácie – jej kontextu, ale aj širších a aktuálnych tanečno-
folklórnych súvislostí dotýka rozbor J. Hamara. On, estét, veľmi dobre pozná 
nielen jadro, ale aj pozadie slovenskej tanečno-folklórnej obce. Použijúc jeho 
slová „niektorí „kolegovia-kamaráti (? S.D.) majú určité poznámky a výhrady 
k recenzovanej knihe“. Ako jednému z autorov je mi úprimne ľúto, že ich ne-
dokážu vecne formulovať, iba, takpovediac, poza chrbty potmehúdsky  štuchnú 
(Mináč by, pravdepodobne, povedal „zasmradia“). K tomu, spoločne 
s Hamarom, môžem konštatovať, že „na Slovensku je to tak!“ Súhlasne, 
s pochopením a vďačne sa staviam k drvivej väčšine jeho postrehov, ktoré sme 
si väčšinou uvedomovali už pri tvorení publikácie, keď sme hľadali výcho-
diská, až sme napokon, nie celkom spokojní a vyrovnaní prijali riešenia ako sa 
zrkadlia v knihe. 

Vychádzajúc z nedostatku publikácií o ľudových tancoch Hamar konšta-
tuje nevyhnutnú potrebu „akejkoľvek“ antológie ľudového tanca na Slovensku. 
Na tom by sme sa asi tiež spolu zhodli, že ak by sme to vzali doslova, mohlo by 
to znamenať aj neželanú minimalizáciu kvalitatívnych nárokov na takéto publi-
kácie. 

Čo sa týka (pochopenia či nepochopenia) kritizovaných piktogramov: sami 
sme dospeli k ich použitiu, navrhli ich obsah, rozmiestnenie; všetko v snahe 
o prehľadné členenie a spestrenie textu a ľahšiu orientáciu v ňom. (Pritom sme 
predpokladali, že čitateľom-tanečníkom, resp. hudobníkom budú dostatočne 
jasné, rozluštiteľné, ako napríklad piktogramy používané v doprave.) Graficky 
profesionálom stvárnené tancujúce postavy (pár, muž, žena) uvádzajú, (resp. 
v záveroch kapitol uzatvárajú) choreografickú charakterizáciu – jednotlivé 
opisy príslušných párových, prípadne spoločných, ženských a mužských tan-
cov; osminka v notovej osnove zasa obdobne hudobné charakteristiky; Hama-
rom identifikovaný blesk, v našom poňatí naznačuje súvis, pokračovanie, pre-
pája predovšetkým notáciu tanečnej skladby so schémou záznamu priebehu 
tanca. Kým totiž notácia zobrazuje iba podstatnú časť hudobného podkladu 
tanca (strofu, segment), schéma priebehu tanca ho približuje kompletne (ob-
razne – od rozkázania až po poslednú notu). 

Čo sa týka požiadavky ďalšieho sumarizujúceho prehľadu triedenia 
a označovania (? S.D.) slovenských ľudových tancov, domnievame sa, že 
triedenie použité v publikácii, ktoré vychádza z konkrétneho výskumu a z neho 
publikovaných fónických nahrávok, je v našom prípade postačujúce a najmä 
adekvátne uvádzanému tanečnému materiálu, téme a zameraniu knižky. 
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Stručne aspoň toľko na doosvetlenie otázok vznesených k pertraktovanej 
publikácii. 

Napokon vďaka: veľmi a úprimne nás potešilo, že pri jej uvádzaní do života 
nám boli nápomocní niektorí hudobní a taneční odborníci svojimi recenziami. 
Zaevidovali, s pochopením prijali, zhodnotili a dali na vedomie – a to nielen 
zainteresovaným, ale aj širšej verejnosti – pozitívnu správu o výsledku nášho 
výskumu, o jestvovaní slovenského ľudového tanca v kultúrne-nivelizačnom 
závere druhého tisícročia. 
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Poznámky k recenzii Juraja Hamara 
 

Bernard Garaj 
 
 

Henry Charriere v predslove k svojmu svetoznámemu bestselleru Motýľ 
napísal, že jeho zážitky z francúzskych väzníc sú neporovnateľné 
s dobrodružstvom spojeným s ich knižným vydaním. Zrod našej publikácie 
nebol taký dramatický, ale aj tak sme sa presvedčili, že napísať knižku na Slo-
vensku je takmer hračkou v porovnaní s úsilím, ktoré predchádzalo jej vydaniu. 
Zmieňujem sa o tom hneď na začiatku preto, lebo viacerých, mimochodom 
konštruktívnych postrehov recenzenta sme si boli ako autori knihy vedomí 
lepšie ako ktokoľvek iný.  

Slovenská ľudová tanečná hudba – tak znel oficiálny názov výskumného 
projektu, v rámci ktorého sme v rokoch 1991–1992 realizovali rozsiahly te-
rénny výskum. Jeho cieľom bolo získať zvukový materiál v podobe nahrávok 
hudobného sprievodu k ľudovým tancom. Iba ten, kto poznal vtedajšiu ekono-
mickú situáciu v spoločenskovedných ústavoch Slovenskej akadémie vied 
(apropo tá dnešná nie je o nič lepšia), na pôde ktorej celý projekt vznikol, vie, 
že ho možno považovať za malý zázrak. Inak povedané, už pri posledných 
cestách sme tušili, že náš projekt bude u nás na poli terénneho bádania hudob-
ného a tanečného folklóru dlho-predlho posledným. Žiaľ, čas nám dal za 
pravdu. Nedostatok finančných zdrojov spôsobil, že prvé dve audiokazety vyšli 
v roku 1993, kým ďalšie dve až v roku 1997… Myšlienka vydať knižnú publi-
káciu sa zrodila na základe toho, že sme už k spomínaným štyrom audiokaze-
tám vydali sprievodné texty v podobe malých bulletinov. Tak vznikla knižka, 
pre ktorú je signifikantné, že hoci vydavateľom uvedeným v záhlaví je Ústav 
hudobnej vedy SAV, ten na jej vydanie finančne neprispel ani jednou sloven-
skou korunou (1 Sk). Nie preto, že by nechcel, ale preto, že na to jednoducho 
nemal finančné prostriedky. Teda inak povedané, všetky peniaze sme na vyda-
nie publikácie zháňali sami. Toto považujem za pointu celého môjho úvodu. 
Áno, mohli a mali sme získať viac – aj na knižku, aj na CD, aj na multime-
diálny CD-rom. Zjavne sme neboli dobrými manažérmi. Plánované CD-tituly 
ostali tak v rovine želaní a snov. Prirovnávať situáciu s našimi južnými su-
sedmi, ako to recenzent robí v súvislosti so svojím druhým povzdychom, je 
príliš zjednodušené najmä preto, lebo podpora tradičnej kultúry v Maďarsku 
v podobe množstva dokumentačných či vydavateľských projektov na všetkých 
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úrovniach predstavuje v porovnaní so Slovenskom úplne odlišný a v ničom 
nekompatibilný svet.  

Knižka je výsledkom spolupráce dvoch autorov v pravom slova zmysle. 
Táto spolupráca nebola vždy jednoduchá, ale v každom prípade bola konštruk-
tívna. Pri všeobecnej charakteristike tancov je síce etnochoreologický 
a etnomuzikologický aspekt obsahom dvoch rôznych podkapitol, ale jeden i 
druhý text sa rodil ako výsledok permanentných konzultácií a vzájomnej od-
bornej redakcie. Teda o „separovanom“ prístupe v tomto prípade nemôže byť 
reč. V hudobných pasážach som sa okrem toho pridržiaval vždy dôsledne Dú-
žekovej tanečnej typológie, ako o tom svedčí členenie môjho textu s jeho pod-
titulmi. Je pravda, že pri komparatívnom pohľade treba v knižke občas zalisto-
vať. Je však aj otázne, či by bol jednoliaty text jednoznačnou výhodou. Nepo-
znám totiž veľa kolegov, ani ľudí z amatérskeho folklórneho hnutia, ktorí by sa 
rovnako dobre orientovali v tanci i v hudbe. V tomto smere je J. Hamar nepo-
chybne vzácnou výnimkou. Som toho názoru, že pre väčšinu čitateľov je prija-
teľnejšie prečítať si „svoj text“ v celku podľa vlastnej orientácie a záujmu. 
Presne to, po čom autor recenzie volá, sa však objavuje v 4. kapitole. Tu sme sa 
snažili pridržiavať postupnosti odvíjajúcej sa od notového zápisu cez tanečnú 
a hudobnú charakteristiku až po grafický záznam priebehu tanca. 

Ďakujem recenzentovi za diplomatický slovník pri hodnotení kvality foto-
grafií v publikácii. Tá je našou malou osobnou prehrou a pripisujem si ju najmä 
na svoj vlastný vrub a trochu aj na vrub našej slovenskej reality. Keď som 
fotografie videl v prvom skúšobnom výtlačku, bola ich kvalita veľmi uspoko-
jivá. Pri prezeraní prvého „sériového“ exempláru z hotového nákladu som 
dostal šok. Zostali tak len dve možnosti – dostať sa do súdneho sporu 
s tlačiarňou, alebo rezignovať a tváriť sa, že fotografie až také nekvalitné nie 
sú… 

Osobitný problém publikácie predstavujú hudobné zápisy tancov. Hoci sa 
pri nich recenzent bližšie nepristavuje, upozorňujem na to, že aj tie sa rodili ako 
výsledok spolupráce, resp. kompromisu etnochoreológa a etnomuzikológa, čo 
u nás nie je častý jav. Mám na mysli zaznamenanie metrorytmickej štruktúry 
transkripcií (napríklad kolesové tance na východnom Slovensku), kde som 
svoje zápisy korigoval tak, aby boli kompatibilné s tanečným popisom. Hĺbka 
transkripcií je priamo úmerná kvalite zvukového dokumentačného materiálu, 
ktorý – ako uvádzam v úvode knižky – bol vhodný pre jeho publikovanie na 
zvukových nosičoch, ale nedostatočný na to, aby bolo možné z neho urobiť 
notové prepisy vo forme partitúr ľudových hudieb. Pravda, v etnomuzikológii 
je všeobecne známe, že aj tá najdetailnejšia transkripcia predstavuje len malé 
percento skutočného znenia hudby. V tomto zmysle považujem za pozitívum, 
že notové zápisy sú kompatibilné so 4 spomínanými audiokazetami. Čitateľ či 
poslucháč môže teda ľahko konfrontovať písanú i znejúcu podobu hudby. Mi-
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mochodom ísť takto „s kožou na trh“ tiež nie je častým javom v našich konči-
nách. Dlho diskutovanou otázkou bolo, či použiť pre zaznamenanie harmonic-
kého sprievodu akordické značky, čo rozhodne nie je, ani nebude štandardnou 
výbavou transkripcií nástrojovej hry. Rozhodol som pre ne po náležitom upo-
zornení čitateľa na značné zjednodušenie a redukciu významu harmonického 
zápisu v úvode publikácie (čo by už samo osebe mohlo byť dostačujúce), roz-
hodol som sa pre ne vzhľadom na existujúce a ľahko dostupné vydané zvukové 
nahrávky a rozhodol som sa pre ne aj vzhľadom na to, že (stredo)európska 
tradičná hudba je, napríklad na rozdiel od hudby arabskej, ukotvená vo viac-
menej priehľadnom harmonickom systéme. Poznamenávam, že je tomu tak 
i napriek akýmkoľvek jedinečným harmonickým postupom (najmä rómskych) 
kontrášov, resp. cimbalistov v našich ľudových hudbách. (Ospravedlňujem sa, 
že som na tomto mieste odbočil od problémov, ktoré načrtol J. Hamar, ale 
dovolil som si využiť tento priestor na to, aby som tak reagoval na „objavné 
závery“ i britké formulácie v recenzii A. Lukáčovej publikovanej v Slovenskej 
hudbe, roč. XXVIII, v roku 2002.) 

Akceptujem J. Hamarovu výhradu o absencii katalógových, resp. archív-
nych čísiel pri notových zápisoch. Pravdupovediac tieto identifikačné údaje 
k výsledkom nášho výskumného projektu v čase prípravy publikácie neexisto-
vali. Išlo totiž o „čerstvý“ dokumentačný materiál, s ktorým – i keď v podobe 
zvukových kópií – sa pracovalo takmer hneď po návrate z terénu. Originálne 
snímky zostali pritom sústredené ako homogénny celok pripravený pre výrobu 
matríc k vydávaným zvukovým nosičom.  

Na záver by som sa chcel poďakovať redakčnej rade Etnologických roz-
práv za priestor, ktorý sa dostal našej publikácii, J. Hamarovi za konštruktívne 
pripomienky a všetkým ostatným recenzentom za pozitívnu reklamu našej 
publikácii.  
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Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť 
 

Igor Thurzo 
 
 

Pod týmto názvom prebehla v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave 
zaujímavá výstava, už na treťom mieste po Budapešti a Martine.  

To, že Liptáci pomáhali stavať Budapešť, bola donedávna viac-menej iba 
okrídlená povrávka. Vďaka pracovníčkam Slovenského národného múzea – 
Etnografického múzea v Martine sa táto historická skutočnosť premietla do 
povedomia ako konkrétny dokument. Výstava prezentovala históriu pôsobenia 
liptovských murárov v Budapešti v podobe obrazovej dokumentácie, vy-
svetľujúceho textu, ale aj trojrozmerných predmetov z ich života a práce.  

Podľa informácií, ktoré výstava poskytla, sa stavebný rozvoj Budína 
a Pešti začal z iniciatívy palatína arcivojvodu Jozefa ešte začiatkom 19. storo-
čia. Možno poznamenať, že mestá – Budín, Starý Budín a Pešť, ktoré sa roku 
1872 administratívne zjednotili, napríklad ešte v roku 1787 ako samostatné 
jednotky boli menšie ako Bratislava, tá bola do polovice 19. storočia hlavným 
mestom Uhorska. Až potom, ako Bratislava stratila centrálnu funkciu a jej váha 
sa preniesla do priestoru spomenutého trojmestia, jeho súčasti začali prudko 
rásť. Ešte predtým, v ostatnej tretine 18. storočia žil väčší počet obyvateľov na 
pravom brehu Dunaja, v Budíne a Starom Budíne, menší počet v Pešti. Ale už 
tesne pred začiatkom 19. storočia sa začala rýchlejšie rozvíjať Pešť. Celá Bu-
dapešť vzrástla v rokoch 1869–1910 z 270.685 na 863.735 obyvateľov, teda za 
40 rokov sa počet jej obyvateľov viac ako strojnásobil. Budapešť bola 
v poslednom období histórie Uhorska najväčším „slovenským“ mestom po 
Békešskej Čabe, v roku 1910 v nej narátali 20.359 Slovákov. 

V úvode výstava predstavila domáce prostredie Liptova, z ktorého murári 
pochádzali. (Napríklad aj pôsobivým pohľadom na dedinu Dovalovo v pozadí 
s Vysokými Tatrami, alebo ukážkou erbov liptovských murárskych obcí.) 
V Závažnej Porube sa murárstvo v 19. storočí stalo hlavným a dedičným re-
meslom. Začiatok odchodov obyvateľov Liptova za prácou smerom na juh sa 
časovo zhoduje so začiatkom rozvoja troch miest, z ktorých neskôr vznikla 
Budapešť. Pred dokončením Košicko-Bohumínskej železnice sa ľudia 
z Liptova do Budapešti premiestňovali peši alebo na vozoch, zväčša cez stredné 
Slovensko, po dokončení železničného spojenia smerom na Vrútky alebo Ko-
šice. 
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Z časového hľadiska výstava rozdelila pôsobenie liptovských murárov 
v Budapešti do troch období – prvá polovica 19. storočia, 50.–80. roky 19. 
storočia a od 80. rokov 19. storočia do začiatku 1. svetovej vojny. V prvom 
období vybudovali napríklad budovu maďarského národného múzea. V druhom 
období sa postavenie murárov zlepšilo, stavební podnikatelia dobre poznali ich 
prácu. Vtedy vznikli napríklad významné sakrálne stavby, kúpele na Margiti-
nom ostrove, Rybárska bašta, Východná stanica. V treťom období, keď 
v Budapešti vrcholil stavebný ruch, si liptovskí murári osvojili moderné tech-
nológie, pracovali so železobetónom a so stavebnými strojmi. Vtedy vznikli 
Umelecko-priemyselné múzeum, Múzeum krásnych umení, univerzitné bu-
dovy, Krajinský archív, Poštová sporiteľňa. Náročná bola najmä stavba parla-
mentu. Na jej zložitej fasáde pracovali odborníci z Liptova spolu s talianskymi, 
rakúskymi a českými majstrami. 

Liptovskí murári tvorili jednu z najvyspelejších komunít spomedzi buda-
peštianskych Slovákov. Najvýznamnejším stavebným podnikateľom sloven-
ského pôvodu v Budapešti bol Ján N. Bobula, k ďalším patrili najmä bratia 
Hlavajovci. 

Začiatkom 20. storočia sa výstavba Budapešti spomalila, liptovskí murári 
sa stávali vyhľadávanými majstrami svojho remesla po celom Slovensku. 

Výstavu možno pokladať za záslužné dielo. Obohatila návštevníkov 
o poznanie z oblasti neprávom zasunutej do pozadia. Prínos výstavy možno 
oceniť nielen z hľadiska etnografického, ale aj zo širšieho kultúrno-historic-
kého nadhľadu. 
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ESTER RDC (Research Development Course),  
7. – 11. November 2002 Gent 

 
Ľuba Herzánová 

 
 

Sieť ESTER vznikla z iniciatívy N. W. Posthumus Institutes pri univerzite 
v Nijmegen v Holandsku a spája približne 60 univerzít v celej Európe. Jej cie-
ľom je zabezpečiť vedecko-vzdelávací program s vysokým štandardom pre 
postgraduálnych študentov z oblasti sociálnych a hospodárskych dejín 
a príbuzných vedných disciplín. Od roku 1991 organizuje ESTER každoročne 
vždy tri alebo štyri semináre – konferencie pre doktorandov, vždy so špeciál-
nou tematikou.11  

Pomerne nedávno začala ESTER organizovať i semináre určené pre dokto-
randov v prvom a druhom roku štúdia – RDC (Research Development Course) 
– akýsi kurz tvorby vedeckého výskumu. Cieľom tohto seminára je pomôcť 
doktorandom a doktorandkám vytvoriť projekt a plán dizertačnej práce a po-
môcť s možnými problémami, ktoré sa v priebehu výskumu spojeného s prácou 
vyskytli. V roku 2002 sa seminár konal už po štvrtýkrát. 

Musím sa priznať, že po úvodných slovách riaditeľky ESTER programu 
Angelique Janssens som začala premýšľať o správnosti svojho rozhodnutia 
zúčastniť sa na seminári a o tom, či som sa ocitla na správnom mieste. Vo svo-
jej úvodnej reči predstavila ESTER program ako projekt, ktorý predstavuje 
akúsi „obrannú líniu“ proti najnovším trendom kultúrnej histórie a histórie 
inšpirovanej rôznymi antropológiami. Moja dizertačná práca12 a pramene, na 
ktorých je založená (osobné dokumenty ako autobiografie a denníky) sa totiž 
zaoberá práve témou antropologickou – starobou a spôsobom života najstaršej 
generácie a nie je prácou, ktorá by sa dala jednoznačne zaradiť do sociálnej 
histórie ako ju chápe okruh historikov okolo H. U. Wehlera alebo J. Kocku13 
a časopisu Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozial-
wissenschaft, či do oblasti hospodárskych dejín. 

                                                 
11 V tomto roku to napríklad budú semináre Instruments of Social Control and Regimes of 
Surveillance in the Western and Non-Western World  a Port and Maritime History, pre ďalšie 
informácie odporúčam navštíviť i internetovú stránku www.kun.nl/ester . 
12 Ja som na seminári prezentovala projekt dizertačnej práce s názvom Najstaršia generácia ako 
objekt a subjekt v sociálno-historickom výskume. Jeho komentátorom bol profesor Peer Vries 
z Univerzity Leiden a doktorand Jaco Zuijderduijn z Univerzity v Gente. 
13 Napríklad Wehler 1973, Kocka 1986 
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V každom prípade, nádherné mesto Gent ma priťahovalo a nadchýnalo 
presne tak, ako ostatných účastníkov, a preto sme sa jednoducho rozhodli strá-
viť tam pár príjemných dní. 

Po prvom pracovnom dni som si bola istá, že môžem ostať s pokojnou du-
šou. Zistila som, že je možné komentovať/pripomienkovať a priniesť i nový 
uhol pohľadu na problém, ktorý nemusí byť nutne vašou špeciálnou oblasťou 
výskumu. Iste to súviselo i s tým, že písomnú formu projektu museli účastníci 
odovzdať už niekoľko týždňov vopred, aby si ju mohol každý záujemca prečí-
tať.  

Organizátori sa snažili zabezpečiť i spoločnú teoretickú a metodologickú 
bázu všetkých 25 doktorandov prostredníctvom spoločného zoznamu litera-
túry,14 ktorý účastníci dostali niekoľko mesiacov vopred. Literatúra mala 
zabezpečiť rovnakú úroveň špeciálnych vedomostí – v tomto prípade ale nešlo 
o najnovšie konkrétne teórie, ale o možné odpovede na otázky, ktoré sa týkajú 
konštrukcie historického naratívu, vzťahu medzi historickým naratívom 
a sociokultúrnou analýzou historických fenoménov, rozoberalo sa v nej 
i používanie rozličných konceptov a jazykov v historickej vede a rozprávaní.  

Druhým krokom programu (okrem literatúry) bola vlastná prezentácia 
spomenutých projektov jednotlivých dizertačných prác. Každej prezentácii bola 
venovaná jedna sekcia, kde mal autor prácu krátko predstaviť. Potom nasledo-
val komentár jedného z profesorov, po ňom komentár jedného z kolegov-štu-
dentov. Profesor, ktorý projekt komentoval, zároveň viedol nasledujúcu disku-
siu. Každá sekcia trvala približne dve hodiny a na jeden deň boli vždy napláno-
vané štyri sekcie.  

Dva pracovné dni tak boli naozaj pracovné a vyžadovali plnú koncentráciu, 
boli náročnou prácou pre obe skupiny – učiteľov i doktorandov.  

Študenti mali možnosť vyskúšať si úlohu pedagógov tým, že okrem prečí-
tania všetkých projektov svojich kolegov sa jedným museli zaoberať po-
drobnejšie a pripraviť si asi pätnásťminútový komentár. Otázky a komentáre 
boli všelijaké – zvedavé, žiadajúce vysvetlenie, ale i dôležité ako pomoc pri 
riešení problémov, ktoré mal autor projektu sám a nebál sa ich skupine predsta-
viť. Hlúpe otázky vo všeobecnosti neexistujú, len naznačujú, že niečo 
v písomnej forme projektu nebolo dostatočne vysvetlené. Tak sme si mali mož-
nosť vyskúšať, ako sa píše projekt dizertačnej práce tak, aby ho pochopili kole-
govia s rôznym zázemím a z rôznych európskych krajín. V každom prípade, v 
malých 10–12-členných skupinách bolo pýtanie sa a diskutovanie až na nie-
koľko menších výnimiek naozaj príjemné.  

Napriek snahe o spoločný základ bolo vďaka rozličnej vedeckej tradícii 
a zázemiu jednotlivých študentov i pedagógov, ktorí plnili funkciu radcov a 

                                                 
14 Ragin 1994, Burke 1992, Rawski 1996, ďalej pozri internetovú stránku ESTER. 
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komentátorov, stále zaujímavé sledovať, ako rôzne môže vyzerať historický 
výskum a veda v tej-ktorej krajine.  

Asi najviac ma prekvapilo, že niektorí moji kolegovia nevedeli, aký má ich 
práca cieľ, čo ňou chcú vlastne povedať, prečo na nej pracujú (s čím azda súvi-
sel i trochu nepríjemný pocit neistoty pri diskusii). Vyzeralo to tak, ako by 
považovali svoje archívne pramene za východisko výskumu a nie prostriedok 
hľadania odpovedí na otázky, ktoré si kládli. Zdá sa, že prekrútili bádanie do 
úplne opačného smeru. Nie od otázok a problémov k prameňom – ale od pra-
meňov k vytýčeniu si otázok a problémov výskumu. Pedagógovia sa potom 
snažili pomôcť nájsť orientáciu v problematike, prijateľnejšie využitie konkrét-
nych prameňov a novú, inú, vhodnejšiu (?) základnú otázku výskumu (research 
question). Častými radami bolo napríklad zúženie problému, špecifikovanie 
a zníženie počtu otázok, ktoré sa dizertačné práce snažili riešiť.  

Myslím si, že takéto problémy vznikli v súvislosti s prideľovaním tém jed-
notlivých prác. Doktorandi v mnohých krajinách si svoju tému často nevyberali 
sami, ale prihlásili sa k ponúknutým témam jednotlivých vedeckých inštitúcií 
s rôznou mierou záujmu o problém a znalosťou ponúknutej témy. Zdalo sa mi, 
že ruka školiteľa neposkytovala potrebnú slobodu a možnosť realizácie vlast-
ných nápadov. Inými slovami, niekedy som postrádala osobnú motiváciu dok-
torandov pracovať práve na „ich“ téme, ktorú pokladám za základnú pohnútku 
pre zanietené štúdium a najmä pre zachovanie koherentnosti celej práce.  

V každom prípade medzinárodná skúsenosť je pre mladých vedcov nepo-
strádateľnou školou a okrem toho spoznávanie rôznych podôb výskumu 
v rôznych krajinách pokladám za vzrušujúce. Napokon, ako poznamenal Peer 
Vries v jednej z mnohých debát: „being a scholar is not only about sitting and 
working in an archive or the office room and producing articles. There exist 
also a ,social part‘ which also needs to be learned.“ ESTER RDC seminár po-
núka možnosť skúsiť si oboje – je to príležitosť vyskúšať si napísať 25 strán-
kový projekt, ktorý musí obsahovať všetky predpísané informácie a prezento-
vať ho pred erudovaným obecenstvom, rovnako ako využiť neformálne stret-
nutia, kde diskusie pokračovali vo voľnejšom ovzduší i širšom rámci. Mali sme 
tak možnosť vyskúšať si účasť na medzinárodnej konferencii „cvične, medzi 
svojimi“, naučiť sa diskutovať k danému špeciálnemu problému a aj prijímať 
kritiku a vedieť či naučiť sa na ňu reagovať.  

Dva týždne po skončení seminára dostal každý jej účastník písomné zhr-
nutie všetkých pripomienok a návrhov, ktoré sa týkali jeho práce. Akceptovanie 
a využitie rád a komentárov ostáva prenechané samotnému doktorandovi a jeho 
školiteľovi, ktorý s nimi bol tiež oboznámený, po vzájomnom dohovore. 

Na záver azda len toľko: mala som možnosť zúčastniť sa ESTER seminára 
vďaka študijnému pobytu na Universität Wien, ktorá je členom siete ESTER. 
Napriek niekoľkým minulým pokusom sa to zatiaľ žiadnej z vhodných či 
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možných inštitúcií na Slovensku nepodarilo. Azda mnohých potenciálnych 
záujemcov poteší správa, že sa situácia v blízkej budúcnosti zmení. Dúfam, že 
potom budú mať viacerí slovenskí študenti-doktorandi šancu zúčastniť sa na 
niektorom zo seminárov ESTER, pretože je to nezabudnuteľná a pre našich 
študentov tak prepotrebná zahraničná skúsenosť.  
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Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry na Slovensku – 
pracovný seminár, Košice, 24. apríla 2003 

 
Dita Nociarová 

 
  

Potreba pasportizácie drobnej sakrálnej architektúry na Slovensku vzišla 
ako rezultát neformálnej diskusie na seminári Múzeum a etnograf v roku 1999. 
Prvého organizačného kroku sa ujala Národopisná komisia Zväzu múzeí na 
Slovensku, konkrétne PhDr. Katarína Holbová, ktorá zosumarizovala záväzný 
záujem riešiteľov a ich zamestnávateľov – muzeálnych inštitúcií. Odbornej a 
metodickej koordinácie sa ujala PhDr. Klaudia Buganová, odborná pracovníčka 
Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá sa danej problematike venuje 
už niekoľko rokov a publikuje početné štúdie týkajúce sa mariánskeho kultu, 
ikonografie, púťových predmetov v zbierkach múzea a drobnej sakrálnej ar-
chitektúry na Východnom Slovensku. 

24. apríla 2003 sa konal v Košiciach prvý pracovný seminár k zvolenej 
téme. Pozývateľom bolo Východoslovenské múzeum, ako akreditované praco-
visko vedecko-výskumnej činnosti. Z pozvaných viac ako dvadsiatich riešite-
ľov, sa ho zúčastnili desiati. Zastúpené boli múzeá z Prešova, Bardejova, Po-
pradu, Rožňavy, Levoče, Levíc, Lučenca a Košíc. 

Po úvodnom srdečnom privítaní a otvorení seminára riaditeľom múzea 
PhDr. Róbertom Pollákom sa ujala slova PhDr. Buganová, ktorá predniesla 
nosný inštruktážny referát s názorným predvedením pomocou diapozitívov, na 
tému „Vytvorenie informačnej bázy drobnej sakrálnej architektúry v Kočiciach 
a okolí – doterajšie poznatky a skúsenosti.“ Referát postupne splynul s voľnou 
diskusiou, ktorá sa rozvíjala aktuálne k jednotlivým záberom. Rezonovali 
otázky klasifikácie, nomenklatúry (kríže prícestné, chotárne, cintorínske, mi-
sijné, na miestach nešťastí), vyčerpávajúceho odborného popisu, možností 
získavania historických prameňov, informátorov, spresnenie kartografického 
zaznamenávania. 

Ing. Kristína Markušová z Pamiatkového úradu v Košiciach pripravila prí-
spevok „Drobné sakrálne stavby z pohľadu pamiatkovej starostlivosti“. Okrem 
legislatívneho rámca boli nadnesené otázky vhodnosti, resp. nevhodnosti ob-
novovania, premiestňovania objektov, prepisovania textov atď.  

V druhej polovici seminára mali slovo postupne všetci zúčastnení, ktorí re-
ferovali o momentálnom stave výskumu a rozpracovanosti problematiky. Sú-
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časťou debaty bolo porovnanie fotodokumentácie a informácia o parciálnych 
výstupoch – publikovanie v tlači, výstavy, samostatná knižná publikácia. Uká-
zalo sa, že niektorí riešitelia sú v súčasnosti len celkom na začiatku (Levice, 
Poprad), ostatní už pokročili natoľko, že majú spracovaných viac ako sto ob-
jektov – krížov, božích múk, kaplniek a prícestných sôch. Na kvalitu a kvantitu 
spracovania vplýva celý rad faktorov – religiózne zloženie obyvateľstva v 
regióne, finančné možnosti, pracovná vyťaženosť bádateľov… 

Z tohto dôvodu prvoradou otázkou zostáva materiálne zabezpečenie pokra-
čovania výskumu. Otázka konečného konkrétneho výsledku bádania bola nate-
raz odložená. Úlohy získavať informácie o možnostiach financovania cez rôzne 
projekty sa ujala PhDr. K. Buganová. PhDr. K. Holbová bola splnomocnená 
rokovať s redakčnou radou časopisu Pamiatky a múzeá o zostavení tematického 
čísla. 
Pracovný seminár bol nabitý informáciami, stal sa konštruktívnou pomôckou 
pre všetkých zúčastnených, a zároveň ukážkovým odborným podujatím pre 
etnológov z regionálnych múzeí, ktorí na svojom pracovisku nemajú možnosť 
konfrontovať svoje poznatky v rámci špecializovanej výskumnej činnosti. 
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Ceny Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV 
za roky 1999–2001 

 
 
Cena SNS pri SAV za roky 1999–2001 v  kategórii monografie 
 
1999 
1. cena – Magdaléna Paríková: Reemigrácia Slovákov z Maďarska v rokoch 1946–1948. 

Etnokultúrne a sociálne procesy. 
2. cena – Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a bariérami. 

– Daniel Luther: Zabudnuté priadky. 
3. cena – Anna Divičanová: Jazyk, kultúra spoločenstvo. Etnokultúrne zmeny na 

slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku.  
 
2000 
1. cena – Peter Salner: Židia na Slovensku  medzi tradíciou a asimiláciou. 
2. cena – Iveta Zuskinová – Miroslav Sopoliga: Slovenské múzeá v prírode.  
3. cena – Rastislava Stoličná a kol.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. 
                
2001  
1. a 2. cena  – Oľga Danglová: Dekor, symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a 
európsky kontext. 

– Ján Botík: Slovenskí Chorváti. 
3. cena         – Mária Dubayová: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. 

– Stanislav Dúžek – Bernard Garaj:  Slovenské ľudové tance a hudba na 
sklonku 20. storočia. 

 
Komisia pre monografie a odborné štúdie pracuje v zložení H. Hlôšková, E. Pančuhová, 
V. Feglová, K. Jakubíková, Z. Beňušková. 
 
 
Cena SNS pri SAV za roky 1999–2001 v  kategórii výstavy 
 
1999 
1. cena – Miroslav Sopoliga a kol.: Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku. 
2. a 3. cena –  neudelená  (kategória nie je uzavretá) 
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2000 
1. cena – Klaudia Buganová: „ Poce i vi hrišnici…“ – pozvanie na púť v minulosti.  
1. cena –  Leo Lichvár: Odlesky kovu v histórií Pohronia.  
2. cena – Dita Nociarová: Zo života novohradského ľudu. 
 
2001 
1. cena – Martin Mešša a kol. odbor. pracovníkov SNM EM Martin: Poklady ľudového 

umenia Slovenska. 
2. cena – Dáša Ferklová – Eva Pančuhová: Liptovskí murári pomáhali stavať 

Budapešť. 
3. cena – Zora Mintalová – Eva Pančuhová: Turiec v ľudovej kultúre. 
 
Komisia pre výstavnú činnosť pracuje v zložení D. Nociarová, Z. Krišková, 
I. Zuskinová. 
 
 
Cena SNS pri SAV za roky 1999–2001 pre vedecko-organizačnú činnosť  
 
1999  
1. cena – Iveta Zuskinová – za organizáciu valného zhromaždenia SNS v Liptovskom 

Mikuláši. 
2. cena – Vladimír Kyseľ – za organizáciu konferencie a vydanie zborníka 

Folklorizmus na prelome storočí. 
3. cena – Kornélia Jakubíková – za organizáciu konferencie a vydanie zborníka 

Tradícia etika a civilizačné zmeny. 
 
2000 
1. cena –  Štefan Mruškovič – za editovanie  publikácie Vrútky 1255–2000. 
2. cena – Hana Hlôšková – za organizáciu konferencie a editovanie zborníka Tradičná 

kultúra a generácie. 
3. cena – Zuzana Profantová – za editovanie zborníka:  Na prahu milénia.  Folklór a 

folkloristika na Slovensku. 
 
2001 
1. cena – Ján Botík a kol. zo SNM – za  sympózium a editovanie zborníka Obyčajové 

tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku. 
2. cena – Andrea Jágerová – Margita Jágerová – za organizáciu konferencie Kultúrne 

dedičstvo a región v systéme výučby – Zvolen 2001. 
3. cena – Ladislav Mlynka – za organizáciu konferencie K výsledkom výskumu oblasti 

Vodného diela Žilina – Žilina 2001. 
 
Komisia pre vedecko-organizačnú činnosť pracuje v zložení L. Mlynka, J. Darulová, M. 
Mešša, M. Sopoliga.   
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