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Editorial 
 
 
Od 1. januára 2004 majú Etnologické rozpravy  novú redakciu a redakčnú 

radu. Snahou redakcie je, aby mohli vedecké, vysokoškolské aj muzeálne in-
štitúcie pôsobiace v oblasti etnografie, etnológie či kultúrnej antropológie na 
Slovensku vstupovať do tvorby periodika v ešte širšej miere ako doteraz. Preto 
redakčnú radu tvoria nielen zástupcovia Národopisnej spoločnosti Slovenska, 
SNM – Etnografického múzea v Martine a Ústavu etnológie SAV ako vydava-
teľských inštitúcií, ale aj členovia z katedier zameraných na výučbu etnológie 
v Bratislave, v Nitre a z muzeálneho pracoviska v Banskej Bystrici. 

Redakcia bude aj naďalej pokračovať v profilovaní Etnologických rozpráv 
ako periodika s dvoma hlavnými funkciami: spravodajskou, orientovanou na 
informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce a 
odbornou, založenou na publikovaní vedeckých i odborných príspevkov zo 
širokého spektra oblastí záberu etnológie. 

S cieľom prehĺbiť odbornú kvalitu periodika a zároveň ešte viac rozšíriť 
jeho komunikatívnosť vedúcu k skutočnej „rozpravnosti“ budú texty naďalej 
publikované v rubrikách (štúdie, resp. téma, resp. materiály; diskusia; správy), 
avšak pri dôslednom zachovávaní formálnych parametrov: štúdia vo vedeckom 
periodiku, odborný článok, reflexia, esej, krátky komunikát (správa) či recen-
zia. 

Redakcia má ambíciu zostaviť každé z nasledujúcich čísel Etnologických 
rozpráv na základe vopred určenej témy, ideového rámca, čomu bude podria-
dený aj proces získavania textov. Redakčná rada bude cielene podnecovať 
tvorbu odborných článkov na zvolenú tému, recenzie vybraných kníh i správ. 
Vedecké štúdie budú objednávané u vytypovaných autorov a oponované. 
K naplneniu spomenutej ambície iste prispeje aj zloženie a charakter činnosti 
redakčnej rady, ktorá sa v súlade so stanoveným cieľom a zmenou edičných 
postupov zdynamizuje. Sledovaním uvedenej koncepcie i rozdelením povin-
ností pri príprave každého čísla bude mať činnosť redakčnej rady predovšetkým 
pracovný ráz. 

Predložené číslo Etnologických rozpráv je venované tým aktuálnym spolo-
čenským otázkam, ktorých vnímanie a formulovanie slovenskou etnológiou ako 
vedeckou disciplínou i širokou sférou praktických odborných aktivít 
v múzeách, školstve, politike či verejnej správe je späté so vstupom Slovenskej 
republiky do Európskej únie. Redakcia sa  voľbou témy rozhodla  zmapovať 
situáciu a „stav vedomia“ etnológov v momente tesne pred 1. májom 2004. 
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S cieľom zachytiť a prostredníctvom časopisu komunikovať profesionálne oča-
kávania a názory na stav a perspektívu odboru, hľadať existujúce vedecké ref-
lexie problémov súvisiacich s európskou integráciou, spoločným európskym 
kultúrnym dedičstvom, sociálnymi rizikami, kultúrnymi bariérami atď. sme 
oslovili kolegov pôsobiacich v odbore i  mimo neho v rôznych oblastiach na 
rozličných pracovných pozíciách. Eseje a články tých, ktorí na výzvu zareago-
vali, prinášame v pozoruhodnom a vzhľadom na čas, kedy vznikali –  buď 
„tesne pred“ alebo „tesne po“ 1. máji 2004 – aj neopakovateľnom súbore textov  
v rubrike Téma. Rubriku Diskusia  tvoria recenzie nedávno publikovaného 
zborníka štúdií venovaných zbožnosti Rómov na Slovensku a reakcie jeho 
zostavovateľov. V Správach možno nájsť  aktuality z vedeckých a odborných 
podujatí, informácie o činnosti Národopisnej spoločnosti Slovenska od roku 
2002, ako aj o aktivitách študentov a doktorandov. 

 
 
 

Katarína Popelková a Juraj Zajonc 
                                                                                              redaktori 
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Editorial 
 
 

From the January 1st 2004, the journal of Ethnological Discussions is being 
prepared by a new editorial board. The board’s endeavour is to invite a variety 
of research institutions, university departments as well as museums devoted to 
ethnology to participate actively in the production of the journal. Hence there 
are not only deputies of the publisher (i.e. Slovak Ethnological Society, Institute 
of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, and Ethnological Museum in 
Martin) involved in editing, but also ethnologists working at universities in 
Bratislava, Nitra, or in the museum-centre in Banská Bystrica.  

The board intends to perpetuate the previous specialisation of Ethnological 
Discussions. Particularly, the editors would like to keep both the journal’s 
informative character providing news helpful for ethnologists, and the 
academic one, based on publishing research papers devoted to ethnology in the 
broadest sense. The aim is to improve and deepen research quality of the 
journal, and make it more communicative at the same time: the idea is to 
provide the space for real ethnological discussions. Thus texts will be published 
in blocs (e.g. Studies, Issues, Materials, Discussions, or Reports) following 
formal criteria for studies, research papers, essays, reports, reviews, or 
annotations.  

Since the ambition is to dedicate each volume to particular issue, the 
editorial board will intentionally evoke the production of papers, book reviews, 
and reports dealing with the topic chosen in advance. The papers will be 
requested from individual authors, and will be commented upon. We believe 
that this change in the journal orientation will make an editing process as well 
as activities of the new editorial board more dynamic.  

This volume of Ethnological Discussions is focused on up-to-date social 
issues affecting ethnological practice either in research or in education, 
museums, politics and administration, particularly to the Slovakia’s entering 
into the European Union. Choosing this particular topic, the editors have 
decided to monitor both the social conditions and sensitivity of ethnologists just 
before the EU expansion in May 2004. We have approached our colleagues 
working in various arenas within the discipline, asking them to depict and 
communicate their professional expectations, and opinions about the future of 
ethnology in papers reflecting the European integration, common European 
cultural heritage, social risks, or cultural barriers. The essays and articles of the 
authors, who have answered our plea, are specifically located in time, as being 
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written “just before” or “just after” the EU extension, and can be found in the 
block called the Issue. The block Discussion involves reviews of the recently 
published book on the religious life of the Roma in Slovakia followed by the 
reactions by the volume’s editors.  

The block called Reports contains information about various academic 
events, a report on activities of the Slovak Ethnological Society from 2002 
onward, as well as a word about doings of students and postgraduants.  

 
 

Katarína Popelková and Juraj Zajonc 
                                                                                            editors 
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Unavení pútnici pred bránami 
alebo 

Slovenská etnológia v Európskej únii – Európska únia v slovenskej 
etnológii 

 
Juraj Podoba 

 
 
Kľúčové slová: Európska únia, slovenská etnológia, rozdelení Európania  
Key words: European Union, Slovak ethnology, devided Europeans 
 
The states, regions and nations on the both sides of the iron courton have very differend 
experience from the period after WWII. After enlargement, the institutions in the 
Western Europe and in the postcommunist coutries seem to be the same: European. But 
the reality is different: differences are  the outcome of the "devided history". In the 
academic institutions the situation is similar. In this essay, the author focuses  the 
current position of the humanities, and first of all Slovak ethnology facing the  process 
of European integration. 
 

Štáty pred a za železnou oponou žili rôzne dejiny. Tento zdanlivo banálny 
postreh je jednou z kľúčových myšlienok poslednej eseje Ľubomíra Liptáka o 
neprežitých dejinách. Ako konštatuje autor, na rozdielnosti narážame každo-
denne, stále a všade. Formálne totožné inštitúcie, parlament, súdy, burza, poli-
tické strany, koalície a opozície, podnikatelia, odbory, nezamestnaní sú už 
formálne akoby tí istí, celoeurópski, ale ich reálne rozdielnosti sú príliš ná-
padné, aby sa to dalo vysvetľovať iba nevyhnutným a užitočným lokálnym 
koloritom. Môže to mať mnoho príčin. A má množstvo dôsledkov. Ale ako to 
bolo a je s vedou na oboch stranách železnej opony, konkrétne so spoločen-
skými vedami a ešte konkrétnejšie s etnológiou? Akademické aj kultúrne inšti-
túcie sú formálne úplne rovnaké, nakoniec ich vznik nemá s oboma totalitnými 
režimami 20. storočia, ktoré rozdelili Európu a Európanov, naozaj nič spoloč-
ného. Ale ako je to s rovnakosťou alebo aspoň podobnosťou obsahu týchto 
inštitúcií, ich intelektuálnej úrovne, akademického života a vedeckých výstu-
pov? 

Liptákova metafora o staviteľoch mesta, ktoré si postavili vlastnou tvrdou 
prácou, takže sa necítia byť nikomu a ničím zaviazaní a majú tak právo strážiť 
mestské brány, je určite relevantná pri pozorovaní priebehu eurointegračných 
procesov. Vzťahy medzi chudobnými prišelcami, netrpezlivo búšiacimi na 
brány bohatého mesta, a ich strážcami verne odrážajú fenomén inak prežíva-
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ných dejín a ich dôsledkov. Vrátane vzájomnej nedôvery, strachu, pohŕdania, 
podceňovania, nevraživosti. Ako konštatuje citovaný autor, pri „návrate do 
Európy“ sa rýchlo vyjavili dve značné prekážky: po prvé, že my sme už boli iní 
ako pred vytvorením železnej opony a po druhé, a to najmä, že iná bola a je tá 
časť Európy, do ktorej sa chceme integrovať. Prežili sme iné dejiny, inak pre-
biehal čas, iné sú uzly spomínania. 

Keďže sa pohybujeme v metaforách: v nedávnom interview si Milan Lasica 
položil otázku, čo my Slováci, tiež netrpezlivo a možno s kopou nereálnych 
očakávaní a ilúzií klopajúci na mestské brány, máme v našom ruksaku, 
s ktorým vstupujeme do Európskej únie? Ak by sme to chceli aktualizovať: čo 
máme my slovenskí etnológovia (etnografi, folkloristi, národopisári) v našom 
ruksaku? 

Vo vedeckých kruhoch je možné sa stretnúť s takýmto stanoviskom 
k eurointegračným procesom: „…slovenská veda sa nepotrebuje integrovať do 
európskych štruktúr, lebo je už dávno ich súčasťou…“ Tento sebavedomý 
postoj je snáď, alebo aj určite oprávnený u tých vedeckých disciplín, ktoré 
v podmienkach totality iba v menšej miere postihli ideologické deformácie a 
izolácia od vedeckého života v slobodnom svete. Nakoniec, v liberálnejších 
fázach existencie totalitného režimu boli intenzívne kontakty so zahraničnými 
vedeckými inštitúciami, vrátane dlhodobých pobytov najmä na amerických 
univerzitách a vo výskumných laboratóriách v mnohých vedeckých praco-
viskách s prírodovednou a technickou orientáciou považované viac-menej za 
samozrejmosť. V časoch, kedy sa moje „zahraničné“ kontakty obmedzovali na 
sporadické návštevy strážnického zámku, vyrážali moji rovesníci a spolužiaci 
zo strednej školy zamestnaní v prírodovedných ústavoch SAV na prvé dlho-
dobé stáže do USA. Čomu potom aj zodpovedalo mentálne nastavenie 
v exaktných a technických vedách a ich reálna pripravenosť na dôsledky zásad-
nej spoločensko-politickej zmeny v novembri ’89. T. j. na okamžité zapojenie 
sa do medzinárodných vedeckých štruktúr. Lebo ako sa hovorí, víťazstvo patrí 
pripraveným. Čo sa na prelome 80. a 90. rokov rozhodne nedalo tvrdiť o huma-
nitných disciplínách vrátane etnografie a folkloristiky. Celkom oprávnenou sa 
potom javí otázka, nakoľko je dnes etnografia či etnológia pripravená na dô-
sledky vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Teda ak jeho dôsledky 
vôbec môžu zásadnejším spôsobom ovplyvniť charakter alebo aktuálne ve-
decko-výskumné a poznávacie smerovanie tejto disciplíny. 

Zo sebavedomého postoja kolegov z prostredia exaktných vied vyplýva, že 
zlomovým momentom bol pre nich rozklad totalitárneho direktívneho systému 
s jeho pre tvorivú činnosť absolútne antiproduktívnou „kádrovou politikou“, a 
pádom železnej opony umožnený voľný pohyb nielen ideí, ale aj osôb a komo-
dít. Integrácia do európskej a svetovej vedy bola celkom reálna – viaceré 
exaktné vedecké disciplíny boli na konci 80. rokov kompatibilné s vedeckým 
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štandardom v západnej Európe, ojedinele aj s nadštandardom. Máj 2004 preto 
pre tieto vedecké odbory môže maximálne tak prehĺbiť proces, naštartovaný 
pred pätnástimi rokmi: ľahšiu dostupnosť  fondov na podporu vedeckého 
výskumu, ľahšiu dostupnosť štipendií pre študentov, doktorandov a postdokto-
randov, prehĺbenie spolupráce medzi inštitúciami na oboch stranách bývalej 
železnej opony, odstránenie administratívnych bariér uľahčujúce pracovné 
pobyty na zahraničných akademických inštitúciách a pod. Vstup do Európskej 
únie má formálne ten istý význam aj pre humanitné disciplíny vrátane etnoló-
gie. Východisková situácia je však veľmi odlišná. 

Ak uvažujeme o tomto probléme z pohľadu metodologického a epistemolo-
gického zaradenia disciplíny, 1. máj 2004 môže byť psychologickým, ale roz-
hodne nie faktickým prelomovým dátumom. Nakoniec, veda môže mať iba 
medzinárodný rozmer. Humanitná disciplína naviazaná iba na jeden štátny 
alebo národný celok nemôže byť vedou, nanajvýš vlastivedou. Často 
s ideologickým/ideologizujúcim zacielením. Preto by aj pre spoločenské vedy 
mal platiť postoj rozšírený v exaktných vedách. Reálne však neplatí, a to najmä 
nie u tzv. „národnej vedy“, či vedách o „národe“. A národopis je nepochybne 
jednou z nich. Lenže až teraz, po 1. máji 2004 otvárať diskusiu o vzťahu doma 
pestovanej disciplíny k európskej vede mi pripadá po pätnástich rokoch slo-
body vedeckého bádania, otvorených hraníc a faktickej absencie ideologického 
diktátu nepatričné. Tá tu už mala prebiehať tých pätnásť rokov. Perspektívu 
teoreticko-metodologického a epistemologického posunu disciplíny viac do 
kontextu európskej vedy tak vidím na pozadí nezáujmu, ľahostajnosti a igno-
rancie uplynulých rokov oveľa viac v približujúcej sa generačnej výmene, než 
v súčasných geopolitických rošádach a administratívno-legislatívnych zme-
nách. 

S tým je previazaný aj prípadný rozvojový impulz pre etnológiu daný rozši-
rujúcimi sa možnosťami čerpania z európskych fondov pre rozvoj vedy, vzde-
lania a kultúry, a administratívnym zjednodušením možností medziakademickej 
a medzikultúrnej komunikácie. Zápas o získanie finančnej podpory 
z eurofondov je tvrdý. Ako už bolo vyššie povedané, môžu v ňom uspieť iba tí, 
ktorí sú na takýto zápas pripravení. Súčasťou medzinárodnej akceptácie je 
reálna kompatibilita s európskym vedeckým štandardom vrátane vybudovaných 
kontaktov a kvalitatívne štandardných vedeckých výstupov. V post-národopis-
ných humanitných disciplínách je však miera kompatibility otázna.1 A ak platí, 

                                                           
1 Uvažovanie o kompatibilite sa týka porovnávania so štandardným mainstreamom 
v etnologických/antropologických vedách. Aj na základe vlastných skúseností nepochybujem o 
tom, že v krajinách EÚ sa dá objaviť skutočne všeličo. V tomto smere sú akékoľvek „euroilúzie“ 
zbytočné. Tento argument však nikomu nepomôže pri získavaní grantu, hosťujúceho fellowshipu 
alebo lektorátu, alebo pri akceptovaní za člena medzinárodného vedeckého tímu. V medzinárodnej 
vede totiž našťastie platí, že nielen jej špičková úroveň, ale aj zaradenie do akceptovateľného 
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tak skôr pre jednotlivcov než pre širšie tímy z prostredia akademických a kul-
túrnych inštitúcií post-komunistických krajín. 

Z procesu rozširovania Európskej únie by pre slovenskú etnológiu mohol 
alebo mal vyplynúť aj záujem o jeho sociokultúrny rozmer a sociopolitické 
a socio-ekonomické dôsledky. Táto problematika sa ponúka už dlhšie 
v súvislosti s globalizačnými procesmi a rozkladom vonkajšieho a neskôr vnú-
torného Impéria pred viac ako desaťročím: rozširovanie EÚ je nakoniec iba 
jednou z dimenzií týchto procesov. Z podstaty disciplíny vyplýva viac záujem o 
jeho dôsledky než príčiny a strategické, geopolitické a politicko-administra-
tívne aspekty, ktoré sú hlavne doménou politických vied. Určitý posun 
v záujme etnológie aj na Slovensku o túto problematiku preto očakávam skôr 
v horizonte, povedzme, jedného desaťročia, keď dôsledky tejto historickej 
zmeny sa nepochybne už budú prejavovať v sociálnej štruktúre, socio-ekono-
mickom správaní aj v každodennej kultúre obyvateľov Slovenska. Migračné 
procesy a silný ekonomický, politický, legislatívny, kultúrny atď. vplyv veľ-
kého nadštátneho celku prinesú reálne zmeny. A o desať-pätnásť rokov sa bude 
hlásiť k slovu už iná generácia sociálnych vedcov. 

Časopis Formát sa nedávno opýtal mediálne známych osobností, čo môže 
Slovensko priniesť Európskej únii? Z ich rôznorodých odpovedí vybrali trojaký 
možný prínos: krásne ženy, elán, nápady. O krásne ženy nikdy nebola 
v národopise núdza. Len neviem, či práve toto možno považovať za jeho prí-
nos: bude to skôr v génoch tej časti ženskej populácie Slovenska, ktorá sa 
zvykne hlásiť na filozofické fakulty na štúdium malých humanitných odborov. 
Namiesto elánu badať skôr únavu. Okrem SAV som doposiaľ dlhšie profesio-
nálne pôsobil na jednej nemeckej (nemeckošvajčiarskej) a jednej britskej uni-
verzite. Elánu v akademickom prostredí „starej Európy“ vtedy bolo podľa mo-
jich pozorovaní podstatne viac ako v Európe „novej“. (Ak ju reprezentujú slo-
venské akademické inštitúcie). Takže nám zostáva iba alibisticky dúfať, že to 
vytrhne elán etnologického dorastu. A ako je to s nápadmi, ktorými údajne 
obohatíme spájajúcu sa Európu? Bude núdza o nápady? Alebo presila? Možno 
že ich nie je až tak málo. Avšak nápad ako intelektuálne zhmotnenie tvorivosti 
má vo vede inú pozíciu než v umení alebo v podnikaní. Musí byť zakotvený 
v určitom metodologickom a epistemologickom kontexte. Bez toho ho nikto 
v medzinárodnej akademickej komunite nebude akceptovať. Všade musí byť 
podložený istou mierou a kvalitou vzdelania. Je však otázkou, či vzdelávanie 
v spoločenskovedných disciplínách na našej strane železnej opony zodpove-
dalo, a dodnes zodpovedá podmienkam potrebným na presadenie našich 
(dobrých) nápadov v prostredí európskej vedy. T. j. či vôbec je kompatibilné 
                                                                                                                                 
štandardu sa posudzuje podľa jej najlepších reprezentantov a meria sa podľa vedeckou komunitou 
prijatých scientometrických kritérií. 
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s dominantným diskurzom európskych sociálnych vied. Dôraz na tak obľúbenú 
kvantitu produkcie nič nehovorí o perspektívach nášho odboru v zjednocujúcej 
sa Európe. 

Takže aká je vlastne odpoveď na otázku, čo majú slovenskí etnológovia na-
balené vo svojich ruksakoch pri prechádzaní bránami blahobytného, dobre 
spravovaného mesta? Určite v nich niečo majú, a nie je toho až tak málo. 
Avšak nedokážem posúdiť, aká čiastka obsahu etnologických báglov bude na 
intelektuálnom trhovisku o stredoeurópske krajiny rozširujúceho sa mesta žia-
daným tovarom, a čo iba bezcennou vetešou. Najmä ak mestské múzeum ne-
prejavuje záujem o akvizičnú činnosť. Vyslovený súd by bol v tomto smere 
možno zaujímavým, možno diskutabilným – ale určite iba subjektívnym názo-
rom. Objektívne zhodnotenie obsahu nášho ruksaku by malo byť výsledkom 
dlhodobej a korektnej vnútroodborovej diskusie. A tú slovenská post-národo-
pisná komunita už pätnásť rokov zarputilo odmieta. Ako bývalý člen redakcie 
predchodcu Etnologických rozpráv Národopisných informácií, ktorá sa na za-
čiatku 90. rokov neúspešne pokúsila takúto diskusiu iniciovať, môžem novej 
redakcii iba zaželať viac aktívneho záujmu u čitateľov tohto periodika diskuto-
vať témy a problémy, bez riešenia ktorých bude naša disciplína iba prehliada-
ným obyvateľom bočnej tmavej uličky európskeho veľkomesta. 
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After joining European Union the Slovak ethnology should present its attitudes towards 
topical and very substantial problems in the society with more stress. The author refers 
especially to extended absence of cultural behaviour (breadth in behaviour), domestic 
violence, lack of tolerance, racism, xenophobia, devastation of environment, 
redevelopment of the countryside, poverty, the study of new social groups (children from 
childrens´ homes, displaced persons, handicaped persons, imigrants and emigrants, 
refugees, asylum applicants, etc.). Ethnology already started with the research in some 
of the areas mentioned and there exist some very interesting preliminary results. Last 
but not least very important is also the presentation of the cultural heritage. 
 

Cieľom príspevku bude úvaha k možnostiam presadenia sa slovenskej et-
nológie v spoločenskej praxi tak doma, ako aj v zahraničí, využitia jej vedec-
kého potenciálu pri ovplyvňovaní prípravy rozhodnutí a opatrení prijímaných 
domácou a európskou exekutívou.  

Vstup Slovenska do Európskej únie je v priebehu necelých 15 rokov už 
tretím významným historickým medzníkom slovenskej spoločnosti. Rozpad 
komunistického režimu v roku 1989 a vznik Slovenskej republiky v roku 1993 
tiež boli udalosti, ktoré každá svojím spôsobom boli výzvami pre každú spolo-
čenskovednú disciplínu. Máme poznatky aj z minulosti, že po významných 
spoločenských zmenách (napríklad 1918, 1948) sa menil alebo posúval ve-
decký záujem našej vednej disciplíny.  

Povaha terajšej výzvy je predsa len trochu odlišná. Táto udalosť bola na-
programovaná, dlhodobo plánovaná a vyjednávaná, pozícia Slovenskej repub-
liky bola prejednaná na príslušných fórach doma aj v Európskej únii. Dá sa 
predpokladať, že na zmenu vyvolanú udalosťou sme sa mohli pripraviť. Využili 
sme čas a pripravili sa? Či sme sa pripravili ukážu nasledujúce mesiace a roky.  

Vítam iniciatívu redakcie Etnologických rozpráv zmapovať problematiku 
vstupu Slovenska do Európskej únie z pohľadu slovenskej etnológie. Diskusie 
na túto tému sa etnológia podľa môjho názoru nie úplne zhostila. Dúfam, že 
tento počin bude pokračovať širšou diskusiou. Dobrým východiskom je seba-
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reflexia slovenskej etnológie z roku 2001 uskutočnená na medzinárodnej konfe-
rencii „Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy 
a Koncepcia Ústavu etnológie SAV na ďalšie 4 roky prezentovaná riaditeľkou 
Gabrielou Kiliánovou.  

Z hľadiska právneho rámca sa slovenská etnológia môže oprieť o príslušné 
ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorá je súčasťou 
Zmluvy o Európskej únii. Týka sa to Hlavy XII vzťahujúcej sa na kultúru 
a Hlavy XVIII zameranej na výskum a technický rozvoj. Článok 151 Zmluvy 
o založení ES ustanovuje, že Spoločenstvo prispieva k rozkvetu kultúr člen-
ských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitosť 
a zároveň zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo. Činnosť Spoločenstva sa 
zameriava na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a v prípade potreby 
na podporu a doplňovanie ich aktivity v zlepšovaní vedomostí a šírenia kultúry 
a histórie európskych národov, ďalej v zachovaní a ochrane kultúrneho dedič-
stva európskeho významu, v nekomerčných kultúrnych výmenách, v umeleckej 
a literárnej tvorbe vrátane audiovizuálnej oblasti. Rada Európskej únie za úče-
lom dosiahnutia týchto cieľov prijíma stimulujúce opatrenia (Zmluva-AZ, 125–
126).  

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry je teda zameraná na kultúrne 
obohacovanie a na využitie spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Eu-
rópska únia podporuje aktivity jednotlivých členských štátov prostredníctvom 
výmeny, kultúrnej spolupráce a rozširovania vedomia kultúrnej identity európ-
skej, národnej aj regionálnej. Je zrejmé, že vedecká databáza slovenskej etnoló-
gie je v ohľade dokumentácie kultúrneho dedičstva temer nevyčerpateľná. Po-
tvrdením toho sú nielen bohaté dokumentačné fondy etnologických, múzej-
ných, pamiatkových, osvetových a ďalších pracovísk, ale aj mnohé podujatia 
čerpajúce z tradícií ľudovej kultúry, ktoré sa pravidelne organizujú po celom 
Slovensku. 

Je škoda, že rámcové programy Európskej únie pre výskum 
a technologický rozvoj nereflektujú viac potreby a možnosti spoločenských 
vied, najmä vied o človeku a spoločnosti. Aj 6. rámcový program na roky 
2002–2006 má z 5 výskumných zameraní len jedno, ktoré má mobilizovať 
európske výskumné kapacity v ekonomických, politických, sociálnych 
a humanitných vedách, a to „Občania a vládnutie v spoločnosti založenej na 
vedeckom poznaní“. Poznatky získané týmto výskumom budú nevyhnutné 
k rozvoju porozumenia v spoločnosti založenej na vedeckom poznaní a 
k rozvoju vzťahov medzi občanmi európskej únie (DEC1513/2002/EC: 1.1.7). 
Pre zapojenie do tohto 6. rámcového programu je už možno neskoro, ale nič 
nestojí v ceste návrhom na zapojenie do 7. rámcového programu. Je nevy-
hnutné si uvedomiť, že jedinou cestou je definovanie globálnejšieho problému 
týkajúceho sa európskej spoločnosti a európskeho občianstva (napríklad 
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v otázke sociálnej kohézie) a výskum musí mať nevyhnutne interdisciplinárny 
charakter. Nosnými pre definovanie výskumného zamerania by mali byť prio-
rity Európskej únie, ktoré sami osebe vyžadujú interdisciplinárny prístup (na-
príklad otázka trvalo udržateľného rozvoja, regionálneho rozvoja, lisabonskej 
stratégie). Spoločenské vedy na Slovensku sa určite budú svojím podielom 
zúčastňovať výskumu realizovaného prostredníctvom rámcových programov 
a Strediska EÚ pre vedecký výskum. 

Jedným z problémov slovenskej etnológie je percepcia vedy verejnosťou. 
Podľa môjho názoru je etnológia vnímaná verejnosťou najmä v súvislosti so 
sprievodnými komentármi k Vianociam, Veľkej noci, prípadne iným sviatkom. 
Už zriedkavejšie sa spája s folklórnymi festivalmi, múzejnými a pamiatkovými 
aktivitami alebo ľudovou umeleckou výrobou. Tak sa navodzuje v širšej od-
bornej a laickej verejnosti dojem sviatočnej vedy. Najčastejšie sa v tlačených 
médiách objavujú články informujúce o ľudovej kultúre vo víkendových alebo 
sviatočných prílohách. V elektronickým médiách je to okrem sviatkov ešte aj 
v nedeľu. Nechcem tým tvrdiť, že je to nepotrebná, alebo nežiaduca publicita. 
Nie naopak aj to je potreba a bolo by možno žiaduce aby aj takejto publicity 
bolo viac. Problém vidím inde. 

Etnológia akoby rezignovala na stanoviská k aktuálnym spoločensky veľmi 
závažným problémom. Sú to najmä široká absencia kultúrneho správania, nási-
lie (domáce aj páchané na verejnosti), nedostatok tolerancie, rasizmus, xenofó-
bia, devastácia životného prostredia, obnova vidieka, chudoba, výskum nových 
sociálnych skupín (bezdomovci, deti z detských domovov, hendikepovaní, 
imigranti a emigranti, azylanti, žiadatelia o azyl, utečenci, skíni, atď.). 
Do niektorých problémov už etnológia vstúpila a výsledky predbežných vý-
skumných sond a prieskumov sú veľmi zaujímavé. Napriek tomu jej hlas sa 
málo a nesmelo ozýva. Svoje poznatky a názory by etnológia mala prezentovať 
silne, dôrazne a opakovane. Len tak môže získať širšie uznanie nielen medzi 
spoločenskými vedami, ale vôbec v spoločnosti. 

Mohol by som veľmi dlho a únavne prezentovať možnosti, kde by mohla 
etnológia napomôcť decíznej sfére pri hľadaní východísk z nahromadených 
spoločenských problémov. Existuje tu základný rozdiel medzi charakterom 
vedeckej činnosti a charakterom činnosti štátnej správy. Vedecká činnosť má 
byť svojou podstatou invenčná a má mať istý časový náskok pred spoločenskou 
praxou. Má mapovať a definovať spoločenské problémy už v ich počiatočnom 
(inkubačnom) štádiu. Oproti tomu charakter činnosti štátnej správy a aj samo-
správy je v značnej miere byrokratický a spočíva v riešení zjavných 
a chronických problémov fungovania spoločnosti. Štátna správa je poznačená 
oportunitou. Napriek tomu by vzájomné počúvanie vedy a štátnej správy mohlo 
priniesť veľký úžitok pri účinnom čelení problémov a rozhodovaní 
o opatreniach vedúcich k nastoleniu želaného stavu v spoločnosti. Obmedzím 
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sa len na pár konkrétnych momentov, kde v posledných rokoch mohla etnoló-
gia priniesť svoj vklad a pomôcť pri správe vecí verejných.  

 
Problém žiadateľov o azyl  

Od roku 1998 Slovenská republika mala z etnického hľadiska na medziná-
rodnom poli najväčšie problémy s tzv. „emigráciou Rómov“, resp. so žiada-
teľmi o azyl v krajinách západnej Európy. Postupne sa skomplikovali medzi-
štátne vzťahy z titulu tohto problému s Veľkou Britániou, Belgickom, Ho-
landskom, Dánskom, Nórskom, Fínskom. Niektoré krajiny v snahe zamedziť 
príliv týchto žiadateľov zaviedli pre všetkých občanov Slovenskej republiky 
vízovú povinnosť. Toto skomplikovalo aj medzietnické vzťahy v Slovenskej 
republike. Negatívne sa k problému vyslovili aj niektorí ústavní činitelia, na-
príklad definovaním problému ako etnoturistika. Dokonca sa podarilo presved-
čiť verejnosť a štátnu správu v týchto krajinách, že neodchádzajú občania Slo-
venskej republiky, ale „len Rómovia“. Trvalo veľmi dlho, než sa vzťahy aspoň 
do znesiteľnej miery normalizovali. Že nie sú dobré svedčia časté reportáže 
o situácii Rómov na Slovensku v mienkotvorných novinách Veľkej Británie, 
Belgicka, Francúzska, Švédska a iných krajín, ktoré vytvárajú dojem ohrozenia 
z prílevu Rómov po rozšírení Európskej únie a ktoré tak skryto živia podve-
domé xenofóbne reakcie. Etnológia mohla vstúpiť do problému hneď 
v počiatkoch. Keď tento problém vznikol, dalo sa vyčleniť prostriedky na zor-
ganizovanie série prednášok o problematike Rómov na Slovensku, rovnako ako 
prezentovanie pozitívnych skúseností z ich integrácie, alebo spolunažívania 
s majoritným obyvateľstvo. Prezentovať sa dali aj početné výskumy rómskej 
menšiny. Určite by takáto aktivita mala priaznivý ohlas a účinok, pretože pre-
zentácii a propagácii vedeckých poznatkov sa pripisuje v krajinách západnej 
Európy vyššia dôležitosť. Takto verejnosť týchto krajín bola ponechaná len 
médiám, ktoré vždy sledujú svoje záujmy a majú špecifické pohľady na zaují-
mavosť správ. Prezentácia aktivít vlády a štátnej správy Ministerstvom zahra-
ničných vecí SR vo vzťahu k riešeniu rómskeho problému, ktorá sa predkladala 
týmto krajinám mala určite veľmi malý účinok, ak vôbec nejaký mala. Ďalším 
príspevkom mohol byť výskum v prostredí týchto žiadateľov o azyl, tak 
z hľadiska zmapovania ich pohnútok a argumentácie, ako aj ich vzťahu 
k sociálnemu prostrediu, do ktorého sa dostali. 

Iným problémom, ktorý mohol mať účinnejšiu odozvu z prostredia etnolo-
gickej vedy boli známe nepokoje a rabovanie obchodov na východnom 
a strednom Slovensku vo februári a v marci tohto roku. Je dobré, že sa k tomuto 
problému vyjadrili aj etnológovia, dokonca štyria. Nemám však dojem, že sa 
vyjadrili k podstate problému. Problémom etnológa nie je to, či rabovanie je 
Rómom vlastné, alebo rabujú preto, že sa im znížili sociálne dávky a pod. Et-
nológia sa mala vysporiadať s tým, že sa nepokoje klasifikovali ako etnické 
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nepokoje („rómske rabovačky“, „protesty Rómov“ a pod.), teda de facto ako 
etnický konflikt. Nezaznelo zo strany žiadnej spoločenskovednej disciplíny, že 
ide o občianske nepokoje a je potrebné sa s nimi aj takto vysporiadať.  

Uplynulo už osem rokov od doby, keď som sa rozhodol vyskúšať svet 
vládneho úradníka a získať novú sociálnu skúsenosť. Môžem povedať, že som 
zblízka mohol sledovať vznik a osudy viacerých koncepcií a stratégií zamera-
ných na formovanie podoby vládnej národnostnej politiky, najmä vo vzťahu 
k Rómom. Bežný úradník má len málo možností ovplyvniť obsah takýchto 
programových zámerov. Na príklade dvoch vládnych materiálov zásadného 
významu ovplyvňujúcich oblasť národnostnej politiky sa pokúsim načrtnúť 
možnosti, ako mohla etnologická veda vstúpiť do formovania, resp. realizácie 
ich obsahu.  

Vo vzťahu k Rómom vláda SR postupne prijímala Zásady vládnej politiky 
k Rómom (1991 – uzn. 191), Návrh úloh a opatrení na riešenie problémov 
občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc (1996 – uzn. 310), Koncepčné zá-
mery vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-eko-
nomických podmienkach (1997 – uzn. 796), Stratégiu vlády SR na riešenie 
problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu – I. 
etapa (1999 – uzn. 821), Rozpracovanú stratégiu vlády SR na riešenie problé-
mov rómskej národnostnej menšiny – II. etapa (2000 – uzn. 294), Priority vlády 
SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002, Komplexný rozvojový 
program rómskych osád, Program sociálnych terénnych pracovníkov (2002 – 
uzn. 357), Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych 
komunít (2003 – uzn. 278). Aj nezainteresovanému pozorovateľovi musí byť 
zrejmé, že pri takom množstve a frekvencii zásadných programových doku-
mentov nemôže ísť o prepracovanú plánovanú činnosť a dlhodobejšiu perspek-
tívu.  

Vo vládnom materiáli Základné tézy koncepcie politiky vlády SR 
v integrácii rómskych komunít sa napríklad konštatuje v časti o vzdelaní, že 
„prieskumy, ako aj skúsenosti uplynulých rokov 1998–2002 ukazujú, že nerov-
nosť šancí rómskych detí je zapríčinená najmä preto, že: učebné osnovy 
a vyučovacie metódy reflektujú najmä hodnoty a očakávania majoritnej popu-
lácie, čo neposkytuje dostatočný priestor pre rozvoj talentu a schopností róm-
skych detí, učitelia nie sú dostatočne pripravovaní zvládnuť výučbu 
v multikultúrnej triede, deti nie sú dostatočne pripravené porozumieť vyučova-
cím pokynom učiteľov v úradnom jazyku, majú slabú motiváciu, nemajú pozi-
tívne vzory orientované na vzdelanie, školy sú vzdialené od obce niekoľko kilo-
metrov, čo vzhľadom na nízky sociálny a ekonomický status rodín predstavuje 
značnú bariéru a často aj príčinu zaradenia ich detí do teritoriálne bližších 
špeciálnych škôl“ (ZTIRK, 13–14). Etnológia na základe svojich výskumov by 
mala hodnoty a očakávania od vzdelania aj minoritnej populácie, navrhnúť 
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konkrétne opatrenie, ktoré by sa dalo realizovať tak, aby smerovalo k rozvoju 
talentu a schopností žiaka. Napríklad ako veľmi konkrétne a účinné opatrenie 
sa ukázalo uvedenie prípravných ročníkov, ktoré navrhla istá pracovníčka 
Spoločenskovedného ústavu v Košiciach. Tiež by sa mala vyjadriť 
k oprávnenosti používania termínov „rómsky žiak“, resp. „rómske deti“. Ja 
osobne v tom vidím prvý stupeň sociálneho vylučovania. Iný je problém s tzv. 
rómskymi asistentmi učiteľa. Navonok pozitívny prístup skrýva v sebe vytvá-
ranie čisto rómskych tried (došlo aj k sťahovaniu žiakov – Rómov z tried zmie-
šaných, aby bolo možné vytvoriť triedu s „rómskym“ asistentom učiteľa. Stále 
častejším prípadom je budovanie škôl v rómskych osadách. Všetko sú to prvky 
segregácie, ktoré nesú so sebou zmenšovanie spoločného komunikačného 
a kultúrneho priestoru medzi rôznymi etnickými komunitami v lokálnom spo-
ločenstve. V súčasnosti to možno ešte nemusí byť vypuklý problém, ale keď 
bude takto vychovaná rozhodujúca časť danej sociálnej skupiny, môže z toho 
vzniknúť vážny sociálny a občiansky problém. 

V tom istom materiáli v časti o Zdraví sa konštatuje, že „za hlavné deter-
minujúce faktory ovplyvňujúce nižšiu kvalitu zdravotného stavu rómskej popu-
lácie sú považované v súčasnosti najmä: nižšia vzdelanostná úroveň, z ktorej 
môže prameniť nedostatočná úroveň zdravotného a sociálneho uvedomenia, 
nízky štandard osobnej hygieny, nízky štandard komunálnej hygieny, už spomí-
naný nízky štandard bývania a ekologická rizikovosť prostredia, s ktorou súvisí 
znečistené a zdevastované životné prostredie, nezdravé stravovacie návyky, 
nevyhovujúca výživa, zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a tabakových vý-
robkov aj počas gravidity, rozrastajúca sa závislosť na drogách, a tým zvýšené 
riziko infekcie vírusom HIV a hepatitídy B a C“. Aj tu môže etnológia na zá-
klade svojich výskumov dospieť ku definovaniu takých opatrení, ktoré povedú 
ku zlepšeniu stavu hygieny, výživy, životného prostredia. Existujú súpisy róm-
skych osád podľa počtu obyvateľov trvale alebo dočasne bývajúcich, počtu 
domov so stavebným povolením a bez neho, počty domov s elektrinou, vodo-
vodom, studňami, kanalizáciou a ďalšími ukazovateľmi. Väčšina týchto osád je 
tvrdo segregovaná a vytvára svoj vlastný izolovaný svet. Vedela by etnológia 
zaoberajúca sa spôsobom života rôznych spoločenstiev definovať konkrétne 
kroky v oblastiach, v ktorých by sa mohli rozvíjať väzby vedúce od segregácie 
k integrácii? A to nielen v spomínaných dvoch oblastiach, ale aj v oblasti za-
mestnanosti, bývania a sociálnej sfére. 

Širšia ako národnostná problematika a aj spoločensky veľmi dôležitá ob-
lasť je oblasť boja proti rasizmu. Vláda SR schválila v roku 2002 návrh Ak-
čného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofó-
bie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002–
2003. Bohužiaľ, pomerne široko koncipovaný plán postrádal spoluprácu 
s vedeckou obcou. Nemyslím si, že predkladateľ a tvorca plánu tak urobil zá-
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merne. Skôr to bolo chýbajúce poznanie o tom, ako by mohli spoločenské vedy 
a etnológia zvlášť napomôcť pri sledovaní cieľov akčného plánu. Akčný plán 
bol chápaný ako súhrn činností, ktoré jednotlivé rezorty urobia v záujme pred-
chádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 
ostatným prejavom intolerancie. Pri istom záujme vedy by sa iste našiel priestor 
aj na jej zapojenie. Tak pri výskume, ako aj pri praktickej osvete, teda pri pre-
zentácii vedeckých poznatkov. Bolo by žiaduce, aby sa v nasledujúcom období 
etnológia aktívne zapojila do rôznych aktivít smerujúcich k formovaniu tole-
rantnej spoločnosti.  

Aby sa dosiahla vyššia participácia vedy na tvorbe rozhodnutí štátnej 
správy nie je možno ani potrebná nejaká forma inštitucionalizácie vzájomnej 
spolupráce. Zámery vlády sú zverejňované vo forme vládnych materiálov na 
medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré je určené nielen pre povinne pri-
pomienkujúce subjekty ale otvorené pre každú právnickú, či fyzickú osobu. 
Predkladateľ a tvorca materiálu je povinný vyjadriť sa ku každej pripomienke 
a zapracovať ju, alebo zdôvodniť jej odmietnutie. Materiálov dotýkajúcich sa 
okruhu záberu etnológie nie je až také množstvo, aby etnológ bol nimi pohl-
tený. To je však už iná téma, je to problém o presvedčení a vôli aplikácie ve-
deckých poznatkov v každodennej spoločenskej praxi. Ak však Európska únia 
má záujem budovať spoločnosť založenú na vedeckých poznatkoch tomuto 
trendu a údelu sa nevyhneme. 
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Lokálna a regionálna identita ako predpoklad uchovania  
kultúrneho dedičstva  

(Reflexia pred vstupom Slovenska do Európskej únie) 
 

Rastislava Stoličná 
 
 

„Rozšírenie hraníc bude mať dobrý vplyv na historický 
miestopis. Každá dedina predstavuje vo svojej neopakovateľnosti 
celoeurópsku hodnotu.Dejiny celej Európy sa čoraz viacej 
stávajú verejným majetkom, ku ktorému má prístup ktokoľvek. Je 
dôležité, aby sme opatrovali naše spomienky ako tisícročný 
poklad, aby sme ho porovnávali.“ 
 

(György Konrád: Budúcnosť potrebuje pamäť.)  
 
 
Kľúčové slová: kultúrna identita, kultúrne dedičstvo 
Key words: cultural identity, cultural heritage 
 
By the opportunity of joining European Union, the author deals with the cultural 
identity and cultural heritage from the point of view of ethnology. According to her 
premise the traditional folk culture is considered to be a part of the national caulture 
and as this it helps to constitute the cultural heritage of Slovakia. In the same time (as 
a fragment of the cultural memory) it interferes with a considerable part of the cultural 
identity and conciousness of the individual, communities and nation. In ethnographical 
and folkloristic areas the author is looking for the answer to the question, what should 
be considered as cutural heritage and what are the possibilities of Slovakia to present it 
in the framework of  ongoing processes of globalisation of European and world culture.   
 

Slovensko 1. mája 2004 vstupuje do Európskej únie a kladie si otázky. Ak 
ich zovšeobecníme, sú väčšinou smerované k tomu, čo nám spoločná Európa 
prinesie, aký z nej budeme mať úžitok, či sa nám vstup oplatí a pod. Menej 
otázok sa pýta na to, čím Slovensko môže prispieť do novovznikajúcej formy 
Európy, čím ju môže obohatiť a spestriť. Na prvú skupinu otázok odpovedajú 
najmä politici, ekonómovia a argumentujú väčším ekonomickým priestorom so 
slobodnou výmenou ľudí, práce, tovarov. Na druhú skupinu otázok zvyčajne 
odpovedajú humanitne zameraní vedci a publicisti a ponúkajú Európe našu 
kultúrnu identitu, naše kultúrne dedičstvo. Z pohľadu etnológie niet pochýb 
o tom, že významnú časť tohto kultúrneho dedičstva tvorí tradičná ľudová kul-
túra, ktorá je dodnes všeobecne vnímaná ako základ národnej kultúry, národ-
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ných symbolov Slovákov a v úsilí o ich národnú emancipáciu, patrila popri 
jazyku k jej rozhodujúcim argumentom.  

Kultúrna identita ako vysoko štruktúrovaný fenomén a ako reflektované ve-
domie jednotlivca alebo sociálnej skupiny, je určovaná rôznymi faktormi: ge-
netickými dispozíciami, sociálnym a prirodzeným okolím – rodinou, vidiekom, 
mestom, krajinou, podnebím – rámcovanými konkrétnymi politickými 
a ekonomickými podmienkami, z generácie na generáciu predávanými nábo-
ženskými skúsenosťami alebo tradovanými predstavami o svete. Identita je 
však zároveň podstatne určovaná odvolávaním sa na minulosť, evokáciou histo-
rickej – kultúrnej pamäti, a to do tej miery, v ktorej sa človek pokúša poznať 
a akceptovať konkrétne bytie, určené pôsobením historických súvislostí. 
S kultúrnou pamäťou sa zoznamuje už dieťa, keď sa učí slová a poznáva ich 
obsah, ktorý potom preniká do jeho myslenia. Historická a kultúrna pamäť však 
nie je len hovorené alebo písané slovo, je prítomná v „jazyku“ určitých sociál-
nym a politických tradícií, v etnických a kultúrnych podmienkach, 
v architektúre, hudbe, kuchyni alebo vo formách každodenného správania 
(Csáky 1992: 33–34).  

Podobne, ako v celom priestore strednej Európy, boli kultúrne tradície Slo-
venska silne určované pluralitou. Tradičná ľudová kultúra bola primárne for-
movaná prírodným prostredím, počas historického vývinu bola však vystavo-
vaná pôsobeniu rôznorodých faktorov, najmä heterogénnemu etnickému 
a náboženskému charakteru krajiny a socio-ekonomickým trendom súvisiacim 
s polohou Slovenska na okraji politických zoskupení – Uhorského kráľovstva, 
rakúsko-uhorskej monarchie, Československej republiky – ktorých bolo súčas-
ťou počas druhého milénia.  

Čo teda môžeme z pohľadu etnografie a folkloristiky označiť za kultúrne 
dedičstvo Slovenska? Pokúsim sa na túto otázku odpovedať pomocou vý-
skumov a interpretácií kolegov, ktorí sa týmito otázkami zaoberali. Publiko-
vané výstupy jasne hovoria o tom, že impulzy vzniku, stability a rozpadu tradí-
cií sú podmieňované mnohorakými faktormi a kontextmi, ktoré väčšinou pre-
sahujú rámec tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a majú širšie súvislosti. 

 

Sociálne kontexty tradičnej ľudovej kultúry 
 
Obdobie kulminácie a rozkvetu prejavov tradičnej ľudovej kultúry 

u väčšiny európskych národov spadá do 19. storočia, najmä do jeho prvej polo-
vice. Po tomto období, s postupujúcou industrializáciou a urbanizáciou, nastalo 
v západných krajinách rýchlejšie, vo východnej a strednej Európe jej pozvoľ-
nejšie zanikanie. Zatiaľ čo v západnej Európe bol zánik tradičnej ľudovej kul-
túry takmer dovŕšený v prvej polovici 20. storočia, v strednej Európe ešte pre-
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žívala a v jej periférnych oblastiach, ku ktorým patrilo aj Slovensko, bola ešte 
rozvinutá a živá. 

Spôsoboval to primárne fakt, že až do 1. svetovej vojny patrilo Slovensko 
ku krajinám s vysokým podielom poľnohospodárskeho obyvateľstva a patrilo 
k typickým európskym agrárnym krajinám. Jeho súdobý socio-ekonomický 
systém možno označiť ešte ako predindustriálny, preto z neho vyplývala vy-
soká stabilita foriem a typov materiálnych artefaktov, ako i noriem a vzorov 
správania ľudí v sociálnej a duchovnej sfére života, ktoré boli pre ľudí určujúce 
v rodinnej, lokálnej, prípadne regionálnej úrovni.  

Kultúrne tradície boli prostriedkom, ktorým sa pri danej úrovni roľníckej 
práce – polyfunkčnosť, nízka mechanizácia, malé výmery obhospodarovanej 
pôdy, samozásobiteľský systém obživy – zabezpečoval chod nielen hospodár-
skych, ale aj sociálnych činností. Práca s pôdou a dobytkom bola samozrejmos-
ťou, ktorú človek prijímal ako podstatu života a spôsob svojej realizácie. Roľ-
nícke zamestnanie otca sa tak stalo cieľom snažení aj jeho synov. Poľnohospo-
dárstvo a chov hospodárskych zvierat so samozásobiteľským charakterom ob-
živy boli po dlhé stáročia základným životným štýlom väčšiny obyvateľstva 
Slovenska. Z neho sa vykryštalizovala aj tradičná kultúra komunít žijúcich na 
vidieku a v menších mestách, ktorá tvorí pôvodnú bázu kultúrneho dedičstva 
Slovenska a svojou podstatou patrí do európskej roľníckej civilizácie (Slavkov-
ský 2002: 160). 

K ďalším charakteristickým sociálnym znakom slovenského územia, ktoré 
môžeme zároveň pokladať za významný faktor podmieňujúci vývin a charakter 
tradičnej kultúry, bola najmä od začiatku 18. storočia zvýšená migrácia ľudí. 
Pre horské a podhorské oblasti bolo typické tzv. dvojité zamestnanie, čo zna-
menalo, že popri roľníckej práci si najmä mužská populácia hľadala iné zdroje 
obživy. Tradičnými profesiami boli: poľnohospodárske sezonárstvo, domácka 
výroba a remeslá, podomový obchod, pltníctvo, furmanstvo, drevorubačstvo. 
Dvojité zamestnanie vzniklo ako dôsledok nízkej produktivity poľnohospodár-
skej malovýroby a veľkej rozdrobenosti pôdy medzi mnohých vlastníkov, čo 
malo na svedomí praktikované právo dediť rodinnú pôdu všetkými synmi. Ľu-
dia zo Slovenska pracovali a obchodovali po celej rakúsko-uhorskej monarchii 
a po jej rozpade najmä v českých krajinách, ale i inde v Európe ( Falťanová 
1978).  

Nepriaznivé socio-ekonomické pomery boli príčinou aj niekoľkých etáp vy-
sťahovalectva zo Slovenska. V 17.–19. storočí smerovali kolonisti najmä na 
Dolnú zem – južnejších oblastí Uhorska, vyľudnených po bojoch s Turkami a 
vzniklo tam niekoľko slovenských etnicko-kultúrnych enkláv. V 19. storočí sa 
veľa Slovákov podieľalo na budovaní Budapešti a Viedne. Od posledných de-
saťročí 19. storočia odchádzali Slováci v masovom meradle do USA, v 20. ro-
koch 20. storočia najmä do Kanady, južnej Ameriky, Francúzska a Belgicka. 
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Vzhľadom k počtu obyvateľstva, Slovensko patrilo po Írsku k najpočetnejšiemu 
európskemu etniku, ktoré sa z domova vysťahovalo, celkove to bol asi 1 milión 
osôb (EAS 1990: 8, 10). Tu niekde má korene mentálny stereotyp rozšírený 
najmä u susedných národov, že Slováci sú ľudia chudobní, ale sociálne flexi-
bilní, ochotní hľadať si prácu aj ďaleko od domova. 

Interregionálne i interetnické kontakty ľudí sa odrážali vo viacerých rovi-
nách ich životného štýlu. Kontakty sa prejavili najmä v osvojení si komuniká-
cie v cudzích jazykoch a zavádzaním inovácií do tradičného modelu kultúry. 
Na lokálnej úrovni vplývali na kultúrne zmeny najmä remigranti, miestni reme-
selníci a obchodníci, sezónni poľnohospodárski robotníci a všetci ostatní, ktorí 
svoje služby poskytovali na rozsiahlych územiach Európy i mimo nej, a domov 
sa pravidelne vracali. Títo ľudia sa vracali na Slovensko vzdelanejší, poznajúc 
svet i iné druhy práce, často aj národne uvedomelí, čím sa stávali hybnou silou 
medzi svojimi rodákmi. 

Ďalším impulzom k pohybu ľudí za prácou bola modernizácia v podobe ná-
stupu parných strojov do novovznikajúcich fabrík a zavádzanie nových tech-
nických plodín: kukurice, cukrovej repy, tabaku, čím sa zvýšil dopyt po pra-
covných silách. Prvá etapa industrializácie Slovenska sa začala o desaťročia 
neskôr oproti západnej Európe, až na sklonku 19. storočia. Vznikli prvé fabriky 
na výrobu textilu, papiera, celulózy, nábytku, káblov, cementárne, gumárne, 
elektrotechnické závody, strojárne, kovorobná industria, rafinéria nafty, optika. 
Prechod poľnohospodárskych veľkovýrobcov od produkcie obilia, ktoré vytla-
čila zo západoeurópskych trhov zámorská a ruská konkurencia na výrobu tech-
nických plodín, podnietili investície do cukrovarov, liehovarov, do výroby 
škrobu, piva, slad. Ľudia sa museli naučiť pracovať v nových profesiách a me-
niť svoj životný štýl, do ktorého vniesli veľa urbanizovaných a nivelizovaných 
prvkov kultúry a urýchľovali tak rozpadanie lokálnych a regionálnych podôb 
tradičnej kultúry. S prípustnou dávkou zjednodušenia možno povedať, že Slo-
vensko tvorilo akési prechodné územie: výrazne zaostávalo za krajinami zá-
padnej a čiastočne aj strednej Európy, avšak nepatrilo ani zďaleka medzi naj-
zaostalejšie európske oblasti (Lipták 2000: 15–16).  

Z hľadiska sociálnych kontextov tradičnej kultúry patril k významným či-
niteľom tiež fakt, že až do prvých desaťročí 20. storočia bol na Slovensku zá-
kladným stavebným článkom spoločenstva typ tzv. patriarchálnej rodiny. Hie-
rarchia takejto rodiny s prioritným postavením mužov sa podriaďovala senio-
rátu, nadradenosti starších nad mladšími členmi. Základ spolužitia tvoril spo-
ločný majetok celej rodiny, ktorého správcom bol otec a zodpovedal zaň budú-
cim pokoleniam. Črty otcovej autority súviseli s jeho úlohou zabezpečiť rodine 
živobytie, organizovaním práce jej členov a dohľadom nad jej spotrebou. Tento 
typ rodiny, ktorý kontinuoval z obdobia stredoveku, sa na Slovensku dlho udr-
žal najmä z dôvodu odlišného vývinu tejto inštitúcie na území Uhorska oproti 
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územiam Rakúska a Čiech, ktoré oveľa skôr smerovali ku západoeurópskemu 
modelu rodiny založenému na tzv. partnerskom, rovnoprávnom 
a zastupiteľnom princípe jej členov, ktorý zároveň uprednostňoval sobáše 
v neskoršom veku, a tým aj skracovanie doby manželskej plodnosti. Práve nao-
pak, Slovensko ešte v 20. rokoch 20. storočia charakterizovala tendencia sobá-
šiť sa v nižšom veku a vzhľadom k tomu, že väčšina obyvateľstva vyznávala 
rímskokatolícku vieru a rešpektovali jej učenie o rodine, boli na Slovensku 
bežným javom mnohodetné rodiny. Všeobecne sa súdilo, že manželstvo je 
biologicky, ale aj obyčajovo naplnené až po narodení dieťaťa. To bolo znakom 
jeho požehnanosti, stimulom snaženia rodičov a znamenalo perspektívu rodiny. 
Syn ako pokračovateľ rodu, jeho mena, zveľaďovateľ majetku bol v rodine fa-
vorizovaný, dcéra naopak, svojou výbavou a venom odkrajovala z rodinného 
majetku a strácala vydajom i rodinné meno. 

Typ početnej patriarchálnej rodiny vyžadoval od svojich členov osobitnú 
kultúrnu disciplínu a vyhranené morálne správanie, ktoré boli markantné 
v spôsoboch jej spolunažívania väčšinou na veľmi malej ploche spoločného 
domu. V patriarchálnej rodine bola citeľná hierarchia založená na princípe sta-
tusových rolí jej členov, ktoré spočívali na kritériách pohlavia, veku a podielu 
na zveľadení spoločného majetku, čo prispievalo k udržiavaniu tradícií najmä 
v sociálnych prejavoch spoločenstva (Rusnáková – Stoličná 2000: 180–181).  

Po roku 1948 Slovensko začalo prechádzať masívnym procesom industria-
lizácie a urbanizácie tzv. socialistického typu, spojeným na vidieku 
s kolektivizáciou poľnohospodárstva. Tieto procesy sa uskutočňovali 
v prostredí centrálne regulovaného hospodárstva a boli sústredené najmä na 
urýchlenú koncentráciu obyvateľstva do vybraných miest, ako nástroja posil-
ňovania robotníckeho elementu v mestách. Jedným z jej cieľov bola homogeni-
zácia socialistickej spoločnosti a stieranie rozdielov medzi mestom a vidiekom. 
Dochádzalo k sociálnej ruralizácii mestského prostredia. Tým, že Slovensko 
akoby „preskočilo“ istú etapu svojho sociálno-ekonomického vývinu, ktorá 
prebiehala v západnej Európe postupne a plynulo od 18. storočia, došlo 
k pomerne dlhému prežívaniu istých čŕt tradičného modelu usporiadania rodin-
nej inštitúcie v slovenskej spoločnosti a to aj napriek tomu, že v súčasnosti už 
žije väčšia polovica obyvateľstva v mestách a v oblasti poľnohospodárskej vý-
roby pracuje len 7% zamestnaného obyvateľstva.  

Mám na mysli najmä súdržnosť rodiny a jej prirodzenú, dlhodobú, pod-
pornú funkciu svojim členom. Na Slovensku nie sú ani v súčasnosti výnimočné 
spolubývajúce viacgeneračné rodiny, kde najstaršia generácia preberá časť vý-
chovy svojich vnukov i pravnukov, aby sa ich rodičia mohli zapojiť do pracov-
ného procesu a ktorá podporuje mladú rodinu aj ekonomicky. Ani dospelé dieťa 
nie je z rodiny „vyháňané“ a väčšinou z nej odchádza až vtedy, keď sa samo 
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rozhodne a má možnosť osamostatniť sa. Z tradičných rodinných funkcií pretr-
vala tiež príprava stravy matkou  

( starou matkou) pre všetkých jej členov, ako i spoločné stolovanie 
a konzumácia jedla. Členovia rodinného kruhu si zvyknú bežne pomáhať prá-
cou, financiami, službami. Aj oslavy rituálov prechodu, ako sú narodenie a krst 
dieťaťa, svadba, úmrtie a kar sa ešte často realizujú v kruhu širokého pokrv-
ného i duchovného príbuzenstva, s jeho materiálnou pomocou a rituálnym 
účinkovaním. Týmto spôsobom prebieha prirodzená transmisia preferovaných 
a uznávaných kultúrnych hodnôt, noriem, rolí a úloha rodiny má preto na Slo-
vensku aj v súčasnosti v socializačnom procese detí stále rozhodujúcu úlohu. 
Napriek tomu, že koncom 20. storočia došlo k výraznému poklesu natality, 
Slovensko ešte stále patrí k európskym krajinám s plusovým znamienkom de-
mografického vývoja, pretože mať deti patrí stále k primárnemu poslaniu man-
želstva. 

O túto tradičnú črtu kultúrno-etickej identity slovenskej spoločnosti sa opie-
rajú v súčasnosti najmä kresťansky orientované politické strany, ktoré často 
argumentujú práve heterosexuálnou rodinou s deťmi ako žiadúcim kultúrnym 
modelom, ktorý zdedili Slováci po svojich predkoch a varujú pred jeho modifi-
káciami, rozvodmi, interrupciami a pod. 

 

Náboženský kontext tradičnej ľudovej kultúry 
 
Pre formovanie charakteru ľudovej kultúry Slovenska mal dôležitý význam 

náboženský vývin a príslušnosť obyvateľstva k rôznym konfesiám. Kresťanské 
misie boli vysielané na tieto územia od 7. storočia, a to z oboch centier, z Ríma 
i z Konštantínopolu, preto sa tu presadil jeho západný variant – katolicizmus 
i východný variant – pravoslávie. 

Pre kultúrne tradície Slovákov mala rozhodujúci význam byzantská misia 
Konštantína a Metoda, ktorí prišli na toto územie v čase Veľkomoravskej ríše v 
9. storočí a položili základy slovanského písma a literatúry. V ďalšom historic-
kom vývine, keď sa územie Slovenska stalo súčasťou Uhorska, na väčšine jeho 
územia prevládol západný variant kresťanskej náuky. V oblasti východného 
Slovenska však značná časť obyvateľstva zotrvala pri pravosláví. Uhorskí pa-
novníci tento stav dlho tolerovali, a to napriek úsiliu Ríma o unionistické ten-
dencie v cirkvi. Tie sa masívnejšie uskutočnili až v priebehu 16.–17. storočia, 
keď sa pod vplyv rímskokatolíckeho centra dostalo aj obyvateľstvo východ-
ného Slovenska a vznikla gréckokatolícka cirkev. Napriek tomu si však 
v oblasti severovýchodného Slovenska mnohé dediny, najmä tie, ktoré boli 
osídlené etnickým elementom prichádzajúcim z Ukrajiny a Balkánu počas va-
laskej kolonizácie udržali pravoslávnu vieru. Na východnom Slovensku tak 
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popri sebe koexistovali viaceré kresťanské cirkvi a veľké zastúpenie tu mal ak 
judaizmus, pretože v tejto oblasti bola až do 2. svetovej vojny najväčšia kon-
centrácia židovského etnika na Slovensku. 

Ďalším variantom kresťanstva, ktorý významne zasiahol do kultúrno-histo-
rického vývinu Slovenska, bol protestantizmus. Vznikol v 16.–17. storočí ako 
súčasť hnutia reformácie cirkvi, z ktorej vzišli viaceré jeho smery. Na Sloven-
sku sa ujala najmä luteránska reformácia a v južných oblastiach, najmä 
u maďarského etnika, sa rozšíril kalvinizmus. Vďaka počiatočnej tolerancii 
habsburgovských panovníkov v habsburskej monarchii sa protestantizmus na 
Slovensku natoľko rozšíril, že nadobudol prevahu. Avšak po vyhnaní Turkov v 
17. storočí sa politika začala orientovať na protireformáciu, ktorá významne 
zdecimovala protestantské hnutie. Napriek tomu v čase, keď boli luteránske 
a kalvínske vierovyznania uznané Tolerančným patentom v roku 1781 za 
štátne, hlásila sa k nim ešte zhruba jedna pätina obyvateľov Slovenska. Pre roz-
voj kultúry Slovenska mal však tento náboženský smer obrovský význam, pre-
tože evanjelickí vzdelanci podporovali vzdelávanie čo najširšieho okruhu ľudí, 
zdôrazňovali potrebu literatúry v národnom jazyku a boli v priamom kontakte 
s hlavnými prúdmi európskeho kultúrneho vývoja, ktorý propagoval návrat 
k ľudovým tradíciám. 

Kresťanstvo a jeho jednotlivé smery silne pôsobili na vývin a charakter 
kultúry Slovenska. Proces kristianizácie do nej vniesol a fixoval prvky vychá-
dzajúce z cirkevných nariadení a vierouky a z kresťanskej symboliky. Cirkev 
prispôsobila termíny najväčších sviatkov: Vianoc, Veľkej noci, Turíc, hodov, 
pôvodným termínom agrárnych rituálov počas zimného a letného slnovratu 
a jarnej a jesenne rovnodennosti a zároveň do nich vniesla nadetnický charakter 
vlastný kresťanskej ideológii. Do rodinných obradov bol zavedený povinný 
cirkevný krst, birmovka alebo konfirmácia, svadba, pohreb. Z recepčného ob-
radu zasväcovania jednotlivca do cirkevnej komunity vyrástla inštitúcia du-
chovného príbuzenstva – kmotrovstva, ktorá mala v tradičnej rodine významnú 
sociálno-rituálnu rolu. Prelínaním roľníckej kultúry a kresťanskej náboženskej 
kultúry, vznikol postupne v ľudovej tradícii kultúrny systém s inštitucio-
nalizovanými prvkami, ktorých všeobecnou črtou bola symbióza pohanských 
a kresťanských prvkov a prepojenie svetského – profánneho s náboženským – 
sakrálnym svetom. 

Náboženská príslušnosť, heterogenita a vzájomná tolerancia obyvateľov 
rôznych vierovyznaní Slovenska sa prejavovala v mnohých javoch tradičnej 
kultúry. Najviditeľnejším znakom príslušnosti k relígii sú kostoly, modlitebne 
a náhrobné kamene na cintorínoch. Na Slovensku nie sú zriedkavosťou obce 
s viacerými kultovými stavbami. Na Orave a Liptove môžeme v jednej obci 
nájsť katolícky i evanjelický kostol, prípadne aj židovskú synagógu, na severo-
východnom Slovensku rímskokatolícky, gréckokatolícky i pravoslávny kostol. 
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V súvislosti so zákazom stavať kamenné modlitebne pre nekatolíkov v čase 
protireformácie, zachovali sa na východnom a na strednom Slovensku drevené 
kostoly. Protestantské kostoly mali často aj unikátne maľby na drevených stro-
poch, ktoré vychádzali z ich rezervovaného postoja k zobrazovaniu nábožen-
ských symbolov. Vo svojom výtvarnom prejave potlačili figurálne zobrazenie 
a preferovali rastlinné motívy. Pravoslávni a gréckokatolíci umiestňovali do 
svojich kostolov zasa ikony, pri maľbe ktorých bol uplatňovaný tzv. byzantský 
kánon pri spodobovaní človeka, ktorý sa výrazne odlišoval od západného po-
ňatia sakrálneho námetu.  

Protestanti aj v iných prejavoch svojej kultúry uprednostňovali striedmejšiu 
dekoratívnosť a farebnosť. Jednoduchosťou a funkčnosťou vynikali protestant-
ské dediny na Liptove, v Novohrade, Honte, Gemeri a v okolí Myjavy, ako aj 
pôvodné nemecké lokality na Spiši a obce na južnom Slovensku. Platilo to aj 
pre tradičný odev, ktorý bol menej dekoratívny a farebne pestrý, ako odev prí-
slušníkov iných vierovyznaní. Naopak, farebnosť a zdobnosť v odeve bola cha-
rakteristická pre rímskokatolícke regióny západného Slovenska i grécko-
katolícke a pravoslávne lokality východného Slovenska. 

Propagácia náboženského kultu vlastná najmä barokovej dobe protirefor-
mácie, sa citeľne odrazila na mnohých prejavoch slovenského ľudového ume-
nia. V Uhorsku patril mariánsky kult ku kľúčovým zložkám katolicizmu. Bol 
konštruovaný na idei Regnum Marianum a vychádzal z presvedčenia, že svätý 
Štefan zasľúbil krajinu panne Márii. Preto bola aj Panna Mária Sedembolestná 
vyhlásená za patrónku Slovenska. Popularizovaním jej kultu, ako aj kultu Svä-
tej trojice, Kalvárie, Ukrižovania a ďalších svätcov zohrávalo významnú úlohu 
v procese utvárania obrazotvornosti tvorcov a i v samotnom výraze ľudovej 
tvorby. Kult Panny Márie a svätých na Slovensku silne ovplyvnil rozvoj sak-
rálneho polychrómovaného rezbárstva, votívnych obrazov maľovaných na skle 
a maľbu na majolike zo západného Slovenska. Pre Slovensko bola zvlášť cha-
rakteristická plastika Piety, spodobená v rôznych obmenách. Katolícka nábo-
ženská symbolika sa premietla aj na zdobení textílií. Artefakty symbolizujúce 
náboženského vyznanie – sošky, maľby, keramika, textílie – mali preto 
v interiéroch tradičných katolíckych domov významné postavenie sústredené 
do kultového priestoru pri stole v izbe. V krajine ich reprezentovali vedľa kos-
tolov kaplnky, zvonice, prícestné kríže, sochy svätcov (Danglová 2000: 268–
270). 

Osobitý náboženský vývin východného Slovenska významne zasiahol aj do 
ľudovej viery a obyčajovej tradície. Zatiaľ čo väčšina obyvateľstva katolíckeho 
a protestantského vyznania sa riadi liturgickým rokom stanoveným Gregorián-
skym kalendárom zo 16. storočia, obyvatelia pravoslávneho a grécko-
katolíckeho vyznania si uchovali liturgický rok odvodzovaný zo staršieho, 
Juliánskeho kalendára, ktorým sa riadi pravoslávna cirkev aj na Ukrajine, v 
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Bielorusku, Rusku a Srbsku. To spôsobuje, že kalendár ich cirkevných sviatkov 
je posunutý o 13 dní neskôr a majú tiež odlišný okruh svätcov. V tejto oblasti 
preto absentovali niektoré obyčaje charakteristické pre západné a stredné 
Slovensko: napríklad obchôdzky masiek na Luciu, jarné obchôdzky s vynáša-
ním Moreny a prinášaním letečka. Namiesto toho, tu bol v ľudovej viere silno 
zakorenený kult predkov prejavujúci sa najmä vo vianočnej a pohrebnej obra-
dovosti, kult vody a silný agrárny kult, z ktorých mnohé prvky sú v rodinných 
i kalendárnych obradoch živé až do súčasnosti (Feglová 2000: 212). Pravo-
slávni a gréckokatolíci boli a mnohí z nich sú do súčasnosti veľmi konzerva-
tívni aj v dodržiavaní pôstov, ktorými demonštrujú hĺbku svojej náboženskej 
viery. Zároveň si zachovali aj mnohé tradičné prvky kulinárnej kultúry, ktorá 
patrí k ich konfesionálnej identite.  

Náboženská príslušnosť silne determinovala kultúru i životný štýl obyvateľ-
stva. Vďaka nemu si Slovensko, dlhé stáročia vystavené kultúrnym vplyvom 
západného kresťanského okruhu, zachovalo aj mnohé prvky, ktoré vychádzajú 
z podhubia východného rítu a jeho ideologických postojov. Z tohto pohľadu sa 
v rámci stredoeurópskeho regiónu javí Slovensko ako osobitý kultúrny areál, 
ktorým prechádza ideovo-kultúrna hranica medzi Západom a Východom. 
Schopnosť obyvateľov Slovenska tolerovať okrem dominujúceho rímskokato-
líckeho fenoménu aj ďalšie vierovyznania a kultúrne prejavy z nich vyviera-
júce, môžeme pokladať za dôležitú súčasť ich mentálneho vybavenia 
a kultúrneho dedičstva. 

 

Regionalizácia tradičnej ľudovej kultúry 
 
Slovensko patrí do dvoch veľkých európskych geografických oblastí. Rovi-

naté oblasti Záhorskej, Podunajskej, Východoslovenskej nížiny a južnej časti 
Košickej kotliny súvisia s Panónskou panvou, ktorá patrí k najstarším kultúr-
nym oblastiam Európy, osídlených od paleolitu. Priaznivé geografické 
a klimatické podmienky tu boli určujúce aj pre ustálenie primárnych foriem 
tradičnej ľudovej kultúry, najmä v oblasti staviteľstva, odevu, spôsobov obrá-
bania polí, chovu hospodárskych zvierat, stravy.  

Šesťdesiat percent územia Slovenska má zvlnený horský reliéf a súvisí 
s karpatskou geografickou zónou. Na severe, v oblasti Vysokých Tatier stúpa 
až do výšky nad 2000 metrov n.m. a je jediným územím veľhôr na sever od Álp 
v Európe. Aj keď v horských a podhorských regiónoch bolo základným za-
mestnaním ľudí roľníctvo a chov hospodárskych zvierat, drsnejšia klíma 
a horšia kvalita pôdy nútili ľudí k tomu, aby si hľadali aj iné zdroje obživy. Tie 
našli najmä v prírodnom bohatstve, na ktorých stavali rôzne profesie založené 
na ťažbe a spracovaní dreva, dolovaní a spracovaní nerastných surovín, pastier-
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stve hovädzieho dobytka a oviec, spracovaní koží a vlny a pod. Miestne geo-
grafické podmienky primárne ovplyvnili aj výber materiálov v tradičnom odeve 
a staviteľstve.  

Je samozrejmé, že počas stáročí sa priama závislosť prejavov ľudovej kul-
túry a prírodného prostredia neustále oslabovala, je však preukazná až do sú-
časnosti.  

Návštevník Slovenska si ju musí uvedomiť či už cestuje zo západného na 
východné alebo z južného na severné Slovensko. Z priestorového hľadiska sa 
na relatívne malej ploche rýchlo strieda nielen rozmanitý obraz krajiny, ale aj 
to, ako túto krajinu „pochopil“ a dokázal „popísať“ človek svojou kultúrou. Ku 
kultúrnemu dedičstvu Slovenska preto patria aj pomerne rozsiahle plochy za-
chovalých listnatých a ihličnatých lesov, prirodzené trávnaté spoločenstvá a 
mokrade, stovky väčšinou voľne vytekajúcich minerálnych prameňov, hustá 
sieť riek a potokov, dostatočná zásoba pitnej vody.  

Interakcia človeka a prírody je evidentná v mnohých prejavoch jeho pra-
covnej činnosti. Inak vyzerá a pôsobí kultúrna krajina pod Malými Karpatami, 
kde sa po stáročia pestuje na juhovýchodných svahoch vinič hroznorodý, inak 
vyzerá krajina plná ovocných sadov a chmeľníc južne od Trenčína, inak zales-
nená krajina v okolí banských miest na strednom Slovensku. Svoj osobitý ráz 
majú dediny zastrčené v odľahlých dolinách hôr so zemiakovými políčkami pri 
domoch, či osady, lazy, štále, postavené na náhorných plošinách s fantastickým 
výhľadom na horské pásma Karpát so zatrávnenými terasami bývalých polí, 
ktoré človek už prestal obrábať. Úplne iný dojem v nás zanecháva krajina na 
nížinách, kde sa zdajú polia s kukuricou, pšenicou, slnečnicami, repkou, repou, 
nekonečne veľké. Prírodné prostredie je faktorom, ktoré až do súčasnosti 
ovplyvňuje charakter agrárnej kultúry Slovenska. 

Vnímavý návštevník postrehne aj to, že na rozdiel od mnohých historických 
jadier našich miest, ktorých stavebné pamiatky reprezentujú základné európske 
architektonické slohové vplyvy a sú si v celej strednej Európe dosť podobné, 
vidiecke sídla na Slovensku majú rôzny charakter. Regionálna variantnosť ru-
rálnej stavebnej kultúry Slovenska bola primárne podmienená predovšetkým 
osídľovacími procesmi, miestnymi surovinovými zdrojmi, veľkosťou staveb-
ných parciel, ako i sociálnym postavením stavebníka a užívateľa, dobovým 
estetickým vkusom a pod. Najstaršie vidiecke sídla boli na Slovensku zakla-
dané v období od 13. do 15. storočia a súviseli so zásadnou sociálno-ekono-
mickou reformou Uhorského kráľovstva, v ktorom sa osídľovali domácimi i 
cudzími kolonistami (hlavne z nemeckých krajín) predovšetkým oblasti nížin 
a podhorských oblastí. Tieto dediny mali od okolitého prírodného prostredia 
jasne oddelený intravilán a extravilán, pevnú formu, a to v podobe návsia 
a vytýčených ulíc, kam boli obrátené priečelia domov a nad mnohými dedinami 
z tohto obdobia bol postavený správny hrad alebo kostol. Úplne iný charakter 
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majú rozptýlené sídla v horských členitých chotároch, ktoré vznikali väčšinou 
v priebehu 14.–17. storočia a súviseli s valaskou kolonizáciou Karpát, ktorých 
dĺžka často dosahuje desiatky kilometrov a sú veľmi úzko prepojené s okolitým 
prírodným prostredím.  

Prírodné podmienky podmieňovali po celé stáročia aj výber stavebného 
materiálu. Zatiaľ čo mestské domy, panské sídla a kostoly boli realizované už 
od včasného stredoveku z kameňa a pálených tehál, vidiecke domy sa na Slo-
vensku stavali až do prvých desaťročí 20. storočia v nížinných oblastiach 
z hlinených blokov alebo tehál a v horských oblastiach drevenou zrubovou 
konštrukciou. Tieto stavebné materiály a kameň určili základný charakter tra-
dičnej vidieckej stavebnej kultúry Slovenska, pričom počas historického vývinu 
dochádzalo k prehlbovaniu jej variantnosti nielen v regionálnej, ale aj v lokál-
nej úrovni (Kovačevičová  2000: 143–152). Pamiatky tradičnej stavebnej kul-
túry sú chránené predovšetkým v regionálnych skanzenoch, ale na Slovensku 
môžeme tradičné staviteľstvo dodnes vidieť in situ: drevené stavby v dedinách 
na Orave, Liptove, Zamagurí, murované na Spiši, Záhorí, v Honte, na Myjav-
skej pahorkatine a pod. K unikátnym patria špecificky dekorované drevené 
domy v Čičmanoch a zachovaná drevená dedina Vlkolínec na Liptove, ktorá je 
chránená UNESCO ako svetové kultúrne dedičstvo.  

Na procesoch regionalizácie tradičnej kultúry Slovenska sa významne po-
dieľali aj administratívno-správne súvislosti a centrálna regulácia. Právomoc 
stavovskej ustanovizne – stolice sa týkala v období feudalizmu všetkých oblastí 
verejného života a vzťahovala sa na všetko obyvateľstvo s výnimkou šľachty a 
výsadných území slobodných kráľovských a banských miest. Vrchnosť svojimi 
nariadeniami výrazne zasahovala do vývinu dedinských sídiel, stavebnej kul-
túry, udržiavala alebo zakazovala ľudové obyčajové a obradové tradície, vstu-
povala do náboženského života i osláv a všeobecne do mnohých zložiek každo-
denného života podriadeného regiónu. Významné reformy Márie Terézie 
a Jozefa II. v duchu osvietenského absolutizmu v 18. storočí vedúce najmä k 
zrušeniu nevoľníctva, k zmenám v právnych praktikách a princípoch vzdeláva-
nia, významne prispeli k naštartovaniu procesov modernizácie a nivelizácie 
kultúry aj najširších ľudových vrstiev v rakúsko-uhorskej monarchii. Na Slo-
vensku ich realizácia nebola však v mnohých prípadoch konzekventná a silná 
kultúrna a historická identita obyvateľov slovenských regiónov prežívala na-
ďalej. Spôsoboval to oproti iným západoeurópskym krajinám pomalý priebeh 
industrializácie a agrárna preľudnenosť slovenského vidieka a s ňou súvisiaca 
pauperizácia, ktorá nútila naďalej ľudí vyrábať si veľkú časť každodenných 
potrieb vo vlastnej domácnosti. Preto množstvo materiálnych artefaktov vyras-
talo ešte z rúk priamych užívateľov. Iba tam, kde bola náročnosť na vyhotove-
nie výrobkov väčšia, produkciu saturovali mestskí remeselníci a rôzni špecia-
listi. Ale aj mnohí z nich, ktorí neuspeli v konkurencii s manufaktúrnou 
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a fabrickou výrobou, postupne upadali, preorientovali sa na menej náročných 
vidieckych konzumentov a prešli fázou zľudovenia.  

Na rozdiel napríklad od Čiech, kde sa etnografické a folklórne regióny už 
nedajú zreteľne identifikovať, pretože boli zotrené nivelizovanou kultúrou in-
dustriálneho typu, historicko-kultúrne tradície obyvateľov Oravy, Spiša, Lip-
tova, Gemera, Novohradu, Šariša, Tekova, Turca či Zemplína, prežili až do 
polovice 20. storočia vo viacerých prejavoch tradičnej ľudovej kultúry. Silný 
regionalizmus a často až lokálnosť v prejavoch a štýloch ľudovej produkcie má 
na svedomí dlho pretrvávajúci samozásobiteľských charakter slovenského vi-
dieka a fakt, že domáci výrobcovia zostávali silne spätí s miestnymi vkusovými 
a estetickými normami (Danglová 2000: 260–266). Bohatstvom lokálnych 
a regionálnych obmien štýlov, najmä v domácom spracovaní a zdobení textílií, 
s desiatkami typov tradičného odevu, či pestrej palety keramiky a majoliky, je 
Slovensko v stredoeurópskom kultúrnom priestore výnimočné. Napriek tomu, 
že v súčasnosti väčšina týchto tradičných výrobkov slúži ako dekoratívne 
predmety a kroje sú využívané predovšetkým pri prezentácii folklórneho hnu-
tia, nesie si Slovensko toto svoje kultúrne dedičstvo aj do zjednotenej Európy.  

 
 Pastiersky fenomén  

 
Izolované a ekonomicky zaostávajúce horské oblasti stredného Slovenska 

podmienili spôsob života časti miestneho obyvateľstva, ktoré sa zameriavalo na 
pastierstvo a salašníctvo. Pri salašnom spôsobe pastieri so stádami zostávali od 
jari do jesene na pasienkoch, kde sa realizovala aj špecifická práca súvisiaca 
s produkciou mlieka a vlny. Na ovčej farme sa vyrábali špeciálne syry, predo-
všetkým bryndza, oštiepky a parenice. Tieto výrobky spestrovali pastierom i 
majiteľom oviec inak jednotvárnu tradičnú stravu. Najmä použitie bryndze 
v kulinárnej kultúre horských oblastí Slovenska viedli k príprave rôznych jedál, 
z ktorých najznámejšie bryndzové halušky sú dodnes slovenskou populáciou 
považované za najtypickejšie slovenské národné jedlo. Výrobky z ovčieho 
mlieka boli už v 18. storočí známym a žiadaným obchodným artiklom, ktorý sa 
zo Slovenska do iných oblastí Európy vyvážal (Stoličná 2001). Z historického 
pohľadu je preto správne, že Európska únia priznala Slovensku bryndzu ako 
národnú kulinárnu špecialitu a bude záležať na výrobcoch, ako sa s týmto tra-
dičným produktom presadia aj na súčasnom globalizovanom trhu. 

Pastieri mali iný životný rytmus než roľníci: polovicu roka strávili na salaši, 
polovicu v dedine. Voľný čas medzi prácou využívali na opracovávanie dreva, 
kovu, koží, rohoviny, či spracovanie vlnených odevných súčiastok. Tu má 
svoje korene osobité slovenské pastierske umenie, ktoré si aj v rámci ľudovej 
produkcie zachovalo až do 20. storočia viacero archaických prvkov, i takých, 
ktoré v roľníckom prostredí už prestali byť aktuálne. V jeho výzdobe sa upred-
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nostňovali motívy z prírody a zobrazenia pastierskej profesie. Jeho osobitosťou 
bola najmä figurálna drevorezba, charakteristická svojou originálnosťou a čis-
totou výtvarného štýlu (Danglová 2000: 267–268). 

Pastieri žijúci v samote v prírode, poskytovali v minulosti útočisko rôznym 
utečencom, rebelom, zbojníkom, ktorí sa skrývali pred feudálnou vrchnosťou 
a povinnosťou robotovať. Táto črta životného štýlu vniesla do ich kultúry ďal-
šie osobité prvky. Sú to napríklad v tanečnom prejave špecifické mužské fy-
zicky náročné tance – odzemky alebo zbrojné mužské tance so sekerkou – va-
laškou (Dúžek 2000: 327–328). V muzikantskej nástrojovej tradícii sa u pastie-
rov uplatnili bezdierkové i dierkové píšťaly, gajdy, rohy, trúby, ako aj európsky 
raritná fujara a fujara trombita, ktoré slúžili na signalizáciu v horskom teréne, aj 
na sprevádzanie špecifických piesní (Elschek 2000: 351–353). Z hľadiska hu-
dobného tvoria ovčiarske a pastiersko-zbojnícke piesne osobitný žáner 
a v porovnaní s európskym hudobným fondom, aj osobitnú slovenskú kvalitu 
(Krekovičová 2000: 316). 

Rozprávania o zbojníkoch patria na Slovensku k najpočetnejším historic-
kým povestiam. Najmä vďaka tejto rozprávačskej tradícii sa pre Slovákov stal 
najznámejšou historickou postavou Juraj Jánošík z Terchovej, ktorý bol obľú-
beným ľudovým hrdinom – predstaviteľom revolty proti pánom. Zbojnícke 
povesti prešli do slovenskej romantickej literatúry a spätne pôsobili na ľudovú 
tradíciu. Juraj Jánošík sa stal ľudovým i národným symbolom Slovákov, hrdi-
nom mnohých literárnych, dramatických, operných, filmových i výtvarných 
stvárnení (Kiliánová 2000: 293).  

Pastierska motivika prestupovala aj najrozšírenejšie ľudové hry vianočného 
obdobia. Betlehemské alebo jasličkové hry, ktoré sú ešte v mnohých lokalitách 
Slovenska živou tradíciou, obsahujú univerzálny biblický námet narodenia 
Pána, ktorý bol procesom folklorizácie modifikovaný do špecifickej štýlotvor-
nej podoby. Príbeh je situovaný do slovenských hôr, biblickými pastiermi sú 
pastieri zo slovenských salašov, ktorých odev, rekvizity, spevy, repliky, tanec 
sú sprítomnením reálií tradičného pastierskeho života. Lyrické pastierske mo-
tívy sú často prevrstvené aj ohlasmi zbojníckej tradície, čím tvoria osobitný 
variant v rámci európskej tradície biblických pastierskych hier (Luther 2000: 
248–250).  

Pastiersky fenomén sa stal integrálnou súčasťou tradičnej kultúry Sloven-
ska. Bol natoľko špecifický, že mnohé kultúrne artefakty a prejavy, ktoré 
z neho pramenia: črpák, valaška, mosadzné tepané spinky, kožené vybíjané 
torby, fujara, odzemok, bryndza, jánošíkovsko-zbojnícka tradícia, boli 
v procese národnej emancipácie Slovákov v polovici 19. storočia zaradené 
k slovenským národným symbolom. 

V rámci hľadania výraznejšej etnickej príznakovosti kultúry dochádzalo aj 
v iných európskych krajinách k prípadom, ktoré viedli k prezentovaniu určitej 
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časti kultúrnych tradícií ako tradícií národných. Tak došlo k tomu, že napriek 
faktu, že pastieri tvorili v populácii slovenského územia vždy okrajovú 
a nepočetnú zložku, ich postavením na piedestál „typických Slovákov“ došlo 
k povýšeniu subkultúry horskej oblasti na reprezentanta kultúry národnej. Ta-
kýto mentálny stereotyp pôvodne vznikol z hodnotenia Slovákov inými ná-
rodmi – najmä Čechmi a Maďarmi – a bol vytvorený na princípe kontrastu 
pastierskej kultúry Karpát od pomerne nivelizovanej roľníckej kultúry strednej 
Európy. Postupom času sa však dostal u Slovákov do polohy kultúrneho auto-
obrazu, na čom malo zásluhu aj vysoké umenie, najmä výtvarná tvorba sloven-
skej moderny (Krekovičová 2002: 160). S týmto mentálnym stereotypom vstu-
puje väčšina Slovákov aj do tretieho tisícročia a do zjednotenej Európy si ho 
nesú so sebou, ako súčasť svojho národného kultúrneho dedičstva.  

 

Záver 
 
Je zrejmé, že Slovensko pri svojom vstupe do Európskej únie môže svojimi 

národnými identifikačnými znakmi, ako i živými či oživenými kultúrnymi re-
gionálnymi prípadne lokálnymi prejavmi tradičnej kultúry zaujať. Kultúrna 
identita a kultúrne dedičstvo sa totiž stáva v súčasných diskurzoch o kultúre 
a globalizácii dôležitou témou (Baumann 2000). Hlavným dôvodom je fakt, že 
procesy zániku národných špecifík naberajú od počiatku 20. storočia čoraz 
rýchlejšie tempo. Národy strácajú svoju identitu aj v takých oblastiach, ako je 
jedlo alebo oblečenie. Ľudia počúvajú rovnaké populárne pesničky, stavajú 
rovnaké domy a sledujú rovnaké americké alebo japonské seriály, oblečení do 
nohavíc amerických pastierov ušitých v Číne. Tradície, zvyky, rovnako ako 
nárečia miznú a najmä malé národy boli i budú ohrozené nie na živote, ale na 
svojej identite (Klíma 2004: 67).  

Hlavným cieľom „postmoderného“ človeka hľadajúceho oddych, už preto 
nie je len hotel, slnko a more. Teraz už chce poznávať život a kultúru ľudí 
v rôznych, neraz odľahlých oblastiach sveta, zapájať sa do miestnych aktivít 
a participovať v ich každodennom i sviatočnom živote. Geografia v tradičnom 
ponímaní akoby strácala zmysel a vďaka novým mobilitám vzdialenosti prestali 
existovať. Zvýšený záujem ľudí o aktívne poznávanie kultúrno-historických 
špecifík rôznych geografických regiónov sveta viedol tiež k stavu, v ktorom sa 
turizmus stal najväčším a najvýnosnejším svetovým priemyslom. Turisti tzv. 
západného sveta čoraz častejšie vyhľadávajú kultúrnu rôznorodosť, radi 
objavujú regionálne a lokálne kultúry a ich rozdiely. Tým, že väčšina z nich 
žije v moderných spoločnostiach a zväčša v urbánnom prostredí, vyznačujúcom 
sa vysokou mierou odcudzenosti, anonymity, dynamickým spôsobom života, 
hľadajú mnohí z nich aspoň v čase dovolenky únik a uvoľnenie, pokiaľ možno 
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v autentickom, pomalšom, výnimočnom, „poctivejšom“ rurálnom prostredí. 
Významným cieľom turistu sa preto stáva vidiek a objavovanie jeho tradičnej 
kultúry a spôsobu života tzv. ľudových – zemitých vrstiev ľudských 
spoločenstiev (Boissevain 1999: 107). 

Jednou z foriem trávenia voľného času zameranej na prepojenie rekreácie 
s poznávaním rurálneho spôsobu života, s jeho tradičnými zemestnaniami, 
folklórom, obradovou kultúrou a špecifickou kulináriou sa stal dedinský 
turizmus alebo agroturizmus. V západnej Európe sa dedinská turistika stala 
predmetom špecializovanej ponuky zhruba v 60. až 70. rokoch 20. storočia. Zo 
štatistík vyplýva, že aktivity vidieckych ľudí spojené s turizmom, môžu vhodne 
dopĺňať aj ich poľnohospodársku produkciu a znižovať počet nezamestnaných. 
V EÚ počet hospodárstiev, ktoré poskytujú turistické služby prekračuje 600 
000, vo Švajčiarsku, Švédsku a v Rakúsku ročne pribúda okolo 6 % takýchto 
zariadení. Agroturistika robí 2 % obratu turistického ruchu v EÚ. Napriek 
tomu, že to znie paradoxne, často práve vďaka globalizácii, ktorá vytvorila 
z kultúry obchodnú komoditu a exportný artikel, dochádza aj k revitalizácii 
lokálnych a regionálnych identít (Drzewiecki 1997). 

Na týchto trendoch globalizačných procesov by malo stavať aj Slovensko, 
pretože v jeho regiónoch a lokalitách našťastie prežilo veľa z bohatej a pestrej 
tradičnej kultúry a má čo návštevníkom prezentovať. Lokálne, regionálne i 
národné kultúrne tradície Slovenska môžu obohatiť spoločný európsky dom 
o množstvo zachovaných rudimentárnych prvkov materiálnej kultúry, o osobitú 
spirituálnosť jej duchovnej kultúry, o vysokú mieru variantnosti v artefaktoch 
ľudového umenia, o temperament v tanečnom a hudobnom prejave, o špeciality 
kulinárnej kultúry, a najmä o pohostinnosť a spontánnosť obyvateľov 
Slovenska k vítaným návštevníkom.  
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From the ancient times our territory has been the crossing of The West Europe and East 
Europe cultures that formed the traditional  country culture. At the Slovak territory 
arised  the heterogeneous and the inside differentianted cultural regions   as the result 
of the complicated conditions of the historical development, the ethnic and 
denominational factories, varios migration movements and colonizations. Since the 
middle of the 20 century has been destroyed the characteristic attributies of  the country 
milieu.  Many  predomimantly  negative factors started to appeal to country culture  
and  it has been  influenced and changed  by them. At the present is  important so as to 
the all preserved  forms of the country culture made use to revitalization of the the 
country milieu and development of the tourism. The beginning of the 21 century should 
be the period of the renaissance of the localization and regionalization  that  will cause 
to revive the local and regional activites. The value  of   traditional country culture 
shoudl be became  the very searching tourist article, shoudl  help in revitalization of  
traditional local and regional identify. It is the very important opportnunity for 
Slovakia. 
 

Súčasné obdobie, ktoré je charakteristické integráciou štátov do európskych 
štruktúr, prináša so sebou aj rozporuplné procesy a názory. Na jednej strane je 
to formovanie národných identít prostredníctvom jazyka a etnokultúrnych tra-
dícií a na druhej strane rezonuje hrozba globalizácie, ktorá vedie k stieraniu 
lokálnych, regionálnych a národných osobitostí a ku kríze identity súčasného 
človeka. Proti tomuto názoru je postavené tvrdenie, že vďaka globalizácii, ktorá 
vytvára z kultúry komoditu a exportný artikel, dochádza často k revitalizácii 
miestnych, regionálnych a národných identít. Globalizácia ako významný fe-
nomén súčasnosti dáva síce možnosť lepšie vnímať, identifikovať, chápať a 
využívať regionálne hodnoty spoločnosti, ale na druhej strane môže predstavo-
vať stratu tradičných kultúrnych hodnôt. Vo sfére kultúry nás núti rešpektovať 
aj iné ako len vlastné kultúry. Zväčša spoločnosť vníma globalizáciu len ako 
ekonomický fenomén, ale ona má, samozrejme, aj iné rozmery, a preto musíme 
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akceptovať aj kultúrnu dimenziu globalizácie. Kultúrny fenomén globalizácie 
znamená predovšetkým novú optiku hodnotovej orientácie človeka, ktorý si 
čoskoro uvedomí potrebu prikloniť sa k humanistickým tradíciám. Prekážkou 
nie je už rozmer sveta, lebo vďaka rozvoju mediálnej komunikácie svet stratil 
geopolitické hranice a dochádza preto k veľmi rýchlej výmene kultúrnych hod-
nôt. 

Kultúra – kultúrne dedičstvo je v súčasnosti mimoriadne dôležitým a žiada-
ným turistickým artiklom. Cestovný ruch sa vďaka zvýšenému záujmu o ak-
tívne poznávanie kultúrno-historických osobitostí rôznych geografických re-
giónov stal najväčším a najvýnosnejším svetovým priemyslom. Kultúra v sebe 
nezahŕňa len materiálne a duchovné pamiatky, v širšom zmysle je to každo-
denný spôsob života ľudí v konkrétnom prostredí. Turisti na celom svete vy-
hľadávajú kultúrnu rôznorodosť, objavujú miestne kultúry a významným cie-
ľom cestovného ruchu sa stáva ľudová kultúra.  

Na Slovensku sa v priebehu historického vývoja na základe geografických 
hraníc, ekonomických, spoločenských a kultúrnych podmienok sformovali 
kultúrne regióny ako oblasti s výskytom javu alebo súboru javov 
v charakteristickej skladbe. Na pomenovanie regiónu ľudovej kultúry sa zauží-
val odborný termín – etnografická oblasť, ktorá je výsledkom regionálnych a 
historických odlišností vo vývoji kultúry. Odlišnosti záviseli od osídlenia, eko-
logického a hospodársko-spoločenského prostredia s ich premenami, od poli-
tických a administratívno-právnych a ďalších okolností. Medzi najdôležitejšie 
atribúty ľudovej kultúry slúžiace potrebám cestovného ruchu na Slovensku 
možno zaradiť krajinu, životné a obytné prostredie človeka, tradičné remeslá a 
remeselné techniky, folklór, výročné a rodinné zvykoslovie, tradičnú kuchyňu. 
Vidiecky produkt to nie je len pobyt vo vidieckom prostredí na hospodárstve, 
ale aj zaujímavý program, ktorý umocní zážitky z pobytu. Mali by to byť akési 
cesty za ľudovou kultúrou, jej poznávaním, pozorovanie nielen prežívajúcich 
foriem tradičnej ľudovej kultúry, ale predovšetkým živé ukážky súčasných 
podôb ľudovej kultúry uchovaných generáciami. Obce by sa pri tvorbe svojich 
projektov agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu mali zamerať na tie cha-
rakteristické znaky a formy, ktoré boli pre nich v minulosti typické, čím bola 
dedina známa. Napríklad prevládajúci spôsob zamestnania, zaujímavá ľudová 
výroba a podobne. Obohatením programu dovolenky na vidieku sú vystúpenia 
miestnych folklórnych skupín, ukážky techník a výrobných postupov. Dôležité 
miesto v rozvoji cestovného ruchu na vidieku zastáva tradičná kuchyňa. Jedlo 
sa v celej Európe považuje za hlavného reprezentanta každej národnej kultúry. 
Každá lokalita a každý región má svoje kulinárske špeciality, ktoré v spojení 
s tradičnou pohostinnosťou môžu otvoriť cestu k nám.  

Ľudovú kultúru kultúrnohistorických regiónov Slovenska prezentujú regio-
nálne múzeá vlastivedného charakteru, ktoré sú od roku 2002 po transformácii 
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verejnej správy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Regio-
nálne múzeum okrem orientácie na návštevníkov musí žiť so svojím regiónom, 
musí sa preň stať nepostrádateľným kultúrnym zariadením. Každé múzeum 
bude mať v budúcnosti taký význam a také postavenie, aký si zaslúži. Musí byť 
zmysluplnou inštitúciou s dôležitým vnútorným potenciálom. Len tak má mú-
zeum šancu prežiť, keď si nájde priamych podporovateľov svojich aktivít 
v prostredí, kde pôsobí. Budovanie darcovského prostredia je dlhodobá a ná-
ročná práca. Nemá význam len pre obdarovaného, ale aj pre darcu, ktorý vážne 
zvažuje všetky riziká a pozitíva spojenia svojej značky či firmy s múzeom. 
Každé regionálne múzeum by malo byť niečím osobité, špecifické za čím by 
návštevníci cielene prichádzali. Potom by nemali s návštevnosťou problém ani 
múzeá situované v návštevnícky neatraktívnych lokalitách, alebo mimo hlav-
ných turistických trás. V múzeách sami najlepšie vedia, čo je pre ich región 
charakteristické, jedinečné, aké zbierky majú zastúpené vo svojich fondoch. 
Kultúra historických regiónov Slovenska je natoľko bohatá a rozmanitá, že po-
núka profiláciu a smerovanie múzea od regionálneho k špecializovanému. Na-
príklad drotárske múzeum v Žiline alebo budované ovčiarske múzeum 
v Liptovskom Hrádku.  

Z pohľadu rozvoja cestovného ruchu sú dôležité len osobité, jedinečné, ne-
konkurenčné prvky ponuky cestovného ruchu. Ak majú byť múzeá súčasťou 
ponuky cestovného ruchu, musia byť atraktivitou. Atraktivita je vždy spojená 
s určitou aktivitou, má schopnosť vyvolať záujem a podnietiť návštevníka 
k prekonaniu vzdialenosti, obetovaniu voľného času a peňažných prostriedkov. 
Pre múzeá je rozhodujúci hlavne rozsah, rozmanitosť, kvalita a zameranie 
zbierkového fondu. Pre návštevníka nie je vždy zaujímavé podrobné spracova-
nie geografických a dejinných súvislostí zobrazených prostredníctvom vystave-
ných predmetov. On je zážitkovo orientovaný, a preto sú na Slovensku 
v popredí záujmu zámocké múzeá, múzeá v prírode, špecializované múzeá 
alebo tie, ktoré uplatňujú netradičné metódy a formy práce s verejnosťou.  

Myšlienka múzea v prírode ako špecifického spôsobu skĺbenia múzejnej 
prezentácie tradičného spôsobu života v rekonštruovanom historickom, kultúr-
nom a prírodnom prostredí pri súčasnom zachovaní významných dokladov tra-
dičných stavebných kultúr sa v Európe a aj u nás na Slovensku kryštalizovala 
už koncom 19. storočia. Vytvorením obrazu niekdajších foriem spôsobu života 
človeka v dome, jeho práce pri vykonávaní každodenných povinností alebo 
špecializovaných činností pri niektorých remeselných technikách či domáckej 
výrobe je obohatením pocitov a dojmov návštevníka. Inštalované expozície 
bývania, spôsobu života a práce, zariadené remeselnícke dielne s pracovnými 
nástrojmi priam ponúkajú možnosť a vyžadujú, aby človek tieto predmety zo-
bral do rúk, aby ich oživil svojou prítomnosťou a činnosťou. Toto všetko je 
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cieľom a zámerom aktivizačno-prezentačných podujatí, ktoré múzeá v prírode 
každoročne uskutočňujú. 

Múzeá by mali sledovať trendy vývoja cestovného ruchu vo svete a svoju 
činnosť aspoň čiastočne im prispôsobovať. Účastníci cestovného ruchu sú a 
budú čoraz viac aktívnejší s orientáciou na zážitky, mobilnejší a informova-
nejší. Návštevníkovi múzea nebude stačiť prechádzanie sa po expozícii. Dos-
tatok voľného času mu umožní zotrvanie v zariadení aj dlhší čas a jeho záujem 
vzbudia len autentické a jedinečné predmety, ktorých výpovednú hodnotu bude 
návštevník vedieť sám rozpoznať. Zážitok z poznávania vystaveného exponátu 
sprostredkuje nielen vizuálny kontakt, dôležité sú aj zvukové efekty 
s možnosťou hmatového vnímania. Animačné aktivity múzea umožňujú, aby 
bola prezentácia vystavených zbierok príťažlivejšia. Návštevník je aktivizo-
vaný, ak sa od neho vyžaduje spolupráca a pritom sa nenarúša jeho sloboda 
rozhodovania a individualita. Rozsah animačných aktivít je určený kategóriou 
múzea, jeho zameraním, technickým vybavením a v neposlednom rade posto-
jom a schopnosťami manažmentu a ostatných pracovníkov múzea. Zmena hod-
notovej orientácie a nové prvky v životnom štýle účastníkov cestovného ruchu 
si vyžadujú nový prístup k návštevníkovi. Návštevník musí mať pocit, že je 
ocenená jeho snaha, že si zvolil spomedzi ostatných kultúrnych zariadení práve 
to ich a že urobia všetko preto, aby bol spokojný a znovu sa vrátil. Vnímajú 
múzeum a jeho atmosféru ako celok a hodnotia ho v podstatnej miere na zá-
klade prvého dojmu. Majú radi, keď si ich niekto všíma, venuje sa im, rozumie 
im v ich rodnej reči. Ukazovateľom kvality práce múzea je počet stálych náv-
števníkov, ktorí sa opakovane vracajú na organizované podujatia.  

Múzeá v prírode predstavujú fenomén, ktorý v čase akútneho ohrozenia ži-
votného prostredia a hroziacej straty identity sú schopné zachovať to, čo doku-
mentuje odlišnosti krajín a kultúr, osobitý dejinný vývoj každého národa. Mú-
zeum by malo vytvoriť harmóniu inštitúcie ukrývajúcej jedinečný kultúrny po-
tenciál s požiadavkami moderného zariadenia schopného osloviť človeka 21. 
storočia.  

V súčasnom období sa všetky múzeá na Slovensku ocitli v neľahkej eko-
nomickej situácii. Nemajú prostriedky na svoj rozvoj a potrebnú starostlivosť o 
spravovaný zbierkový fond. Nemajú finančné prostriedky na propagáciu svo-
jich expozícií a programových podujatí. Múzeá musia v súčasnosti omnoho 
razantnejšie presadzovať svoju opodstatnenosť v spoločnosti a podiel na 
ochrane kultúrneho dedičstva. Špecifické postavenie v tejto oblasti majú múzeá 
v prírode, ktoré okrem nedostatku finančných prostriedkov na dostavbu, rekon-
štrukciu a obnovu stavieb zápasia s problémami v personálnej oblasti. Je to 
nedostatok kvalitných pracovníkov na poskytovanie lektorských služieb, pra-
covníkov na údržbu a úpravu rozsiahlych areálov múzeí v prírode. V súčasnosti 
vzniká potreba programových manažérov, ktorí by komplexne zabezpečovali 
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programové podujatia pre verejnosť, pracovali na základe ponuky a objednávky 
a zároveň aktívnou marketingovou prácou prispievali k zvyšovaniu návštev-
nosti.  

Marketing kultúry v múzeu je permanentný proces, ktorý si vyžaduje in-
venčné nadanie, kreatívne cítenie a organizačné myslenie. To samo o sebe ho-
vorí, že marketing je riadením a zároveň umením, marketing nielen „predáva“, 
ale aj dotvára prezentačné produkty múzea. V praxi to znamená, že prezentácia 
v múzeu je úspešná vtedy, ak má jasný cieľ, cieleného návštevníka a dobre 
zvolenú komunikáciu. Dobrou marketingovou prácou musia aj múzeá ponúkať 
správny produkt správnemu zákazníkovi na správnom mieste v správnom čase 
za správnu cenu a za správnej podpory komunikačných a propagačných pros-
triedkov. 

Múzeá v prírode na Slovensku sa po vstupe do Európskej únie stanú plno-
hodnotnou súčasťou európskych múzeí v prírode. V predchádzajúcom období 
nie vždy aktívne a pozitívne dokázali prezentovať v medzinárodnom meradle 
hodnoty kultúrneho dedičstva ktoré spravujú. Na minuloročnej 21. konferencii 
európskych múzeí v prírode v škótskom Glasgowe, sa uskutočnila azda prvá 
verejná prezentácia v zahraničí a vyvolala nečakaný záujem odborníkov o naše 
skanzeny. Naše múzeá v prírode kvalitou prezentačnej a odbornej práce patria 
medzi popredné európske inštitúcie a v záujme ich prezentácie by bolo žiaduce 
uskutočniť na našom území medzinárodnú konferenciu európskych múzeí 
v prírode, ktorá by sa mala podľa programu uskutočniť v roku 2011. Dovtedy 
však čaká naše múzeá náročná úloha, spojená s plánovaným dobudovaním are-
álom, rekonštrukciou chátrajúcich objektov a investíciami spojenými 
s výstavbou zariadení so službami pre návštevníkov. Na realizáciu týchto ná-
ročných zámerov nemajú múzeá ani ich zriaďovatelia finančné prostriedky a 
rátajú že ich získajú práve z fondov európskej únie. 

Začiatok 21. storočia by mal byť obdobím renesancie lokalizmu a regiona-
lizmu, ktoré vyvolávajú oživenie miestnych a regionálnych aktivít. A to je prí-
ležitosť pre Slovensko, aby sa hodnoty tradičnej ľudovej kultúry stali najvy-
hľadávanejším turistickým artiklom, čo napomôže aj revitalizáciu pôvodných 
miestnych a regionálnych aktivít. 
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The article presents some notions concerning the old age and ageing in society and the 
ability (or disability?) of the society to cope with the problem of generational gaps and 
generational relationships. On the base of two experiences (attendance at a lecture 
concerning the old age and palliative care and a conference about family) the author 
tries to draw the attention to the need of the cooperation between several scientific 
disciplines (like for example demography, sociology, politology, history, cultural studies 
and European ethnology) by the study of old age and ageing in society. The second 
thing the author concentrates on is the sovereign expertise of for example European 
ethnology, historical anthropology or cultural studies to gasp the essential part of the 
study of the problem of ageing – the quality of the generational relationships, based on 
the qualitative research. In authors´ opinion, in the public as well as academic 
discourse about the ageing of society this aspect is at least as important as the statistical 
data. 
 

V poslednom storočí priemerná dĺžka ľudského života rastie a stále viac 
ľudí na svete sa dožíva vysokého veku, staroby. Pokiaľ sa v krajinách tretieho 
sveta starnutie populácie deje pomaly, v industrializovaných krajinách na vyso-
kom stupni technického rozvoja nemá situácia týkajúca sa počtu osôb v staršom 
veku v predošlých historických etapách obdoby. Etnológii, ktorá sa venuje mi-
moeurópskym spoločenstvám, bolo najmä zo strany gerontológie v 70. rokoch 
20. storočia často vytýkané, že sa nedostatočne venuje výskumu staroby 
v tradičných spoločnostiach.1 Vysvetlenie sa nakoniec našlo v rozličných 
prístupoch oboch vedných disciplín. Gerontológia sa inštitucionalizovala 
v štyridsiatych rokoch 20. storočia ako odpoveď na výzvu demografického 
starnutia v Európe. Sústredila sa na fenomén starnutia spoločnosti a súhru 
biologického a sociálneho starnutia, a tak pomohla zviditeľneniu staroby ako 
samostatnej fázy ľudského života. Pri výskume  mimoeurópskych spoločností 

                                                           
1 Pozri štúdiu Hiltrud  Marzi (1998: 13–32). 
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sa etnológia na špeciálnu fázu staroby nesústredila. Ako píše Margaret Clark,2 
časový interval medzi sobášom a smrťou sa zdá monotónnym poľom alebo 
„etnografickým vákuom“. Vstup do manželstva znamená pre mnohé kultúry 
zároveň aj vstup do vyššieho veku, staroba sa nevyznačuje žiadnou ďalšou 
špeciálnou hranicou. 

Zdá sa mi zvláštne, že ani európska etnológia, ktorá sa zaoberá európskym 
priestorom a ktorej sa pred očami vynára téma týkajúca sa predovšetkým eu-
rópskej spoločnosti, nepovažuje problematiku starnutia a staroby za mimo-
riadne atraktívnu. Práve v čase, keď sa spájajú „dva svety“ rozdelené niekoľko 
desiatok rokov železnou oponou, vystupujú do popredia mnohé spoločné črty, 
ale i rozdiely a najmä mnohé skreslenia a stereotypné vnímania na oboch stra-
nách (ktoré sa týkajú rovnako staroby a starnutia, či situácie a života najstaršej 
generácie v tej-ktorej krajine). Kvôli jazykovým bariéram i spomínaným pred-
sudkom sa nám doteraz darilo nájsť spoločnú reč len občas. Zmena by mohla, 
a asi aj mala nastať práve pri príležitosti rozširovania Európskej únie. Starnutie 
populácie sa stáva predmetom intenzívnejšej diskusie i v pristupujúcich štátoch 
a okrem spomenutého dôvodu (staroba ako špeciálna samostatná fáza ľudského 
života existujúca najmä vo vyspelých spoločnostiach) existuje, podľa môjho 
názoru, i niekoľko ďalších dôvodov, prečo by sa mu mala venovať práve eu-
rópska etnológia, historická antropológia a iné kultúrne vedy. 

Pri uvažovaní nad témou výskumu staroby a starnutia a najmä života sta-
rých ľudí v rôznych spoločnostiach i v súvislosti s písaním tohto príspevku ma 
ovplyvnili dve skúsenosti, na ktoré by som rada reagovala. Podľa mňa vy-
jadrujú širší spoločenský diskurz, ktorý sa týka tejto témy.  

Prvá z myšlienok mi napadla počas prednášky Prof. Dr. med. Steina 
Husebǿa z Bergenu v Nórsku,3 ktorý, ako mnoho demografov, gerontológov, 
socio-gerontológov i odborníkov z rôznych iných odvetví medicíny predtým, 
upozornil na hrozbu starnutia európskej populácie. Hrozbu, pri ktorej sa 
v prvom rade myslí na ekonomické dôsledky, ktoré vyplynú pre hospodárstvo 
krajín s veľkým počtom obyvateľstva v postproduktívnom veku a najmä 
z potreby postarať sa oň. Hrozbu, že sa nebudeme v budúcnosti môcť spoliehať 
na stáročia fungujúci systém „zmluvy medzi generáciami“ vo všetkých jeho 
rôznych podobách, ktoré nadobúdal v rôznych spoločenských vrstvách a 
historických obdobiach. 

Stein Husebǿ sa neobmedzil, ako väčšina jeho predchodcov, len na situáciu 
v rôznych krajinách západnej časti Európy, a spomenul i Európu východnú 
(hoci ako príklad pre celý veľký región východnej Európy použil raz Českú 
republiku a druhý raz Estónsko). Na základe World Population Prospects UNO 

                                                           
2 Clark 1967: 55. 
3 Prednáška sa konala 25. marca 2004 na Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, 
Universität Klagenfurt vo Viedni na oddelení Palliative Care und OrganisationsEthik. 
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2002 sa snažil naznačiť katastrofický vývoj v krajinách bývalého 
socialistického bloku, kde sa v roku 2050 počet obyvateľstva zníži asi na 
polovicu z dnešného počtu obyvateľstva a z tohto zmenšeného počtu bude asi 
41% osôb starších ako 60 rokov. Populácia východnej časti Európy teda starne 
asi o štvrtinu rýchlejšie ako jej západní susedia, pričom v tejto vyhrotenej 
podobe môžeme starnutie populácie u nás sledovať najmä v posledných 
desiatich rokoch. Čísla a štatistiky dokážu na obyvateľstvo nesmierne 
zapôsobiť, najmä ak prinášajú takúto katastrofickú víziu našej budúcnosti. Pri 
sledovaní médií aj v súvislosti s diskusiami o reformách dôchodkového 
zabezpečenia vo viacerých európskych krajinách, Slovensko nevynímajúc, je  
aktuálnosť problému starnutia populácie zrejmá. 

Prednášku profesora Steina Husebǿa som použila ako príklad mnohých 
podobných vyhlásení, ktoré pochádzajú najmä z pier demografov či 
gerontológov. Sú podložené „tvrdými faktami a číslami“, znejú vedecky 
a verejnosť má tendenciu veriť im. (O to viac možno prekvapuje jej 
ľahostajnosť voči tomuto problému, ale o tom ešte neskôr.) Z hľadiska 
kultúrnych vedcov podľa môjho názoru je ale nutné relativizovať pohľad na 
predpovedaný vývoj. V prvom rade si treba uvedomiť, že sa jedná o spoločnosti 
v transformácii, kde kvôli rýchlosti zmien každý pokus predpovedať budúci 
vývoj musí byť braný s rezervou. Nízka plodnosť tzv. „stratenej generácie“ – 
žien narodených v 70. rokoch a na začiatku 80. rokov 20. storočia je jednou 
z príčin, pre ktoré sa začalo uvažovať o podstatnom znížení počtu obyvateľov 
v postsocialistických krajinách. Nazdávam sa, že ju nemožno brať za 
smerodajnú, keďže štúdie demografov opierajúce sa aj o výsledky domácich 
i zahraničných výskumov hovoria o tom, že ani v rámci týchto generácií zmena 
neprebieha homogénne, časť populácie sa naďalej správa podľa starého 
reprodukčného modelu. Keďže sa po ľahkých výpočtoch dá očakávať, že 
zmena sa naplno začne prejavovať až po roku 2005, nie je možné presne 
popísať nový model prokreatívneho správania.4  

Svoju úlohu zohrávajú aj iné ako ekonomické faktory (na ktoré sa 
argumentácia predovšetkým sústreďuje), tie však nemožno odhaliť 
kvantitatívnymi výskumami. Nedotknutá a nezodpovedaná väčšinou zostáva 
otázka kvality medziľudských a medzigeneračných vzťahov. Práve tu, myslím 
si, je pole, kde by sa mohla uplatniť okrem iných kultúrnych vied aj európska 
etnológia, ako ju charakterizoval Peter Niedermüller.5  

Problematike staroby, starnutia a starých ľudí v etnologickom a kultúrno-
vedeckom  výskume sa budem venovať v ďalšej časti. Na príklade 
spomenutého vnímania problému starnutia a staroby v súvislosti so starnutím 
populácie som chcela zdôrazniť najmä pre mňa vyplývajúcu potrebu spolupráce 
                                                           
4 Pozri príspevok Michaely Potančokovej (Potančoková  2003: 114–119). 
5 Pozri štúdiu Petra Niedermüllera  (Niedermüller 2002: 277–291). 
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medzi viacerými disciplínami, nielen deklarovanú, pri ktorej si na rôznych 
konferenciách či seminároch vypočujeme, čím sa zaoberajú predstavitelia iných 
vedných disciplín. 

Druhou skúsenosťou bola účasť na medzinárodnej konferencii „Rodina 
včera – dnes – zajtra. Perspektívy rodovej politiky“,6 kde najbúrlivejšiu 
diskusiu vyvolal príspevok o rómskej rodine na Slovensku. V spoločnosti 
i v spoločenských a kultúrnych vedách sú, zdá sa, niektoré témy pociťované 
ako oveľa pálčivejšie ako téma staroby a starnutia, či života starých ľudí. Za 
dôležitejšie je považované aj ich riešenie, ktoré si vyžaduje spoluprácu 
viacerých vedných odborov (samozrejme v ideálnom prípade). Nedá mi, aby 
som tu nespomenula môj obľúbený citát, ktorý v rôznych podobách a u rôznych 
autorov, zaoberajúcich sa  starobou a starnutím, neustále rezonuje. „The trouble 
is that old age is not interesting until one gets there, a foreign country with an 
unknown language.“7 

V tomto prípade vnímam spoločnosť, jej problémy a potreby ich riešenia, 
ako súčasť jedného celku so spoločenskými a kultúrnymi vedami. Vedecký 
diskurz je tak v tesnom prepojení s diskusiami, ktoré sa vedú na poli verejnom. 
S prejavom záujmu (či nezáujmu) úzko súvisí vydávanie publikácií s danou 
tematikou – tak vedeckých ako i populárnych. Počet kníh (na Slovensku aj 
v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách) určených širšej neodbornej 
verejnosti, ktoré sa venujú starobe, starnutiu a životu starých ľudí, by sa dal 
spočítať na jednej ruke. Zato príručiek o tom, ako nezostarnúť, ako si cvičením 
či správnou životosprávou a stravovaním udržať mladosť, nájdeme neúrekom. 
Staroba je v našej kultúre v súčasnosti väčšinou vnímaná ako problém, starý 
človek stojí mimo spoločnosti, hovorí sa o chorobách v starobe, o utrpení 
a napokon i o smrti. Smrť ako koniec života sa ako každodenná skúsenosť 
z nášho života vytratila, nahradila ju staroba, čo ju predurčuje, že sa  na prvý 
pohľad javí ako nepríjemná životná etapa. 

Podobnú situáciu odráža i etnologický, sociálno-historický a historicko-
antropologický výskum staroby v anglicky i nemecky hovoriacich krajinách, 
ktorý obdobie svojho najväčšieho rozkvetu zažil asi pred 15–20 rokmi. (Z 
množstva autorov spomeniem aspoň niekoľkých: Josef Ehmer, Artur Emanuel 
Imhof, David Kertzer, Helmut Konrad, Peter Laslett, Michael Mitterauer, 
Leopold Rosenmayer a mnohí ďalší.8) Za posledných päť rokov produkcia kníh 
a štúdií s tematikou staroby a starnutia mierne ustala. 

                                                           
6 Medzinárodná konferencia „Internationale transdisziplinäre Konferenz Familie: Gestern-Heute-
Morgen. Genderpolitische Perspektiven“ sa konala 2. a 3. apríla 2004 v Bratislave. 
7 Ford – Sinclair 1987: 51: „staroba je pre nás ako vzdialená krajina s cudzou rečou, o ktorú nikto 
nemá záujem, pokiaľ sa nedostane až na hranicu...“. 
8 Alebo použijem pre ilustráciu iný príklad: Do univerzitnej knižnice vo Viedni v posledných 20 
rokoch každý rok pribudne približne 100 kníh (v nemeckom i anglickom jazyku) z najrôznejších 
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Na Slovensku podobný výskum staroby žiaden boom ani nezaznamenal. 
Štúdia Dušana Raticu9 síce reprezentuje trend výskumu problematiky 
začlenenia starých ľudí do spoločnosti v domácej i zahraničnej  vede a načrtáva 
východiská štúdia staroby a starých ľudí, ale výskum už ďalej nepokračoval. 
Záujem o štúdium staroby z hľadiska etnológie sa prejavil publikovaním 
niekoľkých drobných štúdií (napríklad Petra Salnera, Magdalény Rychlíkovej, 
Jana Rychlíka, Andrey Onderčaninovej či Hany Hlôškovej), ktoré predstavujú 
minisondy vo vidieckom a malomestskom prostredí. Súvislému komplexnému 
výskumu staroby v mestskom prostredí sa dlhodobo nikto nevenoval. 

Komplexné dielo, ktoré by sa venovalo histórii či historickej antropológii 
staroby zatiaľ neexistuje a je sporné či je vôbec možné ho napísať. Pre mňa je 
príťažlivý prístup, v ktorom sa ku slovu dostávajú samotní predstavitelia 
najstaršej generácie. V zborníku Edithy Hörandner je napríklad 16 prípadových 
štúdií využívajúcich rozsiahle pasáže výpovedí informátorov – starých 
obyvateľov Grazu,  zbierka Nikoly Langreiter je celá zložená len zo 
životopisných zápiskov rakúskych seniorov o starobe.   

Prekonáva sa tak bariéra v spoločnosti, o ktorej píše Dorle Dracklé: „ak 
starí ľudia sami hovoria o svojej starobe, vždy sa to spája so zahanbením 
a odmietaním.“10  Popri niekoľkých bádateľoch, ktorí sa začali zaoberať 
starobou v súvislosti s potrebou reflektovať obdobie svojho vlastného života 
(Michael Mitterauer, Peter Lasslett), je výskum staroby väčšinou v rukách 
mladšej generácie. Treba mať na zreteli problém pri vnímaní staroby a starých 
ľudí, ktorý je rovnaký i v širšej spoločnosti: pohľad my – oni: my sme mladí, 
oni sú starí a staroba sa nás netýka.11 Dichotómia my a oni však v prípade 
staroby a mladosti naberá iný rozmer ako pri iných rozlíšeniach my a oni. 
Každý, kto je mladý, sa totiž raz stane starým. Prečo nám to ale trvá tak dlho, 
kým si to uvedomíme? Jednou z extrémnych reakcií je návrh demografa Franka 
Schirrmachera v jeho najnovšej knižke z roku 2004 Methusalem Komplott, kde 
bojuje za nové, pozitívne vnímanie staroby. Nemá na mysli seniorov ako súčasť 
konzumného kolotoča dovoleniek, športovania a užívania si „získaných rokov“, 
ale pozitívne vnímanie staroby so všetkými jej negatívnymi stránkami. Je to 
podľa neho jediná šanca, ako zachrániť samých seba – teda súčasnú početnú 

                                                                                                                                 
oblastí (medicína, gerontológia...), ktoré sa venujú starobe, z toho publikácií z oblasti kultúrnych 
vied či európskej etnológie za posledných 5 rokov len asi jedna ročne. 
9 Východiská výskumu staroby a starých ľudí publikoval Dušan Ratica (Ratica 1990: 39–44). 
10 „es ist mit Scham und Ablehnung verbunden, wenn Alte selbst über ihr Alter sprechen.“ (Dracklé 
1998: 6). 
11 Rovnako teda funguje dichotómia my a oni aj v rámci vedy samotnej: my, mladí, robíme 
výskumy o nich, starých. Východiskom je reflexia našich vlastných postupov pri analýze a zvýšená 
pozornosť pri hľadaní kultúrnych konštruktov a ich významu pri tvorbe spoločenských štruktúr, 
ako to navrhuje Pierre Bourdieu. (Bourdieu 1996: 271). 
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strednú generáciu, ktorá by sa v opačnom prípade v budúcnosti stala 
najpočetnejšou skupinou outsiderov v histórii. 

Spôsob, akým sa dá reagovať na pomerne malý záujem o špeciálny 
kultúrno-vedecký, etnologický či historický výskum staroby, je skúmanie 
vzťahov medzi generáciami. Toto smerovanie, zdá sa, našlo silnejší ohlas 
u širšieho publika ako samotný výskum starnutia a staroby, dotýka sa totiž 
v rôznych oblastiach a obdobiach  života každého z nás. Spomeniem napríklad 
knihu Tamary Hareven Aging and generational relations over the life course či 
zborník editorov Josefa Ehmera  a Petra Gutschnera Alter im Spiel der 
Generationen a zborník editorky Hany Hlôškovej Tradičná kultúra 
a generácie.12 

Ak by som mala spojiť hlavné myšlienky – teda myšlienku 
interdisciplinárneho výskumu a nutnosť kvalitatívneho výskumu nielen 
o starobe a starých ľuďoch, ale najmä so starými ľuďmi a samozrejme aj 
reflexiu samotného výskumníka/čky – práve tam vidím silu a možnosti 
etnologického prínosu do problematiky. Ďalej takýto prístup poskytuje podľa 
mňa jedinú možnosť ako celý problém uchopiť, keďže neexistuje jedna staroba 
a ani starí ľudia nie sú všetci rovnakí a nezostarli rovnako. Tento uhol pohľadu 
umožňuje z masy „Východnej Európy“, vnímanej najmä západoeurópskymi 
vedcami ako jeden homogénny celok, vytvoriť mozaiku, poskytnúť pohľad na 
komplexnosť, historickú variabilitu a principiálnu možnosť prispôsobovať 
vzťahy medzi generáciami potrebám – zaujímavá je pri tom samozrejme otázka 
koho potrebám. Rôzne uhly pohľadu môžu zvýšiť schopnosť relativizovať 
prístup k súčasným zmenám v generačných vzťahoch, rovnako ako rozprávanie 
o nich.  

 Veda, ktorá reaguje na dianie v spoločnosti pre mňa znamená vedu, ktorá 
hovorí o problémoch v spoločnosti s členmi tejto spoločnosti, jej úlohou je 
zistiť čo chcú oni (v mojom prípade starí ľudia) a pouvažovať o možných 
riešeniach ich problémov. Možno sa tak podarí postihnúť kultúrne zmeny 
v spoločnosti, ktoré sa týkajú staroby a starnutia, aby sa staroba stala menej 
neznámou krajinou, pred ktorou netreba mať strach, a aby sme dostali šancu 
pripraviť sa, prekonať strach z nepoznaného. 
 
 
 
 
 

                                                           
12  Na rozdiel od spomínaných publikácií sa väčšina príspevkov v zborníku Tradičná kultúra 
a generácie venuje najmä transmisii hodnôt (kontinuitu a konflikt hodnôt) zo staršej generácie na 
mladšiu. Pre budúce výskumy by bolo prínosné sústrediť sa viac na  vzájomné vzťahy medzi 
generáciami. 
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Európska únia, Slovensko a vrstvy na „okraji“ spoločnosti 
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One of the main changes in the Slovak society after the “Velvet Revolution” in 1989 
concerns the relationship of the state and the social security of its citizens. The 
consequences of these changes have been influenced by many factors. On the first place 
there is the preparedness or better to say non-preparedness of people to accept changes 
in thinking and life philosophy. People that used to live in socialist system with certain 
social benefits have been forced to cope with the new reality of fighting for their own 
existence. The situation have been becoming much worse after the year 1998 due to the 
present government establishing the notion of state not being responsible for the social 
benefits of tits citizens very much. Compared to European Union the situation in 
Slovakia is much more problematical and serious because of the rapid social and 
economical changes a country in transition is not able to cope with. It is the problem of 
vertical and horizontal marginalisation of the society. European Union also considers 
the problem of poverty to be a serious one, so in authors opinion Slovak republic should 
become a part of the struggle against it. 
 

Stojíme na prahu nových historických udalostí. Ďalšia etapa. Nedávno som 
počula zaujímavý názor, že tá časť našich dejín, posledných 12 rokov, keď sme 
existovali ako samostatná republika, musela byť, aby sme sa poučili sami zo 
seba, že nedokážeme mať a viesť samostatný štátny útvar. Extrémny názor. Ta-
kisto, ako keď sa niekto domnieva, že môžeme stáť na okraji všetkého toho, čo 
sa dnes v Európe deje, že by nás mohlo nebodaj obísť to, čomu sa hovorí integ-
račný proces. A tak teda „vstupujeme do Európy“, niektorí s nadšením 
a krásnymi víziami, iní s nechuťou a nedôverou, ďalší s vedomím racionálnej 
potreby a „nutnosti“ takéhoto kroku. V určitom momente príde k stretu dvoch 
spoločností a každá z nich si bude musieť poradiť. Na jednej strane „spoločnosť 
EÚ“ a na druhej strane „naša“, každá so svojím životom a problémami. Tú prvú 
až tak dobre nepoznám, nebudem sa o nej veľmi zmieňovať. Druhú poznám 
lepšie a pokúsim sa podať môj obraz. Bude to obraz sociálnej reality, 
poznačenej chudobou. Ako etnologička sa zaoberám niektorými jej aspektmi 
pri štúdiu problematiky extrémnej chudoby.  

 Slovensko sa nachádza v situácii, keď stojí na pomyselnej stanici a čaká 
na vlak s názvom „Európska únia“. Na ceste nás určite čaká veľa prekvapení. 
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Nikto totiž s istotou nevie, čo sa vlastne stane, keď nastúpime. Bohužiaľ, nie-
kedy mám dojem, že do tohto rozbehnutého vlaku nepristupujeme práve 
v najvhodnejšiu chvíľu. Atmosféra vo vnútri je totiž čoraz dusnejšia a cestujúci 
čoraz nespokojnejší. Pozrime sa len na vlnu sociálnych nepokojov, ktoré sa 
v niektorých štátoch EÚ prejavujú častejšie, priam až nástojčivejšie, na klesa-
júcu životnú úroveň a stúpajúcu tendenciu nezamestnanosti. Najlepšie o tom 
snáď vypovedá situácia v dnešnom Nemecku. A v tomto momente, momente 
zväčšujúcich sa problémov, pristupujú cestujúci, ktorí sa sami boria 
s vlastnými, nie menšími ťažkosťami. Môžeme predpokladať, že niektorí, ktorí 
doteraz cestovali prvou triedou sa budú musieť vďaka novým spolucestujúcim 
uspokojiť s menším komfortom a dusivejšou atmosférou. Samozrejme oveľa 
prijateľnejšia, ale asi aj menej pravdepodobná, je predstava, že sa to v tom 
vlaku všetko nejako usporiada a náš životný štandard sa predsa len zvýši. Veď 
na nástup nových pasažierov sa dôkladne pripravovala jedna aj druhá strana.  

Spoločnosť na Slovensku prešla po „Nežnej revolúcii“ veľkými zmenami. 
Začali sa diferencovať sociálne rozdiely, ktoré neboli v predchádzajúcom 
období až také markantné. Národný majetok sa sprivatizoval. Vznikol tu 
priestor na súkromné podnikanie a s tým aj na nové sociálne vzťahy. Zmenil sa 
vzťah štátu a jeho sociálneho zabezpečenia voči občanom. Nový politický 
systém sa čoraz viac nesie v duchu myšlienky „pomôž si človeče sám, aj Pán 
Boh ti pomôže“, čo v konečnom dôsledku nemusí byť chápané negatívne, práve 
naopak. Dôsledky takéhoto smerovania sú ovplyvnené mnohými faktormi. Na 
poprednom mieste stojí pripravenosť, či skôr nepripravenosť ľudí na takéto 
zmeny v myslení a životnej filozofii. Každý politický systém vytvára v ľuďoch 
určité návyky, overené postupy ako prežiť. A tu nastal veľký skok. Človek, 
žijúci roky v socializme, zvyknutý na určitý sociálny štandard a častokrát 
zaoberajúci sa malichernosťami je zrazu postavený pred problémy vlastnej 
existencie. Intenzívne to pociťuje najmä od roku 1998, keď na stolec zasadla 
vládna garnitúra, nie veľmi naklonená myšlienke, že o sociálne blaho občanov 
by sa mal starať štát. Takéto smerovanie je korektné, v zmysle politických 
systémov, ktoré v súčasnosti vládnu v Európe. Ba priam, myslím si, že 
v určitých opatreniach sme až o krok vpred. Toto smerovanie však v sebe nesie 
aj určitý rozpor. Rozpor v uskutočňovaní politických zmien a zmien 
v spoločnosti. Zmeny politické a spoločenské navzájom nekorešpondujú, čo je 
jednou z príčin mnohých problémov, s ktorými sa dnes potýka spoločnosť na 
Slovensku. Nepreženiem, keď poviem, že sociálna realita je dnes na niektorých 
územiach a v niektorých skupinách spoločnosti katastrofická. Do popredia sa 
dostáva otázka chudoby a sociálnej vylúčenosti. U niektorých vrstiev sa ešte 
len prediera na svetlo, kým u iných už začína pomaly vypaľovať zrak. Otázka 
je tým naliehavejšia, čím sa stáva otázkou pre čoraz väčší počet občanov. 
Odpoveď je komplikovaná – v spoločenskom zriadení, v ktorom žijeme teraz, 
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na rozdiel od toho „predtým“, je „právo na chudobu“ legitímnym právom, 
práve tak, ako „právo na bohatstvo“. Dôležitým sa snáď preto stáva problém 
miery chudoby, riešenia a zmierňovania jej dopadov na konkrétneho človeka 
i celú spoločnosť. Chudoba, pokiaľ neprekročí určitú mieru alebo spôsob, nie je 
v súčasnosti považovaná za patologický jav. Chudoba predsa celé veky 
sprevádzala ľudstvo počas rôznych spoločenských systémov, ktoré si 
vymyslelo. Celé veky sa však snažila aj eliminovať. Až tak, že vyústila do 
mohutného politického systému, ktorého svedkami boli mnohí z nás. Zápas 
chudoby o svoju neexistenciu je prirodzený zápas o elimináciu negatívne 
prežívanej reality niekedy väčších, inokedy zas menších skupín ľudského 
spoločenstva. Napriek tomu, chudoba stále trvá. Existujú na to rôzne 
vysvetlenia. Pohybujú sa medzi dvoma polohami, od tvrdení, že chudoba je 
osobná vec každého, že je vecou osobnej neschopnosti a nezáujmu zapojiť sa 
do ekonomickej činnosti až po názory, že je dôsledkom nesprávneho rozdelenia 
zdrojov spoločnosti a chudobný nie je zodpovedný za svoju situáciu, naopak, je 
obeťou spoločnosti, či chudoba je súčasťou kapitalistického systému a vzniká 
nutnou koncentráciou bohatstva a rozdeľovacieho systému. Nech si ju 
vysvetľujeme akokoľvek, chudoba je vždy vernou družkou života spoločnosti.  

Je teda chudoba a nežiaduca sociálna realita natoľko dôležitou otázkou, že 
sa ňou treba zaoberať v období, keď vstupujeme do Európskej únie?  

Chudoba napriek svojej „prirodzenosti“ a „legitímnosti“, zamestnáva 
v súčasnej „západnej“ civilizácii množstvo odborných expertov, celé vládne 
tímy a mnohé mimovládne organizácie, ktoré sa snažia zmierniť jej prejavy. Ak 
budem dúfať v dobro v človeku, môžem snáď hovoriť o určitej morálnej 
zodpovednosti. Niektorí sociológovia, napríklad Keller či Baumann, nezdieľajú 
takýto optimistický názor. Chudoba, najmä vo svojich extrémnych podobách, 
podľa nich existuje v súčasných spoločnostiach, ktoré netrpia materiálnym 
nedostatkom, najmä preto, že vrstvy majúce sa dobre nepotrebujú chudobných 
k svojmu prežitiu, tak ako tomu bolo napríklad za čias feudalizmu. Sociálna 
sieť starostlivosti o chudobných je v takomto prípade z väčšej časti len 
maskovaním tohto nezáujmu. 

Sociálna situácia sa na Slovensku od roku 1989 rýchlo zhoršuje. Stav je tu 
oproti EÚ o to horší, že celá spoločnosť prešla socioekonomickými zmenami, 
ktorých rýchlosť a intenzitu nie je schopná uniesť. Mnohí preto padajú na 
kolená. Štát hovorí, že môžu za to sami a nie sú dostatočne motivovaní, aby sa 
adaptovali a prispôsobili súčasnej realite. Preto vymýšľa rôzne motivačné 
opatrenia. Tie, bohužiaľ, v mnohých prípadoch len tvrdšie dopadajú na chrbty i 
žalúdky potkýnajúcich sa a zrážajú ich k zemi. Na určitej úrovni prežijú len tí 
„schopnejší“. Veľkým problémom však je, že „schopnejších“ je čoraz menej 
a „neschopných“ čoraz viac. Akoby šibnutím čarovného prútika vyrástli na 
Slovensku celé regióny s veľkým počtom dlhodobo nezamestnaných a 
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„sociálne neprispôsobivých“ občanov. Slovensko zápasí s novodobým 
fenoménom bezdomovectva, ktoré rastie rádovo každým rokom.1 Nastáva 
horizontálna aj vertikálna marginalizácia slovenskej spoločnosti.  

Veľkým problémom sú marginalizované územia východného a južného 
Slovenska, s veľmi vysokou, miestami v niektorých obciach až nad 50 % 
nezamestnanosťou. Obyvateľstvo, v minulosti pracujúce v poľnohospodárskej 
sfére, je v súčasnosti po krachu väčšiny poľnohospodárskych družstiev, 
ochromené. Súkromní malo- a veľko-roľníci ani zďaleka nie sú schopní 
vytvoriť dostatok pracovných príležitostí a nové pracovné príležitosti tu 
nevznikajú. Problémom sú aj slabo vybudované komunikácie a inžinierske 
siete. Ľudia často žijú v extrémnych podmienkach, sú apatickí a unavení. 
Takáto atmosféra vytvára vhodné podhubie na negatívne prejavy, akými sú 
rozširovanie drog, nárast alkoholizmu, vznik úžery, oslabovanie sociálnych 
vzťahov. Úplne osobitným prípadom a ostrovčekmi extrémnej chudoby sú 
niektoré rómske osady. Zaujímavé je, že na rozdiel od týchto 
marginalizovaných území, život v iných oblastiach Slovenska prúdi v celku 
pokojne. Oblasti s vysokou koncentráciou priemyslu (západ Slovenska), či 
napríklad dostatočne rozvinutým cestovným ruchom (Tatry, región Liptova) 
netrpia takými existenčnými problémami, i keď aj tam badať dôsledky toľko 
v dnešnej dobe skloňovaných vládnych reforiem (zvýšenie výdavkov, pokles 
reálnych miezd, stúpajúca nezamestnanosť). Ukážkovým príkladom dobrej 
adaptibility je napríklad región Liptova. Ľudia, ktorí tu žijú, majú ak nie 
priamu, tak aspoň generačnú skúsenosť s ťažkými životnými podmienkami ešte 
spred obdobia socializmu (na rozdiel napríklad od regiónov na juhu Slovenska). 
Boli schopní zareagovať oveľa pružnejšie a podnikavejšie na súčasné zmeny 
spoločnosti. Na druhej strane tu boli väčšie možnosti – rozvinutejší priemysel 
a vhodné prostredie pre rozvinutie turistického ruchu. Z pohľadu minulosti sa 
tento región vždy radil smerom k marginalizovaným územiam, na súčasné 
zmeny však zareagoval rýchlejšie ako regióny, ktoré v minulosti 
marginalizáciou netrpeli.  

Marginalizácia na Slovensku neprebieha len územne, ale aj vo vnútri 
spoločnosti. Stále vo väčšej miere vystupujú do popredia skupiny ľudí, ktoré sú 
viac a viac marginalizované. V súčasnosti však už nejde len o ľudí, ktorí sa 
zvyknú označovať ako sociálne neprispôsobiví, napríklad alkoholici, 
narkomani, ex-väzni, bezdomovci, ale o oveľa širšie, dokonca „sociálne 
prispôsobivé“ skupiny, akými sú dôchodcovia, mladé rodiny s deťmi, matky 
samoživiteľky, či zamestnaní s neadekvátnymi platmi. Výnimočné nie sú ani 
rodiny, ktoré trpia hladom, neschopnosťou poslať svoje deti do školy, či 
zabezpečiť si primerané bývanie. Ich počet sa neustále zväčšuje, najmä po 
                                                           
1 Od roku 1999 napríklad stúpol počet evidovaných klientov Bratislavského charitatívno-sociálneho 
centra zhruba desaťnásobne. 
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niekedy necitlivo zavedených reformách. Veľkým problémom je čoraz 
zväčšujúca sa skupina nezamestnanných, hlavne dlhodobo nezamestnaných. 
Títo ľudia sú zväčša úplne odrezaní od možnosti zabezpečiť si svoju existenciu 
– sú marginalizovaní územím, nedostatkom pracovných príležitostí, vzdelaním, 
rodinnými podmienkami a pod. – a kompenzácia od štátu je absolútne 
nepostačujúca. Niektorí potom rezignujú a stávajú sa súčasťou takých 
nežiaducich javov spoločnosti ako sú bezdomovectvo či kriminalita. Negatívne 
životné podmienky sú niekedy také silné, že v niektorých prípadoch prerastú až 
v zúfalé výkriky a protesty, či agresívne prejavy. Každý má ešte v živej pamäti 
vzbury Rómov na východnom Slovensku.  

Legislatívna ochrana týchto skupín je zatiaľ len „v plienkach“ a sieť 
sociálnej pomoci je nedostatočne vybudovaná. Neexistuje ešte ani súčinná 
spolupráca medzi všetkými sektormi tak, aby bola schopná efektívne riešiť 
tento problém. Častokrát jediným prostriedkom na riešenie chudoby, ktorý sa 
zo strany štátu používa, býva už spomínaná motivácia. 

Motivácia k starostlivosti o existenciu je však len jednou stranou mince. 
Súčasťou riešenia tohto rébusu, druhou stranou tej istej mince sú možnosti, 
ktoré sa ponúkajú človeku. Nezdar riešenia sociálnej situácie bude zrejme 
v tom, že popri čoraz tvrdších motivačných opatreniach sa nejako zabúda na 
vytváranie príležitostí. Dôkazom toho je i čoraz zväčšujúca sa reálna 
nezamestnanosť a nedostatok adekvátnych pracovných možností. Dostali sme 
sa do patovej situácie. V niektorých regiónoch nám vyrastá nová generácia, 
ktorá nemala možnosť nikdy pracovať a tak prispievať k zabezpečovaniu svojej 
existencie. Vzniká tu hrozba, že generácie, ktoré žijú dlhodobo v chudobe 
a extrémnych podmienkach si vychovajú svojich nástupcov. Zodpovedať sa 
potom bude musieť celá spoločnosť.  

Slovenská republika sa na prahu vstupu do Únie zaviazala riešiť tento 
problém. Mala by sa tak zapojiť do celoeurópskeho boja proti chudobe, ktorá sa 
i v Európskej únii vníma ako problém.2 Vláda tak urobila oficiálne 18. 12. 2003 
v Bruseli podpísaním spoločných dohôd o zahrnutí.3 Uznáva, že riešenie 

                                                           
2 Joint Inclusion Memorandum – Spoločné memorandum o inklúzii (jim), Slovenská republika 
Draft„V súlade s podmienkami ustanovenými v Prístupovom partnerstve, vláda SR pripravila 
spoločne s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť a sociálne veci, 
Spoločné memorandum o inklúzii s cieľom pripraviť krajinu po vstupe do Európskej únie pre plnú 
participáciu na otvorenej metóde koordinácie v oblasti sociálnej inklúzie. Memorandum načrtáva 
principiálne výzvy vo vzťahu k boju proti chudobe a sociálnej exklúzii, prezentuje hlavné politické 
opatrenia, ktoré Slovenská republika prijala v súlade s dohodou o zapracovaní spoločných cieľov 
EÚ do národných politík a identifikuje kľúčové politické problémy pre budúce monitorovanie 
a prehodnotenie politických opatrení. Pokrok v implementácii týchto politických opatrení bude 
hodnotený v kontexte európskeho procesu sociálnej inklúzie, ktorého cieľom je významne 
napomôcť vykoreneniu chudoby v Európe do roku 2010.“ 
3 Podpísali ich ministri sociálnych rezortov desiatich pristupujúcich krajín a európska komisárka 
pre zamestnanosť a sociálne veci Anna Diamantopoulousová. 
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chudoby a sociálnej exklúzie je jednou z najnaliehavejších výziev, ktoré pred 
ňou stoja. Plne sa hlási k účasti na procese sociálnej inklúzie v Európskej únii. 
Obraz o tom, aká je realita si každý dokáže urobiť sám. Plány Európskej únie 
sú veľmi odvážne. Hovoria o vykorenení chudoby v Európe, respektíve 
v Európskej únii, do roku 2010. Uskutočnenie takýchto plánov v takom 
časovom horizonte sa mi žiada okomentovať výrokom Zuzany Kusej: 
„Chudobe sa dá čeliť aj tak, že sa zbaví pozície spoločenského problému. Stane 
sa osobnou vecou, diskrétnym neduhom, s ktorým slušní ľudia nechodia na 
verejnosť. Ak sa v politickej rozprave podarí presadiť jej chápanie ako 
individuálnej zodpovednosti, chudoba vymizne z verejných debát. Prestane byť 
spoločnou starosťou.“4 Sú však aj v Európe štáty, ktoré sa cítia zodpovedné. 
Konkrétne v Nórsku napríklad politici vyzývajú spoločnosť, aby si 
uvedomovala spoluzodpovednosť za riešenie takého javu, akým je 
bezdomovectvo. Na Slovensku zdôrazňovanie motivačných opatrení, 
navodzujúcich dojem, že chudoba je v prvom rade problémom jednotlivca, 
ktorý by si ho mal vyriešiť sám, prezrádza, aký postoj zaujíma k tomuto 
fenoménu subjekt najkompetentnejší túto problematiku riešiť. Zostáva len 
dúfať, že kompetentní sa postupne budú vedieť vysporiadať s otázkou 
individuálnej verzus spoločenskej zodpovednosti za tento problém.  

 
Záverom 
 

Napriek tomu, že predchádzajúce slová vyzneli možno neoptimisticky i 
tvrdo, existujú riešenia. I keď tu chudoba vždy bude, niekedy viac, inokedy zas 
menej prítomná, dá sa s tým niečo robiť. Dá sa zmierniť, zmenšiť, dajú sa 
uplatniť mechanizmy, ktoré si každá spoločnosť vytvára sama podľa potreby. 
Napríklad sa snaží chudobu umelo zrušiť pod hrozbou zákona, alebo sa ju snaží 
motivovať, aby si poradila sama. Ale boli aj obdobia, keď ju nechala prekvitať, 
pretože jej to ako celku vyhovovalo a nedokázala si život predstaviť inak. Som 
presvedčená, že spoločnosť nie je schopná tento jav „absolútne vyriešiť“, je 
však neprípustné, aby ho neriešila vôbec alebo „len trošku“. Uvedomujú si to aj 
predstavitelia štátov a deklarujú svoje postoje v rôznych dokumentoch. Na 
prahu vstupu do Európskej únie sa chudoba u nás stáva čoraz naliehavejším 
problémom. Pri dnešnej miere nezamestnanosti a životnej úrovni niektorých 
vrstiev obyvateľstva je skutočne problémom celospoločenským. Riešenie si 
vyžaduje koordináciu viacerých vedných disciplín, mimovládnych organizácií a 
štátnej správy. Je spoločensky nevyhnutné venovať sa aj jej teoretickému báda-
niu, nielen preto, že ako jav môže byť cieľom vedeckého bádania sama o sebe, 
ale aj preto, že získané poznatky môžu slúžiť pri riešení a zmierňovaní nie-
ktorých jej foriem priamo v praxi. Dôležitá úloha odborníkov je v tomto prí-
                                                           
4 Kusá, Z.: O chudobe. Slovo (8), č. 47, s. 14. 
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pade opodstatnená. V niektorých štátoch, napríklad už v spomínanom Nórsku, 
sa odborníci vyjadrujú k spoločenským problémom a bývajú prizývaní 
k vytváraniu účinných riešení.  

Ľudská múdrosť hovorí, že najlepšia je vždy „zlatá stredná cesta“. Ako et-
nologička, zaoberajúca sa hlbšie problémom chudoby, si trúfam povedať, že 
pokiaľ chce dnešná spoločnosť (deklaruje, že chce) riešiť tento problém, musí 
zobrať do úvahy tak jej individuálny ako i spoločenský rozmer. Len motivácia 
chudoby, aby si pomohla sama, bez vytvorenia príležitostí a podpornej siete, je 
rovnako neadekvátnym riešením ako strkanie tisíckoruny opitému žobrákovi 
s nádejou, že to vyrieši jeho situáciu.  
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Príloha číslo 1: Kľúčové výzvy Slovenskej republiky k riešeniu problému 
chudoby, ktoré uvádza v Joint Inclusion Memorandum 
 

 
 KĽÚČOVÉ VÝZVY 

 
1.  Vybudovanie inkluzívneho trhu práce a podpora zamestnanosti ako 

práva a možnosti pre všetkých, najmä pre nezamestnaných 
- Vytvoriť priaznivé podmienky pre rast tvorby pracovných miest 

v súkromnom sektore; 
- Vyvinúť integrovaný systém služieb zamestnanosti a sociálnej pomoci 

najmä pre tých, ktorí sú v riziku dlhodobej nezamestnanosti (ako napríklad 
ľudia s nízkym vzdelaním, so zdravotným postihnutím, starší 
nezamestnaní, príslušníci rómskej etnickej skupiny, osamelí rodičia atď.);  

- Zlepšiť prístup na trh práce prostredníctvom väčšej flexibility pracovných 
podmienok a opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života s 
prioritným zameraním sa na rodičov s malými deťmi vrátane osamelých 
rodičov a tých, ktorí sa starajú o osoby odkázané na starostlivosť iných;  

- Zabezpečiť pracovný príjem, ktorý motivuje k práci; zvýšiť informovanosť 
o motivačných opatreniach a podporiť ich prijatie predovšetkým u 
zraniteľných skupín; 

- Zlepšiť podmienky a možnosti dochádzania za prácou. 
 2. Garancia primeraných príjmov a prostriedkov na ľudský a dôstojný 

život 
- Reformovať systém sociálnej ochrany tak, aby zabránil chudobe tých, ktorí 

sú mimo trhu práce a zároveň podporoval iniciatívu zamestnať sa;  
- Udržať a zlepšenie životných podmienok tých, ktorí sú rizikovými 

skupinami a nie sú schopní vlastným pričinením si zlepšiť adekvátne 
príjmy z dôvodu staroby, choroby, invalidity a zloženia rodiny (neúplné 
rodiny a viacdetné rodiny);  

- Zefektívniť a zosúladiť daňový systém a systém sociálnej ochrany tak, aby 
pomohol domácnostiam s nízkym príjmom z pracovnej činnosti;  

- Rozšíriť systém podpory rodín so závislými deťmi tak, aby sa redukovalo 
ich riziko chudoby a sociálnej exklúzie. 

3. Odstraňovanie nedostatkov v oblasti vzdelávania  
- Zosúladiť výuku na školách s potrebami moderného trhu práce;  
- Udržať a podporovať rovnaký prístup k vzdelávaniu v hlavnom prúde pre 

všetkých v celom systéme vzdelávania (to vyžaduje špecifickú podporu 
vzdelávania znevýhodnených skupín: zdravotne postihnutí, sociálne slabšie 
rodiny, rómske deti); 
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- Na stredných školách zvýšiť podiel všeobecného vzdelávania oproti 
odbornému vzdelávaniu a vytvoriť podmienky pre uspokojovanie 
zvýšeného dopytu po vysokoškolskom štúdiu; 

- Výrazne znížiť počet mladých ľudí, ktorí neukončia školu alebo predčasne 
opustia školský systém so žiadnou alebo veľmi nízkou kvalifikáciou; 

- Odstrániť vzdelanostné nevýhody u dospelých s nízkou kvalifikáciou 
prostredníctvom vytvárania možností ďalšieho vzdelávania 
a rekvalifikácie. 

4.      Zabezpečenie primeraného bývania pre všetkých  
- Rozvinúť integrovanú stratégiu zameranú na bezdomovcov, ktorá by riešila 

otázky bývania (núdzového, prechodného a dlhodobého), zdravotníckych, 
poradenských, komunitných a iných nedosiahnuteľných služieb ako 
aj opatrení na prevenciu bezdomovstva; 

- Zabezpečiť vyššiu kvalitu bývania a primeranú infraštruktúru pre Rómov 
žijúcich v osadách a vyvinúť úsilie pre ich lepšiu integráciu do majoritnej 
spoločnosti;  

- Vytvoriť podmienky pre územnú mobilitu pracovnej sily a dostupnosť 
primeraného bývania pre nižšie príjmové skupiny domácností t.j. 
predovšetkým zvýšiť podiel nájomných bytov v celkovom bytovom fonde 
SR. 

5.   Garancia rovnakého prístupu ku kvalitným sociálnym a zdravotným 
službám a rozvoj ich ponuky a foriem poskytovania 

- Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva poskytovaním kvalitných 
zdravotníckych služieb a zabezpečiť rovnaký prístup k nim aj pre rizikové 
skupiny (starší ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím, nízkopríjmové 
skupiny domácností....); 

- Zintenzívniť vykonávanie sociálnej prevencie, terénnej sociálnej práce, 
ambulantných, stacionárnych a pobytových sociálnych služieb a sociálneho 
poradenstva pre rizikové  skupiny (deti a mládež ohrozené sociálno-
patologickým vývinom, bývalí väzni, bezdomovci, drogovo závislí, deti a 
mládež po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy a pod.); 

- Prekonať fragmentáciu politík, dosiahnuť ich vyššiu koordináciu na 
rôznych úrovniach riadenia, vytvoriť fungujúce partnerstvá pri tvorbe a 
vykonávaní sociálnej politiky (vládne, mimovládne a lokálne organizácie, 
charita, podnikatelský sektor) a zabezpečiť účasť chudobných 
a exkludovaných na tomto procese; 

- Zvýšiť informovanosť v spoločnosti o povahe a rozsahu chudoby 
a exklúzie ako aj o aktivitách potrebných na budovanie inkluzívnej 
spoločnosti.  
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6.  Boj proti diskriminácii, zabezpečenie rovnosti príležitostí a ochrana 
ľudských práv  

- Bojovať proti diskriminácii a stigmatizácii Rómov, presadzovať 
pochopenie sociálno -ekonomickej situácie rómskeho etnika ako problému 
celej spoločnosti; 

- Presadzovať rodový mainstreaming v rámci tvorby legislatívy a kľúčových 
dokumentov vlády; 

- Odstrániť rodovú nerovnosť v odmeňovaní a v štruktúre zamestnaní;  
- Udržať a rozvíjať existujúce sociálne programy poskytujúce potrebnú 

podporu na starostlivosť odkázaných ľudí (deti, starí ľudia, zdravotne 
postihnutí...) ako aj tých, ktorí sa o nich starajú. 

 7.  Regenerácia oblastí s kumulovanými nevýhodami 
- Rozšíriť technickú, dopravnú a sociálnu infraštruktúru na znevýhodnenom 

území, podporovať rozvoj investícií a tvorby pracovných príležitostí; 
- Podporiť poskytovanie informačných a komunikačných technológií v 

znevýhodnených regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti; 
- Dobudovať systémy potrebné na účinnejšie využívanie ESF v boji proti 

chudobe a sociálnej exklúzii hlavne v oblastiach s kumulovanými 
nevýhodami;  

8.  Rozšírenie štatistických systémov a indikátorov o chudobe a exklúzii 
- Zosúladiť štatistické systémy a indikátory tak, aby boli kompatibilné 

s Eurostatom; 
- Zabezpečiť viac informácií o rizikových skupinách ako sú Rómovia, ex-

väzni, bezdomovci, ľudia so zdravotným postihnutím; 
- Zaviesť rod ako povinnú triediacu kategóriu do štatistických systémov 

a indikátorov v oblasti chudoby a exklúzie. 
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Vstupujeme do Európskeho vysokoškolského priestoru? 
 

Marta Botíková 
 

 
Kľúčové slová: transformácia vysokoškolského štúdia, sylaby, kredity, stupne 
vysokoškolského štúdia, študenti etnológie, kolegialita, spoločenský diskurz 
Key words: transformation of the higher education, syllabus, credits, degrees, students 
of ethnology, discourse 
 
The aim of the paper is to draw attention to the inevitable transformation of the 
education system in ethnology. In particular, our Department/Faculty/University have 
already started necessary structural and organisational changes in accordance with the 
opening of the European space of higher education. The transformation of the education 
system does not include only evaluation of students’ work by credits, but involves also 
transformation of a student-teacher relationship to rather colleague-like form. 
Redefining of degrees should contribute to better applicability of the study in students’ 
future careers. We believe that this would lead also to higher popularity of ethnology, 
which has recently, and lets’ hope temporarily, experienced decreasing attention, 
perhaps for an insufficient dissemination of the discipline’s results in the broader 
discourse. At the same time we would like to provide our students with international 
academic experiences. Our ideas about the above mentioned issues are rather 
elaborated and we are dedicated to bring them into reality. 
 

Do diskusie organizovanej redakciou Etnologických rozpráv chcem prispieť 
z hľadiska môjho zástoja v oblasti vysokoškolského vzdelávania v našom od-
bore. Na škole – Filozofickej fakulte Univerzity Komenského – (ak nepočítam 
roky štúdia a postgraduálnej prípravy) pracujem trinásty rok. Nie je to možno 
veľa, avšak stihla som za ten čas pozorovať, zúčastniť sa aj byť medzi iniciá-
tormi mnohého diania. Naviac, myslím, že vďaka tomu, že mám aj mimoškol-
skú odbornú skúsenosť, viaceré veci vidím v prepojení na „odberateľa“, teda na 
širšiu spoločenskú prax. To je východisko, cez ktoré formulujem svoju osobnú 
reflexiu etnológa a vysokoškolského pedagóga o svojom prispení k postave-
niu/zástoju etnológie a etnológov v integrujúcom sa svete.  

Širšiu odbornú verejnosť je dobre podrobnejšie informovať o tom, že vo 
vzdelávacom procese prechádzame obdobím transformácie obsahu i formy vý-
učby. V súčasnosti platný vysokoškolský zákon už berie do úvahy viaceré (ak 
nie všetky) ustanovenia Deklarácie o založení Európskeho vysokoškolského 
priestoru, ktorá bola podpísaná v roku 1999 v Bologni. Táto predstava sa má 
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napĺňať do roku 2010 a smeruje k zlepšeniu všeobecného európskeho systému 
vysokého školstva. Ide predovšetkým o ciele: 
• prijať systém ľahko čitateľných a porovnateľných akademických   hod-

ností, 
• prijať systém s dvoma stupňami (pregraduálnym a graduálnym), 
• zriadiť systém kreditov, 
• zlepšiť mobilitu zdolaním prekážok,  
• zlepšiť európsku spoluprácu v hodnotení kvality, 
• zlepšiť európsku dimenziu vo vysokom školstve 
(viac pozri v príslušných dokumentoch na stránke Slovenskej rektorskej konfe-
rencie www.srk.sk). 

Jedným zo spôsobov prenesenia týchto zásad do praxe vysokoškolského 
vzdelávania aj na Slovensku je vytváranie viac/menej záväzných kritérií pre 
všetky študijné odbory – nakoniec debata o tých pre štúdium etnológie už v 
kruhoch kolegov začala, len nadobudla, podľa môjho názoru málo faktický a 
príliš osobný tón.  

Transformácia štúdia, samozrejme, nie je len o tom, že naše známky sa me-
nia na písmená, ale najmä o tom, čo koľko stojí (v dnešnom svete veľmi zro-
zumiteľné meranie). Kredit je vyjadrením ceny duchovnej, ideovej aj materiál-
nej. Koľko práce stojí poslucháča i pedagóga naplniť ideálny stav. (A tiež – kto 
to zaplatí – ale to je predmet diskusie na iné fórum). Teda pri zavádzaní kredi-
tového systému sa nám možno zdalo, že je kredit platformou potenciálneho 
boja o prestíž (či sú moje – tvoje predmety „drahšie“ – „lacnejšie“). Nestalo sa 
tak, pretože prepočet sa riadi hodinami priamej výučby, povinnosťami i počtom 
strán prečítanej literatúry, a tak vzniká „cena“ pomerne presne merateľná. 

Vzdelanie sa (nebezpečne?) blíži tovaru. Sylaby sa stávajú kontraktom. 
Toto všetko je zmena, ktorá vstupuje do pedagogického procesu a akokoľvek sa 
môže zdať formálna, potrvá ešte chvíľu, kým si túto skutočnosť osvoja obe 
„zmluvné“ strany, pedagógovia i študenti (pozrite, celkom mimovoľne som 
dala výraz zmluvné – zatiaľ– do úvodzoviek). Chcem veriť, a nielen veriť, ale 
aj povzbudzovať seba aj svojich kolegov k tomu, aby sme zabránili tomuto 
zmluvnému redukcionizmu. On je dobrou pragmatickou základňou, na ktorej 
možno budovať odborné aj osobné/osobnostné vzťahy. Pre vzájomné obohaco-
vanie vo výučbovom procese by teda nemal predstavovať prekážku, ale naopak 
– uľahčiť a vyjasniť komunikáciu. V novom európskom systéme nie je pot-
rebné podľahnúť úradníčeniu, naopak, keď sú pravidlá jasné a dohodnuté, ne-
dohadujme sa o nich a svoju tvorivú energiu naozaj venujme tvorivej práci s 
poslucháčmi. 

Myslím, že vítanou zmenou je vyjasnenie stupňov štúdia. Kým v nedávnej 
minulosti ani štát ani škola neboli motivovaní ani pripravení na výstavbu, resp. 
využitie bakalárskeho štúdia, resp. stupňa vzdelania, náš nový vysokoškolský 
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zákon, ktorý, ako vidíte, predstavuje nasmerovanie k európskym štandardom aj 
ich zapracovanie, rozoznáva tri stupne štúdia: bakalárske, magisterské a dokto-
randské. Nie je treba mať obavu z nejakého „rýchlovýkrmu“, aj keď, samo-
zrejme, existuje riziko, že bakalári, ktorí vyjdú zo školy skôr, obsadia miesta 
určené pre magistrov – na to však nemá natoľko vplyv škola, ale spoločenská 
prax, ktorá je ochotná brať menší rozsah vedomostí a zručností najmä preto, že 
je za nižšiu cenu. Adresujem to priam možno ako výzvu pre našich partnerov v 
praxi, aby nám pomáhali motivovať mladých ľudí k vyššiemu vzdelávaniu tým, 
že pre nich pracovné príležitosti „nepredajú“ za nižšiu cenu, ako je požadovaný 
štandard. 

Možno pár poznámok aj k tomu, čo je náplňou štúdia podľa novších kon-
cepcií a načo komu bude v Európe. Predovšetkým sa náš spôsob štúdia na Ka-
tedre etnológie a kultúrnej antropológie (KEKA FiF UK) tak ako doteraz aj 
naďalej vyznačuje snahou po prehľadnosti. Chceme aby najmä v úvode štúdia 
naši poslucháči získali „prehľad“ (a počujem Vaše námietky o možnej po-
vrchnosti takejto koncepcie). Vychádzame však zo skutočnosti, že sa náš pred-
met štúdia nevyučuje na strednej škole. Nedostali sme sa do ich osnov napriek 
viacročnej snahe učiteľov aj vedenia katedry a rokovaniam s ministerstvom 
školstva, až komunikácia v tomto smere zanikla pre nedostatok síl bojovať „s 
veternými mlynmi“ na našej strane a nezáujmom zo strany druhej. (Viem, že 
existujú rôzne iniciatívy a pokusy v tomto smere, možno by bolo dobre sa tiež s 
nimi širšie oboznámiť.) Ale späť k výučbe. Prichádzajú k nám mladí ľudia po 
maturite – obyčajne citliví na svoje okolie, reflektujúci svoju skúsenosť z ro-
dinnej výchovy, niekedy aj inakosť najrôznejšieho druhu, hľadajúci pre ňu vy-
svetlenie, iní posadnutí kultúrnou inakosťou ďalekého sveta. Zatiaľ ešte 
zriedka, ale stále častejšie sme druhou voľbou. Môžeme byť poistkou aj za at-
raktívne a k zdanlivo lukratívnemu povolaniu vedúce štúdium práva. Prax uka-
zuje oba varianty – mladí ľudia po absolvovaní práva prichádzajú k nám, alebo 
po absolvovaní etnológie idú študovať právo. Zaujímavú poistku predstavujeme 
aj za iné, nekaždodenné, zväčša „pozorovateľské“ disciplíny, v poslednom čase 
napríklad ako sú scenáristika alebo dokumentaristika. 

Poslucháčov „adeptov“ máme (čo zväčša) správnych ľudí – ako sme boli aj 
my, však? Žiaľ, záujemcov o náš odbor je celkovo stále menej, a tak výučbu 
ohrozujú tabuľkové administratívne merania výkonnosti našich pedagógov.  

Práve preto, či napriek tomu – mali by sme sa vedieť odpútať od bezpečia 
„prehľadov“ a viac ako doteraz sa vyberať so študentmi do oblasti konkrétnych 
problémov a ich analýzy. Seminárne cvičenia v kurzoch by už nemali byť len 
o referátoch, ale aj o riešeniach zadaní, ktoré prináša život okolo nás. Prečo 
nechcú starostovia obcí A či B azylový dom pre utečencov či ich deti? V čom 
tkvie základ úspechu Harryho Pottera či Pána prsteňov alebo v akých šatách 
nastúpila na ľad naša reprezentantka na majstrovstvách Európy v krasokorču-
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ľovaní? To sú témy, ktoré už v našich seminároch žijú. Ubezpečujem Vás, že 
naši študenti sa učia formulovať svoje stanoviská a semináre tohto druhu nie sú 
žiadnou formálnou nudou. Je to zmena, ktorá vyvoláva nové požiadavky aj na 
strane pedagóga. V diskusii sa môže objaviť problém – a prečo by nie – na 
ktorý nevieme odpovedať. Je tá naša koža taká drahá, aby sme ju neniesli na 
trh? Vlastne v novom spôsobe výučby nastáva dobrý čas – neomylnosť ako 
základ autority ustupuje a spolupráca by mala vyzerať inak – učiteľ (rokmi štú-
dia, pozorovania, praxou, dlhodobým neustálym cvičením sa v analýze) – 
mierne zvýhodnený pred študentom, ktorého nekonformnosť, novátorstvo, čer-
stvá invencia – môžu hendikep vyrovnať a spolu – učiteľ aj poslucháč – môžu 
objavovať či formulovať problémy a ich riešenia. (Obsah zátvoriek je mienený 
len štatisticky, z hľadiska predpokladaného výskytu jednotlivých vlastností a sú 
možné aj iné frekvencie a typológie.) 

S výbavou „prehľadov“ a s kolegiálnym prístupom medzi pedagógmi a štu-
dentmi je možné vo vyšších ročníkoch čím ďalej tým viac priestoru venovať 
špecializovaným otázkam jednotlivých oblastí kultúry a spôsobu života, či 
otázkam, ktoré prináša spoločenská prax, a to od úrovne seminárnych prác až 
po diplomové. Apropo – diplomové práce, i to je časť mapovania výsledkov 
nášho pedagogického snaženia. Tešíme sa, keď sú práce alebo ich časti publi-
kované – a ešte viac, keď sú aj citované – totiž, že kde vznikli a kto je spoluú-
častný svojím dielom na ich vzniku. Nie je to ješitnosť, len prostá satisfakcia, 
ktorú nezaplatí žiaden honorár. 

Samostatní aj hľadajúci ideme „do Európy“. Máme ďalej pestovať svoje ne-
zameniteľné kultúrne dedičstvo? Myslím, že áno. Možno len trochu iným spô-
sobom ako tomu bolo doposiaľ. Kultúrna jedinečnosť, výnimočnosť, špecific-
kosť sú vzácne hodnoty, avšak neexistujú bez pomenovania ľudskej všeobec-
nosti, či všeobecnej ľudskosti. 

Už i teraz sa snažíme – napríklad hľadať viac nástrojov poznania v metó-
dach historickej antropológie a kultúrnych dejín. Pohľad na synchrónne procesy 
je zaiste vždy najpríťažlivejší. Etnológia má k nemu svoju metodologickú vý-
zbroj, prípravu. Len o výsledkoch hovorí potichu, akoby radšej len pre seba – 
až sa nás spoločnosť prestala pýtať. (Samozrejme sme v kurze masovokomuni-
kačných prostriedkov najradšej v čase vianočnom a veľkonočnom – až o to 
pomaly ani nestojíme). Získať späť hlas na vysvetľovanie súčasných dejov – tu 
je naša európska aj vlastivedná príležitosť. Nielen nepokoje, nedorozumenia, 
etnické či sociálne, ale čo tak aj „dorozumenia“? Veď aj tie potrebujú vysvetle-
nia, nielen sviatky, ale aj všedné dni majú svoje zákonitosti. Máme dávať o 
nich vedieť.  

Novou európskou otvorenosťou sa nám otvorí nový svet literatúry, verím, 
že aj publikačných príležitostí, možnosť ďalších prezentácií (i konfrontácií) 

Etnologické rozpravy 1/2004 

 69

vedomostí aj výsledkov. A načo zatiaľ nemáme, v tom nás okolnosti prinútia 
dovzdelať sa – veď plávať sa učíme plávaním. 

Ako z doteraz uvedeného vyplýva, som naladená optimisticky. Mnohé zá-
visí od nás – a to je dobré východisko i šanca. Sme čím ďalej, tým lepšie aj 
jazykovo pripravení – naši študenti sa – ako som mala možnosť byť pritom – 
nedajú zahanbiť na medzinárodných fórach, študentských konferenciách či let-
ných školách. 

Teším sa na projekt joint degrees – štúdium, kde budú vandrovní tovariši 
magisterského štúdia striedať školy v medzinárodnej škále. Nie bez hrdosti 
spomeniem, že nás už v tomto smere partnerské školy zo zahraničia „požiadali 
o ruku“. 

 Nič nedostaneme zadarmo. Ani vo vede ani v učení. Myslím, že ani „Eu-
rópa“ nie je darček previazaný stužkou. Sú to otvorené dvere a výzva. Na po-
zdrave zo stužkovej sme mali ako motto úryvok básne R. Fábryho. Vtedy bol 
príliš idealistický, v spojení s našou mladosťou.... Dnes som rada, že sú to slová 
stále aktuálnejšie, že im môžem viac rozumieť:  

Záleží iba na tom jak sa rozvírime do atómov./Či vo vzduchu, či vo vode/či 
vsiakneme sa do zeme,/ či rozkvitneme na púšti,/ či v brázde nájdeme si domov./ 
V kvetoch jari či jesene/ To ešte neviem...      
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At the threshold of 21st Century, seeking the common approaches to the Holocaust 
education has become a vital issue preoccupying especially the European Union 
countries. Both researchers and pedagogues focusing on teaching methods or the 
Holocaust try to come to the solution how to teach about the Holocaust. Already before 
the EU extension Slovak specialists joined this endeavour. The author writes about her 
experiences with the issue and relates the Slovak conditions with the overall European 
tendencies. 
 

Vstup do Európskej únie mnohých z nás prinútil k sebareflexii, vymedze-
niu vlastného miesta v nej – či už v rozmere ľudskom alebo profesijnom. Moju 
pracovnú náplň už takmer desať rokov tvorí okrem vedeckovýskumných úloh 
v Ústave etnológie SAV aj lektorsko-manažerská práca v Nadácii Milana Ši-
mečku, kde koordinujem vzdelávacie projekty týkajúce sa holokaustu na Slo-
vensku. Svoju prácu sa snažím vnímať v kontexte vedomostí o európskych 
trendoch v tejto problematike. Takéto porovnávanie pokladám za dôležité, ak 
mám smerovať v pomyselnej profesijnej ceste k vyššej kvalite, preto sa porov-
nám, ale aj inšpirujem skúsenosťami európskych kolegov. 

Holokaust ako jedinečný fenomén histórie ľudstva 20. storočia v sebe 
ukrýva mnohoúrovňový komplex problémov, tém, otázok, prístupov 
a interpretácií – odborných, vedeckých, ale predovšetkým ľudských. Bez 
ohľadu na to, ako intenzívne si to každý z nás uvedomuje či pripúšťa, je aj na-
šou minulosťou a prítomnosťou.   

V európskych štátoch je možné približne od 80. rokov minulého storočia 
sledovať spoločný trend (diferencujúci sa intenzitou aplikácie) – výraznejšie 
zastúpenie dejín 20. storočia v učebných osnovách predovšetkým stredných 
škôl.  

Na výučbu „novšej“ histórie sa kladie väčší dôraz aj napriek námietkam zo 
strany tvorcov učebných osnov, ktorí argumentujú tým, že učitelia i žiaci, ktorí 
boli sami súčasťou daných udalostí, ich ťažko môžu „nezaťažene“ hodnotiť.  

Výučba dejín 20. storočia v Európe nie je pochopiteľne identická, vychá-
dza z tradícií vzdelávania každého jedného štátu, podpisuje sa pod ňu mnoho 
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faktorov, nezanedbateľným bol/je politický systém štátu, jeho nedávna minu-
losť. Tak sa v postkomunistických štátoch Európy aj dnes vyučujú národné 
dejiny zväčša separátne od svetových, resp. európskych, kým v „západoeuróp-
skych“ krajinách sa výučba rozšírila o komplexnejší pohľad na jednotlivé eu-
rópske regióny v 20. storočí, o problematiku studenej vojny, vývoj Európskej 
únie a pod. Metodika výučby dejepisu v týchto krajinách sleduje trendy 
v akademickom prostredí, čo sa odráža v pohybe ich školských systémov sme-
rom k sociálnym, hospodárskym a kultúrnym dejinám, či dokonca k histórii 
myslenia, politiky a diplomacie. V tomto kontexte možno Slovensko hodnotiť 
ako krajinu, ktorá prešla prvé kroky, ale ešte je iba na začiatku cesty.  

Problematika holokaustu tvorí v mnohých európskych krajinách (predo-
všetkým v tých bez komunistickej skúsenosti, ale nielen) súčasť učebných 
osnov najčastejšie stredných škôl. Na Slovensku sa holokaust vyučuje v rámci 
dvoch vyučovacích hodín, ktoré naše osnovy vymedzili pre dejiny druhej sve-
tovej vojny ako celku. To, že je to žalostne malý priestor vedia najlepšie vyu-
čujúci, ale som si istá, že by vedeli okamžite vymenovať minimálne ďalších 
desať problémových okruhov, na ktoré tiež nemajú priestor a čas. Paradoxne 
práve kvôli tejto situácii som sa ja ako etnologička dostala ku vzdelávaniu 
o holokauste na Slovensku.  

Všetko to začalo v roku 1995, keď som bola súčasťou pracovného tímu 
v medzinárodnom projekte Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Na Slovensku 
ho realizovala Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s univerzitou v Yale v 
USA. Výsledkom projektu je dnes na Slovensku jedinečná zbierka holokausto-
vých svedectiev zaznamenaných na videopásky. 150 židovských a 70 rómskych 
spomienok ľudí zo Slovenska na holokaust je východiskovou bázou, za pomoci 
ktorej v súčasnosti napĺňam druhý zámer projektu – využiť tieto osobné výpo-
vede vo vzdelávacom procese. Už siedmy rok robím prednášky na tému Holo-
kaust na Slovensku pre pedagógov, študentov a žiakov stredných aj základných 
škôl po celom Slovensku. Každá prednáška zohľadňuje potreby a predstavy 
auditória, ich zameranie i vek. Otázka, ktorá je stále veľmi aktuálna znie: ako 
učiť o holokauste.  

Vďaka môjmu etnologickému zameraniu vnímam historický fenomén ho-
lokaust ako veľmi komplikovaný systém problémov, ktoré sa dotýkajú predo-
všetkým otázok: 
- identity (konštruovanie predstáv „o sebe“ a „o druhých“); 
- kultúrnych stereotypov a predsudkov; 
- vzťahu majority a minority v multikultúrnej spoločnosti (procesy asimilá-

cie, akulturácie); 
- politickej moci, totalitných režimov a občianskej spoločnosti (úloha 

ideológií, propagandy pri formovaní medziskupinových vzťahov), ale aj 
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takých „obyčajných“ ako sú etické a morálne princípy a vôbec hodnotové 
orientácie jednotlivca a jeho myslenie a konanie v stresových situáciách. 
Počas rokov mojej edukačnej praxe som si potvrdila, že tieto otázky sa 

premietajú aj do procesu výučby, sú prítomné pri každej prednáške a diskusii – 
vo vzťahu vyučujúci a poslucháči sa aktivizujú a zviditeľňujú: v zaujatí posto-
jov, v argumentácii. 

V európskej histórii 20. storočia možno nájsť témy, ktoré sa dajú označiť 
za kontroverzné a citlivé. Medzi ne patria napríklad etnické čistky, pogromy, 
vojnové zločiny, kolaborácia s okupačnou/totalitnou mocou, porušovanie me-
dzinárodných zmlúv, ľudských práv, náboženské prenasledovanie a ďalšie. 
Pravdepodobne väčšina problémov, ktoré obsahuje dejepis je svojím spôsobom 
kontroverzných - často už názory dvoch historikov, ich interpretácie konkrétnej 
historickej udalosti predstavujú dva nezlučiteľné prístupy. Hoci mnohokrát ide 
„len“ o akademické rozpory, niekedy môžu rozdeľovať celé skupiny, spoloč-
nosti či susedné krajiny. Citlivé otázky moderných dejín, dejín 20. storočia bý-
vajú zväčša zároveň kontroverzné, no ich citlivosť spočíva v tom, že sa týkajú 
určitého bolestného, ponižujúceho či tragického obdobia v dejinách spoloč-
nosti, národa, krajiny. Holokaust, a teda aj holokaust na Slovensku, takýmto 
obdobím nesporne je. Presviedča ma o tom každá moja vlastná prednáška, ale 
aj reakcie a diskusie v médiách pri výročiach týkajúcich sa slovenského vojno-
vého štátu (1939-1945), či prístup politických, ekonomických a intelektuálnych 
elít u nás k tomuto historickému obdobiu. Preto problematiku holokaustu 
v súčasnosti vnímam aj cez prizmu kritickej reflexie vlastných moderných de-
jín, vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou a v neposlednom rade cez potrebu 
kritického myslenia v našom každodennom živote. 

Svoje názory a myšlienky som si mala možnosť porovnať, overiť či kori-
govať pri medzinárodnej konfrontácii v rámci zimného seminára pre učiteľov 
holokaustu v januári 2004, ktorú pravidelne poriada The International School 
for Holocaust Studies, Yad Vashem v Jeruzaleme. Ocitla som sa v 25 člennej 
skupine ľudí, ktorí sa na rozličnej úrovni a s rôznou intenzitou venujú výučbe 
holokaustu. Zišli sa tu učitelia základných a stredných škôl, prednášajúci z aka-
demických pracovísk, múzeí a mimovládnych vzdelávacích organizácií. Deviati 
(z Estónska, Litvy, Lotyšska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Českej republiky 
a Slovenska) so skúsenosťou s budovaním socializmu. Túto rôznorodú skupinu 
spájala spoločná téma holokaust vo vzdelávacom procese. Spoločne sme dostali 
trojtýždňovú lekciu, aké metódy pri výučbe uprednostňujú v Yad Vashem. Toto 
multi-pracovisko (zahŕňa v sebe okrem zmienenej školy aj výskumné praco-
visko, archívy a muzeálne pracoviská) je vo svete uznávanou autoritou, preto 
bolo veľmi inšpiratívne spoznať ich ciele a stratégie. Potešilo ma, že v podstate 
som si svoje prednášky vystavala veľmi podobne, ako to robia odborníci z Yad 
Vashem. Pedagogickí experti tohto pracoviska doporučujú orientovať sa pri 
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práci so žiakmi na ľudské dilemy tohto obdobia (napríklad židia ako integrálna 
súčasť spoločnosti v 30. rokoch 20. storočia v Nemecku, Rakúsku a ich zvažo-
vanie odísť/neodísť z krajiny v dôsledku zhoršujúcich sa pomerov).  

Ako etnologička som „viac doma“ na mikroúrovni, procesy každodennej 
medziskupinovej komunikácie sú mi najbližšie, preto učím o holokauste 
z pohľadu jednotlivca, v čom mi vynikajúco pomáhajú videozáznamy biogra-
fických rozprávaní tých, ktorí prežili. Pochopiteľne, potrebná je už určitá ve-
domosť o danom historickom období, istý historický kontext – preto je pre mňa 
zatiaľ najvýhodnejšie prednášať študentom na stredných školách a vyššie, nie 
mladším. 

Dôležitá a určite poučná bola aj každodenná diskusia, porovnávanie prístu-
pov, situácií a skúseností, ktoré predstavoval každý jeden účastník seminára. 
Spôsob výučby, metodologické prístupy a stratégie sa rôznili aj v závislosti od 
charakteru pracoviska, no jednoznačne hlavným deliacim kritériom bola ne-
dávna komunistická minulosť, resp. sloboda prejavu a prístupu k informáciám 
v občianskych demokratických spoločnostiach a to všetko v kontexte fenoménu 
holokaustu a jeho akceptácii Európou, resp. krajinami, ktoré radíme 
k západoeurópsko-americkej kultúrnej oblasti. Kolegovia zo „západnej Eu-
rópy“ už viac ako dve desaťročia „vylepšujú“ vlastné vzdelávacie postupy. 
V súčasnosti, resp. od 90. rokov 20. storočia, je tendencia ich zjednotiť a využiť 
nové učebné pomôcky, ktoré by obsahovali primárne aj sekundárne pramene, 
žiaci by ich mali možnosť sami analyzovať, hodnotiť a interpretovať. Vhodné 
sú tiež informácie subjektívne – výpovede pamätníkov, memoáre, denníky, 
fotografie. Rada Európy pripravuje korpus metodických materiálov, ktorý by 
mal obsahovať 50 sád dokumentov približujúcich holokaust z tých najrozličnej-
ších aspektov, v rôznych historických súvislostiach jednotlivých európskych 
krajín.  

Postkomunistické krajiny na cestu vzdelávania o holokauste ako špecific-
kom fenoméne 20. storočia nastúpili až po zrútení totalitných režimov vo svo-
jich krajinách koncom minulého storočia. Nie je to jednoduchá cesta. Mladé 
nezávislé štáty sú konfrontované s problematickými kapitolami svojich moder-
ných dejín, hľadajú schodnú cestu, ako sa s nimi vyrovnávať. Nazdávam sa, že 
by sme sa mali (a myslím, že v prípade problematiky holokaustu to aj robíme) 
inšpirovať tým, ako to robili a robia okolité európske krajiny. 

Užitočné je v tomto prípade sledovať, akými spôsobmi pracujú na poli 
vzdelávania o holokauste v Českej republike, kde majú istý „náskok“. Kým na 
Slovensku neexistuje strešná štátna inštitúcia, ktorá by koordinovala vzdeláva-
cie i výskumné aktivity týkajúce sa problematiky holokaustu, v Čechách túto 
rolu prebral Pamätník geta v Terezíne. Pracovisko ponúka dnes metodologicky 
prepracované semináre šité na mieru pre pedagógov, deti i mládež. Je akredito-
vaným inštitútom (akreditáciu získalo od Ministerstva školstva, hoci samotné 
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spadá pod rezort kultúry), ktorý poskytuje vzdelávanie na rozličných úrovniach, 
aj v medzinárodnom kontexte. Rovnako iniciatívy a projekty Židovského mú-
zea v Prahe a Múzea rómskej kultúry v Brne sa už zapísali do povedomia od-
bornej i laickej verejnosti v českých zemiach, majúc plnú podporu kancelárie 
prezidenta, vládnych predstaviteľov i médií.  

Na jar roku 1998 inicioval švédsky ministerský predseda Göran Persson 
vznik medzinárodnej organizácie Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance, and Research (ITF). Členmi tejto organi-
zácie sú zatiaľ Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Taliansko, Holandsko, 
Poľsko, Švédsko, Veľká Británia a Spojené štáty americké. Pracovnú skupinu 
každého štátu tvoria zástupcovia vlády a predovšetkým experti – historici 
a pedagógovia, nezávislým poradcom sa stal Prof. Yehuda Bauer, bývalý šéf 
inštitútu Yad Vashem v Jeruzaleme. Ostatné európske krajiny môžu pod gestor-
stvom členského štátu vstupovať do riešenia vlastných aj spoločných projektov.  

Slovensko v spolupráci s členskými krajinami ITF – Nemeckom 
a Rakúskom – realizuje v súčasnosti projekt Vzdelávanie o holokauste. Ten sa 
skladá z dvoch základných častí. Prvú tvorili odborné semináre a workshopy 
pre pedagógov stredných škôl. Na Slovensku im prednášali odborníci 
v problematike holokaustu – historici Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský, filo-
zof Egon Gál, etnológ Peter Salner (do tejto skupiny som sa dostala aj ja), 
hlavný dôraz však spočíval na exkurziách a prezentáciách na špecializovaných 
pracoviskách v Rakúsku a Nemecku (napríklad bývalý vyhladzovací tábor 
v Dachau, House of Wannsee Conference). V druhej časti sa projekt orientoval 
na prípravu novej učebnej pomôcky pre pedagógov. Ide o tzv. vzdelávací balí-
ček pozostávajúci z učebnice, pracovného zošita a videonahrávky zostrihu 
spomienok ľudí na holokaust na Slovensku, ktorý by mal byť do konca tohto 
roku distribuovaný na metodické centrá patriace priamo pod ministerstvo škol-
stva a odtiaľ na stredné školy. Je to prvý krok, ktorý by mal priniesť pedagó-
gom i študentom ucelené informácie, návody postupov a požívanie rôznoro-
dých prameňov na výučbu tejto témy nielen na hodinách dejepisu, ale aj etiky, 
občianskej náuky a podobne. 

Popri týchto „oficiálnych“ aktivitách sa už niekoľko rokov na poli eduká-
cie pedagógov aj študentov v problematike holokaustu, ľudských práv 
a multikultúrnej výchovy prezentuje práve Nadácia Milana Šimečku. Vzdelá-
vacie projekty, ktoré realizuje majú kvalitnú úroveň – obsahom i formou. Pre 
ľudí z akademického prostredia predstavujú možnosť overiť si teoretické vý-
chodiská a metodologické postupy v praxi, na druhej strane im zasa vyučovací 
proces prináša vzácne podnety a inšpirácie, ktoré môžu uplatniť vo svojich vý-
skumných aktivitách. Vo vzdelávaní o holokauste ako mnohovrstevnej téme 
o ľudskom správaní (tak ju vnímam) majú podľa môjho názoru čo povedať 
nielen výskumy a archívne bádania historikov, ale aj etnológov, sociálnych 

Etnologické rozpravy 1/2004 

 75

psychológov, sociológov a ďalších odborníkov. Spravili sme už prvé kroky, ale 
v porovnaní s európskou úrovňou u nás cítiť nedostatky v koncepčnom aj in-
štitucionálnom ukotvení. Ono by mohlo celé naše vzdelávanie, bádanie 
a poznanie o holokauste posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň.  
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In May 2004, Slovakia became the member state of the European Union. Through this 
step the country officially entered a broader geo-political and socio-economic context. 
However, the EU, in spite of its principal importance for the countries of Central and 
Eastern Europe, is not the only transnational structure that has been influencing the 
direction of development of the Slovak society and definitions of its political and 
economic priorities. This article looks at the United Nations Development Programme 
(UNDP) from the perspective of its role in defining the concept of human development 
in the new millennium and briefly discusses the activities of UNDP in the countries of 
the former soviet block as these have unfolded over the past decade. The article suggests 
that the activities, roles and impact of development aid in general and UNDP in 
particular in the former communist countries merit a closer attention of ethnology due 
to their relevance for setting developmental priorities and influencing the nature of 
social change in the region. 
 

Májovým rozšírením Európskej únie sa Slovensko oficiálne zaradilo do 
širšieho geopolitického rámca a sociálno-ekonomického kontextu. Vstup Slo-
venska do EÚ je vyústením integračných procesov, ktoré v mnohých oblastiach 
významne ovplyvnili realitu života na Slovensku a už niekoľko rokov určujú 
orientáciu vývoja slovenskej spoločnosti a definovanie politických 
a ekonomických priorít. Napriek svojej nespornej dôležitosti a prevahe nie je 
EÚ jediným nadnárodným kontextom, ktorý má dopad na priebeh a povahu 
spoločenských zmien v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Turbulentný 
a často problematický či rozporuplný vývoj spojený s post-socialistickou trans-
formáciou v mnohých krajinách upozornil na potrebu venovať pozornosť otáz-
kam politického smerovania a ekonomického a spoločenského rozvoja. Bývalé 
socialistické krajiny sa dostali do sféry pozornosti a záujmu aj z hľadiska glo-
bálneho rozvoja ľudstva. Jednou z najväčších globálnych rozvojových organi-
zácií, je Rozvojový program OSN (UNDP), ktorý od pádu železnej opony spo-
lupracuje s jednotlivými národnými vládami pri určovaní rozvojových priorít 
a spolufinancovaní rozvojových programov. UNDP je teda jedným z dôležitých 
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aktérov a spolutvorcov spoločenskej transformácie, ktorý sa významnou mierou 
podieľa na jej dynamike ako aj definovaní rozvojových oblastí, trendov 
a charakteristík. Z tohto hľadiska považujem za zaujímavé vniesť do zorného 
uhla pohľadu etnológie aj informácie o problematike globálnych koncepcií so-
ciálneho rozvoja a ich „domestifikáciu“ v podmienkach strednej a východnej 
Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu.  

 
UNDP a nový koncept rozvoja 
 

United Nations Development Programme (UNDP) bol založený v roku 
1965 na koordinovanie programu technickej pomoci Špeciálneho fondu OSN. 
V roku 1971 sa tieto dve inštitúcie plne zlúčili. UNDP je v súčasnosti najväč-
šou agentúrou OSN. Jeho hlavnou úlohou je tvorba koncepcií a programov 
ekonomického a sociálneho rozvoja a poskytovanie expertnej aj finančnej po-
moci pri ich realizácii. UNDP je vlastne exekutívnym orgánom Ekonomickej a 
sociálnej rady OSN. Hlavné sídlo UNDP je v New Yorku, ale organizácia má 
pomerne voľnú štruktúru, operuje na globálnej báze a v súčasnosti pôsobí v 166 
krajinách sveta.  

Za posledné desaťročie prešlo UNDP zásadnou zmenou v prístupe k roz-
vojovým programom a k ponímaniu koncepcie rozvoja, ktorá sa odkláňa od 
orientácie na ekonomický rast a makroekonomický rozvoj a HDP ako jeho 
hlavný ukazovateľ. Od konca 80. rokov začalo UNDP presadzovať alternatívny 
koncept rozvoja, ktorý v oveľa väčšej miere akcentuje jeho ľudskú a sociálnu 
dimenziu. Za hlavné merítko rozvoja už nepovažuje len čisto ekonomické indi-
kátory, ale sociálny rozvoj a v rámci neho rozširovanie možností ľudského 
rastu a uplatnenia ľudských schopností a daností. Ľudský rozvoj v tomto poní-
maní je v prvom rade o kvalite života a o tvorbe takého prostredia, v ktorom 
môžu ľudia naplno rozvinúť svoj potenciál a viesť produktívny život, ktorý 
bude v súlade s ich potrebami a záujmami. Rozvoj musí teda smerovať k napl-
neniu takých významných sociálnych cieľov, ako sú redukcia chudoby a zlep-
šenie kvality života, či zlepšenie príležitostí na kvalitnejšie vzdelanie a zdravie. 
Ekonomický rast nie je cieľom sám o sebe, ale len prostriedkom na realizáciu 
ľudského potenciálu a rozširovanie možností viesť dlhší a zdravší život, mať 
možnosť vzdelávať sa, participovať na živote svojich komunít a mať prístup k 
zdrojom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie slušnej životnej úrovne.  

Dôvodov pre odklon od tradičného dôrazu na makroekonomické ukazova-
tele bolo niekoľko. K najdôležitejším patrila skutočnosť, na ktorú už dlhší čas 
poukazovala kritika najmä z akademických radov, že makroekonomický rast 
automaticky neprináša sociálny rozvoj (ako to predpokladali dovtedy prevlá-
dajúce ekonomické teórie), a že hrubý domáci produkt (HDP) je iba indikáto-
rom priemerného ekonomického rastu. Ako taký zakrýva mieru nerovnosti dis-
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tribúcie zdrojov, a teda mieru nerovnosti medzi jednotlivými sociálnymi skupi-
nami a sektormi spoločnosti nielen v tzv. rozvojom svete, ale aj v industrializo-
vaných krajinách. Na základe nového konceptu ľudského rozvoja vypracovalo 
UNDP tzv. Index ľudského rozvoja (Human Development Index, HDI), ktorý 
okrem HDP zohľadňuje aj strednú dĺžku života pri narodení1 a vzdelanostnú 
úroveň obyvateľstva. Prostredníctvom HDI je možné lepšie zmerať a porovnať 
disparitu medzi priemernou mierou ekonomického rastu a sociálnym rozvojom 
a kvalitou života.2 Od roku 1990 publikuje UNDP každoročne „Správu 
o rozvoji ľudstva“ (Human Development Report),3 ktorej prílohou je aj Human 
Development Index. Jednotlivé správy sú tematicky zamerané a každá z nich sa 
venuje problematike rozvoja z iného uhla pohľadu a zohľadňuje aktuálne alebo 
najpálčivejšie otázky rozvoja z globálneho hľadiska. Okrem každoročných glo-
bálnych správ publikuje UNDP aj tematické regionálne a národné rozvojové 
správy.4 

 Ďalším krokom k reformulácii dovtedajšieho ponímania rozvoja bola 
Svetová konferencia o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa pod záštitou OSN 
konala v roku 1992 v Rio de Janeiro. Na tejto konferencii sa 178 vlád sveta 
zaviazalo prijať a dodržiavať princípy trvalo udržateľného rozvoja. Sumit v Riu 
bol jedným z vyústení dlhoročnej, a stále pokračujúcej, diskusie o environ-
mentálnych dopadoch rozvoja a definoval trvalo udržateľný rozvoj ako model, 
ktorý berie do úvahy základné prepojenia medzi ekonomickým rastom, sociál-
nou spravodlivosťou a ochranou životného prostredia.5  

V tomto duchu začal aj UNDP presadzovať koncept celostne chápaného 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je definovaný ako rozvoj, ktorý umožňuje 
uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky 
budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb. Trvalo udržateľný rozvoj kla-

                                                           
1 Priemerný počet rokov, ktoré pravdepodobne prežije práve narodená osoba za predpokladu, že sa 
úmrtnostné pomery nezmenia. 
2 Napríklad USA, ktoré sú v HDP na obyvateľa na 2. mieste za Luxemburskom, sa na HDI radia až 
na 7. miesto, 19. Austrália je podľa HDI na 4. mieste a Slovensko, ktore je podľa HDP na 
obyvateľa na 59. mieste, je podľa HDI z roku 2003 o 20 miest vyššie – na 39. mieste na svete. 
3 Pozri http://hdr.undp.org/reports/default.cfm  
4 O Slovensku bolo doteraz publikovaných 5 národných správ. Pozri 
http://hdr.undp.org/reports/view_reports.cfm?country=SLO&countryname=SLOVAK%20REPUB
LIC%20. 
Na regionálnej úrovni sa strednou a východnou Európu zaoberá 6 doteraz publikovaných 
regionálnychj správ. Pozri 
http://hdr.undp.org/reports/view_reports.cfm?region=EEU&regionname=EASTERN%20EUROPE
&start=1  
5 Diskusia o koncepte trvalo udržateľného rozvoja prebiehala už zhruba od obdobia prelomu 60.–
70. rokov 20. storočia a bola založená na poznaní, že neobmedzený a nekontrolovaný rast v 
akejkoľvek oblasti (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) nie je udržateľný v prostredí 
reálne existujúcich obmedzených zdrojov, a preto je treba dovtedy prevládajúci model industriálnej 
civilizácie nahradiť inou, trvalejšou a spravodlivejšou, rozvojovou koncepciou (pozri www.tur.sk). 
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die dôraz najmä na miestny rozvoj, ktorý smeruje k eliminácii chudoby a integ-
rácii marginalizovaných skupín a zároveň berie do úvahy environmentálne 
otázky a nenarúša prírodné prostredie. Tieto princípy formuloval sumit v Riu 
do tzv. Agendy 21, ktorú sa zaviazali plniť zástupcovia všetkých krajín zúčast-
nených na sumite.6 

Sumit v Riu bol súčasťou série globálnych konferencií o rozvoji, ľudských 
právach a bezpečnosti, ktoré sa konali pod záštitou OSN v priebehu 90. rokov 
(napríklad globálna konferencia o sociálnom rozvoji, globálna konferencia o 
ženách, globálna konferencia o rasizme), ktoré boli čiastkovými krokmi na 
ceste k formulovaniu globálnej rozvojovej koncepcie. Táto vyústila v roku 
2000 do Miléniového Sumitu, na ktorom hlavy zúčastnených štátov členských 
krajín OSN prijali Miléniovú deklaráciu, ktorá obsahuje osem základných roz-
vojových cieľov, známych pod názvom Miléniové rozvojové ciele (Millenium 
Development Goals – MDGs). Strešným cieľom MDGs je redukcia svetovej 
chudoby na polovicu do roku 2015 a jednotlivé stanovené ciele a indikátory sú 
akčným plánom k jej dosiahnutiu a zároveň merítkom úspechu a pokroku.7 

 
UNDP v krajinách strednej a východnej Európy 
 

Od pádu komunizmu sa UNDP postupne začalo zapájať v spolupráci s vlá-
dami príslušných krajín aj do tvorby a podpory rozvojových programov v kraji-
nách bývalého sovietskeho bloku. V dôsledku rozširovania svojej pôsobnosti a 
potreby lepšej koordinácie programov vzniklo v roku 1997 Bratislavské regio-
nálne centrum, ktoré je súčasťou Regionálneho byra pre Európu a Spoločenstvo 
nezávislých štátov UNDP. Centrum sa zameriava na regionálnu analýzu a 
tvorbu programov s regionálnym záberom (t. j. takých, do ktorých je zapoje-
ných viacero krajín), ako aj poradenstvo pri tvorbe štátnych politík a rozvojo-
vých programov, ktoré administrujú kancelárie UNDP v jednotlivých krajinách 
                                                           
6 Slovensko sa do plnenia Agenda 21 zapojilo v dvoch fázach: v rokoch 1997–1999 
prostredníctvom programu „Capacity 21“, ktorý bol zameraný na vybudovanie siete odborníkov a 
neskôr, v období 2000–2001, projektom v „Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej 
republike,“ ktorý bol pokračovaním predchádzajúcej spolupráce UNDP s Ministerstvom životného 
prostredia SR a Regionálneho environmentálneho centra Slovensko ako implementačnej agentúry 
programu (pozri www.tur.sk; http://www.undp.org/capacity21/europe/slovak-republic.html). 
7 Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad. 
Cieľ 2: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie. 
Cieľ 3: Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien. 
Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť. 
Cieľ 5: Zlepšiť zdravotný stav matiek. 
Cieľ 6: Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám. 
Cieľ 7: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia. 
Cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. 
http://mdgr.undp.sk/ 
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strednej, východnej a južnej Európy, vrátane Turecka a Cypru, a krajín strednej 
Ázie. Jednou zo súčastí centra je aj tzv. Country Support Team, ktorý má na 
starosti programy v krajinách, ktoré nemajú svoje vlastné kancelárie UNDP. 
Tieto zahŕňajú Slovensko,8 Slovinsko, Českú republiku, Maďarsko, Maltu a 
ostrov Svätá Helena. 

  Jednotlivé programy, ktoré tvoria ťažisko práce centra, je možné tema-
ticky rozdeliť do niekoľkých kategórií: ekonomický rozvoj, podpora demokra-
cie a životné prostredie. Programy v oblasti ekonomického rozvoja sa zameria-
vajú na regionálny rozvoj, elimináciu chudoby a sociálnu integráciu marginali-
zovaných skupín, rozvoj malého a stredného podnikania a rozvoj vidieka. Prog-
ramy podpory demokracie sa sústreďujú na rozvoj demokratických inštitúcií a 
parlamentarizmu, reformu verejnej správy, decentralizáciu a miestny rozvoj, 
ľudské práva, boj proti korupcii, prevenciu konfliktu a obnovu konfliktom pos-
tihnutých oblastí a využívanie moderných komunikačných technológií pre zlep-
šovanie kvality života a rozvoj demokracie. Okrem toho sa jednotlivé projekty 
orientujú aj na podporu rovnosti príležitostí mužov a žien a boj proti 
HIV/AIDS. V environmentálnej oblasti sa UNDP zameriava najmä na podporu 
trvalo udržateľného rozvoja, vypracovávanie a implementáciu environmentál-
nych stratégií a ich legislatívneho a inštitucionálneho rámca, regionálne pláno-
vanie, manažment prírodných zdrojov a environmentálnu bezpečnosť.  

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré v našich podmienkach určujú rozvo-
jové priority je európska integrácia a EÚ je aj jedným z prioritných partnerov, 
s ktorými UNDP spolupracuje pri tvorbe a financovaní svojich programov. Re-
gionálnym špecifikom UNDP sú preto programy v krajinách, ktoré sa práve 
stali novými členským štátmi EÚ, alebo sa na členstvo v únii v krátkom čase 
pripravujú (Rumunsko, Bulharsko). V týchto krajinách sa pozornosť UNDP 
sústreďuje, okrem projektov v už spomínaných oblastiach, aj na rozvíjanie tzv. 
spolupráce východ-východ, medzi jednotlivými krajinami regiónu a na podporu 
nových členských štátov pri budovaní vlastných agentúr zahraničnej pomoci.9  

Táto programová orientácia reflektuje aj skutočnosť, že krajiny bývalého 
socialistického bloku boli už pred pádom železnej opony na veľmi rozdielnom 

                                                           
8 Viac informácií o projektpoch UNDP na Slovensku je na stránke: 
 http://www.undp.sk/index.cfm?module=RSC&page=CP&Area=Static&s=CP_SK  
9 Od roku 2003 sa s pomocou UNDP buduje aj Slovenská národná agentúra rozvojovej pomoci pri 
Ministerstve zahraničmých vecí SR. Podľa návrhu strednodobej koncepcie oficiálnej rozvojovej 
pomoci na roky 2003 až 2008, sa rozvojová pomoc Slovenska v najbližších rokoch prioritne 
sústredí na Srbsko a Čiernu Horu. Na zozname štátov pre projekty slovenskej rozvojovej pomoci sú 
zaradené aj Afganistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Keňa, Kyrgizsko, 
Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Srbsko a Čierna Hora, Sudán, Tadžikistan a Uzbekistan 
(pozri http://www.undp.sk/index.cfm?module=RSC&page=w&s=EECoop_Home,  
www.slovakaid.sk).  
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stupni ekonomického a sociálneho rozvoja. Tieto rozdiely vystúpili do popredia 
a ešte výraznejšie sa prehĺbili v trasformačnom období, keď sa k nim pridružili 
aj otázky politického usporiadania, sprevádzané bojom o moc a autonómiu, 
ktorý v niektorých oblastiach vyústil až do ozbrojených konfliktov, kolapsu 
štátnej autority a spoločenského chaosu. Je preto evidentné, že územie, ktoré 
Západ donedávna označoval spoločným termínom post-socialistický svet, 
v skutočnosti zahŕňa oblasti na veľmi rôznom stupni socio-ekonomického 
a politického rozvoja. Tohtoročné rozšírenie EÚ pre mnohé z nich kapitolu 
postsocialistickej tranzície de facto uzavrelo. Cieľom a hlavnou myšlienkou 
rozvíjania spolupráce medzi krajinami regiónu je preto hľadať také riešenia 
problémov, ktoré zodpovedajú danému kontextu a modifikovať tie, ktoré sa už 
uplatnili v iných krajinách – a najmä v nových členských štátoch EÚ. Zároveň 
sa koncepcie rozvojovej pomoci v týchto krajinách postupne orientujú 
z prijímateľov rozvojovej pomoci aj na proaktívnu podporu menej rozvinutých 
častí sveta práve v súvislosti s integráciou týchto krajín do širších štruktúr – 
OECD, WTO a najmä EÚ, keďže nové členské štáty sa vstupom do Európskej 
únie automaticky stali súčasťou spoločného európskeho systému poskytovania 
rozvojovej pomoci.  

Už teraz je zrejmé, že rozvojové programy a ich dopady v krajinách býva-
lého socialistického bloku majú množstvo podôb. Zhruba za posledné desaťro-
čie zmenili svoj rozsah i charakter a pôsobenie multilaterálnych aj bilaterálnych 
aktérov a donorov v našom priestore po mnohých stránkach zásadne ovplyvnilo 
vývoj spoločností a priebeh transformačných procesov. Sledovanie týchto pro-
cesov a ich kritická reflexia by mohla obohatiť aj sféru záujmu slovenskej et-
nológie, najmä z hľadiska sledovania dynamiky a charakteru sociálnych zmien, 
ako aj faktorov ovplyvňujúcich určovanie priorít, definíciu konceptov a tvorbu 
rozvojovej politiky, ktoré v konečnom dôsledku oplyvňujú každodenný život 
spoločnosti a jeho lokálne a regionálne parametre. 

  
 

Pramene 
 
UNDP 2003 Human Development Report.  
http://www.undp.org/hdr2003/pdf/presskit/HDR03_PKE_HDI.pdf 
http://www.nationmaster.com/graph-T/eco_gdp_cap  
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Súčasťou osláv rozšírenia Európskej únie v Bruseli bolo aj oblečenie slávneho symbolu 
Bruselu – sošky Mannekin Pis – do detvianskeho kroja. Kroj sa stal súčasťou zbierky 
600 kostýmov, ktoré Mannekin Pis vlastní. Verme, že toto nebude jediný slovenský 
príspevok do európskeho kultúrneho dedičstva. Foto: A. Bitušíková 24.4.2004 
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Čo nás čaká a neminie v spoločnej Európe:  
Zamyslenie nad perspektívami slovenskej etnológie  

(a vedy všeobecne) v Európskej únii 
 

Alexandra Bitušíková* 
 
 
Kľúčové slová: Európska únia, Slovensko, etnológia, veda, vedecká príprava, tendencie 
Key words: European Union, Slovakia, ethnology, science, trends 
  
The paper deals with place, tendencies and perspectives of ethnology / anthropology in 
Slovakia, a new Member State of the European Union. It supports co-existence of more 
descriprive and comparative etnology that has a long tradition in Slovakia, and modern 
social and cultural anthropology that needs to be built on a new basis. Results of 
ethnological and anthropological research should introduce various aspects of 
traditional as well as present culture and society in Slovakia to a wider readership in 
European Union, which requires publishing in English or other foreign languages. It is 
important to extend the range of research topics and pay more attention to various 
phenomena of the transition society. Research projects funded by the European 
Commission are often focused on current socio-economic processes, and are mostly 
policy-oriented and interdisciplinary. Research training has to develop in line with the 
EU research trends and to reflect changing demands of the global labour market. 
 

S rozšírením Európskej únie v máji 2004 šíria sa v rôznych kruhoch spo-
ločnosti – a to tak na strane „starých“ členských štátov ako aj desiatich „no-
vých“ – rôzne vízie a mýty, ktoré sa pohybujú medzi prehnaným optimizmom a 
krajným pesimizmom. Optimizmus sa snažia udržiavať v obyvateľoch najmä 
politici, ktorí reprezentujú občanov a svojich voličov v rozhodovacích orgá-
noch. Pesimizmus šíria medzi ľuďmi hlavne médiá, predstavujúce hrôzostrašné 
scenáre o dramatickom zvýšení cien alebo o miliónoch občanov nových člen-
ských krajín, ktorí zaplavia bohatšie štáty v túžbe za lepším životom. A v strede 
medzi týmito skupinami je občan, ktorý si musí vytvoriť vlastnú mienku na 
základe rôznych zdrojov a skúseností.  

Myšlienka spoločnej Európy je rozhodne príťažlivá a stojí za to o ňu bojo-
vať. V globálnom svete postavenom na konkurencii, v svete plnom neistoty a 
napätia môže obstáť len silná a jednotná Európa. To neznamená rovnakú a uni-

                                                           
* Autorka pôsobí v Bruseli ako programová manažérka v European University Association (EUA) 
a zároveň stále spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rok pracovala 
v Európskej komisii na Direktoráte výskum. 
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fikovanú Európu, práve naopak, v spoločnej Európe je priestor pre zachovanie 
a ochranu kultúrnej, jazykovej či náboženskej rôznorodosti ešte väčší než v 
individuálnom štáte. Diverzita je snáď najväčšou hodnotou Európy, a preto je 
potrebné ju chrániť a rozvíjať. Práve v diverzite Európy je jej sila. Posledné 
výskumy diverzity a jej vzťahu k ekonomickému rastu a prosperite jasne doka-
zujú, že čím väčšia je diverzita a tolerancia k rôznemu, tým rýchlejší je ekono-
mický rast mesta, regiónu či krajiny (Florida – Tinagli 2004). 

Diverzitu nachádzame v Európe všade, v neposlednom rade aj v edukač-
ných systémoch a vo výskumných štruktúrach. Diverzita v etnológii a antropo-
lógii je každému z odborníkov známa. Disciplína sa zrodila v podmienkach 
národných štátov s rôznymi tradíciami a v nadväznosti na viaceré už etablované 
disciplíny ako história, sociológia, geografia či filozofia. Niet divu, že sa do-
dnes hašteríme o názov a obsah disciplíny, čo je, zdá sa, boj zbytočný a nepro-
duktívny.  

V našom stredoeurópskom regióne sme vyrástli predovšetkým na tradí-
ciách popisného národopisu, etnografie či etnológie. Podstatou tejto disciplíny 
je zber, popis a porovnávanie pramenného materiálu, nie však širšia holistická 
analýza a interpretácia, vyžadujúca inú metodiku. V 90-tych rokoch dvadsia-
teho storočia sa v našich slovenských etno-kruhoch začala debata (aj keď treba 
povedať, že veľmi limitovaná a prispaná) o potrebe zmeny a transformácie 
nášho odboru. Jediné, čo sme dosiahli, je premenovanie všetkých popredných 
pracovísk. Došlo k zmene názvu, avšak bez skutočnej hlbokej zmeny obsahu. Z 
vlastnej skúsenosti vidíme, že je ťažké pretransformovať sa na sociálnu a kul-
túrnu antropológiu z jedného základného dôvodu – chýba nám hlbšie teore-
ticko-metodologické ukotvenie. Sociálni a kultúrni antropológovia sa zvyčajne 
hlásia k rôznym školám, názorovým prúdom a rôznym teóriám, my, slovenskí 
etnológovia, v spleti  antropologických teórii len tápame a pomaly sa učíme. Je 
normálne a prirodzené, že vývoj sa nedá preskočiť, ale ani zastaviť. Osobne si 
myslím, že je potrebné nechať rôzne tradície vedy, staršie etnologické i nové 
antropologické tendencie, žiť vedľa seba a nesnažiť sa o násilnú transformáciu, 
na ktorú sme ešte nedozreli. Ponechajme priestor pre budovanie antropológie aj 
mladým kolegom a kolegyniam, ktorí na rozdiel od nás majú dnes väčšiu mož-
nosť cestovať a študovať na rôznych zahraničných pracoviskách a inšpirovať sa 
rôznymi vedeckými teóriami a školami. V konečnom dôsledku to, čo je, alebo 
nie je etnológia či sociálna a kultúrna antropológia, si definuje každý etno-
lóg/antropológ sám. Britský antropológ David Mills tvrdí, že antropológia 
v súčasnosti znamená rôzne veci pre rôznych ľudí – podľa toho, v akej sfére 
a sektore sa ten-ktorý antropológ pohybuje (Mills 2003: 9). Rigidný názor na 
definovanie antropológie majú len akademickí antropológovia, ktorí často vy-
nakladajú a míňajú priveľa síl na značkovanie „pravých“ a „nepravých“ antro-
pológov.  
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Napriek hlasom kritikov, etnologické výskumy, prebiehajúce na sloven-
ských univerzitných a výskumných pracoviskách, prinášajú mnohé hodnotné 
výsledky, ktoré môžu byt prínosom do európskej databázy vedomostí o jednot-
livých európskych kultúrach a spoločnostiach. To je to, čo môžeme do spoloč-
nej Európy priniesť okamžite. Skutočnosť, že nie sme v Európe a vo svete 
známi, je len a len našou chybou. Existuje iba minimálne množstvo kníh, týka-
júcich sa ktorejkoľvek oblasti slovenskej kultúry, ktoré boli vydané v cudzom 
jazyku. Ak sme ešte nedozreli na špičkovú antropológiu, prečo nerobíme špič-
kovú európsku etnológiu? Mnohé publikácie, monografie a dokonca aj pra-
menné materiály, by si našli v Európe svojich hladných čitateľov. Obyvatelia 
„starých“ členských štátov EÚ konečne začínajú objavovať strednú a východnú 
Európu. Chcú sa dozvedieť viac, než je napísané v turistických sprievodcoch. 
Prešli už všetky exotické kúty sveta, ale ich východní susedia ostávajú pre nich 
stále nepoznaní. V západnej Európe sme svedkami rýchlo rastúceho záujmu o 
kultúru našich krajín. Jej obyvateľov fascinuje náš svet, v ktorom ešte stále 
prežívajú vianočné a veľkonočné zvyky, na svadbách sa spievajú ľudové piesne 
a v domácnostiach sa v nedeľu pečie koláč. Iste, my vieme svoje, vieme, že 
duchovný i materiálny svet našej spoločnosti sa rýchlo mení a nadobúda iné 
funkcie, ale v porovnaní s inými európskymi spoločnosťami je v mnohom uni-
kátny, odlišný a zaujímavý. Nič, vôbec nič z tohto sveta nie je známe odbornej 
a laickej verejnosti v krajinách Európskej únie. Ani to, čo bolo, ani to, čo je a 
čo sa v transformačnom období tak dramaticky mení. Myslím si, že v tejto ob-
lasti máme veľké rezervy. Iniciatíva ÚEt SAV obnoviť Klenotnicu a vydávanie 
dvojjazyčných publikácií o slovenskej kultúre je pozitívnym krokom, ale ne-
smie ostať jediným. Najkvalitnejšie monografie by bolo potrebné vydávať nie 
cez slovenské nakladateľstvá, ale renomované zahraničné vydavateľstvá, čím 
by sa zabezpečila distribúcia do zahraničných kníhkupectiev a predaj cez inter-
net. Kniha, ktorú nie je možné kúpiť cez „amazon.com“, môže byť síce vyni-
kajúca, ale ostane ležať zaprášená na policiach niekoľkých kníhkupectiev.  

V rámci európskych programov sa veľa hovorí a aj koná v oblasti nadre-
gionálnej a cezhraničnej spolupráce. Regióny v novej, rozšírenej Európe nado-
búdajú novú, oveľa dynamickejšiu podobu a silnejšie právomoci. V tejto sú-
vislosti treba uvažovať o nových formách odbornej nadregionálnej spolupráce, 
a to nielen cez profesionálne, ale aj politicko-administratívne štruktúry ako sú 
regionálne samosprávy. V duchu týchto perspektív a tiež sledujúc rastúci záu-
jem zahraničných investorov o Slovensko treba nevyhnutne obnoviť výskumy 
našich regiónov, pripadne realizovať re-výskumy tam, kde už staršie regionálne 
monografie existujú. Noví návštevníci, investori či dokonca budúci „nesloven-
skí“ obyvatelia Slovenska potrebujú mať hĺbkové informácie o jednotlivých 
regiónoch, o ktoré majú záujem. Ide predovšetkým o informácie 
o najrôznejších aspektoch súčasného spôsobu života v regiónoch, ktoré – iste – 
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musia mať aj kultúrno-historické pozadie, ale reflektujúce predovšetkým sú-
časný stav. A ak chceme, aby sa tieto informácie dostali k tým, ktorí o ne majú 
naozaj záujem, musíme publikovať dvojjazyčne – popri slovenčine musí exis-
tovať cudzojazyčná verzia každej rozsiahlejšej monografie. Doba, keď sme si 
publikovali práce sami pre seba, sa skončila. Uvedomila som si túto skutočnosť 
pri nedávnej návšteve Londýna. Sedeli sme na čaji v známej londýnskej ča-
jovni, kde nás obsluhovala študentka z Južnej Kórey. Keď sme sa jej opýtali, či 
vie, kde je Slovensko, povedala: „Pravdaže, tam chcem kúpiť nehnuteľnosť. 
V BBC ukazovali program o krajinách, kde sa oplatí investovať, a mne sa naj-
viac páčilo Slovensko. Len by som potrebovala získať viac informácií o krajine 
a o jej jednotlivých oblastiach.“ Neprišla mi na um žiadna práca v angličtine, 
ktorú by som jej mohla odporučiť.     

Ďalším dôvodom, prečo je nevyhnutné stále viac a viac publikovať v ang-
lickom, prípadne inom svetovom jazyku, je skutočnosť, že sociálni a kultúrni 
antropológovia, ale aj iní sociálni vedci (vrátané politických analytikov a eko-
nómov) z krajín EÚ a USA majú eminentný záujem realizovať výskumy súčas-
nej spoločnosti v „nových“ EÚ krajinách a ľahko sa môže stať, že nás z vlast-
ného výskumného teritória vytlačia. Stredná a východná Európa je pre sociál-
nych vedcov vynikajúcim a ľahko dostupným laboratóriom. V tejto súvislosti 
treba pripomenúť, že výskumy súčasnej spoločnosti nie je možné robiť bez 
úzkej spolupráce s inými disciplínami. Interdisciplinárny prístup je v Európe 
stále viac podporovaný a všetky výskumné priority v európskych grantových 
inštitúciách sú postavené na multidisciplinárnom prístupe. Pre projekty, finan-
cované v rámci Európskej komisie (predovšetkým rámcové programy Direkto-
rátu pre výskum), je naviac potrebný aspekt výskumu, smerujúci k odporúča-
niam pre rôzne rozhodovacie orgány (policy-oriented). Ak chceme v európskej 
spolupráci uspieť, musíme sa naučiť tomuto prístupu, či sa nám páči alebo nie.  

Dôraz na európsku spoluprácu a networking je momentálne snáď najviac 
požadovanou aktivitou v Európskej únii. Budovanie Európskeho spoločného 
priestoru v oblasti výskumu a vysokého školstva (ERA – European Research 
Area a EHEA – European Higher Education Area) je absolútnou prioritou na 
najbližšie desaťročie. Súvisí to najmä so zaostávajúcou schopnosťou Európy 
konkurovať rýchlemu vývoju vedy a výskumu v USA, Japonsku a v poslednej 
dobe aj v Číne a Indii. Európska únia si preto postavila ambiciózny a treba po-
vedať ťažko uskutočniteľný ciel: do roku 2010 zvýšiť investície do výskumu na 
3 % z hrubého domáceho produktu (na Slovensku je to okolo 0,6 %) a vycho-
vať a zamestnať 700 000 nových výskumných pracovníkov rôznych kategórií, 
ktorí budú schopní prispôsobiť sa rastúcim nárokom globálneho pracovného 
trhu. V praxi to znamená zlepšiť a zintenzívniť vedeckú prípravu mladých ľudí, 
a to tak na úrovni magisterskej, ako aj doktorandskej. Dôraz vo vedeckej vý-
chove sa začína klásť nielen na špecifické výskumné schopnosti a zručnosti, ale 
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aj na širšie znalosti (napríklad projektový, tímový a časový manažment, komu-
nikácia vo viacerých jazykoch, networking, interdisciplinárne prístupy, prax v 
rôznych sektoroch atď.). Cieľom je vychovať takých vedeckých pracovníkov, 
ktorí budú schopní zamestnať sa aj v inom než akademickom svete. 

Vstup Slovenska do Európskej únie je historickým krokom, čo ako sa ho 
snažia niektorí odborníci či média spochybniť. Ktosi povedal, že 1. májom 
2004 sa končí druhá svetová vojna. S tým možno plne súhlasiť. Po dlhých ne-
zmyselných rokoch násilného a neprirodzeného rozdelenia Európy, po rokoch 
studenej vojny, podozrievania a izolácie sa Slovensko stane plnohodnotnou 
súčasťou sveta, do ktorého patrilo a patrí. Samotným vstupom sa ale nič ne-
zmení. Môžeme ostať sladko driemať v našej vlastnej izolácii a smiešne malej 
arogancii, alebo môžeme prijať tento historický moment ako výzvu a vstúpiť do 
európskeho domu s ochotou spolupracovať a prezentovať to, čo máme a na čo 
môžeme byť hrdí. Vyžaduje to viac námahy, viac práce a úsilia, ale ovocie, 
ktoré medzinárodná spolupráca prináša, je obohatením nielen každého jednot-
livca, ale aj celej spoločnosti. Byť súčasťou veľkej multikultúrnej rodiny je 
vynikajúce. Len v takej rodine sa môžeme naučiť vzájomnej úcte a tolerancii a 
uvedomiť si sami seba, pestovať svoju identitu a pritom sa tešiť z možnosti 
poznať iné, rôzne, odlišné. 
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„Vitajte v Európe“ alebo „Drang nach Westen“?  
Krátka reflexia o nemeckých postojoch k rozšíreniu Európskej únie 

 
Zuzana Galiová 

 
 

„…47 percent (Nemcov – pozn. Z.G.) očakáva…pri rozšírení 
Únie smerom na východ ,skôr nevýhody‘ len 18 percent ,skôr 
výhody‘. 30 percent mieni, že výhody a nevýhody budú 
vyrovnané…Problémom nie je rozšírenie Európy smerom na 
východ…Nemci sú nespokojní sami so sebou – a kto nemá rád 
sám seba, nedôveruje ani iným… 
…Ak by bolo Nemecko tak ako v predošlých desaťročiach 
,Lokomotívou Európy‘, pozerali by sme na toto rozšírenie inak… 
…Rozšírenie Európy smerom na východ môže Nemecko,  
ak sa budeme trošku usilovať, oslobodiť z depresie (z ochabnutia 
hospodárstva a demografickej krízy – pozn.Z.G.).“ 
 
(Koch, Mathhias: Etwas gegen die Depression. 1.Mai: Die EU wird 
größer. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 30.4./1.5. 2004, s.12.) 
 

 
Kľúčové slová: autostereotypy, heterostereotypy, rozšírenie EÚ 
Key words: auto-stereotypes, hetero-stereotypes, the EU extension 
 
In her paper on the attitudes of Germans toward the EU extension the author intends to 
share her impressions of everyday life in Germany. Being currently on the research stay 
in Göttingen, she is permanently confronted with these attitudes, both like a keen 
observer and the object of the interest of German people. Seemingly unrelated episodes 
reflect spontaneous associations with the topic, which are nurtured by stereotypes or 
personal experiences of particular individuals. Furthermore, the author was struck by 
the strategies in the propagation of the entering countries in mass-media, as well as 
repeatedly appearing ways of argumentation for and against the EU extension from the 
point of view of „ordinary” people. Despite the fact that the paper is not study based on 
the detailed research, the short sketches of the author’s everyday reality could shed light 
on the atmosphere in which Slovakia enters the EU.  

 
Do etnologickej diskusie na tému vstupu Slovenska do Európskej únie 

ponúkam drobnú reflexiu z môjho doterajšieho 6-mesačného pobytu v Ne-
mecku. Je podnietená najmä rozhovormi s nemeckými študentmi a zahranič-
nými štipendistami, lektormi, ako aj sledovaním masmédií. Nepredchádza jej 
žiaden „seriózny“ výskum, a tak je aj nasledujúci text potrebné vnímať – nepí-
šem ho ako vedec, ale ako zvedavý cudzinec formujúci si istý subjektívny po-
hľad na predstavy Nemcov o ľuďoch spoza východnej hranice. 
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 Cieľom reflexie je neformálne podelenie sa o náhodné situačné konfrontá-
cie s rôznymi typmi výrokov, ktoré sa týkajú nemeckého vnímania seba a iných 
v súvislosti s rozširovaním Európskej únie.  

Všímam si spontánne verbalizované asociácie spojené so strednou a vý-
chodnou Európou, vyvolané u mnohých Nemcov stretnutím so mnou alebo s 
mojimi priateľmi prichádzajúcimi z krajín bývalého „Ostblocku“, ako aj straté-
gie, akými sa snažia masmédiá priblížiť a popularizovať uvedené krajiny a ich 
vstup do Európskej únie. Sú to maličkosti, po čase rýchlo upadajúce do zabud-
nutia. Ako etnologička si však chcem nechať pripustiť pocit, že práve takéto 
drobné sondy a záznamy zo všedného života je osožné zachytiť a reflektovať. 
Môžu podnietiť diferencovanie nášho pohľadu a vnímania aktuálnej sociálnej 
skutočnosti a aj po čase živo pripomenúť náladu a kontext, v akom prebiehali 
niektoré historické zmeny.  

 Göttingen, kde som momentálne na 10-mesačnom štipendijnom pobyte, je 
typické študentské mestečko v Dolnom Sasku priamo v srdci Nemecka. Po-
merne pestré etnické zloženie študentov, ktoré tvorí asi 30 % obyvateľstva, je 
doplnené, podobne ako v iných nemeckých mestách, množstvom Turkov a 
Aziatov usídlených už nastálo. Práve skúsenosti so spolužitím s Turkami, ktoré 
je vďaka enormným kultúrnym rozdielom zdrojom mnohých vážnych a doteraz 
akoby neprekonateľných problémov,1 prispieva podľa môjho názoru ku zvýše-
ným obavám z ďalších vĺn ekonomických imigrácií, tentokrát z „divokého 
Východu“. Strach naháňajú najmä predstavy prílevu nekvalifikovanej pracov-
nej sily, ľudí neschopných dostatočnej jazykovej a kultúrnej integrácie.  

Predstavy Nemcov o ľuďoch a životných podmienkach na východe sú 
podľa mojich doterajších skúseností, veľmi hmlisté a útržkovité. Na základe 
rozhovorov s niektorými nemeckými známymi sa mi potvrdili moje predpo-
klady (živené pravdupovediac najmä obrazmi z kriminálnych a akčných tele-
víznych programov), že predovšetkým Rusi a Poliaci sú v rámci stereotypných 
predstáv zaradení veľmi negatívne – spájajú sa s nimi pojmy ako chudoba, 
príživníctvo, prostitúcia, mafia, korupcia, práca „načierno“, žobráci, vyda-
jachtivé dievčatá atď. Prehodnotenie tohto postoja môže nastať najmä po mož-
nosti osobnej návštevy tej-ktorej krajiny, čo mi na základe osobných skúseností 
dosvedčilo mnoho ľudí. 
                                                           
1 Sú to známe problémy, z nich je momentálne najdiskutovanejší problém výchovy detí. Aj ten 
súvisí sčasti práve s nezvládnutím jazykovej integrácie – turecké deti nie sú častokrát schopné už 
od prvého stupňa základnej školy zvládať učivo v nemčine a tak sa ako nutnosť ukazuje špeciálna 
predškolská jazyková príprava. Kultúrna inakosť (najmä rozdielne chápanie rodových rolí a 
vzťahov, ale aj niekedy odlišné vnímanie každodennej etiky a etikety), tvorí spolu s jazykovým 
hendicepom a v priemere nižšou ekonomickou úrovňou podmienky na jestvujúcu separáciu. Na 
okraji miest vznikajú obávané turecké „getá“, známe zvýšenou úrovňou kriminality mládeže. Ako 
zdroj jedného z akútnych konfliktov medzi nemeckou a tureckou societou možno označiť práve zo 
strany Nemcov pociťovaný zlý vplyv tureckých školákov na nemecké deti – znižujú úroveň 
výučby, prejavujú zvýšenú agresivitu voči učiteľom a spolužiakom, chlapci otvorene prejavujú 
dominantnosť ba až pohŕdanie voči dievčatám a učiteľkám. Preto vraj nie sú zriedkavé prípady, že 
rodičia kvôli hľadaniu vhodnej školy s nižším podielom tureckých žiakov rozhodnú nájsť si 
prechodné bydlisko v inej časti mesta alebo sa úplne presťahovať.  
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 Obavy z rozširovania Únie smerom na východ sú v poslednej dobe umoc-
nené rozmáhajúcim sa pocitom straty doposiaľ neochvejnej dôvery vo vlastnú 
ekonomickú silu. Aj tu sa zavádzajú nepopulárne reformy, v zdravotníctve, 
školstve, v dôchodkovom systéme, pričom nie sú zriedkavé názory, že krajiny 
Východu ekonomické problémy Nemecka do budúcna ešte prehĺbia. Tieto 
obavy sú citeľné a nachádzajú svoje vyjadrenie v najrôznejších situáciách.2 
Príležitosti sa samozrejme chytili i poisťovne zdôrazňujúce dôchodkové pri-
poistenia: televízna reklama jednej z najväčších poisťovní vykresľuje obrazy 
chudoby budúcich dôchodcov v naozaj tmavých farbách – zvierajúc v dlani 
posledné euro nemá úbohá babička dosť peňazí na zeleninu z trhu... Toto 
ovzdušie napomáha niekedy vzniku xenofóbne podfarbených vyjadrení typu: 
prečo sa do Nemecka hrnie toľko ľudí, my tu tiež nemáme ľahký život. V 
tomto zmysle je aj zavádzanie poplatkov v školstve niektorými vnímané pozi-
tívne, nielen vzhľadom na zisk peňazí a na vzťah študentov k štúdiu, ale okrem 
iného aj v súvislosti s predpokladaným prílevom študentov z východu, ktorý by 
zvýšené školné mohlo trochu pribrzdiť.  

Na propagáciu myšlienky zbližovania štátov západnej Európy s krajinami 
bývalého Ostblocku (slúžia billboardy,3 články v tlači (dokonca i v módnych 
časopisoch), diskusie na univerzite, vedecko-výskumné i študentské výmenné 
programy, ale aj čoraz viac sa množiace ponuky cestovných kancelárií. Mno-
hým ľuďom je jasné, že na prekonanie niektorých stereotypov je častokrát 
nevyhnutná osobná skúsenosť s danou krajinou a ľuďmi. Mladí nemeckí štu-
denti sú pomerne hojne z rôznych strán podnecovaní k uchádzaniu sa o štipen-
diá vo východných krajinách a naopak študentom prichádzajúcim z pristupujú-
cich krajín sa ponúka možnosť zapojenia sa do kampane za rozšírenie EÚ.4 
Šanca na prehodnotenie zaužívaných stereotypov nastáva aj pri zistení, že 
jestvujú dokonca ľudia ochotní zameniť svoje pôvodné bydlisko v Nemecku za 
život v krajine na Východe.5 
                                                           
2 V tomto duchu napríklad žartoval (samozrejme trochu nadnesene) so zahraničnými študentmi aj 
lektor v rámci jazykového kurzu: „Doteraz bolo Nemecko najbohatším štátom, teraz sú vďaka 
nášmu neschopnému ministrovi financií pred nami všetci ostatní: Angličania, Francúzi, Fíni.. Aj v 
USA máte veľký rozpočtový deficit? Nemáme náhodou spoločného ministra?“ 
3 Spomedzi spomínaných billboardov vyvolala u mojich českých známych vlnu pobaveného 
nadšenia najmä pôvabná idylka spokojne sa usmievajúcich colníkov v nemeckej a českej uniforme 
sediacich na lavičke svorne vedľa seba. 
4 Univerzita v Göttingene pripravila ku 5. máju veľkolepé predstavenie všetkých pristupujúcich 
krajín. K spolupráci na prípravách boli osobne pozvaní všetci študenti, pedagógovia i vedeckí 
pracovníci pochádzajúci z týchto zemí. Program tvoria z multimediálne prezentácie, referáty, 
diskusie a kultúrne predstavenia. 
5 Napríklad moderátor v súťažnej televíznej relácii Milionár, známej aj u nás, neskrýval údiv nad 
takýmto rozhodnutím jedného zo súťažiacich – intelektuála, učiteľa, ktorý sa rozhodol oženiť sa s 
Poľkou a presťahovať sa do Varšavy. Napriek obmedzenému vysielaciemu času nedokázal odolať a 
hodnú chvíľu sa vyzvedal na motívy tohto rozhodnutia, spojeného v jeho predstavách s radikálnym 
poklesom životného štandardu. Dotyčný súťažiaci mu s úsmevom vysvetlil, že v jeho prípade bol 
odchod do Poľska riešením nedostatku možností pracovného uplatnenia sa (vyštudoval pôvodne 
geografiu, vo Varšave pôsobí ako nemecký lektor), životné náklady sú v Poľsku v porovnaní s 
Nemeckom nižšie, a preto aj rozdiel v životnej úrovni nie je až taký drastický. Tento dialóg 
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Ochota zaujímať sa o novopristupujúce krajiny a prijať myšlienku rozšíre-
nia Únie je niekedy dávaná do priamej súvislosti s výzvou k tolerancii, ľud-
skosti, solidarite a prekonávaniu úzkoprsého šovinizmu. Táto výzva k prijíma-
niu novej euroidentity nachádza z môjho pohľadu i podľa názorov niektorých 
mojich nemeckých priateľov odozvu predovšetkým u intelektuálov – ja sa s jej 
ostentatívnym vyjadrením stretávam najčastejšie samozrejme u pedagógov na 
univerzite – extrémnou formou v tomto prípade sú vyhlásenia typu: „...necítim 
sa byť Nemkou, len Európankou!“ 

Príkladom ďalších možných spôsobov propagácie rozširovania Únie je aj 
kresťanská a morálno-etická interpretácia tejto historickej udalosti, s akou som 
sa stretla počas nedeľnej kázne v rímskokatolíckom kostole. Pripravila si ju 
malá skupinka z radov veriacich: v rámci nej bolo rozšírenie Únie predložené 
jednak ako pokračovanie zázraku pádu komunizmu, teda ako dôkaz nestáleho 
pôsobenia Božieho Ducha vo svetovom dianí,6 jednak ako akási historická 
spravodlivosť, t. j. odčinenie krivdy spáchanej po druhej svetovej vojne na 
uvedených štátoch, ponechaných napospas sovietskej moci.  

Napokon ma, prirodzene, vždy zaujíma, aké asociácie (ak vôbec nejaké) sa 
viažu u Nemcov k pojmom Slovensko alebo Československo. U Nemcov rezo-
nuje najčastejšie Praha, ako akési tradičné európske kultúrne centrum. Slováci 
sú však temer úplne neznámi – väčšina ľudí z bývalej NSR, ktorých som 
stretla, nevníma ich odlišnosť od Slovincov a vedomosti o konkrétnejších geo-
grafických či politických reáliách sú skutočne zriedkavé. Žurnalisti sa však v 
poslednej dobe horúčkovito snažia zapĺňať tieto biele miesta, a tak som sa i ja 
stala terčom niekoľkých ich žiadostí o interview na tému Slovensko. V jednom 
prípade šlo o stručné predstavenie pristupujúcich krajín v istom ženskom časo-
pise, kde sa autori snažili upútať čitateľov predstavením špecifík tej-ktorej 
krajiny. V prípade Slovenska redakcia vyzdvihla hneď v úvode skutočnosť, že 
kým doposiaľ bolo Slovensko známe len ako prírodný raj pre turistov, dnes je 
Mekkou pre zahraničných investorov. Ako zaujímavé inovatívum bola spome-
nutá naša rovná daň. Spomedzi kultúrnych atrakcií je tu zmienka o slovenských 
rudných baniach, sklárňach, Bratislavských jazzových slávnostiach – a o kulte 
borovičky, ktorú nemožno pod hrozbou urážky nikdy odmietnuť. Z interview 
so mnou ostal v článku kratučký zostrih, v ktorom chválim nemecký zmysel pre 
zodpovednosť a starostlivosť o životné prostredie, pričom Slovákov charakteri-
zujem – aspoň v prípade vzťahov medzi študentmi v krúžkoch – ako spontán-
nejších a otvorenejších. Z pôvodne pomerne rozsiahleho interview s redaktor-
kou však boli napokon vynechané, okrem iného, moje slová o spoločných slo-
venských a nemeckých stredoeurópskych kultúrnych koreňoch, ako aj téma 
obáv Slovákov zo vstupu do Únie a ich možných príčin. 

                                                                                                                                 
napokon moderátor odľahčil pre mňa zaujímavou poznámkou, že aj tu sa možno navyše potvrdzuje 
rozšírená predstava o štastných manželstvách medzi Nemcami a Poľkami. 
6 Táto historická udalosť je u veriacich často pripisované modlitbám veriacich a duchovnému i 
spoločenskému úsiliu terajšieho pápeža – Poliaka. 
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 Ako som už spomínala, vedomosti o Slovákoch sú medzi mojimi nemec-
kými známymi z Göttingenu pomerne slabé. Viac nás poznajú ľudia pochá-
dzajúci z bývalej NDR, ktorá dnes tvorí východné spolkové krajiny Nemecka. 
Najmä u nich sa možno stretnúť s mnohými stereotypmi o českej či českoslo-
venskej mentalite, ktorá je vždy dávaná do kontrapozície voči mentalite ne-
meckej: predmetom vtipkovania sa stáva obyčajne nemecká dochvíľnosť a 
presnosť ako protiklad ku českej ale aj všeobecne slovanskej ležérnosti. U 
niektorých – najmä starších – ľudí sa pri vyslovení slova Slovensko či Česko-
slovensko vynoria spomienky na spoločné miesta v histórii, medzi ktoré patrí 
druhá svetová vojna (niektorým hneď napadne spojenectvo nacistického Ne-
mecka so slovenským štátom s katolíckym kňazom ako prezidentom) alebo 
roky 1968 a 1989 a meno Václava Havla. Je zaujímavé, že práve u starších ľudí 
vyvolávame idúc v menšej skupine po meste ako Slováci zvedavosť už i zne-
ním našej reči, pre niektorých zreteľne odlišnej od ruštiny či poľštiny – niekedy 
nás dokonca pristavia a priamo sa vyzvedajú na náš pôvod. So študentami po-
chádzajúcimi z bývalej NDR nachádzame spoločné a menej kontroverzné témy 
napríklad v rámci našich spomienok z detstva na život v komunistickom re-
žime. (Len pre zaujímavosť uvediem príklad našich debát o koprodukčných 
filmoch a rozprávkach. Jeden nemecký známy si pri tom so smiechom neod-
pustil poznámku: „Ale všimnite si, že aj tam hrali nemeckí herci tých zlých. 
Nemci jednoducho musia byť vo filmoch tí zlí...“7). 

Nájdu sa však i ľudia vyslovene so záujmom sledujúci aktuálne a aj pre 
Nemecko podľa nich dôležité dianie u nás, ako napríklad možné problémy 
spojené s prílevom Rómov, rôzne súvislosti spojené so zavádzaním reforiem a 
teraz najnovšie aj s voľbami prezidenta. Tieto témy sa totiž občas objavujú v 
televíznom či rozhlasovom spravodajstve – napríklad práve u nás tak nepopu-
lárne u reformy boli v rámci lokálneho spravodajstva vysielania pre Dolné 
Sasko komentované veľmi pozitívne a Slovensko bolo i tu vykreslené ako „raj 
pre investorov“.  

 Ťažko v skratke povedať, čo sa očakáva od novoprijatých krajín – tunajší 
ľudia s námahou skladajú kaleidoskop z útržkovitých poznatkov a stereotypov 
o krajinách Východu. V popredí ich očakávaní sú obavy a tak nasávajú so 
záujmom nové, viac či menej pravdivé informácie, ktoré masmédiá poskytujú s 
čoraz narastajúcou intenzitou. Nepochybne sa však záujem o tento geopolitický 
priestor zvyšuje. Svedčí o tom z môjho pohľadu napríklad fakt, že kým 
doposiaľ študenti považovali za príťažlivé najmä románske jazyky, teraz je v 
móde trápiť sa práve s tak ťažko artikulovateľnými zvukmi jazykov 
slovanských (v popredí je najmä ruština, poľština a čeština). Dôvodom je 
možno nielen exotika, ale aj perspektívne uplatnenie sa v rámci obchodných 
stykov s Ruskom a krajinami vstupujúcimi do EÚ – Európa jednoducho začína 
zjavne dýchať aj pre Nemcov oboma pľúcami. 

                                                           
7 Napríklad šlo o vysielanie Popolušky, ktoré tam tiež patrilo a dodnes neodmysliteľne patrí k 
vianočnej idylke – aj tu v úlohe zlej macochy vystupovala nemecká herečka, v úlohe Popolušky 
Češka. 
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Príloha:  Oslavy rozšírenia EÚ v Göttingene 
 
Snaha o oboznámenie sa s kultúrnymi, politickými a ekonomickými reáliami 
novopristupujúcich štátov je prítomná aj na nemeckých univerzitách. 
V rámci tzv. „Dní Európy“ a osláv rozšírenia Európskej únie usporiadala Univerzita 
Georgia Augusta v Göttingene akciu pod názvom „Mehr Europa“ (3.-5.5.2004). Počas 
troch dní boli študentom i okoloidúcim k dispozícii informačné panely s údajmi 
o pristupujúcich krajinách. Každý z nich ponúkal nielen prehľadové letáky 
o zaujímavostiach tej-ktorej z nich, obrazové dokumentácie a informácie o možnostiach 
štúdia, ale aj ochutnávky typických jedál a alkoholických nápojov. Slovenský stánok 
okrem Demänovky, domácich oštiepkov a korbáčikov zatraktívnila živá hudba (fujara 
a akordeón) v podaní Jozefa Capuliaka, študenta Lesníckej fakulty Technickej 
univerzity vo Zvolene.   
 
 

 
 

Slovenský informačný panel a študenti výmenného programu Erasmus/Socrates.  
Jozef Capuliak prvý zľava. Foto: archív autorky. 

 
 
V posledný deň osláv (v stredu 5.5.2004) sa uskutočnila v prednáškovej sále univerzity 
pódiová diskusia, ktorú uviedla európska hymna, Beethovenova Óda na radosť. 
Zúčastnili sa jej prof. Gerd Lüer, viceprezident Univerzity Georgia-Augusta 
v Göttingene, prof. Klaus Zimmermann, prezident Nemeckého ústavu pre vedecký 
výskum, dr. Hans-Joachim Fichtner z Dolnosaskej kancelárie, Dr. Jüri Valge 
z estónskeho ministerstva školstva a traja vicerektori partnerských univerzít (prof. Maria 
Nowakowska z Krakova, prof. Béla Rácz zo Szegedu a prof. Jozef Vígľašský zo 
Zvolena). Kým zahraniční hostia ovorili najmä o problémoch spojených s „odlivom 
mozgov“ a so zjednocovaním študijných podmienok na európskych univerzitách, 
zástupcovia nemeckej vedy zdôrazňovali potrebu prekonávania prílišných obáv 
z rozšírenia Únie zo strany západoeurópskych štátov. 
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Príhovor Prof. Marie Nowakowskej z Jagellonskej univerzity v Krakove. Sprava doľava: Prof. M. 

Nowakowska, Prof. K. Zimmermann, Dr. J. Fichtner, Prof. G. Lüer, Prof. Jozef Vigľašský. 
Foto:archív autorky. 

 
 
V ďalšej časti predstavili svoje krajiny krátkymi prezentáciami študenti z pristupujúcich 
štátov, z ktorých väčšina prichádza do Göttingenu v rámci výmenného programu 
Socrates/Erasmus. Slovenskú prezentáciu obohatilo „svedectvo“ nemeckého doktoranda 
Larsa Droslera, t. č.  pôsobiaceho na Lesníckej fakulte vo Zvolene. O Slovensku hovoril 
ako o krajine mnohých paradoxov – okrem krásy lesov a pralesov, ktoré ho do Zvolena 
priviedli (v Nemecku študuje na Ústave pre výstavbu lesa), chválil študijné podmienky 
a pomerne vysoký životný štandart v mestách. Na druhej strane poznamenal, že zažil 
situácie, v ktorých sa akoby ocitol v 19. storočí – napríklad pri nákupe v obchodíku 
v malej dedinke na východnom Slovensku, keď si pýtal mlieko a predavačka sa ho 
prekvapene opýtala: „Mlieko? A to nemáte doma kravu?“ 
 

 
 

Lars Drosler referuje o svojich dojmoch zo Slovenska. Foto: archív autorky. 
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Slávnosť vyvrcholila vo večerných hodinách kultúrnym večerom, kde zožali úspech 
najmä kreácie študentov z Cypru na motívy tradičných mediteránnych tancov a hudby, 
ako aj exotický zjav Jozefa Capuliaka v detvianskom kroji, jeho spev a hra na akordeón. 

 
 

 

 
 

Vystúpenie študentov z Cypru. Foto:archív autorky. 
 

 
 
 

 
 

Jozef Capuliak počas kultúrneho večera. Foto: archív autorky. 
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Peter Kľúčik: Nová Európa (2004) 
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Večer Slovenskej republiky 
Oslavy pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ako 

rites de passage 
 

Gabriela Kiliánová 
 

 
Kľúčové slová: rituálne oslavy, obrady prechodu, Európska únia, Slovensko, rozšírenie 
Key words: ritual ceremonies, rites de passage, European Union, Slovakia, enlargement 
 
The author discusses the festivities on the occasion of entering of Slovakia into 
European Union in the days 30 April – 2 May 2004. She particularly describes the 
Evening of the Slovak Republic, which was organized by the Slovak Government and the 
Slovak Parliament in the Slovak National Theatre on the eve of the entering.The author 
applies Arnold van Gennep’s scheme of rites de passage to the case and points out the 
anthropological constant plots in the ceremony. 
 

Etnológia je vednou disciplínou, ktorá má možnosť prenášať a adaptovať 
viaceré koncepty, pôvodne vytvorené pre tradičné, predindustriálne spoloč-
nosti, aj na komplexné moderné spoločnosti. Študovať súčasné javy cez prizmu 
staro-nových konceptov dáva etnológom príležitosť poukazovať na dlhodobý 
alebo dokonca (do istej miery) konštantný charakter mnohých ľudských čin-
ností a ľudského správania.  

Rituálne správanie je jednou z antropologických konštánt. Pod rituá-
lom/obradom rozumieme symbolické aktivity, ktoré sa spravidla viažu na výz-
namné udalosti v živote človeka, skupiny, spoločnosti i prírody. Rituálne akti-
vity sú relatívne stabilné, viazané na tradíciu, hodnotový systém, sociálne 
vzťahy ako jednotlivca, tak i skupiny, resp. celej spoločnosti (Jakubíková 1995: 
420–421). Rituály sú tiež vysoko symbolické aktivity, inak povedané: „Zmysel 
obradu nie je v úkonoch, ale v tom, čo (príslušné úkony – dodatok G.K.) sym-
bolizujú.“ (Jakubíková 1995: 420). 

Prezident SR, Vláda Slovenskej republiky a Národná rada SR – najvyššie 
orgány zastupujúce občanov štátu – usporiadali dňa 30. apríla 2004 v predvečer 
vstupu Slovenska do Európskej únie slávnostný večer v Opere SND pod ná-
zvom Večer Slovenskej republiky. V tejto eseji sa pokúsim analyzovať Večer 
Slovenskej republiky ako rites de passage, teda také obrady, ktoré sa spájajú s 
neopakovateľnými zmenami v živote jednotlivca alebo spoločenstva. Obrad 
symbolicky potvrdzuje prechod z jedného stavu do druhého. Rituálna aktivita je 
spravidla kolektívnou činnosťou, ktorá pomocou slova, gesta, pohybu, hudby, 



Etnologické rozpravy 1/2004 

 98

tanca, odevu, obradného jedla atď. zverejňuje obsah („správu rituálu“) a jeho 
význam pre jednotlivca aj celé spoločenstvo.  

Budem teda sledovať či a ako sa organizátori Večera Slovenskej republiky 
usilovali zdôrazniť výnimočnosť udalosti. Zaujíma ma ďalej, o aké symboly a 
hodnoty sa organizátori večera1 opreli, akú „správu“ sa usilovali odovzdať a 
zverejniť. V neposlednom rade budem nazerať tiež na Večer Slovenskej repub-
liky ako na určitú rituálnu štruktúru. Budem sledovať tri fázy obradov pre-
chodu, to jest 1. vylúčenie/separácia zo skupiny alebo stavu, 2. prechod a 3. 
pripojenie, prijatie (recepčné obrady), tak ako to popísal tvorca konceptu rites 
de passage Arnold van Gennep (Gennep van 1969:11–12, Jakubíková 1995a: 
423). 

Keďže Večer Slovenskej republiky analyzujem ako obrad, zaujíma ma tiež, 
kto boli aktéri večera, v akých rolách vystupovali. Popíšem tiež ako prebiehali 
jednotlivé časti obradov v čase a priestore a čo môžeme povedať k symbolic-
kým významom slovných, obrazových, hudobných a iných prvkov, použitých 
počas večera.  

Môj príspevok má charakter krátkej tematickej eseje, vopred rezignujem na 
úplnú a vyčerpávajúcu odbornú analýzu nastoleného problému. Na jednotlivé 
výskumné otázky skôr poukazujem a len parciálne ich rozoberám.  

 
Etnografický popis Večera Slovenskej republiky2 
 

Slávnostný večer v Opere SND 30. apríla 2004 začal pre organizátorov a 
účinkujúcich od včasného popoludnia. Konali sa skúšky jednotlivých častí 
programu. Napríklad o 17,30 si vyskúšali celý nástup, pohyb po javisku i jed-
notlivé repliky hlavne „neprofesionálni“ aktéri (teda nie herci, speváci alebo 
tanečníci), ktorí mali vystúpiť v časti Priania. Nie všetci účinkujúci z časti 
Priania sa dostavili na požadovanú generálku. Niektorí preto, že mali iné po-
vinnosti (ako politici), iní preto, že sa asi spoliehali na svoje profesionálne skú-
senosti. Všimla som si, že účasť a neúčasť jednotlivých aktérov sledovali i ko-

                                                           
1 Organizátormi boli pracovníci agentúry Promea, ktorá vyhrala tender Úradu vlády SR na scenár a 
celkovú realizáciu večera. Avšak víťazný návrh sa „dolaďoval“ a menil na základe požiadaviek ako 
objednávateľov (prezident, vláda SR, NR SR) tak aj účinkujúcich v jednotlivých častiach 
programu. 
2 Táto esej sa opiera o nasledujúce materiály: Scenár slávnostného večera autor Roman Humaj 
spolu s režisérom večera Martinom Kákošom, tlačený program Večer Slovenskej republik, Evening 
of the Slovak Republic pre návštevníkov podujatia, tlačené Menu slávnostnej recepcie v hoteli 
Carlton, vydané v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj o iné sprievodné materiály napr. 
pozvánka, ďakovný list za účasť na podujatí a pod. Ďalej sa esej opiera o zúčastnené pozorovanie 
autorky, ktorá bola priamou účastníčkou večera, ako aj o následné interview s pani M.S., 
pracovníčkou Úradu vlády SR, zodpovednou za akciu zo strany objednávateľa. Po spracovaní bude 
kompletný materiál z Večera Slovenskej republiky uložený v archíve Ústavu etnológie SAV. 
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mentovali ako režisér, pomocní režiséri, asistentky a hostesky, tak aj sami 
účinkujúci.  

Účinkujúci sa predstavovali jeden druhému v šatni, bavili sa o tom, aký má 
kto názor na scenár. Tiež sa vzájomne informovali o tom, ako sa pokúšali za-
siahnuť do scenára, zmeniť svoju pridelenú repliku, alebo čo si myslia o celko-
vej organizácii.  

Po 18. hodine začali prichádzať do budovy SND pozvaní hostia – diváci. 
Na vstupenkách bola totiž žiadosť, aby zaujali svoje miesta v hľadisku do 18. 
30, keďže večer bude prenášať televízia v priamom prenose. Pozvánka3 zasa 
stanovovala, že očakávané spoločenské oblečenie má byť tmavé. Letmý pohľad 
do hľadiska divadla však prezradil nie celkom striktné dodržanie odporúčania. 
Všimla som si, že elegantné kostýmy jasných, resp. svetlých farieb mali naprí-
klad nemecká veľvyslankyňa, manželka švajčiarskeho veľvyslanca, ale aj man-
želka predsedu Národnej rady SR. Vo všetkých prípadoch išlo o dámy, teda 
mohli by sme predpokladať, že v prípade ženského oblečenia je väčšia toleran-
cia? Ale prečo potom ostatné dámy – napríklad manželky slovenských a iných 
politikov, pozvané osobnosti a iné účastníčky – úzkostlivo dodržali predpísané 
tmavé farby? Alebo ide o jedno z klasických zistení etnológie, že zmeny do 
rituálneho správania zavádzajú častejšie aktéri s vyšším spoločenským statu-
som?  

Na 18,45 bol podľa scenára naplánovaný príchod premiéra vlády Mikuláša 
Dzurindu s manželkou, krátko po ňom vstupoval do SND predseda Národnej 
rady SR Pavol Hrušovský s manželkou a tesne pred 19. hodinou uviedli do lóže 
prezidenta SR Rudolfa Schustera i s manželkou. Jednotliví rituálni aktéri mali 
vstupovať do procesu podľa dôležitosti svojho statusu.  

Krátko po 19. hodine sa stlmili svetlá v hľadisku a zaznela hymna SR. 
Vzápätí sa dvihla tylová opona, na scéne stál Bratislavský chlapčenský zbor, 
ktorý otvoril program piesňou Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Počas spevu 
sa na troch veľkoplošných barcách nad hlavami účinkujúcich striedali zábery 
na krajinu a mestá. Kamera putovala po historickom jadre Bratislavy, Trnavy, 
Levoče a Bardejova. Na konci piesne sa zjavil znak Európskej únie (kruh žltých 
hviezd na modrom pozadí). Točiace sa hviezdne kruhy sa potom opakovane 
premietali počas celého večera najmä pri sprievodných slovách moderátorov.  

                                                           
3 Text pozvánky: Prezident Slovenskej republiky a pani Irena Schusterová, predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky a pani Helena Hrušovská, predseda vlády Slovenskej republiky a pani Eva 
Dzurindová majú česť pozvať pána/pani XY na Večer Slovenskej republiky pri príležitosti vstupu do 
Európskej únie v piatok 30. apríla 2004 o 19.00 hod. Slovenské národné divadlo, Hviezdoslavovo 
námestie, Bratislava. R.S.V.P. do 28. apríla 2004 (uvedené telefónne čísla a email). Oblečenie 
tmavé. 
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Moderátori večera4 Alena Heribanová (čierna večerná toaleta s bielym 
golierom) a Marián Slovák (čierny smoking) privítali hostí, divákov Slovenskej 
televízie a menovite vzácnych hostí podľa protokolárneho poradia (prezident 
SR, predseda NR SR, predseda vlády SR, podpredsedovia NR SR, podpredse-
dovia a ministri vlády SR, zástupcovia diplomatických zborov v SR). Potom 
chlapčenský zbor so sprievodom orchestra Slovenskej filharmónie a s dirigen-
tom Rastislavom Štúrom zaspieval Gloria in excelsis Deo od Antonia Vival-
diho. To už hostesky sprevádzali politických rečníkov aj neprofesionálnych 
účinkujúcich po spletitých chodbičkách zákulisia a odovzdávali ich do rúk po-
mocných režisérov. Tí ich zoskupovali do hlúčkov a v správnom okamihu ich 
vytisli na plne osvetlenú scénu (odkiaľ už nebolo úniku). 

Samotný program by som rozdelila na dve časti: 1. Priania, ktoré pokla-
dám za hlavnú „rituálnu časť“ večera a 2. časti Chvála snov, Chvála lásky, 
Chvála modlitieb, Chvála otcov, Chvála mladosti, Chvála radosti, ktoré boli 
následným umeleckým programom, avšak ich názvy, sprievodné slová i výber 
jednotlivých čísiel hudobného a tanečného programu, alebo sprievodných op-
tických efektov mali vysoko symbolický význam. Tvorili súčasť celkovej 
„správy“, ktorú organizátori večera chceli odovzdať všetkým účastníkom rites 
de passage. 

 
1. Priania 

Moderátori v sprievodných slovách vyjadrili zámer prvej časti:  
Už iba niekoľko hodín delí našu vlasť, Slovensko, od historického okamihu 

vstupu do Európskej únie. Tento okamih bol pred našimi očami ako vzdialený 
cieľ…(nasledujú vety, ako sme sa priblížili k cieľu, že táto chvíľa bude výz-
namným miestom v pamäti obyvateľov Slovenska atď.). Keď človek prichádza 
na svet, zvykneme prednášať priania plné žičlivosti, želaní šťastia a úspechov. 
Inak to nebude ani v okamihu, ktorý prináša novú kvalitu do života nás všet-
kých. 

Potom moderátori uviedli mená politikov, ktorí vystupovali s krátkymi prí-
hovormi – prianiami v takomto poradí:  

prezident SR Rudolf Schuster, predseda NR SR Pavol Hrušovský, pred-
seda Vlády SR Mikuláš Dzurinda, predseda Vlády Rakúskej republiky (najbliž-
šia susedná krajina EÚ) Wolfgang Schüssel a veľvyslanec Írskej republiky 
(predsedajúca krajina EÚ) Thomas Lyons. 

                                                           
4 Podľa informácií M.S. výber moderátorov robila agentúra Promea avšak v súčinnosti 
s objednávateľom večera (ako nakoniec väčšinu organizačných vecí). Náročný výber sa riadil 
nasledujúcimi kritériami: moderátori mali byť dôstojní, elegantní v prejave, nesmeli byť opradení 
škandálmi, mali byť schopní zvládnuť prejav na javisku aj pre televíziu, mali sa k sebe hodiť 
a museli byť schopní naučiť sa texty naspamäť, teda mali vystupovať bez papierov. 

Etnologické rozpravy 1/2004 

 101

Po odchode posledného politika sa moderátori vrátili na scénu. Priania po-
kračovali spoločným vystúpením osobností z politického, kultúrneho, spolo-
čenského, cirkevného a vedeckého života. Moderátori uviedli: 

„Na počiatku bolo Slovo. A Slovo bolo u Boha.“ tak zneli prvé slová, napí-
sané v jazyku našich predkov svätým Cyrilom. Slovo zrodilo človeka. Slovo 
zrodilo nás, našu históriu i našu prítomnosť. 

Nechajme teda znieť slová, ktoré budú sprevádzať zrod našej novej budúc-
nosti. 

Počas toho sa na scéne zoraďovali účinkujúci: Dušan Jamrich (herec), Ka-
rol Kállay (fotograf), Gabriela Kiliánová (etnologička), Ivan Bella (kozmo-
naut), Vladimír Bužek (fyzik), Milan Sládek (mím), Margita Prokeinová (para-
olympionička), Jozef Noga (chemik), Peter Michalica (husľový virtuóz), Zdena 
Studenková (herečka), František Tondra (biskup), Július Filo (biskup), Ján Fi-
geľ (politik), Juraj Jakubisko (režisér) a Eric van der Linden (diplomat). Ján 
Filc (tréner ľadového hokeja), Jana Dubovcová (sudkyňa), Peter Valušiak (po-
lárnik), Jaroslav Siman (chirurg) a Peter Dvorský (operný spevák) 5 osobne 
nevystúpili, ich krátke príhovory/vety sa premietali na barcách v pozadí. Vety 
si účinkujúci nevymýšľali sami, predpisoval im ich scenárista. Avšak existo-
vala možnosť úpravy replík na základe vzájomného dohovoru v období pred 
slávnostným večerom, ktorú niektorí účinkujúci využili. Išlo konkrétne o troch 
vedcov (V. Bužek, J. Noga, G. Kiliánová) a biskupa evanjelickej a.v. cirkvi 
Júliusa Fila. 

Všetci účinkujúci mali oblečené šaty tmavých farieb. Monotónnosť trocha 
oživovala výrazná bordovočervená viazanka Karola Kállaya a z radu (ale nie 
z vlastného imidžu) vypadával Juraj Jakubisko v neodmysliteľnom klobúku. 

Prvý prehovoril Dušan Jamrich: 
Pýtajú sa mnohí, čo nám Európa prinesie. Pýtajme sa radšej, čo môžeme 

Európe priniesť my. 
Po jeho úvode, ktorý pripomínal výrok prezidenta USA Johna F. Kenne-

dyho (Nepýtaj sa, čo ti môže dať Amerika. Pýtaj sa radšej, čo môžeš dať Ame-
rike ty), nasledovali jednotlivé vety. Všetky začínali slovom ponúkame, a to od 
prvej repliky Karola Kállaya Ponúkame krajinu plnú divov, akým niet inde na 
svete páru, až po záverečnú vetu, čo mal uviesť Juraj Jakubisko Ponúkame 
miesto, kde možno sedieť na konári a cítiť sa dobre. Mal, no nestalo sa tak. J. 
Jakubisko sa nezúčastnil popoludňajšej generálky, poplietol sa a predbehol Jána 
Figeľa. Naviac začal hovoriť iné ako stanovenú repliku, vlastne sa pokúsil o 
malý prejav. Iba s námahou rýchlo ukončil svoje vystúpenie vetou z predpísa-
ného scenára. Svojou neočakávanou aktivitou „porušil rituál.“ Jeho improvizo-

                                                           
5 Popisy osobností uvedené v zátvorkách som prevzala z programu „Večer Slovenskej republiky.“ 
V prípade Františka Tondru by bolo vhodné doplniť, že ide o rímsko-katolíckého a v prípade 
Júliusa Fila o evanjelického a.v. biskupa. 
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vaný prejav náhle zmenil štýl a rytmus verbálneho prejavu, nehovoriac o orga-
nizačných zmätkoch ako napríklad, že v čase jeho prejavu sa na veľkoplošných 
barcách ukázalo meno Jána Figeľa a potom už radšej žiadne meno. Neočaká-
vaná slovná vsuvka vyvolala skôr negatívne ako pozitívne reakcie ako medzi 
divákmi, tak i priamo účinkujúcimi a viacerí ľudia ju po vystúpení s pobavením 
(neprišiel na skúšku) alebo miernym pobúrením (mal prísť na skúšku!) komen-
tovali. 

A tak Priania ukončil nakoniec Ján Figeľ slovami Ponúkame priateľstvo a 
otvorenú náruč pre každého, kto k nám v dobrom prichádza. S týmito slovami 
„odovzdal občanov Slovenska“ do náruče Ericha van der Lindena, ktorý pove-
dal: Európa ponuku Slovenska rada prijíma. Občania Slovenskej republiky vi-
tajte v Európskej únii! K slovám podľa scenára ešte spontánne dodal: A ešte ak 
môžem povedať: Európa Slovensko potrebuje! 

Zaznel silný potlesk. Zdá sa, že diváci pochopili, že išlo o spontánny do-
datok. Účinkujúci odkráčali napravo a naľavo z javiska.  

Tu ich už očakávali hostesky, ktoré ich v malých skupinkách opäť sprevá-
dzali cez zákulisie do hľadiska, niekoho do parteru a iného zasa do lóže. A 
účinkujúci prvej časti sa zmenili na divákov, ktorí spolu s ostatnými hosťami 
sledovali druhú časť večera – umelecký program. 

 
2. Umelecký program večera: Chvála snov, Chvála lásky, Chvála modlitieb, 
Chvála otcov, Chvála mladosti, Chvála radosti. 

Hlavný leitmotív Chvály snov vysvetľovali vety v programe Chváľme sny 
nenaplnené, lebo tie ženú ľudstvo dopredu. Chváľme sny naplnené, lebo tie sú 
dôvodom na oslavu. Hudobné a spevácke vyjadrenie snov predstavovala ária 
Avant de quitter ces liuex z opery Faust a Margaréta od Ch. Gounoda, ktorú 
zaspieval Martin Babjak. Ária Santuzzy Voi lo sapete, o mamma z opery Ca-
valleria rusticana od P. Mascagniho v podaní Jolany Fogášovej6 vypadla a 
nasledoval ihneď Jozef Kundlák s áriou Princa Vidino divná z opery Rusalka od 
A. Dvořáka. 

Nato už program prešiel do Chvály lásky, ktorú moderátori uviedli slo-
vami:  

Naša domovina bola od najstarších dní križovatkou ciest, po ktorých puto-
vali národy, stretávali sa a miešali kultúry, jazyky i nové myšlienky. Tam, kde 
sa stretávajú ľudia, je vždy prítomná aj láska... 

Na križovatkách ciest......nikdy nechýbala ani hudba a tanec. Veď tie ne-
potrebujú slová a predsa im každý rozumie. Zvlášť na brehoch Krásneho mod-
rého Dunaja. 

                                                           
6 Hoci operná speváčka Jolana Fogášová mala vystúpiť podľa programu tri razy, zo zdravotných 
dôvodov obmedzila svoje vystúpenie len na záver. Jedno jej číslo vypadlo a druhé zaspievala 
náhradníčka Terézia Babjaková-Kružliaková. 
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Nasledoval valčík od Johanna Strausssa, ktorý tancovali štyri páry zo sku-
piny ExtraDance. Počas tanca sa na barcách objavovali zábery z podunajskej 
prírodnej krajiny. Slovenská televízia po tomto čísle ukončila priamy prenos zo 
Slovenského národného divadla. V programe nasledovala Ľubica Rybárska, 
ktorá zaspievala áriu Io son l´umile ancella z opery Adriana Lecouvrer od F. 
Cileu a Terézia Babjaková-Kružliaková áriu O, mio Fernando z opery Favo-
ritka od C. Donizettiho. 

Chválu modlitieb vysvetľuje veta v programe: Ľudia sa modlia nielen 
vtedy, keď im je ťažko. Vďaku vzdávame aj vtedy, keď máme radosť. Podčiar-
knuť túto myšlienku sa usilovala ária Pourqoui me réveiller z opery Werther od 
J. Messeneta, ktorú zaspieval Jozef Kundlák a uspávanka Hajaj, búvaj, moje 
dieťa z opery Krútňava od E. Suchoňa v podaní Ľubice Rybárskej. Počas dru-
hej árie striedali sa na barcách snímky drevených gréckokatolíckych kostolí-
kov, evanjelického artikulárneho kostola z Paludze, zábery z dreveného oltára 
majstra Pavla z Levoče ako aj zábery drevených gotických plastík.  

Po odchode Ľ. Rybárskej spustila sa tylová opona a zatiaľ na proscéniu 
moderátori uvádzali Chválu otcov: Otcove ruky na večernom stole. To je obraz, 
ktorý si vari každý z nás pamätá z detstva. Ruky otcov a láska našich matiek 
odjakživa formovali našu krajinu, naše vedomie, náš charakter a naše spo-
mienky... 

Keď sa odhrnula opona, stál už na scéne mužský Slovenský filharmonický 
zbor, aby spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie sprevádzali Martina Bab-
jaka, ktorý zaspieval prísahu Ja Mojmír druhý z opery Svätopluk od E. Su-
choňa. 

Čo je pokračovaním otcov? Sú to ich deti. Z toho dôvodu nasledovala 
Chvála mladosti: Chváľme mladosť a žičme jej, čo stelesnil mladý virtuóz Pat-
rik Žigmund náročnou skladbou Husliar z Kremony od J. Hubaya a opäť Brati-
slavský chlapčenský zbor piesňou The strife is over od M. Vulpiusa. 

Záver programu tvorila Chvála radosti: Oslávme spolu okamih, na ktorý sa 
nezabúda. Zaznela 4. časť Symfónie č. 9 d mol od L. van Beethovena s Ódou na 
radosť na slová Friedricha Schillera, ktorú predniesli sólisti Ľubica Rybárska, 
Jolana Fogášová, Jozef Kundlák a Jozef Benci so Slovenským filharmonickým 
zborom a orchestrom Slovenskej filharmónie. Počas záverečných tónov Ódy na 
radosť zniesli sa z povrazišťa vlajky všetkých „starých“ i „nových“ členských 
štátov Európskej únie. 

Dlhotrvajúci potlesk a opätovné klaňania všetkých umelcov korunovali zá-
ver programu. Atmosféra v divadle bola vysoko emocionálna, viacerí diváci 
boli zjavne dojatí a pohnutí. Potom sa hostia Večera Slovenskej republiky pre-
sunuli do hotela Carlton, kde sa konala slávnostná recepcia. 
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3. Slávnostná recepcia 
Vytlačené Menu uvádzalo: Pre hlad a chválu sýtosti, to najlepšie zo slo-

venskej kulinárie a pre smäd a chválu vína, to najlepšie zo slovenských viníc. 
V dvoch veľkých sálach si hostia mohli vyberať medzi šalátmi, studenými 

predjedlami, teplými jedlami, dezertmi a nápojmi, ktoré sa usilovali smerovať k 
tomu, čo by sme mohli pokladať za znaky „národnej“ kuchyne ako zemiakové 
a kapustné jedlá, rurálne pochúťky – klobásky, salámy a údené, či symbolické 
„národné“ jedlo – bryndzové halušky. I dezerty neopustili Slovensko alebo pri-
najmenšom stredoeurópsky región – maková štrúdľa, palacinky a knedličky. 
Ústupok voči medzinárodnej cuisine predstavovali hádam jablkové crumbles, 
banány v palacinkách, alebo ananás v mrkvovom šaláte, či niektoré „salónne“ 
názvy hlavných jedál (bravčový steak, vyprážaná fileta). Čo sa týka vína a piva, 
hrdili sa svojím pôvodom zo Slovenska, pri nealkoholických nápojoch sa siahlo 
aspoň po miestnej vinei a toniku, keď už medzinárodná (alebo americká?) coca 
cola musela byť.7 

Slávnostnú recepciu zvukovo podfarbovalo sláčikové kvarteto. Kvetinová 
výzdoba priestorov sa niesla v znamení farieb žltá a modrá. Rovnako všetky 
sprievodné materiály (program večera, menu atď.) boli vytlačené na svetložl-
tom papieri, okraj tlačovín zvýrazňovali modré plochy so žltými hviezdičkami. 
Všetky hostesky mali na sebe modré šerpy so žltými hviezdami. Hostia pri od-
chode dostávali darčeky – grafický list od slovenského výtvarníka Petra Kľú-
čika8 s motívom Slovensko a Európa a dámy ešte aj žlté ruže. 

                                                           
7 Uvádzam kompletné Menu: Šaláty - kapustový šalát s uhorkami a paprikou, mrkvový šalát s 
ananásom, šalát z červenej repy s jablkami, slovenský zeleninový šalát s vajíčkami, zemiakový 
šalát s jarnou cibuľkou, uhorkový šalát s kôprom, sortiment hlávkového šalátu s prísadami. Studené 
predjedlá - sortiment nakrájanej šunky, klobások a salámy, údené bravčové stehno. Teplé jedlá - 
hovädzie soté so zemiakovými plackami, bravčový steak, slanina a klobásky na kyslej kapuste a s 
varenými zemiakmi, na panvici vyprážaná fileta zo pstruha s mandľovým maslom, citrónom a 
ryžou, záhradná zelenina na masle, bryndzové halušky. Dezerty - „knedličky“ so slivkami, 
marhuľami a maslom, maková štrúdľa s vanilkovou omáčkou, palacinky s banánom a hrozienkami, 
jablkové crumbles, čokoládový pudingový krém so šľahačkou, zemiakový koláč s lesným ovocím. 
Teplé nápoje - káva, čaj. Nealkoholické nápoje - minerálna voda Kláštorná, neperlivá minerálna 
voda Savior, coca cola, coca cola light, vinea, tonic, jablkový džús, jahodový džús, pomarančový 
džús. Vína - svätovavrinecké Víno Masaryk Skalica, cabernet sauvignon Rovena Topoľčianky, 
veltlínske zelené Vinanza Vráble, chardonnay Matyšák Pezinok. Pivo - Zlatý bažant 12“, Zlatý 
bažant nealko. 
8 Darček bol prezentáciou ďalšej umeleckej osobnosti Slovenska. Séria Petra Kľúčika bola 
vyrobená špeciálne na túto príležitosť a jej počet bol limitovaný (300 kusov). Grafický list je akoby 
napodobeninou starých vedút. V hornej časti listu sa nachádza Bratislavský hrad aj s podhradím v 
symbolickej (nie realistickej) podobe. Nad hradom sa vznáša znak Európskej únie: kruh s 
hviezdami. Mesto je ohraničené brehom Dunaja. V centre sa nachádza rozvinutá stará mapa 
Európy, spodnú polovicu tvorí rieka Dunaj, v ktorej pláva vodná panna (dunajská víla?). V štyroch 
rohoch sú mytologické zvery, okraj tvoria girlandy s ovocím a strapcami hrozna. Grafický list je 
vytlačený na krémovom papieri, grafika je tmavohnedá. 
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Záver: Večer Slovenskej republiky ako rites de passage 
 

Arnold van Gennep nás učí, že obrady prechodu sprevádzajú výnimočné 
alebo krízové udalosti v živote jednotlivca a spoločenstva. Obrady prechodu 
môžu mať tri fázy – vydelenie/separácia z doterajšej skupiny alebo doterajšieho 
stavu, prechod z jedného stavu do druhého a prijatie do nového stavu/do novej 
skupiny, pričom nie všetky fázy musia byť v rovnakej miere zastúpené 
v konkrétnom obrade (Gennep van 1969:11–12). 

Prvá časť večera Priania niesla niektoré znaky takéhoto procesu. Prejavy 
slovenských politikov slovne zdôrazňovali mimoriadnosť vstupu Slovenska do 
Európskej únie, Wolfgang Schüssel a Thomas Lyons, ako aktéri z druhého 
brehu, zasa vítali „prichádzajúcich“, čo vstupovali do Európskej únie, teda do 
nového spoločenstva.  

Aj úvodné a záverečné slová moderátorov obsahovali pasáže, ktoré pouka-
zovali na výnimočnú udalosť a na nový stav, ktorý potom nastane: Už iba nie-
koľko hodín delí... Slovensko od historického okamihu... v okamihu, ktorý pri-
náša novú kvalitu do života nás všetkých (zdôraznila G.K.)... Oslávme spolu 
okamih, na ktorý sa nezabúda. 

Po príhovoroch politikov vystúpili osobnosti spoločenského, umeleckého, 
vedeckého a cirkevného života, akási symbolická skupina „občanov Sloven-
ska.“ S potešením konštatujem, že okrem športovcov, umelcov alebo cestovate-
ľov a kozmonautov, ktorí donedávna najčastejšie reprezentovali obyvateľov 
krajiny, organizátori tentoraz zaradili do výberu i verejných činiteľov (sudkyňa, 
diplomat) a vedcov. Pravda, pomer siedmych umelcov voči štyrom športovcov, 
štyrom vedcom a verejným činiteľom je naďalej v prospech tých prvých. Mohli 
by sme hľadať ďalšie kľúče, ako možno čítať symbolickú skupinu občanov 
Slovenska. Napríklad priam žalostne vyšiel pomer mužov a žien (štrnásť mu-
žov, štyri ženy). Mňa však zaujalo, že „občania Slovenska“ a Slováci boli pre-
zentovaní ako jedno a to isté. Akoby Slovensko nemalo v minulosti i v súčas-
nosti pestré etnické zloženie a tiež akoby princíp občianstva a princíp prísluš-
nosti k národu splývali. Je treba dodať, že v tomto smere „nemá jasno“ ani le-
gislatíva Európskej únie, ktorá nie dosť zreteľne rozlišuje medzi občianskym 
a národným princípom. Nakoniec, Európska únia je v mnohom chápaná 
ako spoločenstvo národných štátov.9 

Umelecký program a názvy jednotlivých častí – Chvála snov, Chvála 
lásky, Chvála modlitieb, Chvála otcov, Chvála mladosti, Chvála radosti – opa-
kovali myšlienku cesty/ procesu od želaného cieľa až po jeho naplnenie. Pritom 
sa želaný výsledok dosahuje za pomoci tradíciou posvätených hodnôt 

                                                           
9 Na tento problém nedávno upozornila napríklad Čapo-Zmegać 2004. 
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a pomocou dovolávania sa „základov“ (inak povedané zakladajúcich mýtov) 
spoločenstva.  

Aké hodnoty zdôrazňoval scenár počas večera? Nemusí nás prekvapiť, že 
prevažne konzervatívne. Občania Slovenska sa prezentovali ako síce z malej 
krajiny, no takí, čo nežiadajú, ale sami ponúkajú. Žijú na križovatke kultúr 
a národov, s ktorými ich spája láska. Obyvatelia Slovenska sú zbožní, ctia si 
svojich predkov, otcov i matky, pričom zachovávajú tradičné delenie rodových 
rolí (Ruky otcov a láska našich matiek odjakživa formovali našu krajinu...). 
Slovensko je starobylá krajina, ktorej počiatky siahajú do mýtických čias Veľ-
kej Moravy (...prvé slová, napísané v jazyku našich predkov svätým Cyrilom...). 

Umelecký program bol postavený len na klasickom repertoári. Zachovala 
sa tým jednota umeleckých štýlov. Do programu neboli včlenené iné žánre ako 
napríklad autentický či scénický folklór, ako by viacerí mohli očakávať, keďže 
prejavy tradičnej ľudovej kultúry patria k národnoidentifikačným znakom Slo-
vákov. 

Výber hudobných diel, či už podľa témy, obsahu slov alebo podľa krajiny 
pôvodu skladateľa, podčiarkoval hlavné myšlienky večera: po hymne SR na-
sledovala pieseň Aká si mi krásna (odkaz na vlasť) a Gloria in excelsis Deo 
(odkaz na kresťanské základy). Predposledná pieseň večera zasa vyjadrovala 
naplnenie želaného výsledku – The strike is over (Boj/zápas sa skončil) a večer 
sa zakončil hymnou Európskej únie – „novej skupiny“, do ktorej sme sa zara-
dili.  

Do programu boli začlenené hudobné diela slovenských skladateľov (Eu-
gen Suchoň), susedných národov (Antonín Dvořák, Jenö Hubay, Johann 
Strauss) a diela velikánov európskej opernej a inštrumentálnej hudby (G. Verdi, 
L. van Beethoven, J. Massenet a.i.). Program sa teda sústreďoval ako na Slo-
vensko, tak i na stredoeurópsky región a nakoniec na celú Európu. Tieto diela 
interpretovali najpoprednejší speváci a speváčky a prvé slovenské hudobné 
teleso – Slovenská filharmónia. Premietané sprievodné ilustrácie na veľkoploš-
ných barcách ukazovali krásnu, rôznorodú krajinu a jej kultúrne dedičstvo.  

Po umeleckom programe Večer Slovenskej republiky končil slávnostnou 
recepciou. A. van Gennep zdôrazňuje, že spoločné jedenie a pitie je tak isto 
obradová aktivita. V slede jednotlivých fáz môžeme spoločnú hostinu považo-
vať za záverečný rituál potvrdzujúci prijatie do novej skupiny/do nového stavu 
(Gennep van 1969: 29). V Carltone „starí“ a „noví“ členovia skupiny spoloč-
nou konzumáciou a konverzáciou napĺňali van Gennepove teoretické tézy. 

Slovensko a jeho obyvatelia 1. mája 2004 vstúpili do nového zväzku, do 
Európskej únie. Okrem Večera Slovenskej republiky sa v Bratislave od piatku 
30.4. až do nedele 2.5. konali na námestiach a uliciach mesta rôzne kultúrne 
a spoločenské akcie. Po karnevalovej nálade prvomájového víkendu sa ľudia 
prebrali z eufórie a vrátili do každodennosti. Vstup Slovenska do Európskej 
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únie ako dôležitý moment v ich živote ale pravdepodobne zostane v pamäti 
viacerých, čo sa trojdenných slávností zúčastnili. Tým sa naplní posledná úloha 
rites de passage – dajú rámec a štruktúru udalostiam, ktoré ako jedinečné 
a neopakovateľné sa majú uchovať v kolektívnej pamäti spoločenstva.  
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Diskusia o knihe 
 
 
Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku. O del sa dikhel: Romano 
paťaviben pre Slovensko. Eds. Milan Kováč, Arne B. Mann. Bratislava : 
Chronos Publishing 2003, 346 p.: slovenský a rómsky text, obrázky, anglické 
resume. 
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Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku…: 
recenzia 1. 

 
Mirjam Moravcová 

 
 

Představy Romů o duchovním světě, pojaté jako určitý svébytný systém fi-
losofického pohledu na bytí člověka, na nadpřirozeno a na vztah člověka k 
němu, jsou doposud málo zmapovanou částí osobité kultury a způsobu myšlení 
současného romského obyvatelstva na Slovensku. Tuto mezeru se rozhodli vy-
plnit etnologové (A. B. Mann, J. Mináč, Z. Palubová), religionisté (M. Kováč, 
D. Djurišičová, A. Kovács, T. Podolinská) a romisté (A. Botošová, R. Pivoň) 
v rámci společného výzkumného projektu „Religiozita slovenských Rómov“, 
který realizovali v letech 2001–2002. Výsledky výzkumu shrnuli v obsahově 
podnětné a graficky půvabné knížce adresované vědecké obci i širší čtenářské 
veřejnosti. Knihu vydali ve slovenském i romském znění. I tento redakční čin 
publikaci ozvláštňuje a staví do pozice jedinečnosti. 

V koncepčně propojeném výkladu předložili autoři svou interpretaci růz-
ných oblastí duchovna Romů. Hledali a nalezli ho jak ve vztahu 
k náboženstvím a církvím, tak ve vztahu k lidové víře a neformální zbožnosti. 
Duchovní představy romského vesnického obyvatelstva sledovali autoři vý-
zkumu hloubkovými, regionálně přesně vymezenými sondami podle jednotné 
osnovy (kterou přizpůsobovali místním specifickým problémům i vlastnímu 
nazírání na předmět výzkumu). Výběrem lokalit, jenž zahrnul obce východ-
ního, středního i západního Slovenska, si zajistili možnost komparovat religio-
zitu nejen Romů z prostředí různého lokálního etnického a sociálního kontaktu 
(včetně jedné obce ryze romské), ale také Romů hlásících se k různým církvím 
(katolické, řeckokatolické, evangelické, sbor „Slovo života“ a dal.). Výseky z 
duchovního světa Romů, které se podle vlastní volby rozhodli interpretovat, 
pak čtenářům záměrně zprostředkovali ze specifického pohledu konkrétních 
lokálních komunit, kde sami provedli výzkum. Tato autentičnost výkladu, jeho 
vazba na fungující sociální prostředí a na reflexi prožívání duchovna v něm, je 
jedním z velkých kladů práce – i když zdánlivě nevede k možnosti definovat 
obecné rysy duchovní kultury a religiozity slovenských Romů.  

Autoři se ve svém výkladu soustředili na čtyři závažné okruhy otázek spo-
jených s duchovním světem a religiozitou Romů. Pozornost upřeli: a) na před-
stavy, které se vážou k zlomovým okamžikům života člověka (narození, smrt), 
a které obsahují i dosud spontánně tradované představy o posmrtném životě a 
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spojení světa živých a mrtvých, b) na představy o démonických bytostech a 
nadpřirozených silách, které ovlivňují člověka a dávají jeho životu etický, nor-
mativně svazující rozměr, c) na představy o Bohu a Kristu a jejich personifi-
kaci, a konečně d) na postoje Romů k duchovním „institucím“ – k církvím, 
k náboženství a náboženským aktivitám, které zprostředkovávají.  

Prvé dva okruhy otázek se tedy vztahují k jevům duchovního života Romů, 
které etnologie spojuje s více či méně kontinuálně rozvíjenou a inovovanou 
mezigenerační kulturní výměnou. Okruhy třetí a čtvrtý sledují otázky reflexe 
myšlenek, přístupů a obřadnosti, které zprostředkovávají křesťanské církve 
(katolická, evangelické, řecko-katolická a d.) a otázky jejich průniku do „li-
dové“ víry a duchovního života Romů. 

Představy o smrti, jejích předzvěstech, jejím naplnění, o opuštění světa ži-
vých a o posmrtném životě, zaznamenané u Romů z okolí Trnavy a Nitry, zpra-
covala jako dominující téma Zuzana Palubová. Prezentovala rozměr duchov-
ního života, který je ve slovenské (a české) etnologické literatuře častěji re-
flektován – zejména pro vitalitu, s jakou je přítomen a stále spontánně předáván 
v širokých vrstvách i současného romského obyvatelstva. Svůj výklad Z. Palu-
bová založila na živých příbězích a dala mu autenticitu prožitku.  

Arne B. Mann naproti duchovním prožitkům smrti postavil problém du-
chovních představ svázaných s narozením dítěte (obce v okolí Spišské Nové 
Vsi). Sledoval obrazy démonických sil ohrožujících novorozence, magické 
úkony směřující k jeho ochraně i rituály zabezpečující jeho prosperitu. Do 
svého výkladu promítl navíc kulturní rozměr středo a jihovýchodoevropského 
srovnání. Touto komparací zařadil romskou duchovní kulturu do evropských 
souvislostí. Přesvědčil o jejím provázání s tímto kulturním prostorem. A v této 
souvislosti si kladu otázku, do jaké míry duchovní kulturu Romů ovlivňuje po-
larita kulturního vzoru a sociálního vyloučení.  

Víru v nadpřirozený svět a jeho magické síly zohlednil ve svém výkladu 
také Rastislav Pivoň. Učinil tak na analýze myšlenkového světa, který zachytil 
ve výpovědích Romů z v několika západoslovenských obcí (Trnavsko). Před-
stavil chápání dobra a zla, panteon démonických bytostí a zlých sil, definoval 
představy o možnostech jejich působení a o způsobech ochrany před nimi. 
V jeho výkladu zazněl zajímavý postřeh o posouvání těchto představ z aktuální 
lidové víry do pohádkového vyprávění.  

Z jiného pohledu „pověrečnost“ Romů akcentoval Milan Kováč. Na analýze 
myšlenkové výbavy Romů z horehronské obce Telgárt (Švermovo) ukázal 
„romské“ vnímání historického času jako přímého napojení na čas současný a 
vnímání světa jako světa bipolárního: jako prolínajícího se světa reality a světa 
snů, v němž snové je nadřazeno reálnému. Z této základní pozice bipolarity 
vymezil M. Kováč představy telgártských Romů o nepříznivých silách, o Bohu, 
o posmrtném životě. V kontextu osobitých „pověrečných“ představ pak analy-
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zoval formy, společenskou funkci a normativní závaznost „posvátných“ přísah 
– přísah stvrzujících pravdivost tvrzení a jednání. 

Průnik a reflexe obřadnosti a věrouky církví katolické, evangelické, řecko-
katolické a sboru „Slovo života“ do duchovního a společenského života Romů 
zohlednili Attila Kovács, Anina Botošová a Danijela Djurišičová na příkladech 
romských komunit z obcí z jihovýchodního (Kovács), severovýchodního (Bo-
tošová, Djurišičová) Slovenska, i když každý z jiného úhlu pohledu. Shodně 
však sledovali ohlas církevního života, měřeného účastí na bohoslužbách, na 
církevních svátcích, shromážděních a dalších aktivitách (poutě), mezi romským 
obyvatelstvem. Zjištění, i když formulovaná v různých výkladových kontex-
tech, byla analogická. Konstatovala význam církevních obřadů při významných 
situacích rodinného života i jejich menší a nerovnoměrný ohlas v průběhu cír-
kevního roku. Konstatovala rovněž rozpor mezi zbožností Romů a jejich vzta-
hem k církvím.  

V kontextu takto nastaveného pohledu na religiozitu Romů zasluhuje po-
zornost výklad Tatiany Podolinské (Plavecký Štvrtok). Její analýza průniku 
vztahu k církvím a církevní příslušnosti do sporu soupeřících rodinných skupin 
je výpovědí nejen o schopnosti Romů reagovat v určitém společenském kon-
textu na nová náboženská hnutí a účelově podstoupit konverzi. Je výpovědí 
také o hloubce vzájemné sociální distance romských rodinných skupin a o 
schopnosti přijmout i kumulovat nové symboly vzájemného vyloučení. Nekon-
venční uchopení problému romské religiozity podněcuje. 

Svou tématikou výjimečná je stať Jakuba Mináče o současné duchovní písni 
Romů –   evangelíků z obce Rankovce (východní Slovensko). Autor zveřejnil 
část svých sběrů – duchovních písní zpívaných ve slovenštině i romštině, písní 
textově zajímavých, v nichž spatřuje doklad určitého způsobu dvojjediného 
pohledu Romů na Boha: jako reflexi jeho všudy přítomnosti a jako reflexi jeho 
morální autority. 

Jaké syntetizující poznatky však přinesla práce autorského týmu k problému 
duchovního světa Romů žijících na slovenském venkově? Milan Kováč a Arne 
B. Mann v shrnující zkratce, (v níž formulovali základní obraz romského du-
chovního světa), definovali duchovno Romů. Charakterizovali ho jako synkre-
tické, vrstvením různých kulturních podnětů vzniklé, a tedy časově se promě-
ňující filosofické uchopení sama sebe: v okolním reálném světě lidí i v „nadpři-
rozeném“ světě duchovních sil, které ovládají kosmos a určují místo člověka v 
něm. Představili ho jako mnohotvárnou, individuálně a skupinově profilovanou 
myšlenkovou soustavu, otevřenou novým podnětům i přístupům, jako soustavu 
v níž absentuje řada prvků, se kterými se setkáváme v koncepčně ucelených 
kosmologických systémech. Duchovno Romů ukázali jako soustavu, která za-
sahuje do každodenního života a slučuje „lidovou“ víru (včetně magických a 
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pověrečných prvků) s vírou v Boha zprostředkovanou tradičními křesťanskými 
i novými náboženstvími.  

V kontextu takto vymezeného duchovního světa Romů z konkrétních slo-
venských obcí označili za charakteristické pro religiozitu slovenských Romů 
následující rysy:  

1. Neexistuje jednotný model duchovní kultury Romů, naopak příznačným 
rysem je variabilita duchovních představ.  

2. V duchovní kultuře Romů jsou dosud přítomny archaické formy, které 
byly před desetiletími běžné i v duchovní kultuře slovenského a středoevrop-
ského obyvatelstva.  

3. Představy Romů o Bohu jsou srovnatelné s představami obyvatelstva slo-
venského venkova. 

4. V myšlenkovém světě Romů není svébytná ustálená podoba personifiko-
vaného Boha.  

5. Neexistuje v něm ani pluralita božstev.  
6. V kontextu „tradičních“ představ mají Romové také své osobité duchovní 

představy (dle autorů např. víra v muly, přísahy, představy o výsadním právu 
Romů na nebe).   

7. Svébytnost duchovní kultury Romů spočívá ve schopnosti rychle vstře-
bávat a synkreticky do ní vřazovat nejrůznější vzájemně nesouvisející nové 
prvky, ve schopnosti přijímat nové náboženské systémy, vrstvit podněty z nich 
získané a prožívat „vícevrstevnou“ konfesionalitu.  

8. V konfesionální příslušnosti hledají Romové nejen realizaci nábožen-
ského života, ale také (a výrazně) získání vyššího sociálního statusu. Odtud 
vztah některých ke konverzi a příklon k novým, z pohledu Romů „tolerujícím“ 
konfesím, u nichž hledají možnost svého společenského docenění, zrovnoce-
nění a začlenění do většinové společnosti. 

Co však analýzy autorů naznačily dále? Ukázaly, že lokální modely lidové 
víry a zbožnosti jsou příznačným rysem duchovní kultury Romů žijících na 
Slovensku. Ukázaly, že v lidové víře Romů existují různorodé lokálně zakódo-
vané personifikace Boha, smrti, démonických bytostí a také představy o Bohu a 
jeho vztahu k Romům. Ukázaly, že lokální je i variabilita v akceptování vysta-
vování obrazů Boha, Krista, světců ve vlastních příbytcích. Pozornost si zaslu-
huje i zjištění opakovaného vyprávění o přímém osobním kontaktu s Bohem a 
také absence kultu světců. Neopominutelný je i v různých souvislostech autory 
zachycený nejednoznačný vztah k představitelům církví – vztah zbavený 
„zbožné“ úcty, ale současně určitým způsobem respektující.  

Mezioborová spolupráce, která prostupuje publikací a činí ji i čtenářsky 
přitažlivou, přinesla výrazné rozvinutí a zmnožení úhlů pohledu na religiozitu 
slovenských Romů. Ukázala nejen možnosti různého uchopení tématu, ale dala 
také prostor pro odlišnou metodiku a způsoby zpracování získaných poznatků. 
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Upozornila na výpovědní možnosti rozdílné interpretace týchž nebo analogic-
kých zjištěných skutečností. 

Editoři M. Kováč a A. B. Mann připravili k tisku velice podnětnou publi-
kaci o tématu, které není běžně sledováno, které však svou hloubkou a citlivostí 
nesporně zasluhuje cílenou pozornost. Kniha ve svém celku čtenáře přesvěd-
čuje o mnohotvárnosti duchovního světa a religiozity slovenských Romů. Pod-
něcuje navíc ke komparaci, k vlastnímu hodnocení zachycené kulturní reality i 
nastoupených kulturních trendů (vícevrstevná konfesionalita) v řadách rom-
ského obyvatelstva. I v tom je její přínos. Impulz daný autory by neměl být 
pominut.        
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Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku…: 
recenzia 2. 

 
Ilona Lázničková 

 
 

Sborník už na první pohled přitahuje nejen názvem – který nabádá k tomu 
zjistit, co se pod ním skrývá, ale i grafickou podobou – rozepjaté ruce ukřižo-
vaného Krista (romská nástěnná insitní malba) a před ním obyvatelé romské 
osady Jarovnice, kterou v čase ničivé povodně „Bůh“ těžce zkoušel a vzal jí 
část obyvatel, hlavně dětí.  Snad je Kristus ten, který jim pomáhá nést jejich 
utrpení, snad je ochraňuje, či jen nad nimi pláče? Možná bychom zde mohli 
parafrázovat název: „Bůh všecko vidí?“ 

Úvodní studii, pod kterou jsou podepsáni oba editoři – Milan Kováč, reli-
gionista (vedoucí celého projektu) a Arne B. Mann, etnolog (odborný garant 
projektu) – doporučuji k pečlivému přečtení. Nejen z důvodu, že uvádí do 
rámce výzkumného úkolu „Religiozita slovenských Romů“  (podpořil Open 
Society Institut a Roma Culture Iniciative v Budapešti, 2001–2002), 

a informuje o záměrech a dosavadních výsledcích výzkumu, který byl 
šťastným spojením práce religionistů, etnologů a romských aktivistů do jed-
noho týmu (což by mělo být spíše pravidlem než dosud čestnou výjimkou – 
nelze opomenout zmínit v tomto směru terénní týmový monitoring situace obcí 
s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR publikované ve sborníku 
Terénní výzkum integrace a segregace, vydaného Katedrou sociální a kulturní 
antropologie FHS Západočeské univerzity v Plzni, ed. Stanislav Kužel, Cargo 
Publishers 2000), ale především pro získání znalostí uvedených v historické 
perspektivě života a duchovní kultury Romů od počátků v Indii až  po migraci 
do evropských zemí.  

„Konflikt“ s katolickou církví, která označila Romy v 15. století za bez-
věrce a kacíře (především proto, že nevykonávali obřady předepsané katolickou 
liturgií), vedl pařížského arcibiskupa k exkomunikaci romské komunity 
z církve. Nebyl jistě jediným důvodem, který zahájil jejich staleté pronásledo-
vání, ale dával mravní oporu a „požehnání“ výnosům panovníků a šlechty ve-
doucích až k fyzické likvidaci Romů. 

Obsahem sborníku je devět studií o daném tématu s jednotným cílem, které 
jejich autoři uchopili svým způsobem na základě seznámení se s reáliemi 
zkoumané lokality a možností, které pro výzkum poskytovala. Teritoriálně se 
projekt snažil podchytit oblasti s velkým procentem romské populace – Spiš, 
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Šariš, Abov, Horehroní, Gemer, Záhoří, Trnavsko a Nitransko a stejně tak cí-
leně prezentovat heterogennost různých náboženských konfesí (kde převažuje 
římskokatolické náboženství, ale v posledních letech se o Romy zajímají hodně 
nová náboženská hnutí a také Romové se k nim ve větším počtu hlásí). 

Pozitivní je to, že romskou duchovnost současnosti nepředstavují publiko-
vané výsledky výzkumu jen jako přihlášení se či nepřihlášení k církevnímu 
životu té dané církve či náboženskému hnutí, ale v daných lokalitách se snaží 
zjistit formy duchovní kultury vůbec – tedy například i stav lidových projevů 
víry, magii a další projevy duchovní kultury.  

Pohled religionistů představují studie Milana Kováče, Tatiany Podolinské, 
Daniely Djurišičové a Attily Kovácse. 

Milan Kováč –  Slnko pre spravodlivých. Posvätnost prísahy a Božia sank-
cia medzi horehronskými Rómami z obce Telgár –  se věnuje zajímavé oblasti 
romských přísah, jejich užívání, závaznosti a porovnáním s přísahou před Bo-
hem v kostele (například při svatbě). Obec Telgárt, kde Romové tvoří asi 40 % 
obyvatel žijících ve dvou osadách – Horní a Dolní kolonii (rozdělení je rodové) 
ještě poměrně tradičním životem, mu poskytla množství rozmanitého materiálu 
nejen ke zpracovanému tématu, který zde – alespoň ve stručnosti – také uplat-
nil.  

Letniční hnutí získává na Slovensku mezi Romy hodně příznivců. Tatiana 
Podolinská – Boh medzi vojnovými plotmi. Náboženska polarizácia v rómskej 
kolónii v Plaveckom Štvrtku –  se s  odbornou fundovaností zabývala více jak 
desetiletým působením letničního  sboru Slovo života v této romské osadě, kde 
paradoxně přispělo k prohloubení konfliktů mezi Romy, zhoršení jejich sociál-
ního postavení a nakonec vzniku otevřeného konfliktu mezi dvěma skupinami 
Romů.Ve studii se projevuje i osobní zájem autorky o lidové  projevy religio-
zity a jejich praktikování v současnosti. 

Výjimečné postavení má působení salesiánského centra v Bardejově na síd-
lišti Poštárka, které pomáhali vybudovat i sami Romové. Religionistka Danijela 
Djurišičová  – Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej spoločnosti (možnosti a 
obmedzenia). Príklad z Bardejova –  zvolila pro hodnocení jejich činnosti i 
pohled samotných Romů, jejichž důvěru si získala prostřednictvím mladé 
Romky. Zajímavé jsou reprodukované názory na čistě romské poutě, které ne-
vyznívají tak jednoznačně v jejich prospěch, jak bychom možná předpokládali. 
Djuričišová zde formuluje skutečnost, kterou nacházíme i v jiných studiích a 
pregnantně 

i v práci brněnského katolického kněze Jiřího Rouse (Romové – vhled do 
problému. Brno 2003),  že autorita kněze u Romů závisí především na jeho 
osobních vlastnostech, upřímnosti a opravdovosti, se kterou se k nim chová, a 
na splnění očekávání, že jim pomůže vyřešit jejich problémy, se kterými za ním 
přijdou. 
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Borka, maďarsko-romsko-slovenská vesnice na horním Gemeru, kde Ro-
mové bydlí sice ve vesnici, ale „vždy na okraji“ se stala objektem výzkumu 
religionisty Attily Kovácse. Název „Borka: Komunity, identity a náboženstvo 
v Hornogemerskom pútnickom mieste“ ukazuje předmět jeho zájmu. Přestože 
se jedná o poměrně významné poutní místo, dochází po provedeném výzkumu 
k závěru, že náboženství zde nefunguje jako integrační činitel mezi etnickými a 
náboženskými skupinami. Přetrvávají hluboké rozdíly mezi Romy a Neromy 
založené na zakořeněných předsudcích. 

Studie etnologů – Arne. B. Manna, Zuzany Palubové a Jakuba Mináče se 
zabývají především lidovým náboženstvím Romů a jeho současnými projevy. 
Článek – Magická ochrana novorodenca u Rómov na Slovensku – Ar-
neho B. Manna je fundovaným shrnutím mnohaletého výzkumu obyčejové tra-
dice v řadě regionů Slovenska, jejíž životnost podporuje i v současném životě 
Romů na Slovensku potřeba zajistit novému členu rodiny zdraví, štěstí a pro-
speritu v životě. Paralely nachází autor v lidové obřadnosti nejen slovenské, ale 
i jiných slovanských národů.  

Opačnému  konci lidského života – smrti –  věnovala svůj výzkum lidového 
náboženství Zuzana Palubová. Publikovaný výstup – Fenomén smrti v ľudovom 
náboženstve Rómov z okolia Trnavy a Nitry (Obce Madunice, Lukáčovce, 
Čakajovce) se týká oblasti s nepříliš vysokým počtem romského obyvatelstva – 
cca 10–15 %. Strach z mrtvých, kteří by mohli živým škodit, vytvořil (nejen) 
v romském duchovním světě řadu přetrvávajících praktik s osobitými projevy. 

Na opačném konci Slovenska, severovýchodně od Košic, leží malá obec 
Rankovice, kde v romské osadě získal materiál pro studii – Rómske nové du-
chovné piesne v obci Rankovice –  Jakub Mináč. Romové zde tvoří cca 70 % 
obyvatel a z hlediska náboženství zde autor zjistil velké množství různých vy-
znání, časté konverze a osobní zkušenosti s různými druhy víry. Představuje 
prostřednictvím části sesbíraného materiálu, „romských nových duchovních 
písní, (jak je nazývá), které hudebně vycházejí především z rompopu. I když 
nejsou většinou původní, odrážejí cítění Romů, kteří jim dodávají specifické 
vyjadřovací prostředky, jak slovesné, tak hudební. Je to zajímavý fenomén, 
který si jistě zaslouží další pokračování výzkumu v širším měřítku.  

Rastislav Pivoň, jeden ze dvou romských autorů zastoupených ve sborníku, 
se zúčastnil i výzkumu Zuzany Palubové. Zajímavé téma jeho studie – Nega-
tívne sily, niektoré ich podoby a pôsobenie v živote Rómov (Na príklade troch 
obcí v okolí Hlohovca) – přináší získané informace o stavu chápání dobra a zla 
v romské komunitě, víře v démonické bytosti, bosorky a magických praktikách 
cílených na jejich odstranění, případně milostnou magii. 

Obec Lomnička je originální složením obyvatelstva – pouze jeden občan 
z 1516 obyvatel je Nerom. Životní úroveň rodin je v porovnání s ostatními 
romskými osadami na podstatně vyšší úrovni, i když cca 95 % obyvatel je ne-
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zaměstnaných. Anina Botošová  – Identita, sociálny a nábožensky život 
v rómskej obci Lomnička – věnovala svůj výzkum otázce, proč se  při takové 
koncentraci a poměrně uzavřeném životě osady, neidentifikovali její obyvatelé 
při sčítání jako Romové. V obci je kostel a většina obyvatel se prohlašuje za 
římské katolíky. Přínosem pro výchovu dětí je výuka náboženství romským 
učitelem a možnost modliteb a obřadu v romštině. Přesto je zde dost místa i pro 
přetrvávající projevy lidové víry a magické praktiky spojené s významnými 
okamžiky života člověka. Zajímavý je popis „sľubov vernosti“ (před svatbou, 
řešení nevěry jak ze strany muže, tak  ženy) a „verejná spoveď“, před knězem a 
manželem (manželkou) jednoho z partnerů, který byl delší dobu odloučen 
(např. muži, co odjíždějí za prací). Její pohled na duchovní život zkoumané 
komunity patří k nejkomplexnějším.  

Společným kladem všech shromážděných studií je důkladný popis zkouma-
ného místa, jak z hlediska geografického, tak demografického, a podané cha-
rakteristiky dalších případných specifik dané lokality. Svědčí to o důkladné 
společné teoretické přípravě řešitelů projektu. 

Podíváme-li se do historie, může nás o vztahu Romů k Bohu informovat 
řada přísloví a pořekadel v romské lidové tradici – „moudrá slova starých 
Romů“ – goďaver lava phure Romedar. Najdeme zde ono přesvědčení, že „Bůh 
všecko vidí – O del sa dikhel“, a proto jej nelze oklamat ani přechytračit, ale 
také: „Ani Pánbůh ti neporadí, nebudeš-li sám chtít – Te korkoro na kames, aňi 
o Del tut našti del goďi“ nebo „Nehledej Boha venku, hledej jej ve svém srdci – 
Ma rode le Devles avri, rode les andre tiro jilo“. 

Bůh také „garantuje“ pravdivost vyprávění romských pohádek – viz časté 
úvodní formulky, např. „Mre gule Devla bachtaleja the čačeja – Můj sladký, 
požehnaný a spravedlivý Bože…“ 

Postavení kněze nebylo u Romů až v takové vážnosti – dokladuje to napří-
klad řada humorek  z romské tradice (ale i české a slovenské), kdy Rom pře-
chytračí faráře a získá nejen morální vítězství, ale i osobní prospěch. Nebyl 
totiž pro ně prostředníkem k Bohu, ale člověkem z masa a kostí a jeho lidské 
chyby a nedostatky se stávaly terčem posměchu a kritiky. Na druhé straně ne-
zpochybnitelná a nenahraditelná v romském prostředí byla a je jeho úloha při 
nejdůležitějších okamžicích v lidském  životě – i u Romů nejvíce spojených 
s obřady a obyčeji – narození a úmrtí. Motivy však nejsou v souladu s  církví – 
zde převažuje pověrečný zájem o ochranu dítěte před zlými silami – bosorkami, 
démony a možností fyzické smrti dítěte. U pohřbu jsou cílem ochrany, kterou 
opět  podporuje a zabezpečuje celý cyklus dosud užívaných obřadů ti, co zůstá-
vají – pozůstalí, ostatní obyvatelé komunity. Jejich smyslem je ochrana před 
možnou pomstou mrtvého a zlými silami ze záhrobím. Tady platí tvrzení Jiřího 
Rouse, že „kněz má autoritu a vážnost automaticky, protože dovede komuniko-
vat s „druhým světem“ – světem mrtvých (pozn.: Mgr. Ing. Jiří Rous je kato-
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lický kněz působící na faře Zábrdovicích, který se věnuje už řadu let romským 
dětem a mládeži. T. č. je národním ředitelem romské evangelizace při České 
biskupské konferenci. Ze svých praktických zkušeností (často i negativních) 
vytvořil drobnou příručku s cílem, jak sám uvádí – poskytnout stručnou, ale 
dostatečnou informaci, která je nutná pro základní pochopení jednání Romů – 
vydal Kabinet multikulturní výchovy ve spolupráci s Katedrou sociální peda-
gogiky Pedagogické fakulty MU v Brně v roce 2003).  

V rámci odborné literatury o Romech představuje sborník významný počin 
a zahájení mapování oblasti nám – majoritě dosud téměř neznámé. 
Z jednotlivých studií je patrný nejen odborný, ale i lidský zájem, který je pro 
výzkum v romských komunitách nutným předpokladem navázání komunikace. 
Každý z autorů strávil určitý čas ve zkoumaných lokalitách a život s Romy mu 
poskytl nejen odpovědi na připravené otázky (a jistě i na řadu jiných), ale kaž-
dodenní styk s „romskou realitou“ ho obohatil i o lidský rozměr. 

Ukazuje se, že náboženství, které přináší Romům do jejich života program, 
smysl v často bezvýchodných podmínkách, tvoří pro ně často spíše útočiště, 
kde získávají nutný pocit, že se mohou bez obav přihlásit ke svému romství, že 
tady neplatí rozdíly v barvě pleti, majetku… Více než katolická církev je oslo-
vují v současné době proto různá náboženská hnutí, která k nim nacházejí cestu 
a nabízejí jim toto rovnoprávné postavení, stejně jako uznání jejich kultury i 
v projevech víry. 

I když byla jednotlivá místa výzkumů vybrána  tak, aby reprezentovala jed-
notlivé regiony Slovenska (vzhledem k romskému osídlení), jsou zde bílá 
místa, která by bylo třeba doplnit dalším výzkumem. Snad s tím pracovní tým 
počítá. 

Je obdivuhodné, že se v tak krátkém čase podařilo tyto výstupy z výzkumů 
a v takové podobě vydat. Podávají nám obraz o této „třinácté komnatě“ života 
Romů, jsou zajímavé a inspirativní pro další badatele. Odbourávají předsudek o 
„nevěřících cikánech“ a přinášejí nám možnost nahlédnout do jejich bohatého 
duchovního světa. 
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Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku…: 
recenzia 3. 

 
Roman Džambazovič 

 
 
Široká odborná ale i laická verejnosť má v posledných rokoch možnosť 

oboznámiť sa s množstvom vedeckých publikácií, ktoré sa tematicky zameria-
vajú na rôzne aspekty života Rómov na Slovensku. Sme svedkami záujmu 
o poznanie histórie, ako i každodenného života obyvateľov našej krajiny, z kto-
rých mnohí ešte nedávno boli oficiálnou ideológiou označení za sociálne nepri-
spôsobivých, neintegrovaných a majoritou vnímaní ako odlišní, iní. 
V súčasnosti je snaha o reflektovanie a pochopenie života komunít či sociál-
nych enkláv, ktoré sú z občianskej spoločnosti rôznymi mechanizmami 
a v rôznych podobách sociálne vylučovaní (exkludovaní) súčasťou širšieho 
akademického, politického, ale i celospoločenského diskurzu týkajúceho sa 
snahy o ich postupné začleňovanie (inklúzie) do spoločnosti.  

Editorský počin etnológa Arne B. Manna a religionistu Milana Kováča 
(vyštudoval i históriu a filozofiu) zapadá do tohto rámca. Samotná odborná 
príslušnosť ako i osoby editorov nás upozorňujú už vopred na niekoľko skutoč-
ností. V prvom rade obaja editori a spoluautori publikácie veľmi citlivo a najmä 
vysoko profesionálne pristupujú už dlhšie obdobie ku skúmaniu života Rómov 
na Slovensku. No a v neposlednom rade dáva ich vzájomná spolupráca tušiť 
interdisciplinárny prístup ku skúmaniu duchovného sveta Rómov, o ktorom 
sme sa doteraz mohli dozvedieť len veľmi útržkovito a často značne zovšeo-
becňujúco. Pričom práve interdisciplinárna spolupráca je podľa môjho názoru 
jednou z veľkých výziev aj pre vedu na Slovensku. Ako poznamenávajú 
i samotní editori práve snaha o vyplnenie medzery v poznávaní rómskej du-
chovnosti tak medzi samotnými duchovnými, členmi vedeckej komunity, ale 
i verejnosťou bola jedným z dôvodov, prečo vlastne vznikla táto kniha. Asi 
trošku predbieham, ale dovolím si už v úvode mojej krátkej recenzie konštato-
vanie, že deväť štúdií obsiahnutých v knihe rozhodne prispieva k stanovenému 
cieľu. Pred čitateľmi sa postupne otvárajú veľmi rôznorodé dimenzie a podoby 
duchovného života rôznych rómskych komunít. Tieto azda pozorným čitateľom 
poskytnú základ pre nestereotypné a neetnocentrické vnímanie tejto nepo-
chybne dôležitej súčasti rómskej kultúry. Nakoľko kultúru môžeme vnímať ako 
určitý systém skladajúci sa z materiálnych artefaktov, sociálnych inštitúcií, 
hodnôt, noriem, pravidiel správania (socio-kultúrnych regulátorov) a ideí (sym-
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bolických a poznávacích systémov), nachádzame v jednotlivých štúdiách opis, 
ale i snahu o interpretáciu spomínaných súčastí kultúry. Autori taktiež nezabú-
dajú poukázať na procesuálnu stránku duchovného života Rómov, nakoľko 
reflektujú aj kultúrnu zmenu uskutočňujúcu sa za pomoci „výpožičiek“ 
z duchovného života komunít, s ktorými Rómovia prichádzali či prichádzajú do 
sociálnej interakcie. To v konečnom dôsledku vytvára špecifickú podobu róm-
skej duchovnosti a neopakovateľnú kombináciu pôvodných a „požičaných“ 
prvkov (o čom sa zmienim ešte neskôr).  

Recenziu knihy Boh všetko vidí (Duchovný svet Rómov na Slovensku) by 
som chcel poňať skôr len v podobe prerozprávania niekoľkých zaujímavých 
výsledkov výskumov ako i určitých odporúčaní pre autorov, ktoré môže 
poskytnúť sociológia so svojím kognitívnym a metodologickým rámcom. 
Kniha vznikla ako výsledok ročného výskumného projektu „Religiozita sloven-
ských Rómov“, ktorý podporil Open Society Institute a Roma Culture Initiative 
v Budapešti. Pri samotnej realizácii projektu sa podarilo v priebehu rokov 2001 
až 2002 spojiť úsilie slovenských odborníkov z oblasti religionistiky, etnológie 
a rómskych odborníkov – aktivistov. Publikácia si zasluhuje pozornosť aj 
z dôvodu skutočnosti, že vychádza bilingválne v slovenčine i rómčine (vďaka 
českému kolektívu prekladateľov do rómskeho jazyka). Knižka obsahuje však 
aj skoro 20 stranové zhrnutie v anglickom jazyku. A veľmi vhodne dokresľuje 
skúmané skutočnosti aj obrazová príloha.  

Publikácia podáva prierez duchovným a náboženským životom Rómov a 
pokúša sa identifikovať špecifikum rómskej religiozity. Skúmanie problematiky 
rómskej religiozity je pomerne nové. Nie že by samotný jav v minulosti nee-
xistoval, ale pred rokom 1989 mu bola venovaná len minimálna alebo žiadna 
pozornosť. Úmyselná marginalizácia rómskej kultúry sa dotýkala aj rómskeho 
duchovného života, pričom jediným oficiálnym cieľom bola jeho komplexná 
asimilácia (o nejakej snahe o kultúrnu difúziu z hľadiska väčšinovej kultúry 
nemôžeme veľmi hovoriť). Aj v tomto období sa však našlo niekoľko vedcov, 
ktorí položili na Slovensku základy nezávislého štúdia rómskej duchovnosti či 
religiozity – išlo najmä o etnológov – Emíliu Horváthovú a Arne B. Manna. Po 
prevrate sa začalo z iných východísk ako i za iným cieľom, za odlišných pod-
mienok pristupovať ku skúmaniu rómskej kultúry, jazyku, a jej ďalším súčas-
tiam, a tým i k rómskej religiozite. Deväť štúdií ale i úvodná spoločná kapitola 
editorov nazvaná Rómovia a viera je príkladom tohto obnoveného záujmu ako 
i odlišných referenčných rámcov. Štúdie vychádzajú z terénnych výskumov 
a sú prípadovými štúdiami z rôznych rómskych komunít. Výskumníci sa snažili 
získať informácie na vopred stanovené oblasti náboženského života 
a duchovnosti za pomoci, ak som správne pochopil, rôznych metód a techník 
zberu dát (napríklad dotazníka alebo záznamového hárku, pozorovania, rozho-
vorov). Inšpiráciou, tak pre výskumníkov, ako i študentov, ktorí určite siahnu 
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po danej publikácii, mohla byť príloha, ktorá by obsahovala dotazník či plán 
pozorovania alebo okruhy tém rozhovoru. Mohlo to poskytnúť pre čitateľa aj 
väčšiu možnosť vnímať východiskový rámec a okruh tém, ktoré sa snažili vý-
skumníci zaznamenať. Každý z autorov strávil určité obdobie v niektorej róm-
skej komunite (prípadne vo viacerých), ktoré však neboli vybrané náhodne. 
Mali totiž reprezentovať jednotlivé oblasti Slovenska, pričom ich výber vhodne 
mapuje regionálnu dislokáciu Rómov na Slovensku – vyberali sa regióny 
so silne zastúpenou rómskou populáciou: Spiš (Anina Botošová, Arne B. 
Mann), Šariš (Daniela Djurišičová), Abov (Jakub Mináč), Horehronie (Milan 
Kováč), Gemer (Attila Kovács), Záhorie (Tatiana Podolinská), okolie Trnavy a 
Nitry (Zuzana Palubová a Rasťo Pivoň). Chcem pri tejto príležitosti spomenúť, 
že vysoko hodnotím aj snahu podchytiť rôzne typy sídiel – sú tu totiž zastúpené 
nielen rómske komunity žijúce na vidieku, ale i v mestskom prostredí, ďalšou 
rovinou je však aj miera ich integrácie. Mnohé zo skúmaných komunít žijú 
v priestorovo i sociálne segregovaných osadách, či štvrtiach, ale na druhej 
strane sú zastúpené i integrované rómske komunity. Signifikantná je i snaha 
postihnúť rôzne vierovyznania u Rómov, od jednoznačne prevažujúceho rím-
skeho katolicizmu, cez gréckych katolíkov, evanjelikov, kalvínov až po pôso-
benie nových náboženských hnutí. Ako som už vyššie spomínal, výskumníci 
v teréne využívali jeden rámcový dotazník, ktorý obsahoval základné problé-
mové okruhy (asi aj preto väčšina štúdií začína opisom demografickej, sociál-
nej a ekonomickej situácie komunít), ale výber konkrétneho výskumného 
problému sa ponechal na rozhodnutí samotných autorov. Takto sa vlastne poda-
rilo zachytiť veľmi široký diapazón tém, ale i možných uchytení duchovnej 
kultúry Rómov (čo značne záviselo od cieľov a zámerov stanovených autormi, 
od ich erudovanosti a pod.). Je to teda mozaika duchovného sveta Rómov. Ako 
sa v knihe spomína, „tak ako Rómovia nie sú všade rovnakí, neexistuje ani rov-
naký model ich duchovnej kultúry. Ich duchovný svet, to je akoby mnoho pes-
trých svetov naukladaných vedľa seba“ (s. 14). Aj keď teda snahou nebol pokus 
o zovšeobecňujúcu objektivizáciu rómskeho duchovného života, predsa len tu 
trošku pre čitateľa absentuje určitý záver vo forme zhrnutia získaných skutoč-
ností. Náhradou však môže byť úvodná kapitola editorov knižky. 

Ak by sme však chceli vystihnúť súčasný duchovný svet Rómov čo naj-
všeobecnejšie a čo najstručnejšie, museli by sa rozhodne spomenúť charakte-
ristiky ako synkretizmus, adaptabilita a identita. Synkretizmus preto, lebo Ró-
movia majú výnimočnú schopnosť spájať aj to, čo pokladáme zdanlivo za ne-
spojiteľné a adaptabilita preto, lebo sú aj v duchovnom živote mimoriadne 
pružní (s. 11). Prispôsobujú sa novým podnetom veľmi flexibilne. Aj tieto fak-
tory vedú k masovému rozšíreniu takých fenoménov, ako je napríklad viac-
vrstvová konfesionalita. Výsledkom je potom často veľmi špecifická forma 
religiozity. Môžeme tieto charakteristiky zovšeobecniť však aj na celý súčasný 
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stav rómskej kultúry. Ako spomína vo svojom príspevku Arne B. Mann, sú-
časná rómska kultúra nie je len dôsledkom vlastného kultúrneho vývoja, ale 
i dôsledkom pôsobenia vonkajších vplyvov, vzájomnej interetnickej komuniká-
cie a výmeny kultúrnych hodnôt – kultúrnej transmisie. Nachádzame teda často 
v rómskej kultúre fenomény, ktoré boli známe aj v inoetnickom prostredí. Dô-
sledkom sociokultúrneho vývoja majoritného obyvateľstva je okrem iného po-
stupné upúšťanie od dodržiavania obyčajových praktík: niektoré prejavy du-
chovnej kultúry zanikli úplne, iné žijú len v latentnej podobe vo vedomí naj-
staršej generácie, prípadne inklinujú k spoločensko-zábavnej funkcii. Spoločen-
ská izolácia a často i priestorová segregácia, s ňou spätý konzervativizmus 
a pomalší sociokultúrny vývoj spôsobili, že mnohé súčasti duchovnej kultúry sú 
naďalej reálnou súčasťou života Rómov, ktorá sa prejavuje okrem iného spolo-
čenskou záväznosťou, naďalej plnia totiž funkciu sociálnej regulácie (aj keď 
mohlo dôjsť k istým formálnym zmenám, inováciám či obsahovým posunom). 
Ďalším faktorom duchovného sveta Rómov je identita. Rómovia odmietajú 
proklamovať svoju etnickú príslušnosť (etnickú identitu), čo sa potvrdilo 
v jednotlivých prípadových štúdiách. Nahrádzajú ju identitou profesijnou 
a konfesionálnou (ako poznamenáva Attila Kovács, skúmanie rómskej identity 
funguje aj ako zložitý systém skúmania druhotných a priebežných identít, čiže 
môžeme hovoriť o niekoľkonásobnej, viacvrstvovej identite). Vzhľadom však 
na vysokú mieru nezamestnanosti, ako najfrekventovanejšia náhrada prirodze-
ného sebaidentifikačného procesu na etnickej báze, sa kryštalizuje ako analo-
gický proces na konfesijnom základe (s. 12). Tu sa dostávame k ďalšiemu zau-
jímavému zisteniu, nakoľko tradičné cirkvi v tomto procese poskytujú z väčšej 
časti opäť len nelichotivé stereotypy (náboženstvo nepôsobí ako prostriedok 
integrácie), Rómovia sa stávajú čoraz otvorenejšími pre nové náboženské hnu-
tia a ich pôsobenie. Ako poznamenávajú autori, ponúkajú im totiž novú identitu 
na konfesionálnom základe. Identitu, v ktorej nachádzajú potrebnú sebaúctu 
a sú si s „bielymi“ spoluveriacimi vo všetkých aspektoch rovní. Rómovia sa 
stali a stávajú práve aj preto vhodnou cieľovou skupinou pre masívne misijné 
pôsobenie. 

Tieto charakteristické znaky akoby tvorili nosné body, okolo ktorých vkla-
dajú ako do veľkej skladačky svoje zistenia autori jednotlivých štúdií. Aj keď 
témou môže byť fenomén smrti, vnímanie Boha, magická ochrana novoro-
denca, negatívne sily, posvätnosť prísah a Božia sankcia, náboženská polarizá-
cia rómskej kolónie, pôsobenie cirkvi ako iniciátorky zmien či v neposlednom 
rade rómske nové duchovné piesne. Rozhodne by si zaslúžili pozornosť 
a komentáre všetky štúdie jednotlivo ako i ďalšie charakteristické prejavy du-
chovného sveta Rómov. Nakoľko je však priestor recenzie nedostačujúci (as-
poň podľa môjho názoru a podľa toho akým smerom som sa vybral pri jej pí-
saní), snažil som sa predstaviť knihu ako celok a snáď navnadiť čitateľov re-

Etnologické rozpravy 1/2004 

 125

cenzie, aby siahli po tejto, na slovenskom knižnom trhu jedinečnej publikácii. 
Nehovorím, že by sa nedala zvýšiť ešte viac odborná kvalita tejto publikácie. 
Absentuje mi napríklad v niektorých štúdiách jasná operacionalizácia takých 
nosných pojmov ako je identita, či určitý jasne vymedzený referenčný rámec 
v jednotlivých štúdiách, či snaha o komparáciu prejavov religiozity v rámci 
jednej rómskej komunity (napríklad starší obyvatelia a mladí ľudia, a z ďalších 
diferenciačných hľadísk), ale i rómskej a nerómskej religiozity. Publikácia ako 
celok však naplnila väčšinu mojich očakávaní, s ktorými som po nej siahol 
a som rád, že som sa mohol dozvedieť mnohé zaujímavé skutočnosti 
o duchovnom svete Rómov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žitého sveta kaž-
dého z nás.  
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Poďakovanie recenzentom 
 
 

Zborník Boh všetko vidí / O Del sa dikhel (Bratislava, Chronos 2003) vy-
volal nečakaný ohlas recenzentov. Okrem troch recenzií uverejnených v tomto 
čísle Etnologických rozpráv (Mirjam Moravcová, Ilona Lázničková, Roman 
Džambazovič), ich vyšlo ešte päť: ich autormi boli Zuza Kumanová (Slovenský 
národopis, 51, 2003, č. 2, s. 273–274), Zora Vanovičová (Tvorba, XIII. (XXII.), 
2003, č. 1, s. 43), Miloš Drastich (Literárny týždenník, 7. 5. 2003, s. 10), Zu-
zana Veselská (OS – fórum občianskej spoločnosti, 7, 2003. č. 4, s. 67) a An-
drea Hudáková (Dingir, časopis o současné náboženské scéně, Praha, 7, 2004, 
č. 1, s. 25). Všetky recenzie sú v princípe pozitívne, rozdiely možno pozorovať 
v osobitnom vnímaní sledovanej problematiky i posudzovanej publikácie jed-
notlivými autormi.  

Niektorí recenzenti oceňujú metodologický prístup editorov zborníka, zoh-
ľadňujúci jednak vzťah Rómov k jednotlivým náboženstvám a cirkvám a tzv. 
ľudovej viere, rovnako aj zámer všímať si tieto problémy v jednotlivých čas-
tiach a regiónoch Slovenska, naviac, pri uplatnení multidisciplinárneho prístupu 
(M. Moravcová, I. Lázničková, R. Džambazovič). Etnologičku M. Moravcovú 
zaujali teoretické problémy definovania „duchovného sveta Rómov“, charakte-
ristické rysy religiozity Rómov sústredila do ôsmich bodov. Sociológ R. 
Džambazovič považuje za najvýznamnejšie charakteristiky súčasného duchov-
ného sveta Rómov synkretizmus, adaptabilitu a identitu.  

Etnologička I. Lázničková vníma religiozitu Rómov v historickom kontexte 
(cirkev bola v 15. storočí iniciátorkou prenasledovania Rómov v západnej Eu-
rópe), preto ju zaujal problém vzťahu náboženstva na prekonávaní predsudkov 
medzi Rómami a Nerómami a súčasné možnosti pôsobenia katolíckeho kňaza 
medzi Rómami. Vnímanie viery ako inej kvality sebavnímania („nová identita 
na konfesionálnom základe“) zaujalo aj recenzentku Z. Vanovičovú, ktorá výz-
nam publikácie vidí (v súlade s editormi) „v odovzdávaní získaných poznatkov 
tým, ktorí duchovný svet Rómov nepoznajú, alebo ho ešte stále odmietajú po-
znať“. Význam publikácie pre pochopenie duchovnej kultúry Rómov predsta-
viteľmi cirkví vo svojej recenzii akcentoval aj M. Drastich. 

Kritickejšie poznámky sa objavili v recenziách Z. Veselskej, R. Džambazo-
viča a A. Hudákovej. Etnologička Z. Veselská uviedla, že publikácii by po 
formálnej stránke pomohla „väčšia homogénnosť (v prípade nadpisov jednotli-
vých príspevkov a členenia kapitol, v miere zovšeobecnenia, v pomere medzi 
sprostredkovaním získaného materiálu a esejistickými pasážami u jednotlivých 
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autorov“. Keďže „niektoré príspevky trpia nedostatkom času na dôkladný vý-
skum“, recenzentka si položila rečnícku otázku, či sa ambícia editorov „načrieť 
čo najhlbšie do studnice rómskej duchovnosti dnešných dní“ naozaj splnila. 
Táto výhrada recenzentky je skutočne oprávnená, vyplýva však z rozdielnej 
odbornej pripravenosti jednotlivých autorov: kým niektorí autori sa rómskou 
problematikou systematicky zaoberajú dlhšie obdobie (A. B. Mann) a bohatý 
materiál získaný terénnymi výskumami v rôznych regiónoch Slovenska im 
umožňuje komparáciu (práve na potrebu komparácie upozornil R. Džambazo-
vič), niektorí autori už absolvovali opakované terénne výskumy (aj keď nie 
medzi Rómami) a zorientovať sa v rómskom prostredí nebolo preto pre nich 
veľkým problémom (M. Kováč, T. Podolinská, Z. Palubová). Pre ďalších auto-
rov znamenala účasť na tomto projekte prvé skúsenosti s terénnym výskumom 
a prvé kontakty s Rómami, naviac, ich príspevky patria k prvým bibliografic-
kým jednotkám ich začínajúcej publikačnej činnosti. Úplne iný prístup k skú-
manej problematike mali vysokoškolsky vzdelaní Rómovia (A. Botošová, R. 
Pivoň), ktorí uskutočňovali výskum v im dôverne známom prostredí (I. Láznič-
ková sa vyjadrila, že pohľad A. Botošovej na duchovný život skúmanej komu-
nity patrí k najkomplexnejším).  

Recenzent R. Džambazovič upozornil na absentovanie „určitého záveru vo 
forme zhrnutia získaných skutočností“, pričom priznáva, že „náhradou však 
môže byť úvodná kapitola editorov knižky“. K formálnym nedostatkom zaradil 
aj nedostatočné vymedzenie najpoužívanejších pojmov, či „určitý jasne vyme-
dzený referenčný rámec v jednotlivých štúdiách“. Formálnych nedostatkov sa 
týkajú aj pripomienky religionistky A. Hudákovej, ktorá upozornila na neadek-
vátne používanie skrátených hovorových tvarov názvov cirkví (napríklad „bap-
tisti“ pre Bratskú jednotu baptistov, „kalvíni“ pre Reformovanú kresťanskú 
cirkev na Slovensku, či „sestry-bazilejky“ pre Rehoľu sestier svätého Bazila 
Veľkého a pod.). Tieto pripomienky ako spoluzodpovedný editor prijímam. 
Môžem iba prisľúbiť, že v budúcnosti (ak uvedený projekt bude mať svoje po-
kračovanie) sa podobným nedostatkom vyvarujeme. Všetkým autorom, ktorí si 
dali tú námahu prečítať a zhodnotiť túto publikáciu veľmi pekne ďakujem. 

  
 

 Arne B. Mann 
 
 
 
Moja reakcia nebude dlhá, pretože prakticky so všetkými recenzentmi sú-

hlasím. Ich postoj ku knihe je veľmi pozitívny, čo ma pochopiteľne, ako spolu-
editora teší. Oveľa viac však pozerám dopredu a chcel by som sebakriticky zdô-
razniť, že práca má všetky charakteristické črty kníh, ktoré otvárajú problémy. 
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Je v nej veľmi veľa nového, mnoho nových uhlov pohľadu, ale súčasne by 
mohla byť systematickejšia, štúdie by mohli mať vyváženejšiu úroveň a ako 
podotkol kolega Džambazovič – patrila by tam aj sumarizácia výsledkov. Pri 
tejto výhrade by som sa zastavil, pretože som sa s ňou od vydania našej knihy 
stretol častejšie. Sumarizáciu nahrádza čiastočne úvodná štúdia (skutočne sme 
ju písali až na záver, takže je ju možné chápať ako zhrnutie). Výsledky sa však 
predsa len dajú zovšeobecňovať, až keď je práca hotová. A „Boh všetko vidí“ 
bol len jej začiatok. Naviac vzorka deviatich rómskych lokalít nie je dosť veľká 
na to, aby sme mohli zovšeobecňovať s dobrým pocitom. Tým nás nechcem 
nijako hájiť, chcem len jasnejšie vysvetliť, že sme otvorili svojím spôsobom 
nový výskumný program. Jeho pokračovanie už prebieha – napríklad kolega 
Mgr. Tomáš Hrustič z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK zahájil 
dlhodobé výskumy na východe Slovenska, kde spoločne so sociológom nábo-
ženstva Doc. Dušanom Lužným, PhD. z MU v Brne urobili predbežné vý-
skumy rómskej zbožnosti a pôsobenia nových náboženských hnutí v okrese 
Sobrance, pričom ich teoretické východiská už vychádzali z našej publikácie. 
Vychádzali z nej, hoci, ako vieme, nie sú explicitne stanovené. Takmer všetci 
recenzenti ich tam však našli, zvlášť precízne sa ich pokúsila formulovať kole-
gyňa Moravcová, za čo jej ďakujem. Na druhej strane je nám viac-menej jasné, 
že väčšina toho, čo sme skúsili zovšeobecniť sú len hypotézy, ktoré bude treba 
v teréne overiť. Musí „to“ jednoducho fungovať aj na iných miestach, za iných 
okolností (pri splnení tých istých podmienok). Potom budeme hovoriť o vý-
sledkoch sebavedomejšie. Za seba by som mohol uviesť, že niektoré výsledky 
mojej vlastnej štúdie o prísahách sú v ostrom rozpore s výsledkami, ktoré v 
takmer identickej téme dosiahol pár českých študentov. Kde sa stala chyba? 
Uverili klamlivým informáciám? Urobil som niekde chybu ja? Aby som bol 
konkrétnejší – Môžu Rómovia vedome klamať pri prísahách vernosti na kríž? 
Ja vravím, že nie, pretože takáto prísaha je základom normativity v ich vzťa-
hoch, oni vravia, že áno, pretože táto prísaha iba saturuje spoločenský prešľap. 
Alebo si musím položiť ešte ťažšiu otázku, čo ak nikto z nás neurobil chybu a 
ten istý fenomén má v rozdielnych rómskych komunitách celkom odlišnú so-
ciálnu funkciu? Aj táto moja osobná skúsenosť ma len podnecuje k tomu, aby 
som sa neunáhľoval vo vynášaní zovšeobecnení. Sme ešte len na začiatku, ale 
pustili sme sa do toho s chuťou, a za religionistiku chcem povedať, že rozhodne 
budeme pokračovať. Rozhodne je potrebný výskum druhého sledu (a možno i 
tretieho), ak nie pre iné, tak aj preto, aby sa zo zvláštne znejúcich téz o viac-
vrstvovej konfesionalite, domáckej alebo rodinnej religiozite, o špecifikách v 
rómskej eschatológii, v náboženskej identite a vo všeličom inom, stali vedecké 
fakty. A k tomu je potrebné uraziť ešte dlhú cestu. 

 
Milan Kováč  
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Prvý polčas Národopisnej spoločnosti Slovenska 
 

Zuzana Beňušková 
 

 
Polčas funkčného obdobia medzi valnými zhromaždeniami NSS je príleži-

tosťou k prvému bilancovaniu. Primárnym východiskom činnosti národopisnej 
spoločnosti bola jej komunikačná funkcia medzi odborníkmi, ktorých združuje, 
ale tiež dotvorenie reprezentácie spoločnosti smerom k verejnosti. Prvé aktivity 
preto smerovali k vytvoreniu elektronického adresára a webovej stránky 
www.etnologia.sk, v rámci ktorej je dostupná osobitná webová stránka NSS, 
obsahujúca základné údaje, stanovy, informácie o činnosti, pravidlá prideľova-
nia finančných príspevkov z NSS a prihláškový formulár do spoločnosti. Súčas-
ťou grafickej úpravy bolo vytvorenie loga NSS. Pre tieto účely boli použité 
finančné prostriedky získané v rámci odvodov 1 % z daní. Tento digitalizovaný 
informačný a komunikačný systém sa medzi členmi spoločnosti rýchle ujal a je 
reálny predpoklad, že bude súčasťou širšej siete informačného systému 
v oblasti etnológie a folklórneho hnutia. Pravdou je však aj to, že tí členovia, 
ktorí na elektronickú poštu nie sú napojení, alebo napriek výzvam neposkytli 
svoje adresy dostávajú informácie o dianí v spoločnosti sporadicky, spravidla 
iba spolu s Etnologickými rozpravami. V súčasnom personálnom obsadení a 
finančných podmienkach bratislavská centrála nie je schopná zabezpečiť 
intenzívnejšiu informovanosť prostredníctvom klasickej pošty a ťažisko sa 
presúva na pobočky.  

V súlade s uzneseniami z valného zhromaždenia boli vykonané všetky o-
patrenia k premenovaniu spoločnosti, vrátane aktualizácie stanov a údajov na 
oficiálnych dokumentoch. V jeseni 2002 sa uskutočnili stretnutia predsedníčky 
NSS s predsedami partnerskej maďarskej a českej národopisnej spoločnosti.  

Úlohou, ktorú výbor NSS zdedil po svojich predchodcoch, bolo udelenie 
cien SNS za roky 1999–2001. Nepríjemný časový sklz v udeľovaní cien sa po-
darilo dobehnúť až na sklonku roku 2003. Ceny boli zverejnené 
v Etnologických rozpravách 2/2003 a na www.etnologia.sk/nss. 

V roku 2002 sa NSS predstavila na stránkach periodika Správy RVS, ktoré 
vydáva Rada vedeckých spoločností pri SAV. V roku 2003 NSS participovala 
na maškarnom bále etnológov, na prezentácii zborníka Boh všetko vidí (obe 
podujatia v Bratislave), v júni sa uskutočnil druhý kolektívny výskum 
v Tekovských Lužanoch, v októbri exkurzia po rezerváciách ľudovej architek-
túry a v novembri v Trenčíne seminár venovaný 100. výročiu narodenia Prof. 
R. Bednárika, rozpracovaná bola videodokumentácia osobností etnológie.  

Na činnosť získala NSS prostriedky z Rady vedeckých spoločností pri 
SAV, účelových transferov MK SR, 1 % z daní a z členských príspevkov. 
Základná povinnosť členov – platenie členských príspevkov sa ukázala ako 
najproblémovejšia záležitosť – pristúpili sme k platbe prostredníctvom vkladov, 
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resp. prevodov na bankový účet, na čo sa časť členstva ťažšie adaptuje. 
Vzhľadom na zmeny vo financovaní NSS zo strany SAV (systém štátnej 
pokladne) sa ukazuje potreba čiastočne preniesť vyberanie členských do 
kompetencie pobočiek, kde sa získané finančné prostriedky aj použijú.  

Výbor spoločnosti zasadal pravidelne raz za polrok (máj, októ-
ber/november). Jedno zo zasadnutí sa konalo v Trenčíne v rámci vyššie uvede-
ného odborného seminára. Zo správ, ktoré o činnosti pobočiek poskytujú ich 
vedúci sa ukazuje, že štandardne fungujú západoslovenská a stredoslovenská 
pobočka vedená v Lučenci. Nejasné je však zaradenie početnej skupiny etnoló-
gov z Nitry, ktorí na akcie západoslovenskej pobočky vedenej v Trenčíne ne-
boli prizývaní. Istý útlm činnosti bol konštatovaný v stredoslovenskej pobočke 
v Martine, kde o prednáškovú činnosť klesol záujem a bude potrebné hľadať 
iné formy komunikácie etnológov z tejto pobočky. Východoslovenská pobočka 
vedená z Prešova bola v pasivite. Okrem neúčasti predsedníčky na zasadnutiach 
výborov NSS situáciu skomplikoval aj odchod vicepredsedníčky Z. Kriškovej 
na pracovisko do Banskej Štiavnice. Prepojenie východoslovenskej pobočky s 
výborom NSS zostalo na M. Sopoligovi, ktorý síce reprezentuje jedno 
z najaktívnejších múzejných pracovísk v regióne, avšak úlohu vedenia pobočky 
vo vzájomnej komunikácii východoslovenských etnológov nenahrádza. Práve 
v regiónoch, kde sú etnológovia rozptýlení, je takáto úloha zo strany predsedu 
obzvlášť očakávaná. 

Do NSS bolo prijatých 7 nových členov, prevažne poslucháčov a čerstvých 
absolventov etnológie. Ako nedostatočná sa ukázala spolupráca s kolektívnymi 
členmi NSS, ktorej možnosti monitorujeme.  

V roku 2003 sa podarilo perspektívne vyriešiť vedenie účtovníctva NSS, 
v ktorom bol v minulých rokoch problém v zosúladení vyúčtovania prostried-
kov z SAV a projektov z iných zdrojov. O získavanie grantov prostredníctvom 
NSS dosiaľ prejavili záujem len členovia bratislavskej pobočky. Tu treba upo-
zorniť na včasnú informovanosť o plánovaných projektoch, aby bolo možné 
finančné požiadavky zosúladiť.  

Činnosť plánovaná na rok 2004 je podmienená získanými finančnými pros-
triedkami. V pláne je:  
 Pokračovanie v dokumentácii osobností etnológie pod názvom „Galéria 

osobností“ (formou videodokumentácie, hodnotiacich seminárov, podpory 
v publikovaní osobných bibliografií a jubilejných zborníkov).  

 Cyklus projekcie filmovej dokumentácie študentov etnológie a odborných 
pracovníkov. 

 Zavŕšenie výskumného projektu v Tekovských Lužanoch v podobe zbor-
níka. 

 Participácia NSS na konferencii Ochrana a využitie ľudovej architektúry 
v pamiatkových rezerváciách (v spolupráci s ICOMOS, september). 

 Participácia NSS na stretnutí venovanom jubilantovi Prof. J. Komorov-
skému (Trenčín, október). 

 Participácia NSS pri oživení edície Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska. 
 Pravidelné zabezpečovanie informácií o činnosti NSS v rámci rubriky 

Správy v Etnologických rozpravách. 
 Príprava valného zhromaždenia a konferencie v roku 2005. 
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Seminár „Work in progress“ 
 

Martin Fotta – Zuzana Búriková 
 
 
 

„Svet nie je humánny len preto, že ho tvoria ľudské bytosti 
 a nestane sa humánnym len preto, že v ňom znie ľudský hlas.  
Humánny bude len vtedy, keď sa stane predmetom diskusie. 
 Hovorením poľudšťujeme to, čo sa odohráva vo svete a v nás,  
keď o tom hovoríme, učíme sa byť ľuďmi.  
Starí Gréci nazývali túto ľudskosť, ktorá sa dosahuje 
 v priateľskom diskurze, filanthropia – ,láska k človeku’, 
 pretože sa prejavuje pripravenosťou zdieľať svet s inými 
ľuďmi.“  

 
Zygmunt Bauman (In Milena Yakimova, Rozhovor  

so Zygmuntom Baumanom, Kritika a Kontext 2/2003, s. 66) 
 
 
Možno je dobré začať túto správu osobnými pocitmi, keďže asi najlepšie 

vystihnú, prečo tento seminár vznikol. Obaja sme sa v tom istom čase vrátili po 
dlhšom čase zo zahraničia. Zistili sme, že nevieme, na čom pracujú naši známi, 
a už vôbec nie o tom, čo robia ľudia zo spriatelených disciplín, ktorých osobne 
nepoznáme. Napriek mnohým, bezpochyby príjemným a plodným rozhovorom 
s kolegami v kaviarňach sme cítili, že nehovoríme dosť o našich prácach, mi-
nimálne, že o nich nediskutujeme s dostatočným počtom ľudí a už vôbec nie vo 
„voľnom ringu.“ Zároveň sme mali veľmi pozitívnu skúsenosť s „work in 
progress“ seminármi bežnými na britských univerzitách. A tak sme sa pokúsili 
zorganizovať niečo podobné.  

Koncept „work in progress“ seminárov je založený na prezentácii výsled-
kov výskumov, ktoré ešte nie sú dokončené alebo publikované. V ideálnom 
prípade by diskusia nemala byť určená len poslucháčom, ale mala by poskytnúť 
prednášajúcemu spätnú väzbu, ktorá je pred dokončením práce obzvlášť dôle-
žitá. Cieľovou skupinou sú predovšetkým začínajúci humanitní a sociálni 
vedci. Hoci sú hlavnými prednášajúcimi (aj poslucháčmi) končiaci doktorandi, 
vítaný je ktokoľvek, kto práve dopisuje článok, knižku alebo má rozpracovaný 
iný zaujímavý projekt. Cieľom seminára je vytvoriť priestor, ktorý by nám 
umožnil produktívne, ale zároveň priateľské stretávanie sa. V podstate to je 
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posedenie pri čaji nad niečiou prácou. Presunom z kaviarne či krčmy na semi-
nár diskusie „zinštitucionálneli“ a sú voľne prístupné verejnosti, ale uchovali si 
neformálnosť, otvorenosť a priateľský charakter kaviarenských debát, čo do-
dáva diskusii o vedeckých témach iný rozmer.  

Seminár je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o sociálnu a kultúrnu antro-
pológiu. Nebolo však pravdepodobné, že by sme v súčasnosti našli dostatok 
prednášajúcich, ktorí by sa venovali výlučne antropologickému výskumu. Na-
vyše, hranice medzi jednotlivými sociálnymi a humanitnými disciplínami sú 
priepustné, nie sú jednoznačne predurčené, ale historicky a kultúrne podmie-
nené. Našou skúsenosťou je, že tieto hranice často závisia od vzťahov medzi 
jednotlivcami. A tie sa výborne utužujú práve pri rozhovoroch nad čajom. 
Domnievali sme sa, že „work in progress“ seminár takto môže prispieť 
k vytvoreniu komunikujúceho spoločenstva sociálnych a humanitných vedcov. 
Aj preto nie je seminár striktne disciplinárne zadefinovaný. Tento semester sú 
medzi prednášajúcimi etnológovia, historici používajúci rôzne prístupy od tex-
tovej analýzy po orálnu históriu, sociálni a kognitívni antropológovia, kvalita-
tívni sociológovia, religionisti, či politológovia. Mnohé z prezentovaných prác 
nie sú presne zaraditeľné do jednej, úzko špecifikovanej kategórie. Tým sa uka-
zuje nielen relevantnosť antropológie pre ostatné disciplíny, ale aj prínos ostat-
ných disciplín pre antropológiu. Ako hovorí staré klišé, kde je rozhovor, tam je 
život. 

Úspech seminára potvrdzuje, že podobné pocity a potreby zdieľame viacerí: 
Pôvodne sme plánovali, že sa budeme stretávať každé dva týždne, alebo keď sa 
nájde dobrovoľník ochotný prezentovať. Keďže sa však našiel dostatok záu-
jemcov, ktorí vidia zmysel v tejto forme komunikácie, prípadne cítia potrebu 
diskutovať o svojej práci, seminár sa koná každý pondelok (pozri kalendár pre-
zentácií). Realizácia tohto nápadu by v žiadnom prípade nebola možná bez dô-
very, entuziazmu a pomoci, za ktorú sa chceme touto cestou poďakovať. Kon-
krétne ďakujeme Ústavu kultúrnych štúdií na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK a Ústavu etnológie SAV za inštitucionálnu záštitu, 
Inštitútu judaistiky za veľkorysé poskytnutie priestorov, všetkým účastníkom 
a Grantovému projektu VEGA 2/3181/24 (Globalizačné procesy a každodenná 
kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad) za finančnú podporu a 
v neposlednom rade všetkým prednášajúcim a poslucháčom za účasť. 

Ak by ste chceli dostávať informácie o seminári e-mailom, mali akékoľvek 
otázky alebo podnety, prípadne by ste mali záujem zúčastniť sa seminára ako 
prednášajúci alebo poslucháč, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: 
win.progress@zoznam.sk. 
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Program seminára v letnom semestri 2004 
 

 
 Dátum  Prezentujúci/a Názov prednášky 
1. 16.Feb. Hela Tužinská  

(sociálna 
antropológia) 

Odmena a trest v predstavách o posmrtnom 
živote 

2. 23.Feb. Andrea Šalingová  
(sociálna história) 

Obrazy materstva a otcovstva v ženských 
časopisoch 70. rokoch 20. Storočia 
(porovnanie Slovenska a Západného 
Nemecka) 

3. 15.Mar. Blanka Szeghyová 
 (historická 
antropológia) 

Zločin a trest v meste v 16. storočí 

4. 22.Mar. Juraj Buzalka  
(sociálna 
antropológia) 

Sociálne transformácie, nacionalizmus a 
„Europeizácia“ medzi Gréckokatolíkmi v 
Poľsku a na Slovensku 

5. 29. Mar. Tatiana Bužeková 
(kognitívna 
antropológia) 

Negatívne udalosti, povery a emócie 

6. 5. Apríl  Attila Kovács  
(religionistika 
/islamistika) 

Autorita v islame. Náboženské a politické 
vodcovstvo na arabskom Blízkom východe 

7. 19.Apríl Andrej Findor  
(sociológia) 

Budovanie kategórie „národa“: 
 Reprezentácie „začiatkov národných dejín“ 
v slovenských učebniciach dejepisu v 20. 
storočí (1918-2002) 

8. 26. Apríl Nicolette Makovická 
(sociálna 
antropológia) 

Antropológia čipky 
(prezentácia bude v anglickom jazyku) 

9. 3. Máj Andrej Mentel 
(etnológia) 

Ako sa v mysli zobrazuje krajina? O 
štruktúre mentálnych máp 

10. 10. Máj   Seminár zrušený 
11. 17. Máj James Krapfl 

(história) 
Násilie a posvätnosť v revolučnom 
Československu, 1989-1992  
(prezentácia bude v anglickom jazyku) 

12. 24. Máj Ľubica Herzánová  
(sociálna história) 

Staroba v Bratislave a staroba vo Viedni 

13. 31. Máj Michal Bada 
(sociálna história) 

Bratislava v ranom novoveku – hlavné mesto 
Uhorska? 

14. 7. Jún Lucia Seglová  
(história) 

Niečo o verejnosti po vzniku 
Československa. 

15. 14. Jún Karel Novák  
(antropológia) 

O. Lewis, kultúra chudoby a rómske osady 

16. 21. Jún Zuzana Búriková 
(sociálna 
antropológia) 

Kresťanské obchody: Obchod, morálka 
a pamäť v jednej slovenskej dedine 

17. 28. Jún Kateřina Janků  
(sociológia) 

Názov bude upresnený neskôr 
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Interdisciplinárny projekt doktorandov  
a mladých vedeckých pracovníkov  

„Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte 
Slovenska so zreteľom na integračné procesy“ 

 
Zuzana Bošeľová – Michaela Ferencová 

 
 
Koncom roka 2003 sa doktorandky Ústavu etnológie zapojili do inter-

disciplinárneho projektu „Transformácie identít v súčasnom a historickom 
kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy“, ktorý je súčasťou štát-
neho programu „Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov 
a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“. Jeho riešiteľmi sú predovšet-
kým doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Ústavu politických vied SAV, 
Historického ústavu SAV a Ústavu etnológie SAV. Úmyslom zadávateľov bolo 
prehĺbiť spoluprácu štátnej sféry s odborníkmi a interdisciplinárnu spoluprácu 
mladých odborníkov z rôznych disciplín, ktorí sa venujú problematike identít.  

Cieľom riešiteľov projektu je zmapovať a analyzovať identifikačné pro-
cesy na Slovensku v súčasnosti a v nedávnej minulosti v kontexte vnútropoli-
tického, zahraničnopolitického, ekonomického, kultúrneho a sociálneho vývoja 
a načrtnúť predpoklady ich ďalšieho vývoja. K ďalším tematickým zameraniam 
projektu patrí vplyv integračných procesov na transformáciu identít 
a problematika menšín. V rámci výskumu menšinovej problematiky venujú 
riešitelia osobitnú pozornosť maďarskej menšine, ktorá je najpočetnejšou ná-
rodnostnou menšinou na Slovensku. Okrem toho riešitelia analyzujú vzťah so-
cialistického Československa k menšinám, menšinovú politiku SR v kontexte 
reforiem verejnej správy po roku 1989, ako aj jej reflexiu v zahraničí a prístup 
k menšinovej problematike v rámci európskych štruktúr. 

Zloženie výskumného tímu umožňuje pohľad na problém identifikácií 
z rôznych perspektív. Politológovia sa sústreďujú predovšetkým na analýzu 
politických a legislatívnych aspektov problematiky, historici skúmajú histo-
rický vývoj rôznych druhov identifikácií a ich prevládajúce formy v minulosti. 
Doktorandky z Ústavu etnológie sa venujú kvalitatívnej analýze súčasných 
identifikačných procesov s presahmi do nedávnej minulosti. Ich výskumy sú 
zamerané na problematiku etnických klasifikácií a uplatňovania etnických ka-
tegórií v každodennom živote (Michaela Ferencová), percepciu staroby 
a starnutia v kontexte modernizačných procesov (Ľubica Herzánová), koexis-
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tenciu kresťanskej identity v súčasnosti s vierou v nadprirodzené javy (Tatiana 
Bužeková) a transformáciu konfesionálnej identity v priebehu 20. storočia 
(Natália Veselská). 

V rámci projektu sa uskutočnia dva rozsiahle prieskumy verejnej mienky. 
Prvý z nich sa už realizuje a je zameraný na dva základné problémy – (1) „per-
cepciu identity obyvateľov Slovenskej republiky (prevládajúce hodnoty, reli-
giozita, politické štiepenie populácie atď.)“ a (2) „vnímanie a hodnotenie rele-
vantných historických období, osobností a udalostí“. Druhý prieskum by mal 
priniesť informácie o tom, ako obyvatelia Slovenska vnímajú procesy globali-
zácie a integráciu do EÚ a NATO a aký je postoj majoritného obyvateľstva 
k etnickým a národnostným menšinám.  

V priebehu prvej etapy riešenia (11. februára 2004) sa v priestoroch 
Ústrednej knižnice SAV uskutočnil pracovný seminár riešiteľov projektu 
s názvom „Teoretické prístupy k identitám“. Napriek tomu, že išlo o pracovný 
seminár, podujatie neostalo výlučne záležitosťou riešiteľov projektu. Názvy 
príspevkov prezentované riešiteľmi projektu i externými prednášajúcimi, ktorí 
majú odborné skúsenosti s problematikou, motivovali viacerých doktorandov a 
odborníkov z ústavov SAV a Univerzity Komenského k účasti na podujatí.  

Jeho cieľom bolo zamyslieť sa nad pojmom identita a jej definíciami, 
sformulovať výskumné problémy a prediskutovať teoretické prístupy a metódy 
výskumu. V zmysle nastoleného problému odzneli dva úvodné príspevky „Čo 
je identita?“ (Andrej Findor, Fakulta sociálnych a ekonomických štúdií UK) a 
„Konštruktivistický prístup k etnickej identite v sociálnych vedách“ (Michaela 
Ferencová, Ústav etnológie SAV). Obidvaja prednášajúci odmietli používať 
objektivistické koncepty identity pri vlastnom výskume, ktorý realizujú v rámci 
svojich dizertačných prác. Andrej Findor spochybnil termín „identita“ ako 
analytickú kategóriu a upozornil na vyprázdnenosť pojmu, ktorý sa stal akousi 
formálnou a módnou barličkou pri výskume celkom konkrétnych a opísateľ-
ných sociálnych javov, čo v auditóriu vyvolalo vlnu nesúhlasu. Michaela Fe-
rencová predstavila teoretický rámec svojho výskumu etnickej identity 
v etnicky zmiešanom prostredí, ktorý vychádza z konštruktivistického konceptu 
Frederika Bartha. Porovnávajúc tento smer s konceptom esencializmu vysvet-
lila, prečo práve konštruktivistický prístup pokladá za produktívnejší metodo-
logický nástroj. Väčšina diskutujúcich v reakcii na oba úvodné príspevky pre-
javila neochotu zriecť sa pojmu „identita“ ako analytického konceptu 
a prehodnotiť aplikáciu niektorých, často automaticky používaných pojmov 
v sociálnych vedách (národ, národnosť, etnická skupina). 

Eva Krekovičová (Ústav etnológie SAV) prezentovala teoretické výcho-
diská uplatňované pri výskume sociálnej pamäti a stereotypov. Vo svojom prí-
spevku vymedzila pojmy „klasifikácia“, „obraz“ a jemu podriadený „stereo-
typ“, ktoré sa produktívne využívajú aj pri výskume identít. Upozornenie au-
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torky na vzťah medzi stereotypom, predsudkom a diskrimináciou nieslo v sebe 
vysvetlenie niektorých aktuálnych problémov celospoločenského charakteru. 

Príspevok Tatiany Bužekovej z Ústavu etnológie SAV sa venoval kon-
frontácii kresťanskej identity obyvateľov jednej západoslovenskej lokality s ich 
postojmi k ľudovým predstavám o nadprirodzených javoch a bytostiach. Au-
torka prezentovala možnosti aplikácie niektorých teórii kognitívnej antropoló-
gie („epidemiológia reprezentácií“ Dana Sperbera) pri výskume reprezentácií 
nadprirodzených javov. Metodologicky presný postup umožnil odkryť zdanlivý 
paradox koexistencie dvoch nekonzistentných súborov, akými sú deklarovaná 
príslušnosť ku kresťanstvu podporovaná oficiálnou cirkevnou doktrínou a viera 
v nadprirodzené javy. 

Peter Weiss z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v esejistickom prí-
spevku ovplyvnenom osobnou skúsenosťou „Problematika postkomunistickej 
identity“ pokúsil zhodnotiť predpoklady a „zdroje“ budovania novej identity na 
Slovensku. Prednášajúci sa pridŕžal roviny sebaidentifikácie „štátu“ a roviny 
občana, ktorému je predložená určitá ponuka (v relatívne krátkom historickom 
čase) pri identifikovaní sa s konkrétnou politickou a spoločenskou situáciou 
v štáte. Úvahy nesmerovali k vytýčeniu problému a jeho riešeniu, mali skôr 
charakter všeobecne akceptovateľnej intelektuálskej výpovede.  

Popoludňajšiu časť otvoril Adrián Tokár z Ústavu štátu a práva SAV prí-
spevkom „Občianstvo Európskej únie – identita v európskom verejnom prie-
store“. Autor prezentoval náhľady právnej vedy na identitu a priblížil úlohu 
subjektívnej identifikácie a objektívnych skutočností pri jej definovaní práv-
nym systémom. Primárnym zámerom prednášajúceho však bolo predstaviť 
problém transformácie identít pod vplyvom integračných procesov a oboznámiť 
prítomných s niektorými teóriami európskej identity. V súvislosti 
s problematikou spoločnej európskej identity autor prezentoval názor, že mož-
nosti jej vytvorenia a následnej reprodukcie sú oproti reprodukčným možnos-
tiam národných identít výrazne limitované prevahou finančných a mocenských 
prostriedkov jednotlivých národných štátov nad prostriedkami Európskej únie. 

Daniel Šmihula z Ústavu politických vied SAV vo svojom príspevku „Prí-
slušnosť k impériu – zabúdaná oblasť identity“ načrtol podľa neho málo analy-
zovaný problém geopolitickej identity a príslušnosti k vyšším celkom, ako je 
napríklad impérium, ríša, civilizácia. Keďže identitu chápe ako nevedomý pro-
ces, spochybnil možnosť štátu naordinovať identitu svojim občanom. Zdôraznil 
tiež, že človek sa veľmi zriedka identifikuje výlučne s jednou skupinou, nao-
pak, má viacero druhov identít, pričom príslušnosť k jednej z nich je domi-
nantná. 

Posledný blok otvoril príspevok Gabriely Gregušovej z Ústavu politických 
vied SAV „Identita Číňanov žijúcich na Slovensku“. Autorka v ňom 
prezentovala základné údaje o Číňanoch žijúcich v SR. Sústredila sa najmä na 
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otázku, nakoľko sú Číňania žijúci na Slovensku začlenení do spoločnosti. Za 
základný faktor vplývajúci na mieru integrácie považuje znalosť slovenského 
jazyka, ktorá umožňuje komunikáciu s väčšinovým obyvateľstvom 
a sledovanie vývoja udalostí v slovenských médiách. Informácie získané z tlače 
a zo sekundárnej literatúry doplnila údajmi z rozhovorov s čínskymi študentmi 
na Slovensku a s ľuďmi, ktorí sú v blízkom kontakte s Číňanmi (napr. 
diplomati, sinológovia). 
Seminár uzavreli doktorandi z Historického ústavu SAV. Juraj Benko („Možné 
východiská pri skúmaní triednej identity na Slovensku“) prezentoval svoje vý-
chodiská pri výskume historických aspektov triednej identity. Zamyslel sa nad 
otázkou objektívnej existencie tried v spoločnosti, čím sa nepriamo dotkol 
problému reifikácie a objektívnej existencie akýchkoľvek skupín. Existenciu 
skupín (národov, etnických skupín, tried atď.) ako reálnych entít prvýkrát spo-
chybnil E. P. Thompson (1963) práve pri výskume robotníckej triedy 
v Anglicku. 

Miroslav Michela („Svätoštefanská idea a jej odraz vo formovaní identít oby-
vateľstva vo vybraných regiónoch Slovenska“) predstavil svoj výskum sväto-
štefanskej idey v prvej ČSR v kontexte maďarských iredentistických snáh 
v medzivojnovom období. Uvedený problém sleduje v súvislosti s recepciou 
revizionizmu a propagandy v pohraničných oblastiach juhozápadného Sloven-
ska. 

Februárový seminár nebol posledným plánovaným vedeckým podujatím 
v rámci projektu. Vedenie projektu má v úmysle organizovať pravidelné 
workshopy a monotematické semináre, ktoré by umožnili interdisciplinárnu 
konfrontáciu a výmenu informácií medzi mladými vedeckými pracovníkmi 
a ich skúsenejšími kolegami. Viac ako dvojročnú spoluprácu medzi riešiteľmi 
projektu zavŕši záverečná prezentácia výsledkov jednotlivých výskumov 
a čiastkových úloh na konci roka 2005. Jedným z očakávaných výsledkov pro-
jektu by malo byť vytvorenie siete mladých odborníkov, ktorí budú pokračovať 
v spolupráci, čo by pomohlo aspoň čiastočne eliminovať fragmentáciu sociál-
nych vied. 
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Workshop „Oral history. Interview ako kvalitatívna 
interdisciplinárna metóda.“ 

Projekt „Politické elity a disent v období tzv. normalizácie. Životopisné 
interview“ 

 
Lucia Segľová 

 
 

Workshop pod týmto názvom prebehol na pôde Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislava 17. marca 2004. Bol jedným z výstupov me-
dzinárodného projektu „Politické elity a disent v období tzv. normalizácie. Ži-
votopisné interview.“ Cieľom workshopu bolo teoreticky a najmä prakticky 
zoznámiť študentov sociálnych a humanitných odborov s problematikou orálnej 
histórie. Workshop zároveň zoznamoval širšiu akademickú obec 
s prebiehajúcim projektom. 

Riešitelia projektu pritom chápu oral history ako metódu, ktorou bádateľ 
získava nové informácie a poznatky na základe ústneho rôzne fixovaného roz-
právania osôb, ktoré boli účastníkmi či svedkami určitej udalosti alebo pro-
cesu,1 v prípade projektu obdobia normalizácie vymedzeného rokmi 1968–
1989. Zúčastnení bádatelia veria, že na základe rozhovorov, ktoré predstavujú 
kombináciu životopisného a spomienkového interview, prispejú k analýze 
spoločnej česko-slovenskej minulosti v tomto období. Organizátori pro-
jektu zároveň považujú zaznamenané rozhovory za dôležitú a jedinečnú zbierku 
prameňov pre budúcich bádateľov.2  

Workshop organizoval slovenský riešiteľský tím (v zložení Saša Gojdi-
čová, Mária Machajdíková, Lucia Segľová, Barbora Šedivá) v spolupráci 
s riešiteľmi z Českej republiky (za ktorý sa workshopu zúčastnili kolegovia 
z Prahy: Petra Trypesová a Tomáš Vilímek a z Moravy: Jana Nosková a Pavel 
Urbášek). 

                                                           
1 VANĚK, Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc, 2003. 
Miroslav Vaněk je vedúcim Centra orální historie Ústavu soudobých dějin AV ČR v Prahe, ktoré je 
organizátorom a iniciátorom celého projektu. 
2 Za významnú považujú zúčastnení bádatelia zbierku hneď z niekoľkých dôvodov: a) Jedinečnosť 
zbierky vyplýva už z podstaty orálnej histórie, ktorá sa zameriava  na indivíduum, jeho osobnú 
skúsenosť a subjektívne prežívanie dejín. b) Dôležitú rolu ďalej hrá vysoký vek narátorov (najmä 
medzi komunistickými funkcionármi), ktorých svedectvo by bolo o desaťročie pravdepodobne 
stratené. c) A na koniec  sa zbierka snaží kompenzovať určitú jednostrannosť prameňov z obdobia 
normalizácie ako aj ich neprístupnosť v slovenských archívoch v súčasnosti. 

Etnologické rozpravy 1/2004 

 139

V dvoch úvodných príspevkoch Lucia Segľová  a Tomáš Vilímek  predsta-
vili metódu orálnej histórie v širšom kontexte kvalitatívnych výskumných stra-
tégií a konkrétnejšie sa venovali jej miestu v historickej vede. Vo svojich prí-
spevkoch načrtli viaceré teoretické a praktické otázky spojené s realizáciou 
výskumu metódou orálnej histórie. Tomáš Vilímek poskytol množstvo príkla-
dov a teoretických inšpirácií z nemeckej historickej vedy.  

Ďalší príspevok Pavla Urbáška predstavil samotný projekt politické elity 
a disent v období tzv. normalizácie. Vznik projektu a jeho realizácia je úzko 
spojená s činnosťou Centra orální historie pri Ústave soudobých dějin Akade-
mie vied ČR v Prahe (www. coh.usd.cas.cz.). Na konci roku 2002 sa podarilo 
projekt vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti 
a inštitucionálnemu zázemiu Filozofickej fakulty UK rozšíriť na Slovensko. 
V rámci projektu sa zhromaždilo viac ako 120 životopisných rozhovor na jed-
nej strane s bývalými komunistickými funkcionármi ako aj na strane druhej s 
predstaviteľmi disentu. V súčasnosti projekt vstupuje do svojej poslednej fázy, 
keď budú nahrávky rozhovorov interpretované, vedecky spracované a za špe-
ciálnych podmienok sprístupnené v zbierke rozhovorov Centra orální historie 
Ústavu soudobých dějin AV ČR v Prahe, v zbierke Archívu zvukových nahrá-
vok Ústavu etnológie SAV v Bratislave a v Archíve Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Časť rozhovorov a vedecké štúdie bádateľov 
zapojených do výskumného projektu budú publikované. 

Ako hosť na workshope vystúpila Monika Vrzgulová (Ústav etnológie 
SAV Bratislava) a predstavila iný projekt pracujúci so životopisnými rozho-
vormi – projekt „Osudy tých, ktorí prežili holokaust.“  

V poslednej časti boli zvukovo i písomne (vo forme prepisov) sprístupnené 
ukážky zo slovenských rozhovorov. Jednotlivé ukážky poskytovali možnosť 
prakticky sa zamyslieť nad formou kladenia otázok, vedením rozhovoru, pribli-
žovali komunikáciu medzi bádateľom a narátorom a zároveň odkrývali mož-
nosti práce s takýmto prameňom.  

Za najväčší prínos workshopu organizátori pokladajú rôznorodé zázemie 
a skúsenosti účastníkov workshopu, ktoré umožnili živú diskusiu nad mnohými 
praktickými i teoretickými otázkami (ako sú právne a etické aspekty, tímová 
práca, vplyv bádateľa a pod.) a zároveň naznačili mnohé odlišnosti v ponímaní 
a používaní orálnej histórie v rôznych sociálnych a humanitných vedných dis-
ciplínach.  
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Správa o Študentskej vedeckej odbornej konferencii 
v Bratislave za školský rok 2003/2004 

 
Monika Tutková 

 
 

Dňa 27.4.2004 sa konala Študentská vedecká odborná konferencia Katedry 
etnológie a kultúrnej antropológie v priestoroch SNM v Bratislave. Jedenásť 
študentov tu predstavilo svoje výskumné práce a filmovú tvorbu. Prezentované 
práce boli veľmi zaujímavé a mnohé z nich výborne spracované. O príťažlivosti 
jednotlivých výskumov svedčí aj plodná diskusia, ktorá sa rozprúdila v závere 
prezentácií (z radov študentov aj učiteľov).  

Porota v zložení: predsedníčka poroty Doc. Kornélia Jakubíková, CSc., 
ďalší členovia – PhDr. Jana Pospíšilová, PhDr. Juraj Podoba, CSc., Mgr. He-
lena Tužinská, študentka Monika Tutková, rozhodla o jednoznačnom víťazstve 
Janky Šemelákovej s témou Svedkovia Jehovovi – analýza problematiky. Janka 
hneď v úvode naznačila, že sa snaží podať obraz o tom, čo sa dozvedela ako 
nesvedok o živote v tejto komunite. Zaujímalo ju ako sa jednotlivci patriaci do 
spoločenstva Svedkov Jehovových k tejto viere dostali a akú úlohu zohráva 
v ich živote. Snažila sa získať informácie o spôsobe organizácie náboženskej 
spoločnosti Svedkovia Jehovovi na Slovensku, o ich postavení v štáte od za-
čiatku ich pôsobenia u nás až po súčasnosť. Zaujímalo ju hlavne konkrétne 
postavenie Svedkov Jehovových na Slovenku, ich vzájomné vzťahy 
s majoritnou spoločnosťou a taktiež vybrané aspekty ich každodenného života 
(rodina, partnerstvo, vzťahy v komunite). Snažila sa podchytiť čo najširšie ve-
kové rozpätie informátorov. Svoj mesačný výskum realizovala v mestách Brati-
slava a Vráble. K jednotlivým záverom dospieva nielen na základe výpovedí, 
ale aj vlastným pozorovaním. Ocenenie si zaslúžila aj vďaka tomu, že si doká-
zala získať dôveru Svedkov Jehovových, čo určite nie je ľahké. Problematické 
sa javilo získať informátorov najmä vo veku 13 až 18 rokov. Keďže spolupra-
covala s odbočkou tejto spoločnosti (v BA), výber respondentov nebol riadený 
ňou, ale predovšetkým staršími tohto zboru. Myslím si, že táto práca aspoň 
sčasti pomôže rozšíriť zorné pole v problematike, ktorej sa doteraz v etnológii 
venovalo veľmi málo pozornosti.  

Druhé miesto získal Michal Nemec (Nákupné centrá a voľný čas). Mišo 
ako rodený Petržalčan sa snažil preniknúť do duše návštevníkov nákupných 
centier Aupark a Polus v Bratislave. Jeho cieľom bolo zistiť, kto navštevuje 
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tieto centrá a najmä, aké sú dôvody návštevy. Nákupné centrá chápe ako miesta 
trávenia voľného času. Sám sa prirovnal k špiónovi, ktorý sa nalepí na človeka 
a sleduje ho, kade sa pohybuje. Vo svojom výskume hovorí o nových komuni-
kačných, kultúrnych a zábavných príležitostiach, o tom, že „zázračné krabičky“ 
sa stávajú novým centrom mesta. Dozvedeli sme sa, že chodiť do Polusu je 
„cool“, čo je znakom určitej skupiny. Jeho pohľad je pohľadom etnológa idú-
ceho cestou urbánnej etnológie.  

Soňa Lutherová (Pútnici zo Zuberca) skončila na treťom mieste. Zaoberala 
sa viacerými aspektmi pútí. U respondentov (obyvatelia Zuberca, ktorí sa zú-
častňujú púti) zisťovala motiváciu a pocity spojené s chodením na púte. Ďalšia 
časť jej práce súvisela s profánnym pohľadom na púte. Dôraz kladie na porov-
návanie prístupov mladej a staršej generácie, z hľadiska motivácie jednotlivca 
k účasti na púti.  

Ocenenie získala aj Lenka Brdárska (Obchodníci v Dobšinej), ktorá sa ve-
novala postaveniu obchodníkov v meste Dobšiná, v prvej polovici 20. storočia. 
Jej práca je prípadovou štúdiou obchodníckej rodiny. Porovnáva prístup ľudí 
k obchodníctvu a obchodníkom v danom období. V závere podáva isté odporú-
čanie, ako by sa dali poznatky získané takýmto výskumom využiť v praxi.  

Svoje práce prezentovali aj: Barbora Jányová (Ženská hygiena 
v minulosti), Eva Jendralová (Marginálne skupiny obyvateľstva v Zuberci), 
Peter Belica (Pohostinské zariadenie ako centrum spoločenskej komunikácie).  

V kategórii filmov Martin Kováč zaujal svojou filmovou spomienkou – 
Karol Plicka a Matica slovenská. Toto skvostné filmové dielo venované 110. 
výročiu narodenia K. Plicku nadchlo celú divácku verejnosť. V dvadsaťpäť 
minútovom filme svojsky a s nádychom nostalgie vyjadril svoj postoj k tomuto 
človeku.  

Ďalej sa predstavili: Linda Puchertová (Život v súbore) a Soňa Lutherová 
(Spomienky A. Orthovej). 

Okrem hlavnej poroty mohli svoj názor vyjadriť aj diváci (študenti). Štu-
dentské hodnotenie sa takmer úplne zhodovalo s rozhodnutím hlavnej poroty. 

Na záver by som chcela vyzdvihnúť veľmi príjemnú, priam rodinnú atmo-
sféru tejto konferencie, ktorá sa vytvorila aj vďaka záujmu a pozornosti všet-
kých prítomných študentov. 
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Fakultné kolo Študentskej vedeckej činnosti  
v odbore etnológia na UCM v Trnave 

 
Marek Kazík 

 
 

Fakultné kolo ŠVČ, organizované Katedrou etnológie sa uskutočnilo dňa 
26. apríla 2004. Zúčastnilo sa ho šesť študentov, jeden z 2. a päť z 3. ročníka. 
Súťažné práce hodnotila komisia zložená z pedagógov Katedry etnológie 
v zložení: Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. – predseda komisie, prof. PhDr. 
Oskár Elschek, DrSc.; PhDr. Mojmír Benža, PhD.; Mgr. Martina Bucková, 
PhD. a PhDr. Martin Priečko. 

Ako prvá vystúpila Zuzana Klimanová z 3. ročníka s príspevkom „Etiketa 
v stravovaní súčasnej vidieckej rodiny“. Vo svojej práci zhodnotila výsledky 
výskumu, ktorý uskutočnila v stredoslovenskej obci Pitelová. Hlavným cieľom 
práce bolo spoznanie súčasného stavu spoločenského správania sa 
pri stravovaní rodín v obci, uplatňovanie spoločenských noriem a hodnôt a ich 
odraz v sociálnych vzťahoch. Porovnaním súčasnosti s minulosťou sa autorka 
okrem toho pokúsila poukázať na rozdiely v stravovaní, zistiť čo dnes existuje 
v skúmanej problematike ako nový jav. V úvode priblížila rodiny, v ktorých 
svoj výskum vykonala a roztriedila ich do niekoľkých skupín. V etikete stravo-
vania svoj záujem sústredila do viacerých oblastí, od nárastu miery individuali-
zácie jedenia a prípravy jedál až po vplyv vierovyznania na etiketu 
v stravovaní. V závere autorka poprela myšlienku S. Dillnbergerovej, že po 
roku 1989 dochádza vo väčšej miere k odmietaniu morálnych pravidiel, k ex-
plózii liberalizmu a individualizmu. Dokazuje to vlastným výskumom, 
z ktorého jej vyplynulo, že v skúmanej lokalite „najmä vďaka intenzívnemu 
katolíckemu vierovyznaniu a z neho vyplývajúcej všeobecnej úcte k jedlu, ro-
dičom a starším, pretrvávajú v týchto rodinách mnohé tradičné morálne hod-
noty, prejavujúce sa aj v oblasti stravovania“. Úplne nakoniec dodáva, že do-
konca aj deľba práce na základe pohlavia sa v skúmaných rodinách zachovala 
podľa tradičného modelu.  

Po Zuzane Klimanovej vystúpila so svojím príspevkom „Spoločenský život 
a partnerské vzťahy mládeže v obci Majcichov“ poslucháčka 3. ročníka Ivana 
Urbanovičová. Príspevok vznikol na základe výsledkov jej vlastného výskumu. 
Inšpiráciou venovať sa problematike bola skutočnosť, že existujúca literatúra o 
mládeži sa nikdy nezaoberá touto problematikou z pohľadu bežného života 
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v dedinskom prostredí. Jej zámerom bolo pozrieť sa na problém práve z tejto 
perspektívy. V príspevku hovorí o rozčlenení mládeže na jednotlivé sociálne 
skupiny a definuje ich vo vzťahu k pomerom v skúmanej obci. Venuje sa 
problematike voľného času, zábavám a partnerským vzťahom. Na záver kon-
štatuje silnú individualizáciu v živote mladých ľudí, praktické poňatie svojho 
života a skorú snahu o nezávislosť a osamostatnenie sa. 

Študentka 3. ročníka Dáša Slobodníková vystúpila s príspevkom „Ako trá-
via mladí ľudia svoj voľný čas v meste Šaľa“, ktorý bol svojou problematikou 
veľmi blízky tomu predchádzajúcemu. Autorka sa podobne ako jej kolegyňa 
zaujímala o život mladých ľudí, tentokrát v meste. Nadviazala na tému roční-
kovej práce vypracovanej na základe vlastného terénneho dotazníkového vý-
skumu. Použitý dotazník bol zameraný na štyri okruhy otázok: kultúrne zaria-
denia, cirkevné spolky, záujmové činnosti a posledný skúmaný okruh označila 
ako „iné“. Do neho zaradila spoločenský život v baroch, reštauráciách, na do-
volenkách a pod. Spomínané štyri okruhy tvorili súčasne aj osnovu príspevku. 
Autorka dospela k záveru, že voľný čas mládeže v meste Šaľa nemusí byť vždy 
organizovaný a že aktivity sú viac-menej spontánne. Autorka sa dotkla aj 
problematiky alkoholu a drog, ktoré sú taktiež súčasťou využívania voľného 
času mladých ľudí v súčasnosti. Pojem voľný čas sa pritom podľa nej chápe 
rôzne a podľa toho ho aj mladí ľudia v Šali trávia odlišne. Determinujú ho 
v prvom rade finančné možnosti, prostredie, priatelia a samozrejme indivi-
duálne záujmy. 

Jarmila Hluchová z 3. ročníka vystúpila s témou „Vybrané problémy spolo-
čenského života v obci Ružindol po prvej svetovej vojne“. Cieľom jej výskumu 
bolo čo najpodrobnejšie preskúmať spoločenský život v obci a zistiť do akej 
miery sa znížila, prípadne zvýšila intenzita vzájomných kontaktov medzi jej 
obyvateľmi. Z časového hľadiska problematiku sledovala od obdobia medzi 
dvoma svetovými vojnami až po súčasnosť. Po všeobecných údajoch o obci a 
jej histórii sa zamerala na otázky susedstva a vzťahov v jeho rámci. Ťažisko 
príspevku je venované otázkam spoločenského styku, stretnutiam a konkrétnym 
podujatiam, najmä rodinným. Na základe získaného a spracovaného materiálu 
konštatovala, že spoločenský život v obci bol (a to predovšetkým) v staršom 
období veľmi rozmanitý. Smerom do súčasnosti existuje tendencia, v ktorej sa 
intenzita kontaktov medzi obyvateľmi Ružindola stále viac znižuje. „Napriek 
tomu“, podotýka „sú vzájomné styky, najmä medzi obyvateľmi susedných do-
mov aj v súčasnej dobe realitou každodenného života.“ 

S predposledným príspevkom vystúpila Jana Hvojníková, poslucháčka 3. 
ročníka. Ústredným motívom jej vystúpenia bola problematika „vzťahu 
k predkom“, a to vzťahu troch žijúcich generácií. Jej cieľom bolo zistiť, ako 
doba 20. storočia ovplyvnila vzájomné medzigeneračné vzťahy žijúcich ľudí 
v súčasnej rodine, najmä však ako sa prejavujú ich vzťahy k mŕtvym predkom. 
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Ďalším jej cieľom potom bolo porovnanie tohto fenoménu v prostredí mesta a 
dediny, ako aj porovnanie minulosti so súčasnosťou. Terénny výskum autorka 
uskutočnila v meste Prievidza a v dedine Hradec. V príspevku svoj záujem sú-
stredila na spôsob odovzdávania informácií o predkoch, na úctu k predmetom, 
ktoré tvoria hmotnú pozostalosť nežijúcich predkov atď. Naviac si autorka 
všíma tiež vzťah ľudí k rodinným fotografiám ako dokladu, pomocou ktorého 
je možné spoznávať aj dávno žijúcich príbuzných. V poslednej časti práce ro-
zoberá úctu k žijúcim a nežijúcim predkom z pohľadu staršej i mladšej generá-
cie. Dospieva k názoru, že životný štýl ľudí na konci 20. a začiatku 21. storočia 
poznačil tieto vzťahy viac negatívne ako pozitívne. Ovplyvnilo to celkové 
kontakty medzi žijúcimi potomkami, medzi rodinami. Ich stretnutia sú menej 
frekventované a rozhovory na tému svojich predkov počas nich stále zriedka-
vejšie. 

Po Jane Hvojníkovej ako posledný vystúpil Roman Mancel z 2. ročníka, 
s rozsiahlym príspevkom „Ľudové liečiteľstvo a mágia v súčasnosti a ich trans-
formácia“. Autor neobmedzil svoj výskum len na jednu lokalitu, ale zbieral 
údaje z rôznych oblastí a od rôznych informátorov. Podľa spôsobu využitia 
magicko-čarodejných prvkov rozdelil liečebné metódy na racionálne a iracio-
nálne. V práci osciluje vzťah medzi týmito dvoma aspektmi liečiteľstva a má-
gie. Autor dospel k záveru, že štruktúra ľudového liečiteľstva ostáva aj 
v súčasnosti v podstate nezmenená. V racionálnych praktikách nastáva obme-
dzenie sa na bylinkárstvo, pričom ostatné postupy prebrala dnes už lekárska 
veda. V iracionálnych praktikách badať úbytok povier a magických rituálov, no 
napriek tomu sú ešte stále prítomné. Ľudové liečiteľstvo ako spoločenský jav 
naďalej pretrváva, a to takmer v rovnakej miere ako v minulosti.  

Víťazkou fakultného kola ŠVČ v odbore etnológia sa stala Zuzana Klima-
nová s príspevkom „Etiketa v stravovaní súčasnej vidieckej rodiny“. Na dru-
hom mieste sa umiestnila Dáša Slobodníková s príspevkom „Ako trávia mladý 
ľudia svoj voľný čas v meste Šaľa“. Na treťom mieste sa umiestnil Roman 
Mancel s príspevkom „Ľudové liečiteľstvo a mágia v súčasnosti a ich transfor-
mácia“. Víťazi boli odmenení knižnými cenami. Všetky práce preukázali stále 
sa zvyšujúcu úroveň študentských prác. Je to potešiteľné, pretože práve to je 
cieľom všetkých takýchto a podobných podujatí.  
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Študentská vedecká konferencia  
na KEE FF UKF v Nitre v roku 2004 

 
Slavomír Višňovský 

 
 

Na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre sa Študentská 
vedecká konferencia (ŠVK) konala 21. apríla 2004 a tak, ako aj po iné roky sa 
porota zložená z pedagógov katedry a zástupcov študentov tešila hojnému 
počtu prihlásených prác. Analyzované témy pochádzali z viacerých oblastí, ich 
orientácia svedčila o záujmoch a preferovaných témach u študentov a možno aj 
o ich smerovaní v budúcej práci etnológov a folkloristov. Autori čerpali najmä 
z vlastných výskumov, uskutočňovaných individuálne alebo v rámci katedrovej 
praxe. 

Do súťaže boli prihlásení ôsmi súťažiaci, predovšetkým poslucháči 
druhého a štvrtého ročníka.  

Porotu najviac zaujala práca Arpáda Bagina „Halloween v Hurbanove“. 
Podáva obraz o tom, ako sa u nás udomácňujú inokultúrne – americké tradície 
v predvečer sviatku Všechsvätých. Vyrezávané tekvice všetkých tvarov 
a veľkostí v tomto čase zdobia nielen Hurbanovo, ale aj iné mestá Slovenska. 
Práca bola spracovaná kvalitne a spĺňa všetky požiadavky kladené na vedeckú 
prácu. Precízne spracovaný text je vhodne doplnený obrazovým materiálom 
dokladujúcim dlhodobý záujem premietajúci sa do samostatného etnologického 
výskumu.  

Na druhom mieste sa umiestnili dvaja študenti: Jana Horňáková s témou 
„Sexualita v súčasnej slovenskej rodine“ a Ferdinánd Egyed s témou 
„Novohradský medzinárodný folklórny festival“. Prvá práca sa dotýkala 
sexuálnej výchovy v rodinách, postojov staršej generácie k výchove mladých 
a názorov najmladších na zasahovanie rodičov do sexuálnej výchovy. 
Poukázala na zmeny v tradičných postojoch a trecie plochy medzi jednotlivými 
generáciami, ktoré sú v niektorých kontextoch veľmi silné. Práca zaujala nielen 
výskumnou časťou, ale aj dobre zvládnutou teóriou a naštudovanou odbornou 
literatúrou z viacerých vedeckých oblastí. Druhý text poslucháčov oboznámil 
so zaujímavým folklórnym festivalom, na organizácii ktorého je F. Egyed 
osobne zaangažovaný. Koná sa v posledný júlový týždeň v niekoľkých mestách 
Maďarska a Slovenska, ktoré patria do bývalej Novohradskej župy. Zúčastňujú 
sa ho mnohé domáce a zahraničné folklórne súbory. Vystúpenie si získalo 
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priazeň hlavne u študentov pre dobrú orientáciu v problematike, výbornú 
prezentáciu a zanietenosť autora.  

Tretie miesto získala práca Stanislava Gonšenicu „Výrobcovia ľudových 
hudobných nástrojov v Zuberci“. Vďaka spracovaniu tejto témy sme sa mohli 
dozvedieť koľko šikovných majstrov môžeme nájsť na tak malom území, ktoré 
si S. Gonšenica vymedzil za výskumný priestor. Osobnosti výrobcov, 
technologické postupy, repertoár výroby to všetko zaujalo študentské 
publikum, ktoré je vzhľadom na orientáciu našej katedry zamerané aj na 
praktickú stránku aplikovania a uchovávania tradícií vo všetkých oblastiach 
života jednotlivca.  

Hodnotiaca porota udelila aj Čestné uznanie za schopnosť aplikovať teóriu 
etnológie a folkloristiky v praxi pre Zuzanu Punovú s prácou „Ľudové piesne 
zo Selca“. Práca okrem iného vypovedá o príprave komplexnej monografie 
o ľudových piesňach z obce Selec pri Trenčíne, na ktorej sa autorka osobne 
podieľa. 

Spomeňme ešte aj ostatných študentov, ktorí sa síce neumiestnili, no ich 
námaha stojí za povšimnutie. Poslucháč štvrtého ročníka Matúš Džuppa 
predstavil svoj projekt diplomovej práce „Tradičné ľudové lekárstvo na 
Slovensku“. Práca vychádza z jeho rozsiahlych výskumov, ako aj z výskumov 
ostatných študentov katedry. Andrea Ostrihoňová sa venovala téme pohlavnej 
diferenciácie a odievania v rámci krstu detí a nakoniec Ivana Hrdlovičová téme 
„Bývanie a kvalita života v obci Zámutov“ na východnom Slovensku, v dedine, 
v ktorej sa uskutočnil aj terénny výskum katedry v roku 2003.  

Všetci veríme, že práce ŠVK Katedry etnológie a etnomuzikológie FF 
UKF v Nitre sa stretnú s pozitívnym ohlasom a tešíme sa na celoslovenské kolo 
ŠVK, ktoré sa uskutoční v septembri v Nitre. 
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Exkurzia Národopisnej spoločnosti Slovenska 
 – Tekov, Hont, Hollókő 

 
Ladislav Mlynka – Zuzana Beňušková 

 
 

Exkurzie sa stali obľúbenou súčasťou konferencií a valných zhromaždení 
národopisnej spoločnosti a pre mnohých účastníkov aj jedinečnou možnosťou 
osobne spoznať národopisne zaujímavé objekty a lokality, oboznámiť sa s prá-
cou kolegov. Pokusne sme preto zorganizovali dvojdňovú exkurziu aj v období 
medzi valnými zhromaždeniami, začiatkom októbra 2003. Účastníci, členovia a 
sympatizanti NSS, tvorili 21 člennú interdisciplinárnu a internacionálnu po-
sádku mikrobusu. Trasu exkurzie kreovali L. Mlynka a Z. Beňušková 
v spolupráci so slovenským ICOMOS-om zastúpeným jeho predsedníčkou ing. 
arch. Vierou Dvořákovou. Odborný sprievod zabezpečovali Katarína Holbová 
(Tekovské múzeum Levice), Miroslav Slivka (absolvent etnológie na UKF 
v Nitre, Pukanec) a v maďarskom Hollókő Dr. Román András z maďarského 
Národného komitétu ICOMOS v Budapešti a spolutvorca koncepcie ochrany 
rezervácie. Získaný foto a videomateriál sa stal súčasťou vedeckého archívu 
NSS a členom NSS je k dispozícii na nekomerčné odborné účely. 

Nocľah bol zabezpečený v Hrušove. Vtedy sme ešte netušili, že Hrušov 
bude vyhlásený za najúspešnejšiu obec roku 2003. Hrušovčania však profesio-
nálnou prezentáciou svojej obce prostredníctvom folklórneho festivalu 
Hontianska paráda, slova, filmu, propagačných materiálov, gurmánskych 
špecialít a folklórnej skupiny ukázali, že titul obec získala zaslúžene (pozri 
www.hrusov.sk).  

Trasu exkurzie priblížime prostredníctvom odborných informáci. 
Jur nad Hronom – obecné múzeum ľudového bývania, pamätný dom zo 

začiatku 20. storočia v radovej zástavbe ulice. Murovaný jednotraktový dom 
v pôdorysnom členení predná izba – kuchyňa – zadná izba – komora – maštaľ – 
kôlňa pod spoločnou strechou. Z krytého podstenia je vstup do pivnice a na 
povalu rebríkom. Na dvore novopostavená otvorená letná kuchyňa s komorou 
využívaná ako výstavný a expozičný priestor. Za domom sú chlievy a slimáko-
vitý šmyk na spúšťanie vriec z mlynice. Pred domom vinič na vysokom vedení, 
vo dvore ovocné stromy a kvety, ako aj vystavené exponáty (keramika na ko-
loch). Zariadenie interiérov v klasickom múzejnom riešení ako spôsob bývania 
v medzivojnovom období (parádna izba, kuchyňa s pecou a murovaným sporá-
kom, obytná zadná izba – tradičný nábytok, textil a odevy, obuv, riady a nára-
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die). Komora a maštaľ prezentujú hospodárske aktivity obyvateľstva, poľno-
hospodársku výrobu a chov zvierat a hydiny. 

Brhlovce – skalné obydlia v časti obce zvanej Šurda, vyhlásené za rezervá-
ciu ľudovej architektúry (1983). Do tufového svahu sú vyhĺbené obytné prie-
story (izby, kuchyne, letné kuchyne), ale najmä hospodárske priestory maštalí, 
chlievov a komôr, v niektorých prípadoch vytvárajúcich etážové usporiadanie. 
V pamiatkovej rezervácii je jedna usadlosť zariadená a sprístupnená ako vysu-
nutá expozícia Tekovského múzea Levice, ktorá pre svoje kvality získala 
v roku 1983 ocenenie Europa Nostra. Expozícia predstavuje dvojtraktovú 
usadlosť murovaných stavieb (dvoj- a trojpriestorový dom s podpivničením), 
ako aj etážové riešenie hospodárskych priestorov v zadnej časti dvora. Obec 
patrí do širšej oblasti použitia kameňa ako hlavného stavebného materiálu 
v regióne Hontu a Tekova (pozri monografiu Hont –1988, štúdie A. Polonca a 
P. Stanu z roku 1969). Vhodný kameň umožnil aj rozvoj kamenárstva. 

Bohunice – vodný mlyn (pri starej ceste z Levíc, resp. Pukanca na Banskú 
Štiavnicu na potoku Sikenica) je atraktívnou muzeálnou expozíciou Tekov-
ského múzea Levice. Mlynskú usadlosť Pavla Turčana tvorí pomerne rozsiahla 
obytná časť, ktorá prezentuje bývanie vyšších sociálnych vrstiev v dedinskom 
prostredí, ku ktorým zámožní mlynári zväčša patrili, a časť výrobná 
s osobitným vstupom do mlynice a uzavretej kolesovne. Mlynské zariadenie 
tvorí veľké vodné korcové koleso s transmisným prevodom na pohon mlecích 
strojov (kameňové zloženie a valcová stolica), na stroje čistiace a vysievacie, 
ako aj na dopravu meliva (výťahy). Usadlosť dotvárajú zredukované hospodár-
ske stavby a rumpálová studňa. 

Pukanec – v centre tekovského hrnčiarstva sa nachádza hrnčiarska dielňa 
Viliama Franka, zriadená ako expozícia v pôvodnom trojpriestorovom obytnom 
dome hrnčiara (izba – pitvor s čiernou kuchyňou – dielňa). Dielňa je zariadená 
základným tradičným vybavením, ktoré tvorí rozložitá kaselská pec, hrnčiarsky 
kruh kopací, ručný mlynec na gliedu, korýtka na hlinu, police, lavička. 
V čiernej kuchyni sú čeľuste pece a kuchynský riad, izba je zariadená ako 
hlavný obytný priestor rodiny hrnčiarskeho majstra. „Živú“ výrobu tradičného 
sortimentu pukanskej keramiky je možné vidieť v dielni posledného žijúceho 
pukanského majstra, 84-ročného Jána Könyvesa, ktorý točí svoje výrobky 
v čiastočne zmodernizovanej dielni.  

V prvú októbrovú nedeľu je v katolíckom kostole výzdoba z darov zeme, 
najmä ovocia a zeleniny, a bohoslužba ako poďakovanie za úrodu, v rámci kto-
rej sa prezentujú jednotlivé sociálne skupiny participujúce na živote katolíckej 
komunity v Pukanci. 

Hollókő (Maďarsko) – rezervácia ľudovej architektúry (v preklade Krkav-
čia skala podľa blízkeho hradu z tmavého kameňa) umožňuje porovnávať prí-
stupy k ochrane historických urbanistických súborov ľudovej architektúry, 
zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa 
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v časti Novohradu asi 40 km od Šalgotarjánu a 80 km od Šiah. Je koncovou 
dedinou v pohorí Cserhát (západne od Mátry) a vďaka tomu, že leží tak trochu 
„pánu Bohu za chrbtom“ zachoval sa v nej ucelený komplex murovanej archi-
tektúry, ktorý ročne priláka okolo 80 000 návštevníkov z celého sveta. Turistov 
privážajú cestovné kancelárie z Budapešti a iných miest Maďarska.  

Pozostáva z dvoch častí – starej obce, rezervácie ľudovej architektúry, a 
priestorovo oddelenej novšej obce, ktorá nie je predmetom ochrany a pulzuje 
v nej bežný život. Obyvatelia obce patria k etnografickej skupine Palócov. Ži-
vili sa poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, pestovali vinič. Epidémia fylo-
xéry v roku 1880 na dlhšiu dobu zničila vinohrady. Málo úrodná pôda nútila 
roľníkov hľadať si prácu aj v šalgotarjánskych baniach.  

Predmetom ochrany je sídelná štruktúra tzv. Starej dediny a jej architektúra, 
ktorá sa v maďarskej literatúre označuje ako palócky typ, t. j. murované domy 
(z kameňa a hliny) z medzivojnového obdobia, postavené po požiari roku 1909, 
so sedlovými strechami s vysokým ostreším a dreveným štítom, pôvodne kryté 
slamou, dnes škridlou. K znakom palóckych domov patrí široké podstenie 
s otvorenými stĺpovými gánkami na štítovej i dvorovej strane domu, tzv. 
tornác, ktoré majú na podpivničených domoch s vysokou podmurovkou 
charakter pavlače. Keďže ulica vedie pomerne strmým terénom, domy nad 
cestou stoja na vysokej kamennej podmurovke, domy z dolnej strany cesty sú 
postavené na úrovni terénu, čo vytvára dynamiku a rozbíja stereotyp sídla. 
Radová zástavba starej obce má formu ulicovky, v strednej časti sa cesta 
rozdvojuje a vytvára náves s kostolom, z oboch strán zastavanú domami, resp. 
pôvodne roľníckymi usadlosťami. Okrem domového traktu s trojdielnym 
komorovým pôdorysom boli jej súčasťou aj maštaľ, kôlňa, chlievy a studňa, 
príp. letná kuchyňa s pecou na pečenie chleba. Stodoly vytvárali osobitné 
zoskupenie mimo usadlosti. V súvislosti s rozvojom turistického ruchu došlo 
k redukcii hospodárskych stavieb vo dvore, popri obytnej je výrazná funkcia 
rekreačná – chalupárska, s využitím pre turistický ruch (obchodíky, suveníry, 
dielne ľudovoumeleckej výroby, bufety, reštaurácie, ubytovne – 77 lôžok), 
v oblasti služieb (pošta, jasle, obecný úrad), ateliéry a niekoľko múzeí. Obec si 
vo svojom vlastníctve ponechala asi 1/3 objektov a koncepčne usmerňuje ich 
využitie tak, aby sa v nich nekumulovali iba komerčné aktivity. Je tu obecný 
úrad s reprezentatívnou zasadačkou, pošta s poštovým múzeom, múzeum 
bábik, dom zariadený tradičným interiérom, ktorý inštalovalo Palócke múzeum 
v Balašských Ďarmotách.  

Vplyv „brizolitovej kultúry„ zasiahol iba niekoľko domov. Adaptácie ob-
jektov sa vykonávajú s akcentom na budúcu funkciu, povolené sú zásahy do 
pôdorysu objektov a videli sme i použitie najsúčasnejších stavebných materiá-
lov. Ako rozhodujúce sa javí zachovanie, resp. rešpektovanie exteriéru stavieb. 
Navyše existencia Novej dediny na západnej strane historického sídla 
umožňuje do nej zakomponovať ostatné, v historickej časti rušivé prevádzky. 
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Podľa slov starostu obce turizmom sa živí asi tretina obyvateľov obce (z 
celkového počtu 380). Vlastniť dom v rezervácii je prestížnou záležitosťou, 
stojí aj trojnásobok podobného domu v inej lokalite. V obci organizujú aj tzv. 
oživovacie akcie, vystúpenia remeselníkov, folklórnych skupín, najmä v rámci 
výročných zvykov a dedinských sviatkov (Veľká noc, Novohradské folklórne 
slávnosti, vinobranie). Do tradičných odevov sa obliekajú aj sprievodkyne po 
objektoch, aby ich anglický výklad upútal nielen sluch, ale aj zrak skupiniek 
Japoncov, či tzv. nových Rusov.  

Areál lokality dotvára zrúcanina hradu zo 14. storočia, vzdialená asi 10 mi-
nút chôdze nad rezerváciou. Vystavať ho dal Matúš Čák Trenčiansky. 
Z pamiatkovo upravenej a turisticky atraktívnej zrúcaniny hradu možno dobre 
„čítať“ sídelný koncept historickej obce, parceláciu extravilánu, trasovanie polí, 
pasienkov, ovocných sadov a vinohradov, reliéf krajiny. Obec je pamiatkovo 
chránená od roku 1961. Pre porovnanie súčasného stavu ochrany a situácie v 
obci spred vyše 30 rokov odporúčam pozrieť nám dostupný príspevok Ferenca 
Mendeleho, publikovaný aj s bohatou fotografickou prílohou v zborníku zo 
Sympózia ICOMOS v roku 1971 – Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 
9, SUPSOP, Obzor Bratislava 1976, „Hollókő reconstruction ďune aggloméra-
tion historique palocze“ s. 199–216. Pre tých, čo si chcú len virtuálne zacesto-
vať, slúži webová stránka www.holloko.hu. 

Okrem Hollókő je v Maďarsku ďalších 5 obcí, ktoré sú chránené ako histo-
rické sídelné celky: Tihany, Szigliget, Szalafö, Csongrád a Fertörákos, o kto-
rých na Slovensku vieme veľmi málo.  

Sebechleby – zastávka v časti obce – vinohradnícka osada Stará Hora, 
vzdialenej od obce asi 2 km, umožní návštevníkovi spoznať iný druh stavieb. 
Ide o súbor vinohradníckych domčekov, „chyžiek“, postavených nad 
pivnicami, vytesanými do skaly. „Chyžky“ slúžili pôvodne na spracovanie 
hrozna ako lisovne, neskôr sa k nim pridal aj odpočinkový priestor, aj komôrky 
na spôsob výšky. V poslednej štvrtine 20. storočia sa presadzuje v ich využití 
rekreačná funkcia. Vinohradnícke domčeky sú postavené v priebehu 18.–19. 
storočia, najčastejšie murované z kameňa, s prevládajúcimi valbovými 
strechami, dnes pokrytými škridlou. V centrálnej časti osady, v priestore okolo 
kaplnky sv. Urbana, sa vytvorila náves s oddychovými priestormi pre 
návštevníkov, vo farskej „chyžke“ s pivnicou zriadili miestni nadšenci 
muzeálnu expozíciu. Okrem sídelnej štruktúry je zaujímavá aj štruktúra 
krajinná s obklopujúcimi vinohradmi a ovocnými sadmi. Za rezerváciu ľudovej 
architektúry bola vinohradnícka osada vyhlásená v roku 1981 (pozri 
monotematické číslo Pamiatky a múzeá 4/2002 o rezerváciách ľudovej 
architektúry na Slovensku; s. 43–45).       
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Expozícia Tekovského múzea v Brhlovciach. Foto: D. Luther, 2003. 
 

 
 

Obývané skalné obydlie v Brhlovciach. Foto: D. Luther, 2003. 
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Mlyn v Bohuniciach. Foto: D. Luther, 2003. 
 

 
 

V dome majstra Franka v Pukanci. Foto: D. Luther, 2003. 
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Majster Könyves v hrnčiarskej dielni v Pukanci. Foto: D. Luther, 2003. 
 

 
 

Výzdoba z darov zeme v katolíckom kostole v Pukanci. Foto: D. Luther, 2003. 
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Hollókő – orientačný plán rezervácie ľudovej architektúry 
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Hollókő. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
 

 
 

Hollókő. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
 



Etnologické rozpravy 1/2004 

 156 

 
 

Hollókő. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
 

 
 

Hollókő. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
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Stará Hora – Sebechleby. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
 

 
 

Stará Hora – Sebechleby. Foto: Z. Beňušková, 2003. 
 
 



Etnologické rozpravy 1/2004 

 158 

 
 
 

Festival tanečných domov v Budapešti 
 

Jana Ambrózová 
 
 

V dňoch 27. a 28. marca 2004 sa v centre Budapešti konal už 23. ročník 
Veľkého festivalu tanečných domov (XXIII. Országos Táncháztalálkozó és 
kirakodóvásár), ktorý je jediným podujatím tohto druhu v Maďarsku a možno 
povedať, že aj v celom európskom priestore. Ide o vyvrcholenie celoročnej se-
zóny budapeštianskych tanečných domov.1 Vo svojom programe koncentruje 
mnoho sprievodných podujatí, súvisiacich s prezentáciou domáceho, v menšej 
miere aj inoetnického folklóru. 

Tohtoročného festivalu sa podľa údajov od organizátorov zúčastnilo pri-
bližne 30.000 návštevníkov. K vysokej účasti prispela okrem dostatočnej pro-
pagácie aj spolupráca usporiadateľov s niekoľkými cestovnými kanceláriami, 
ktoré zorganizovali takto zamerané samostatné zájazdy do Budapešti. Na festi-
val pricestovali aj študenti a folklórni nadšenci z Bratislavy, Nitry, Banskej 
Bystrice a Košíc.   

Každý rok je záujem zahraničných účastníkov o toto podujatie výraznejší, 
s čím akoby jeho organizátori nepočítali. Zahraniční návštevníci nemali ani 
tento rok k dispozícii jazykovo prispôsobený informačný materiál. Program 
nebolo možné získať ani z anglickej verzie internetovej stránky festivalu a 
zorientovať sa preto v informačnom materiáli o sprievodných podujatiach festi-
valu, ktorý bol v maďarčine, bolo obtiažne. 

Program festivalu začal ráno o desiatej hodine, a pretože počasie organi-
zátorom neprialo, návštevníci sa zdržiavali v halách, ktoré boli úplne preplnené. 
V polovici menšej, športovej haly boli na desiatkach stolov rozložené kroje 
a tradičné odevné doplnky. Ponúkaný bol široký sortiment: od skladaných 
sukní cez koženú obuv až po šperky. Predávali ich väčšinou staršie ženy, 
                                                           
1 Tanečné domy sa v Maďarsku začali organizovať v 70. rokoch. Tento druh podujatia je 
v súčasnosti rozšírený v mnohých maďarských mestách. Ich budúci organizátori si totiž uvedomili, 
že možnosť zatancovať si ľudový tanec naozaj nemal každý. Prekážkou nemusel byť len 
obmedzený počet možných členov umeleckých telies zameraných na prezentáciu folklóru 
(folklórne súbory, či folklórne skupiny), ale napríklad aj vyšší vek samotných záujemcov. Tento 
deficit tanečných príležitostí mali kompenzovať práve Tanečné domy. Podobné podujatia sa 
organizujú aj na Slovensku. Hoci majú už dvanásťročnú tradíciu, naozaj populárnymi sa stali len 
v posledných rokoch. Škola tanca (synonymum pre Tanečný dom na Slovensku) sa uskutočnila po 
prvýkrát v roku 1992 v rámci folklórneho festivalu vo Východnej. Pozri MARIŠLER, S.: 
Myšlienka. [online]. [cit. 2004-05-03]. Dostupné na internete: 
 <http://www.tanecnydom.sk/buxus/generate_page.php?page_id=110> 
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z ktorých niektoré boli pravdepodobne aj výrobkyňami ponúkaného tovaru. 
V druhej časti haly prebiehala škola tanca,2 ktorá trvala do piatej hodiny popo-
ludní. V tridsaťminútových intervaloch sa na pódiu striedali ľudové hudby 
a pod ním inštruktori v krojoch, ktorí postupne predviedli 13, v prevažnej miere 
krútivých tancov. Účastníci mali možnosť naučiť sa napríklad maďarský čardáš 
z Bonchidy, čardáš a marš z Homokmégy, Madarászov verbunk.3 Výučba zahŕ-
ňala teda nielen tance z Maďarska, ale aj tance z Rumunska, či z Bulharska 
alebo Moldavska, a to najmä z takých obcí, v ktorých v súčasnosti žije maďar-
ské obyvateľstvo ako minorita i majorita. Fascinujúci bol počet tancujúcich 
návštevníkov: v zástupe sa okolo inštruktorov v niektorých momentoch pohy-
bovalo takmer dvesto ľudí. Pri párových tancoch bolo naozaj komplikované 
nájsť si dostatočný priestor na pohyb. Priestory na poschodí boli vyhradené na 
projekciu krátkometrážnych dokumentárnych filmov. Boli to napríklad ar-
chívne videozáznamy, záznamy z terénnych výskumov, biografie významných 
osobností z oblasti folklóru či histórie. 

Druhá hala bola omnoho priestrannejšia a pohyb v nej bol, napriek obrov-
skému počtu návštevníkov, jednoduchší. Sústredilo sa v nej viacej podujatí sú-
časne. Dominantná bola výučba tancov, ktorá tam nepretržite prebiehala. Jednu 
tretinu haly zaberali predajné stánky s umeleckými výrobkami, odevnými sú-
časťami, hudobnými nástrojmi, šperkami, ale i s hudobnými nahrávkami a od-
bornými publikáciami. Boli to najmä sprievodcovia maďarským folklórom, 
rôzne regionálne monografie, publikácie o histórii maďarského národa (ponú-
kaná bola aj mapa Uhorska z 18. storočia), ale tak isto aj rozličné publikácie o 
folklóre i tradičnej kultúre susedných štátov vrátane Slovenska. Prekvapujúco 
široký bol sortiment hudby na ponúkaných CD nosičoch: od prevládajúcej au-
tentickej maďarskej, rumunskej či moldavskej hudby až po pomerne vysoko 
štylizovanú „worldmusic“. Zaujímavá bola i nízka cena CD-nosičov (cca 2.500 
HUF za kus). V jednej časti priestoru na poschodí haly sa konala prezentácia 
hudobných skupín žiakov základných umeleckých škôl z Budapešti. V inej 
miestnosti na poschodí bola výstava tradičných hudobných nástrojov spojená 
s možnosťou vyskúšať si hru na niekoľkých z nich. 

Prvý deň festivalu, tak ako každý rok, zavŕšil galakoncert, v ktorom sa 
predstavili folklórne súbory a dedinské folklórne skupiny z Maďarska i hosťu-

                                                           
2 Postup bol nasledovný: počas výučby konkrétneho tanca inštruktori opakovane tancovali 
jednotlivé tanečné motívy za pomalého, postupne však, z hľadiska tempa korektného sprievodu 
hudby. Pohyb dopĺňali slovným komentárom. Tanečníci boli rozostúpení okolo nich v kruhu 
a snažili sa tanečné kroky opakovať. Na začiatku tancovali jednotlivo, potom v pároch alebo 
v skupinách v príslušnom priestorovom útvare. Nakoniec inštruktori predviedli tanec v kompletnej 
podobe z hľadiska jeho tempa, výrazu, prípadne spevno-tanečných zákonitostí. Cieľom školy tanca 
je naučiť účastníkov jednotlivé tanečné motívy do takej miery, aby boli schopní následnej 
improvizácie v medziach tradičnej podoby tanca. 
3 Na rozdiel od tanečných domov organizovaných počas roka, ktoré trvajú neraz až 4 hodiny, má 
tridsaťminútová výučba oveľa menšiu vzdelávaciu silu. Dôležitejšia bola v tomto prípade pestrosť 
festivalového programu. 
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júce kolektívy zo susedných štátov. Dominantnú časť programu tvorili mužské 
tance z Transylvánie a dynamické i technicky náročné mužské tance Rómov 
z rumunských obcí. Program bol rozdelený na dve časti, pretože trval viac ako 
dve hodiny.  

Dramaturgia programu nasledujúceho dňa sa podľa dostupných informácií 
výrazne nelíšila. Po večernom galaprograme pokračovala zábava od desiatej 
hodiny v kultúrnom dome vzdialenom niekoľko minút od areálu festivalu. V 
jednej z miestností prebiehala do tretej hodiny ráno tanečná škola štyroch tan-
cov. Jeden z nich bol čardáš z východného Slovenska a vyučovali ho Vlado 
Michalko a Mariana Svoreňová z Košíc s ľudovou hudbou Borievka. V ďalších 
miestnostiach prebiehali voľné tanečné zábavy. Do tanca hrali napríklad známa 
hudba z obce Magyarpalatka (Transylvánia) alebo Fonó zenekar (hudobné zo-
skupenie z Budapešti). Zábava trvala do piatej hodiny ráno.  

Tohtoročný festival navštívilo mnoho návštevníkov. Veľkú časť z nich tvo-
rili deti, ktoré si vďaka účasti na takomto druhu podujatia, už v útlom veku bu-
dujú vzťah k folklóru. Do tanca sa zapájali aj ľudia vyšších vekových kategórií 
i rôzne tanečne zdatní návštevníci. Mnohí návštevníci sa aktívne podieľali aj na 
tvorbe hudobnej zložky podujatia. Neboli to len ľudové hudby pozvané organi-
zátormi, ktoré spríjemňovali posedenie pri stánkoch s občerstvením. Hudbe sa 
venovali aj folklórni nadšenci, ktorí si na festival priniesli nástroje. 
V prezentovanom repertoári dominoval hudobný folklór Transylvánie. Na zá-
klade interpretačných štýlov viacerých hudobníkov alebo podľa zdatnosti nie-
ktorých tanečníkov v improvizácii bolo možné zistiť, že pracujú s autentickými 
hudobnými nahrávkami alebo že disponujú vedomosťami o pôvodnej podobe 
tanečných prejavov konkrétnych lokalít. Je dôležité podotknúť, že festival po-
núkal všetky zdroje potrebných informácií v podobe hudobných nahrávok, 
možnosťami oboznámiť sa hoci len v skratke s konkrétnymi druhmi tanca a i. 
Niektorí domáci návštevníci demonštrovali nie len návštevou festivalu, ale aj 
svojím vzhľadom, oblečením a účesmi výrazné národné povedomie. Z celého 
podujatia bolo cítiť zaujímavú atmosféru, ktorú slovenské festivaly v takej 
miere neponúkajú. 
Možno predpokladať, že aj na Slovensku by organizovanie podujatia podob-
ného rozsahu výrazne rozšírilo skupinu folklórnych nadšencov. Podobné podu-
jatia ako 23. Veľký festival tanečných domov, organizovanie samotných Ta-
nečných domov a ďalších podujatí súvisiacich s propagáciou a s uchovávaním 
folklóru môžu vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie záujmu o folklórne 
dianie a tým aj o tradičnú kultúru. Myslím, že organizátori festivalu zvolili ori-
ginálnu formu prezentácie folklóru a tohtoročná vysoká návštevnosť dokázala, 
že podujatie je dostatočne príťažlivé nie len pre skupinu folklórnych nadšen-
cov, ale aj oveľa širší okruh ľudí.4  
 

                                                           
4 Ďalšie informácie pozri na http://www.tanchaz.hu/menuen.htm. 
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Výučba tanca. Foto: Z. Beňušková, 2004. 
 

 
 

Dielne. Foto: Z. Beňušková, 2004. 
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Jarmok. Foto: Z. Beňušková, 2004. 
 

 
 

Výučba tkania. Foto: Z. Beňušková, 2004. 
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Tancovalo sa do rána... 
(Tanečné domy v Szegede) 

 
Andrea Mészarosová 

 
 

Veľakrát som v Bratislave zahliadla na reklamných plochách pozvánky na 
„tanečné domy“. Tieto podujatia sa na Slovensku tešia veľkému záujmu, či sa 
v nich hrá slovenská alebo maďarská ľudová hudba. V určitom okruhu mladých 
sú obľúbeným miestom zábavy. Podobne je to aj v Maďarsku, kde tradícia ta-
nečných domov (preklad z maďarského „táncház“) žije vo všetkých väčších 
mestách.  

Počas môjho štipendijného pobytu na univerzite v Szegede, kde som absol-
vovala v rámci programu CEEPUS letný semester, som aj ja strávila nezabud-
nuteľný večer s tancom. V miestnom klube Jalta zorganizovali zástupcovia 
programu Erasmus pre zahraničných študentov tanečný dom. Klub sídli 
v starobylých pivničných priestoroch so stenami pomaľovanými obrazmi fan-
tastickej krajiny a fantastických rozprávkových bytostí. V ten večer hrali do 
tanca moldavskí muzikanti. Aj zásluhou „tanečného majstra“, ktorý predvádzal 
tradičné tanečné kroky a motívy, sa veľmi rýchlo zotreli rozdiely našej medzi-
národnej spoločnosti. Kultúrnej, rečovej, vekovej či vzhľadovej inakosti sa tu 
nepripisoval žiadny význam. I keď niektorí sme zvládali tanečné kreácie trochu 
ťažšie, individuálna improvizácia len umocňovala všeobecnú dobrú náladu. 
Z tanečného domu sme sa neskôr presunuli do kultúrneho domu na nábreží 
Tisy, kde prebiehal Večer maďarskej ľudovej hudby a tanca a hlavnými účin-
kujúcimi boli členovia folklórnej skupiny Magyarpéterlak z Rumunska. Ani tu, 
kde sa stretli ľudia zo širokého okolia, nehral rolu vek, povolanie či vzhľad. 
Tanečný priestor v kultúrnom dome mi pripomenul tanečné domy, prebiehajúce 
každý štvrtok vo folkovej krčme Aranykapca (Zlatá onuca). Sú známe svojou 
jedinečnou atmosférou, kde sa stretávajú mnohí stáli návštevníci pri miestnych 
muzikách. 

Tradičná hudba a tanec rôznych národných kultúr v súčasnej interpretácii 
tvorí základ pre príjemné a zmysluplné trávenie voľných chvíľ a spoznávanie 
kultúrnych špecifík počas tanečných domov. Príjemná nálada, spontánnosť 
a úprimný záujem účastníkov umocňujú búranie rečových, kultúrnych 
i vekových bariér a sú, svojím spôsobom, i školou tolerancie. 
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