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Editorial 
 
 

Číslo Etnologických rozpráv, ktoré držíte v rukách, venuje redakcia 60. 
výročiu založenia Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 

Ústav etnológie SAV (www.uet.sav.sk) je na Slovensku ústredným pra-
coviskom základného vedeckého výskumu v oblasti etnológie so sídlom 
v Bratislave. Vznikol v roku 1946 v rámci Slovenskej akadémie vied a umení 
pod názvom Národopisný ústav SAVU. Po zmene politického režimu v krajine 
bol v roku 1951 odbor označený za buržoáznonacionalistický a pracovisko bolo 
zrušené. Jeho torzo existovalo v rokoch 1951–1953 ako národopisná sekcia 
vtedajšieho Historického ústavu SAVU. V roku 1953, keď bola uzákonená 
Slovenská akadémia vied, vzniklo zo sekcie samostatné pracovisko s názvom 
Národopisný kabinet SAV, od roku 1955 Národopisný ústav SAV. Od 1. 
januára 1994 nesie názov Ústav etnológie SAV. Ako riaditelia v ňom pôsobili 
Rudolf Žatko, Ján Mjartan, Božena Filová, Milan Leščák, Dušan Ratica 
a Gabriela Kiliánová. 

Šesť desaťročí existencie tejto inštitúcie je úzko spätých s rozvojom ná-
rodopisného, folkloristického, etnografického a etnologického výskumu na 
Slovensku. V snahe získať pestrú paletu pohľadov na vývoj vzťahu ústavu 
a odboru, ale tiež reflektovať jeho pôsobenie „zvnútra i zvonku“, sme oslovili 
viac ako deväťdesiat emeritných i aktívne v odbore pôsobiacich etnografov, 
folkloristov, etnológov na vedeckých, pedagogických, muzeálnych i ďalších 
pracoviskách.  

Na naše oslovenie reagovali autori, ktorých štúdie, esejistické texty, 
odborné články i krátke subjektívne reflexie zaplnili pre nás v potešiteľne 
veľkom počte rubriky štúdie i téma. Texty sú zoradené tak, že bývalí a súčasní 
pracovníci ústavu prinášajú pohľad „zvnútra“. Druhú časť tvoria príspevky, 
ktoré sú pohľadom „zvonku“. Články v každej časti nasledujú za sebou 
v abecednom poradí podľa priezvisk autorov. 

Rubrika rozhovor prináša rozsiahly materiál spracovaný na základe na-
hrávky rozhovoru s Boženou Filovou, dlhoročnou riaditeľkou Národopisného 
ústavu SAV. 

Diskusia o knihe sa venuje kolektívnej monografii s témou transformácie 
slovenského vidieka, ktorú zostavila Oľga Danglová. Tlačou vyšla koncom 
roka 2005. 

V rubrike správy prinášame viacero aktuálnych správ, predovšetkým 
s muzeologickou tematikou. 
 

  Katarína Popelková a Juraj Zajonc 
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Editorial 
 
 

You are looking at the issue of Ethnological Accounts we have dedicated 
to the 60th anniversary of the Institute of Ethnology at the Slovak Academy of 
Sciences. The Institute of Ethnology at SAS (www.uet.sav.sk) is the main 
centre of primary ethnological research in Slovakia. The institute has been 
established at the Slovak Academy of Sciences and Arts under the name of 
Ethnographic Institute at SASA in 1946. Following the change of the political 
regime, the discipline was labelled as bourgeois-nationalistic and consequently 
cancelled in 1951. From 1951 to 1953 its residues existed as an ethnographic 
section of the Institute of History at SASA. After the establishment of the 
Slovak Academy of Sciences in 1953, the section resulted into an independent 
institution called Ethnographic Cabinet at SAS and since 1955 Ethnographic 
Institute at SAS. Since January 1994 it has had the name of the Institute of 
Ethnology at SAS. The heads of the institute have been Rudolf Žatko, Ján 
Mjartan, Božena Filová, Milan Leščák, Dušan Ratica and Gabriela Kiliánová. 
Sixty years of its existence are closely connected with the development of 
ethnographic, folkloristic and ethnological research in Slovakia. Attempting to 
get a broad spectrum of the views at the development of the institute in the 
relation to history of the discipline and to reflect its activities from both inside 
and outside, we have approached more than ninety active and retired 
ethnographers, ethnologists and folklorists from research, educational, museum 
and other institutions.  

Our appeal has been answered by the authors, whose studies, essays and 
short personal reflections filled in an enjoyably numerous numbers the issue’s 
sections of the studies and the theme. In the order of the texts, former and actual 
employees of the Institute are situated at the beginning and provide the view 
from ‘inside.’ The second part of the issue consists of the papers offering 
a view from ‘outside.’ Within this arrangement the papers are ordered in an 
alphabetical order according to the surnames of the authors.  

The section interview offers an extensive material based on a recorded 
interview with Božena Filová, the long-term director of the Ethnographic 
Institute at SAS. The Discussion about the book concentrates on the monograph 
on transformation of the Slovak countryside written by the collective of the 
authors, editted by Oľga Danglová and published at the end of 2005. The 
section information brings actual information especially on museums.  

Katarína Popelková a Juraj Zajonc 
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Vedecké syntézy druhej polovice 20. storočia 
– výzvy i limity 

(Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry  
Slovenska, Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry) 

Peter Slavkovský 
 
 
Kľúčové slová: tradičná kultúra, spôsob života, dejiny etnológie, vedecká syntéza, kar-
tografická metóda, encyklopédia 
Key words: traditional culture, life style, history of ethnology, scientific synthesis, 
cartographical method, encyclopaedia 
 
There are projects in the history of scientific disciplines and institutions which mean a 
certain qualitative stage in the development both of discipline and institution hosting the 
project. The collective works created in the Ethnographic Institute of the Slovak 
Academy of Sciences (since 1.1.1994 the Institute of Ethnology SAS) - Ethnographic 
Atlas of Slovakia, Encyclopaedia of Slovak Folk Culture, Slovakia: European Contexts 
of Folk Culture – certainly belong to this category. The value of scientific researcher as 
well as scientific discipline is manifested by finding and realization of the solutions 
within the particular scientific field. 
 

Každé obdobie vývinu spoločnosti prináša svoje výzvy i limity. Platí to 
i pre vedné disciplíny, vedecké inštitúcie i osobnosti, ktoré ich profilujú. Šesť-
desiat rokov existencie Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied (od 
1.1.1994 Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied), vedeckej inštitúcie, 
ktorá má vo svojej vedeckovýskumnej činnosti etnologické a kultúrno-antro-
pologické štúdium kultúry a spôsobu života Slovákov v SR i v zahraničí, ako aj 
národností a etnických skupín žijúcich na území Slovenska, je dobrou príleži-
tosťou urobiť odpočet práce vedeckých osobností, dnes už možno povedať 
i vedeckých generácií, ktoré ju po celé tie desaťročia profilovali. Medzi živo-
tom a dielom jednotlivých osobností, ale i celých tvorivých kolektívov, 
a dobou, v ktorej pracovali, existuje vzťah podmienený ich individuálnymi 
kvalitami a konkrétnymi odbornými i spoločenskými podmienkami. Práve tá 
zvláštna a neopakovateľná konfigurácia individuálnych vlastností vedcov a 
podmienok, v ktorých sa vedná disciplína nachádza, určí nakoniec ich kon-
krétny vklad do vývinu vedeckého poznania. Myslím, že je potrebné pripomí-
nať prínos jednotlivých osobností i vedeckých kolektívov do histórie vedy, lebo 
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je nielen neodmysliteľným predpokladom formovania samotného vedného 
odboru, ale dáva mu i potrebnú historickú kontinuitu.  

V histórii vedných disciplín i vedeckých inštitúcií sú projekty, ktoré zna-
menajú nielen kvalitatívny medzník vo vývine tej-ktorej vednej disciplíny, ale i 
samotnej inštitúcie, ktorá projekt realizovala. Takými boli celkom iste veľké 
kolektívne práce, ktoré na pôde Národopisného ústavu Slovenskej akadémie 
vied (NÚ SAV) vznikli. Pre ich vydanie bolo potrebné splniť minimálne dva 
predpoklady: disponovať dostatočnou poznatkovou bázou daného vedného 
odboru a inštitucionálnym zázemím, ktoré bude takúto odborne, organizačne i 
finančne náročnú prácu realizovať. Zamyslime sa pri príležitosti jubilea ústavu 
nad touto časťou jeho vedeckej produkcie, nad jej vkladom do poznania histórie 
i profilácie etnologickej vedy na Slovensku, súčasne využime príležitosť a cez 
spomienky súčasníka naznačme i jej ľudský rozmer. 

Poznatková báza vedného odboru bola sine qua non takých vedeckých vý-
stupov, akými boli Etnografický atlas Slovenska (1990), Encyklopédia ľudovej 
kultúry Slovenska (1995), Slovakia. European Contexts of the Folk Culture 
(1997) a Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (2000). Počiatky jej 
budovania môžeme, ako nám to vo svojich prácach o počiatkoch etnografie na 
Slovensku doložila V. Urbancová, hľadať už v prvej polovici 18. storočia. Veď 
už práca M. Bela Tractatus de re rustica Hungarorum venovala veľa pozor-
nosti spôsobu života roľníckych vrstiev. A záujem o ne ďalej narastal – osvie-
tenské obdobie na prelome 18. a 19. storočia, gnozeologická precizácia etno-
grafie od J. Čaploviča a jeho prínos k poznaniu spôsobu života a kultúry oby-
vateľov Slovenska, až po prácu národných dejateľov štúrovského obdobia. 
Matica slovenská (MS) a Muzeálna slovenská spoločnosť posunuli tento záu-
jem už na inštitucionálnu rovinu. Veľkým vkladom do poznatkovej bázy našej 
vednej disciplíny boli i práce českých etnografov pôsobiacich na Slovensku 
v prvej polovici 20. storočia.  

Ak však porovnáme medzivojnové obdobie slovenského národopisu 
s dosiahnutými výsledkami v Čechách, Maďarsku a Poľsku, musíme skon-
štatovať, že jeho úroveň zaostala za okolitými európskymi štátmi. Napriek 
tomu, že sa mozaika obrazu ľudovej kultúry Slovenska a jej histórie úspešne 
napĺňala, musíme súhlasiť s hodnotením J. Podoláka, že do polovice 20. storo-
čia nevyšla na Slovensku etnografická práca, ktorá by spĺňala kritériá súvekej 
európskej vedy. Nechýbali teda výzvy; úroveň našej vednej disciplíny vtedy 
určovali práve dobové limity – absencia potrebného počtu profesionálne pri-
pravených etnografov, slabé inštitucionálne zabezpečenie a nie v poslednom 
rade i nedostatok finančných prostriedkov. 

O profesionálnom rozvoji etnografie možno vlastne hovoriť až v období po 
druhej svetovej vojne, keď v roku 1946 vzniklo na pôde Slovenskej akadémie 
vied a umení nové pracovisko Národopisný ústav SAV, dnešný 60-ročný jubi-
lant – Ústav etnológie SAV. Spolu s jeho vznikom sa od roku 1947 obnovila 
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i výučba národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) 
v Bratislave, začala sa budovať sieť slovenských múzeí, kde pracovali prví 
absolventi národopisu, a vznikol i nový ústredný odborný časopis Slovenský 
národopis. Tieto okolnosti, spolu s prvou generáciou odborných pracovníkov – 
etnografov a folkloristov, vytvorili v 50. rokoch 20. storočia podmienky pre 
intenzívnejšie a odborne systematickejšie napĺňanie poznania o spôsobe života 
Slovákov i národnostných menšín žijúcich na Slovensku. V tomto vedecky 
plodnom a pre slovenský národopis dôležitom období jeho profesionalizácie 
mala nastupujúca generácia mladých etnografov a folkloristov veľkú príležitosť 
prejaviť svoj vzťah k vedeckej práci, k vlastnému vednému odboru, ale aj svoje 
predpoklady riešiť vedecké problémy. 

Nie je poslaním tohto príspevku enumerácia vedeckých aktivít Národopis-
ného ústavu SAV v tomto období. Pripomínam preto len päť rámcových odbor-
ných okruhov, na ktoré sa ústav vo svojej činnosti na začiatku druhej polovice 
20. storočia zameral: 

1. vývoj ľudovej kultúry na Slovensku; 
2. vplyv industrializácie na tradičnú kultúru; 
3. ľudová kultúra karpatskej oblasti; 
4. kultúra slovenských enkláv v zahraničí a kultúra neslovenských etnic-

kých skupín na našom území; 
5. dejiny, metodológia a teória etnografie a folkloristiky. 
Samozrejme, doba priniesla i svoje limity. I. Celoštátna konferencia česko-

slovenských národopiscov v Prahe v roku 1949 prijala všeobecne platný závä-
zok, že celá bádateľská činnosť v národopise bude postavená „na základni 
marxisticko-leninskej metodológie“. Bolo to obdobie po IX. zjazde Komunis-
tickej strany Československa, ktorého závery požadovali rozvoj kultúrnej re-
volúcie na Slovensku. V rámci tohto procesu sa však – podobne ako v celom 
spoločenskom živote – vyskytlo veľa ilúzií, netrpezlivosti, revolučného roman-
tizmu, politického nátlaku aj v oblasti vedeckého bádania. Bola to daň, ktorú 
museli i spoločenské vedy zaplatiť politickému zriadeniu. Tí, ktorí tie časy 
prežili, však budú asi súhlasiť s J. Langerom, že práve národopisu (na rozdiel 
od mnohých iných spoločenskovedných odborov) sa v minulom polstoročí 
darilo pomerne dobre brániť svoju vedeckú autonómiu pred vplyvom ideologi-
zácie.  

Napriek politickým obmedzeniam zo strany decíznej sféry a snahe centra-
listicky diktovať hlavné úlohy vedeckého výskumu treba pozitívne hodnotiť 
skutočnosť, že ústav dostával potrebné finančné prostriedky. Tie v tom čase 
saturovali to najpodstatnejšie – vybudovanie národopisného pracoviska, ktoré 
od 60. rokov preberalo koordináciu hlavných úloh slovenskej i českej etnogra-
fie a folkloristiky. Vybudovalo sa oddelenie dokumentácie, ktoré spracúvalo 
materiály získané z terénnych výskumov, začala sa systematicky vydávať bib-
liografia, pravidelne vychádzal ústredný vedecký časopis Slovenský národopis, 
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ale predovšetkým desiatky vedeckých štúdií, monografií i prvých vedeckých 
syntéz. To všetko malo spoločné gnozeologické poslanie – vedeckú interpretá-
ciu obrazu ľudu ako tvorcu a nositeľa kultúrnych hodnôt, s prihliadnutím na 
prírodné, historické a hospodársko-sociálne podmienky, ktoré ich formovali. 

Najväčší prínos tohto obdobia bol v heuristike, v hľadaní a overovaní 
miery výpovednej schopnosti konkrétnych prameňov a ich zverejňovanie. Túto 
fázu bádateľského procesu nemožno preskočiť, lebo len vedec, ktorý pozná 
pramene, môže zvoliť i správnu metódu, ako najlepšie využiť ich výpovedný 
kultúrno-historický potenciál. 

Pretože každý výsledok ľudskej činnosti nesie v sebe aj stopy cesty, ktorá 
k nemu viedla, budeme sa i my musieť vrátiť trochu do histórie našej vednej 
disciplíny i Národopisného ústavu SAV, lebo tam nájdeme počiatky snáh pri-
praviť vedecké syntézy o tradičných hodnotách spôsobu života a kultúry mi-
nulých generácií, ktoré na území Slovenska po sebe či vedľa seba žili. 

Ako som už uviedol, v čase prípravy Etnografického atlasu Slovenska 
existovali už na pôde Národopisného ústavu SAV desiatky vedeckých štúdií 
a odborných monografií, ktoré vytvárali v 60. rokoch veľmi dobré východisko 
pre prípravu vedeckej syntézy. Prvým pokusom bola stať Slovaki v sovietskej 
edícii Narody mira (1964). Ústav autorsky participoval i na slovenskej časti 3. 
zv. Československej vlastivědy. Lidová kultúra (1968). Roku 1972 nasledovala 
Die slowakische Volkskultur a v roku 1975 najobsiahlejšia syntéza pripravená 
prvou generáciou profesionálnych etnografov a folkloristov v Národopisnom 
ústave SAV: Slovensko 3 – Ľud, 2. časť. Táto generácia pripravila i rukopis 
slovenskej časti medzinárodnej syntézy Etnografia Slovanov. 

Spomínam tieto fakty predovšetkým preto, že vtedy dosiahnuté odborné 
a vedecké výsledky Národopisného ústavu SAV tvorili budúce podhubie troch 
veľkých kolektívnych prác, ktoré už mohli byť pripravované vo veľkej 
miere ďalšou, nastupujúcou generáciou vedeckých pracovníkov. I vedecká 
kontinuita má svoju generačnú povahu. Nová generácia však obyčajne nechce 
opakovať tú istú prácu, ktorú robili jej predchodcovia. Musí si ale uvedomiť, že 
bez ich podielu by bol vývinový posun vedeckého myslenia nemysliteľný. 
 
 
Etnografický atlas Slovenska (EAS) 

 
Ak však už hovoríme o medzigeneračnej transmisii kultúrnych hodnôt vo 

vedeckej práci, tak spolupráca dvoch generácií vedeckých pracovníkov Náro-
dopisného ústavu SAV v 70. rokoch bola skoro učebnicová. Príprava i vydanie 
najvýznamnejšieho vedeckého projektu etnológie na Slovensku v druhej polo-
vici 20. storočia – Etnografického atlasu Slovenska spojilo našu, v tom čase 
najmladšiu generáciu slovenských etnológov, so staršími kolegami, ale predo-
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všetkým so Soňou Kovačevičovou, vtedy už významnou osobnosťou našej 
vednej disciplíny. 

Kartografická metóda je veľmi efektívny postup pri vydeľovaní areálov 
skúmaných kultúrnych javov. Ich určenie bolo ambíciou národopisnej vedy už 
od doby jej vzniku. V európskej etnológii sa začala využívať od 20. rokov 
minulého storočia. Tento trend sa zavŕšil snahou o realizovanie nielen národ-
ných atlasov, ale i Etnologického atlasu Európy. Na atlasoch sa v 60. rokoch 
intenzívne pracovalo v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Juhoslávii, 
v roku 1967 vyšiel atlas Russkije : Istoriko-etnografičeskij atlas. To boli pod-
nety, ktoré inšpirovali S. Kovačevičovú, ale aj ďalších vedeckých pracovníkov. 
V tom čase sa v národopisných kruhoch začalo intenzívne hovoriť o potrebe 
atlasu, ako o spôsobe zaradiť našu vednú disciplínu do európskeho kontextu. 
Významnými impulzmi bola kandidátska práca S. Kovačevičovej Ľudová ar-
chitektúra na Slovensku, mapovanie zbierok v Slovenskom národnom múzeu 
(SNM) v Martine a príprava mapovania tradičného staviteľstva pre celé Česko-
slovensko. Na Slovensku túto prácu vtedy koordinovalo SNM v Martine. 

To bola tá výzva, ktorú v 60. rokoch prijala slovenská etnológia, a pre jej 
uskutočnenie vytvorila i potrebné organizačné predpoklady. Ideologickým 
šťastím bolo, že kartografickú metódu uznávala i sovietska národopisná škola. 

Záujem o kartografovanie javov ľudovej kultúry na Slovensku možno da-
tovať do 40. rokov 20. storočia (R. Mrlian, A. Melicherčík). Aktuálnosť tejto 
témy sa však prejavila až v 60. rokoch v súvislosti práve s prípravou Etnologic-
kého atlasu Európy. O jej presadzovanie sa vtedy zaslúžili S. Kovačevičová, Š. 
Mruškovič a J. Podolák. Ich snaženie vyústilo do vypracovania projektu EAS, 
ktorý pripravili M. Benža (SNM), S. Kovačevičová (NÚ SAV) a J. Podolák (FF 
UK). Vytvorili sa tak odborné predpoklady pre vznik Centra EAS pri NÚ SAV. 
Jeho vedúcou sa stala S. Kovačevičová. Odtiaľto sa organizovala príprava 
dotazníka i gnozeologické zameranie vedeckovýskumnej úlohy.  

Grandióznosť tohto projektu vzbudzuje úctu i dnes. Na projekte, výbere 
lokalít a príprave dotazníka sa začalo pracovať v druhom polroku 1969. Pre 
výskum sa vybralo 170 tém tradičnej ľudovej kultúry, ktoré sa vyskúmali v 
krátkom čase (roky 1971–1975) v 250 lokalitách na území celého Slovenska. 
To, čo sa v iných krajinách pripravovalo celé roky, sa na Slovensku zvládlo za 
poldruha roka. Krátky časový úsek realizácie výskumov vtedy znamenal neuve-
riteľné vzopätie vtedajších národopisných generácií a mal veľký metodický 
význam – získané poznatky bolo možné priestorovo porovnať v reálnom čase. 
Nechcem čitateľa zaťažovať ďalšími faktami z prípravy tohto na svoju dobu 
ojedinelého vedeckého diela, preto len celkom lakonicky: na jeho príprave sa 
podieľalo 79 autorov, ktorých koordinovala Redakčná a Výkonná rada EAS, 
sústredené doklady predstavujú približne 500 000 dotazníkových lístkov, 
20 000 fotografií a ďalšie stovky farebných diapozitívov a kresieb. Na základe 
tohto materiálu vzniklo 2 600 analytických máp, z ktorých bolo počas redak-
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čných a zostaviteľských prác vytvorených ďalších 2 000. Z tohto korpusu bolo 
pre publikovanie v EAS vybraných 535 máp, čo je len 11,6 % celkového počtu. 
Ostatné predstavujú ešte i dnes významný dokumentačný fond. 

Preklady textov komentárov a vysvetliviek k mapám v anglickom 
a nemeckom jazyku vyšli ako samostatné prílohy diela. Spolupráca redaktorov 
EAS s kartografmi zo Slovenskej kartografie, š.p. bola odborne i ľudsky neuve-
riteľne produktívna. EAS vyšiel vo VEDE, vydavateľstve SAV v roku 1990. 
Najväčšiu zásluhu na tom, že EAS bolo označené za etnologické dielo Sloven-
ska v 20. storočí, mala vedúca tohto projektu Soňa Kovačevičová spolu 
s redaktormi diela a vtedajšie vedenie ústavu s riaditeľkou Boženou Filovou, 
ktoré pripravilo pre úspešnú realizáciu EAS potrebné finančné i organizačné 
podmienky. 

Nebolo to vždy jednoduché. Spomínam si na situáciu, keď pred ukončením 
autorských prác na EAS vykalkulovali cenu za kartografické a polygrafické 
práce na 15 miliónov korún. Je to veľa peňazí i dnes, ale v tých časoch to bola 
suma, ktorá presahovala i možnosti Predsedníctva SAV. Vtedy sa B. Filová, 
vzrastom malá, srdcom veľká žena, zhlboka nadýchla, nabrala odvahu a išla 
potrebné peniaze vybavovať na najvyššie miesta – rozumej Ústredný výbor 
Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). Bol to vtedajší minister kultúry M. 
Válek a prvý tajomník ÚV KSS J. Lenárt, ktorí pochopili kultúrnohistorický 
význam tohto diela i argumentáciu našej riaditeľky. Zabezpečili nielen potrebné 
financie do rozpočtu SAV, ale získali pre výrobu EAS i kvalitný exportný tla-
čový papier. Je nesporné, že tak významne prispeli k vydaniu diela i k jeho 
polygrafickej kvalite. 

Myslím, že všetci, ktorí so S. Kovačevičovou spolupracovali, si museli 
všimnúť jej „bohémsku“ nechuť, niekedy až odpor k administratíve, ktorá, žiaľ, 
i dnes stále viac vytláča z práce vedca skutočnú vedu. Nebolo tomu inak ani pri 
prácach na EAS, na realizácii ktorého sa podieľalo okrem spoluvydavateľov – 
Národopisného ústavu SAV, VEDY, vydavateľstva SAV a Slovenskej karto-
grafie š.p. i mnoho ďalších kooperujúcich inštitúcií a jednotlivcov. To všetko 
komplikovalo nevyhnutnú administratívu.  

Okrem účasti na autorských a redakčných prácach som mal byť vedúcej 
projektu, ako jej zástupca a tajomník Redakčnej a Výkonnej rady EAS, nápo-
mocný i pri koordinovaní týchto administratívno-organizačných prác. Bola to, 
oproti ostatným kolegom v Centre EAS, veľká nevýhoda – bol som totiž pre 
vedúcu projektu nositeľom nepríjemných správ a povinností. Jednoduché to 
nebolo ani v počiatkoch dvojgeneračnej odbornej spolupráce. S. Kovačevičová 
však veľmi rýchlo zistila, že nám mladým môže dôverovať a delegovala prá-
vomoci i zodpovednosť na celé oddelenie – premenila podriadených na spolu-
pracovníkov. Napriek tomu ostala S. Kovačevičová prirodzenou vedúcou osob-
nosťou – bola to nielen jej vedecká erudícia, spôsob vedenia našich nekoneč-
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ných diskusií, ale i jej noblesa a elegancia. Boli sme na ňu, predovšetkým 
v externom prostredí, vlastne pyšní.  

Pri príležitosti vydania EAS sa v novembri 1990 uskutočnila vo Vysokých 
Tatrách medzinárodná konferencia Etnografické atlasy ako východisko porov-
návacieho štúdia ľudovej kultúry Európy. Odborníci z 10 krajín vysoko ocenili 
odborný potenciál EAS i jeho vysokú kartografickú úroveň. EAS sprístupnil vo 
svojich dvadsiatich kapitolách informácie o poslednom štádiu kontinuálneho 
vývinu ľudovej kultúry na Slovensku a jeho autorom sa podarilo nadviazať na 
podobné atlasové práce v európskych krajinách. 

Aj z vystúpení účastníkov konferencie bolo cítiť novú filozofiu vzťahov 
medzi národmi, ktorá nastala v poslednom decéniu 20. storočia a postavila pred 
našu vednú disciplínu novú úlohu. Ak sme sa dovtedy usilovali ukázať, čo je 
v našich kultúrach osobité, odvtedy už bola snaha akcentovať to, čo je spoločné 
– európske, aby sme v spoločnom úsilí mohli podať obraz nášho kontinentu ako 
unikátneho civilizačného celku. Ako vtedy ukázali závery konferencie, majú 
etnológia i práce typu EAS v tomto pozitívnom vedeckom i politickom úsilí 
nezastupiteľné miesto.  

Bez snahy sa o tom veľmi rozpisovať len pripomeniem, že EAS mal i tri 
„vedľajšie“ produkty: úspešný 16 dielny seriál dokumentárnych filmov Etno-
grafický atlas Slovenska (1994), ktorý pod vedením D. Luthera pre Slovenskú 
televíziu pripravili autori jednotlivých kapitol EAS, novú expozíciu Sloven-
ského národného múzea v Bratislave Slovensko a jeho kultúra – jednota 
z rozmanitosti (2004), ktorú jej autori (M. Benža, V. Kyseľ, D. Luther, P. Ma-
ráky, P. Slavkovský) postavili na základe vedeckých poznatkov EAS a veľký 
vedeckovýskumný projekt v rámci vedeckej grantovej agentúry VEGA Tra-
dičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich 
kultúrneho dedičstva (1997–2006), na ktorom participujú traja bývalí redaktori 
EAS – M. Benža, P. Slavkovský a R. Stoličná. Svojou metodikou výskumu 
i spracovania je komplementárny k EAS. 

Dnes si uvedomujem, že vtedajšie Centrum EAS (neskôr Oddelenie etno-
kartografie NÚ SAV) mohlo byť ideálnym vedeckým laboratóriom pre výskum 
sociálnych skupín. Práca na EAS bola spoločným menovateľom, ktorý spájal 
úsilie nás všetkých. Dosiahnutie úspechu predpokladalo vysoký stupeň stotož-
nenia sa jednotlivých členov kolektívu so skupinovým cieľom. Každý sociálny 
psychológ potvrdí, že práve to je hlavné kritérium kvality kolektívu. Preto 
nebolo ani potrebné zavádzať žiadne formy administratívneho hodnotenia pra-
covných výkonov. Bolo to krásne obdobie odbornej i ľudskej spolupráce, na 
ktoré možno až trochu zidealizovane spomíname nielen my, jeho bývalí členo-
via, ale i naši kolegovia – kartografi; obdobie, ktoré malo finále pri udeľovaní 
Národnej ceny Slovenskej republiky (SR). A to je zážitok na celý život. 
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Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 
 
Najstaršia generácia našich kolegov si ešte pamätá, že prvý pokus vydať 

vlastivednú encyklopédiu Slovenska vznikol vo Vydavateľstve Osveta už v 
polovici 50. rokov 20. storočia. Je spojený s menom vtedajšieho šéfredaktora 
slovníkového odboru A. Hirnera. Z jeho podnetu bol vtedy vypracovaný prvý 
heslár o ľudovej kultúre Slovenska. Samozrejme, dnes by sme sa mohli sporiť, 
či úroveň poznatkov súvekej etnografie a folkloristiky umožňovala prípravu 
takéhoto diela, ale bolo by to zbytočné. Ono sa nakoniec nerealizovalo z cel-
kom iných dôvodov.  

Prešlo skoro ďalších 20 rokov, kým na Slovensku dozrel čas pre projekt 
Encyklopédie Slovenska (prvý zväzok vyšiel 1977). V rámci nej sa vytvorila i 
samostatná lexikálna skupina pre národopis. Jej vedúcim sa stal Adam Pranda, 
vedecký pracovník Národopisného ústavu SAV. Kolektív odborných a vedec-
kých pracovníkov vtedy pripravil heslár a vypracoval jednotlivé heslá, ktoré 
tematicky síce obsiahli základnú problematiku ľudovej kultúry Slovenska a 
dejín národopisnej vedy, ale ich počet i šírka rozpracovania boli limitované 
koncepciou celého diela. 

Možno práve limitovanosť rozsahu národopisnej časti Encyklopédie Slo-
venska viedli nielen A. Prandu, ale i B. Filovú, M. Leščáka i ďalších členov 
vtedajšieho vedenia ústavu k iniciatíve pripraviť samostatnú tematickú en-
cyklopédiu. Výsledkom týchto snažení bol projekt Národopisného lexikónu 
Slovenska, ktorý roku 1983 vypracoval A. Pranda. Národopisný ústav SAV v 
tom čase síce disponoval dostatočným počtom odborných i vedeckých pracov-
níkov, aby mohol prevziať gestorstvo nad tak náročnou úlohou, ale ich vedecká 
kapacita bola vyťažená pri finalizácii Etnografického atlasu Slovenska a plnení 
ďalších úloh Štátneho plánu základného výskumu. Boli tu aj finančné prob-
lémy. Financovať dva tak veľké projekty, akými boli atlas a encyklopédia, bolo 
vtedy nereálne. Pozitívom tohto obdobia bola práve motivačná stránka vyplý-
vajúca z presvedčenia o vedeckej a spoločenskej potrebe encyklopédie. Mala 
obohatiť národopisnú spisbu o nové dielo, prezentujúce encyklopedickou for-
mou dovtedajšie poznatky o ľudovej kultúre Slovenska a prispieť tak ku kom-
pletizácii obrazu tejto časti nášho kultúrneho dedičstva. Takto pripravená práca 
mala byť vtedy príspevkom národopisnej obce k riešeniu jednej z komplexných 
úloh SAV, ktorá mala pracovný názov Historicko-etnická identifikácia súčas-
ného človeka, kultúrne a sociálne povedomie. 

Až po ukončení autorských prác na EAS bolo možné vytvoriť na pôde ús-
tavu samostatnú organizačnú jednotku poverenú koncepčnou i organizačnou 
prípravou Encyklopédie národopisu Slovenska, ako sme vtedy celý projekt 
pracovne pomenovali. Jej vedúcim sa stal Ján Botík. Žiaľ, tejto fázy príprav 
encyklopédie sa už nedožil jej hlavný propagátor A. Pranda. 
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Od roku 1986 začal kolektív redaktorov pod vedením J. Botíka pripravovať 
projekt encyklopédie, ktorého súčasťou boli heslár, metodická príručka a ča-
sový harmonogram prác. Myslím, že tu nie je potrebné rozpisovať sa o hlav-
ných zásadách prípravy diela – jeho teritoriálno-etnickom princípe, požiadavke 
komplexnosti, o jeho historickom vymedzení a pod., lebo to všetko je súčasťou 
publikovaného projektu. Pripomeňme si skôr niektoré situácie, ktoré už dnes 
možno vnímať ako akýsi kolorit týchto prác, ale v tom čase tvorili nielen pra-
meň motivácií, ale často i pracovného napätia. 

J. Botík v projekte pripravovanej encyklopédie píše ako o jednom z pred-
pokladov jej úspešnej prípravy, že „...národopisná veda disponuje aj potreb-
nými vedecko-organizačnými skúsenosťami z realizácie veľkých kolektívnych 
výskumných úloh". Tu nepochybne myslel predovšetkým na EAS. Čo sa však 
za touto vetou v našej reálnej spolupráci naozaj skrývalo? 

Redakčný kolektív vo väčšine tvorili bývali redaktori EAS. Zatiaľ čo voľa-
kedy mladý kolektív redaktorov EAS vnímal svoju o generáciu staršiu vedúcu 
S. Kovačevičovú ako vedeckú a ľudskú osobnosť, a v oboch dimenziách sa jej 
viac-menej dokázal podriadiť, v novej situácii to už bolo trochu iné. Ľudia 
vekovo i odborne dozreli. Predstavy J. Botíka a niektorých kolegýň na organi-
záciu práce v oddelení sa občas diametrálne odlišovali. Prinášalo to do našej 
spolupráce až príliš veľa nežiaduceho napätia. 

Obdobie konca roku 1988 a začiatok roku 1989 prinieslo v príprave en-
cyklopédie dva nové momenty, ktoré úplne zmenili organizáciu práce: prvým 
bol pridelený PC, druhým rozhodnutie J. Botíka prijať miesto riaditeľa Sloven-
ského národného múzea-Etnografického ústavu v Martine. 

Nebudem sa rozpisovať o výhodách počítača pri práci tohto charakteru. 
Pokúsim sa skôr reflektovať ľudskú situáciu, ktorá v redakčnom kolektíve 
nastala. Bola to práve ona, ktorá spôsobila, že viesť túto úlohu nebolo žiadnym 
„povýšením“. Že sme to tak chápali všetci, svedčí i „záujem“ jednotlivých 
členov kolektívu prevziať jej vedenie po J. Botíkovi. Mal som smolu (dnes si 
možno niekto myslí, že šťastie), bol som v tých časoch tzv. kádrová rezerva. S 
prijatím menovacieho dekrétu mi bolo jasné, že skúsenosti z dovtedajšej orga-
nizácie práce sú nepoužiteľné a bude potrebné vymyslieť iný systém spolu-
práce. Pre seba som ho nazval „participačným“; čo by v teórii riadenia mohlo 
znamenať delegovanie právomoci a zodpovednosti. Vo svojej podstate bol 
vlastne veľmi jednoduchý – každý je za svoju autorskú i redakčnú prácu plne 
zodpovedný. Bol to akýsi variant toho, čo niekedy urobila v kolektíve EAS S. 
Kovačevičová. Nebol však zaštítený jej odbornou a ľudskou autoritou, ale 
zodpovednosťou a ješitnosťou jednotlivých členov kolektívu. 

Nový systém organizácie práce i nadšenie z poznávania a využívania mož-
ností PC, aspoň sa mi to dnes tak zdá, ukľudnili pomery v oddelení a práce 
prebiehali viac-menej podľa dohovoreného časového harmonogramu. Vážnym 
nebezpečenstvom v jeho plnení sa však ukázala reštriktívna finančná situácia 
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v SAV po roku 1990. Čo sme si pri EAS ani neuvedomovali, tu hrozilo ako 
reálne nebezpečenstvo, že pre nedostatok finančných prostriedkov Encyklopé-
dia ľudovej kultúry Slovenska, ako sme dielo po zvážení premenovali, nikdy 
neuzrie svetlo sveta. Bol to nový moment, na ktorý sme pri dovtedajšej organi-
zácii vedeckej práce cez štátny plán vedeckého výskumu neboli ešte zvyknutí. 
Dovtedy sme si naivne mysleli, že najťažšie je vedeckú publikáciu napísať. 
Nová skúsenosť z prípravy encyklopédie bola predzvesťou nového, viaczdrojo-
vého financovania vedy, ale i počiatkov jej väčšej individualizácie.  

Napriek nedostatku inštitucionálnych financií sa vedenie ústavu, vtedy už s 
riaditeľom Milanom Leščákom, rozumne rozhodlo rukopis dokončiť a pripraviť 
do tlače. V tom čase nastalo pre mňa zaujímavé a v istom zmysle i poučné 
obdobie – bolo potrebné naučiť sa získavať sponzorské prostriedky. 

Začiatkom roka 1993 som napísal množstvo listov – prezidentovi SR, pre-
miérovi, členom vlády, predstaviteľom cirkví, prosperujúcim poľnohospodár-
skym družstvám, bankám a pod. Pokúsil som sa aj o malú podpornú kampaň v 
dennej tlači a v Slovenskom rozhlase. Efektívnosť tejto práce však bola veľmi 
malá. Prvým pozitívnym výsledkom bol povzbudzujúci list prezidenta SR Mi-
chala Kováča s finančným príspevkom. Pre vydanie encyklopédie to bolo málo, 
ale ako morálne povzbudenie a dávka optimizmu, ktorý prešiel zo mňa i na Evu 
Majeskú, vtedajšiu riaditeľku VEDY, vydavateľstva SAV, zohral dar pána 
prezidenta veľkú úlohu. 

Rozhodujúcimi momentmi v snahe o získanie potrebných peňazí však bola 
návšteva u vtedajšieho predsedu Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre vzde-
lanie, vedu a kultúru M. Andela, ktorú sme absolvovali spolu s O. Danglovou. 
Bol to možno jej šarm, možno národná orientácia pána predsedu, ktoré ho in-
špirovali, aby mi umožnil vystúpiť pred poslancami tohto výboru. Mal som z 
toho dva zážitky: vzrušenie z vystúpenia na pôde NR SR a príjemné prekvape-
nie zo skutočnosti, že poslanci slovenského parlamentu sa vedia aj na niečom 
dohodnúť. Hlasovanie, či má Štátny fond Pro Slovakia finančne pomôcť to-
muto projektu, dopadlo totiž jednomyseľne za. Rovnako hlasovali poslanci 
pravice i ľavice, národne orientovaní Slováci i národne orientovaní Maďari. 
Potešilo ma to, aj keď mi po hlasovaní bolo jasné, že encyklopédia nie je priva-
tizácia. 

Druhým dôležitým momentom bolo zoznámenie sa s členmi predsta-
venstva Contact Business Clubu (CBC). Aj ich sa nám podarilo s E. Majeskou 
presvedčiť o užitočnosti vydania takéhoto diela. Pomoc nám prisľúbili tou 
formou, že budeme chodiť na ich podujatia, kde nás i projekt encyklopédie 
budú predstavovať významným politikom, resp. v tom čase významným politi-
kom, podnikateľom, riaditeľom rôznych podnikov, bánk a podobným osobnos-
tiam. Stalo sa. Celebrity sa pri našich debatách tvárili chápavo, niektorí i pri-
sľúbili, ale nepomohli. Najviac to zazlievam tým, ktorých som vtedy v televízii 
videl, a poniektorých vidím i dnes, ako si pri znení slovenskej hymny držia 
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ruku na srdci. Bolo to zaujímavé obdobie, keď som si dotváral obraz o formu-
júcej sa novej slovenskej elite.  

Keď už bolo jasné nám i priateľom z CBC, že takto sa k potrebným pros-
triedkom nedostaneme, ponúkli nám pomôcť pootvoriť dvierka k štátnym pe-
niazom. Sľúbili, a i zorganizovali pracovné raňajky s vtedajším ministrom 
kultúry SR D. Slobodníkom a členom výboru Štátneho fondu Pro Slovakia P. 
Števčekom. Raňajky v Primátorskom salóniku hotela Fórum boli výborné, ale 
ešte viac nás s E. Majeskou potešila ústretovosť D. Slobodníka a P. Števčeka. 
Pre vydanie encyklopédie bolo rozhodujúce, že sme tu získali finančný prísľub, 
ktorý už umožnil vážne sa zamyslieť nad výrobou publikácie.  

Konkurz na výrobu encyklopédie vyhrala firma Fatrin s.r.o. z Martina. Jej 
ponuka bola najvýhodnejšia a dovtedajšia spolupráca s VEDOU veľmi dobrá. 
Konečne sa začalo niečo diať. Prvé korektúry, spolupráca J. Zajonca s výtvar-
níkom, príprava farebných tabúl a návrh obálky dávali našim nádejam celkom 
reálne kontúry.  

V tejto, pre nás tak nádejnej fáze vývoja, vyhlásil Fatrin bankrot a naše 
ťažko získané peniaze sa stali, ako sa to dnes často hovorí, nedobytnými. Pria-
telia z CBC v snahe nám pomôcť zariadili na Úrade Vlády SR, aby firma do-
stala z tejto inštitúcie list, že Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je nielen 
komerčná, ale i spoločenská objednávka. Podobný list pánom z Martina napísal 
i Š. Kvietik, ktorý vo funkcii predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu a 
kultúru vystriedal M. Andela. Žijeme však v právnom štáte, kde takéto morálne 
apely veľmi neplatia. Platí však prezumcia neviny, a tak do rozhodnutia súdu 
nemáme ešte ani dnes komu nadávať. 

Čitateľ encyklopédie si iste všimne, že sme ju venovali 130. výročiu zalo-
ženia Matice slovenskej. Pretože táto národná kultúrna a vedecká ustanovizeň 
má tiež svoj zástoj pri vydaní našej encyklopédie, bolo by nespravodlivé, keby 
sme ho na tomto mieste nespomenuli. 

Samozrejme, že nielen nás, ale všetkých, ktorých sme oslovili o pomoc, 
ako prvé napadlo: prečo nejdete do Matice slovenskej? My sme tam však s E. 
Majeskou medzičasom boli. Zhruba v prvej štvrtine roka 1993 som pripravil 
anotáciu diela, pani riaditeľka predpokladaný rozpočet a od predsedu MS J. 
Markuša sme sa dozvedeli, že inštitúcia nemá na tak rozsiahly projekt peniaze. 
Situácia sa tu zlepšila až po vzniku Nadácie MS, kde sa vo výbore pevne usadil 
náš kolega L. Mlynka. On chápal potrebu vydania takéhoto diela i význam 
participácie MS na ňom. Po našom spoločnom stretnutí s tajomníkom MS S. 
Bajaníkom urobila VEDA a MS „obchod storočia“ – Nadácia MS zaplatila 
zálohovo dohovorenú sumu za encyklopédie, ktoré jej VEDA dodala po vydaní 
publikácie. Niektoré z nich sme mali s kolegami Benžom a Stoličnou i česť 
autorsky podpísať na našich výskumoch v prostredí zahraničných Slovákov, 
kam časť z nich smerovala ako dar MS.  
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Pohľadom na signálny výtlačok Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska 
mi odpadol kameň zo srdca. Nastala tá krajšia, príjemnejšia povinnosť – poďa-
kovať sa tým, ktorí nám pri jej príprave a vydaní pomáhali. Prijal nás prezident 
i premiér SR, prijali nás v NR SR, minister kultúry SR, predseda SAV, priatelia 
z CBC i ďalší sponzori. O našu prácu sa zaujímajú nielen kolegovia z odboru a 
príbuzných disciplín, ale i novinári a široká kultúrna verejnosť. Dnes už žije 
encyklopédia v knižnej i elektronickej podobe na CD svoj vlastný život. Nielen, 
že získala významné ocenenia – Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť v 
roku 1995, Prémiu Literárneho fondu za rok 1995 a prestížne európske ocene-
nie Medzinárodnú cenu etnologických a antropologických štúdií „Giuseppe 
Pitre – Salvatore Salomone Marino", ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre 
etnohistóriu v Palerme, ale celé vydanie sa i beznádejne vypredalo 
a vydavateľstvo muselo pripraviť jej dotlač. Je to veľmi príjemný pocit za-
dosťučinenia zo zmysluplnej práce. 

 
 

Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry 
 
Je prirodzenou ambíciou každej vednej disciplíny pripraviť vedeckú syn-

tézu, ktorá na úrovni vedeckých výsledkov jednotlivých generácií zhrnie a 
zovšeobecní poznanie o predmete ich bádania. Nebolo tomu inak ani 
v generáciách, ktoré 60 rokov profilovali vedeckú úroveň Národopisného ús-
tavu SAV. Zatiaľ ostatným pokusom bola syntéza Slovensko. Európske kon-
texty ľudovej kultúry, najprv v anglickej, potom i v slovenskej verzii. Jej autori 
však zdvihli latku ešte vyššie – snažili sa čitateľovi priblížiť i komparatívne 
hľadisko; ukázať, čo bolo v spôsobe života a kultúre ľudí žijúcich na Slovensku 
a v okolitých európskych krajinách spoločné, čo diferencované a vysvetliť to. 
Projekt sa riešil v rámci vedeckého grantu: Tradičná ľudová kultúra 
v interetnických súvislostiach (príspevok k európskej kultúrnej regionalistike). 
Možno povedať, že bol naplnením ambície bývalých redaktorov EAS pripraviť 
ku kartografickej časti EAS i komentáre. Za ich tematickú komplexnosť vďa-
číme aj kolegom z Umenovedného ústavu SAV S. Dúžekovi a O. Elschekovi, 
ako i folkloristickým posilám z nášho ústavu G. Kiliánovej a E. Krekovičovej. 
Spomínam ich menovite preto, lebo nie všetci oslovení odborníci verili tomuto 
projektu a odmietli na ňom spolupracovať. Významnú, priam dvojjedinú úlohu 
pri vydávaní publikácie mal D. Luther, ktorý okrem spoluatorstva zabezpečil i 
potrebné, a nie malé, sponzorské príspevky na jej vydanie. 

Ako spoluautor si iste dobre uvedomoval dôležitosť takého diela, ktoré by 
zahraničiu v anglickom jazyku dokázalo predstaviť európske väzby nielen 
tradičnej ľudovej kultúry, ale Slovenska a Slovákov vôbec. Keď videl mizériu, 
v akej sa finančné zabezpečenie publikovania diela nachádzalo, využil svoje 
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priateľské kontakty v agentúre ROKO. Ako nám to vtedy komentoval, nemal 
pri presviedčaní jej šéfov veľa práce, lebo ju viedli inteligentní a kultúrni ľudia.  
Tí zabezpečili taký finančný príspevok košických železiarní (vtedy VSŽ), ktorý 
pokryl podstatnú časť výroby knihy. Časť nákladu putovala k sponzorovi, ktorý 
ju vraj veľmi úspešne využíval ako reprezentačný dar pre svojich partnerov a 
hostí.  

Finančná situácia nebola lepšia ani pri vydávaní slovenskej verzie. D. 
Luther sa zase vybral za jedným zo svojich priateľov z detstva (ešte že je taký 
komunikatívny), vtedajším generálnym riaditeľom Všeobecnej úverovej banky 
(VÚB) L. Vaškovičom. Ako prezent mu niesol exemplár anglickej verzie 
knihy. Pán generálny riaditeľ sa vraj veľmi počudoval nad sponzorskou znač-
kou VSŽ v záhlaví knihy a komentoval to „ako konečne užitočne darované 
peniaze“. Zámer vydať slovenskú verziu knihy odobril i ako vhodnú reklamnú 
aktivitu banky. Naša žiadosť o sponzorský príspevok sa ocitla medzi mnohými 
podobnými v konkurze VÚB a uspela. Tak sa podarilo skoro nemožné – v 
priebehu troch rokov vyšli dve jazykové mutácie síce drahého, ale po grafickej 
i odbornej stránke skutočne reprezentatívneho diela.  

Aj tento výsledok nášho kolektívneho úsilia mal nielen čitateľský (anglická 
verzia je vypredaná a stále požadovaná), ale i vedecký úspech. Publikácia Slo-
vensko. Európske kontexty ľudovej kultúry dostala Cenu SAV za vedecko-
výskumnú činnosť (2001) a Prémiu Literárneho fondu (2001). 

Ak by som mal hodnotiť štýl práce pri príprave troch veľkých kolektív-
nych prác nášho ústavu, tak by som povedal, že jeho trajektória išla od kolek-
tívnosti k individuálnosti. Príprava ostatnej syntézy už bola predobrazom štýlu 
práce, ktorý je, nielen pre náš ústav, charakteristický dnes. Autori jednotlivých 
kapitol pracovali individuálne. Odborný zámer a vedúca projektu R. Stoličná 
bola tým spoločným menovateľom, ktorý nás spájal. Napriek tomu sa podarilo 
R. Stoličnej nielen dodržať časový harmonogram prác na syntéze, ale i rukopis 
edične zjednotiť. Myslím, že to všetko nebolo vždy jednoduché. Naznačuje to 
i jej vyhlásenie po skončení autorských prác: „Už presne viem, s kým by som 
v budúcnosti na kolektívnych projektoch spolupracovala a s kým nie.“ Veľkú 
zásluhu na finálnej grafickej podobe diela mal aj J. Zajonc, ktorý ako zodpo-
vedný redaktor obrazovej časti úzko spolupracoval s dizajnérom publikácie Ľ. 
Krátkym. 

V tom čase akoby na naše pracovisko prišla únava z „kolektívnosti“, ktorú 
ešte viac umocnil individuálny duch doby. Po vypredaní nákladu Encyklopédie 
ľudovej kultúry Slovenska nám ponúkla VEDA, vydavateľstvo SAV možnosť 
pripraviť druhé, prepracované vydanie encyklopédie. Vtedy som z reakcie 
bývalých spolupracovníkov-redaktorov pochopil, že toho času nie je veľká vôľa 
participovať na kolektívnych prácach. Zahodili sme veľkú príležitosť 
a uspokojili sa len s dotlačou publikácie. Aby som parafrázoval známeho poli-
tika: „Kde nie je vôľa, nie je ani cesta.“ Žijeme však v čase stále viac sofistiko-
vaných evaluačných a akreditačných kritérií. Možno to v budúcnosti budú 
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práve ony, ktoré vynesú potrebu nejakej novej, veľkej kolektívnej práce, ktorá 
zviditeľní naše pracovisko i etnológiu ako vednú disciplínu. Ak sa práca na nej 
stane spoločným menovateľom, ktorý spojí úsilie všetkých spolupracovníkov, 
tak určite nebude problém obnoviť i tradíciu národopisných plesov, lebo ľudia, 
ktorí zmysluplne spolupracujú sa obyčajne majú chuť i spolu zabaviť. 

Je šťastím pre každý vedný odbor, keď sa počas jeho vývinu, v konkrét-
nom čase objavia osobnosti a vedecké kolektívy, ktoré dokážu prijať výzvy 
svojej doby a súčasne sa vysporiadať i s jej limitmi. Etnografický atlas Sloven-
ska vyšiel v roku 1990. Okrem veľkého domáceho i medzinárodného ohlasu 
mal ešte dve ďalšie pozitíva – vytvoril poznatkovú bázu slovenskej etnológie, 
ktorá svojím rozsahom a systematickosťou nemala dovtedy na Slovensku ob-
dobu a vychoval generáciu etnológov, ktorí dokázali následne pripraviť i dve 
ďalšie veľké kolektívne diela – Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska 
a vedeckú syntézu Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ak sa vrátime 
ku konštatovaniu, že ešte v polovici 20. storočia nebola slovenská etnológia 
schopná pripraviť vedeckú prácu, ktorá by zniesla európske kritéria, tak musím 
s veľkou radosťou príslušníka generácie, ktorá sa na troch uvedených prácach 
autorsky, koncepčne i organizačne podieľala, konštatovať, že to boli ony, čo 
emancipovali v druhej polovici 20. storočia slovenskú etnológiu minimálne 
v stredoeurópskom priestore. Všetky tri mali veľký čitateľský ohlas a celkom 
určite patria medzi tie projekty slovenskej vedy, ktorých vedecký význam sa 
znásobuje i o národnoreprezentatívnu hodnotu. 
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The paper summarizes building electronic ethnological databases in the Institute of 
Ethnology, SAS since the end of 1980s till the present time. The author considers the 
period from the first half of 1990s to be oriented on testing the ways of utilizing PCs in 
the building the databases of ethnological data. During this period the workers of the 
Institute started to use the electronic databases to build electronic catalogues belonging 
to the archive funds of the Institute of Ethnology, to create the bibliography of Slovak 
ethnology and funds of electronic documents. The contribution characterizes single 
projects which had been realized in the Institute in the framework of the mentioned 
problems. In the conclusion the author introduces the principles of the building 
electronic database of ethnological information based on the experiences of the Institute 
of Ethnology. 
   

Osobný počítač dnes tvorí bežnú a súčasne dôležitú súčasť našej práce. 
Zneistiť nás dokáže už krátky výpadok internetu, ktorý nás „odstrihne“ od spo-
jenia so svetom, alebo akákoľvek porucha, ktorá nám znemožní dostať sa k 
textom, údajom či iným súborom v našom počítači (ďalej PC). Samozrejmosť, 
s akou počítač vnímame takmer už ako nezastupiteľný prostriedok našej vedec-
kej i súkromnej komunikácie, vyhľadávania alebo publikovania informácií, sa 
však v našej mysli usadila nedávno. Ešte koncom 90. rokov 20. storočia bol pre 
väčšinu z nás síce zaujímavým, no stále príliš zložitým strojom, bez ktorého 
sme sa vtedy ľahko zaobišli. Počítače sa neobjavili iba na stoloch v našich pra-
                                            
1 Príspevok vychádza z referátu Elektronické dokumentačné a bibliografické databázy v Ústave 
etnológie SAV – východiská a súčasný stav budovania, ktorý odznel na 28. Etnomuzikologickom 
seminári: Databázy a databázové systémy v etnomuzikológii (Bratislava, Ústav hudobnej vedy 
SAV, 23.–24.4.2001). 
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covniach. Vstúpili, a to už oveľa skôr, do celej vednej disciplíny. Cieľom prí-
spevku je analyzovať podmienky, etapy a výsledky ich použitia v dokumen-
tačno-informačnej činnosti v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v 
Bratislave (ďalej ÚEt SAV).2 

Etapa aplikácie výpočtovej techniky v etnografii, folkloristike a etnológii3 
na Slovensku tvorí iba krátku etapu vývinu vedeckého záujmu o tradičnú kul-
túru Slovenska, spôsob života jeho obyvateľov i Slovákov mimo tohto územia. 
Aj napriek tomu ju možno označiť za etapu dôležitú, ba až prelomovú. Prudký 
nárast kvantity informácií a prehlbovanie syntetického charakteru vedeckého 
pohľadu na človeka, spoločnosť a kultúru nemožno zvládnuť bez integrovaných 
informačných východísk a bez vhodných nástrojov na ich spracúvanie a využí-
vanie. Prvé pokusy použiť počítač v etnografii a folkloristike na Slovensku sa 
objavili v 60. rokoch 20. storočia. Vtedy vznikla silná, takmer tri desaťročia 
dominujúca línia aplikácie výpočtovej techniky pri analýze a triedení piesňo-
vého folklóru, ktorá sa postupne rozšírila o všeobecnejšie a širšie koncipované 
úvahy o použití počítačov v národopise (Zajonc 1996: 46–48). 
 
Od testovacích k aplikovaným databázam 
 

V ÚEt SAV sa začala výpočtová technika používať v druhej polovici 80. 
rokov 20. storočia, a to vo fázach spracúvania, uchovávania a sprístupňovania 
informácií o tradičnej kultúre. Proces bol úzko spätý so zámerom vybudovať na 
pracovisku ústredné informačné centrum o ľudovej kultúre Slovenska na báze 
výpočtovej techniky. Zámer bol konkretizovaný v roku 1987 (Benža 1992: 4) a 
nadväzoval na staršie úvahy o vývoji dokumentačnej práce smerujúcom k 
automatizácii spracovania informácií (Prandová 1978: 512). Do konca 20. sto-
ročia vzniklo na pracovisku niekoľko projektov na vybudovanie databáz o tra-
dičnej ľudovej kultúre.4 

                                            
2 Do konca roku 1993 mala táto inštitúcia názov Národopisný ústav SAV (ďalej NÚ SAV). 
3 Pojmy národopis, etnografia a folkloristika používam popri pojme etnológia preto, lebo časový 
rámec textu tvorí niekoľko vývinových etáp odboru, v ktorých pojmy fungovali s konkrétnymi 
obsahmi často vedľa seba. 
4 Prehľad databáz je publikovaný v príspevku Počítačové informačné databázy a systémy v Ústave 
etnológie SAV. (Súčasné východiská, možnosti tvorby a používania) (Zajonc 1995). Komplexnejšie 
informácie o budovaní databáz údajov o tradičnej kultúre mimo ÚEt SAV sú obsiahnuté v 
kandidátskej dizertačnej práci Niektoré možnosti aplikácie výpočtovej techniky vo 
vedeckovýskumnom procese etnológie na Slovensku (s príkladmi z textilnej kultúry). Prvá časť tohto 
príspevku vychádza z druhej kapitoly dizertačnej práce s názvom Vstup výpočtovej techniky do 
etnografie, folkloristky a etnológie na Slovensku (Zajonc 1996: 46–97). 
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Tvorba prvej databázy5 v NÚ SAV vyplynula zo snahy komplexne spracovať 
dokumenty v jeho fondoch a tvorila súčasť budovania informačného systému 
ústavu. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť taký model automatizovaného 
spracovania dát, ktorý by umožnil formálnu i obsahovú analýzu fondov pre 
celú oblasť tradičnej kultúry (Kaľavská 1990: 72). Tak vznikol v roku 1987 
Návrh na využitie strojového spracovania dokumentačných fondov NÚ SAV. 
Konkretizovaný bol v projekte Automatizované spracovanie dokumentačných 
fondov NÚ SAV – súbor „svadba“, pretože spracúvanie dát sa od roku 1988 
overovalo na súbore textových a obrazových dokumentov o svadbe (Kaľavská 
– Továrek 1991). Pokusné spracúvanie dát i príprava výstupných zostáv z data-
bázy, ktoré sa realizovali v spolupráci s Ústavom technickej kybernetiky SAV 
vo Výpočtovom stredisku SAV, boli základným východiskom ďalších databáz 
a zapájania prvých osobných počítačov do konkrétnych, už i rozpracovaných 
projektov. 

V roku 1989 sa začala v Oddelení vedeckých informácií budovať báza dát o 
etnickej a konfesionálnej príslušnosti obyvateľov územia Slovenska nazvaná 
Demografický archív (ďalej DA). Vznikol z potreby disponovať komplexnými 
údajmi o celkovom kvantitatívnom, etnickom a konfesionálnom zložení oby-
vateľov Slovenska v 20. storočí (Jurzová – Kaľavská 1992: 224). Priamym 
podnetom pre vybudovanie tejto databázy boli práce na projekte „svadba“. 
Primárnym cieľom budovania DA bolo vytvoriť bázu dát, ktorá bude komple-
mentárna k ostatným informačným fondom a k ďalšej vedeckej a výskumnej 
činnosti pracoviska. Táto úloha bola splnená vybudovaním vetvy DA nazvanej 
ETKON (etnicita/konfesionalita). Obsahovala údaje zo sčítaní obyvateľov Slo-
venska z rokov 1930 a 1970,6 ktoré bolo možné vyberať podľa územnej jed-
notky (lokalita, okres, kraj, župa)7 a časového kritéria s určením požadovaného 
druhu číselného údaja (absolútny, relatívny). Druhým cieľom, ktorý však ostal 
len v etape projektovej prípravy, bolo vybudovanie druhej vety DA – databázy 
HINAZ. Mala obsahovať historické názvy lokalít, miestnych častí zaradených 
do historických a aktuálnych vyšších územno-správnych celkov. Údaje 
z ETKON využívali pracovníci NÚ SAV v podobe tlačených výstupov ako 
podkladové materiály pri príprave terénnych výskumov i spracúvaní ich vý-
sledkov. DA bol vybudovaný v spolupráci s Informačným centrom SAV (ďalej 

                                            
5 Pod databázou rozumiem štruktúrovanú množinu dát, ktorá je vytváraná a využívaná v 
elektronickom prostredí. Databázový systém je softvér – programový systém, databázový program 
umožňujúci tvorbu a využívanie databázy.  
6 V prípravnej fáze projektu sa uvažovalo aj o rokoch 1900 a 1910. 
7 Demografický archív obsahoval aj databázu lokalít a ich miestnych častí zaradených do vyšších 
územno-správnych celkov podľa Jednotného číselníku prostorových jednotek (Praha : Federální 
statistický úřad 1980), do ktorého bol ku každej lokalite doplnený retrospektívny údaj o župnej 
príslušnosti. 
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IC SAV) v systéme DBASE IV. Nebol však konvertovaný do novšieho databá-
zového systému a v druhej polovici 90. rokov bol už nedostupný. 

V rokoch 1990–1991 publikoval Mojmír Benža, ktorý bol vtedy poverený 
vedením Oddelenia vedeckých informácií NÚ SAV, materiály zaoberajúce sa 
budovaním integrovaného informačného systému pre celú oblasť národopisnej 
vedy (Benža 1990, ibid. 1991). Ich črtou, ktorá bola dôležitá pre ďalšie smero-
vanie aplikácie PC v národopise/etnológii, bola snaha integrovať do formálne 
jednotných databáz fondy a dokumenty rôznorodé po vecnej aj inštitucionálnej 
stránke. Preto autor riešil v relatívne širokých súvislostiach základné otázky 
štruktúry databáz a názvoslovia. V projekte sa uvažovalo o spojení vrcholných 
etnografických a etnologických pracovísk prostredníctvom integrovaného in-
formačného systému, ktoré však majú odlišné systémy dokumentačnej a pre-
zentačnej práce a najmä špecifické úlohy i zameranie. Súčasne sa začiatkom 90. 
rokov začal na muzeálnych pracoviskách zavádzať Automatizovaný múzejný 
informačný systém (skratka AMIS) (Štefanec 1994). Z uvedených príčin sa 
projekt nepodarilo realizovať. 

V nadväznosti na tento projekt vznikol v roku 1992 v Oddelení vedeckých 
informácií NÚ SAV návrh Integrovaného informačného systému Národopis-
ného ústavu SAV (Benža 1992). Mal sa skladať z dvoch hlavných častí: z data-
bázy DOKUMENTY, ktorá mala obsahovať údaje o dokumentoch vo Vedec-
kých archívoch (ďalej VA ÚEt SAV) pracoviska8 a z databázy LITERATÚRA 
obsahujúcej údaje o dokumentoch vo fonde knižnice NÚ SAV. 

V procese prípravy integrovaného informačného systému národopisnej vedy 
a NÚ SAV vzniklo od roku 1990 niekoľko verzií Rubrikátora pre národopis a 
tradičnú kultúru, ktorého autorom bol M. Benža (posledná z roku 2005). Rub-
rikátor obsahoval systematickú, hierarchicky štruktúrovanú časť a register abe-
cedne zoradených permutovaných výrazov z prvej časti. Vznik Rubrikátora 
znamenal posun vpred v tvorbe nového jazyka na ukladanie a vyhľadávanie 
etnologických údajov na báze výpočtovej techniky. Bol komplexným výsled-

                                            
8 Fondy VA ÚEt SAV aktuálne prístupné bádateľom: 
Archív balád      Archív Encyklopédie ľudovej 
kultúry Slovenska  
Archív čiernobielych fotonegatívov   Archív Etnografického atlasu 
Slovenska 
Archív čiernobielych fotopozitívov   Archív kresieb 
Archív diapozitívov     Archív textov  
    
     Aktuálne uzatvorené fondy VA ÚET SAV:  
Archív jarmočných piesní    Archív videozáznamov 
Archív magických a náboženských textov   Archív zvukových nahrávok 
Archív piesní      Nemecký archív 
Archív prózy      Paremiologický archív 
Archív rozprávok     Wollmanovský archív 
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kom snahy vytvoriť jednotné názvoslovie. Obsahovo bol zameraný na oblasť 
tradičnej kultúry z hľadiska národopisu, a preto vyhovoval napríklad potrebám 
triedenia údajov v rámci národopisných muzeálnych zbierok.9 Neumožňoval 
však spracúvať informácie o spoločenských procesoch a kultúre v širšom chá-
paní, ktoré tvoria súčasť objektu etnológie. 

Hoci sa projekty integrovaných informačných systémov nerealizovali, mali 
význam z hľadiska vývoja koncepcie tvorby databáz etnologických dát 
v budúcnosti. Naznačili, že vhodnejšie ako budovať jednu veľkú databázu bude 
vytváranie viacerých, relatívne samostatných kompatibilných databáz. Ukázali, 
že obsahová kompatibilita, ktorej základom je jednotné názvoslovia, je primár-
nym predpokladom fyzickej integrácie databáz. 

V duchu tejto orientácie, spolu so zámerom budovať špecializované archívy 
folklórnych žánrov, vznikol v novembri 1991 v NÚ SAV projekt Centrálneho 
archívu ľudovej prózy. Databáza archívu, ktorej tvorba vychádzala z projektu 
„svadba“, mala sústreďovať informácie o folklórnych textoch z územia Sloven-
ska i od slovenských menšín v zahraničí, urýchliť orientáciu v tomto materiáli a 
umožniť jeho využívanie podľa požiadaviek bádateľov (Kiliánová 1991: 153-
154). Po dokončení projektu bol v spolupráci s IC SAV vytvorený prvý variant 
databázy v programe DBASE IV, no k ďalšiemu overovaniu a k napĺňaniu da-
tabázy už nedošlo. 

Závažnou príčinou, ktorá utlmila proces budovania elektronických databáz 
v ÚEt SAV boli organizačné zmeny na pracovisku. V ich dôsledku bol v roku 
1992 znížený počet pracovníkov oddelenia vedeckých informácií (Správa 
[1993]: 13), ktoré sa zmenilo na útvar vedeckých informácií. Aj napriek tomu 
ostalo „spracovanie a archivovanie dát zo základného etnologického výskumu“ 
jednou z hlavných úloh pracoviska (Správa [1994]: 2).10  
Ďalším dôležitým prvkom, ktorý ovplyvnil smerovanie využívania PC vo 

vedeckej činnosti ústavu, boli práce na Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska 
(ďalej EĽKS). Príprava diela začiatkom 90. rokov viazala najväčšiu časť kapa-
city pracoviska a sem bolo orientované aj využitie doterajších skúseností s apli-
káciou PC. V roku 1990 sa v súvislosti so spracovaním registra encyklopédie 

                                            
9 Z Rubrikátora vychádzal projekt Automatizovaný systém etnograficko-muzeálnych informácií 
(Mruškovič 1993).  
10 V Správe sa ďalej uvádza: „Táto časť činnosti sa koncentrovala hlavne v oddelení vedeckých 
informácií, ktoré bolo znížením rozpočtu a následnými reštrikčnými opatreniami najviac 
postihnuté. V novej organizačnej štruktúre je útvar vedeckých informácií podriadený priamo 
riaditeľovi ústavu a tvoria ho dvaja pracovníci – 1 pracovníčka pre archívy, 1 pracovníčka na 
polovicu pracovného úväzku ako knihovníčka. Takého zníženie zabezpečenia pracovníkov útvar 
vedeckých informácií je na hranici možného zabezpečenia potrebných prác pre normálny chod 
nášho pracoviska“ (Správa [1994]: 2). 
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začalo s tzv. malým variantom využitia PC.11 S ohľadom na celkový predpokla-
daný spôsob výroby diela sa po krátkom čase prešlo na veľký variant, v ktorom 
sa počítač využíval pri príprave všetkých častí rukopisu i na ostatné pomocné 
operácie (napríklad evidencia autorov a rozsahu ich prác). To umožnilo urých-
liť všetky fázy tvorby EĽKS a prispelo k vybudovaniu informačnej štruktúry na 
solídnej úrovni. Bolo možné permanentne sledovať postup prác, súčasne vpiso-
vať texty hesiel, robiť ich kontrolu, spracúvať register, ba poskytovať aj prvé 
tlačené výstupy (Zajonc 1994). 

V rámci línie tvorby špecializovaných archívov folklórnych žánrov som začal 
v roku 1992 budovať ako personálnu elektronickú databázu Archív magických a 
náboženských textov.12 Databáza bola vytvorená v systéme DBASE IV a mala 
predovšetkým testovací význam. Na súbore 300 jednotiek som overoval 
optimálnu štruktúru, detailnosť analýzy a spôsob zápisu jednotlivých charakte-
ristík textov.13 Okrem elektronickej verzie som z výstupov tlačených na karty 
formátu A5 tvoril paralelnú papierovú verziu tohto archívu, ktorá je súčasťou 
VA ÚEt SAV.  

S prácami na EĽKS súvisel vznik databázy FOPO v roku 1993. Jej základ-
ným východiskom bol fond čierno-bielych fotografických pozitívov, ktoré boli 
sústredené pri tvorbe obrazovej zložky diela. Kvantita (cca 4.500 jednotiek) a 
kvalita snímok, ktoré zachytávajú takmer všetky fotograficky dokumentova-
teľné oblasti tradičnej kultúry Slovenska a Slovákov, nastolili problém ako 
triediť fotografie rôznej technickej kvality, vedeckej hodnoty a využiteľnosti 
tak, aby ich bolo možné opakovane cielene vyhľadávať. V nadväznosti na hes-
lár EĽKS bol zvolený spôsob, ktorého základom je abecedný register hesiel, 
kľúčových slov vyjadrujúcich obsah fotografie (Vidová – Zajonc 1993). Data-
báza bola naplnená údajmi iba o malej časti fondu fotopozitívov. Neprešla do 
fázy rutinnej prevádzky a mala predovšetkým overovací význam pre spracúva-
nie tohto druhu obrazových dokumentov. Bola vytvorená v systéme DBASE 
IV. Nebola prevedená na novšie databázové systémy a prestala sa napĺňať 
údajmi. Fond fotografií usporiadaných podľa hesiel EĽKS sa využíva dodnes. 
Ďalšou, z obsahového hľadiska špecifickou, je databáza MONO, ktorá sa 

začala v ÚEt SAV budovať v roku 1994. Mala sústreďovať údaje o monogra-

                                            
11 V tom čase nemal žiadny člen redakčného kolektívu EĽKS skúsenosti s výpočtovou technikou. V 
rámci malého variantu sa mal PC využiť na zostavenie registra a kontrolu odkazov v heslách. 
12 Podnetom k budovaniu databázy boli magické a náboženské texty, ktoré som sústredil pri 
výskume tradičnej medicíny a pri písaní hesiel z tejto oblasti do EĽKS. Fond takýchto textov v ÚEt 
SAV neexistoval a jedinou prácou venovanou ich systematizácii je diplomová práca Súpis 
slovenských ľudových zaklínaní… (Čápová-Gáborová 1983). Pôvodne som databázu nazval Archív 
* zariekania & zaklínania & kliatby & želania & vinše & modlitby *. Postupne som zistil, že okrem 
uvedených útvarov bude do nej potrebné zahrnúť aj nadávky, pozdravy a rozličné formuly, a preto 
som databázu premenoval na Archív magických a náboženských textov.  
13 Napr. k datovaniu textov pozri ZAJONC 1997. 
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fiách lokalít a oblastí Slovenska so zameraním na časti o tradičnej kultúre a 
spôsobe života (Zajonc 1995). Bola vytvorená v systéme DBASE IV a vychá-
dzala zo Súpisu obsahov prác monografického charakteru (Zajonc 1989), ktorý 
obsahuje odpisy alebo kópie týchto obsahov zoradené v abecednom poriadku 
podľa názvov územných jednotiek. Pretože však neboli kapacity na systema-
tické napĺňanie databázy a postupne sa ustupovalo od používania systému 
DBASE, nebola databáza MONO nikdy využívaná. 

Tvorba a vydanie EĽKS v roku 1995 znamenali dôležitý medzník nielen vo 
vývoji samotnej disciplíny, ale aj vo sfére vstupu nových prostriedkov do pro-
cesu spracúvania a sprostredkúvania informácií. Z hľadiska tvorby a využitia 
elektronických databáz bol, okrem publikovania diela v elektronickej verzii na 
CD-ROM-e,14 dôležitý aj vznik viacerých databáz už počas jeho tvorby.15 Tie 
mohli pri vhodnej koncepcii budovania informačno-dokumentačnej bázy ÚEt 
SAV podstatne rozšíriť jeho informačné zdroje, obohatiť využiteľnú sumu po-
znatkov, tvoriť základ hlbšieho rozpracovania problémov a tvorby ďalších vý-
stupov pre vedeckú i spoločenskú prax. K využitiu žiadnej z týchto databáz 
však nedošlo, vo veľkej miere aj pre ich „nedostupnosť“: v elektronickej po-
dobe boli pre pracovníkov NÚ SAV nepoužiteľné, pretože PC v tej dobe ne-
patril k ich základným pracovným prostriedkom.16 Pri prechode na novšie 
databázové systémy neboli databázy konvertované a stali sa nedostupnými. 

Súčasťou dokumentačných fondov pracoviska je Archív parémií obsahujúci 
niekoľko tisíc jednotiek – zápisov prísloví, porekadiel, prirovnaní a pod. Na 
konci 90. rokov začal vznikať projekt Paremiologického archívu, ktorý mal 
tvoriť ďalší z radu špecializovaných elektronických archívov folklórnych žán-
rov v ÚEt SAV. Cieľom projektu bolo previesť postupne celý Archív parémií, 
po priradení kľúčových slov a klasifikačných charakteristík ku každej jednotke, 
do elektronickej podoby. Projekt bol spracovaný do fázy výberu vhodného 
partnera na prípravu databázového systému.17 
Ďalšou špecializovanou elektronickou databázou ÚEt SAV sa má stať báza 

piesňového materiálu uchovávaného vo fondoch pracoviska. Od roku 2000 sa 

                                            
14 EĽKS bola publikovaná na tomto médiu ako prvé pôvodné slovenské dielo (Encyklopédia 
ľudovej kultúry Slovenska [CD-ROM verzia] 1995). Spôsobom prístupu k textu aj obrázkom je 
elektronická verzia takmer totožná s verziou tlačenou, pretože nevyužíva žiadne z elektronických 
multi- alebo hypertextových prostriedkov. 
15 Ide predovšetkým o elektronickú verziu registra, ktorý mohol byť vhodným podkladom pre 
tvorbu slovníkov obsahujúcich odborné, oficiálne i nárečové termíny s prípadným poukázaním na 
ich vzťahy a o vlastný korpus textov hesiel spracovaných do databázy. Tie mohli poslúžiť ako 
východisko pre hlbšie rozpracovanie parciálnych tém a súčasne tvoriť základ jedinečnej bázy 
poznatkov s možnosťou jej kontinuálneho dopĺňania a prípravy aktuálnych výstupov. 
16 Napríklad v rokoch 1990–1995 bola kapacita počítačov na pracovisku využívaná na spracovanie 
EĽKS. Do práce jednotlivých odborných a vedeckých pracovníkov začali počítače vstupovať v 
druhej polovici 90. rokov 20. storočia. 
17 Úlohou sa zaoberala Zuzana Profantová.  
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začalo so skúšobnou digitalizáciou piesňového materiálu z magnetofónových 
pásov, ktorý bol získaný terénnym výskumom pracovníkmi ústavu.18 Táto data-
báza predstavuje prvý výsledok v procese budovania línie elektronických do-
kumentových databáz, ktoré sprístupňujú priamo dokumenty alebo údaje 
z fondov VA ÚEt SAV. 

Uvedený stručný chronologický prehľad vstupu databáz do vedecko-infor-
mačného procesu v ÚEt SAV ukazuje, že ich vznik bol na jednej strane spätý s 
overovaním možností výpočtovej techniky v dokumentačno-informačnej práci 
a na strane druhej bol už súčasťou riešenia konkrétnych vedeckých projektov, 
ktoré aplikácia PC a spracovanie informácií do elektronických databáz urých-
lili, uľahčili a zefektívnili (ide predovšetkým o tvorbu EĽKS). Skúsenosti z 
prvej polovice 90. rokov súčasne ukázali, ktoré problémy treba riešiť a ako 
postupovať pri cielenom, spoľahlivom a dlhodobom začleňovaní elektronic-
kých databáz do vedecko-výskumného a dokumentačno-prezentačného procesu 
v ÚEt SAV. Hlavnou podmienkou, ktorú bolo vtedy nutné zabezpečiť pre roz-
voj budovania databáz na pôde ústavu, boli dostatočné personálne a materiálne 
zdroje na tvorbu, systematické napĺňanie, archivovanie a ošetrovanie databáz, 
vrátane ich konverzie do novších databázových systémov. Dôležité bolo zvýše-
nie počítačovej gramotnosti odborných a vedeckých pracovníkov, minimálne 
ako užívateľov databáz. 
 
Bibliografia ako základ integrovaného elektronického  
informačného systému  
 

Hoci prevažná časť uvedených databáz skončila vo fáze projektu alebo 
overovacej verzie, mal ich vznik, aj keď len v podobe návrhu, význam pri 
overovaní optimálnych možností tvorby elektronických databáz informácií 
obsiahnutých v informačnom toku etnológie a prispel k vymedzeniu reálnych 
potrieb kladených na tieto databázy rozličnými kategóriami užívateľov (od 
laických záujemcov po vedeckých pracovníkov a inštitúcie). Ak by sme 
obdobie do prvej polovice 90. rokov označili ako prevažne overovaciu fázu 
využívania PC v procese budovania databáz v ÚEt SAV,19 od druhej polovici 
90. rokov 20. storočia už možno hovoriť o fáze ich cielenej aplikácie. 

Na základe skúseností z prvého obdobia sa v ÚEt SAV začali po roku 1995 
budovať špecializované dokumentografické databázy ako súčasť informačného 
systému pracoviska. Prvou je elektronická databáza Bibliografie slovenskej 
etnografie, folkloristiky a etnológie 1991–1995, ktorá sa buduje od roku 1997. 

                                            
18 Digitalizáciou sa zoberá Dušan Ratica. Celkovo je doteraz spracovaných 35 magnetofónových 
pásov z Archívu zvukových nahrávok, pričom jeden mg-pás je uložený na jeden CD-ROM. Zo 
všetkých digitalizovaných súborov je vytvorený náhľadový CD-ROM vo formáte MP3.  
19 Výnimkou bolo iba využitie PC pri tvorbe Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska. 
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Jej primárnym výstupom má byť v tlačenej, prípadne aj v elektronickej podobe 
publikovaný VI. zväzok odbornej národopisnej/etnologickej bibliografie. No-
vým prvkom uplatneným pri tvorbe tohto zväzku je počítač. Už po vydaní V. 
zväzku bibliografie (Kubová 1994) sa začal ďalší zväzok pripravovať v elek-
tronickej podobe v systéme CDS/ISIS. Tento sa používal na evidenciu knižnič-
ných jednotiek Knižnice ÚEt SAV a publikačných jednotiek pracovníkov ús-
tavu pre potreby Ústrednej knižnice SAV. Svojou štruktúrou, spôsobom zápisu 
dát ani typmi výstupov však nevyhovoval potrebám tvorby bibliografie etnoló-
gie. Preto bol mimo ÚEt SAV na základe požiadaviek tímu pracujúceho na 
bibliografii20 vytvorený Bibliografický informačný systém pracujúci v systéme 
Access. 

Základné východiská budovania elektronickej bibliografickej databázy re-
flektovali zmeny v smerovaní a sebareflexii disciplíny v 90. rokoch.21 Po 
obsahovej stránke bolo predovšetkým potrebné znova definovať objekt biblio-
grafie. Jej predchádzajúcich 5 zväzkov síce nieslo pomenovanie Bibliografia 
slovenskej etnografie a folkloristiky, no obsahovalo údaje nie len o publikač-
ných výsledkoch tejto disciplíny, ale aj informácie o iných publikáciách veno-
vaných objektu jej bádania, teda o ľudovej, širšie tradičnej kultúre.22 Preto boli 
pri tvorbe bibliografie za roky 1991–1995 vymedzené ako jej objekt publiko-
vané poznatky, výsledky vedného odboru etnológia. Vedou sa zaoberajú vedci 
v odborných a vedeckých inštitúciách. Preto boli ako hlavné oblasti pre získa-
vanie bibliografických záznamov stanovené: (1) vedecké a odborné knižné, 
periodické, nepravé periodické, zborníkové publikácie atď., ktorých autormi sú 
vedeckí alebo odborní pracovníci v odbore národopis/etnológia (na základe 
odborného štúdia alebo pôsobenia v národopisnej/etnologickej inštitúcii) alebo 
(2) publikácie, ktorých vydavateľmi sú národopisné/etnologické vedecké, ve-
decko-pedagogické, muzeologické inštitúcie na Slovensku.23 Do bibliografie 
budú zahrnuté aj (3) diplomové, dizertačné a habilitačné práce, ktoré vznikli v 
sledovanom období v odbore národopis a etnológia. Bibliografia nereflektuje 
dokumenty, ktoré sa zaoberajú tradičnou, ľudovou kultúrou, sociálnymi skupi-
nami, etnickou problematikou atď. z pozície iných vedných oborov. Bibliogra-
fia nechce a ani nemôže suplovať súpisy dokumentov týchto vedných disciplín, 
a tým si zachováva svoje špeciálne odborné zameranie.  

                                            
20 Tím, ktorý začal pracovať na tvorbe bibliografickej databázy, tvorili Zuzana Beňušková, Ingrid 
Kostovská a autor príspevku. V súčasnosti na bibliografii pracujú poslední dvaja uvední. 
21 Bližšie pozri Kiliánová 2002: 279 a nasl. 
22 Do roku 1990 ide teda o bibliografiu k problematike tradičnej alebo ľudovej kultúry, ktorá je v 
poli bádateľského záujmu aj u iných historických, spoločensko- či umenovedných disciplín. 
23 Bibliografia bude obsahovať aj údaje o výsledkoch etnomuzikológie či religionistiky, ktoré sú na 
hranici alebo v susedstve etnológie. Do budúcnosti by snáď bolo možné uvažovať vzhľadom na 
špecifickosť týchto, možno aj ďalších odborov či subodborov, o tvorbe ich samostatných 
bibliografií. 
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Modifikovaná bola aj formálna stránka bibliografie, predovšetkým z hľa-
diska štruktúry. Dôvodom bol na jednej strane nevyhovujúci systém triedenia a 
na strane druhej snaha vytvoriť možnosti multiaspektového vyhľadávania rele-
vantných záznamov. Bibliografické jednotky sú vo väčšine slovenských náro-
dopisných bibliografií usporiadané v hierarchickom systéme (napríklad Stano 
1959, Stano – Žatko 1989, Langer – Podoba 1991; Benža 1998; Juhász 1995, 
Kubová 1971, ibid. 1979, ibid. 1984, ibid. 1986, ibid. 1994). Tento vychádza zo 
štruktúry tradičnej kultúry vidieka (kultúra roľníkov, chovateľov dobytka, pas-
tierov), ktorá bola v 19. a v prvej polovici 20. storočia v centre záujmu národo-
pisu.24 Postupné rozširovanie objektu bádania národopisnej vedy o neroľnícke 
skupiny obyvateľstva (baníci, robotníci), o priestor mesta v rámci urbánnej et-
nografie spolu s obohatením aspektov skúmania (napríklad výskum súčasnosti, 
etnických procesov) si vyžadovalo aj rozširovanie a dopĺňanie systému triede-
nia údajov v bibliografii. Hierarchická štruktúra systému triedenia tradičnej 
ľudovej kultúry neumožňovala jeho pružné rozširovanie o nové oblasti a as-
pekty bádania súčasnej etnológie. Preto bol hierarchický systém triedenia bib-
liografických záznamov nahradený abecedným usporiadaním záznamov podľa 
mien autorov v kombinácii s podrobným vecným (osoby, predmety, javy) a 
lokálnym (lokality, oblasti, iné územné celky) registrom. Tvorcovia novej 
štruktúry bibliografickej databázy sa rozhodli pre budovanie abecedne usporia-
daných registrov kľúčových slov aj preto, lebo jeden bibliografický záznam 
môže byť charakterizovaný viacerými kľúčovými výrazmi, čo spätne umožňuje 
jeho multiaspektové vyhľadávanie. 

Tvorba vecného registra bibliografie presahuje jej rámec. Okrem toho, že 
register poskytuje kvalitatívny i kvantitatívny prehľad o škále tém a problémov 
spracovávaných v období zachytenom bibliografiou, je aj dôležitým východis-
kom neustále sa formujúcej odbornej etnologickej terminológie. Základom 
tvorby kľúčových slov a spojení zaradených do registra je okrem názvu doku-
mentu a v texte uvedených kľúčových slov aj EĽKS. Aj preto, že tento 
encyklopedický slovník, ktorý sústreďuje poznatky o javoch tradičnej vidieckej 
kultúry Slovenska od polovice 19. do polovice 20. storočia získané národopis-
ným bádaním, má v slovenskej etnológii nezanedbateľnú zjednocujúcu úlohu aj 
v oblasti názvoslovia. Register bibliografie bude mať význam aj pre iné histo-
rické a spoločenskovedné disciplíny. 

Zmeny sa dotkli aj formálnej úpravy každého bibliografického záznamu, 
aby sa jeho podoba v maximálnej miere približovala aktuálnym medzinárod-
ným bibliografickým štandardom (napríklad zaradenie ISBN alebo ISNN do-
kumentu do záznamu). Tu tvorcovia databázy a zostavovatelia bibliografie 

                                            
24 Systém triedenia sa skladá zo skupín: Teória a dejiny vedy, Materiálna kultúra, Duchovná 
kultúra, Sociálna kultúra, Zvyky a obrady, Umelecká kultúra a folklór. 
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spolupracovali s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského Bratislave. 

Databázu Bibliografického informačného systému tvoria tri základné moduly 
– na vpisovanie bibliografických záznamov, na ich prezeranie a na výber 
záznamov podľa požadovaných kritérií. Vychádzajúc z poznania potrieb, ktoré 
užívatelia kladú na bibliografické súpisy a databázy, sú ako kritériá na vyhľa-
dávanie relevantných bibliografických záznamov poskytnuté všetky dôležité 
formálno-obsahové charakteristiky každého dokumentu (napríklad autor, rok 
alebo rozpätie rokov vydania, obsah dokumentu, lokalizácia obsahu doku-
mentu). Výhodou databázy je, že v nej možno od začiatku vkladania údajov 
tieto aj spätne vyhľadávať, poskytovať tlačené výstupy pre užívateľov i pre 
potrebu kontroly a korigovania záznamov.  

Pri navrhovaní databázy i pri vkladaní dát musela byť zohľadnená aj sku-
točnosť, že bibliografia bude publikovaná predovšetkým v tlačenej podobe. V 
nej budú záznamy zoradené abecedne podľa autorov a budú priebežne očíslo-
vané. Požadované bibliografické jednotky bude možné vyhľadávať aj podľa 
kľúčových slov v spomenutom vecnom a lokálnom registri prostredníctvom 
čísel jednotlivých záznamov. Príprava tlačenej verzie bibliografie však kladie 
väčšie nároky na ďalšie spracovanie registrov.25 

Hoci sa s prácami na tvorbe databázy a s overovaním jej prvej verzie začalo v 
roku 1997 a v písomnej podobe bola časť bibliografických záznamov sústre-
dená už skôr, nebolo možné na dokončení databázy ani bibliografie pracovať 
kontinuálne rovnomerným tempom. Okrem faktu, že sa pri tvorbe bibliografie 
prešlo na nový formálno-obsahový systém, ktorý je potrebné v samotnom pro-
cese vpisovania údajov optimalizovať, sú dodnes hlavnými dôvodmi pomalého 
postupu prác (1) nedostupnosť dokumentov potrebných na excerpovanie (najmä 
periodík, povinných výtlačkov) spôsobené zhoršením situácie v knižniciach a 
(2) nepresnosť, neúplnosť väčšej časti osobných bibliografií dodaných odbor-
nými a vedeckými pracovníkmi. Zostavovatelia bibliografie sú tak nútení chý-
bajúce a nepresné údaje spätne vyhľadávať, dopĺňať a overovať. Postup práce 
výrazne ovplyvňuje aj fakt, že (3) bibliografiu zostavujú pracovníci, ktorí sú-
časne pracujú na riešení vedeckých projektov a zabezpečujú dokumentačné a 
publikačné činnosti pracoviska. Doteraz vydané zväzky bibliografie zostavo-
vala knihovníčka ÚEt SAV v rámci jej hlavnej pracovnej činnosti. K 1. feb-
ruáru 2006 bolo v databáze 3779 bibliografických záznamov. V rámci kontroly 

                                            
25 V elektronickom registri je možné nájsť všetky relevantné záznamy napríklad k termínu pieseň aj 
vtedy, ak je toto slovo na druhom alebo na nasledujúcich miestach vo viacslovnom kľúčovom 
výraze (napríklad banícka pieseň, dievčenská jarná obradová pieseň). Pre tlačenú verziu je 
potrebné registre doplniť permutovaním kľúčového výrazu (napríklad pieseň, banícka; pieseň, 
dievčenská jarná obradová) alebo odkazom (napríklad pieseň  banícka p.; dievčenská jarná 
obradová p.). 
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správnosti a úplnosti jednotlivých záznamov sa dopĺňajú štandardné identifi-
kačné údaje dokumentov (ISBN, ISSN). Potom bude nasledovať záverečná 
overenie úplnosti bibliografického súpisu za roky 1991–1995 a posúdenie jeho 
rukopisu. Snahou zostavovateľov je pokračovať kontinuitne v prácach až do 
vydania bibliografie. 

Prechod na elektronickú formu bibliografickej databázy je síce náročnejší, 
no po jej zavedení do rutinného režimu prinesie výhody tak v základných služ-
bách (vyhľadávanie, rešeršovanie), ako napríklad aj pri tvorbe špecializovaných 
výberových bibliografií alebo pri sprístupňovaní údajov na CD-ROM-e, prí-
padne na internete. V širšom pohľade do budúcnosti prekračuje tvorba biblio-
grafickej databázy líniu kontinuálneho zostavovania a publikovania bibliografií 
slovenskej etnológie. V ÚEt SAV sa táto databáza totiž stala aj východiskom 
elektronického spracovania iných druhov dokumentov. Tento fakt sa stal v roku 
2003 ďalšou okolnosťou, ktorá vstúpila do budovania Bibliografického infor-
mačného systému, a to aj za cenu, že sa tým oddialilo dokončenie Bibliografie 
slovenskej etnografie, folkloristiky a etnológie 1991–1995. 

Dôvodom bola skutočnosť, že v ÚEt SAV sa aktivizovali snahy 
pokračovať v budovaní integrovaného informačného systému, ktorý by 
umožňoval spracúvať a následne vyhľadávať informácie v rozličných typoch 
dokumentov z VA ÚEt SAV. Počas budovania a vkladania dát do 
bibliografickej databázy boli vyriešené principiálne otázky popisu obsahu 
dokumentu. V ďalšej etape bolo treba zvoliť optimálny postup opisu formálnej 
zložky rozličných typov a druhov dokumentov, ktorý je primárnym 
východiskom ich integrácie do jedného informačného systému. Vychádzali sme 
z názoru, že nie je potrebné vytvárať formuláre a rozlične štruktúrované 
databázy podľa typov dokumentov, ale že stačí vytvoriť jeden univerzálny 
formulár, do ktorého je možné zapísať všetky dôležité údaje o forme i obsahu 
každého dokumentu. Preto bola pri poslednej úprave v máji 2003 bibliografická 
databáza modifikovaná tak, aby vyhovovala potrebám spracovania 
publikovaných aj archívnych textových, obrazových a ďalších druhov 
dokumentov. Databáza bola označená ako Univerzálny etnologický formulár 
(skratka UNEF). 

Vhodné materiálno-technické podmienky sa pre realizáciu tohto zámeru 
vytvorili v ÚEt SAV skvalitnením hardverového a softverového vybavenia na 
základe dvoch projektov. V júni 2001 pracovisko predložilo predsedníctvu 
SAV projekt Vedecké archívy ÚEt SAV: ochrana dokumentačných fondov o 
tradičnej ľudovej kultúre Slovenska ako súčasti kultúrneho dedičstva. Druhý 
Investičný projekt šiestich ústavov III. Oddelenia vied SAV bol s cieľom vytvo-
riť zostavu pre výskum, dokumentáciu, archiváciu a prezentáciu obrazov a au-
diovizuálnych dát predložený predsedníctvu SAV vo februári 2002. Prvý spo-
menutý projekt bol v septembri 2002 na pôde ústavu konkretizovaný v Návrhu 
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na spracovanie VA ÚEt SAV,26 v ktorom boli vytýčené dve paralelné a jedna 
následná línia postupu: 

(1a) fyzická záchrana dokumentov – konverzia klasických 
dokumentov na elektronické médiá a tvorba elektronických 
dokumentových databáz, 

(1b) spracovanie sekundárnych dokumentov do podoby 
elektronickej dokumentografickej databázy (katalógu), 

(2)     spojenie dokumentografických a dokumentových databáz a 
ich sprístupnenie v integrovanom informačnom systéme. 

Hlavnou úlohou Informačno-dokumentačného útvaru ÚEt SAV je poskyto-
vanie relevantných informácií na základe užívateľských požiadaviek. Základ-
ným predpokladom jej plnenia je existencia obsahovo komplexne a korektne 
spracovaných, kvalitu fondov dostatočne široko reflektujúcich a rýchlo dostup-
ných dokumentografických databáz (elektronických katalógov). Od začiatku 
činnosti dokumentačného oddelenia vychádza budovanie katalógov zo štruk-
túry fondov a dokumentov uložených vo VA ÚEt SAV. Pri tvorbe elektronic-
kých katalógov sa prihliadalo aj na to, aby boli kompatibilné s podobnými da-
tabázami budovanými mimo ÚEt SAV. Preto univerzálny formulár a následne i 
UNEF vznikali v spolupráci s tímom, ktorý sa zaoberal budovaním dokumen-
tografických databáz v Etnologickom ústave Akademie věd České republiky 
pracovisko Brno. Výsledkom spolupráce boli (1) spoločná metodika budovania 
dokumentografických databáz, (2) totožné princípy štruktúrovania ich zázna-
mov a (3) dohodnuté zásady zápisu údajov o forme i obsahu dokumentu (Uhlí-
ková – Zajonc 2003). 

Od roku 2004 sa zámery formulované v Návrhu na spracovanie VA ÚEt 
SAV začali realizovať v dvoch projektoch koordinovaných pracovníkmi ÚEt 
SAV. Ich náplň vychádza z dvoch paralelných línií Návrhu. 

Budovanie elektronických dokumentografických databáz, vrátane vpisova-
nia údajov, je náplňou vedeckého projektu č. 10/2004 koordinovaného na Ústa-
ve etnológie SAV pod názvom Etnologické elektronické informačné databázy 
Ústavu etnológie SAV.27 Jedna časť projektu je zameraná na spracovanie a 
dokončenie Bibliografie slovenskej etnografie, folkloristiky a etnológie 1991-
1995 s predpokladaným ukončením v roku 2006. Cieľom druhej časti projektu 
je príprava metodiky obsahovej analýzy dokumentov a spracovanie ich popisu 
do dokumentografikých databáz, ktoré budú v ÚEt SAV tvoriť integrovaný 
elektronický informačný systém etnologických dát. V roku 2004 bola spraco-
vaná a prezentovaná metodika spracovania obrazových dokumentov (Popel-
ková – Zajonc 2004). V druhej polovici roku 2005 začala tvorba metodiky na 

                                            
26 Spracovali ho Katarína Popelková a autor príspevku. 
27 Vedúcim projektu je autor príspevku, spoluriešiteľkami sú I. Kostovská a K. Popelková. Doba 
riešenia projektu: február 2004 – december 2006.  
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analýzu a spracovanie písomných dokumentov na základe rukopisných doku-
mentov, ktoré sú sústredené vo Wollmanovskom archíve (ďalej WA). Jed-
notlivé dokumenty v sebe spájajú výskumné správy a zbierky folklórnych tex-
tov. WA bol katalogizovaný z hľadiska lokalít a zberateľov, čiastočne z hľa-
diska motívov v ňom obsiahnutých prozaických a piesňových textov.28 Výsled-
kom spracovania WA v rámci projektu bude okrem tvorby metodiky aj zistenie 
fyzického stavu a úplnosti archívu a spracovanie jeho multiaspektového kata-
lógu. Bude obsahovať údaje o zberateľoch, lokalitách, názvy prozaických tex-
tov, incipity piesňových textov i údaje o ich funkcii, obsahu. Katalóg umožní 
komplexné využívanie WA pre vedecké účely a výrazne rozšíri dostupnosť 
informácií obsiahnutých v tomto jedinečnom súbore dokumentov. A to nie len 
z hľadiska štúdia folklóru, ale i materiálnej, duchovnej, sociálnej kultúry či 
dejín štúdia tradičnej kultúry. 

Druhý projekt má názov Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne 
dokumenty).29 Je zameraný na budovanie databáz elektronických dokumentov. 
V prvej etape bol zameraný predovšetkým na výber optimálneho technického 
riešenia digitalizácie, archivácie a ochrany súborov elektronických dokumen-
tov, pričom nadviazal na predchádzajúce skúsenosti riešiteľov projektu (Ratica 
2003). Výsledky overovania postupov digitalizácie jednotlivých druhov archív-
nych dokumentov boli základom pre spracovanie manuálu Techniky digitalizá-
cie archívnych dokumentov v Ústave etnológie SAV (Luther – Ratica 2005). 
V rámci projektu sa pokračuje v digitalizácii dokumentov z Archívu zvukových 
dokumentov ÚEt SAV30 i iných archívov.31 Ďalšou oblasťou, ktorej sa projekt 
dotýka, je spracúvanie nových audiovizuálnych dokumentov.32 

 
Záver 

 
Elektronické databázy budované v ÚEt SAV predstavujú štruktúrované do-

kumentačno-analytické celky, ktoré sú určené na dlhodobé sústreďovanie a 
následné vyhľadávanie jednotlivých záznamov alebo ich zostáv. Databázové 
systémy sa na pracovisku používajú na triedenie súborov položiek napr. pri 
                                            
28 O výbere a spracovaní prozaických textov pozri in Slovenské ľudové rozprávky 1. – 3. (2001, 
2002, 2004). Texty naratívnych piesní z WA sú zaradené in Burlasová 1998. 
29 Vedúci projektu je D. Luhter, členovia tímu D. Ratica, Z. Beňušková a A. Kalivodová. Doba 
riešenia projektu: február 2004 – február 2007. 
30 Pozri poznámku 15. 
31 Napr. Máje v Liptovských Sliačoch (dokument májovníckych tradícií z roku 1986), Bratislava 
v medzivojnovom období (filmové dokumenty z rokov 1919–1939), dokumentácia starých 
muzikantov na základe filmových a televíznych záznamov z 50.–80. rokov 20. storočia. 
32 Funkensonntag (pálenie výročných ohňov v západnom Rakúsku v súčasnosti, autor D. Luther, 
2005, 8 min.), Božie Telo v Csőmeri (autorka Z. Beňušková, 2005, 25 min.), Trhovisko (autorky K. 
Nádaská a Z. Beňušková, 2005, 20 min.), Zabíjačka (autor M. Kováč, 2004, 15 min.), Pocta 
Plickovi (autor M. Kováč, 2004, 40 min.). 
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tvorbe registrov.33 Využívanie osobných elektronických databáz je vo vedecko-
výskumnej činnosti pracovníkov ÚEt SAV mizivé. Takmer všetky doteraz na-
vrhnuté alebo vytvorené databázy majú vzhľadom na ich účel inštitucionálny 
charakter, pričom ich vznik často korešpondoval s individuálnymi vedeckými 
cieľmi.34 Špecifickým druhom databázy sú napríklad www-stránky ÚEt SAV. 
Počítače sú aj dôležitou súčasťou ďalších fáz vedecko-informačného procesu na 
pracovisku (napríklad príprava, v menšej miere aj publikovanie textov v elek-
tronickej podobe, elektronická komunikácia jednotlivých pracovníkov na pra-
covisku i mimo neho). 

Budovanie elektronických dokumentografických i dokumentových databáz 
je novou etapou vývoja informačno-dokumentačných činností v ÚEt SAV. Bu-
dovanie integrovaného elektronického informačného systému etnologických 
dát ÚEt SAV je dlhodobou, permanentnou úlohou. Nadväzuje na výsledky 
práce Oddelenia dokumentácie NÚ SAV, ktoré je súčasťou pracoviska od roku 
1953 (EĽKS 1, 1995: 398). V súčasnosti sa v informačno-dokumentačnej práci 
v ÚEt SAV spájajú manuálne a automatické postupy spracúvania a vyhľadáva-
nia informácií. Hoci vstupom počítača do komunikácie vo vede sa pri klasifiká-
cii dokumentov stráca dominantný význam ich formálnej stránky (Šušol 2003: 
19), budovanie elektronických katalógov i dokumentových databáz tvorí dôle-
žitý most, cez ktorý sa údaje z tlačených, rukopisných a ďalších druhov nee-
lektronických dokumentov dostávajú do prostredia elektronickej komunikácie.  

Budovanie elektronických databáz v ÚEt SAV je procesom hľadania opti-
málnej, univerzálnej formy pre škálu formálne rôznorodých dokumentov s cie-
ľom v maximálnej miere zachovať ich špecifický obsah. Špecifický znamená, 
že dokument je výsledkom etnologického prístupu k zberu a spracúvaniu úda-
jov.35 Z etnologického hľadiska je dokument spracúvaný, analyzovaný aj pri 
tvorbe elektronických databáz, ktoré preto možno označiť ako etnologické. Ich 
využitie však široko presahuje hranice etnológie. 

 
 
 

                                            
33 Tak boli vytvorené v systéme Excell registre k niektorým odborným publikáciám, napríklad 
Zajonc 1998, Popelková – Zajonc 2000.  
34 V príspevku je uvedených celkovo 11 špecializovaných databáz, z ktorých 3 (FOPO, MONO, 
Archív magických a náboženských textov) som navrhol, vytvoril a testoval s cieľom začleniť ich do 
dokumentačných databáz ÚEt SAV. Rôznou mierou som sa podieľal na príprave ďalších 
spomenutých databáz. Špeciálnu personálnu databázu s názvom SNOV som vytvoril a použil pri 
tvorbe kandidátskej dizertačnej práce. S použitím databázy som demonštroval možnosti využitia 
počítača a numerických metód vo vedecko-výskumnom procese etnológie, konkrétne pri tvorbe 
klasifikácie spôsobov snovania (Zajonc 1996: 134 a n.). 
35 Nie je dôležité, či dokument vzniká zberom údajov v teréne alebo zoradením výpisov z 
archívneho dokumentu či výstrižkov z novín. Primárny je etnologický prístup, zámer, ktorý sa 
odráža v štruktúre a obsahu dokumentu. 
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The study analyses the research of life style and traditional culture of the Slovak 
minorities living in Central and Southern Europe conducted by the research fellows of 
the Institute of Ethnology SAS. It describes original interest to this topic in 1950s, its 
culmination during the period of 1971-1975 and following stage in 1991-2005. The 
main part of the study is concerned with the last phase of research resulting in 
publishing five atlases of traditional culture in Hungary, Romania, Poland, Yugoslavia 
and Croatia as well as two monographs on folk culture in Croatia and Ukraine. The 
conclusion deals with an ambition of the authors to create wide-ranging Atlas of folk 
culture of Slovak minorities in Central and Southern Europe and to compare it with the 
Ethnographical Atlas of Slovakia.  
 

Slovenská veda, vrátane etnológie objavila, ak sa to dá tak povedať, 
problematiku histórie, jazyka a spôsobu života Slovákov žijúcich v zahraničí až 
v období 40. rokov 20. storočia. Aj z predchádzajúceho obdobia existujú publi-
kované poznatky o Slovákoch v zahraničí. Väčšinou ide o časopisecké a novi-
nové články rôznorodého obsahu, nájdu sa však aj vedecké štúdie alebo knižné 
práce. Z vedeckých pracovníkov v roku 1942 vzniknutej Slovenskej akadémie 
vied a umení (SAVU) sa problematike výskumu v prostredí Slovákov žijúcich 
v zahraničí najviac venovali etnológovia a jazykovedci. Ich výskumy, najmä na 
území Maďarska a Juhoslávie, sa však uskutočnili až po skončení druhej sveto-
vej vojny, keď pôsobili v Československej presídľovacej komisii, ktorú viedol 
demograf a štatistik J. Svetoň. Výskumov sa z etnológov zúčastnili R. Bedná-
rik, A. Melicherčík, A. Polonec a R. Žatko. Z nich len R. Žatko bol pracovní-
kom Národopisného ústavu SAVU, ktorý vznikol v roku 1946. Výsledky ich 
výskumov boli publikované koncom 40. rokov (Žatko, 1946) alebo až začiat-
kom 60. rokov (Bednárik, 1964, 1966).  

Problematika tradičnej kultúry slovenských menšín v zahraničí, najmä v 
strednej a južnej Európe, sa v slovenskej etnológii výraznejšie uplatnila až v 
druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Súviselo to v prvom rade s inštituciona-
lizáciou a profesionalizáciou etnológie, ktorá v tej dobe prebiehala. Od roku 
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1954 sa začali sporadicky napĺňať požiadavky slovenských etnológov o potre-
be, vedeckom a kultúrno-spoločenskom význame poznávania spôsobu života a 
kultúry Slovákov v zahraničí pre možnosť osvetlenia podoby niektorých javov 
slovenskej tradičnej kultúry v období ich odchodu zo Slovenska. Všeobecne sa 
zastával názor o konzervačných tendenciách prostredia enkláv a diaspór vo 
vzťahu k vývoju kultúry v materskom etnickom prostredí. Ako to možnosti a 
podmienky dovoľovali, tak sa aj prvé záujmy zameriavali predovšetkým na 
poznanie tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku, menej a neskôr v Rumunsku 
a Juhoslávii.  

Už v roku 1954 po prvý raz skúmal J. Podolák v Maďarsku. 
V nasledujúcom roku sa uskutočnil v Maďarsku, v Tótkomlóši, prvý kolektívny 
výskum. Na stránkach Kultúrneho života o ňom informovala S. Kovačevičová 
(1955). V roku 1956 uzavrel Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied 
(SAV) so sesterským ústavom Maďarskej akadémie vied dohodu o spoločných 
výskumoch, príprave a vydaní recipročných monografických zborníkov o ži-
vote a kultúre Slovákov v dolnozemskej obci Tótkomlóš a Maďarov v Gemeri. 
V nasledujúcich rokoch začali na stránkach odborných časopisov vychádzať 
nielen správy z výskumných ciest, ktoré uskutočnili pracovníci ústavu, ale aj 
prvé štúdie od S. Švecovej (1956), J. Podoláka (1958a, 1958b, 1959), R. Žatku 
(1959) B. Filovej (1959) a S. Burlasovej (1960). 

Dovolím si pripomenúť, že v roku 1957 vstúpil do zamestnania v ústave 
M. Markuš, ktorý v roku 1946 reemigroval ako Slovák z Maďarska na Sloven-
sko. V ústave, v jeho košickej pobočke, pracoval až do roku 1975, keď prešiel 
do Spoločenskovedného ústavu SAV, v tom roku založeného v Košiciach. 
Z problematiky tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku po svojom príchode na 
Slovensko publikoval však len niekoľko štúdií, a to až začiatkom 70. rokov. 
Opieral sa najmä o svoj výskumný materiál o jazyku a spôsobe života tzv. 
Tirpákov z okolia Nyiregyházy z obdobia, keď ešte žil v Maďarsku. 

Vedecký záujem o problematiku Slovákov v zahraničí v 60. rokoch v slo-
venskej etnológii postupne narastal. Záujem bol podnietený najmä prvým vy-
daním knihy R. Bednárika Slováci v Juhoslávii. Materiály k ich hmotnej a 
duchovnej kultúre (1964). Kniha vyvolala veľký ohlas v odbornej i laickej 
verejnosti. Vo veľmi krátkom čase bola rozobraná a v roku 1966 vyšlo jej 
druhé vydanie. B. Filová v roku 1966 publikovala zamyslenie o výskume tra-
dičnej kultúry Slovákov v zahraničí, ktorú S. Švehlák vo svojej hodnotiacej 
štúdii z roku 1975 považuje za nástup nového, metodologicky premysleného 
prístupu k štúdiu problematiky slovenských enkláv (Filová, 1966), (Švehlák, 
1975). Obdobie 60. rokov je zaujímavé ešte z jedného hľadiska. V nich nastú-
pili do zamestnania v Národopisnom ústave traja pôvodom zahraniční Slováci. 
V roku 1961 to bol J. Kantár, rodák z Báčskeho Petrovca, a S. Švehlák, rodák 
zo Starej Pazovej. Tretím bol J. Botík v roku 1967, rodák z Hornej Mitropole. 
Všetci traja sa veľmi intenzívne zaujímali o výskum života slovenských menšín 
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v zahraničí, z prostredia ktorých sami pochádzali. Prvú svoju štúdiu J. Kantár 
publikoval už v roku 1963 (Kantár, 1963). Prispel tiež do druhého vydania 
Bednárikovej úspešnej knihy štúdiou o zmenách v ľudovej kultúre juhoslovan-
ských Slovákov po roku 1945 (Kantár, 1966). J. Botík sa už v roku 1969 uvie-
dol štúdiou Problémy národopisného štúdia slovenských menšín (Botík, 1969).  

Z iniciatívy vedenia Etnografického inštitútu Srbskej akadémie vied a 
umení a Spolku slovakistov Vojvodiny sa koncom roku 1970 konalo medziná-
rodné sympózium o tradičnej kultúre Slovákov vo Vojvodine a jej štúdiu. Je 
významné tým, že bolo v histórii slovenskej etnológie prvým rokovaním, ktoré 
bolo venované problematike štúdia javov kultúry Slovákov vo viacetnickom 
regióne Juhoslávie. Z pracovníkov ústavu na ňom vystúpil S. Švehlák. V tom 
istom roku sa konalo aj stretnutie srbských a slovenských historikov, venované 
štúdiu histórie etnických skupín vo Vojvodine, so zameraním na dejiny Slová-
kov, na ktorom, okrem historických a jazykovedných príspevkov odznel aj 
príspevok S. Švehláka o metodologických problémoch štúdia viacetnických 
oblastí z pohľadu slovenskej etnologickej vedy. Jedným z konkrétnych výsled-
kov oboch vedeckých stretnutí bolo prijatie návrhu na prípravu spoločnej kom-
plexnej monografie srbsko-slovenskej obce Aradáč vo Vojvodine, na ktorej by 
sa pod gestorstvom Matice srbskej a Oddelenia pre zahraničných Slovákov 
Matice slovenskej mali zúčastňovať srbskí a slovenskí vedeckí pracovníci. 
Koncepciu národopisnej časti monografie slovenskej časti obce vypracovali J. 
Botík a B. Filová. K realizácii projektu však neprišlo. 

Záujem o výskum spôsobu života a tradičnej kultúry Slovákov v zahraničí, 
konkrétnejšie v krajinách strednej a južnej Európy, v prostredí vedeckých pra-
covníkov Národopisného ústavu SAV najlepšie vystihuje malá štatistika ich 
produkcie s touto tematikou. V rokoch 1950 až 1955 bola publikovaná len 
jedna štúdia – R. Žatku (1950), v rokoch 1956 až 1960 to bolo 6 štúdií, 
v rokoch 1961 až 1965 ani jedna štúdia, v rokoch 1966 až 1970 4 štúdie, 
v rokoch 1971 až 1975 16 štúdií, v rokoch 1976 až 1980 len 4 štúdie, v rokoch 
1981 až 1986 znovu len 4 štúdie a konečne v rokoch 1986 až 1990 dokonca 14 
štúdií. Nárast záujmu o problematiku slovenských menšín v rokoch 1971 až 
1975 súvisí so skutočnosťou, že v tomto období bola problematika výskumu 
zahraničných Slovákov pod názvom Ľudová kultúra českých a slovenských 
enkláv a diaspór dokonca zaradená medzi úlohy Štátneho plánu základného 
výskumu, ktoré sa plnili v ústave. Záujem bol sústredený najmä na Slovákov 
žijúcich v Maďarsku a Juhoslávii. Z vedeckých pracovníkov ústavu najdlhšie 
pri téme vydržali a pravidelne z nej aj publikovali: J. Podolák v 50. rokoch, od 
60. rokov to boli už len J. Botík, S. Burlasová a V. Gašparíková, ktorí pravi-
delne časť svojich vedeckých záujmov orientovali aj týmto smerom. 

Problematiku Slovákov žijúcich v štátoch strednej a južnej Európy neopo-
menul ani Etnografický atlas Slovenska, o ktorom sa začalo vážne hovoriť 
v polovici 60. rokov a s prípravou ktorého sa začalo v roku 1969. Koncepcia i 
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projekt Etnografického atlasu Slovenska (EAS) od svojho počiatku uvažovali s 
časťou, ktorá by mala byť venovaná tradičnej kultúre Slovákov žijúcich ako 
menšiny v štátoch susediacich so Slovenskom. Podrobnejšie sa myšlienkou 
zaoberal projekt 2. etapy prác. Uvažovalo sa urobiť výskum pomocou rovna-
kého dotazníka, aký bol použitý pri práci na EAS, približne v 25 lokalitách s 
väčšinovým slovenským obyvateľstvom v Bulharsku, Juhoslávii, Maďarsku, 
Poľsku, Rumunsku a Sovietskom zväze. V Bulharsku to mala byť 1 lokalita, 
v Juhoslávii 10, z toho na území dnešného Chorvátska 3 lokality, v Maďarsku 
6, v Poľsku 4, v Rumunsku 2 a na území Sovietskeho zväzu, konkrétne na 
Ukrajine 2 lokality. Pokusné výskumy sa mali začať v roku 1975, naplno sa 
mali rozvinúť v roku 1976 a končiť mali v roku 1980. V Maďarsku a Juhoslávii 
ich mali uskutočniť pracovníci Národopisného ústavu SAV alebo Ústavu pre 
zahraničných Slovákov Matice slovenskej. V Poľsku, Sovietskom zväze 
a v Rumunsku sa uvažovalo, že ich urobia pracovníci z tamojších vedeckých 
inštitúcií. 

Rozsah prác na tvorbe EAS, na spracovaní terénnym výskumom získaného 
materiálu a jeho príprava na vydanie ďaleko presiahli časové predstavy autor-
ského kolektívu o dobe ukončenia prác. Súčasne sa pridružili finančné ťažkosti 
so zabezpečením vydania atlasu. Jedno i druhé prinútilo autorský kolektív na-
koniec podstatným spôsobom zredukovať svoje pôvodné zámery. V priebehu 
80. rokov sa upustilo nielen od vydania vedeckých komentárov, ale aj od prác 
na tej časti EAS, ktorá mala byť venovaná tradičnej kultúre Slovákov žijúcich v 
zahraničí. Tento výskum, najmä v rokoch 1976 až 1985, zostal predmetom len 
ojedinelého záujmu niekoľkých jednotlivcov. 

Ďalšia výrazná zmena v záujme o výskum v prostredí slovenských menšín 
nastala až po dvadsiatich rokoch, začiatkom 90. rokov, po vydaní EAS (1991). 
Atlas oslovil našich kolegov v práve vzniknutom Slovenskom výskumnom 
ústave v Békešskej Čabe tak mocne, že začali uvažovať o možnosti pripraviť 
obdobné dielo, ktoré by zachytilo tradičnú kultúru slovenskej menšiny v Ma-
ďarsku a doplnilo tak obraz, ktorý poskytuje slovenský atlas o tradičnej kultúre 
Slovenska. Oživili tak vlastne pôvodnú ideu koncepcie i projektu EAS. V lete 
roku 1991 požiadala A. Divičanová, riaditeľka Slovenského výskumného ústa-
vu, vtedajšieho riaditeľa Národopisného ústavu SAV M. Leščáka o metodickú 
pomoc pri príprave a vydaní Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. V 
tom čase už prebiehali prípravné práce zamerané hlavne na výber obcí, v kto-
rých by sa mal uskutočniť potrebný výskum a súčasne sa hľadali v prostredí 
slovenských vzdelancov tí, ktorí by výskum uskutočnili. Metodickou pomocou 
boli poverení M. Benža a P. Slavkovský, ktorí sa podieľali na príprave EAS od 
samého počiatku a dobre poznali celý proces prípravy a tvorby atlasu. M. 
Benža a P. Slavkovský spolu s A. Divičanovou a O. Krupom vytvorili redakčný 
kolektív, ktorý v nasledujúcich rokoch organizoval a viedol všetky práce spo-
jené s atlasom. 
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V novembri 1991 sa uzavrel výber lokalít pre atlas. Z približne 90 obcí v 
Maďarsku, v ktorých v minulosti žili, alebo ešte žijú Slováci, sa vybralo 23, 
pričom sa prihliadalo na to, aby reprezentovali všetky regióny Maďarska, kde 
žije slovenská menšina. Limitujúcim faktorom pri výbere obcí bol tiež počet 
výskumníkov, ktorí boli k dispozícii. Súčasne sa uskutočnila metodická prí-
prava výskumníkov, medzi ktorými boli nadšení amatérski zberatelia, učitelia, 
študenti, školení etnografi a dokonca aj jeden kňaz. Zo Slovenska sa výskumu 
nezúčastnil žiaden pracovník. Terénny výskum prebiehal v zimných mesiacoch 
rokov 1991 a 1992. Použili sa pri ňom dotazníky EAS, s pokynom, aby vý-
skumníci zaznamenali i tie veci, na ktoré sa dotazník nepýta, ale môžu byť 
prínosom pre ďalšiu prácu. 

V máji 1992 sa za účasti všetkých výskumníkov vykonala kontrola získa-
ného materiálu. Doplnili alebo vyjasnili sa negatívne alebo neúplné odpovede. 
Výskum sa prakticky uzavrel. Napriek rôznej kvalite odovzdaných materiálov, 
podmienených tak stavom ľudovej kultúry v príslušných obciach, ako i stup-
ňom dôslednosti a erudovanosti výskumníkov a v neposlednom rade aj ich 
nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka, bolo možné získaný súbor hod-
notiť relatívne dobre. Pritom je potrebné zvlášť podčiarknuť, že išlo vlastne o 
záchranný výskum tradičnej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Za uply-
nulé desaťročia sa počet ľudí v Maďarsku hlásiacich sa za Slovákov značne 
znížil. Ťažkosti boli tiež so získavaním informátorov. Výskumníci v mnohých 
prípadoch len s námahou získavali z kolektívnej pamäti svojich informátorov 
údaje o veciach a javoch, ktoré vo väčšine prípadov už dávno prestali byť sú-
časťou ich každodenného života. Predpokladáme, že mnoho poznatkov zaniklo 
bez toho, že by ich niekto zaznamenal, a preto sa môže v niektorých témach 
zdať naše poznanie neúplné. 

Nasledovala ďalšia etapa práce – štatistické a kartografické vyhodnotenie 
získaného materiálu, ktorá bola ukončená začiatkom roku 1994. Použila sa 
osvedčená metóda vyhodnocovacieho hárku a pracovná mapa v mierke 1:2 
miliónom. Spracovania sa zúčastnili J. Ando, M. Benža, K. Bičanová, Ľ. Falťa-
nová, O Krupa, M. Paríková, P. Slavkovský a R. Stoličná. Výsledkom kartogra-
fického spracovania bol súbor 1 050 analytických máp. Na zasadnutí redakčnej 
rady v marci 1994 bolo zo spracovaných analytických máp vybratých 430 máp 
na publikovanie. Súčasne sa dohodla obsahová štruktúra pripravovaného diela a 
záverečné organizačné práce spojené s jeho vydaním. Pre nedostatok finan-
čných prostriedkov Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku vyšiel však až 
v roku 1996.  

Pre úplnosť treba dodať, že všetky práce na atlase prebiehali bez akého-
koľvek písomne zaznamenaného zámeru alebo projektu, v ktorom by boli ujas-
nené vzťahy a kompetencie. Všetko sa riešilo osobne, ústne a hneď. Na jednej 
strane to malo určitú výhodu, ale na strane druhej to prinášalo aj ťažkosti. 
Z nich najväčšia sa ukázala pri odovzdaní rukopisu do tlače, keď sme museli 
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doslova úporne bojovať proti názorom O. Krupu, ktorý nesúhlasil s tým, aby 
medzi úvodnými informáciami na začiatku atlasu bolo uvedené, že atlas vzni-
kol za spolupráce Slovenského výskumného ústavu a Ústavu etnológie SAV. 

Zámer pripraviť Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku vznikol, ob-
dobne ako Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku, ako prejav záujmu tu 
žijúcich Slovákov o ich spôsob života a tradičnú kultúru. Keď koncom roku 
1994 vznikla Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, ktorá si ako cieľ 
svojej činnosti stanovila uchovanie a ochranu kultúrnej identity slovenskej 
menšiny v Rumunsku, boli už práce na Atlase ľudovej kultúry Slovákov v 
Maďarsku v záverečnej etape. To umožnilo kolektívu jeho autorov ponúknuť 
spoluprácu na takom istom vedeckom projekte v Rumunsku. Začiatkom roku 
1995 bol zostavený krátky ideový zámer Atlasu ľudovej kultúry Slovákov 
v Rumunsku, v apríli toho istého roku bola uzavretá dohoda medzi Ústavom 
etnológie SAV a Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou I. Krasku o spoločnom 
postupe pri jeho príprave. V máji sa v Nadlaku uskutočnilo stretnutie so záu-
jemcami o spoluprácu z radov miestnej inteligencie. Objasnila sa metodika 
práce, vysvetlili niektoré miesta v dotazníku a dohodlo sa na zozname obcí a 
osád, v ktorých sa výskum bude konať. Práca na atlase sa mohla v lete 1995 
začať. 

Koncom roku 1996 prišli z Rumunska prvé vyplnené dotazníky. Začalo sa 
s ich štatistickým vyhodnocovaním, do ktorého sa zapojili aj naši kolegovia z 
Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) – L. 
Mlynka, M. Paríková a naša bývalá kolegyňa K. Bičanová z Ústavu hudobnej 
vedy SAV. Materiál získaný výskumom mal vcelku dobrú úroveň, tak ako 
v prípade Maďarska, aj v ňom sa odrážala rozdielna erudovanosť výskumníkov. 
V roku 1997 sa k práci na atlase pridali ďalší, čerství absolventi vysokoškol-
ského štúdia na Slovensku, ktorí výrazne posunuli výskum ďalej. Vzhľadom na 
ťažkosti s personálnym zabezpečením výskumu v dvoch obciach v oblasti Bi-
horu, M. Benža, Ľ. Falťanová, P. Slavkovský a R. Stoličná v septembri 1997 
výskum vlastnými silami dokončili. Celkovo sa výskum vykonal v 11 obciach. 
Štatistického a kartografického vyhodnotenia terénnym výskumom získaného 
materiálu sa zúčastnili ďalší pracovníci Ústavu etnológie SAV – K. Popelková, 
M. Vrzgulová a J. Zajonc. Začiatkom roka 1998 bolo štatistické a kartografické 
vyhodnotenie ukončené. Výsledkom bolo 835 analytických máp, z ktorých bolo 
na publikovanie vybratých 355 máp. Atlas ľudovej kultúry Slovákov 
v Rumunsku vyšiel tlačou koncom roka 1998. 

V Rumunsku sme sa po prvý raz tiež stretli s organizačnou roztrieštenos-
ťou tam žijúcich Slovákov. Popri sebe existovala Matica slovenská v Rumun-
sku, Zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť 
Ivana Krasku. S organizačnou roztrieštenosťou sme sa stretli však aj v ďalších 
krajinách, v ktorých sme skúmali. V procese organizovania prác v jednotlivých 
krajinách sme sa tiež presvedčili, ako môže zjav mýliť. Na rumunskej strane 
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hlavným organizátorom celej prípravy atlasu bol O. Štefanko, ktorý so svojimi 
organizačnými schopnosťami mal rozhodujúci podiel na úspechu celého pro-
jektu. 

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku a postup práce na Atlase ľu-
dovej kultúry Slovákov v Rumunsku ukázali, že kartografická metóda prináša 
dobré výsledky aj pri výskume v prostredí slovenských menšín. V apríli 1996 
M. Benža, Ľ. Falťanová, M. Kaľavský, P. Slavkovský a R. Stoličná podali 
spolu do vedeckej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ 
SR) a SAV VEGA žiadosť o grant na vedecký projekt Tradičná kultúra sloven-
ských menšín v strednej Európe. Cieľom projektu bolo získanie uceleného 
súboru poznatkov o tradičnej kultúre a etnickej histórii slovenských menšín 
žijúcich v štátoch strednej Európy, t. j. v Poľsku, na Ukrajine, v Rumunsku a v 
Maďarsku. Vedecký grant sme získali. Jeho realizácia bola časovo vymedzená 
rokmi 1997 až 1999. Získaním grantu sa vytvorilo lepšie finančné zabezpečenie 
našej práce, pretože dovtedy všetky náklady znášal len Ústav etnológie SAV. 
Grantové peniaze však ani v jednom prípade nepokryli nevyhnutné náklady 
spojené s výskumom a vydaním atlasov. Vždy sa museli získať ďalšie a nemalé 
peniaze od sponzorov. 

Je veľkým paradoxom, že zo všetkých Slovákov, ktorí žijú mimo Sloven-
ska, sa do nedávna vedelo veľmi málo, takmer nič, o tej ich časti, ktorá žije v 
jeho najtesnejšej blízkosti, na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, pôvodne 
Podkarpatskej Rusi. Pritom zahraničnými Slovákmi sa títo ľudia stali bez toho, 
že by opustili svoje sídla. Informovanejší, najmä historici a jazykovedci, o nich 
do začiatku 90. rokov 20. storočia čosi vedeli. Etnológovia o nich nevedeli 
takmer nič. Hlavnou príčinou neznalostí nebol pritom nezáujem vedeckej ko-
munity. Dôvodom bola politická situácia po druhej svetovej vojne a 
zvlášť nemožnosť realizovať výskumy na území bývalého Sovietskeho zväzu. 
Najväčšiu zásluhu na tom, že sa spoločenské vedy na Slovensku začali v 90. 
rokoch zaujímať aj o históriu, jazyk, kultúru a spôsob života Slovákov na Za-
karpatskej Ukrajine má Dom zahraničných Slovákov v Bratislave. Ten v rámci 
svojho programu príprav výstav a s nimi spojených vedeckých konferencií 
o jednotlivých slovenských menšinách, ktoré žijú v zahraničí, rozhodol, že 
v roku 1997 pripraví výstavu a konferenciu o Slovákoch na Zakarpatskej Ukra-
jine. Aby sa obe mohli uskutočniť, bolo potrebné zhromaždiť nielen dovtedy 
existujúce poznatky, ale doplniť ich o nové údaje, ktoré bolo možné získať len 
výskumom na Ukrajine. Dom zahraničných Slovákov preto v rokoch 1996 
a 1997, v spolupráci so Slavistickým kabinetom SAV, Ústavom etnológie 
SAV, Historickým ústavom SAV, Prešovskou univerzitou, Užhorodskou štát-
nou univerzitou a Maticou slovenskou na Zakarpatsku zrealizoval výskumný 
projekt Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie. 
V rámci projektu sa uskutočnilo šesť týždenných výskumných expedícií, kto-
rých sa z Ústavu etnológie SAV zúčastnil M. Benža. 

Etnologické rozpravy 1/2006 
 

 55

M. Benža sa snažil aj v prostredí Slovákov na Ukrajine pripraviť 
a uskutočniť obdobný výskum akým bol výskum v Maďarsku alebo 
v Rumunsku. Pre myšlienku dotazníkového výskumu sa mu podarilo získať 
niekoľko nadšencov, členov Matice slovenskej na Zakarpatsku a najmä jej 
predsedu J. Hajniša. Práca išla však veľmi pomaly a s ťažkosťami. Výskum 
pokračoval aj v ďalších rokoch a ukončil sa vlastne až v roku 2003. Celkovo 
bolo vyskúmaných 7 lokalít. Na výskume sa podieľali výskumníci z radov 
miestnej inteligencie a pracovníci Ústavu etnológie SAV – M. Benža, P. Slav-
kovský, R. Stoličná. Výsledkom viacročnej spoločnej práce je monografia 
Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine, ktorá vyšla tlačou v roku 2005. Základ-
ným poznatkovým prameňom, na ktorom vznikla, bolo štatistické 
a kartografické vyhodnotenie dotazníkového výskumu, pri ktorom vzniklo 236 
máp. Poznatky z máp boli ešte doplnené materiálmi z výskumov jazykovedcov 
a rozsahom takmer minimálnymi informáciami, ktoré bolo možné získať 
z literatúry. Práca nie je klasickou monografiou len o spôsobe života, 
o tradičnej kultúre. Okrem klasických etnologických tém bola do nej po prvý 
raz popri kapitole o histórii, ktorá je súčasťou všetkých nami vydaných atlasov 
alebo monografií o tradičnej kultúre slovenských menšín v štátoch strednej 
a južnej Európy, zaradená aj kapitola o jazyku, vlastne nárečí. Monografia má 
preto viac charakter vlastivednej monografie. V súvislosti s tým treba zvlášť 
oceniť kolegiálny prístup jazykovedcov, ktorí dali k dispozícii svoje terénne 
zápisy z výskumov etnológom skôr, ako ich mohli oni sami spracovať 
a publikovať. Monografia je tak historicky prvou tlačou vydanou prácou, ktorá 
o Slovákoch na Ukrajine hovorí komplexnejšie. 

V rámci získaného grantu na jeseň v roku 1997 súbežne s prácami na prí-
prave Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku a začatého výskumu na 
Ukrajine, sa uskutočnil výskum v ďalšej krajine, v ktorej žije slovenská men-
šina, v Poľsku. Terénny výskum sa začal v októbri 1997 a bol ukončený v máji 
1999. Uskutočnil sa v 11 vybraných lokalitách na Orave a na Spiši, kde sa časť 
obyvateľstva hlási k slovenskej etnicite. Okrem vedeckých pracovníkov Ústavu 
etnológie SAV – M. Benžu, Ľ. Falťanovej, P. Slavkovského a R. Stoličnej sa na 
výskume podieľali aj členovia Spolku Slovákov v Poľsku. Po skončení terén-
neho výskumu nasledovalo štatistické a kartografické vyhodnotenie získaného 
materiálu, ktorého sa zúčastnili M. Benža, K. Bičanová, Ľ. Falťanová, L. 
Mlynka, M. Paríková, P. Slavkovský, R. Stoličná, M. Vrzgulová a J. Zajonc. 
Výsledkom štatistického a kartografického vyhodnotenia zhromaždeného do-
kumentačného materiálu zo 170 skúmaných tém bol súbor 670 analytických 
máp, z ktorých bolo na publikovanie vybraných 325. Koncom roka 1999 bol 
rukopis Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku odovzdaný Spolku Slovákov 
v Poľsku na vydanie. Žiaľ, doteraz atlas nebol vydaný. 

V Poľsku sme sa po prvý raz pri našich výskumoch stretli s nedôverou až 
nevraživosťou voči našej práci. Spolok Slovákov v Poľsku nám poskytol mini-
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málnu pomoc, ak za takú možno považovať len poskytnutie mien a adries ich 
funkcionárov v obciach, ktoré boli pre výskum vybraté. Negatívny postoj 
spolku, konkrétne jeho výkonného tajomníka Ľ. Molitorisa, sa prejavil najmä 
po odovzdaní rukopisu atlasu. Najskôr mal pripomienky k textu o histórii Slo-
vákov v Poľsku. Autor sa ich snažil po dohode s ním odstrániť. Pripomienky sa 
neskôr zmenili na výhrady a nakoniec až na jeho úplné odmietnutie. Aby atlas 
vyšiel, dokonca sme súhlasili, aby v ňom, ako v jedinom z atlasov, nebola uve-
rejnená história slovenskej menšiny. Nepomohlo ani to. Neskôr sme zistili, že 
mapová časť bola vytlačená, chýba len dotlačiť úvodné informácie o cieli, 
o skúmaných obciach a zoznam máp. Ani napriek ďalším mnohým prísľubom 
sa vydanie doteraz nepohlo z miesta. Nepomohli ani intervencie slovenskej 
veľvyslankyne v Poľsku, pani M. Vašáryovej. Práca na atlase v Poľsku má ešte 
jedno, taktiež negatívne prvenstvo. Po prvý raz sa ozvali pochybovačné, až 
znevažujúce poznámky na náš výskum aj z úst našich kolegov v ústave. 

V roku 1998 M. Benža, P. Slavkovský a R. Stoličná ponúkli Matici sloven-
skej v Juhoslávii uskutočnenie rozsiahleho výskumu tradičnej kultúry Slovákov 
vo Vojvodine. Zásadný krok v tomto smere zo strany Matice bol urobený v 
novembri 1998 na zasadnutí jej výboru v Kysáči, na ktorom bolo rozhodnuté 
prijať ponúkanú spoluprácu a začať s prípravami na výskum. Formálno-právne 
vzťahy medzi Maticou slovenskou v Juhoslávii a Ústavom etnológie SAV boli 
upravené dohodou o spolupráci, ktorá bola podpísaná vo februári 1999. Dotaz-
níky na výskum boli zaslané do všetkých lokalít v Juhoslávii, v ktorých vo 
väčšom počte žijú Slováci. Sľubný začiatok dohovorenej spolupráce bol preru-
šený vojnovými udalosťami v prvej polovici roku 1999. Výskum napriek ťaž-
kostiam pokračoval aj v rokoch 2000 a 2001, posledný bol realizovaný v prvej 
polovici roku 2002. Skúmanie sa uskutočnilo v 17 osadách rovnomerne rozlo-
žených na území Báčky, Banátu a Sriemu. Z dvoch tretín ho vykonali členovia 
miestnych odborov Matice slovenskej v Juhoslávii, lebo nebolo v silách ani 
v možnostiach vedeckých pracovníkov Ústavu etnológie SAV urobiť celý vý-
skum sami. Na základe štatistického a kartografického vyhodnotenia terénnym 
výskumom získaného materiálu vzniklo 673 analytických máp. Z nich bolo na 
publikovanie vybraných 296 máp. Výsledkom trojročnej práce je Atlas ľudovej 
kultúry Slovákov v Juhoslávii, ktorý vyšiel v roku 2002 tlačou.  

Práca na Atlase ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii, napriek zlej skúse-
nosti z Poľska obnovila našu vieru, že ešte existujú organizácie a ľudia, ktorí 
majú záujem o svoju históriu a kultúru, ktorí majú záujem aj o našu prácu. 
Matica slovenská v Juhoslávii v osobe svojho predsedu R. Surového sa nám, 
napriek ťažkostiam, ktoré Juhoslávia v tom období prežívala, snažila maxi-
málne pomôcť. Nie všade bola možnosť ubytovať sa v hoteli alebo penzióne, 
bývali sme preto aj na súkromí. Na súkromí sme bývali aj pri výskume 
v rumunskom Bihore. Boli sme v Juhoslávii pred jej bombardovaním, aj po 
bombardovaní. V celej krajine nebol niekoľko rokov benzín. Most, po ktorom 
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sme v Novom Sade prechádzali cez Dunaj pri jednej ceste, bol pri našej druhej 
ceste už v troskách, ktoré trčali z vôd Dunaja. Skúmali sme v obci, ktorá je 
predmestím mesta Pančevo, ktoré bolo priamo zasiahnuté bombami. Vojnové 
pomery nepridávali na pohode potrebnej k výskumu, ale výskum sa napriek 
tomu robil. Najnepríjemnejší zážitok z výskumu v Juhoslávii je spojený 
s jedným naším príchodom z Chorvátska. Nesledovali sme pomery a do Juho-
slávie sme vstupovali v čase generálneho štrajku. Hraničná polícia a colníci sa 
ku nám, v ktorých videli nepriateľsky zaujatých novinárov, správali viac ako 
nepríjemne. O to viac nás neskôr potešilo, keď sme sa dozvedeli, že atlas kupo-
vali aj Srbi. Zaujal ich nielen obsahom, ale aj tým, že bol vydaný nielen 
v slovenskom, ale aj v srbskom jazyku. 

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že všetky práce, atlasy aj monografie, 
ktoré sme z našich výskumov doteraz vydali, boli vydané dvojjazyčne. Popri 
slovenskom jazyku aj v jazyku príslušného majoritného národa, v prostredí 
ktorého slovenská menšina žije. Okrem Srbska to veľmi uvítali aj na Ukrajine. 

V roku 1999 si riešiteľský kolektív znovu podal na vedeckú agentúru MŠ 
SR a SAV VEGA žiadosť o grant na vedecký projekt Tradičná kultúra sloven-
ských menšín v južnej Európe. Cieľom projektu bolo tentoraz získanie ucele-
ného súboru poznatkov o tradičnej kultúre a etnickej histórii slovenských men-
šín žijúcich v Juhoslávii a Chorvátsku. Aj v tomto prípade sme vedecký grant 
na roky 2000–2003 získali. O výskume v Juhoslávii bolo konštatované už 
vyššie.  

V rokoch 2000 a 2001, súbežne s výskumom v Juhoslávii, sa začal výskum 
aj v Chorvátsku. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo získať výskumní-
kov z radov krajanskej inteligencie, výskum v 8 lokalitách urobili pracovníci 
ústavu. Na žiadosť J. Kvasnovského – predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, 
ktorý v roku 2002 slávil 10 rokov svojej činnosti, nebola na prvé sprístupnenie 
výsledkov výskumu v Chorvátsku zvolená kartografická ale textová forma 
publikovania. Prvým publikovaným výsledkom bola monografia Ľudová kul-
túra Slovákov v Chorvátsku (2002). Pri jej písaní využili autori okrem terénnym 
výskumom získaného dokumentačného materiálu aj všetky dostupné knižne 
alebo časopisecky publikované informácie. Pri zhromažďovaní dokumentač-
ného materiálu v teréne sa však dôsledne pridŕžali zásad práce kartografickej 
metódy. Pracovali s tým istým dotazníkom ako pri výskumoch v Maďarsku, 
Rumunsku, Poľsku a Juhoslávii. Ďalším výsledkom vyššie spomínaného vý-
skumu v Chorvátsku je Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku (2005), 
ktorý tak isto vznikol na žiadosť Zväzu Slovákov v Chorvátsku, najmä jeho 
nového predsedu A. Kurica. V atlase je publikovaných 219 máp. 

Výskum v Chorvátsku je jediným, ktorý celý urobili pracovníci Ústavu et-
nológie SAV vlastnými silami. Rovnako je jediným prípadom, keď bol získaný 
materiál spracovaný aj v textovej aj v mapovej podobe. S výskumom 
v Chorvátsku je spojená ešte jedna zvláštnosť. Do vydania monografie existo-
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vala len jedna knižná práca o histórii Slovákov v Chorvátsku (Ušak, 1978). Po 
vydaní monografie sa príslušníci krajanskej inteligencie doslova rozpísali. Za 
tri roky vydali niekoľko knižných publikácii. Dokonca pripravili a vydali aj 
dvojstranný, chorvátsko-slovenský a slovensko-chorvátsky slovník s viac ako 
20 tisícami slov. Teší nás, že sme aj takouto formou prispeli k oživeniu života 
slovenskej menšiny v Chorvátsku. 

Vypublikovaním Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku sa skončili 
naše výskumy slovenských menšín v šiestich krajinách strednej a južnej Eu-
rópy. Získaný materiál sa však priam ponúkal na ďalšie, sumarizujúce spraco-
vanie. Preto sme v roku 2002 znovu, už po tretí raz, požiadali vedeckú agentúru 
MŠ SR a SAV VEGA o grant na vedecký projekt Tradičná kultúra slovenských 
menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. Cieľom 
projektu bolo vytvorenie obrazu spôsobu života a tradičnej kultúry slovenských 
menšín v štátoch strednej a južnej Európy, ktorý by mal vzniknúť na základe 
vedecky utriedených poznatkov, ktoré boli získané prostredníctvom projektov 
v predchádzajúcich rokoch. Projekt, plánovaný na roky 2003 až 2005, sme 
získali. Výsledkom trojročnej práce, okrem monografie Ľudová kultúra Slová-
kov na Ukrajine a Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku, je rukopis 
Atlasu tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe, ktorého 
mapová časť obsahuje 202 máp a komentárová časť 130 strán textu. Obsah 
atlasu je rozdelený do 10 kapitol, ktoré podávajú obraz o vybraných javoch 
tradičnej kultúry v období prvej polovice 20. storočia, ako súčasti spôsobu 
života slovenských menšín žijúcich v Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, Ru-
munsku, Chorvátsku, Srbsku a v Bulharsku. Pri jeho tvorbe ako databáza slú-
žilo 1 861 doteraz publikovaných máp, ktoré obsahujú materiál zo 78 skúma-
ných lokalít. Atlas predstavuje pokus o historicky prvú súbornú prácu 
z problematiky tradičnej kultúry slovenských menšín žijúcich v štátoch strednej 
a južnej Európy, ktorá sa ňou zaoberá súborne, na celom území strednej 
a južnej Európy a nie jednotlivo v každom štáte zvlášť. 

 
Výskum spôsobu života a tradičnej kultúry slovenských menšín v zahraničí 

na pôde Ústavu etnológie sa začal v roku 1955 kolektívnym výskumom 
v Maďarsku, ktorý po troch rokoch skončil. V roku 2005 sa uzavrel 15-ročný 
kolektívny, rovnako zameraný výskum v Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, 
Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku a v Bulharsku. Z prvého kolektívneho vý-
skumu v 50. rokoch 20. storočia a individuálnych výskumov v nasledujúcich 
rokoch vzniklo niekoľko štúdií. Z výskumov uskutočnených v rokoch 1991 až 
2005 vzniklo sedem knižných publikácií – päť atlasov a dve monografie. 
S výnimkou bývalej Juhoslávie a Bulharska každá publikácia, ktorá v týchto 
rokoch vznikla, je prvou publikovanou prácou, ktorá súborne vypovedá 
o spôsobe života a tradičnej kultúre slovenských menšín v prvej polovici 20. 
storočia, ktoré žijú v jednotlivých štátoch strednej a južnej Európy. 
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Výskum ukázal, že kolektívna práca prináša väčšie a z vedeckého hľadiska 
závažnejšie výsledky ako individuálne projekty. Dobrá organizačná práca do-
káže zvládnuť aj veľké výskumné kolektívy. Výskumov v teréne sa okrem 
štyroch pracovníkov ústavu zúčastnilo 111 terénnych výskumníkov z radov 
krajanskej inteligencie. Štatistického a kartografického vyhodnotenia terénnym 
výskumom získaného dokumentačného materiálu sa popri troch nosných rieši-
teľoch všetkých projektov zúčastnilo ďalších 21 vedeckých pracovníkov 
z niekoľkých etnologických inštitúcií. 

Riešitelia všetkých troch vyššie spomínaných projektov pri každom z nich 
deklarovali, že teoreticky a metodicky vychádzajú z poznatkov Etnografického 
atlasu Slovenska a nadväzujú na ne. Svoje predsavzatia konkrétnymi výsled-
kami aj naplnili. Všetkých päť vzniknutých atlasov možno preto vo vzťahu 
k Etnografickému atlasu Slovenska považovať za jeho komplementárne súčasti. 
Autori Etnografického atlasu Slovenska svoje poznatky využili, spolu so svo-
jimi ďalšími znalosťami, keď pripravili publikáciu Slovensko : Európske kon-
texty ľudovej kultúry (Stoličná a kol., 1997, 2000). Etnografický atlas Slovenska 
podal po prvý raz obraz jeho tradičnej kultúry, ktorý bol založený na poznat-
koch z 250 lokalít rovnomerne rozložených po celom území Slovenska. Bol to 
obrovský posun oproti v minulosti vzniknutým syntézam, ktoré stavali na po-
znatkoch z podstatne menšieho počtu lokalít. Monografia Slovensko: Európske 
kontexty ľudovej kultúry predstavuje ďalší, vyšší stupeň súborného pohľadu na 
tradičnú kultúru Slovenska, pretože ju po prvý raz v histórii slovenskej etnoló-
gie zaraďuje do stredoeurópskych súvislostí. 

Ambíciou troch riešiteľov vyššie spomínaných atlasov – M. Benžu, P. 
Slavkovského a R. Stoličnej je pokúsiť sa v nasledujúcich rokoch o podobnú 
prácu. Porovnaním výsledkov Etnografického atlasu Slovenska a Atlasu tradič-
nej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe chcú analyzovať a 
objasniť väzby tradičnej kultúry slovenských menšín, ktoré žijú v štátoch stred-
nej a južnej Európy na tradičnú kultúru Slovenska. Vzniknutá práca 
a monografia Slovensko: Európske kontexty ľudovej kultúry by tak mali spolu 
vytvoriť komplementárny obraz o tradičnej kultúre Slovenska a Slovákov 
v strednej a južnej Európe.  
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Riadenie a plánovanie na vedeckom pracovisku 
 

Gabriela Kiliánová 
 

 
Kľúčové slová: riadenie, plánovanie, ľudské zdroje, finančné zdroje, projekty 
Key words: management, planning, human resources, financial resources, projects 
 
The author discusses several questions about management and planning in a research 
institute. She devotes her attention especially to the development of human resources 
and raising financial resources for research and applied projects. The discussed issues 
are demonstrated by an example which is the Institute of Ethnology of Slovak Academy 
of Sciences in Bratislava. 
 

Redakcia Etnologických rozpráv ma požiadala, aby som reflektovala svoje 
pôsobenie vo funkcii riaditeľky z pohľadu organizácie vedeckého pracoviska 
a podelila sa s čitateľmi o svoje skúsenosti v „manažmente vedy“. V tejto eseji 
sa preto pokúsim sumarizovať niekoľko názorov a predstáv o činnosti vedec-
kého ústavu a riadení vedeckého kolektívu. Sústredím sa najmä na administra-
tívne a organizačné otázky a nebudem sa venovať odbornej, vedeckej stránke 
činnosti, hoci v praxi sa vedecká a organizačná činnosť prelínajú a nedajú od-
deliť. Obe činnosti je potrebné rozvíjať spolu pri vytváraní strategického plánu 
práce akéhokoľvek vedeckého kolektívu. 

 
Kvalifikácia na riadiacu funkciu 
 

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) je vedecké pracovi-
sko, ktorého hlavným poslaním je základný výskum. Zároveň ÚEt SAV pred-
stavuje jediné neuniverzitné pracovisko v odbore etnológia na Slovensku, ktoré 
sa venuje tretiemu stupňu univerzitného štúdia, teda výchove doktorandov. 
Riadiaci pracovník by preto mal mať skúsenosti v oboch hlavných smeroch 
činnosti ústavu.  

31. júla 2000 končilo druhé funkčné obdobie Dušana Raticu, CSc. vo 
funkcii riaditeľa Ústavu etnológie SAV. Na základe výsledku výberového ko-
nania nastúpila som 1. augusta 2000 do funkcie riaditeľky po mojom predchod-
covi. V čase, keď som svoju novú funkciu začala vykonávať, nemala som špe-
ciálne vzdelanie v oblasti manažmentu vedy ani pedagogické vzdelanie. Do 
funkcie som však vstupovala s istými skúsenosťami v organizovaní, riadení 
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a plánovaní vedeckej a pedagogickej práce, ktoré som nadobudla z troch zdro-
jov. 

V rokoch 1993–1998 som pracovala ako vedecká tajomníčka a po skončení 
funkcie vedeckej tajomníčky zostala som v rokoch 1998–2000 zástupkyňou 
riaditeľa. Práca v spomenutých funkciách ma poučila o administratíve, hospo-
dárskej, personálnej a inej agende výskumného pracoviska. V neposlednom 
rade som sa dostala do styku s kolegyňami a kolegami na riadiacich postoch 
v iných pracoviskách a na Predsedníctve SAV, čo rovnako uľahčilo moju ne-
skoršiu činnosť ako riaditeľky. 

Druhý a významný zdroj poznatkov tvorili moje skúseností zo zakladania 
a potom spustenia nového študijného odboru Európske štúdiá v Academii 
Istropolitane, neskôr v Academii Istropolitane Nove (AINova). V prvej polovici 
90. rokov táto inštitúcia prijímala cielený transfer vedomostí a zručností (odo-
vzdávanie know-how) zo strany viacerých popredných univerzít 
a akademických odborníkov zameraných na nové formy riadenia a vzdelávania. 
Tu som sa naučila niečo z umenia ako písať projekty, získavať spolupracovní-
kov, organizovať prácu a pracovný tím. Po založení Európskych štúdií som 
v Academii Istropolitane začala aj učiť. 

Skutočnosť, že svoje prvé ostrohy v organizovaní, čiastočne aj v riadení 
a potom plne v učení som nadobúdala na medzinárodnom pracovisku a zároveň 
spolu s novým cudzím jazykom (angličtina) mi celý proces určite neuľahčilo. 
Na druhej strane takýto „sťažený“ štart mi veľmi veľa dal. V spätnom pohľade 
by som asi najviac vyzdvihla skúsenosti z toho, ako rokovať s ľuďmi z rôznych 
odborov a rôznych krajín a ako takú pestrú skupinu spolupracovníkov združiť 
pre spoločný projekt.  

V pedagogickej činnosti som v podstate naplno začínala tiež pred medziná-
rodným alebo neslovenským publikom. V prípade AINovy išlo zväčša 
o odborovo nejednotnú zbierku poslucháčov zo Slovenska, z rôznych krajín 
východnej a západnej Európy, ba i zámoria. V tom istom období som začala 
pravidelne učiť aj na Viedenskej univerzite pre poslucháčov európskej etnoló-
gie z Rakúska, Nemecka a iných európskych krajín (napríklad Nórsko alebo 
Poľsko). V oboch prípadoch som sa musela nielen starostlivo pripravovať (čo 
je samozrejmosť), ale i neustále počítať s neočakávanými reakciami. Všetky 
tieto skúsenosti sa mi neskôr zišli pri vytváraní seminára doktorandov v ÚEt 
SAV.  

Tretím zdrojom informácií najmä pre oblasť doktorandského štúdia sa stali 
moje opakované pobyty na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Floren-
cii (1992, 1993, 1994). Vzhľadom na to že, EUI je jedným z najpoprednejších 
škôl pre tretí stupeň univerzitného vzdelávania v sociálnych a humanitných 
vedách, mohla som tu sledovať spôsob organizovania vedeckého dokto-
randského štúdia i plánovania a realizovania celoeurópskych vedeckých vý-
skumných projektov. 

Suma sumarum však musím konštatovať, že moje vzdelanie na riadiacu 
funkciu bolo nesystematické, získané na základe empirických skúseností. Až po 
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nástupe za riaditeľku absolvovala som vo februári 2002 trojdňový manažérsky 
kurz, ktorý práve vtedy pripravilo Predsedníctvo SAV (P SAV). Kurz sa 
orientoval na plánovanie práce a riadenie tímu. Neobsahoval zložku zameranú 
na získavanie alebo písanie projektov.  

 
Koordinovanie a plánovanie činnosti na vedeckom pracovisku 
 
Finančné zdroje 
 

Ústav etnológie SAV je samostatný právny subjekt. To znamená, že ria-
diaci pracovník je štatutár s plnou právnou a hospodárskou zodpovednosťou. 
Z tohto jednoduchého faktu by mohli vyplývať dve jednoduché skutočnosti: že 
riaditeľ/riaditeľka má možnosti samostatne konať, získavať i strácať finančné 
zdroje a tiež formovať personálnu politiku pracoviska. Avšak realita nie je až 
taká jednoduchá. 

ÚEt SAV je štátna (rozpočtová) organizácia, ktorá dostáva finančné zdroje 
zo samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu prostredníctvom Predsedníctva SAV, 
teda cez jednu inštanciu. Na výšku financií, ktoré ústav získal zo štátneho roz-
počtu prostredníctvom P SAV, riaditeľ donedávna nemal veľa systémových 
možností vplývať. Po roku 1989 zaviedli sa v SAV síce pravidelné hodnotenia 
pracovísk, čiže akreditácie v štvorročnom rytme, avšak tieto nemali výrazný 
dopad na rozpočet ústavov. (Táto situácia sa čiastočne zmenila po roku 2000, 
keď akreditácie nadobúdali väčší vplyv na financie pracoviska, tak na bežné 
a kapitálové výdavky, ako i na mzdové prostriedky. Od roku 2007 sa očakáva 
ešte výraznejší dopad na financie podľa výsledkov akreditácie jednotlivých 
ústavov.) 

V čase, keď som nastúpila do funkcie riaditeľky, bolo pracovisko 
v najvyššej akreditačnej kategórii A. Napriek tomu finančná situácia ústavu sa 
zhoršovala, pretože naďalej postupoval všeobecný pokles priamych financií zo 
štátneho rozpočtu a zároveň neustále narastali náklady na vedeckovýskumnú 
prácu (terénne výskumy, vedecká literatúra, publikovanie) i na najnutnejšiu 
prevádzku pracoviska (voda, energie, poštovné atď.). Reálna finančná skutoč-
nosť a zároveň i politika P SAV smerovali k tomu, aby sa pracoviská oriento-
vali viac a viac na prostriedky z projektov.  

Pracovníci Ústavu etnológie mali už od začiatku 90. rokov skúsenosti 
s grantovými projektmi Grantovej agentúry vedy (GAV) a neskôr Vedeckej 
grantovej agentúry (VEGA), no i tu sa financie stenčovali. Veľmi jednoducho 
povedané, projekty VEGA začiatkom 21. storočia neposkytli dostatok financií 
ani na výskumy, ani na publikačné výstupy. A financie prideľované priamo do 
ústavov už vôbec nie. 

Preto sa stalo nevyhnutnosťou, avšak rovnako i prestížou, získať medziná-
rodné projekty, pokiaľ možno projekty Európskej únie (v prípade vedeckého 
pracoviska najmä projekty 5. rámcového programu EÚ a 6. rámcového prog-
ramu EÚ), bilaterálne a multilaterálne programy, napríklad podpory z Akcie 
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Rakúsko – Slovenská republika, Medzinárodný Visegrádsky fond a iné. Na 
národnej úrovni bolo potrebné stať sa koordinátorom alebo sa zapojiť do väč-
ších, zväčša do viacodborových projektov akými sú napríklad centrá excelen-
tnosti SAV alebo štátne programy výskumu a vývoja. Preorientovanie sa na 
tieto druhy projektov pomohlo Ústavu etnológie SAV od roku 2001 postupne 
zlepšovať financie v kategórii bežných a kapitálových prostriedkov. 

 
Ľudské zdroje 

 
Najväčším bohatstvom každého vedeckého pracoviska sú kvalifikovaní 

vedeckí, odborní a iní pracovníci, efektívny a výkonný kolektív. Kvalitných, 
erudovaných a výkonných pracovníkov nie je možné získať zo dňa na deň. 
Dostatok financií, v tomto prípade najmä mzdových prostriedkov, síce napo-
máha a podporuje vytváranie dobrého vedeckého kolektívu, avšak nie je to 
cesta celkom priamočiara. Teoreticky (v našom prípade naozaj najmä teore-
ticky) si síce tých najlepších môžete kúpiť, ale tým ste ešte nevytvorili fungu-
júci úspešný vedecký tím. Nazdávam sa, že financie sú veľmi dôležité, no nie 
samospasiteľné. Personálna politika sa, podľa môjho názoru, zakladá tak na 
peniazoch ako i na iných skutočnostiach, povedané módnym jazykom stojí na 
niekoľkých pilieroch. 

Prvý pilier by mal pozostávať z jasných a každému všeobecne známych 
zásad, čo tvoria práva a povinnosti pracovníkov a ako sa vytvára mzda. Práva a 
povinnosti pochopiteľne stanovuje zákonník práce, rovnako i organizačný po-
riadok a iné dokumenty pracoviska. Je tu však dôležitá „nepísaná“ časť pravi-
diel, ktorá sa odráža v bežnej praxi. Z nepísaných pravidiel pokladám za dôle-
žitú najmä snahu priblížiť sa dobrej úrovni „štábnej kultúry“. Inými slovami, 
aby organizačná práca v inštitúcii bežala podľa možností čo najviac rutinne, 
hladko, bez nervozity a hektiky a aby tomuto stavu napomáhali všetci pracov-
níci. Aby, pokiaľ možno, prevládala uvoľnená atmosféra založená na vzájom-
nej dôvere a rešpekte. 

Čo sa týka mzdy, pohybujeme sa v štátnej inštitúcii, preto výšku základnej 
mzdy určuje mzdová tabuľka daná zákonom. Je tu však ešte možnosť pohybli-
vej zložky – teda osobných príplatkov a odmien. Hoci táto zložka na praco-
visku nemusí tvoriť významnú časť miezd, myslím si, že jej úloha napriek tomu 
nie je zanedbateľná. Predsa len predstavuje ocenenie a uznanie za vykonanú 
prácu, za úsilie a pracovné nasadenie konkrétneho človeka. Za posledné roky sa 
v Ústave etnológie na základe diskusií v rade riaditeľky vytvorili zásady bodo-
vého systému hodnotenia práce vedeckých pracovníkov, ktoré boli následne 
prediskutované na celoústavných fórach. Nie je to samozrejme ideálny systém 
(ideálny sa asi ani nedá vytvoriť). V prvom rade dáva obraz o kvantitatívnych 
výsledkoch, avšak nemožno povedať, že kvalitatívne kritéria v tomto systéme 
vypadávajú zo zreteľa. Vzhľadom na to, že sa diferencujú médiá, kde a ako sa 
výsledky publikovali (doma, v zahraničí, karentované a iné časopisy atď.), kde 
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a ako pracovník pôsobil, akého druhu sú jeho projekty a podobne, odráža sa 
v prijatom hodnotení i kvalitatívny akademický zreteľ. 

Druhý pilier personálnej politiky pozostáva z výchovy nových pracovní-
kov, v našom prípade najmä prostredníctvom doktorandského štúdia. Priro-
dzený cyklus generačnej obmeny vytvára niekoľkoročnú perspektívu, počas 
ktorej je možné pripravovať mladé kolegyne a kolegov na ich definitívny vstup 
do vedeckého kolektívu pracoviska. V Ústave etnológie sa od roku 2000 začal 
organizovať seminár doktorandov, ktorý od počiatku slúžil nielen pre PhD 
poslucháčov z vlastného pracoviska. Napomohla tomu skutočnosť, že prvými 
vedúcimi seminára sa stali tak Juraj Podoba (z ÚEt SAV), ako i Martin Kanov-
ský (v tom čase ešte pracovník Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenského). Formálna organizácia i obsahová náplň seminára sa 
v nasledujúcich rokoch neustále vyvíjali. Preto, keď pracovisko v roku 2005 
pripravovalo podklady na akreditáciu doktorandského štúdia podľa nového 
vysokoškolského zákona, v ktorom sa vyžaduje presne formulovanie systému 
seminárov, prednášok a iných študijných povinnosti, mohlo sa už oprieť nielen 
o skúsenosti univerzitných pracovísk, ale aj o svoje vlastné. Naviac, vďaka 
zapojeniu pracoviska do 5. rámcového programu EÚ od roku 2001 (od roku 
2005 do 6. rámcového programu) schémy Marie Curie na výmenu doktorandov 
medzi európskymi vzdelávacími inštitúciami v projekte „Európsky doktorát 
v sociálnej histórii Európy a oblasti Stredomoria“, otvorili sa pre doktorandov 
nové, veľmi dobré vzdelávacie možnosti. Jednak sa slovenským adeptom uľah-
čila cesta na získanie štipendia a možnosti štúdia na zahraničných univerzitách. 
Na druhej strane začali od roku 2002 prichádzať na pracovisko zahraniční 
doktorandi. Aj vďaka nim sa podporovala istá medzinárodná klíma v ÚEt SAV, 
získavali sa nové odborné kontakty, vytvárali sa predpoklady pre nové pro-
jekty. Cesta to nebola ľahká, pretože na počiatku ani pracovisko, ani príslušné 
iné zložky SAV (napríklad technicko-hospodárska správa) nemali skúsenosti 
s administratívou európskeho projektu. Situáciu komplikovala slovenská legis-
latíva, ktorá nebola pripravená na projekty tohto typu. Naviac Slovensko v tom 
čase ešte nebolo členom EÚ. Inak povedané, byrokratické prekážky, ktoré 
vstupovali do celého procesu, boli niekedy do zúfania. Napriek tomu projekt 
postupoval a v súčasnosti sa zahraniční poslucháči zapájajú do činnosti dokto-
randského seminára v ÚEt SAV, čo je situácia predsa nie celkom bežná na 
pracoviskách SAV. 

Netvrdím, že štúdium v zahraničí je jediným kritériom kvality budúceho 
vedeckého pracovníka. Napovedá však veľa o schopnosti napísať úspešný 
vedecký projekt, adaptovať sa na nové podmienky, zvládnuť cudzí jazyk, čo sú 
všetko dôležité ukazovatele o schopnostiach budúceho pracovníka. Je preto 
dobré, že pracovisko má možnosť posúdiť tieto schopnosti doktoranda ešte 
pred jeho definitívnym vstupom do vedeckého kolektívu. 

Tretí a veľmi dôležitý pilier personálnej politiky by mala byť snaha pos-
kytovať priestor pracovníkovi, usilovať sa pochopiť individuálne schopnosti 
každého člena kolektívu a podľa toho podporovať ambície a orientáciu na ve-
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deckú i inú prácu každého jednotlivca. Postupom času sa nazdávam, že táto 
úloha je jedna z najdôležitejších i zároveň najťažších v riadení, pretože môže 
rovnako zlepšiť ako aj rýchlo zhoršiť pracovnú atmosféru. Jednou z ciest, ako 
dospieť k dobrému, vyváženému a efektívnemu tímu je naisto úsilie o čo naj-
otvorenejší dialóg a hľadanie konsenzu. V riadení sa dá postupovať direktívne 
alebo prísť k výsledku na základe hlasovania väčšiny. Avšak zväčša najpro-
duktívnejší sa stáva taký výsledok, ku ktorému kolektív dospel konsenzom, 
teda, že s výsledkom rokovania sa stotožnil viac-menej každý, respektíve vý-
sledok rokovania skoro každý dokáže prijať. Takýto postup v rokovaní je nie-
kedy zdĺhavejší, avšak podľa môjho názoru sa z dlhodobého hľadiska vždy 
vypláca. Dobrá či zlá klíma na pracovisku v mnohom určuje chuť alebo nechuť 
púšťať sa do práce. Dokonca si myslím, že vedecký kolektív je schopný zniesť 
isté obdobie horšie finančné podmienky a veľa práce, ak v celom úsilí vidí 
zmysel i dôvod a ak sa pri takomto postupe bral ohľad na jeho názor. Identifi-
kovanie sa s vlastným pracoviskom a lojalita sa stávajú preto dôležitými pred-
pokladmi pre úspešnú činnosť celého tímu. 

 
Očakávaný vývoj 
 

Na základe informácií o fungovaní vedeckých pracovísk v starých štátoch 
EÚ, v USA a Kanade možno predpokladať, že ďalší vývoj v plánovaní činností 
na vedeckých pracoviskách na Slovensku, v SAV celkom iste, sa bude ešte viac 
orientovať na systém projektov. Proti tomuto trendu by nebolo treba namietať, 
keby na Slovensku existoval viacnásobný a rozličný systém získavania projek-
tov (medzinárodné programy rovnako ako národné programy, fungujúce nadá-
cie na medzinárodnej i na národnej úrovni atď.) a keby inštitucionálny základ 
vytváral dostatočnú bázu pre takúto činnosť. Problémom je tiež, že zatiaľ väč-
šina projektov na národnej úrovni dáva možnosť získať realizačné peniaze, ale 
nie mzdové prostriedky, a teda zväčša neumožňuje nabrať nových pracovníkov. 
Hoci aj tu sa situácia mení (napríklad Agentúra na podporu vedy a výskumu), 
sme ešte skôr na začiatku tejto cesty a najmä na začiatku skúseností s takouto 
cestou.  

Budúcnosť schopných vedeckých pracovísk vidím v nových projektoch, 
ktoré vytvárajú priestor na „zosieťovanie“ sa na národnej úrovni, v zapájaní sa 
do medzinárodných tímov i v skúšaní si síl vo viacodborových kolektívoch. 
Popri doterajších jednoodborových, ale hĺbkových, špeciálnych projektoch 
práve v tom vidím ďalšie odborné výzvy. To, že nové projekty so sebou ponesú 
i nové podnety na skvalitnenie riadenia a plánovanie činnosti, možno očakávať. 
(Samozrejme, na druhej strane viaceré, napríklad práve EÚ projekty, sa vyzna-
čujú zložitou, ba i nepochopiteľnou byrokraciou. To je však ďalší problém, 
ktorý nie je možné v tejto eseji rozoberať.) 
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Záver 
 

Nazdávam sa, že nároky na „manažment vedy“ na Slovensku narastajú 
a úspešný riadiaci pracovník bude perspektívne potrebovať ešte viac vedomostí 
v administratíve, v ekonomických, právnych a iných otázkach. Vhodná 
a potrebná by bola spolupráca s poradcom (špecialistom), ktorý by pomáhal 
s administratívnou stránkou nových návrhov na projekty i s ich následnou reali-
záciou. K vytvoreniu takéhoto miesta na úrovni Úradu SAV smerujú iniciatívy 
Snemu SAV a dúfam, že budú čoskoro úspešné. Rovnako predpokladám, že do 
budúcnosti bude narastať potreba vyhľadávať špecializované právne, ekono-
mické a iné konzultácie s odborníkmi. Napriek týmto očakávaným trendom si 
myslím, že vedeckého pracovníka bude na mieste riadiaceho pracovníka len 
ťažko môcť nahradiť profesionálny manažér. 

Hlavnou úlohou riadiaceho pracovníka vo vedeckom ústave totiž naďalej 
zostáva podnecovať a usmerňovať vedecký výskum, čo sa ťažko dá robiť bez 
základných skúseností v odbore (alebo aspoň v príbuznom odbore). Vedeckým 
cieľom a vedeckej vízii pracoviska som sa vzhľadom na tému tejto eseje neve-
novala. Avšak je zrejmé, že práve formulovanie konkrétnych vedeckých cieľov 
a dlhodobejších horizontov vedeckého výskumu – čiže vízie, to sú hlavné úlohy 
riadiaceho pracovníka v úzkej spolupráci s inými orgánmi (vedecká rada, rada 
riaditeľa) a vôbec so všetkými pracovníkmi. Úspech vedeckého pracoviska 
predsa nie je v počte akýchkoľvek projektov, ale v počte cielených, úspešných 
a prestížnych projektov. Takéto projekty možno spravidla získať vďaka zaují-
mavým nápadom a neošúchaným ideám. Riadiaci pracovník na základe vedo-
mostí v odbore by mal takýmto projektom napomáhať, iniciovať ich a vytvárať 
im priestor. Na druhej strane témy vedeckých projektov na pracovisku by ne-
mali byť bezbrehé. Je rozumné a vhodné odvodzovať ich od prediskutovaných 
vedeckých cieľov pracoviska (je potrebné ich vždy po istých obdobiach nanovo 
formulovať a o nich diskutovať), pretože tým sa vytvára istý profil a zameranie 
pracoviska, ktoré ho charakterizujú i odlišujú od iných výskumných ústavov. 
A samozrejme konečný úspech v činnosti pracoviska sa prejavuje v kvalitných, 
početných, sumarizujúcich alebo naopak v novátorských vedeckých výstupoch. 
Všetky ostatné činnosti, ktorými som sa podrobne zaoberala v tejto eseji, to-
muto cieľu majú slúžiť a vytvárať preň podmienky.  

Nápady a idey, rovnako ako flexibilnosť alebo schopnosť prijímať nové 
cesty majú v hlave každého človeka časom svoje limity. Hrozí nebezpečenstvo, 
že pracovník upadne do rutiny. Práve preto pokladám výmenné lehoty na 
postoch riadiacich pracovníkov za veľmi rozumné a užitočné riešenie. Treba 
predsa prichádzať vždy s novými myšlienkami. Kontinuita a rutina je 
v „manažmente vedy“ nanajvýš potrebná. Lenže iba s rutinou by sme sa ďaleko 
nedostali a najmä by sme popreli kľúčovú úlohu pracoviska základného vý-
skumu: tá totiž spočíva vždy nanovo v hľadaní a nachádzaní bádateľskej inven-
čnosti. 
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Od výskumu k syntéze 
(Ľudové tradície o zbojníkoch na poľsko-slovenskom pomedzí 

v spomienkach etnológa) 
 

Viera Gašparíková 
 

 
Kľúčové slová: Medzinárodná komisia pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na 
Balkáne, zbojnícka tradícia, poľsko-slovenské pomedzie, Juraj Jánošík, medzinárodná 
syntéza o zbojníkoch, folkloristické bádanie 
Key words: International Commission for Studies of the Carpathian and Balkan Folk 
Culture, outlaws’ tradition, Polish – Slovak borderland, Juraj Jánošík, International 
synthesis in outlaws, folkloristic research 
 
The author outlines the development of an interest in outlaw in both Slovak folklore 
studies (since 1950) and in the folklore studies in the Carpathian area linking it to the 
history of the Institute of Ethnology at Slovak Academy of Sciences. First part focuses on 
research on outlaw tradition in Slovakia. In the second part the author analyses 
differences in the perception of particular outlaws (e.g. Juraj Jánošík, Michal Vdovec, 
Karol Poroňský called Karolicek) in folkloric traditions of both Slovaks and Poles. She 
also examines preparation of the synthetic work in outlaw in the Carpathian region 
resulting from the co-operation within International Commission for Studies of the 
Carpathian and Balkan Folk Culture in the years 1976-2002 and also after the ending 
of this institution. 

 
Svoj príspevok, napísaný pri príležitosti významného výročia založenia 

Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied (NÚ SAV) v Bratislave, ktorý 
sa stal mojím „domovom“ na takmer štyridsaťpäť rokov a kvôli mojej aktuálnej 
pracovnej atmosfére, v ktorej dominujú ľudové tradície o zbojníkoch, začnem 
predsa len trochu netradične. Niet na Slovensku človeka z akejkoľvek generá-
cie, čo by nepoznal pieseň spojenú s menom legendárneho zbojníka Jánošíka. 
A ak aj nemal možnosť zoznámiť sa s ňou v domácom prostredí, v rôznych 
interpretáciách sa mu zafixovala v pamäti prostredníctvom vystúpení folklór-
nych súborov alebo masmédií. Z mnohých variácií vyberám nasledovnú: 
 
Čo sa stalo nove 
v tom liptovskom dvore, 
ulapeli Janošička 
pri milej v komore. 

 
Keď ho ulapeli, 
hneď ho poviazali 
a do mesta Mikuláša 
odšikovať dali 

(Poloczek 1952 : No 203). 
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Nie je náhodné, že som počas terénneho výskumu v roku 1960 zapísala 
túto istú pieseň v poľskej verzii od Jana Symaniaka-Stasela na poľskej strane 
Tatier – v doline Kościeliskej. 
 
Co sie stało w borze 
na luptowskim dworze? 
Ułapili Janosika 
z dziwcinom w komorze. 

Jag go ułapili, 
tak go związali 
i do miasta Mikułasa 
uodprowadzić dali 

(Gašparíková 1964 : 123).1 
 
A ešte aspoň začiatok jednej ukážky, ktorá nás v myšlienkach prenesie 

priamo na poľskú stranu Tatier do obdobia prvých rokov 20. storočia. Rozprá-
vanie v podobe spomienky zaznamenal v Zakopanom vynikajúci znalec Pod-
halia, jazykovedec a etnograf Juliusz Zborowski od neznámeho gorala: 

Dawniej to było weselej na świecie jak dziś. Dzisiok ani ci śpiewać nie 
pozwolom na drodze, ani w karcmie do zdechu, a i bitek godnyk dzisiok nie ma. 
To nie tak prędzyj bywowało, keik był młodsy. 

Ej, chłopce, to ci powiem, co sie świat cołke pseonacył. O, pseonacył sie, 
pseonacył! 

Kiebyk tak umar dwiaścia, abo śtyrdzieści lat tymu, a dzisiok sie obudził, 
to byk nie uznał, cy jo jest znowu w Zakopanym. – No, alek nie umar, jako 
widzis, inok zyl za ten cas, to sie patrzem sam na własne ocy, co sie dzieje; 
mnie ta juz nic nie dziwne, bok juz siła przewidził...  

(Zborowski 1929 : 298–330; Zborowski 1972 : 486–487). 
 
Týmto spomienkovým rozprávaním chcem vymedziť problematiku zboj-

níckych tradícií nielen teritoriálne na poľsko-slovenské pomedzie, ale aj – a to 
predovšetkým – z pohľadu etnológa, z pohľadu, ktorý dnes skôr už možno 
kvalifikovať podobne ako spomienky. Lebo folklórne tradície sú ako ponorná 
rieka, ktorá sa neraz skryje pod zem, aby v príhodný čas s ešte väčšou silou sa 
vynorila na povrch, kľukatila sa rôznymi krivolakými cestičkami, aby si predĺ-
žila život a dosiahla svoj cieľ. Na živote a životnosti tradície podobne ako 
v každodennom živote má svoj podiel aj móda, módnosť, aktuálnosť, potreba. 
A nie inak je to aj v oblasti štúdia a vedeckého bádania. 

Vo svojom príspevku chcem stručne načrtnúť, ako sa ľudová tradícia 
o zbojníkoch dostala približne pred polstoročím do centra pozornosti sloven-
ského folkloristického bádania, ako a v dôsledku čoho prešlo toto štúdium do 
interetnických relácií a vyústilo do široko koncipovaného medzinárodného 
projektu syntézy o zbojníckych tradíciách v oblasti Karpát. 

                                            
1 Porovnaj Kotoński, W. 1955: Piosenki z Podhala. Krakov : PWM, s. 17–18. Niekoľko variantov 
tejto piesne z Lopusznej (Nowy Targ) je v Archíve Folkloristickej sekcie Instytutu Sztuki PAN vo 
Varšave. 
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Písal sa rok 1950, keď vedúci práve novoustanovenej Katedry národopisu 
na Filozofickej fakulte bratislavskej univerzity Andrej Melicherčík začal so 
študentmi národopisu širšie organizovaný výskum ľudových tradícií 
o zbojníkoch v oblastiach, kde sa predpokladalo, že tieto tradície sú najživšie, 
teda v Liptove, na Orave, v Gemeri, na Kysuciach, Horehroní a v okolí Poľany. 
Výskum sa uskutočňoval v spolupráci siedmich študentov, ktorí zapisovali 
všetko, čo sa v tom čase vo vzťahu k zbojníckym folklórnym tradíciám dalo 
zachytiť. Bola som jednou z účastníkov tohto výskumu a pridelený mi bol 
región Oravy s hlavnými lokalitami Terchová (predpokladalo sa, že tu 
v rodisku Juraja Jánošíka bude táto tradícia najživšia), Žaškov, Komjatná, 
Dolný Kubín a jeho okolie. 

Živo si spomínam na tieto výskumy, ktoré sa začiatkom 50. rokov konali 
vo veľmi sťažených podmienkach poštátňovania pôdy a zakladania Jednotných 
roľníckych družstiev. Dediny vcelku úhľadné boli takmer prázdne, akoby vy-
mreté. Okná na dreveniciach, ale i nižších murovaných domoch, boli pozakrý-
vané kvetinovými záclonami. Len kedy-tedy sa pohla záclonka, za ktorou bolo 
cítiť pohľad zvedavých očí. Ľudia, inak prívetiví a pohostinní, ma vítali 
s nedôverou. Ľady sa prelomili až vtedy, keď sa presvedčili, že mi nejde 
o nahováranie na vstup do družstiev ani o zistenie na tvári miesta, či sa v tej-
ktorej domácnosti nepáli pálenka zvaná „lavórovica“. Napriek získanej dôvere 
boli ľudia plachí, zakríknutí a nebolo im veľmi do rozprávania ani do spevu. 
Musela som svoj výskum podstatne predĺžiť, pobudnúť v obci aj viac dní, aby 
sa ľudia rozhovorili.2 Môj poznatok z výskumu bol nasledovný: zapísala som 
množstvo krátkych, poväčšine cyklických rozprávaní o Jánošíkovi a mnoho 
známych, ale aj neznámych piesní. Niektoré rozprávania však už v tom čase 
v Jánošíkovom rodisku – Terchovej – niesli pečať filmového zobrazenia Jáno-
šíka Martinom Fričom z roku 1936. Jánošíka hral v tomto filme známy herec 
Paľo Bielik a mnohí obyvatelia Terchovej sa priamo v komparze na filmovaní 
zúčastnili. Preto v ich spomienkach rezonoval Jánošík ako vysoký statný junák, 
a preto aj pár epizód prevzali priamo z filmového spracovania, hoci si to sami 
neuvedomovali. Podotýkam, že tento „vplyv“ filmu sa prejavil iba 
v záznamoch prozaickej tradície z Terchovej a jej blízkeho okolia. 

Materiály z našich výskumov zahrnul Andrej Melicherčík do svojej pripra-
vovanej knihy Jánošíkovská tradícia na Slovensku (Melicherčík 1952). Pod 
vplyvom starších prác poľského bádateľa Juliana Krzyżanowského (1936) 
a novšej práce poľského historika Wladysława Ochmańského (1950) chcel 
nastoliť novú bádateľskú interpretáciu tejto problematiky. Koncepcia zbojníc-
tva a zbojníckeho folklóru sa výrazne odlišovala od dovtedajších prác popu-
lárno-vedeckého charakteru (Pavol Socháň, Rudo Brtáň). Hoci vydanie knihy 
malo na Slovensku v tých časoch značný ohlas, ktorý presahoval hranice fol-

                                            
2 Podobnú situáciu som v tom čase zažila v Turci počas výskumu pre Jazykový atlas SAV, kde ma 
dokonca musela sprevádzať moja matka-učiteľka, aby som vôbec získala nejaký materiál pre atlas. 
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kloristiky, až po viac ako tridsiatich rokoch začal sa historický aspekt v súvise 
s Jánošíkom dopĺňať o nové údaje a skutočnosti v knihe Jozefa Kočiša Ne-
známy Jánošík (1986) a až po päťdesiatich rokoch aj o nový výklad vzťahu 
literatúry a folklóru o Jánošíkovi v habilitačnej práci Joanny Goszczyńskej Mit 
Janosika w folklorze a literaturze słowackiej XIX wieku (2001).3 

Počas týchto výskumov získali sa aj paralely o ďalších zbojníkoch na Slo-
vensku, predovšetkým o chýrnom gemerskom zbojníkovi Michalovi Vdovcovi, 
známom pod menom Vdovčík, Dovčik, Dovec, ale i Miško, na poľskej strane 
Tatier ako Wdowczyk. Keďže mojím cieľom bolo študovať „klasickú“ ľudovú 
prozaickú slovesnosť,4 skúmanie zbojníckych tradícií nebolo z mojej strany 
v tom čase zo zanietenia pre zbojnícke (vtedy odbojové či pokrokové) tradície. 
Napriek tomu som začiatkom 50. rokov 20. storočia vykonala niekoľko terén-
nych výskumov v regióne Gemera a Malohontu (tradícia o Vdovčíkovi siahala 
aj na Pohronie a Spiš), kde som od tamojších informátorov získala základný 
piesňový a prozaický materiál. Práca bola prerušená v roku 1953 mojím núte-
ným odchodom z Filozofickej fakulty bratislavskej univerzity. 

Až na jeseň roku 1956 som mohla v rámci Národopisného ústavu SAV na-
stúpiť na ašpirantské štúdium do Prahy na Katedru etnografie Filozofickej 
fakulty Karlovej univerzity, kde som sa po predchádzajúcich skúškach 
z etnografie a folkloristiky pod vedením Drahomíry Stránskej špecializovala na 
ľudovú prózu, teda ľudové rozprávky. Napriek tejto špecializácii mi bola pri-
delená ako dizertačná práca téma zbojníckych tradícií v oblasti Gemera – kon-
krétne zbojník Michal Vdovec.5 V nasledujúcich rokoch som popri štúdiu 
vykonala ďalšie výskumy prozaickej a piesňovej tvorby o zbojníkovi Vdovčí-
kovi na Slovensku, ale i na poľsko-slovenskom pomedzí, ako aj výskumy histo-
rických dokumentov v archívoch.6 Kniha vyšla pod názvom Zbojník Michal 
Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu (Gašparíková 1964). 

Spolupráca s poľskými folkloristami začala krátko po mojom nástupe do 
Národopisného ústavu SAV v Bratislave začiatkom roku 1960. V tom období 
vznikla na pracovisku na podnet domácich i zahraničných bádateľov Medziná-
rodná komisia pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch (MKKK), neskôr aj 
Balkánu (MKKKB). Mojou úlohou v rámci tejto komisie, a konkrétne ako 
vedúcej subkomisie pre slovesný folklór, bolo organizovať spoluprácu folklo-
risticky orientovaných bádateľov, nastoľovať problematiku spoločných 
a diferencovaných čŕt v ľudových tradíciách, teda osvetľovať väzby medzi 
viacerými národmi karpatského regiónu. Spolupráca slovenských a poľských 

                                            
3 Práca vyšla aj v slovenskom preklade GOSZYŃSKA, J. 2003: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre 
a slovenskej literatúre 19. storočia. Bratislava : Juga. 
4 Táto myšlienka štúdia ľudovej prozaickej tradície, resp. vzťahu literatúry a folklóru dozrievala vo 
mne postupne v Samovzdelávajúcom krúžku martinského gymnázia s vynikajúcimi profesormi 
slovenčiny (R. Brtáň, E. Jóna, J. Sabršúl), ale aj dejepisu a zemepisu (R. Bednárik). 
5 Tému zmenil po odchode D. Stránskej vedúci katedry O. Nahodil. 
6 Prácu som obhájila pred Štátnou komisiou pre vedecké hodnosti ČSAV v Prahe v októbri 1960. 
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etnológov (folkloristov) sa teda diala v širšom slovensko-poľskom rámci a 
medzi slovenskými, českými a poľskými bádateľmi bola najužšia. Uskutočňo-
vala sa na základe osobných kontaktov, spoločných výskumov, pričom sa vý-
sledky vyhodnocovali na spoločných stretnutiach, sympóziách a medzinárod-
ných konferenciách. 

Prvý kontakt začal už začiatkom 60. rokov po podpísaní medziakademickej 
dohody Národopisného ústavu SAV v Bratislave s Instytutom Badań Literac-
kich – Pracovňou Literatury Ludovej PAN vo Varšave, kde už v tom čase pra-
covali významní poľskí bádatelia odchovaní školou Juliana Krzyżanowského – 
Helena Kapełuś, Ryszard Wojciechowski a Teresa Brzozowska-Komorowska. 
Nebudem sa na tomto mieste bližšie zaoberať spoluprácou s H. Kapełuś, ktorá 
síce spadá do oblasti slavistického štúdia, no nedotýka sa zbojníckej problema-
tiky. Spomeniem len, že výsledkom spolupráce P. Neda (z vtedajšej Nemeckej 
demokratickej republiky), H. Kapełuś (Poľsko), J. Jecha (Česko) a mojej (Slo-
vensko) bola kniha, ktorá vyšla pod rôznymi názvami ako Spievajúca lipka. 
Rozprávky západných Slovanov (1972)7 s komentármi a doslovom pre čitateľa 
príslušného národa. Z tých istých dôvodov nebudem sa venovať knihe Skarb w 
garncu (1977, 1988), na príprave ktorej sa podieľali D. Simonides, J. Jech, P. 
Nedo a ja. 

Po vydaní spomenutých kníh so zbojníckou tematikou sa po útlme kompa-
ratistiky dostali do nových polôh aj porovnávacie postupy a zbojnícka proble-
matika ako jedna z typických pre karpatský región, sa nemala sledovať len 
v rámci jedného etnika, ale teritoriálne sa vymedzila po oboch stranách Tatier, 
čím sa bádateľom ponúkala možnosť určitej konfrontácie ľudových tradícií 
dvoch národov. Pochopiteľne, kým z poľskej strany išlo prevažne o Podhalie, 
zo slovenskej strany išlo o širšie teritórium, pod Tatrami sa rozumela aj Orava, 
Spiš, Liptov i Gemer. A tu nastúpila medzinárodná kooperácia s T. Brzo-
zowskou-Komorowskou. 

Myšlienka antológie tatranských povestí o zbojníkoch v slovenskej 
i poľskej verzii sa zrodila v roku 1967 v Smoleniciach na konferencii venova-
nej ľudovej kultúre Karpát, a jej iniciátorom bol J. Krzyżanowski. Projekt sa 
mal realizovať na základe všetkých známych zápisov slovenskej i poľskej ľu-
dovej tvorby o zbojníkoch s vykonaním ďalších terénnych výskumov na oboch 
stranách Tatier. To preto, aby sa bolo možné na tvári miesta presvedčiť 
o zakotvení a obraze zbojníkov v ľudových tradíciách oboch národov, ako aj 
o životnosti tradície. Výskum na poľskej strane sa uskutočnil počas dvoch 
týždňov vo februári 1973 v Doline Kościeliskej (Kościelisko, Poronin, Ratulów 
a i.). V tom čase nebolo v doline človeka, ktorý by nevedel niečo o zbojníkovi 
Jánošíkovi. Miestni obyvatelia ho považovali za svojho zbojníka a dokonca mi 

                                            
7 Kniha vyšla v siedmich jazykových verziách (poľsky, slovensky, česky, nemecky, lužicky, 
ukrajinsky, slovinsky) a bola ocenená Ministerstvom kultúry Nemeckej demokratickej republiky 
ako najkrajšia kniha roka. 
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ukázali aj dom, kde sa narodil. Podobne to bolo aj so zbojníkom Wdowczykom, 
ktorý žil približne o sto rokov neskôr ako Jánošík a taktiež mal svoj rodný dom 
tu na Podhalí. Pri príprave projektu mi bolo nápomocné Muzeum Tatrzańskie 
v Zakopanom, ale najmä známa etnografka Anna Kowalska-Lewicka 
z Krakova. Sprevádzala ma na výskume a dala mi k dispozícii nielen vlastné 
nepublikované terénne zápisy s touto tematikou, ale aj záznamy jej kolegýň 
Ireny Nižińskej a Anny Zambrzyckej z 50. rokov 20. storočia z oblasti Podha-
lia. 

Výsledky nášho bádania predkladá poľské i slovenské znenie projektu – 
Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie (1976) a Povesti 
o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier (1979) a mnoho ďalších štúdií 
uverejnených v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Spomeniem 
len toľko, že obe znenia boli síce realizované v spolupráci, avšak do oboch 
verzií sa premietli vlastné záujmové sféry, vlastné metodické postupy, čím 
v súhrne vznikol celok. Avšak celok vnútorne diferencovaný a tematicky 
pestrý, ktorý dáva možnosť porovnávať slovenské rozprávania o zbojníkoch 
s poľskými. Pritom okrem vlastných národných špecifík vynikajú aj spoločné 
znaky ako výraz skutočných i folklórnych zväzkov medzi slovenským a jemu 
blízkym poľským ľudom. 

Už pri príprave tohto projektu považovala som za potrebné rozšíriť si ve-
domosti o „poslednom slovenskom zbojníkovi“ nazývanom ľudovo Karolicek, 
ale i Karoliček. Preto som v roku 1975 vykonala na poľsko-slovenskom pome-
dzí ďalšie terénne i archívne výskumy. Presný dátum ako aj miesto narodenia 
Karolicka – vlastným menom Karola Poroňského – zostávajú neznáme. Infor-
mátori zhodne tvrdili, že sa narodil na Slovensku v Ždiari. Avšak v ždiarskej 
matrike sa o ňom údaje nenachádzajú. Podľa matriky sobášených z poľského 
Poronina uzavrel manželstvo 7.2. 1865 ako dvadsaťosemročný. Podľa údajov 
z kežmarskej matriky zomrel 24.6. 1912 v Rakúsach. Je to postava vo folklór-
nom areáli viacmenej lokálna s centrom v Ždiari, kde Karolicek prežil takmer 
celý svoj život. Karolicek je už však typický zlodej v tradícii vykreslený realis-
ticky a jeho činy obsahujú humoristické prvky. Napriek tomu ho tamojší ľud 
nazýva „zbojníkom“. Už v jeho vlastnom živote možno vystopovať interetnický 
kontakt. Nielen preto, že na zboj chodieval do Poľska, alebo že v príbehoch 
lokalizovaných do Ždiaru vystupujú i Poliaci, ale aj ženu Annu rodenú Ga-
liczovú si priviedol z poľského Poronina. 

Z mnohých humoristicky ladených historiek o Karolickovi sú najvýraznej-
šie najmä tie, ktoré neraz možno priradiť k medzinárodnému rozprávkovému 
typu o šikovnom zbojníkovi (ATU 1525), napríklad látka o vylúpení kostola 
v požičaných krpcoch alebo rozprávanie o tom, ako si svoju ženu získal prezre-
tím zasnežených rolí, kde nebolo vidieť medze (Gašparíková 1976, ibid. 1979: 
133-136). 

Čo sa týka rozšírenia rozprávaní o Karolickovi, ich centrum spadá do obce 
Ždiar. Je to rozsiahla dedina dlhá asi sedem kilometrov. Karolicek býval na 
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vyšnom konci – Na Poruňcu. Preto obyvatelia vyšného konca vedeli o ňom 
najviac historiek. Na nižnom konci dediny rozprávania o ňom natoľko nezakot-
vili, alebo sa tam dostali až neskoršie. Napríklad vojaci zo Ždiaru v ruskom 
zajatí za 1. svetovej vojny spomínali na rodnú dedinu. Vtedy sa aj jeden infor-
mátor z nižného konca „naučil“ príbehy o Karolickovi. Čím viac sa vzďaľu-
jeme od Karolickovho obydlia, tradícia o ňom slabne alebo sa stáva hmlistou. 
V blízkej Javorine vedel o ňom iba jeden 77-ročný informátor, ale jeho rozprá-
vanie bolo nevýrazné. Obdobie jeho zboja dokonca posunul do obdobia zboja 
Vdovčíka, čím došlo k posunu časových dimenzií, čo býva častý jav v ľudovej 
tradícii. Naproti tomu na poľskej strane Tatier, V Czarnej Góre, patriacej k obci 
Bukovina, ako aj v obci Podspady, som zaznamenala veľmi plastické príbehy 
o Karolickovi. 

Na základe uskutočnených výskumov na poľsko-slovenskom pomedzí 
možno teda v skratke povedať o zbojníkoch a ľudových tradíciách o nich na-
sledovné: 

Všetci traja spomenutí zbojníci – Juraj Jánošík, Michal Vdovec a Karol Po-
roňský – sú doloženými historickými postavami a v ľudovej tradícii vystupujú 
pod spoločným názvom zbojník (slovensky) – zbójnik (poľsky). O všetkých sa 
rozpráva, že sa narodili na Slovensku – a potvrdzujú to aj historické dokumenty 
–, avšak podľa ľudovej tradície majú (okrem Karola Poroňského) svoje rodné 
domy aj na Podhalí a o všetkých sa rozpráva, že chodievali na zboj do Poľska. 
Všetci traja majú v ľudovej tradícii podobné mená: Juraj Jánošík – Jánošík, 
Janíček, Jurko, Juríček (slov.), Janosik, Janašik, Janašek (poľ.); Michal Vdovec 
– Vdovčík, Dovčik, Miško (slov.), Wdowczyk, Dowczyk (poľ.); Karol Poroň-
ský – Karolicek, Karoliček (slov.), Karolicek (poľ.). Je však medzi nimi jeden 
zásadný rozdiel a to, že každý z nich žil v inom historickom období, v inom 
storočí, rozdiel medzi nimi je približne jedno storočie. 

Je teda pochopiteľné, že jednotlivé zbojnícke postavy oddeľuje od seba 
nielen čas, ale aj typológia. V poľskej tradícii je Jánošík zbojníkom v zmysle 
zlodeja,8 i keď niekedy s nadprirodzenými vlastnosťami, ktorý niekedy obdaro-
váva aj chudobných.9 V slovenskej ľudovej tradícii sa zbojník nechápe 
v pejoratívnom zmysle, ale zväčša ako dobrý, šľachetný zbojník (edle Räuber), 
ktorý bohatým berie a chudobným dáva. Každý z týchto troch zbojníkov, zná-
mych na poľsko-slovenskom pomedzí zakotvil v ľudovej tradícii inou mierou 
a každý z nich stelesňuje inú ľudskú podobu. Jánošík je v ľudovej tradícii kla-
sickým typom zbojníka – legendárnym zbojníckym kapitánom. Ľudová fantázia 
ho zidealizovala a urobila z neho poväčšine hrdinu bez vážnejších chýb, hoci 
pritom nezabudla na niektoré jeho „ľudské slabosti“. Naproti tomu Vdovčík už 
nie je jednoznačne zbojníkom, ktorý bohatým berie a chudobným dáva. V jeho 
                                            
8 Názory sa v tejto otázke u poľských bádateľov rôznia. 
9 Toto obdarovávanie chudobných v poľskej ľudovej tradícii potvrdil v diskusii k tejto problematike 
prof. W. Pianka, ktorému matka rozprávala o Jánošíkovi – Janosikovi nie ako o zlodejovi, ale 
zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával. 
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skutkoch zaznamenávame nejedno prehrešenie a dopúšťa sa aj násilia. V súvise 
s ním možno pozorovať, ako zbojnícka sláva ustupuje a do popredia sa dostáva 
viac šikovnosti a dôvtip. Tento dôvtip nachádza plný odraz v žartovne ladených 
príbehoch o Karolickovi, ktorý je už v pravom slova zmysle zbojníkom-zlode-
jom a rozprávkovým šibalom. 

V čase dokončovania prác o zbojníckych ľudových tradíciách na poľsko-
slovenskom pomedzí na základe dovtedajších poznatkov vznikla na zasadnutí 
predsedníctva MKKKB na jeseň v roku 1976 myšlienka orientovať medziná-
rodnú spoluprácu na vypracovanie troch syntetizujúcich prác typických pre 
tento región, a to vedľa ľudovej architektúry a pastierstva aj o ľudových tradí-
ciách s tematikou zbojníctva. Zodpovednosť za vypracovanie jednotnej vý-
skumnej koncepcie prevzali na seba národné komisie: ľudová architektúra – 
bývalé Československo, pastierstvo – Poľsko, syntéza o zbojníckych tradíciách 
– bývalý Sovietsky zväz. Koordinátor tejto syntézy B. Putilov z Leningradu 
požiadal, aby som s ním na koncepcii a realizácii úzko spolupracovala, keďže 
táto problematika bola na Slovensku a v Čechách už dlho v centre pozornosti. 
Nakoľko po predchádzajúcich výsledkoch bádania bolo jasné, že obraz zboj-
níka v ľudových tradíciách rôznych národov je odlišný, bádatelia jednotlivých 
krajín mali vypracovať vlastný obraz zbojníka. Interpretácia ľudových tradícií 
o zbojníkoch v širokých súvislostiach teritoriálnych, sociálnych a i. viedla 
k diferenciáciám rôzneho druhu. Z tohto zorného uhla dostal sa do popredia 
zbojník a folklór o ňom v objektívnom svetle, teda nielen s jeho kladnými, ale 
i zápornými stránkami. Ďalej vznikla potreba hodnotiť zbojnícku tematiku 
v komplexe celej ľudovej kultúry, od ľudovej slovesnosti s jej rôznymi druhmi 
a žánrami až po výtvarné umenie, film, divadlo a pod. 

Nebolo ľahké stmeliť taký široký kolektív zostavený z bádateľov rôznych 
krajín. Autorské kolektívy jednotlivých národných syntéz (Česi, Slováci, Po-
liaci, Maďari, Ukrajinci a Moldavčania; Bulhari, Srbi a Rumuni počas prípravy 
z tímu vystúpili) sa neraz menili, čo sťažovalo dodávanie rukopisov pre jednot-
livé kapitoly. Z môjho pohľadu by som vysoko hodnotila spoluprácu s českými 
a poľskými kolegami, najmä s D. Simonides a T. Smolińskou z Opole, ktoré do 
kolektívu pribrali ešte dvoch odborníkov. Na vtedy ešte česko-slovenskej syn-
téze sa zúčastňovalo dvadsať odborníkov z oblasti literárnej vedy, etnológie, 
histórie, dejín umenia, divadla a filmu. Celej práci predchádzala bibliografia 
bádateľov vtedy ešte desiatich spolupracujúcich národov (Bibliographia 1984). 
Česko-slovenská syntéza vyšla pod názvom Jánošík (1988), maďarská syntéza 
bola vydaná pod názvom Betyárok könyve (1988) a časť poľskej syntézy bola 
publikovaná ako antológia Märchen aus Tatra (1994). 

Po veľkom najmä organizačnom úsilí boli jednotlivé kapitoly medzinárod-
nej syntézy zoponované a preložené do ruského jazyka. Prišiel však rok 1989 
a medzinárodná syntéza sa po rozpade „východného bloku“ začala strácať vo 
víre historických udalostí. Rukopis z Moskvy putoval na Ukrajinu a jeho vyda-
nie bolo v nedohľadne. Iniciatívu v prospech vydania syntézy sme vyvinuli 
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spoločne s D. Tylkou (Krakov) a P. Szabó (Budapešť) v roku 2001. Institut 
narodoznavstva Akademii Nauk Ukrajiny vo Ľvove poskytol prepísaný rukopis 
v takom stave, ako bol pripravený autorskými kolektívmi a B. Putilovom. Or-
ganizačné záležitosti vzal na seba Néprajzi Kutatóintézete Maďarskej akadémie 
vied. Finančné náklady prevzal European Folklore institute v Budapešti s jeho 
riaditeľom M. Hoppálom s podmienkou, že sa ujmem redaktorskej a editorskej 
práce na syntéze. Syntéza však bola neukončená. Chýbala porovnávacia kapi-
tola z oblasti ľudovej prózy a jej doplňovanie po odstupe dvadsiatich rokov 
som považovala za neprimerané. Aby sa však dostala do rúk čo najširšieho 
okruhu bádateľov, ponechala som pripravený rukopis po redakčnej úprave 
v ruskom jazyku a obšírnejší úvod a epilóg o realizácii syntézy som pripravila 
v jazyku anglickom. Kniha vyšla v roku 2002 pod názvom Geroj ili zbojnik? – 
Heroes or Bandits? 

Medzinárodnou syntézou o ľudových tradíciách s tematikou zbojníctva sa 
zavŕšilo polstoročie trvajúce obdobie záujmu o život ľudových prozaických 
a piesňových tradícií o zbojníkoch na Slovensku a Poľsku. Nemalú, ale najmä 
veľmi pozitívnu úlohu pritom zohrali medzinárodné dohody Národopisného 
ústavu SAV s inými zahraničnými inštitúciami, ako aj MKKKB. A tak by sme 
mohli ako v rozprávke povedať, že zazvonil zvonec a zbojníkom je koniec! 
Nebola by to však pravda. Pokiaľ sa budú spievať piesne a rozprávať príbehy 
o Jánošíkovi, bude táto postava inšpirovať po celej plejáde doterajších bádate-
ľov aj ďalších – historikov, literárnych vedcov, umenovedcov a pod. 

V týchto súvislostiach však považujem za potrebné pripomenúť, že nikto 
z etnológov, ktorí sa podieľali na terénnych či atlasových výskumoch 
s tematikou zbojníctva, nevytvoril heroizovaný obraz Jánošíka. Legendárneho 
zbojníckeho kapitána z neho urobil sám ľud, ktorý ho vo svojich piesňach 
a povestiach idealizoval. Úlohou etnológa je porozumieť folklóru, vcítiť sa doň 
a správne ho interpretovať (Koška 2005). Ako k týmto ľudovým výtvorom 
pristupovala literatúra, divadlo, film, výtvarné umenie, to je už druhá stránka 
veci. 

Naďalej sa bude tešiť záujmu muzikál E. Brylla a K. Gärtnerovej Na skle 
maľované na Slovensku i v Poľsku. Od roku 1974 sa teší v Poľsku veľkej po-
pularite film a televízny seriál J. Passendorfera a T. Kwiatkowského 
o Jánošíkovi a netrpezlivo sa čaká na dokončenie filmu A. Holland 
v slovensko-česko-poľskej koprodukcii. Dlho sa bude ešte hrávať inscenácia 
Jánošíííík S. Štepku a M. Markoviča v Radošinskom naivnom divadle alebo 
opera J. Cikkera Juro Jánošík. Naďalej sa ním budú inšpirovať umelci, ale 
i deti, napríklad malý šesťročný Martinko, ktorý mi vlastnou rukou nakreslil 
obrázok Jánošíka a Uhorčíka, keď mu babička prečítala z knihy ľudové piesne 
a rozprávania o Jánošíkovi v nárečí. 

A tak ako si od nepamäti spievali o Jánošíkovi bačovia na poloninách 
a pasienkoch, kosci na úbočiach a chlapi v krčmách, zaiste hneď tak nezabudnú 
na pieseň známu na slovenskej alebo poľskej strane Tatier. 
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Plače strom zelený, 
 plače aj osika, 
ver viac nezahynie 
meno Jánošíka. 
(Poloczek 1952 : NO 202) 
 

Jęcom bóry, jęcom 
i sumi uosika 
ej, ze nigdy nie zaginie 
imie Janosika. 
 (Gašparíková 1964 : 126) 
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The article presents author’s personal view on the importance of iconography in 
ethnology. It deals with the starting points of ethnographical analysis of visual sources, 
its results and its reception in the contemporary scientific context. At the same time the 
author points out that the iconographical document should be examined within the 
cultural-historical context of its origin and functions (i.e. the overlapping of visual folk 
art and visual art of different styles). In the conclusion the author deals with the 
contemporary perspectives of the use of the iconic sources.  
 

V septembri roku 2005 som bola vyzvaná redakciou časopisu Etnologické 
rozpravy, aby som napísala svoje postrehy o práci na historickom obrazovom 
materiáli – ikonografii a prispela tak k charakterizovaniu niektorých stránok 
vývoja našej disciplíny pri príležitosti 60. výročia založenia akademického 
pracoviska. V posledných štyroch desaťročiach som sa v Ústave etnológie SAV 
i mimo neho problematikou zaoberala a publikovala dve základné práce.1 Preto 
na tomto mieste rada zodpoviem na položené otázky, ako vnímam ikonografiu, 
aká bola moja cesta k nej, aké sú možnosti a perspektívy jej využívania 
v etnológii.  

Ikonografia je v mojom ponímaní tým, čím pracovali českí kolegovia na 
čele s prof. J. Husom – pomocnou historickou disciplínou. Datovanými a 
významovo určenými obrazmi dokladá a dopĺňa poznatky historikov. Dobové 
maľby a sochy historicky identifikuje na základe publikovaných poznatkov 
umenovedcov, alebo po konzultácii s nimi. Obsahová verifikácia závisí na 
poznaní archiválií, muzeálnych dokladov obsiahnutých v tradičnej ľudovej 
kultúre. Susedné európske historické školy ňou pracovali koncom 19. a v 1. 
polovici 20. storočia, v čase, keď chceli doložiť svoj kultúrny a historický 

                                            
1 KOVAČEVIČOVÁ, S.: Ikonografia ako prameň štúdia ľudovej kultúry na Slovensku. Knižné 
maľby a erbové listiny. In: Slovenský národopis, roč. 18, 1970, s. 393–450; KOVAČEVIČOVÁ, 
Soňa: Človek tvorca. Pracovné motívy Slovenska vo vyobrazeniach z 9.–18. storočia. Bratislava : 
Veda 1987. 264 s. 
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vývin.2 U nás v súvislosti s nejasnosťami okolo profesionálneho umenia a 
ľudovej kultúry, ako aj s názorom, že historickým dokladom je len písané 
slovo, sa ikonografia ako doklad nepoužívala, slúžila len ako ilustrácia. Napriek 
tomu začiatkom 50. rokov 20. storočia, v čase, keď sa začal výskum ľudového 
odevu, poveril J. Mjartan, vtedajší riaditeľ akademického národopisného 
pracoviska, J. Markova sústredením obrazových dokladov zo Slovenska 
vzťahujúcich sa na ľudový odev.3 V tom čase v Prahe historici J. Petráň a A. 
Šubrtová na čele s prof. J. Husom sústreďovali obrazové doklady o 
stredovekých pracovných postupoch: obrazové reprodukcie identifikovali 
pomocou svojich širokozaložených historických poznatkov. Ich publikácia 
vyšla v roku 1967 pod názvom Homo faber.4 

V našej čitateľskej verejnosti, hlavne však medzi historikmi, vyvolala práca 
zaslúžený obdiv. V súvislosti so skutočnosťou, že autori baníctvo dokladali 
reprodukciami obrazov zo Slovenska, P. Ratkoš upozornil J. Husu na mňa. 
Stalo sa tak, pretože som v svojej práci o ľudovom odeve v Hornom Liptove 
analyzovala časť historických obrazových dokladov Liptova, ako aj preto, že 
som v tom čase pôsobila na Pamiatkovom ústave, kde som mala k dispozícii 
bohatú fotodokumentáciu.5 

Treba sa zmieniť o mojich počiatkoch s ikonografiou. Keď som sústre-
ďovala historické doklady k ľudovému odevu v Liptove, stretla som sa 
v rímskokatolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši s tabuľovými maľbami 
zemanov a rytierov zo 16. storočia, ktoré, zdalo sa mi, dokladajú miestny 
stredoveký charakter odevu. Práve tak aj maľby v evanjelickom a. v. kostole v 
Paludzi a zachované výšivky na evanjelickej fare zo 17. a 18. storočia 
poukazovali na kontinuitu vývinu odevu a výšivky v Liptove a vôbec na 
Slovensku. Problematiku som konzultovala s českým umenovedcom V. V. 
Štechom, ktorý bol na dovolenke v Demänovskej doline. S týmto v Európe 
známym znalcom stredovekého i barokového umenia som potom navštívila 
nielen liptovské gotické, ale i spišské kostoly. Na pamiatku tohto spoločného 
putovania mi venoval svoju staršiu prácu Pod povrchem tvarů, v ktorej skúmal, 
čo všetko sa skrýva vo výtvarnom umení pod prvým maliarskym plánom, a čo 
teda z diel možno okrem maľby vyčítať.6 Ním povzbudená som liptovské 

                                            
2 WINTER, Z.: Dějiny kroje v zemích českých II. Praha 1883; ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje I. Praha 
1892; DOMANOVSZKY, S.: Magyar müvelödés története. I.–VI. Budapest 1930. 
3 MARKOV, J.: Slovenský ľudový odev v minulosti. Materiály k dejinám slovenského ľudového 
odevu. Knižnica ľudového umenia. Zv. 5. Práce Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied. 
Zv. 2. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955. 212 s. 
4 HUSA, V. – PETRÁK, J. – ŠUBRTOVÁ, A.: Homo faber. Praha 1967. 
5 KOVAČEVIČOVÁ, S.: Ľudový odev v Hornom Liptove. Knižnica ľudového umenia. Zv. 4. Práce 
Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied. Zv. 3. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry. 1955. 298 s. 
6 ŠTECH, V. V.: Pod povrchem tvarů. Praha : 1941. 
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gotické a barokové doklady použila v historickej analýze odevu v Liptove. Časť 
„skalných“ etnografov sa ostro postavila proti používaniu umelecko-
historických dokladov v národopise. Mňa však ich mienka neodradila. 
Povzbudená J. Husom a prostredím, v ktorom som pôsobila, som sa dala do 
sústreďovania dokladov. Po prechode do Národopisného ústavu SAV (1968) sa 
ikonografia stala jednou z mojich vedeckých úloh. Mala som však nielen 
sústreďovať doklady, ale sledovať aj proces, ktorým sa doklady v nich 
obsiahnuté, vytvorené pre iné prostredie, dostali do tradičnej ľudovej kultúry. 
Iniciátorom tohto postupu bola hlavne V. Urbancová. 

Inšpirácie prichádzali z rôznych strán. Napríklad v Poľsku v tom čase 
vychádzali obsiahle publikácie o každodennom živote miest. Zaoberali sa 
identifikáciou hlavne miestnych archeologických nálezov, malieb 
a inkunábulí.7 V Rakúsku v meste Krems pôsobil akademický ústav pre 
výskum stredovekých reálií. Mal obrovskú zbierku farebných diapozitívov s 
dokladmi o stredovekých, najmä stredoeurópskych maľbách. Každoročne 
usporadúval sympózia na danú tému. Zúčastňovali sa na nich odborníci z celej 
Európy, okrem ČSSR. Po roku sa príspevky uverejňovali tlačou a vďaka tomu 
som sa dostala k šiestim zborníkom a desiatkam správ, ktoré vychádzali 
štvrťročne.8 O charaktere obrazových stredovekých dokladov som bola teda 
dostatočne informovaná. 

Po spomínanom nástupe do vtedajšieho Národopisného ústavu SAV som sa 
venovala hlavne teoretickým otázkam súvisiacim s „folklorizovaním“ 
dokladov, ktoré mali väčšinu genézu mimo ľudového prostredia.9 Vychádzala 
som pritom z folkloristiky, najmä z diela B. Václavka, a jeho poznatkov 
o existujúcich vzťahoch medzi „slohovým“ umením a ľudovou piesňou.10 
Touto otázkou sa zaoberali aj ďalší.11 V plnej podobe som však ich poučku o 
zmenách formy a funkcie pochopila až na základe systémovej analýzy života 
javov v rôznych spoločenstvách. Na Slovensku to bolo o to intenzívnejšie, že 
na folklorizovaní nového prevzatého javu sa podieľal v rámci kolektívu často 

                                            
7 Pozri poznámku 1. – V 60. rokoch 20. storočia v Poľsku vyšli takéto monografie o stredovekom 
živote miest: Krakova, Gdaňska, Varšavy. 
8 Ústav pre stredoveké reálie Rakúska, Krems (Institut zur Erforschungen der materialen Kultur des 
Mittelalters). V rokoch 1984–1994 tu vyšli zborníky: O hradoch v stredovekom Uhorsku, Všedný 
deň a materiálna kultúra v stredovekom Uhorsku, Roľnícka kultúra stredoveku, Materiálna kultúra 
v neskorom stredoveku, Remeselná a materiálna kultúra v neskorom stredoveku, Život v meste v 
neskorom stredoveku, Funkcia písomných dokladov vo výskume materiálnej kultúry. 
9 Z folkloristiky si vypožičiavam termín „folklorizácia“. 
10 VÁCLAVEK, B.: Tradice a modernosti. Výbor z díla Bedřicha Václavka. Praha : Odeon 1973. 
Stať Lidová slovesnost, s. 122 a ďalej. 
11 BOGATYREV, P.: Souvislosti tvorby. Praha : Odeon 1971. 209 s. Funkčno-strukturálni metoda a 
jiné metódy etnografie a folkloristiky, s. 85 a ďalej; MELICHERČÍK, A.: Spoločenský spev na 
Slovensku. Duchovné spisy. Sv. 2. Bratislava : Slovenské nakladateľstvo a vydavateľstvo 1944. 49 
s.; MUKAŘOVSKÝ, J.: Estetická funkce a hodnota jako sociální fakty. Praha 1936. 
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každý interpret (hlavne vo výšivke, maľbe, piesni a pod.). To podmienilo v 
minulosti takú obrovskú variabilitu niektorých druhov ľudovej kultúry. 
Pochopiteľne, že dôležitú úlohu zohrala spoločenská a ekonomická situácia tej-
ktorej vývinovej etapy. 

Na otázku, či sme na našom pracovisku ikonografiu použili v syntetickom 
diele Etnografický atlas Slovenska, odpovedám, že nie. Priestorová analýza 
javov sa viaže na určitú jednotu času, čo v tejto práci bolo v rámci storočia 
zaznačené na dvoch-troch kartografoch. Výsledky ikonografického bádania 
používali jednotliví bádatelia podľa svojej historickej erudície v komentároch. 

Čo sa týka domáceho a zahraničného ohlasu ikonografického bádania, viem 
iba o tom, že sa z nej u nás občas vychádzalo pri inštalácii muzeálnych zbierok. 
Etnografické bádanie, nevedno prečo, sa až na niektorých bádateľov po roku 
1989 zrieklo historickej metódy. Preto mnou publikované práce našli ohlas 
hlavne v susedných stredoeurópskych etnografických centrách (v Rakúsku, 
Poľsku, v Maďarsku). 

A ako vidím možnosti kontinuity ikonografického bádania v súčasnosti? 
V našom prostredí ňou pracuje prakticky iba historický výskum reálií, aj to iba 
pokiaľ netvrdí, že jediným dokladom pre historika je písané slovo. 
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The article follows the activity of the scientific library of the Ethnographic Institute of 
the Slovak Academy of Sciences, the process of the building, the character and the range 
of the scientific services offered. The author describes the beginnings of the 
bibliographical activities in ethnography/ethnology in Slovakia since 1954 on the 
background of the history of the Institute. 
 

Keď poviem, že v rokoch 1957–1986, v období môjho pôsobenia ako kni-
hovníčky a bibliografky v dnešnom Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied 
(SAV), bola knižnica vtedajšieho Národopisného ústavu SAV na 2. poschodí 
budovy na Klemensovej 19 v Bratislave využívaná, vyhľadávaná a navštevo-
vaná, tak nehovorím nepravdu. Predovšetkým slúžila pracovníkom ústavu, ale 
nikto, kto prišiel, neodišiel bez toho, že našiel čo potreboval, alebo bol 
poučený, kde žiadanú publikáciu či časopis môže nájsť. Veľa záujemcov sa 
prišlo poradiť, na ktorý ústav či knižnicu sa majú obrátiť, aby uspokojili svoje 
požiadavky. Chcela by som spomenúť profesie záujemcov o náš ústav, tzn. 
knižnicu, resp. dokumentáciu (kde boli uložené texty, fotografie a kresby 
z terénu). Chodilo k nám veľa redaktorov z rôznych novín a časopisov, kostý-
mových a javiskových návrhárov, divadelných i filmových režisérov a iných 
umelcov. Samozrejme študenti našej národopisnej katedry boli takmer dennými 
hosťami. Knižnica bola priebežne doplňovaná. Sledovali sa recenzie, časopis 
Nové knihy, chodilo sa do kníhkupectiev, napríklad do kníhkupectva Akadémia 
na Štúrovej ulici, do Českej knihy na Dunajskej ulici, do kníhkupectva SAV na 
Dunajskej ulici a do veľa ďalších. Pracovníci (skôr pracovníčky – tie prevažo-
vali, my sme boli vždy ženský ústav) dávali návrhy na knihy, ktoré potrebovali 
ku svojim témam. Kniha, ktorú navrhli, sa buď kúpila (ústav mal peniaze na 
zaobstaranie publikácie formou kúpy), zadovážila výmenou, alebo sa urobil 
záznam na kúpu za valuty, čo bolo možné raz do roka (ústav mal prídel valút, 
ktorý mohol ročne vyčerpať). Pracovníkom a návštevníkom slúžili dva kata-
lógy: autorský a vecný. Raz do mesiaca sa robil zoznam prírastkov. Nové knihy 
boli vyložené vždy na stole, aby boli okamžite k dispozícii. Tak isto nové časo-
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pisy. Mám v živej pamäti niektoré naše ženy, ktoré sa obzvlášť zaujímali 
o všetko, čo do knižnice prišlo. Miestnosť knižnice bola veľká (hoci prie-
chodná), boli tam dva stoly, pri jednom sedela pracovníčka knižnice, 
pri druhom mohol hocikto prezerať knihy, časopisy, študovať. Okrem toho tam 
bol konferenčný stolík, kde boli vyložené časopisy, resp. knihy. Čo sa týkalo 
uloženia kníh a časopisov, nebolo to ideálne. Prakticky všetko bolo uložené 
v skriniach (väčšinou šatníkových), knižnica disponovala len niekoľkými skri-
ňami, ktoré sa hodili na uskladnenie kníh či časopisov. To značí vysokými, 
úzkymi so sklom vpredu. Ku knižnici patrila jedna malá miestnosť (kumbál), 
kde tiež boli regály na knihy. Vždy bol problém s miestom, kníh a časopisov 
pribúdalo, muselo sa vymýšľať, ako všetko usporiadať. Knihy museli byť ulo-
žené tak, aby boli ľahko dostupné. Samozrejme, že k ideálu bolo ďaleko. 

Knižnica Národopisného ústavu SAV bola tiež bibliografickým centrom 
pre národopisnú vedu. Pracovníčka knižnice, ktorou som v uvedenom období 
bola ja, zostavovala ročné bibliografie, ktoré boli v lístkoch v krabiciach na jej 
stole. Raz do roka bola bibliografia uverejňovaná v časopise Slovenský národo-
pis, kde mala svoju rubriku (vždy v č. 4). Tým som vlastne nadväzovala na 
prácu, ktorú predo mnou robil Rudolf Žatko. Ním zostavené bibliografie vy-
chádzali v časopise Slovenský národopis. Išlo o bibliografie za roky 1954–
1959. Prvá národopisná bibliografia za roky 1954 a 1955 vyšla v 5. ročníku 
Slovenského národopisu v roku 1957. Národopisná literatúra na Slovensku za 
roky 1901–1959, ktorú začal spracovávať Rudolf Žatko a po jeho smrti dokon-
čil Pavol Stano, vyšla v Matici slovenskej v Martine v roku 1989, v edícii Špe-
ciálna bibliografia, séria Základné bibliografie vedných odborov. Touto publi-
káciou sa nadviazalo na Ľ. Riznerovu bibliografiu od najstarších čias do roku 
1900. Vyšlo 6 dielov v rokoch 1929–1934. V roku 1946 vyšiel 7. diel, ten spra-
coval J. Mišianik. Od neho vyšli doplnky v roku 1971. Posledné doplnky 
a opravy vyšli roku 1972, tie spracoval J. V. Ormis. 

Vráťme sa k bibliografii, ktorú som ako pracovníčka knižnice zostavovala 
ja. Táto vychádzala aj knižne. Dovedna vyšlo 5 zväzkov za roky 1960–1990. 
Bibliografia vyžadovala sústredenú prácu, excerpovali sa časopisy, zborníky, 
príležitostné tlače, ktoré sa nachádzali v našom ústave, všetky publikácie 
z nášho oboru, prípadne publikácie z príbuzných vied. Chodilo sa do redakcií 
časopisov, do knižníc múzeí, do knižníc iných ústavov atď. Sledovali sa recen-
zie publikácií, ktoré sa nás mohli týkať. Skrátka bolo sa treba skoncentrovať 
tak, aby nič neuniklo. Bibliografické oddelenie Matice slovenskej v Martine 
vždy kvitovalo s uznaním prácu Národopisného ústavu v tomto ohľade. Každý 
zväzok bibliografie obsahoval zoznam excerpovaných domácich i zahraničných 
časopisov. 

Vývoj tejto práce možno sledovať od vzniku pracoviska. Podľa výpisu 
z Ústredného archívu SAV vzniklo národopisné vedecké pracovisko 
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v decembri 1945 v rámci SAVU. Na jeseň 1951 bol Národopisný ústav ako 
samostatné pracovisko zrušený a bola utvorená len Národopisná sekcia Histo-
rického ústavu SAV. Príručná knižnica existovala pri ústave už od jeho založe-
nia. Vo výpise z Ústredného archívu SAV však nie je zmienka o tom, čo sa 
stalo s knižnicou. Predpokladám, že zostala naďalej v Národopisnej sekcii 
Historického ústavu. Po uzákonení SAV vznikol na podklade dovtedajšieho 
pracoviska v roku 1953 Národopisný kabinet a v roku 1955 Národopisný ústav 
SAV. K 1.4. 1955 činil počet zväzkov knižnice 1 105 ks. Už vtedy sa pracovalo 
na bibliografii. Bolo spracovaných 8 800 bibliografických lístkov slovenskej 
národopisnej literatúry za roky 1901–1953.  

Ešte spomeniem, že podľa mojich informácií sa v súčasnosti počítačovo 
spracúva bibliografia národopisnej literatúry za roky 1991–1995 a má vyjsť 
knižne v krátkej dobe. 
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The paper consists of personal views of the former director of the Institute of Ethnology 
at the Slovak Academy of Sciences (1988-1992). Looking at the history of both the 
discipline and the Institute during his forty years’ career at the Institute he sheds a light 
on wider social, political and research contexts framing development of the discipline at 
the end of 20th Century. His memories aid him in mapping and depicting particular 
personal relations, several historically important moments, publications as well as the 
atmosphere of an everyday working environment at the Institute of Ethnology. 
 

Vždy som si prial, aby generácia, ktorá zakladala Národopisný ústav Slo-
venskej akadémie vied (NÚ SAV) v roku 1953, napísala spomienky na obdobie 
povojnových rokov. Spoznal som dejiny slovenského národopisu a dejiny aka-
demického ústavu  v tomto období z mnohých spomienkových rozprávaní, 
ktoré pomerne plasticky opisovali životné príbehy jednotlivých pracovníkov 
a predstaviteľov NÚ SAV. Zdalo sa mi, že tieto subjektívne výpovede by mohli 
suplovať chýbajúce dejiny vedy, ale najmä ukázať určitú spoločenskú atmo-
sféru, v ktorej sa povojnová veda rodila. Do pamäti sa mi vryli mnohé rozprá-
vania a klebietky, ktoré vyplávali na povrch  na chýrnych priateľských stretnu-
tiach oddelenia etnografie, kde akoby úlohu „tamadu“ prebrala Vierka Urban-
cová, a hojnou mierou k tejto memorátovej téme prispievali Emília Hor-
váthová, Jarča Paličková, Viera Nosáľová, Ema Drábiková, Ján Mjartan, občas 
Milada Kubová a ďalší. Tieto stretnutia, trvajúce často do večera, prinášali 
početné diskusie na odborné témy, kritické pripomienky k práci vedenia praco-
viska aj celej SAV alebo mnohé vyslovene „protirežimistické“ poznámky 
a pripomienky, ktorých život prinášal neúrekom a ktoré sa často transformovali 
do anekdot alebo žartovných príhod. Bol som rád, že som tam mohol vypiť 
jeden až pár pohárov bieleho vína a rozšíriť svoje vedomosti z neoficiálnych 
dejín našej vedy. A aj vtedy, keď som sa dostal do úlohy terča kritických pri-
pomienok ako príslušník „červených gárd“, ako nás so Sveťom Švehlákom 
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označovala Jarča Paličková, ktorá mala k spravodlivému rozčúleniu nebez-
pečne blízko. Jej principiálne postoje ma milo prekvapili v období po nežnej 
revolúcii, keď sa ma zastala po ostrej kritike Michala Slivku na stránkach ob-
noveného Kultúrneho života a zvestovala môjmu okoliu trochu iný a zdá sa mi 
aj teraz, že spravodlivejší pohľad na moje účinkovanie v časoch normalizácie. 
Chcel som jej a aj Jurajovi Podobovi za ich postoje dať verejnú satisfakciu 
v podobe verejného poďakovania, no nevedel som nájsť chvíľu, ktorá by 
k takémuto výlevu ľudsky pasovala. Rád využívam jubileum ústavu a robím tak 
práve teraz. 

Keď som posledný raz náhodou sedel s Jarčou Paličkovou vo Véčku (spolu 
so Sveťom Švehlákom), nadávala nám, že si nešetríme zdravie. O týždeň sme 
sa dozvedeli, že už nie je medzi nami a že príčinou jej úmrtia bolo to, pred čím 
nás varovala. Vari o rok sa s nami rozlúčil aj môj blízky priateľ 
a spolupracovník Sveťo, ktorý bol jeden z tých, ktorí významne pomáhali krie-
siť pracovisko v šesťdesiatych rokoch. 

To je etapa, o ktorej by som sa mal zmieniť pri inej príležitosti. Mne re-
daktor Etnologických rozpráv Juraj Zajonc vymedzil moju spoveď rokmi 
1988–1992, teda obdobím môjho riaditeľovania. Úloha je to nevďačná, pretože 
z množstva zážitkov sa mi v pamäti uložili skôr udalosti mimo NÚ SAV 
a dotýkali sa úplne iného okruhu ľudí, s ktorými som sa priatelil alebo ktorí si 
vtedy budovali svoje ľudské a politické image. Sám som sa aj po skúsenostiach 
z roku 1968 rôznym politickým gestám vyhýbal. Bol som o dvadsať rokov 
starší a bol som členom strany. Zdalo sa mi v tomto prelomovom období trochu 
nenáležité vykrikovať o slobode a tváriť sa, že som bol odjakživa múdry 
a prezieravý. Spomenul som si často na 21. august 1968, keď som sa bezmocne 
pozeral na tanky Červenej armády valiace sa po vtedajšej ulici Československej 
armády a potom na previerkovú komisiu, ktorá sondovala, aký som mal vzťah 
k Zväzu sovietskych socialistických republík. Tých dvadsať rokov bol pre mňa 
čas prežitia do očakávanej renovácie pomerov obdobia „socializmu s ľudskou 
tvárou“. Pochopil som, že november 1989 je o niečom inom, a že ani vzkrie-
sený A. Dubček nie je už takým symbolom ako ho uctieval národ v pamätnom 
šesťdesiatom ôsmom roku. 

NÚ SAV sa po nástupe Gustáva Husáka k moci ocitol medzi ideologic-
kými pracoviskami priamo riadenými Ústredným výborom Komunistickej 
strany Slovenska (ÚV KSS) a jeho veľkou nevýhodou bolo, že nemal ani jed-
ného člena „zdravého jadra“, ktoré rozhodovalo o ďalších osudoch jeho vedec-
kých pracovníkov. Na vážnosť situácie a na ďalšie perspektívy ma upozornil 
veľmi priateľsky, a ako sa ukázalo pravdivo, jeden z význačných pracovníkov 
Historického ústavu SAV. Rozrušil mi moju konštrukciu o úlohe Gustáva Hu-
sáka, ktorý podľa mnohých nájde dobré východisko z tejto situácie. Videl som 
v jeho rozlúčkovom prejave, že nenašiel, a ani to nebol jeho cieľ. V tomto ob-
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dobí nebolo ľahké rozhodovať sa, premáhať strach, robiť kompromisy, skrátka 
prežiť na krku s tromi deťmi. Teraz počúvam rôzne orálne histórie o hrdinstve, 
odpore, antipatiách a sympatiách, počúvaní zahraničného rozhlasu alebo ne-
dostatku tovarov  a áut z úst funkcionárov strany, riaditeľov rôznych podnikov 
a inštitúcií, ale i kolegov. Tak sa mi zdá, že som úplne mimo reality a že som 
život prežil a žijem ako  súvislý tok pretvárky a klamstva. Bude veľmi ťažké 
mladším generáciám sa v tom všetkom orientovať a nájsť adekvátne metódy 
a fakty, ktoré by osvetlili experiment nazvaný „budovanie rozvinutého socia-
lizmu“. 

Aby som neupadol do prílišného pesimizmu, tak treba dodať, že aj v týchto 
pomeroch sa na pracovisku pracovalo, že sa robil výskum, že vychádzal dobrý 
odborný časopis, že sa skúmali dôležité témy a že v rokoch 1988–1992 sa pra-
covisko predstavilo ako konsolidovaná pracovná jednotka, ktorá obhájila svoj 
status a vyprodukovala určité pozitívne odborné výkony. Nezabudnem na pre-
beranie Národnej ceny Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade. Na spo-
kojných a sebavedomých redaktorov diela, na usmiatu ex-riaditeľku pracoviska 
Boženu Filovú a na kultivovaný príhovor šéfky Etnografického atlasu Sloven-
ska (EAS) Soni Kovačevičovej. Bolo tam veľa kardinálov a biskupov, predsta-
viteľov vlády a nového parlamentu. Každého srdečne vítal František Mikloško 
a potom sa popíjalo ľahké šampanské. Atlas bol čin, ktorý získal všeobecné 
uznanie. Na jeho realizácii sa zaslúžili i mnohí stranícki funkcionári, členovia 
vedenia SAV a tiež vedenia NÚ SAV. Tí však upadli aj s režimom do zabud-
nutia. Prišli noví mecenáši a hovorili vlastne tie isté slová ako o dva-tri roky 
predtým ich predchodcovia. Pre pracovníkov to už bola minulosť. Zaoberali 
sme sa Encyklopédiou, s ktorou bolo množstvo drobných starostí. Bolo tam 
veľa hundrania, obviňovania, rôznych kontrol. Pomáhal som Petrovi Slavkov-
skému ako sa dalo. Peter si potrpel na dochvíľnosť, odmeny a pochvaly členom 
oddelenia. Veľmi výdatnou pomocou bol príchod Juraja Zajonca do ústavu a do 
Encyklopédie, pre ktorú sme po diskusiách vybrali dlhý názov Encyklopédia 
ľudovej kultúry Slovenska. (Vyšli dva zväzky, hoci na pamätnom zasadnutí na 
Húškach sa hovorilo o piatich zväzkoch.) Juraj premohol tradicionalistické 
chápanie písania a redigovania diela a výrazne prispel k počítačovému spraco-
vávaniu textov. Tu kdesi sme prekročili hranicu medzi býkom a myšou. A hoci 
som svit obrazovky (okrem televíznej) zvlášť nemiloval, uvedomil som si, že 
mám na krku tretie tisícročie, ktoré nové technológie posunú za hranice našich 
vtedajších predstáv. To si uvedomujem denne pri používaní obyčajného mobilu 
a pri sledovaní vnuka pri jeho vzrušujúcich počítačových hrách. A vždy sa 
zlomyseľne teším, keď padne sieť. Encyklopédia je i naďalej dobrou pomôc-
kou, hoci je čiastočne poznamenaná minulými desaťročiami jej prípravy. Chý-
bajú v nej niektoré heslá z teórie, najmä širší prehľad metód, aj údaje z dejín 
vedy by bolo potrebné prehodnotiť, chýba zväzok o folklorizme. Možno, že 
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bude potrebné lepšie spracovať heslá z náboženstiev, viac pozornosti by sa 
mohlo dostať národnostiam alebo interetnickým vzťahom. 

To je však všetko s krížikom po funuse. To počká na ďalšie generácie, ak 
budú mať na to chuť a vôľu a vydajú druhé doplnené a opravené vydanie. Aj 
tak je Encyklopédia užitočným dielom do istej miery odrážajúcim pomerne 
objektívne stav bádania v slovenskom národopise na konci osemdesiatych 
rokov 20. storočia. 

Doteraz považujem za dobré členenie pracoviska na oddelenie etnografie, 
folkloristiky, špeciálne oddelenie hlavnej úlohy (EAS, Encyklopédia) 
a oddelenie dokumentácie. Spomínam si ako ústav postupne personálne rástol. 
Pribúdali mladí ľudia. Plnili sa miesta zásluhou študijných pobytov 
a ašpirantúr.  

Keď som v roku 1963 nastúpil do NÚ SAV, stačilo pracovisku niekoľko 
miestností. Pri svojej  prvej návšteve som spoznal riaditeľňu, kde sedeli riadi-
teľka Božena Filová a zástupkyňa Emília Horváthová, i sekretariát na čele 
s nezabudnuteľným „ujom  Mikom“ a sekretárkou Marienkou Krškovou. Po-
stupne sa ústav rozšíril a napokon sa presťahoval do budovy na Jakubovom 
(vtedy Leninovom) námestí, v ktorej sídlila aj agentúra Slovkoncert. Ja som si 
ako riaditeľ mohol pospať vo veľkej modernej riaditeľni na mäkkých kožených 
foteloch, ktoré ma zbytočne znervózňovali. Ústav mal vlastné štúdio 
a perspektívy ďalšieho kvantitatívneho rastu. Čas mi brali hodiny strávené na 
vyjednávaniach o využití priestorov, o spôsoboch rekonštrukcie, o umiestnení 
časti pracoviska v budove na Klemensovej ulici, o technických podmienkach, 
o nájomnom a pod. 

V tomto smere mi vychádzal v ústrety najmä Pavol Čorej, vtedajší riaditeľ 
Slovkoncertu, ktorý mi pomohol vyriešiť mnohé problémy. Napríklad keď som 
dal v štúdiu vyhodiť elektrické rozvody a tým sa prerušila dodávka elektriny 
v jednej časti budovy. Ďalšia pokuta mi hrozila za prerobenie pôvodných štúdií 
Slovenského rozhlasu na 1. poschodí, ktoré boli vraj pamiatkovo chránené. 

Agitoval som na dokončenie prác aj niektorých pracovníkov. Dano Luther 
a Jano Botík lepili na prízemí linoleum, takmer všetci pracovníci sa dosť naro-
bili pri sťahovaní. Nejako to všetko dopadlo. No vzápätí prišiel nový správca 
budovy s úlohou dostať NÚ SAV z priestorov na Jakubovom námestí von. 
V tom istom čase sa začali znižovať počty pracovníkov. Časopis Slovenský 
národopis, ktorý som prevzal s obetavou Zorkou Vanovičovou, dostal o tretinu 
nižší rozpočet. To všetko bolo potrebné nejakým spôsobom riešiť. Nachádzali 
sme rôzne konexie. Bývalí aj budúci priatelia, príbuzní a krajania, návštevníci 
kaviarní a viech, to boli potenciálni spoluriešitelia týchto praktických úloh. 
A boli sme v pluse. Bolo by spravodlivé ich tu menovať, no pamäť mi už tak 
neslúži, aby som si spomenul na každého. Typickou črtou ústavu bolo, že 
každý pomohol, ako vedel a mohol. Bol to možno aj pozostatok z čias socia-
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lizmu, keď ústav bol v ohrození a pracovníci bojovali bok po boku proti vysťa-
hovaniu z Bratislavy do Martina, proti redukciám a zrušeniu. Tu zohrala dôle-
žitú úlohu najmä stranícka organizácia, ktorá neúnavne intervenovala 
v prospech pracoviska. Bol som rád, keď nedávno Soňa Kovačevičová poďa-
kovala straníkom za ich postoje, pretože sama vedela z vlastnej skúsenosti, čo 
všetko bolo potrebné urobiť proti tlakom z najvyšších straníckych orgánov. 
Dotýkalo sa to aj ďalších pracovníkov, no čas všetko odvial a nie je dobre há-
dam tieto veci pripomínať. No niečo pripomenúť treba. Napríklad existenciu 
periodika Národopisné informácie, ktoré vystriedali Etnologické rozpravy. 
Vznikli, aby si svoje predstavy a názory mohli realizovať najmä mladšie gene-
rácie, čo by malo platiť i naďalej. Mrzí ma, že Slovenský národopis nemá pen-
dant v cudzojazyčnom vydaní. Publikovanie jednej štúdie v anglickej verzii 
v každom čísle sa časom zrušilo a pokus o piate cudzojazyčné číslo zostal 
„v lufte“. A to za situácie, keď Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 
v Bratislave finančne nevládze vydávať zborník Ethnologia Slavica et Slovaca, 
ktorý mal v zahraničí celkom dobré renomé. Ešte viac ma mrzí, že zaniká vy-
dávanie prameňov. Myslím konkrétne na také edície, ako bola Klenotnica alebo 
Ľudové umenie na Slovensku (vo vydavateľstve TATRAN).  V tomto smere 
som privítal s veľkou úľavou tri zväzky Slovenských ľudových rozprávok, 
ktoré po rokoch predsa len vyplnili dôležitú medzeru v štúdiu ľudovej prózy 
a najmä Viera Gašparíková si zaslúži absolútne absolutórium za vynaloženú 
námahu. 

Práca na folklórnych žánroch, ktorú rozbehlo bývalé oddelenie folkloris-
tiky, by sa rozhodne nemala zastaviť, hoci je možné a žiaduce v súčasnosti 
žánrovú štruktúru inovovať a to v súvislosti so staronovou otázkou: čo ešte 
folklór je a čo ešte folklór nie je? 

Je to aj nedostatok odrážajúci koncepčné zámery celej vedy. Tie by mali 
nájsť odraz v grantových projektoch. Tak sme to plánovali po roku 1989, keď 
sa zrušilo pôsobenie Štátneho plánu základného výskumu, ktorý bol predsa len 
akousi záväznou smernicou pre realizáciu dlhodobého programu vedeckého 
výskumu. Mal ho vystriedať grantový systém. Aj vystriedal. Agentúra sa rodila 
ťažko. Bol som prvým predsedom komisie pre historické vedy, ba jedno obdo-
bie som bol jediným zástupcom spoločenských vied vo výkonnom výbore 
Grantovej agentúry vedy (GAV). Grantová agentúra sa stala rozdeľovateľom 
peňazí bez väčších nárokov na stanovenie priorít v jednotlivých oblastiach 
výskumu. V spoločenských vedách je to súťaž  riešiteľov so svojimi indivi-
duálnymi plánmi a videním. Chýbajú aktuálne problémy potrebné z hľadiska 
súčasného vývinu vedy. Komisie síce posudzujú projekty z hľadiska ich kva-
lity, no menej z hľadiska ich skutočných potrieb. Ide o peniaze, ktoré vypĺňajú 
diery v rozpočtoch pracovísk. Rešpektuje sa síce sloboda vedeckého bádania, 
ale nenapĺňajú sa zámery vedy ako celku z hľadiska jej objektívnych potrieb. 
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To sú moje skúsenosti od počiatkov prípravy grantových úloh. Ústav vtedy 
pripravil šesť projektov, no niektoré sa „vyparili“ a nahradili ich iné menej 
progresívne úlohy. Zorný uhol na prípravu projektov sa zmenil. 

Nechcem tieto skúsenosti zovšeobecňovať, no cítim, že aj niekde tu nás 
tlačí topánka. Ak hovorím o knižných prácach, ktoré vznikli v ústave, musím 
pripomenúť, že sú to často práce, ktorých základňa sa budovala v rokoch pred 
nežnou revolúciou. A to, že majú aktuálnu odozvu aj v súčasnosti, svedčí 
o tom, že kontinuita v našej vede sa v určitých smeroch zachovala. Som rád, že 
sa po prestavbe rozbehlo školenie doktorandov. Jurajovi Podobovi a ostatným 
patrí za to chvála. Je to možno aj zadosťučinenie mne, Zore Apáthyovej-Rus-
nákovej, Danovi Lutherovi a ďalším, ktorí viedli „Seminár mladých pracovní-
kov“  v NÚ SAV. Určite priniesol nové poznatky a modernejšie interdiscipli-
nárne pohľady na etnografický a folkloristický výskum. Medzi duši lahodiace 
momenty z obdobia môjho krátkeho riaditeľovania patrili poďakovania, ktoré 
sa mi dostali osobne aj za pracovisko. Napríklad poďakovanie českých kolegov 
za prizývanie na konferencie a folkloristické semináre, za publikovanie prí-
spevkov v našich časopisoch, za mnohé podporné osobné postoje. O to viac ma 
to tešilo, že to bolo na pôde pražského ústavu. 

Potešilo ma, že som mal po rokoch dobrej spolupráce s Pedagogickou fa-
kultou v Nitre možnosť stáť ako riaditeľ NÚ SAV pri založení Katedry folklo-
ristiky a regionalistiky, kde som aj pôsobil na čiastočný úväzok. Bol som rád, 
že ani moji priatelia nezmenili ku mne svoje postoje (až na ľudí, ktorí ma udá-
vali a o ktorých doteraz viem len málo). Najviac mi však záležalo na stanovisku 
mojich kolegov a prevažne mojich kamarátov z ústavu. Prvý raz, keď v roku 
1988 hlasovali za návrh na obsadenie miesta riaditeľa NÚ SAV po krátkom 
období, keď som bol riaditeľovaním poverený, čo asi rozhodlo, že som sa stal 
riaditeľom. A druhý raz, keď sa vyslovovala dôvera riaditeľom pracovísk a mne 
dali pracovníci stopercentnú dôveru. Toto hlasovanie ma skutočne dojalo a som 
ešte teraz zaň vďačný. Svoje dlhoročné úradovanie som ukončil spokojný. 
Viem, že som mnohé urobil, ale i neurobil pre pracovisko tak v spolupráci 
s Boženou Filovou, ako aj za roky môjho riaditeľovania. V tomto mi pomohli 
od roku 1967, keď som sa stal vedeckým tajomníkom, až do roku 1992, najmä 
Sveťo Švehlák, Viera Nosáľová, Dano Luther, Jano Botík, Viera Feglová, Soňa 
Kovačevičová, Soňa Burlasová, Peter Slavkovský, Oľga Danglová., Peter Sal-
ner a celé oddelenie folkloristiky a sekretariát s Magdou Slavkovskou a doteraz 
s Editkou Vrátnou. 

Z ústavu som odchádzal v roku 2003, teda po štyridsiatich rokoch, 
s dobrým pocitom. Dúfam, že sa mi podarí ešte niečo civilnejšie „zosmoliť“ zo 
svojich pamätí. Želám môjmu „životnému“ pracovisku veľa úspechov a jeho 
pracovníkom veľa tak potrebného zdravia. 
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ŠPZV  – spomienky na plánovanú vedu 
 

Daniel Luther 
 
 
Kľúčové slová: Božena Filová, organizácia vedy, veda a štátny plán 
Key words: Božena Filová, science organization, science and the state plan 
 
Štátny plán základného výskumu (ŠPZV) [State plan of basic research (SPBR)] is a part 
of the history of the Institute of Ethnology, SAS. The plan was introduced in1970. 
During the whole period the Institute was the main coordinating institution for the 
ethnographic research in the Czechoslovak Socialistic Republic. It coordinated the 
scientific research projects and formally led the scientific cooperation. The author’s 
memories highlight some positive and negative sides of this plan institution for the 
working place and the scientific work in the former Czechoslovakia.    
 

Organizácia vedy na Slovensku je dnes v rukách grantových vedeckých 
agentúr. Princíp ich fungovania spočíva v tom, že vedecké osobnosti 
a kolektívy podávajú výskumné projekty, ktoré sa v agentúre posudzujú 
a schváleným uchádzačom sa prideľujú finančné prostriedky. Zainteresovaní 
vedia o tom svoje, najmä o sumách, ktoré majú pokryť náklady spojené s vý-
skumom. Chvályhodné však je, že výhrady ku korektnosti nám blízkej agentúry 
VEGA som doposiaľ nepočul, a to funguje nie tak krátky čas. V menších úpra-
vách takmer celé porevolučné obdobie.   

Pri tohoročnom okrúhlom výročí Ústavu etnológie Slovenskej akadémie 
vied (predtým Národopisného ústavu SAV) sa ponúka možnosť porovnať orga-
nizáciu či riadenie vedy (sú to citlivé výrazy) v období pred a po roku 1989. 
Nie kvôli hľadaniu lepších či horších podmienok pre vedeckú prácu 
v komunistickej či demokratickej dobe, ale kvôli zaznamenaniu tej veľkej 
zmeny, s ktorou sa musel aj náš ústav vyrovnať. Pri svojich spomienkach upo-
zorňujem, že som neštudoval žiadne archívne doklady a nerobím si ambície 
dokumentaristu. Predkladám len svoje spomienky a moje „videnie vecí“. 

V rokoch 1978–1986 som v Národopisnom ústave SAV vykonával funkciu 
vedeckého tajomníka koordinátora hlavnej úlohy Štátneho plánu základného 
výskumu (ŠPZV) pre odbor národopis. Aby som stručne vysvetlil svoje posta-
venie v tejto funkcii nazvanej  rekordným počtom slov – bol som mladým po-
mocníkom koordinátorky hlavnej úlohy, ktorou bola riaditeľka ústavu Božena 
Filová. Bola  pre našu generáciu odbornou i ľudskou autoritou, ktorá plne dôve-
rovala mladým ľuďom. Funkciu som „zdedil“ po staršom kolegovi Petrovi 
Slavkovskom. Bol vtedy vedeckým tajomníkom ústavu a mal s administratívou 
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nielen veľa práce, ale aj skúseností. Ústav zaplavovali často nezmyselné požia-
davky, ktoré tak ako i dnes musel tajomník  „spracovať“ a posielať späť „hore“ 
(napríklad vyčíslenie nákladov na vedeckú prácu,  čo sa obvykle vypočítavalo 
„z brucha“, alebo počet odpracovaných a plánovaných brigádnických hodín, čo 
si vyžadovalo osobitnú fantáziu). 

P. Slavkovský sa tešil, že s funkciou končí a dal mi rady o nutnej „kreati-
vite“ tajomníka pri práci s požadovanými údajmi. Boli to užitočné ponaučenia 
a uľahčili mi život. Ak sa nemýlim, najprv som bol vedeckým tajomníkom 
ŠPZV až potom ústavu, čo bolo horšie než naopak, ale to nie je podstatné. 
„Vpadol“ som do vážnych  funkcií, na ktoré som sa veľmi netešil, ale miesto 
v ústave som mal tak trochu podmienené ich vykonávaním.  

B. Filová ako koordinátorka hlavnej úlohy ŠPZV bola zodpovedná za 
koordinovanie tzv. národopisných výskumov, ako sa súhrnne označovali etno-
grafické a folkloristické výskumy,  a predkladanie relevantných výsledkov za 
celú, ešte nerozdelenú republiku. A to nebolo málo. Dal jej to napríklad na 
vedomie Antonín Robek, vtedajší riaditeľ pražského akademického ústavu, 
ktorý jej raz v zámku v Smoleniciach (dodnes zariadenie SAV) vykričal, že on 
sa nedá majorizovať menším ústavom a že my na Slovensku vôbec netušíme, 
o čo vlastne ide... Najmä vo vzťahu k Ústrednému výboru Komunistickej strany 
Československa (ÚV KSČ), kde bol „doma“, resp. sa tak tváril. K tomu pár 
slov na vysvetlenie.    

Veda sa dnes riadi sama „z vnútra“, aspoň podľa proklamácií. Totiž, ak je 
nedostatok finančných prostriedkov, sloboda voľby výskumných úloh 
a publikovania výsledkov je dosť relatívna. V komunistickej ére to bolo na-
opak. Veda bola posudzovaná a schvaľovaná „zhora“, ale  peňazí na výskumy 
bolo dosť. Samozrejme, ak sa zahalili do požadovaného pojmoslovia 
a teoretického rámca a ak sa niektoré témy (najmä religionistické) ako neprie-
chodné automaticky ani nepredložili. Bol som pri zostavovaní štátnych plánov 
dva-trikrát a môžem povedať, že sa formulovali tak, aby boli vhodné pre tých 
„hore“ (ÚV KSČ, ÚV KSS) a pragmatické pre všetkých nás „dole“. Oslovovali 
sme relevantné vedecké inštitúcie s ponukou na spoluprácu a jednotlivé praco-
viská sa buď prihlásili, alebo nie. Trest ani pochvala za to neboli. Samozrejme, 
kto sa prihlásil a bol zaradený do päťročného plánu, bol na tom lepšie. Nielen 
z hľadiska akej-takej existenčnej istoty, ale aj pri vykazovaní svojej dôležitosti. 
Peniaze na chod a riešenie základných úloh dostali inštitúcie tak či tak, no bola 
tu ešte možnosť zapojenia sa do väčších výskumných projektov a do určitej 
formy spolupráce. V takomto plánovacom systéme sa však mohli uplatniť aj 
stranícke, politické alebo mocenské ambície jednotlivcov či pracovísk. Vý-
skumné projekty vhodne zaobalili „požiadavkami strany a vlády“ (sformulova-
nými obvykle na zjazdoch KSČ) a predkladali ich ako objednávku štátu na 
vedecký výskum (napríklad robotníckej triedy, socialistických národov, etnic-
kých procesov a pod.). Takéto projekty sa ťažko odmietali, lebo od dogma-
tizmu k demagógii vtedy nebolo ďaleko. 
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Plánovací postup, uplatňovaný v Národopisnom ústave, teda fungoval na 
základe ponúk vtedajších národopisných pracovísk v ČSSR (hlavne akademic-
kých, vysokoškolských a muzeálnych) a nie na základe plnenia predpísaných 
úloh (tzv. ideologických). Hoci sa mi to píše (možno nevedomky) ľahko, mne 
sa tak zdá, že sloboda voľby výskumných tém bola určená mierou slobodomy-
seľnosti B. Filovej a jej blízkych spolupracovníkov. Nikdy si totiž  nepamätám, 
že by ako zodpovedná koordinátorka určovala, čo má to-ktoré pracovisko skú-
mať, práve naopak, pracoviská si vymysleli tému (v súlade so svojím poslaním) 
a tá sa „napasovala“ do ideologickej fazóny štátneho plánu. V začiatkoch sa do 
riešenia ŠPZV zapojilo 10 pracovísk, neskôr 18. 

Túto relatívnu slobodu voľby zaisťovala pre nás výhodná štruktúra štát-
neho plánu (schvaľovaná v najvyšších orgánoch štátu a tým pádom nespochyb-
niteľná). ŠPZV bol zavedený v roku 1970 a odbor národopis v ňom dostal 
(alebo si vybojoval) svoju samostatnú kapitolu. Znamenalo to, že pracoviská, 
ktoré mali robiť základný výskum v oblasti etnografie a folkloristiky, boli za-
pojené do riešenia jednej spoločnej hlavnej úlohy a nepodliehali riadeniu inými 
vednými disciplínami a pracoviskami. To bolo veľmi výhodné, lebo niektoré na 
to chuť mali.   

V priebehu plnenia týchto päťročných plánov mal náš ústav kontrolnú, nie 
však výkonnú právomoc. Pracoviská fungovali v područí svojich zriaďovacích 
inštitúcií a my sme len mohli dúfať, že naprojektované výskumné úlohy reali-
zujú. Múzejníci alebo ÚĽUV si plnili svoje povinnosti, galérie svoje a školy 
tiež. Na „vedenie“ či „riadenie“ tohto navonok koordinovaného systému bola 
potrebná nielen odvaha, ale zo strany vedenia zapojených inštitúcií aj dôvera 
voči nášmu pracovisku, keďže hlavne v prvopočiatkoch verili viac osobnostiam 
či vedeckým autoritám v našom ústave ako v pražskom (aspoň tak sa o tom 
hovorilo). A odvaha preto, lebo keď bolo potrebné nahlásiť výsledky práce, 
chuť na spoluprácu zakaždým ochabla a často sme dostávali zahmlievacie for-
mulácie, niekedy napísané iba rukou. Zodpovednosť bola na našom pracovisku 
a nie na ich. Je samozrejmé, že plány sa vždy splnili, v skutočnosti však raz 
dobre a inokedy menej alebo vôbec. Tu sa zvlášť oceňovala kreativita tajom-
níka, ktorý musel výkaz o činnosti spracovať tak, aby zo získaných podkladov 
naplnil všetky témy naplánované v ŠPZV. 

Prvý názov hlavnej úlohy ŠPZV pre národopisnú vedu znel „Vývoj ľudo-
vej kultúry v českých zemiach a na Slovensku“ (bližšie B. Filová: Integrácia 
československej etnografie a folkloristiky v rámci ŠPZV – výsledky a perspek-
tívy. Slovenský národopis, 1979, č. 3, s. 474–490). Založený bol na vyžadova-
nom historickom prístupe ku skúmaniu kultúrneho dedičstva, ktorý sa uplatňo-
val najmä v prvej tzv. čiastkovej úlohe. V rámci nej sa na Slovensku realizovali 
etnografický atlas, regionálne monografie, záchranné výskumy v banských 
a zátopových oblastiach, výskumy zamerané na ochranu pamiatok ľudovej 
kultúry (napríklad pre múzeá v prírode), pripravovali sa katalógy a edície mate-
riálov. V druhej čiastkovej úlohe bol dôraz na výskum tzv. súčasnosti (súčasná 
dedina, mestské prostredie, priemyselné oblasti, folklór a folklorizmus), v tretej 
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na interetnické súvislosti a v štvrtej na dejiny a teóriu. Vcelku samé užitočné 
veci. V ďalších päťročných plánoch, ktoré nasledovali, sa názov hlavnej úlohy 
ani základné zameranie na tradičnú kultúru – súčasnosť – interetnické a kompa-
ratívne štúdium – dejiny, teóriu a metódy (počítačové spracovanie) v zásade 
nemenili, pritvrdzovalo sa však ideologické sfarbenie názvov (a čiastočne aj 
zamerania) jednotlivých úloh.   

Pri koncipovaní tohto príspevku, ktorý som nepísal s veľkou chuťou (však 
čo už je na plánovaní zaujímavé), som si viackrát položil otázku,  čo boli klady 
a zápory takto plánovanej vedy a organizovania vedeckého výskumu v rámcoch 
ŠPZV. Stručne povedané, vedecké výskumy a výstupy (publikačné), keď sa raz 
ocitli v pláne ústavu, boli plne finančne zabezpečené. ŠPZV bolo niečo navyše 
– bola to ideologická, teoretická a metodologická konzerva, ktorá, ako to už 
s konzervou v batohu býva, mala funkciu poistky v ťažších časoch. Na ŠPZV 
sa vždy dalo spoľahnúť, že zapôsobí ako zaklínadlo a pomôže pracovisku, ale 
niekedy aj jednotlivcom. Napríklad pri kvalifikačných postupoch alebo vylep-
šovaní  tzv. kádrového profilu pre režim „nespoľahlivých“ ľudí (z buržoáznych 
rodín, nábožensky založených, nacionálne orientovaných, po roku 1968 vyho-
dených zo strany, z rodín emigrantov a pod.). ŠPZV mal hlavne slúžiť 
na koordináciu vedeckých projektov a bol formálnou organizáciou  vedeckej 
spolupráce. Tá však fungovala aj bez ŠPZV, pokiaľ bol o ňu záujem. ŠPZV 
nebol nejakým osobitým iniciátorom nových projektov, prichádzali s nimi 
konkrétne pracoviská a hlavne aktívni jednotlivci. Tvorivé vzplanutie však 
ŠPZV akceptoval iba raz za päť rokov (päťročnica „nepustila“). Takto vznikli 
viaceré cenné vedecké diela, ale aj menej vydarené či bezcenné, politicky kon-
formné výstupy.  

Nový grantový systém, ktorý vznikol po roku 1989, bol všeobecne priví-
taný. Mal byť protikladom ŠPZV. V rámci VEGA sme začali naozaj slobodne 
myslieť a tvoriť, podávať si žiadosti o výskum toho, čo považujeme za dôležité. 
VEGA nič nekoordinuje a neorganizuje, ale filtruje a uprednostňuje niektoré 
projekty pred inými (nespomínam si však na projekt, ktorý nebol pracovníkom 
ústavu schválený). Aj v tejto forme organizácie vedy vznikajú cenné a menej 
cenné diela. Horšie je to však s veľkými projektami – výskumne a publikačne 
veľkými. Na tie VEGA nemá prostriedky a kto dnes nemá nervy na ich zháňa-
nie a manažérske vlohy k tomu, neuspeje. Nehovorme však o peniazoch, vraj 
kazia človeka. VEGA je bezbrehá, nekladie prekážky, neohraničuje výskum. 
Napriek týmto pozitívam sa však v súvislosti so ŠPZV zamýšľam, či by predsa 
len nemala existovať ešte iná agentúra, ktorá by ponúkala štátne granty na 
aktuálne, spoločensky dôležité výskumné úlohy. Napríklad na sledovanie so-
ciálnych dôsledkov veľkých reforiem, problémov migrácie, globalizácie či 
európskej integrácie vo vzťahu k uchovávaniu tradičných identít, kultúrneho 
dedičstva a pod. Ale by ponúkala aj granty na sumarizáciu výstupov viacerých 
vedeckých disciplín k vypísanej štátnej úlohe a na rôznorodé – i mediálne – 
výstupy. Bol by to asi iný pohľad na súčasnú spoločnosť ako sú dnes zaužívané 
prázdne štatistiky, prieskumy verejnej mienky alebo náhodné ankety z ulice. 
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Kľúčové slová: Medzinárodná komisia pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na 
Balkáne 
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The essay is aiming to discuss the reason of decay of the International Commitee for the 
Study of Folk Culture in the Carpathians and the Balkans, which was the only one 
international academic organisation of ethnologists from the European Communist 
countries. The author´s perspective is based on his personal experience with the 
different levels of the Commitee from the late 1970s until the beginning of the 1990s. 
The author analyses character of work and hierarchy within the Commitee, and is 
looking for the explanation, why such originally active scientific organisation was not 
able to survive the crucial political and in the same time generation change at the turn 
of the 1980s and 1990s. 
 

Pohľad na povojnovú históriu etnografického a folkloristického bádania 
nemôže byť komplexný a objektívny bez zhodnotenia úlohy Medzinárodnej 
komisie pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB), 
ktorá v období medzi prelomom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov a koncom 
osemdesiatych rokov predstavovala dôležitú, v niektorých oblastiach snáď 
kľúčovú organizačnú vedecko-výskumnú štruktúru v rámci československého 
národopisu. Zároveň bola jedinou organizačnou bázou združujúcou etnografov 
a folkloristov zo socialistických krajín sovietskeho bloku (s výnimkou NDR), 
na práci ktorej participovali aj kolegovia z Juhoslávie.1 Okolnosti vzniku 
a formovania Komisie, jej vývoja, resp. transformácie rozšírením záberu aj na 
oblasť Balkánu, zhodnotenie jej činnosti, vedeckých výstupov a prínosov – to 
všetko je dostupné na stránkach etnografických periodík.2 Predsa snáď treba 
pripomenúť niekoľko základných charakteristík organizačnej štruktúry 

                                            
1 Realita bola mierne odlišná. V osemdesiatych rokoch sa Rumuni v dôsledku politickej situácie 
v ich krajine nezúčastňovali na práci orgánov MKKKB. 
2 Pozri napríklad: FROLEC, V. 1989–1990: 30 Years of the International Comission of the Study 
of Folk Culture in the Carpathians and Balkans. In: Carpatobalcanica, roč. XVIII–XIX, s. 4–15; 
PODOBA, J. 1989: Tridsať rokov Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch 
a na Balkáne. In: Národopisné aktuality, roč. XXVI, č. 1, s. 37–41. 
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a spôsobu práce Komisie, ktorými sa odlišovala od iných inštitúcií 
a organizačných štruktúr, a ktoré ju robili v dobovom kontexte jedinečnou. 
V súvislosti s okrúhlym výročím založenia Národopisného ústavu SAV je dôle-
žité upozorniť na úzke organizačné prepojenie Komisie a ústavu, v ktorom bolo 
sídlo jej medzinárodného sekretariátu aj sekretariátu Československej sekcie. 
Taktiež spôsob riadenia ústavu, spôsob personálnej práce a postoje jeho vedú-
cich pracovníkov výrazne ovplyvňovali spôsob práce Komisie a jej charakter. 

MKKKB pracovala na troch úrovniach organizačnej štruktúry. Medziná-
rodnú spoluprácu reprezentovalo medzinárodné prezídium. Národnú, presnejšie 
štátnu jednotlivé národné sekcie. Vlastná vedecko-výskumná práca sa sústre-
ďovala v tematicky členených subkomisiách, ktoré boli organizačne auto-
nómne, plánovali si vlastný vedecký program, organizovali vedecké podujatia, 
publikačné výstupy a pod. V závislosti od „partie“, ktorá sa stretávala 
v konkrétnej subkomisii, a predovšetkým v závislosti od líderských osobností 
boli medzi jednotlivými subkomisiami Československej sekcie MKKKB 
značné rozdiely: zatiaľ čo niektoré boli veľmi aktívne a vedecky produktívne, 
činnosť ďalších bola skôr sporadická, alebo stagnovala. Čo sa mohlo, samo-
zrejme, časom zmeniť príchodom nových členov, personálnou výmenou na 
poste predsedu a pod. Táto organizačná štruktúra bola prínosná zvlášť tým, že 
poskytovala priestor pre potencionálnu úzku spoluprácu pracovníkov akade-
mických (vedecko-výskumných aj univerzitných) inštitúcií a pracovísk 
z oblasti kultúry a organizačne ju zabezpečovala. Pre mnohých odborných 
pracovníkov múzeí a galérií a ústavov pamiatkovej starostlivosti, ako aj ďalších 
inštitúcií rezortu kultúry fakticky MKKKB predstavovala často jedinú plat-
formu, v rámci ktorej mohli realizovať svoje vedecké ambície, resp. ktorá ich 
vťahovala do vedecko-výskumných aktivít, vedeckého života v rámci odboru. 
Zároveň bola jedinou stálou bázou pre intenzívnu spoluprácu národopisárov 
z českých zemí a Slovenska.3 MKKKB a jej subkomisie tak do veľkej miery 
suplovali úlohu Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV (a aj Národopis-
nej společnosti československej pri ČSAV, i keď jej činnosť bola bohatšia), 
ktorá mala byť strešnou inštitúciou organizujúcou vedecký život v odbore. 
Vzhľadom k pomerom panujúcim na ústredných akademických/kultúrnych 
inštitúciách počas normalizačného obdobia sa mi žiada dodať, že tak činili 
v spoločensky príjemnej a pracovne tvorivej atmosfére, značne vzdialenej od 
dusnej a/alebo ospalej atmosféry väčšiny socialistických spoločenskovedných 

                                            
3 Najreprezentatívnejším podujatím československej národopisnej komunity v sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokoch boli zrejme sympóziá v Strážnici, okrem toho sa konali aj ďalšie spoločné 
odborné akcie, semináre, pracovné stretnutia atď. Činnosť odborných subkomisií MKKKB bola ale 
jedinečná v tom, že nešlo o organizáciu sporadických konferencií a seminárov (povedzme aj 
reprezentatívneho charakteru). Subkomisie vytvárali priestor pre pravidelné a dlhodobé stretávanie 
sa a spoluprácu istej skupiny odborníkov z rôznych inštitúcií, ktorí sa zaoberali určitou 
problematikou, spoločne o nej diskutovali, prípadne aj spolupracovali na spoločných výskumných 
projektoch a publikačných výstupoch, na riešení metodických a terminologických problémov a pod. 
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a kultúrnych inštitúcií. Aspoň taká bola moja dlhoročná osobná skúsenosť 
z tých subkomisií MKKKB, na aktivitách ktorých som participoval; nedokážem 
však posúdiť mieru aplikovateľnosti tejto skúsenosti aj na ďalšie pracovné 
skupiny a tímy. 

Osobnú skúsenosť s prácou v Komisii som získal veľmi skoro, v druhom 
ročníku štúdia etnografie, keď ma môj brnenský učiteľ vzal so sebou na pra-
covné zasadnutie Subkomisie pre ľudové staviteľstvo a sídla MKKKB, ktorej 
predsedal. Toto pokračovalo počas celého pobytu na fakulte, takže už ako ab-
solvent s mokrým diplomom som mal vďaka tejto možnosti podstatne širšiu 
skúsenosť, než sa obvykle dá získať počas štúdia. V druhej polovici osemde-
siatych rokov, počas internej ašpirantúry v SAV som bol zaangažovaný aj do 
práce Subkomisie pre spoločenské vzťahy MKKKB, ktorú viedli Soňa Švecová 
a Josef Kandert (išlo o projekt slovníka etnografických a regionálnych skupín). 
V období mojich odborno-vedeckých začiatkov mi možnosť skorého zapojenia 
sa do práce Komisie dala veľmi veľa, aj vrátane prvých, ešte študentských 
publikácií, možnosti vystúpiť s referátom na vedeckom podujatí, a vôbec mož-
nosti konfrontovať sa s reálnym dianím v disciplíne, čo „skleníkový“ charakter 
vysokoškolského štúdia neumožňoval. Aj po nástupe do vedeckej výchovy 
v Národopisnom ústave SAV (NÚ SAV), ktorému bol vlastný skromný ve-
decký život, znamenali pre mňa semináre, konferencie a pracovné stretnutia 
organizované Komisiou aktívnu participáciu na odbornom dianí vo vedeckej 
disciplíne, v ktorej som chcel pracovať. Participáciu na živom, aktívnom aka-
demickom živote, čo príjemne ospalá atmosféra Národopisného ústavu neu-
možňovala. Keďže Václav Frolec bol nielen predsedom subkomisie, ale aj 
Československej sekcie a zároveň prezidentom MKKKB, v dôsledku jeho 
rozhodnutí som ešte počas vedeckej výchovy v NÚ SAV absolvoval putovanie 
administratívnymi pozíciami v rámci Komisie: v roku 1985 som sa stal tajom-
níkom, v roku 1989 predsedom Československej sekcie MKKKB a zároveň 
editorom bulletinu Carpatobalcanica. Takže som mal možnosť zblízka 
a zvnútra pozorovať spôsob fungovania tejto vedeckej organizácie (v nadväz-
nosti na administratívne prístupy a postupy v NÚ SAV, kde bol situovaný sek-
retariát Československej sekcie aj medzinárodný sekretariát) a byť prítomným 
na udalostiach sprevádzajúcich jej rozklad. Keďže som bol vo veľmi mladom 
veku vmanipulovaný do riadiacej funkcie rozkladajúcej sa vedeckej organizácie 
– čo som si vtedy uvedomoval viac intuitívne ako racionálne4 – a cítiac tak 
osobnú zodpovednosť za udalosti, s ktorými som de facto osobne nemal nič 
spoločného, prinútilo ma to zamýšľať sa nad tým, prečo k tomu muselo dôjsť. 
Nepochybne je môj pohľad na tieto skutočnosti determinovaný vyššie popísa-
nou osobnou skúsenosťou a mojím vtedajším vekom. Teda presnejšie povedané 
skutočnosťou, že síce som bol v určitom situačnom kontexte dotlačený 

                                            
4 Je zrejme všeobecne platným javom, že čím viac voda zatápa strojovňu, tým sa na palube 
bujarejšie tancuje. 
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k prevzatiu zodpovednosti (už to nikto zo starších ročníkov nechcel robiť), ale 
generačne som nepatril do skupiny, ktorá sa cítila byť svojou profesionálnou 
kariérou spojená s Komisiou a jej jednotlivými zložkami. Takže nepochybne 
môj pohľad na príčiny podmieňujúce rozklad tejto kedysi životaschopnej, ak-
tívnej a produktívnej vedeckej organizácie nebude vyhovovať každému. Ale 
vlastne práve toto je pointou nasledujúceho textu. 

Vyššie charakterizovaný spôsob formovania subkomisií MKKKB (a teda 
vlastne pracovných vedecko-výskumných tímov), organizácie a charakteru ich 
práce, ktorý bol daný aj charakterom doby a jej limitmi, mal popri nesporne 
pozitívnych črtách v sebe zakódované aj problematické stránky. Tieto prob-
lémy sa časom kumulovali a čoraz viac sa zvýrazňovali ich negatívne črty. 
Takýto vývoj Komisiu a jej jednotlivé zložky postupne nasmeroval do útlmu, 
v podstate do krízy a následne, po politicko-spoločenskej zmene na prelome 
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov prispel k jej rýchlemu rozkladu. 

Subkomisiám, o práci ktorých som mal prehľad, dominovali lídri, ktorí 
v kontexte doby väčšinovo patrili k nespochybniteľným vedeckým osobnos-
tiam. Personálna skladba subkomisií otvorených každému profesionálnemu 
záujemcovi z odboru a z toho vyplývajúca väčšinová predstava o kvalite 
a zameraní vedeckej činnosti subkomisií, však pomáhala petrifikovať pozitivis-
tický, v podstate vlastivedný charakter disciplíny. Komisia a jej subkomisie, 
ktoré do konca kontinuovali „ideálne“ tematické a problémové organizačné 
členenie kopírujúce spôsob myslenia vlastný stredoeurópskemu národopisu 
neskorého 19. storočia, nezachytili nesmelý a rozpačitý nástup nových prístu-
pov v disciplíne počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Na rýchlo sa 
meniacu situáciu od začiatku deväťdesiatych rokov už vôbec nedokázali prime-
rane zareagovať. 

Mimochodom, ide o zaujímavý akademický úkaz, ktorý by stál za po-
drobnú analýzu – teda pokiaľ máme záujem porozumieť dejinám vlastnej dis-
ciplíny, resp, vôbec dejinám spoločenskovedného myslenia v strednej Európe. 
Oddělení etnografie Katedry historie a etnografie střední, jihovýchodní 
a východní Evropy Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Brne, kde som študoval v rokoch 1978–1981, sa od začiatku sedemdesiatych 
rokov orientovalo na problematiku „etnografie súčasnosti“. Čo bol jeden 
z hlavných dôvodov, prečo bolo brnenské univerzitné pracovisko v tomto ob-
dobí považované za progresívne. Počas obdobia môjho štúdia, a samozrejme aj 
neskôr katedra garantovala rozsiahly výskum socialistických premien „druž-
stevní vesnice“ na juhovýchodnej Morave, na ktorom participovali aj historici, 
sociológovia, psychológovia, filozofi. Dvaja z mojich učiteľov sú autormi v 
dobovom kontexte zásadných metodologických štúdií venovaných „etnografii 
súčasnosti“. A zároveň aj viacerých inšpiratívnych textov, invenčne 
a inovatívne, v dobovom kontexte „neštandardne“ pojednávajúcich o „štandar-
dnej“ etnografickej problematike (ako príklad možno uviesť článok Frolec 
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1977).5 A zároveň v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch obaja stáli v čele 
subkomisie MKKKB. Keď o tomto rozpore dnes uvažujem už s odstupom 
skoro dvoch desaťročí, nemôžem sa ubrániť dojmu istej vedeckej dvojkoľaj-
nosti ľudí, ktorí boli v kontexte doby bezpochyby právom považovaní za repre-
zentantov progresívneho metodologického posunu v etnografickom bádaní. Bez 
ohľadu na to, ako dnes hodnotíme tento „progres“ a celú túto dobu. Dokladajú 
to tak ich publikácie, ako aj ich pedagogická a vedecko-organizačná činnosť. 
Komisia akoby sa postupne menila na oázu odborovej stagnácie a nemennosti, 
kde sa reprodukovali zažité prístupy a metódy (môžeme povedať, že zaužívané 
stereotypy), na útočisko pred nesmelo sa presadzujúcimi zmenami v disciplíne. 
Pozoruhodný paradox spočíva práve v skutočnosti, že garantmi tejto kontinuity 
boli často nositelia/reprezentanti zmeny. Je dosť ľahko pochopiteľné, že takáto 
situácia nemohla dlhodobo zostať bez následkov. 

V medzinárodnej rovine sa vedecká práca sústreďovala na vypracovanie 
a publikovanie troch syntéz. Ich tematický výber zodpovedal logike pôvodného 
zamerania Komisie na spoločné javy/fenomény charakteristické pre rozsiahle 
teritórium Karpát (a neskôr aj Balkánu): na fenomén karpatského/balkánskeho 
pastierstva, na fenomén karpatského/balkánskeho zbojníctva a na fenomén 
tradičnej roľníckej architektúry karpatského oblúka (a Balkánu). V čase vzniku 
Komisie išlo o zameranie v súlade s dominujúcou predstavou východoeuróp-
skeho národopisu o jeho vedeckej profilácii a tematickej orientácii. 
V osemdesiatych rokoch však takéto prístupy už patrili do dejín odboru: už sa 
ťažko dalo predpokladať, že nejaký perspektívny mladý spoločenský vedec sa 
bude profilovať na takýmto spôsobom dizajnovaných vedeckých cieľoch. Iné 
však príslušníci zakladateľskej generácie, stále určujúci charakter práce Komi-
sie a jej vedeckého zamerania, neponúkali. Podobné to bolo aj so systémom 
práce na syntézach, ktorý zodpovedal skôr predstavám o organizácii vedy zo 
začiatku 20. storočia, než charakteru tímovej práce vlastnej modernej sociálnej 
vede jeho druhej polovice. 

Ako už bolo spomenuté, subkomisie boli otvorené pre každého záujemcu 
s patričnou kvalifikáciou, takže na ich aktivitách všelikto participoval. Ich 
aktívne jadro však tvorili najväčší pracanti odboru. Typová skladba ľudí, pevne 
usadených v medzinárodných štruktúrach MKKKB, spoluautorov syntéz 
a participantov na jej medzinárodných konferenciách a seminároch bola značne 
odlišná. Popri iniciatívnych organizátoroch v čele s dynamickým Václavom 
Frolcom a niekoľkých osobnostiach s medzinárodnou vedeckou prestížou boli 
„karpatologické“ štruktúry zaľudnené rôznorodou zmeskou zamestnancov 
východoeurópskych akademických pracovísk. Aj takých, ktorých hlavnou 
a často aj jedinou odbornou kvalitou bola pozícia na ich domovskom akade-
mickom pracovisku, resp. výhodná pozícia v akademických sociálnych sieťach. 
V podstate išlo o uzavretý (generačný) okruh ľudí, vzájomne previazaných 

                                            
5 FROLEC, V. 1977: Vesnické obydlí jako komunikační systém. In: Umění a řemesla, č. 4, s. 8–12. 
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osobnými vzťahmi a záväzkami, ktorí využívali medzinárodné štruktúry 
MKKKB na štátom hradenú kongresovú turistiku. Veď medzinárodné konfe-
rencie karpatológov a balkanistov sa odohrávali na turisticky tak atraktívnych 
destináciách, ako je napr. Suzdaľ, Prespanské jazero, Kyjev, Sofia, Smolenice, 
Szentendre… Možnosti cestovania boli za socializmu limitované a Komisia 
vytvárala ideálne podmienky pre vycestovanie „za hranice všedných dní“ na 
spoločensky príjemné podujatia so zabezpečeným ubytovaním, stravou, kul-
túrno-spoločenským programom a atraktívnymi exkurziami, ktoré finančne 
zatiahli štátne inštitúcie. A odborné predpoklady rozhodne neboli nevyhnutnou 
podmienkou pre využívanie týchto možností. Tak ako nebolo cieľom týchto 
podujatí vytvárať medzinárodné pracovné akademické siete a väzby, slúžiace 
pre intenzívnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu, ale v zásade išlo o formu 
odmeňovania skupinky privilegovaných akademikov a ich nohsledov. Snáď pre 
ilustráciu uvediem jeden príklad z mojej tajomníckej skúsenosti, ktorý sa odo-
hral v druhej polovici osemdesiatych rokov počas stretnutia autorského kolek-
tívu syntézy ľudového staviteľstva. Táto príhoda ma vtedy šokovala. Až neskôr 
som si uvedomil, že na to vôbec nebol dôvod. Išlo totiž o úplne štandardnú 
situáciu, zodpovedajúcu skutočnej realite socialistických spoločenskovedných 
inštitúcií. 

Cieľom stretnutia autorského tímu syntézy, ktoré sa konalo 
v Národopisnom ústave v Bratislave, bola jednak kritická diskusia nad textami 
príslušnej kapitoly syntézy, ktoré mali autori priniesť so sebou na stretnutie6 
(každý za svoju krajinu, resp. región, ktorý autorsky pokrýval). A jednak pre-
diskutovať ďalší text/kapitolu, dohodnúť jej štruktúru, obsah a charakter, ča-
sové koordináty, miesto nasledujúceho stretnutia atď. Autori sedeli okolo dl-
hého stola, v čele s Václavom Frolcom a Janom Botíkom a postupne obom 
koordinátorom projektu syntézy referovali o svojej práci a svojom príspevku ku 
kapitole.7 A na záver vystúpenia im každý odovzdal svoj text. Rad prišiel na 
poprednú sovietsku vedkyňu, odborníčku na Čechov a Slovákov, známu predo-
všetkým nákupnými nájazdmi na československú obchodnú sieť. S kamennou 
tvárou prehlásila, že text príslušnej kapitoly je samozrejme pripravený 
v požadovanej forme, rozsahu a obsahu, ale žiaľ ho nemôže odovzdať, pretože 
ho zabudla v zásuvke svojho pracovného stola v moskovskom etnografickom 
inštitúte. 

Ak by som sa mal pokúsiť identifikovať príčiny rýchleho rozkladu – pre 
mnohých zrejme prekvapivého a neakceptovateľného – tejto pôvodne perspek-
tívnej a produktívnej medzinárodnej vedeckej organizácie, namiesto sofistiko-
vaných analýz mi na myseľ prichádzajú dve okolnosti spojené s osobou Vác-
lava Frolca, ktorý v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch zastával 
v MKKKB kľúčové pozície a bol všeobecne akceptovaný ako jej prirodzený 

                                            
6 Elektronická pošta vtedy nebola k dispozícii. 
7 Už si nespomínam o ktorú kapitolu vtedy išlo, čo nakoniec nie je dôležité. 
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líder a reprezentant. Už vyššie som uviedol, že na činnosti jednej zo subkomisií 
MKKKB som sa vďaka nemu zúčastňoval už počas univerzitného štúdia. Me-
dzi poslucháčmi brnenskej katedry som ale nebol uprednostňovanou výnimkou. 
Bolo tak napr. aj počas moje prvej účasti na zasadnutí tejto subkomisie v Stráž-
nici: okrem mňa V. Frolec pozval kolegyňu z vyššieho ročníka, ja ako vtedy 
druhák som bol skôr do počtu. Na oplátku však vyžadoval prácu navyše, mimo 
študijných povinností. Čo väčšina študentov nebola ochotná akceptovať. Na 
niektorých podujatiach Subkomisie pre ľudové staviteľstvo a sídla MKKKB, 
ktorej predsedal, sa zúčastňoval aj väčší počet študentov. Bol som opakovane 
svedkom, ako na týchto stretnutiach vyzýval pedagógov z pražských 
a bratislavských univerzitných pracovísk, aby taktiež prizývali schopných štu-
dentov na podujatia jednotlivých subkomisií a postupne ich zapájali do čin-
nosti. Nespomínam si, že by som niekedy na podujatí organizovanom Komi-
siou stretol nejakého pražského alebo bratislavského študenta. Snáď netreba 
zdôrazňovať, že totožný prístup k nastupujúcej národopisnej generácii sa uplat-
ňoval aj v medzinárodných štruktúrach Komisie. V tomto smere bol Václav 
Frolec v kontexte československého národopisu normalizačného obdobia nao-
zaj svetlou výnimkou. 

Druhá okolnosť, v podstate príhoda sa viaže na pracovné stretnutie Pred-
sedníctva Československej sekcie MKKKB, ktoré sa uskutočnilo na jar roku 
1986 v Národopisnom ústave SAV. Počas rokovania V. Frolec konštatoval, že 
„…obor se nachází v hluboké krizi…“ a MKKKB by mala iniciovať konferen-
ciu zacielenú na analýzu príčin aktuálneho stavu, resp. problémov, identifikáciu 
riešení a hľadanie východísk a nových impulzov. Reakciou bolo hrobové ticho: 
zrejme netreba zdôrazňovať, že konferencia podobného zamerania sa nikdy 
nekonala. 

Po náhlom úmrtí Václava Frolca v roku 1992, ktorého nehasnúca energia 
a vynikajúce kontakty sa ešte na konci osemdesiatych rokov zdali byť akou-
takou nádejou kontinuity, sa rýchlo blížil súmrak celej organizácie.  

Z môjho pohľadu posledného Predsedu Československej sekcie MKKKB 
boli jej epilógom stretnutia Predsedníctva, ktoré som počas prvej tretiny deväť-
desiatych rokov každoročne zvolával s cieľom hľadať riešenie krízovej situácie, 
keď boli už nefunkčné prakticky všetky subkomisie a medzinárodný rozmer 
spolupráce bol už minulosťou. Zasadnutia Predsedníctva boli naplnené nostal-
giou a spomienkovým optimizmom a odhodlanými výzvami pokračovať 
v činnosti takejto perspektívnej organizácie. Ako funkcionár s koordinačnými 
a reprezentačnými kompetenciami som sa však nedozvedel, ktože to má vlastne 
pokračovať v diele jeho členov, ktorí boli vtedy už v dôchodkovom veku. 
Keďže si nikoho (relevantného) nevychovali. Reálnym problémom v tejto si-
tuácii bola otázka, ako môžu menežovať a koordinovať medzinárodnú vedeckú 
organizáciu ľudia, ktorým nikdy nebola umožnená účasť na zahraničných ve-
deckých podujatiach, neabsolvovali dlhšie pobyty na zahraničných akademic-
kých pracoviskách a ktorí tak nikoho nepoznali. 
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Humornejšou časťou karpatského epilógu bola akcia kolegov z Ľvova, 
ktorí na začiatku deväťdesiatych rokov prežívali ukrajinský emancipačný 
boom. Na jeseň roku 1993 zvolali do tohto mesta  stretnutie predstaviteľov 
jednotlivých národných sekcií, s cieľom oživiť chradnúcu medzinárodnú spolu-
prácu. Ich návrh bol skutočne zaujímavý: medzinárodný sekretariát sa mal 
presunúť do ľvovského akademického ústavu, a každá národná sekcia mala na 
jeho účet poukázať istú sumu (samozrejme v tvrdej mene). Národné sekcie by 
si takto sami zafinancovali medzinárodný sekretariát, ktorý ich mal za to koor-
dinovať. Zrejme to malo byť niečo ako Zentral Karpatenkanzlei. V ťažkej 
finančnej situácii, v ktorej sa po rozpade čs. federácie ocitli ústavy SAV, to bol 
pozoruhodný nápad. Riaditeľ Ústavu etnológie SAV Dušan Ratica ukrajinským 
kolegom odpovedal v tom zmysle, že ústav sa nebude podieľať na financovaní 
medzinárodného sekretariátu a ani na takejto forme medzinárodnej spolupráce, 
ale navrhuje partnerskému pracovisku vo Ľvove dvojstrannú spoluprácu, spo-
jenú s prácou na spoločných projektoch, s výmennými stážami vedeckých pra-
covníkov, plánovaním spoločných publikácií a pod. Neviem o tom, že by na 
túto korektnú ponuku spolupráce prišla odpoveď. 

Z odstupu viac ako jedného desaťročia mi nie je jasné, nakoľko existuje 
záujem o niečo ako poučenie zo zániku tejto vedeckej organizácie, ktorej názov 
mladším ročníkom už zrejme veľa nehovorí. Vlastne ani sám neviem, či jej 
zánik treba vnímať pozitívne alebo negatívne. Pokiaľ by organizácia začala 
včas reagovať na meniace sa prístupy a reflektovať vývoj etnológie 
a príbuzných disciplín po II. svetovej vojne v európskom akademickom kon-
texte, určite sa mohla stať perspektívnou bázou pre už slobodnú spoluprácu 
etnológov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy, prípadne aj pre spolu-
prácu s kolegami z postsovietskych štátov. Vyššie uvedený prípad „ľvovského 
centralizmu“ však naznačuje, že to mohlo smerovať aj inam. Dôsledkom spô-
sobu fungovania socialistických etnografických a folkloristických akademic-
kých inštitúcií v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch a pomerov, ktoré 
v nich vládli je fakt, že etnológovia z postkomunistických krajín majú dnes 
lepšie kontakty s kolegami na „Západe“ než v krajinách, ktoré sa ešte na konci 
osemdesiatych rokov označovali ako „bratské“, a v ktorých spoluprácu etnogra-
fov a folkloristov zastrešovala práve MKKKB. Na základe analýzy tridsaťroč-
ných peripetií by som túto medzinárodnú vedeckú organizáciu demonštroval 
mladým adeptom vedy (povedzme postdokom) ako negatívny príklad, ako 
jedna skvelá vízia a následne vytvorená aktívna a vcelku úspešná organizačná 
štruktúra môže skostnatieť a stať sa nepoužiteľným bremenom. Pretože líderské 
osobnosti a administratívni funkcionári akademických inštitúcií odmietali sle-
dovať a ústretovo reflektovať vývoj vedy v Európe a vo svete, odmietali ak-
ceptovať všeobecne platné pravidlá, ktorými sa musí riadiť každá ve-
decká/akademická inštitúcia/organizácia/komunita. Dôsledkom takého správa-
nia bol osud Československej sekcie MKKKB. 
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Očami zvonku i zvnútra 
 

Tatiana Podolinská 
 
 

 
Kľúčové slová: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, reflexia smerovania a tren-
dov výskumu 
Key words: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, essay on approaches 
and trends of research 
  
The contribution offers reflection of the last 10 years history of Institute of Ethnology in 
Bratislava, Slovakia from the internal perspective of employee and from the external 
perspective of other scientific branches. 

 
Na svoj príchod do Ústavu etnológie si spomínam celkom presne, napo-

kon, nebolo to ani tak dávno. Presne pred desiatimi rokmi. Dlhá chodba na 
prvom poschodí na Jakubovom námestí, presnejšie jej ľavá strana, začínala 
riaditeľňou a sekretariátom a končila „folkloristickým kabinetom“. Myslím, že 
som bola po dlhom čase prvá „takmer“ čerstvá absolventka, ktorá bola prijatá 
na plný úväzok. Že sa v tom čase podarilo vybaviť nové miesto, bol vlastne 
menší zázrak, vyčarený len vďaka obrovskému kreditu a neúnavnosti pána 
profesora Jána Komorovského a ústretovosti vtedajšieho riaditeľa Dušana Ra-
ticu. To všetko patrilo k dobe, ponovembrovej alebo porevolučnej. Patrila som 
ku generácii, ktorá sa ako prvá dostala na vysoké školy bez známostí a podobne 
– akosi neštandardne – sa potom aj uplatňovala v zamestnaní. Pretože všetky 
cesty sa ešte len zabehávali... 

V tomto období bol v podobnej situácii a na podobnej ceste hľadania štan-
dardov aj Ústav etnológie, lepšie povedané celá etnológia na Slovensku (a 
mohli by sme to rozšíriť na spoločenské vedy ako také). Z môjho uhla pohľadu 
som sa ocitla vo výbornom postavení, mohla som na veci nazerať „očami 
zvonku i zvnútra“, čo jedni považujú za najželanejšiu polohu pozorovateľa 
vôbec, iní túto polohu považujú za nedosiahnuteľnú. Oči „zvonku“ mi dávala 
moja vysokoškolská báza – odbory religionistika, filozofia a história. Oči 
zvnútra som dostávala pomaly. Hoci dnes už môžem hovoriť len o prieniku 
oboch pohľadov, nedá mi nespomenúť na prvom mieste jednu veľmi dôležitú 
a svojím spôsobom intímnu črtu nášho ústavu. Keďže to nebolo moje prvé 
pracovné miesto, mala som s čím porovnávať (školský sektor a neštátne zahra-
ničné nadácie). A preto ako prvé a pre mňa veľmi dôležité zistenie bolo, že 
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Ústav etnológie je miesto, kde pracujú dobrí ľudia, kde je priateľská atmosféra 
a vznikajú skutočné priateľstvá, nie formálne medziľudské vzťahy. A pri každej 
neformálnej príležitosti som mala možnosť presvedčiť sa, že moji kolegovia sú 
výnimoční ľudia... Nestarnúce dámy a galantní páni, niektorí s patričnou ve-
deckou rozšafnosťou, zábudlivosťou a roztržitosťou a najmä zmyslom pre 
humor, ktorí vytrvalo zapĺňajú bibliografické databázy a ktorým v očiach vidno 
neskrývané nadšenie, keď rozprávajú o svojich „vedeckých srdcovečkách“... 
A to som pochopila až oveľa neskôr, že spoločenský vedec musí byť predo-
všetkým „dobrý“ človek, najskôr musí mať srdce, aby mal čo vložiť do roboty 
a to je koniec koncov aj jediné, čo pretrvá... 

Nezažila som v ústave ponovembrovú výmenu stoličiek, ale prišla som 
v období, ktoré možno označiť za transformačné v hlbšom zmysle – „hľadania 
odboru“. Otvorilo sa zrazu množstvo tém, starých tabuizovaných aj nových. 
Balansovanie medzi etnografiou koreniacou až v časoch „národopisu“ 
a etnológiou hľadajúcou inšpirácie v antropológii. Ústav akousi zhodou nálad 
odolal vtedy obľúbenému trendu „prenálepkovania“ z etnografie/etnológie na 
„kultúrnu antropológiu“. Z Národopisného ústavu sme sa teda premenovali na 
Ústav etnológie. V tomto prípade myslím, že názov skutočne zodpovedá ve-
deckej báze nášho ústavu, ktorá má rôzne korene, presahy a ambície. Istá de-
liaca línia prebiehala/prebieha na medzigeneračnom poli, hoci ani tu sa nedá 
generalizovať. Osobne to vnímam ako zákonitý proces. V zmysle tém sa 
transformačné obdobie zavŕši vysporiadaním sa s témou identity (ktorá tu 
v rôznych podobách rezonuje už takmer desať rokov) a bude príznačné 
(možno) tiež zavŕšením hľadania identity ústavu ako takého. V zmysle celko-
vého smerovania a napredovania bude pre nás kľúčové nielen napojenie na 
národnú vedeckú agentúru, ale na medzinárodné grantové a projektové štruk-
túry, čo vyrieši finančné zabezpečenie (momentálne niektoré projekty fungujú 
vyslovene pri obetavom nasadení) a „upgraduje“ celkom prirodzene aj tema-
tický „kruhozor“ slovenskej etnológie. Pretože aj „folklór“ sa dá robiť moderne 
a „internet“ zastarane, a novodobé trendy smerujú k aplikácii, aplikácii a zase 
aplikácii, k čomu možno opäť zaujať aj originálny postoj. 

Možno je to už spomínaným pohľadom zvonka, ale etnológiu na Sloven-
sku vnímam ako etablovaný odbor s pevne vybudovanými koreňmi, 
s archívom, knižnicou, „encyklopédiou“, „atlasom“, fungujúcou Národopisnou 
spoločnosťou, niekoľkými odbornými časopismi, mladým početným „doras-
tom“... A motorom tohto diania bol a je ústav. To je niečo, čo iné, mladšie 
odbory nemajú, čo tvorí skutočný základ, o ktorý sa dá oprieť. S mne vlastnou 
láskou k histórii obdivujem kus poctivej roboty, ktorá sa v Ústave etnológie za 
60 rokov urobila, a s mne vlastnou láskou k filozofii obdivujem zase všetkých 
tých, ktorí sa snažia v nových podmienkach poctivo hľadať nové „cesty“, nové 
témy a klásť nové otázky. 
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Človek – téma – Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied 

alebo 
Hľadanie (seba a témy) na ostrove pozitívnej deviácie 

 
Peter Salner 

 
 
Kľúčové slová: subjektívna reflexia, výskum rodiny, urbánna etnológia, židovská 
komunita, etnologické „ostrovy pozitívnej deviácie“ 
Key words: subjective reflection, family research, urban ethnology, Jewish community, 
ethnologic „islands of positive deviation“ 
 
Based on his scientific involvement in the field of ethnology in the totalitarian era, the 
author reflects three of issues in his essay: 
a) personal path leading to the study of urban ethnology, 
b) reasons for shift or interest to the issue of Jewish community and distinctive features 
of his research;  
c) whether and how the Institut of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences served 
the funktion of an „island of positive deviation“ in the totalitarian period. 
 
 
Osobná vedecká cesta od výskumu rodiny k výskumu mesta 
na pozadí diania v ústave 
 

K štúdiu národopisu som sa dostal náhodou. V roku 1969 napriek tvrdeniu 
mojej mamy, že keďže je federácia, tak musia v Bratislave otvoriť aj 
archeológiu, môj vybraný a vyvolený predmet neotvorili. Prihlásil som sa na 
národopis, lebo je vraj archeológii veľmi podobný a o rok môžem prestúpiť. 
Rýchlo som si uvedomil, že podobnosť je len zdanlivá, ale obsah prváckeho 
učiva, spolužiaci i prednášajúci ma spoločne presvedčili, aby som ostal. 
Zároveň mi bolo jasné, že tradičná etnografia nie je pre nepočujúceho chlapca z 
mesta, navyše zarytého priateľa asfaltu a betónu optimálnym naplnením zbytku 
pracovného života, preto som hľadal vhodný kompromis. Spočiatku to mala 
byť etnopsychológia, vo štvrtom ročníku ma Peter Skalník upozornil na 
možnosti etnografie mesta. Pri výbere diplomoviek vedenie katedry 
akceptovalo môj návrh a vybralo tému obyčají v súčasnom mestskom prostredí. 
Napísal a obhájil som prácu o svadbe v Bratislave v 60. a 70. rokoch. Školiteľ 
Peter Skalník vzápätí znovu ovplyvnil moju budúcnosť informáciou, že 
Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (NÚ SAV) vraj vypísal študijný 
pobyt na výskum súčasnosti. Radil mi, aby som sa porozprával s Adamom 
Prandom. Poslúchol som a môj budúci školiteľ (ktorý mi počas ašpirantúry, ale 
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aj neskôr dal odborne, ale predovšetkým ľudsky nesmierne veľa), mi odporučil, 
aby som sa rozhodne prihlásil. Po úspešnom absolvovaní konkurzu a dlhom 
schvaľovaní príslušnými straníckymi miestami som nastúpil 1. marca 1975 na 
internú ašpirantúru. 

Témou dizertácie bola súčasná rodina v bratislavskom Starom meste. Pre 
lepšie pochopenie som si všímal aj rodinu vo vidieckom prostredí. Presne 
možno teda povedať, že som nesmeroval od výskumu rodiny k výskumu mesta, 
ale od rodiny v meste k iným témam urbánnej etnológie (sledoval som v prvom 
rade spoločenské vzťahy v medzivojnovom období).  

V oddelení etnografie (vedúcou bola Emília Horváthová) ma prijali ľudsky 
pekne, ale odborne s určitými rozpakmi. Vedenie ústavu aj oddelenia 
podporovali tému a akceptovali zvolené postupy. Napriek tomu som v oddelení 
svojím zameraním pôsobil trochu ako exot. Neviem, či je to len môj dojem, ale 
vtedy (a pri prezentovaní niektorých aspektov židovskej tematiky sa mi tento 
pocit niekedy opäť vracia) som sa cítil ako „osamelý jazdec,“ ktorý náhodou 
zablúdil do cudzej spoločnosti. Ešte aj po obhajobe som občas bol terčom 
poznámok, že výskum mesta vlastne nie je etnografia, ale úplne iná veda, napr. 
sociológia; takto sa vraj národopis robiť nedá a nesmie. K podobnému 
hodnoteniu prispela určite aj skutočnosť, že najmä v prvých štúdiách o súčasnej 
mestskej rodine som kládol dôraz na údaje dotazníkových výskumov a 
jednoznačne preferoval kvantitatívne techniky pred tradičnými etnografickými 
postupmi. Trápil som sa, ako previesť percentuálne údaje čím exaktnejšie do 
„kvalitatívneho“ národopisného jazyka, usiloval sa čo najpresnejšie preložiť 
číselné údaje do verbálnej podoby. Bola to zbytočná strata času a energie, ale 
dnes som za to vďačný, lebo zásluhou toho som sa naučil jasnejšie formulovať 
myšlienky.  

Obhájil som v roku 1980, hoci najmä Antonín Robek mi slávnostné chvíle 
poriadne strpčil poznámkami o tom, prečo je použitý kvantitatívny prístup 
„nebezpečenstvom pre našu vedu“ a pod. V ústave mali o mňa záujem, nebolo 
ale voľné miesto. Niekoľko rokov som formálne fungoval na rôznych 
pozíciách: zastupoval som v oddelení dokumentácie Ingrid Kostovskú (a neskôr 
fotografku Helu Bakaljarovú) počas ich materskej dovolenky, potom som 
figuroval ako šofér (bez vodičáku). Definitívu som dostal až v roku 1984. Hoci 
som veľmi chcel v ústave zostať, toto riešenie ma nepotešilo. Prijali ma totiž po 
predčasnej smrti Adama Prandu na jeho miesto.  

Dlhší čas som robil mesto prakticky sám. Určitým medzníkom sa stal 
týždenný študijný pobyt v Budapešti (tuším v roku 1984). V diskusiách s 
Petrom Niedermüllerom vznikla idea spoločnej konferencie, ktorá sa o rok 
uskutočnila v Piešťanoch. Aktívne sa zúčastnili ľudia z ústavu (Viera Feglová, 
Dano Luther, Ľuba Falťanová), ktorí urbánnej etnológii zostali verní aj neskôr. 
Rozbehol sa výskum malých miest (Katarína Popelková, Monika Vrzgulová). Z 
etnografie mesta sa zrazu stala normálna subdisciplína národopisu. Zameranie 
na medzivojnové roky dovoľovalo klásť dôraz na informátorov, pracovať s 
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tradičnými technikami výskumu, čo prispelo k zmiereniu s väčšinovým prúdom 
odboru.  
 
Cesta od výskumu mesta k výskumu židovstva 
  

Začiatkom 90. rokov rástlo vo mne presvedčenie, že výskum mesta ma už 
nedokáže uspokojiť. Po kolektívnom diele Taká bola Bratislava sa mi zdalo, že 
sa už len opakujem, nedarilo sa mi ale nájsť inú vhodnú tému. Skúšal som 
rôzne prístupy k obdobiu komunizmu (štúdia Život s maskou, kniha Premeny 
Bratislavy), koketoval som s výskumom postkomunistickej transformácie 
spoločnosti, hľadal som inšpiráciu počas pobytov vo Švajčiarsku a neskôr v 
Nemecku, ale bez úspechu. Niekedy koncom roku 1993 ma upozornil Arne 
Mann, že Martin Bútora hľadá ľudí pre projekt Oral History: Osudy tých, ktorí 
prežili holokaust. Išlo o videonahrávky spomienok Židov na najkrutejšie 
obdobie ich života, ktoré v rôznych krajinách organizovala univerzita v Yale. 
Téma ma priťahovala aj cez osudy rodičov, bál som sa však emócií, 
negatívneho pôsobenia kamery na ľudí, predovšetkým ale handicapu môjho 
sluchu. Absolvoval som príslušné školenia a získané poznatky som prispôsobil 
svojim možnostiam a schopnostiam. Nakoniec som osobne absolvoval 125 
svedectiev, zoznámil sa s množstvom ľudí, vypočul si mnoho faktov, ktoré sa 
mi postupne zlievali do uceleného obrazu. Spoznal som strašne veľa utrpenia, 
ktoré neraz pretrváva dodnes, odovzdal aj nasal kvantum emócií. Myslím, že 
toto bola najťažšia téma, akú som kedy robil. Formálne som ju uzavrel knihou 
Prežili holokaust, v reáli ale s obdobím holokaustu (priamo alebo s jeho 
dôsledkami na jednotlivcov a židovskú komunitu ako celok) pracujem dodnes. 

Tento projekt ma osobne aj odborne v mnohom obohatil a na dlhý čas 
ovplyvnil ďalšie smerovanie. Na výskum židovskej tematiky ma už pred rokom 
1989 nahováral Milan Leščák, vtedy som ale jeho návrhy jednoznačne 
odmietal. Z ideologických dôvodov sa reálne dali robiť len buď historické 
témy, alebo obyčaje: ani jedno, ani druhé ma nezaujalo. Okrem toho naša 
rodina (najmä mama) mala kvôli niekdajšej zaangažovanosti v židovskej 
komunite nepríjemnosti s úradmi a Štátnou bezpečnosťou. (Keď mi po roku 
1989 vrátili kádrové materiály, zistil som, že počas pôsobenia v ústave o ne 
prejavili záujem jedine eštebáci.) Preto som sa nechcel (kvôli sebe aj iným) 
týmto smerom angažovať. (Skúsenosti Arneho Manna pri výskumoch trampov 
potvrdili opodstatnenosť takýchto obáv.) Po novembri sa však situácia v 
mnohom zmenila. 

Zhodou okolností som bol v januári 1990 zvolený do predstavenstva 
Židovskej náboženskej obce v Bratislave a po šiestich rokoch pôsobenia v 
tomto orgáne mi pripadla funkcia predsedu obce. Spočiatku som myslel, že 
budem občas dochádzať, postupne ma ale funkcia pohlcovala stále viac. Zistil 
som, že ma obohacuje osobne aj odborne. Zoznamoval som sa z prvej ruky so 
stratégiami prežitia, s rôznymi formami fungovania židovskej komunity v 
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minulosti a súčasnosti, ale aj s jednotlivými členmi obce. Prevládali medzi nimi 
príslušníci najstaršej generácie. Z titulu funkcie aj z vlastného záujmu som 
spoznával ich životné peripetie, ale aj sociálne, zdravotné a psychické 
problémy. Dozvedal som sa ako prežili šoa, o ich vzťahoch ku komunizmu, 
radostiach a problémoch s deťmi či vnukmi, s rôznymi postojmi k náboženstvu, 
tradíciám judaizmu, identite… Dostávali sa ku mne informácie o náboženských 
sviatkoch, predpisoch kašrutu, tradíciách a ich premenách a zániku, ale aj o 
medziľudských vzťahoch.  

Bolo to zároveň únavné aj fascinujúce. Chvíľami sa napĺňal môj niekdajší, 
zdanlivo absurdný ideál, že budem informátorov nie ťažko zháňať, ale s 
námahou odháňať. Zároveň som musel priebežne riešiť množstvo dovtedy pre 
mňa neznámych a nepredstaviteľných problémov okolo budovania a opráv 
stavieb, zháňania peňazí atď. Získaval som unikátne poznatky a skúsenosti, 
ktoré by inak boli pre mňa nedostupné. Spomeniem prestavbu Memoriálu 
Chatama Sofera, kde došlo k výnimočnej konfrontácii hodnôt ortodoxného a 
sekulárneho židovstva alebo vlaňajšie veľmi emotívne a inšpiratívne stretnutie 
členov komunity, ktorí emigrovali po roku 1968. Výsledkom desaťročnej práce 
je niekoľko kníh (Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, (môj) 
židovský humor, spolu s M. Kvasnicom Chatam Sofer Memoriál) a štúdií, ale aj 
„materiálne hodnoty“ v podobe novej rituálnej kuchyne alebo spomenutého 
Memoriálu. V hlave mám ešte niekoľko tém, ktoré by som veľmi rád 
dopracoval (najmä proces transformácie židovskej rodiny, fenomén identity 
atď.). 
  
Bol ústav za totality skutočne ostrovom pozitívnej deviácie?  
 

Po roku 1989 som často rozmýšľal, ako vlastne (odborne aj ľudsky) NÚ SAV 
predtým fungoval. Najskôr (na základe osobných skúseností) som hodnotil 
„ústavnú minulosť“ jednoznačne pozitívne. S odstupom času som si ale stále 
viac uvedomoval, že to je zložitejšie. „Ostrovy pozitívnej deviácie“ možno 
definovať prinajmenšom v rovine odbornej, ľudskej a politickej.  

Odborne ústav (a jeho pracovníci) podľa mňa nesporne predstavoval špičku 
vtedajšej našej národopisnej vedy. Napriek tomu veda a vedci až na výnimky 
neprekročili ideologické limity režimu a odborné hranice ČSSR. Prakticky 
neexistovala teória, nerozvíjala sa metodológia, chýbal prístup k zahraničnej 
(západnej) literatúre. Dôraz sa kládol najmä na zber materiálu, dokumentovanie 
minulosti, záchranné výskumy. Pomaly a veľmi opatrne sa obracala pozornosť 
na súčasnosť, nové tematické a problémové okruhy. 

Medziľudské vzťahy by som hodnotil ako normálne. Spoločenské kontakty 
boli intenzívnejšie než dnes. Priestor ponúkal vtedajší systém oddelení, 
utorňajšie schôdze sa často končili posedením pri víne, ktoré neraz pokračovalo 
mimo pracoviska. Takéto príležitosti umožňovali neformálne riešiť mnohé 
osobné, ale aj inštitucionálne problémy. Nechýbali síce drobné ľudské závisti, 
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konflikty či (viac alebo menej oprávnené) pocity ukrivdenosti, nedochádzalo 
ale k vedomým podrazom a spory len výnimočne presahovali za hranice 
ústavu. 

V politickej rovine zohrával ústav jednoznačne pozitívnu úlohu. Skutočne 
možno hovoriť o ostrove pozitívnej deviácie. Vedenie (vrátane straníckej 
skupiny) na čele s riaditeľkou Boženou Filovou napriek osobným a 
inštitucionálnym rizikám zamestnávalo a chránilo ľudí, ktorí boli z politického 
a ideologického hľadiska problémoví: mali príbuzných v emigrácii, boli 
vylúčení či škrtnutí zo strany. Tolerovali sa „škvrny“ z prednormalizačnej 
minulosti, ale aj aktuálne osobné či ideologické prehrešky. Najviditeľnejšie boli 
prípady práce Bratislava/nahlas Juraja Podobu, spomenutí trampi Arneho 
Manna, ale rovnako dôležité boli reakcie pri dnes už len ťažko pochopiteľných 
negatívnych odozvách „zhora“ na výskumy niektorých aspektov rodiny, 
súčasnosti atď. Keď som kedysi svoje skúsenosti z ústavu líčil príbuzným či 
kolegom z iných (najmä českých) pracovísk, neraz nechceli veriť, že je to 
možné. Myslím, že práve uvedené postoje vedenia boli hlavným dôvodom, 
prečo z ústavu počas totality neemigroval ani jeden pracovník a zamestnancov 
Národopisného ústavu SAV, pokiaľ viem, nenachádzame ani v zoznamoch 
Ústavu pamäti národa.  
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Povedz mi, čo ješ... 
 

Rastislava Stoličná 
 
 
Kľúčové slová: kulinárna kultúra, geneticko-historický výskum, štrukturalistický výskum, 
etnokartografický výskum, knižné monografie 
Key words: culinary culture, genetics, history, structural research, ethno-cartography, 
monographs  
 
The senior research fellow of the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of 
Sciences, the author and co-author of numerous monographs, is considering her 
professional career. She presents persons, events and methodological approaches which 
gave her inspiration during formulation of the aims of the research on culinary culture 
and interpretation of the research results.  
 

Kulinárnej kultúre sa venujem prakticky celú svoju vedeckú kariéru a to na-
priek tomu, že mi táto téma bola vlastne vnútená. Keď som po absolvovaní 
odboru národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) 
v Bratislave začiatkom roka 1972 dostala ponuku od pani Sone Kovačevičovej, 
aby som nastúpila do vznikajúceho oddelenia etnokartografie Národopisného 
ústavu Slovenskej akadémie vied, mala som úplne iné plány. Chcela som sa 
venovať „vznešenejším“ témam, napríklad obradovej kultúre. V tom čase ešte 
v ústave pracoval špecialista na tradičnú stravu pán Michal Markuš, ktorý tiež 
pripravil otázky do dotazníka Etnografického atlasu Slovenska (EAS). Mne 
boli spočiatku pridelené prozaickejšie práce, ako bolo manažovanie pracovní-
kov na výskumy pre potreby EAS, kontrolovanie dotazníkov, budovanie foto-
grafického archívu a pod. 

Až v roku 1976, keď M. Markuš odišiel z nášho ústavu do novovzniknutého 
Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, kde býval, odborník na kuli-
nárnu kultúru zrazu nebol k dispozícii. A bolo to práve v čase, keď už boli 
výskumy pre EAS hotové a začali sa práce na analýze získaných materiálov 
a ich zaznamenávanie na mapy. Jednotlivé problémové okruhy boli rozdelené 
pracovníkom oddelenia a vtedy dospela pani S. Kovačevičová k rozhodnutiu, 
že za problematiku stravy budem zodpovedná ja. Bol to pre mňa šok a ronila 
som aj reálne slzy. Veď táto časť tradičnej kultúry sa vôbec na fakulte nepred-
nášala a pred sebou som mala kvantum výskumného materiálu (asi desatinu 
z celkového množstva problémových okruhov EAS). Svoju rozladenosť som 
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dala patrične najavo a vtedy mi moja šéfka povedala, že som hlúpa, netuším 
aká je to dobrá téma a že raz jej za tento príkaz poďakujem!  

V mojom trápení a tápaní ma však S. Kovačevičová nenechala samotnú 
a začala prinášať z domu rôzne knihy a separáty, ktoré mi pomohli orientovať 
sa v problematike. Poslala ma na mesačný študijný pobyt do Poľska, z ktorého 
som veľmi dlho profitovala, pretože som tam našla dosť zaujímavých prác od 
poľských etnografov a historikov, ale predovšetkým, som sa dostala k poľským 
prekladom etnologických prác západných autorov, napríklad C. Léwi-Straussa, 
o ktorých sme na Slovensku ani nechyrovali. 

Postupne som sa v problematike lepšie orientovala, začala som publikovať 
dielčie výsledky, ktoré prinášal materiál EAS a – opäť na popud mojej šéfky – 
napísala som z problematiky stravy rigoróznu prácu: Obilninové jedlá (Histo-
rický prehľad a systémové zaradenie na základe etnokartogramov EAS), ktorú 
som obhájila v roku 1978.  

V čase, keď už sme mali mapy hotové a začali sme pracovať na koncepcii 
EAS, mávali sme pracovné stretnutia mimo Bratislavy po rôznych zámočkoch a 
kúriách, na ktoré tak radi spomíname. Na jedno z nich, vo Vozokanoch, boli 
pozvaní z Maďarska J. Barabás a E. Kisbán (vtedy manželia). Bolo to stretnu-
tie, ktoré ma opäť posunulo niekde ďalej, pretože Eszter Kisbán mi nielen po-
radila, ktoré mapy sú relevantné na publikovanie, ale začala mi posielať množ-
stvo študijného materiálu od maďarských, nemeckých a rakúskych autorov. 
Bola to ona, ktorá mi sprostredkovala práce G. Wiegelmanna a H. Teuteberga 
zaoberajúce sa procesmi inovácií v stravovaní Nemcov v 18.–20. storočí. Práve 
od nich som prebrala termín stravovací systém, ktorý som začala používať vo 
svojom vedeckom inštrumentári. Dodnes mám odložený citát G. Wiegelmanna, 
ktorý ma utvrdil, že skúmať jedlo a spôsoby jedenia ľudských komunít je 
zmysluplné a zaujímavé. Wiegelmann napísal: Všetky etnologicky dôležité 
aspekty stravovania sa spájajú v jedle. Jedlo spĺňa všetky podmienky, ktoré sa 
kladú na základnú jednotku: vyskytuje sa v rovnakej miere vo všetkých historic-
kých obdobiach a vo všetkých sociálnych skupinách, možno ho včleniť do zá-
kladných cieľov disciplíny, vyžaduje priamo abstrahujúcu úvahu, svojou blíz-
kosťou k životnému rytmu umožňuje rôznorodé prieniky do iných životných 
oblastí a pôsobí pritom na samu disciplínu integrujúco (Wiegelmann 1971: 12).  

Už z pobytu v Poľsku som vedela, že jedlo ako objekt svojho bádania vyu-
žíva aj najznámejší reprezentant štrukturálnej antropológie C. Lévi-Strauss a že 
jeho Le triangle culinaire (1965) patrí ku kultovým štúdiám vyznávačov tohto 
vedeckého smeru bádania. U nás sa v tej dobe síce štrukturalizmus nenosil, 
ale predsa sme k nemu v našom etnokartografickom oddelení aspoň „pri-
čuchli“. Stalo sa to v roku 1976, keď S. Kovačevičová priniesla nové číslo 
časopisu Ethnologia Europea, v ktorom bola rozsiahla štúdia nemeckého etno-
lóga U. Tolksdorfa a diskusia k nej od viacerých európskych vedcov. V štúdii 



Etnologické rozpravy 1/2006 

 112 

sa autor pokúsil rozpracovať základné metodologické postuláty C. Lévi-
Straussa a vypracoval model, pri konštruovaní ktorého určil za základné kódy 
kulinárnej kultúry trio: potravina – jedlo – situácia. Materiál sme dali preložiť, 
urobili sme pracovný seminár a každý, kto chcel, mohol formulovať 
a publikovať svoje pre a proti Tolksdorfovmu modelu. Priznám sa, že v tom 
čase som sa v rozsiahlej autorovej argumentácii miestami „strácala“ a celkom 
som význam tejto štúdie nedocenila. Trvalo mi ešte dosť rokov, kým som obja-
vila čaro tohto modelu, ku ktorému sa dodnes pokorne a často vraciam. Je 
veľká škoda, že jeho autor predčasne zomrel.  

Za ďalší prelom v mojom úsilí o formulovanie problémov a nachádzanie 
odpovedí na otázku, aká bola a je kulinárna kultúra Slovákov, považujem po-
zvanie E. Kisbán do Maďarska na 5. medzinárodnú konferenciu výskumu 
stravy v roku 1983. Bol to pre mňa prvý veľký medzinárodný kontakt 
s európskou a americkou etnologickou vedou, ktorá sa zaoberá kulinárnymi 
tradíciami a kultúrou. Tam som sa stala aj členkou International Commission 
for Ethological Food Research, ktorá poriada pravidelne v rôznych krajinách 
medzinárodné konferencie na vopred dané témy. Z nich vyšlo už niekoľko 
zborníkov, v ktorých som mala možnosť viackrát publikovať svoje vedecké 
výsledky. Ešte v Maďarsku som mala tú česť a zoznámila som sa osobne 
s profesormi G. Wiegelmannom a H. Teutebergom z Nemecka, N. A. Brin-
geusom zo Švédska, A. Fentonom zo Škótska a mnohými ďalšími a zistila som, 
že skutočné osobnosti bývajú ľudia priateľskí, nenútení a ochotní pomôcť. 
Pochopila som i ďalšie dve veci. Po prvé, že v tzv. západnej vede sa výskum 
kulinárnej kultúry „nosí“. Po druhé, aj keď je príprava jedla antropologicky 
pripísaná takmer výlučne ženám, za objekt svojho výskumu v etnológii si ho 
vybrali takmer výlučne muži. Povzbudená a posilnená na duchu som sa vrhla 
do ďalšieho vedeckého výskumu a úloh.  

V polovici 80. rokov sme už finišovali na EAS, mapy boli spracované, ko-
mentáre napísané, ilustrácie vybrané. Z dnešného pohľadu musím povedať, že 
odvaha S. Kovačevičovej zveriť veľa práce (aj koncepčnej) väčšinou mladým 
pracovníkom ústavu bolo nemalé riziko, ale pre nás obrovská profesionálna 
príležitosť, ktorá sa v živote neopakuje. Osobne považujem obdobie práce na 
Etnografickom atlase Slovenska (1990) za svoju druhú univerzitu, v rámci 
ktorej som popri pracovných povinnostiach napísala aj kandidátsku dizertáciu: 
Stravovací systém dedinského obyvateľstva na Slovensku, obhájenú v roku 
1988. 

Atlas nebol ešte vytlačený a spolu s mojimi kolegami som „plynule“ prešla 
do ďalšieho veľkého projektu slovenskej etnológie – Encyklopédie ľudovej 
kultúry Slovenska (1995). Bolo mi pridelených viac ako 500 hesiel 
z materiálnej kultúry, ktoré som mala redakčne manažovať a viac ako 100 
hesiel z problematiky kulinárnej kultúry, ktoré som mala napísať. Na počiatku 
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som si veľmi ťažko zvykala na maniere nového šéfa a priznám sa, že to bol 
jediný moment môjho účinkovania v ústave, keď som chcela z neho odísť. 
Osud však rozhodol inak, a potom, ako sa stal šéfom Peter Slavkovský, všetko 
sa dostalo do normálnych koľají a začala som „zarezávať“ tak, ako som bola 
zvyknutá z EAS. Mám pocit, že to obrovské množstvo autorskej, redakčnej 
i manažérskej práce sme zvládli pomerne rýchlo a viac-menej v pohode. 
Z hľadiska tvorby hesiel z kulinárnej kultúry som bola rada, že ma najmä 
v priestorovej analýze „istí“ EAS a heslá sú presnejšie, než by som bola 
schopná napísať bez jeho výsledkov. Zdá sa mi, že tento prínos etnokartogra-
fickej metódy nebol ešte mnohými kolegami docenený. Často sa vo výsledkoch 
EAS hľadajú fakty, ktoré tam z metodologického hľadiska byť nemôžu 
a naopak, nevidí alebo ani sa nehľadá to, čo tam explicitne prítomné je. 

Ďalším dôležitým impulzom mojej práce bolo štipendium, ktoré som do-
stala na študijný pobyt v Jesus College na Oxfordskej univerzite v roku 1995. 
V podstate celý ten čas som presedela v najväčšej oxfordskej knižnici 
a orientovala som sa v trendoch, ktorými sa výskum jedla a jedenia v etnológii 
a kultúrnej antropológii v tom čase uberal. Domov som si doniesla stovky xe-
roxovaných materiálov, ktoré ma inšpirovali k napísaniu štúdií zaoberajúcich sa 
preferenciami, tabu a symbolikou v stravovaní ľudských komunít, ktoré som sa 
pokúsila aplikovať na slovenský etnografický materiál. O atraktívnosti takéhoto 
prístupu pre zahraničných kolegov som sa presvedčila napríklad na medziná-
rodnej konferencii v Ljubljani v roku 2000, kde môj príspevok Sémantika po-
travín v svadobnom obrade (Na príklade rurálneho prostredia Slovenska) 
vzbudil pozornosť a najmä údiv nad bohatstvom a pestrosťou našich etnogra-
fických reálií.  

Pobyt v Oxforde ma inšpiroval aj k ďalším aktivitám. V sekcii slovanskej 
literatúry knižnice som zistila, že kníh o slovenskej kultúre je tam žalostne 
málo a o etnografických reáliách nič. Preto, keď sa nám v ústave naskytla príle-
žitosť získať väčšie peniaze na vydanie novej súbornej práce o tradičnej kultúre 
Slovenska, ktorá bola výsledkom vedeckého projektu VEGA, ktorý som viedla, 
zasadila som sa za to, aby vyšla v angličtine. Aj keď niektorí kolegovia namie-
tali, že nemčina by bola lepšia, aj dnes si myslím, že angličtina bola správna 
voľba, vzhľadom k jej stále narastajúcej komunikatívnosti. Kniha Slovakia. 
European Contexts of the Folk Culture (1997) je už vypredaná a dúfam, že sa 
opäť nájde solventný mecenáš, ktorý zaplatí jej dotlač. 

V Oxforde som mala aj jedinečnú možnosť vidieť „live“ dopad globalizač-
ných procesov na spôsoby stravovania a životný štýl mládeže, čo ma inšpiro-
valo, aby som sa tejto téme venovala (Stoličná 2000). Nazdávam sa, že táto 
problematika by bola vhodná najmä ako téma diplomových a dizertačných 
prác. Výskumný objekt totiž „dorazil“ a udomácnil sa aj u nás a iste má rôzne 
lokálne a sociálne podoby. 
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Práca v EAS, na encyklopédii, terénne výskumy a rôzne ankety ma zásobili 
dostatočným množstvom empirického materiálu, aby som mohla uvažovať 
o napísaní prvej monografickej publikácie o tradičnej kulinárnej kultúre Slová-
kov Jedlá a nápoje našich predkov, ktorá vyšla v roku 1991. Pekne ilustrovaná 
kniha, doplnená množstvo originálnych receptov, vyšla vo vysokom náklade, 
ktorý sa pomerne rýchlo vypredal. Tento fakt inšpiroval vydavateľov, aby ma 
oslovili a vznikli tak ďalšie tituly podobného charakteru (Stoličná 2001, 2004). 
Na žiadosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave som k problematike kuli-
nárnej kultúry napísala i vysokoškolskú učebnicu (Stoličná 2000). 

V roku 2000 som sa rozhodla, že sa pokúsim získať vedecký titul DrSc. 
Ako tému doktorskej dizertácie som si zvolila problematiku, ktorá mi bola 
najbližšia a ku ktorej som najviac publikovala: Kultúrno-historická analýza 
tradičnej stravy na Slovensku. Podkladom pre obhajobu boli niektoré z mojich 
publikovaných štúdií, ktoré som doplnila teoretickým úvodom, záverečným 
hodnotením a prognózou. Po potrebných, ale aj nezmyselných byrokratických 
praktikách a úkonoch, som napokon doktorskú dizertáciu v roku 2002 obhájila. 
Časť z textov doktorskej dizertácie som použila aj pri koncipovaní ďalšej mo-
nografickej publikácie. Vybrala som do nej štúdie, ktoré umožňujú predstaviť 
rôzne metodologické a interpretačné možnosti, ktorými súčasná etnológia 
v oblasti výskumu kulinárnej kultúry pracuje. V knihe som chcela čitateľom 
sprostredkovať pohľady na historicko-genetický vývin, charakter a symboly 
kulinárnej kultúry Slovenska a predstaviť našu stravu vo všetkých jej kultúr-
nych konotáciách (Stoličná 2004). 

Významnou etapou môjho profesionálneho života je od roku 1996 pôsobe-
nie vo vedeckých projektoch, ktoré sa venujú výskumom tradičnej kultúry 
slovenských minorít v Európe. So svojimi kolegami splácame tak prakticky 
dlh, ktorý ostal po dokončení EAS, v projekte ktorého sa s takto zameranými 
výskumami rátalo. Aj keď skúmam aj iné témy, samozrejme, že problematika 
kulinárnej kultúry je pre mňa prioritná a najmä v prostredí dolnozemských 
Slovákov aj „veľmi chutná“. Veď kto by odolal slavónskemu kulenu alebo 
paprikovej klobáse s bielym chlebom a paradajkou, ilockému vínu, vojvodin-
skej svadobnej sárme, hríbovej mačanke zo Zakarpatia alebo skvelej čerešňo-
vici či zemiakovému pečivu – táču z rumunského Bihoru?  

Tieto projekty ma opäť utvrdili v presvedčení, že etnológia bez terénnych 
výskumov stráca svoju špecifiku, že bez priameho a blízkeho kontaktu s ľuďmi 
sa ochudobňuje o tie osobité dimenzie, ktoré iné vedné disciplíny nemajú. Naša 
výskumná práca v prostredí slovenských komunít v Poľsku, Srbsku, Chorvát-
sku, Rumunsku a na Ukrajine boli pre mňa nielen vedeckým, ale i silným emo-
tívnym zážitkom.  

Prvý raz v živote som videla úplne zničené mesto – Vukovar – a nebol to 
film. Prvý raz v živote na mňa mieril vojak samopalom na chorvátsko-srbskej 
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hranici, keď tam ešte vládol Miloševič. Prvý raz v živote som prekročila našu 
východnú hranicu a na ceste späť som sa bála, že nás tam nechajú čakať celé 
dni, tak ako sme o tom počuli.  

Prevažovali však kladné zážitky. V rumunskom Bihore sme zažili auten-
tickú svadobnú hostinu v stodole a vo vojvodinskom Kysáči najmenej 500 
člennú svadobnú hostinu pod obrovským šiatrom a mohli sme ohodnotiť celú 
honosnú výbavu nevesty. Najkrajšie zážitky mám s ľuďmi, s našimi informá-
tormi. Pre tých sme boli v mnohých prípadoch prvým kontaktom so Sloven-
skom, s krajinou ich predkov, po ktorej mnohí z nich neuveriteľne túžia a majú 
až príliš zidealizované predstavy. Škoda len, že nebolo viac peňazí, aby mohli 
byť naše pobyty dlhšie. Napriek tomu sa nám podarilo zhromaždiť, analyzovať 
a publikovať rad výstupov (1996, 1998, 2002, 2002, 2005, 2005), ktoré budú 
východiskom pre novú prácu o kultúrnych tradíciách slovenských minorít, 
ktorú chceme v najbližších rokoch napísať. 

Svoje vedomosti o utváraní a charaktere kulinárnej kultúry, alebo ako to vo 
svojej knihe nazval taliansky kultúrny historik M. Montanari (2003), 
o alimentárnom jazyku Stredoeurópanov, prednášam aj študentom etnológie na 
Sliezskej univerzite (Katowice-Cieszyn) v Poľsku, kde pôsobím ako mimo-
riadna profesorka. 

Záverom reflexie o peripetiách môjho výskumu kulinárnej kultúry musím 
zopakovať to, čo som už povedala pri krste mojej druhej knihy. Chcem sa po-
ďakovať pani Soni Kovačevičovej za tú vnútenú a oplakanú tému. Tým, že mi 
ju direktívne pridelila, mi dala obrovskú profesionálnu šancu, ktorú som sa 
snažila pomocou mojej povahy, vlastnej ľuďom narodeným v znamení barana, 
nepremárniť.  
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The author summarizes her editorial work that has lasted 22 years. She 

commemorates several historical events, personalities connected with the history of the 
Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences that made impact on the 
content and the appearance of the representative journal of the Institute. 

 
Keď som sa už aj ja stala „pamätníčkou“ Ústavu etnológie Slovenskej aka-

démie vied (SAV), najmä vo vzťahu k mojej dlhodobej funkcii v redakcii časo-
pisu Slovenský národopis, patrí sa najprv pripomenúť si aspoň základné údaje 
a osobnosti, ktoré s históriou časopisu súvisia od jeho založenia v roku 1953. 
Slovenský národopis vznikol ako nástupník po časopise Národopisný sborník 
Slovenskej akadémie vied a umení. Do roku 1957 bol šéfredaktorom jeho za-
kladateľ Ján Mjartan, po ňom krátko Ján Podolák. Od roku 1960 viedla časopis 
Božena Filová, po jej odchode do dôchodku v roku 1990 Milan Leščák, po ňom 
Dušan Ratica a Gabriela Kiliánová, čo vyplývalo zároveň z ich funkcie riadi-
teľa ústavu. Mojimi predchodcami v úlohe výkonného redaktora boli J. Podolák 
(1953–1960), Viera Nosáľová (1961–1968), Pavol Stano (1969–1978) a Viera 
Gašparíková (1979–1983). Koncom 80. rokov bola so mnou v redakcii pár 
rokov Ľubica Chorváthová, koncom 90. rokov prišla Tatiana Podolinská, ktorá 
s Hanou Hlôškovou prevzala redakciu po mojom odchode roku 2000.  

Ja sama som do redakcie „vpadla“ v lete roku 1978 v rámci súhry rôznych 
okolností. Po mojich začiatkoch v knižnici vtedajšieho Národopisného ústavu 
SAV roku 1968 v rámci zastupovania knihovníčky Milady Kubovej (ktorá bola 
pol roka v Anglicku), po mojich študijných pobytoch v ústave od roku 1968, 
keď som sa venovala najmä výskumu vzťahov prozaického folklóru 
a literatúry, po začatí vedeckej ašpirantúry a po skončení druhej materskej 
dovolenky prišli kádrové čistky v SAV. Stranícke vedenie akadémie rozhodlo o 
zrušení mojej ašpirantúry (podozrivý pôvod z farárskej rodiny a sestri-
na emigrácia) a vyzeralo to tak, že budem musieť z ústavu odísť, ako muselo 
odísť z akadémie mnoho iných v tom období. Zásluhou pani riaditeľky B. Filo-
vej a kolegyne S. Kovačevičovej, ktorá takú situáciu prežila v komunistických 
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kádrových čistkách 50. rokov (musela odísť z Národopisného ústavu SAV 
a vrátila sa do neho až v miernejších pomeroch po dlhodobom pôsobení 
v Pamiatkovom ústave, kde si však vlastným pracovným úsilím vydobyla pos-
tavenie absolútnej odbornej špecialistky), som z ústavu odísť nemusela. Zara-
dili ma do redakcie Slovenského národopisu ako pomocnú redaktorku V. Gaš-
paríkovej, ktorá nastúpila po odchode Pavla Stana do dôchodku ako výkonná 
redaktorka.  

Samozrejme, že som nemala nijaké skúsenosti s redakčnou prácou. Ročník 
1978 som dokončovala s P. Stanom, veľmi vzdelaným, rozhľadeným, tichým 
a pokojným starým pánom, významným bibliografom, postihovaným režimom 
pre jeho náboženské názory. Nikdy mi chyby nevyčítal, ale ich v úzadí trpez-
livo naprával. Zorientovala som sa v okruhu redakčných spolupracovníkov, ku 
ktorým patril okrem Milady Kubovej, prekladateľky obsahov do nemčiny 
a angličtiny, dlhodobý prekladateľ všetkých resumé do nemčiny pán Ján 
Lumtzer z Popradu. Nikdy som sa s ním nestretla, spojenie prebiehalo výlučne 
korešpondenciou v zdvorilom korektnom štýle takmer 19. storočia. Do ruštiny 
prekladala resumé a tiež do slovenčiny články ruských autorov pani Slanin-
ková, ktorá bola tiež našou dlhoročnou spolupracovníčkou (na iných si nespo-
mínam). Spočiatku sme mali jazykovú redaktorku z vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied Veda, neskôr som jazykovú úpravu robila sama; oznámili nám 
totiž z Edičnej rady SAV, že to patrí k povinnostiam redaktora. Časopis sa tlačil 
až do roku 1990 v martinskej tlačiarni, kde držal nad jeho úrovňou zodpovednú 
stráž majster Pavel Rovný. Pomáhal nám vždy aj pri príležitostných posledných 
náhľadoch, ktoré sa robili v Martine. Keďže pri sadzačskej výrobe časopisu 
bolo treba oveľa viac náročnej, pozornej korektorskej práce, priučila som sa 
pritom skutočnému redaktorskému remeslu. 

Po roku 1990 sa redakčná práca radikálne zmenila. Odkedy naši spolupra-
covníci z časopiseckého oddelenia vydavateľstva Veda vytvorili vydavateľstvo 
SAP, postupne sme prešli na počítačovú prípravu časopisu do tlače. Slovenský 
národopis vychádza odvtedy stále v spolupráci s nimi. 

V 80. rokoch časopis Slovenský národopis odrážal vedecké výsledky Ná-
rodopisného ústavu SAV každoročne prípravou veľkých monotematických 
čísiel či dvojčísiel, venovaných obyčajne interdisciplinárnym a medzinárodným 
konferenciám, ktoré ústav usporiadal. Boli to napríklad čísla k téme morálky 
v tradičnom ľudovom prostredí (1983), žánru ľudovej balady (1984), Bratislave 
a urbánnemu výskumu (1985, 1987), k téme tradície (1986), spôsobu života 
Rómov (1988), tradičnej svadbe (1989). Redakcia musela vždy osobitne žiadať 
o povolenie a zdôvodňovať mimoriadne veľké číslo, rozsah či jeho zvýšený 
náklad, keď sa predpokladalo, že o publikovanú tému bude u čitateľov širší 
záujem. 
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Vedenie ústavu a osobitne Božena Filová venovala časopisu veľkú pozor-
nosť, záležalo jej nielen na obsahu textov, ktoré dôkladne pripravovala, ale 
veľa času venovala aj výberu ilustračného dokumentárneho materiálu 
v jednotlivých číslach. Samozrejme, redakcii pritom veľmi pomáhala ústavná 
knižnica a dokumentácia. Vedúca dokumentácie pani Elena Prandová nám 
vyhľadávala vhodné kresby a fotografie (strážila, aby sa na nich vyretušovali 
kríže na kostoloch), neskôr nám pomáhala Ingrid Kostovská, príspevky prepi-
sovala Edita Vrátna.  

Mnoho zaujímavého materiálu sa v Slovenskom národopise nazbieralo 
z publikovaných výskumov Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kul-
túry v Karpatoch a na Balkáne. 

Atraktívne bolo vtedy aj publikovanie prekladov sovietskych autorov, kde 
sa niekedy objavili zaujímavé perličky, napríklad nielen o etnografických vý-
skumoch sibírskych etník, ale medziiným aj o pôsobení komunistických poli-
ticko-výchovných červených kútikov („červených jurtách“) ako o samozrej-
mom jave. 

Veľmi príjemná bola spolupráca s českými kolegami, uverejňovali sa na-
príklad aj folkloristické príspevky Oldřicha Sirovátku, ktorý v Čechách nemo-
hol publikovať. Zo slovenských postihovaných autorov tu publikoval Ladislav 
Ťažký. Významným príspevkom k dejinám vedy a dobrou pomôckou bolo 
v časopise pravidelné publikovanie Bibliografie slovenskej etnografie 
a folkloristiky Milady Kubovej za určité obdobie, čo sa, žiaľ, neskôr nepodarilo 
udržať a myslím si, že to v súčasnosti veľmi chýba.  

Pre mňa bolo produktívne, že som v redakcii bola v centre odborného dia-
nia, najmä čo sa týkalo folkloristiky, ktorá v tom období pod vedením Milana 
Leščáka bola na vysokej úrovni. Sústreďovala komunitu slovenských 
aj českých bádateľov s kontaktmi najmä v socialistických krajinách. U M. Leš-
čáka ako šéfredaktora ale aj autora som vždy obdivovala jeho pohotovosť, 
pripravenosť dobre, rýchlo a ihneď riešiť problémy či napísať potrebné texty 
alebo komentáre. 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu som sa v 90. rokoch začala venovať 
viac svojej téme – najmä osobnosti M. R. Štefánika vo folklórnom podaní – a aj 
viac publikovať. Napriek tomu, že mnohí autori už publikovali vo viacerých, aj 
zahraničných časopisoch, Slovenský národopis si zachoval charakter reprezen-
tatívneho časopisu slovenskej etnografie a folkloristiky a zostával „výkladnou 
skriňou“ Ústavu etnológie SAV. Predpokladám, že jeho odborné zhodnotenie 
nájde miesto v dejinách našej vedy.  
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Ján Mjartan, riaditeľ 1949–1958 
 

 
 

Božena Filová, riaditeľka 1958–1989 
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Milan Leščák, riaditeľ 1989–1992 
 
 

 
 

Dušan Ratica, riaditeľ 1992–2000 
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Gabriela Kiliánová, riaditeľka od 2000 

 

 
 

1955: zľava J. Podolák, J. Mjartan, A. Melicherčík a M. Markuš 
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1968: zľava K. Rusnáková a S. Švehlák 
 
 

 
 

1968: zľava Z. Vanovičová a Ľ. Droppová 
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1973: zľava V. Nosáľová, S. Kovačevičová a M. Benža 
 

 
 

1973: zľava V. Valentová, V. Nosáľová a J. Paličková 
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1975: zľava V. Nosáľová, E. Prandová a E. Horváthová 

 
 

1977: zľava D. Luther, Z. Profantová, E. Prandová, M. Kubová, 
A. Pranda a E. Drábiková 
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1977: zľava R. Stoličná a Ľ. Falťanová 
 

 
 

1977: zľava S. Švehlák, V. Gašparíková a S. Burlasová 
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1977: zľava J. Paličková, J. Botík a M. Kosová 

 
 

1982: zľava D. Luther, M. Leščák a Ľ. Droppová 
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1982: zľava A. Hlôšková, S. Dillnbergerová, ?, A. Sulitka, I. Kostovská, 
T. Štibrányiová, J. Čukan, D. Ratica, P. Salner, Z. Škovierová a A. Mann 

 

 
 

1982: V. Urbancová a M. Benža 
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1989: E. Krekovičová a P. Salner 
 

 
 

1989: zľava J. Podoba a M. Kaľavský 
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1989: zľava Z. Vanovičová a E. Prandová 
 

 
1989: zľava M. Kaľavský, K. Rusnáková, M. Méryová, J. Paličková, 

V. Nosáľová a B. Filová 
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1989: zľava Ľ. Chorváthová, E. Krekovičová, Z. Profantová, 
G. Kiliánová, M. Leščák a S. Burlasová 

 

 
 

1990: zľava V. Nosáľová, G. Lunterová (sediaca), T. Štibrányiová, 
E. Plicková a M. Méryová 
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1990: účastníci konferencie o Etnografickom atlase Slovenska v Starej Lesnej 
 

 

 
 

1990: zľava V. Feglová, O. Danglová a M. Leščák 
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1992: zľava Z. Profantová, O. Drahošová a A. Hlôšková 
 
 

 
 
1992: zľava Z. Beňušková, V. Kaľavská, G. Lunterová, D. Luther a R. Stoličná 
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1995: zľava M. Botíková, Z. Beňušková a E. Mannová 

 
 
 

 
2001: zľava V. Gašparíková, V. Valentová, S. Kovačevičová, M. Kubová, 

V. Urbancová, E. Drábiková, V. Nosáľová a S. Burlasová 
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2002: S. Burlasová a P. Slavkovský 
 

 
 

2002: zľava M. Vrzgulová, K. Popelková, J. Zajonc a A. Hlôšková 
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Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied: 

reflexia bývalého doktoranda 
 

Dušan Belko 
 
 

Kľúčové slová: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, interné doktorandské štú-
dium, interná vedecká ašpirantúra, individuálny pohľad 
Key words: The Institute of Ethnology, the Slovak Academy of Sciences, internal 
doctoral. studies, scientific internship  
 
The contribution presents an individual point of view of a former intern, later intern 
PhD. student at the Institute before entering the study, during the study at the Institute 
and after finishing the study.  
 

Ako mnohí iní, aj ja som bol na sklonku roka 2005 oslovený redakciou Et-
nologických rozpráv, zastúpenou jej výkonným redaktorom Jurajom Zajoncom, 
aby som pri príležitosti 60. výročia založenia Národopisného ústavu Slovenskej 
akadémie vied a umení, neskôr Slovenskej akadémie vied (SAV), dnešného 
Ústavu etnológie SAV, napísal krátky príspevok. Ako vyplynulo z doručeného 
informatívneho listu, nemal byť text v mojom prípade rigoróznou historiogra-
fickou reflexiou šiestich desaťročí existencie slovenského národopisu, neskôr 
premenovaného na etnológiu, v rámci tejto inštitúcie. Pri úvahách, ktorá téma 
by bola prínosná pri príležitosti uvedeného jubilea, dospela redakčná rada časo-
pisu k názoru, že by to mohol byť môj vlastný, individuálny „pohľad na ústav 
očami bývalého doktoranda“, či presnejšie „dva pohľady: na začiatku a na 
konci“ môjho pôsobenia na Ústave etnológie SAV. Na tomto pracovisku som 
bol totiž interným vedeckým ašpirantom, resp. neskôr interným doktorandom. 

Samozrejme, náležité oslovenie a vôbec snahu redakcie Etnologických 
rozpráv prezentovať hoci aj vskutku subjektívne pohľady a názory na Ústav 
etnológie SAV na stránkach jedného z našich ústredných odborných časopisov 
– na vydávaní ktorého, popri ďalších dvoch inštitúciách, participuje práve 
i Ústav etnológie SAV – a oboznámiť tak s týmito informáciami širšiu etnolo-
gickú obec osobne akceptujem mimoriadne kladne. Z uvedeného dôvodu ná-
sledne predostieram vyžiadanú reflexiu, ktorú je ale nutné chápať ozaj ako 
úvahu podmienenú osobnými náhľadmi, postojmi, pocitmi i zažitými vlastnými 
skúsenosťami, teda de facto platnú a plne pravdivú iba individuálne pre mňa 
samého. 
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Úprimne sa priznám, predtým, ako som nastúpil na internú vedeckú ašpi-
rantúru, o inštitúcii pomenovanej ako Národopisný ústav SAV, neskôr preme-
novanej na Ústav etnológie SAV, ale najmä o konkrétnej pracovnej náplni pra-
covníkov zamestnaných v tejto inštitúcii som nemal dostatok relevantných in-
formácií. Azda iba tie najzákladnejšie, ktoré bolo možné získať napríklad pre-
študovaním dostupných bibliografických a biografických dát dlhoročných za-
mestnancov ústavu. Tento informačný deficit bol príznačný, isteže, najmä pre 
obdobie pred začiatkom mojich vysokoškolských štúdií na Katedre etnografie 
a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Brati-
slave, premenovanej počas môjho štúdia na Katedru etnológie FF UK, 
v súčasnej dobe nesúcej názov Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF 
UK. Tam som začal študovať v akademickom roku 1990/1991. Bol 
to akademický rok ešte stále plný eufórie vládnucej medzi mnohými študentmi 
i pedagógmi, ktorí kladne privítali prevažnú väčšinu zmien, ku  ktorým v aka-
demickom prostredí došlo v dôsledku spoločensko-politických udalostí makro-
sociálneho dosahu z novembra 1989. Faktom však ostáva, že môj prehľad 
o konkrétnych aktivitách vtedajšieho Národopisného ústavu SAV sa veľmi ne-
rozšíril ani počas prvých dvoch rokov mojich vysokoškolských štúdií; v tom 
čase mi ako študentovi vcelku úplne postačovalo, že som mohol v dostatočnej 
miere využívať informačný potenciál ústavnej knižnice. Na začiatku štúdia, 
kým naša katedra ešte sídlila na Zelenej ulici, som ho využíval sporadickejšie, 
keďže omnoho vhodnejšia i dostupnejšia na získavanie knižných publikácií, 
ktorých preštudovanie tvorilo nevyhnutný podklad pre vypracúvanie početných 
seminárnych prác, bola neďaleká Univerzitná knižnica. Naopak, po presťaho-
vaní katedry na Gondovu ulicu, bolo výhodnejšie navštevovať a využívať vy-
moženosti nepomerne bližšie sídliacej knižnice akademického ústavu. Tam 
napokon neboli (vtedy) ani obzvlášť prísne sankcie za predĺženie výpožičnej 
doby,  ba v nemnohých prípadoch ani za mimoriadne neskoro vrátené publiká-
cie. S deficitom relevantných informácií o vtedajšom Národopisnom ústave 
SAV a o konkrétnej pracovnej náplni pracovníkov zamestnaných v tejto inšti-
túcii som však v našom krúžku frekventantov študujúcich študijný odbor náro-
dopis, takisto premenovaný počas môjho štúdia (obdobne ako názov katedry) 
na etnológiu, nezápasil, zdá sa, iba ja. Živo sa pamätám na rozhovor s troma 
mojimi spolužiačkami, vtedy už druháčkami, ktoré – chcejúc si z ústavnej 
knižnice taktiež vypožičať akési inde nedostupné knižky – sa ma, ako rodeného 
Bratislavčana, a teda v istých záležitostiach aj informačne zdatnejšieho štu-
denta, opýtali, kde vlastne je to Jakubovo námestie (na ktorom v čase našich 
vysokoškolských štúdií sídlil Národopisný ústav SAV. V danej súvislosti mám 
taktiež vo svojich pamäťových engramoch uložených aj niekoľko vcelku od-
borne fundovaných rozhovorov s ďalšími konškolákmi na tému, čo tam na tom 
ústave vlastne tí ľudia robia. Na prvé počutie možno vyznievali rozhovory vte-
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dajších študentov (a možno tak vyznievajú rozhovory i súčasných študentov) na 
túto tému akosi podivuhodne. Ak však uvažujem nad súvislosťami trochu šir-
šie, dobre si pamätám na vtip (v konečnom dôsledku mohol byť chápaný nie 
ako žart, ale ako podnet vedúci k vážnemu zamysleniu), ktorý koloval medzi 
nami študentmi, o tom, ako ľudia neznalí veci chodili na Národopisný ústav 
zhľadúvať aktuálne národohospodárske informácie... 

Nech už bolo (vtedy) ako chcelo, faktom je, že informačnú nedostatočnosť, 
ktorú som o Ústave etnológie SAV a o konkrétnej pracovnej náplni pracovní-
kov zamestnaných v tejto inštitúcii mal až do čias svojich postgraduálnych štú-
dií, som si v dostatočnej miere doplnil práve počas internej vedeckej ašpiran-
túry. Nastúpil som na ňu v septembri 1995, hneď po skončení vysokoškolského 
štúdia a po (osobne pre mňa) mimoriadne pamätných trojmesačných prázdni-
nách. Začiatok pôsobenia na tomto pracovisku sa mi spája predovšetkým 
s ochotou viacerých kolegýň a kolegov, dlhoročných zamestnancov ústavu, 
podeliť sa s vtedajšími troma práve nastúpivšími internými vedecko-ašpiran-
tskými elévmi o istú časť svojich životných skúseností. Spomínam si aj na 
snahu niektorých nových kolegov priebežne oboznamovať troch nových  ašpi-
rantov i s ďalšími informáciami, ktoré (vtedy) považovali za rozhodujúce pre 
odborný rast v našej brandži. Podaktorí vedeli vskutku až mimoriadne živo 
diskutovať o konkrétnych problémoch, ktoré boli predmetom ich aktuálneho 
odborného záujmu. Viaceré podnetné diskusie v tomto smere som ja osobne 
zažil napríklad s Jurajom Podobom, s ktorým som zdieľal spoločnú ústavnú 
pracovňu, ďalej s Arne Mannom, Jurajom Zajoncom, Danielom Lutherom, 
Milanom Leščákom i Vierou Feglovou, Zuzanou Profantovou, Zuzanou Be-
ňuškovou, Ingrid Kostovskou, Ľubicou Falťanovou, Monikou Kardošovou..., 
ale samozrejme aj s mnohý-mi ďalšími, tu nemenovanými kolegyňami 
a kolegami z ústavu. Čo si však v súvislosti s vtedajšími kolegiálnymi motivač-
nými rozpravami prajem ozaj osobitne vyzdvihnúť, to bol vskutku obzvlášť 
ústretový prístup Dušana Raticu, vtedajšieho riaditeľa Ústavu etnológie SAV. 
Ako môj školiteľ si – popri mnohých iných svojich pracovných povinnostiach – 
na vzájomnú a podnetnú výmenu názorov týkajúcich sa štúdia témy mojej di-
zertačnej práce našiel čas vždy, keď to bolo potrebné. Bol ochotný zakaždým 
mi pomôcť, prípadne ma i jemne usmerniť pri chápaní širších etnologických 
súvzťažností. 

Pri spätnom celostnom pohľade sa mi v mysli, vybavuje aj zopár zážitkov 
spojených s prežitými udalosťami a momentmi v ústave, ktoré by bolo možné 
vystaviť i vskutku veľmi oprávnenej kritike. V predmetnej reflexii sa však ne-
mienim venovať akémusi kritizovaniu čohokoľvek. Nemienim hodnotiť ani 
dostatočnosť finančného a materiálno-technického zabezpečenia interných ve-
deckých ašpirantov/doktorandov. To v sociálnych vedách asi nikdy nebolo (či 
už v minulosti hlbokej, alebo nedávno minulej), nie je, ba s najväčšou pravde-
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podobnosťou asi ani nikdy nebude na takej úrovni, aby bola ako-tak uspokojená 
vo svojich nárokoch prevažná väčšina doktorandov. A najmä nie na takej 
úrovni, akú vyžaduje vskutku kvalitatívny rast sociálno-vedeckého doktoran-
dského dorastu.  Nechcem kritizovať, pretože (iba) písaním o nedostatkoch 
a prílišným poukazovaním na tienisté stránky toho či onoho sa človek spravidla 
iba poriadne a navyše aj nanajvýš zbytočne roztrpčí. Tým sa ale samotný ne-
dostatok či tienistá stránka, o ktorej sa (len) píše, a ktorá je príčinou roztrpče-
nia, nevyrieši. Radšej sa  sústredím na kladné stránky a zážitky spojené 
s prežitými udalosťami a momentmi. 

Kladnou stránkou, ktorú si dodnes mimoriadne vysoko cením a na ktorú si 
prajem predovšetkým upozorniť, bola skutočnosť, že sme ako poslucháči den-
ného štúdia mali v ústave k dispozícii dostatok času na štúdium zvolených tém 
dizertačných prác, ale tiež širších súvislostí predmetu štúdia. To však spravidla 
ocení človek až v omnoho zrelšom štádiu svojho života. Zavalený mnohými 
inými pracovnými i rodinnými povinnosťami, ktoré uberajú z občas až pri-
veľmi úzko vymedzeného času, ktorý je, či bolo by možné venovať štúdiu šir-
ších súvzťažností toho, čo je predmetom aktuálneho odborného záujmu, porov-
náva svoj súčasný časový potenciál s vtedajšími možnosťami. Vôbec si nepra-
jem hodnotiť, či aj interní doktorandi fungujúci na Ústave etnológie SAV po 
nás  (eventuálne priamo v aktuálnej súčasnosti) majú k dispozícii taký priestor 
na štúdium, aký sme mali my vtedy. V každom prípade my traja, Nora Lába-
dyová, František Bednárik a ja, ktorí sme na postgraduálne štúdium nastúpili  
v septembri 1995, sme mali vytvorené vyhovujúce časové, ale i viaceré ďalšie 
podmienky, aby sme sa štúdiu zvolených tém dizertačných prác mohli venovať 
v ozaj dostatočnej miere. Neraz sme sa medzi sebou o tom aj otvorene rozprá-
vali, sediac pritom spravidla pri dobrom pive v Umeleckej besede, ergo 
v kedysi povestnom reštauračnom zariadení neveľmi vzdialenom od už spomí-
naného Jakubovho námestia. 

Čo sa týka témy dizertačnej práce, konkrétne v mojom prípade došlo po 
circa polročnom vedecko-ašpirantskom pobyte v Ústave etnológie SAV ku 
zmene pôvodne vymedzenej témy. Tú mi stanovila prijímacia komisia ešte pred 
nástupom na denné štúdium. Môjmu návrhu na zmenu témy, ku ktorému som 
dospel na základe preštudovanej orientačnej študijnej literatúry a zhodnotení 
širších etnologických súvislostí, a ktorý som osobne zargumentoval, školiteľ 
nijakým spôsobom nebránil. Naopak, ako som už spomenul, napomáhal mi, 
prípadne ma i jemne usmerňoval vždy, keď to bolo potrebné. Aj napriek zmene 
témy bol zostávajúci čas pre mňa dostatočný na získanie potrebného kvanta 
relevantných informácií o mojej novej téme. Po ich spracovaní som predložil 
na obhajobu pomerne rozsiahlu, trojzväzkovú dizertačnú prácu. 

V súvislosti s akoby voľným a častým zamieňaním slovných spojení in-
terná vedecká ašpirantúra a interné doktorandské štúdium v tejto reflexii 
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chcem dodať, že v priebehu druhého roku môjho pôsobenia v Ústave etnológie 
SAV v rámci internej vedeckej ašpirantúry sa novelizoval vysokoškolský zá-
kon. Tým bolo umožnené, alebo presnejšie de jure nariadené a následne i de 
facto vykonané (konkrétne podľa § 43 Zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých 
školách v znení jeho ďalších zmien a doplnení) preradenie vtedajších vedec-
kých ašpirantov, ktorí neukončili svoju vedeckú ašpirantúru do konca roka 
1997, na nový, vo svojej podstate dodnes platný (hoci už viacnásobne noveli-
zovaný) študijný model, označovaný ako doktorandské štúdium. My, vedeckí 
ašpiranti, prijatí pôvodne podľa starého Zákona č. 39/1977 Zb. o výchove no-
vých pracovníkov, sme boli premenovaní na doktorandov. Vo svojom postgra-
duálnom štúdiu sme sa mali ďalej  riadiť detailnejšou vykonávacou Vyhláškou 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 131/1997 Zb. o doktorandskom 
štúdiu. Celú našu vtedajšiu doktorandskú dobu možno preto skôr považovať za 
akési prechodné obdobie a nie za plnohodnotné doktorandské štúdium v takom 
zmysle, v akom je uplatňované napríklad v súčasnej dobe. De jure sme sa síce 
stali opätovne akoby vysokoškolskými študentmi,  de facto sme však ostali 
zamestnancami Ústavu etnológie SAV. To malo samozrejme mnohé pozitíva, 
ale, ako to už na tomto relativizovanom svete vzájomných protikladov býva, i 
niektoré negatíva. O tých ale, ako som už načrtol v texte vyššie, písať nebudem. 

Rezumujúc v závere svoj individuálny pohľad bývalého interného vedec-
kého ašpiranta, neskôr interného doktoranda, v Ústave etnológie SAV v prvom 
rade rád priznávam, že roky strávené na internej vedeckej ašpirantúre, neskôr 
na internom doktorandskom štúdiu sa v mojich spomienkach viažu 
k mimoriadne krásnej životnej ére. Bolo to pre mňa obdobie života v mnohých 
ohľadoch vskutku nadmieru zaujímavé, podnetné a obohacujúce. Rád naň spo-
mínam. Hoc som aj pred nástupom na internú vedeckú ašpirantúru o inštitúcii 
pomenovanej ako Ústav etnológie SAV, ale najmä o konkrétnej pracovnej ná-
plni pracovníkov zamestnaných v tejto inštitúcii nemal dostatok relevantných 
informácií, po skončení interného doktorandského štúdia som vedel o Ústave 
etnológie SAV a predovšetkým o vedeckej práci svojich (dnes už bývalých) 
kolegov a kolegýň mnohé a zároveň všetko podstatné (netvrdím, že všetko 
v celej svojej úplnosti, ale všetko podstatné).  Na záver úvahy je namieste aj 
otázka, čo vlastne pre mňa osobne reprezentuje Ústav etnológie SAV 
v súčasnosti? Nuž, pre mňa osobne Ústav etnológie SAV reprezentuje v rámci 
Slovenskej republiky kľúčové vedecko-výskumné pracovisko v oblasti štúdia 
a reflexie kultúry chápanej ako spôsob života osvojovaný, žitý i tradovaný, či 
už individuálnym človekom, alebo členmi tej-ktorej ľudskej society, 
v konkrétnej časopriestorovej determinácii. Zároveň ale, keďže Ústav etnológie 
SAV už viacero rokov programovo participuje na formovaní odborného profilu 
značnej časti doktorandov študujúcich etnológiu na našich univerzitách, pre 
mňa osobne ústav tiež predstavuje v rámci Slovenska i kľúčové výchovno-
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vzdelávacie pracovisko, samozrejme spolu s ďalšími slovenskými univerzitno-
edukačnými a vedecko-výskumnými pracoviskami, orientujúce sa na finálnu 
fázu vedeckej prípravy odborných pracovníkov v oblasti vied o človeku, 
spoločnosti a kultúre. Skutočnosť, že sa ústav popri svojich vedecko-vý-
skumných aktivitách podieľa aj na istej časti výchovno-vzdelávacieho procesu, 
nesporne výrazne prispieva a napomáha k tomu, že z viacerých doktorandov, 
zdarne prejdúcich práve na Ústave etnológie SAV vedecko-výchovným 
i vedecko-vzdelávacím formovaním vlastného odborného profilu, sa neskôr 
stanú (nepochybne) skutoční vedci. Pritom pod slovným spojením skutoční 
vedci vôbec nemám na mysli pejoratívne označenie pre akademických, resp. 
kabinetných vedcov. (V kuloárových debatách občas zašumí aj podivuhodný 
vtip vo forme rečníckej otázky, či pomenovanie vedec je označením pre člo-
veka, ktorý vie, alebo je to označenie pre zamestnanca vedeckej ustanovizne. 
Hoci by sa uvedený výrok mohol stať zaujímavým a možno aj podnetným 
predmetom diskusie, faktom je, že akákoľvek jeho analýza je už mimo témy 
tejto reflexie.) Pod slovným spojením skutoční vedci rozumiem ľudí, ktorým 
nedostačujú sterilné, z knižiek rozmanitej kvality vyčítané vedomosti bez zna-
losti akýchkoľvek širších súvzťažností, a preto sa usilujú dospieť, alebo aspoň 
poodhaliť cestu k reálnemu, autentickému poznaniu, ktoré je žité mnohými, 
premnohými ľuďmi. A práve k poodhaľovaniu, a tým i k dosiahnutiu,  reál-
neho, autentického poznania majú etnológovia, vďaka svojmu odbornému za-
meraniu i vďaka používanému metodologickému inštrumentáriu, vytvorené 
mimoriadne priaznivé predpoklady. 

Celkom na záver si preto dovolím dodať ešte malú invokáciu 
k šesťdesiatinám založenia Národopisného ústavu SAVU (neskôr SAV), dneš-
ného Ústavu etnológie SAV, teda k jubileu, ktoré je svojím časovým rozsahom 
a najmä z pohľadu prežitia jedného ľudského života v pravde temer kmeťovské: 
Nech pracovníci ústavu ako skutoční vedci vskutku vedia o našej problematike 
čo najviac, nech úspešne realizujú, odhaľujú i dospievajú k naznačenej – 
vzletne to nazvúc – etnológii poznania, a nech tak Ústav etnológie SAV (nech 
by sa už v budúcnosti prípadne nazýval ako inštitúcia aj hocako inak), ako 
i slovenská etnológia prežije ešte prinajmenej ďalších šesť desiatok plodných 
rokov. 
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The contribution presents the chronological development of the cooperation of 
Hungarian and Slovak ethnology since 1950s. The culture of Slovak ethnic minority in 
Hungary is the basis of the analysis. Particular institutions and activities of outstanding 
personalities in both disciplines are presented as crucial factors. In the appendix the 
author reveals personal memories of key points of the cooperation. 
 

Rozmýšľajúc, spomínajúc a pátrajúc za údajmi o vzťahoch a spolupráci 
slovenskej a maďarskej národopisnej vedy a etnológie som dospela k záveru, že 
v tejto rovine dôležitá, niekedy až katalyzátorská úloha či poslanie patrí kultúre 
Slovákov v Maďarsku. Proces spolupráce medzi dvoma disciplínami začal 
v 50. rokoch 20. storočia a spomenutá charakteristická črta vzájomných vzťa-
hov existuje až do súčasnosti. Medzitým sa samozrejme vytvorili aj priame 
kontakty oboch disciplín tak na domácich, ako aj na medzinárodných vedec-
kých fórach. O nich však na tomto mieste podrobne písať nebudem, zostávam 
pri analýze úlohy slovenskej tradičnej kultúry v Maďarsku vo formovaní slo-
vensko-maďarských vzťahov na poli etnológie. 

Osobitné hodnotenie by si zaslúžili aj príkladné vzťahy markantných po-
stáv slovenskej a maďarskej disciplíny ako sú Ján Mjartan, Soňa Kovačevičová, 
Gyula Ortutay, Iván Balassa, Béla Gunda. (S pani doktorkou Kovačevičovou 
ešte aj v súčasnosti často spomíname na tieto, tak trochu ideálne časy vzájom-
ného porozumenia, úprimného priateľstva a naladenia sa na stredoeurópsku 
kultúru.) Profesor Ján Podolák sa v nekrológu venovanom Bélovi Gundovi 
zmienil aj o tom, že bohužiaľ rozlúčkou s ním slovenská veda stratila úprim-
ného ctiteľa slovenskej kultúry, ktorému podobného v mladších generáciách 
nemáme. 

Prvé vedecké, jazykovedné a národopisné výskumy prebiehali na sloven-
ských ostrovoch v Maďarsku v rokoch 1946–1947, priamo pred realizovaním 
výmeny slovensko-maďarského obyvateľstva. Cieľom tohto sondovania bolo 
vytvoriť si ako-tak ucelený obraz o slovenskej tradičnej kultúre a nárečiach 
predtým, ako obyvateľstvo začne tieto lokality opúšťať. (Tento nie celkom 
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premyslený projekt by som prirovnala k výskumom, ktoré prebiehali na 
Slovensku v osadách pred zaplavením počas budovania priehrad a ktoré zna-
menali nemalé zaťaženie a novú výzvu pre slovenskú etnografiu.) Z týchto 
výskumov sa v Maďarsku zrodili dve základné jazykovedné diela od Jozefa 
Štolca (1949) a Šimona Ondruša (1956). Zo slovenských odborníkov sa vo 
viacerých osadách zoznamoval s duchovnou kultúrou tunajšej slovenskej so-
ciety Rudolf Bednárik. Publikoval niekoľko článkov, objavil isté tendencie 
zmien, ale podobný prehľad, aký napísal o Slovákoch v Juhoslávii, sa 
o Slovákoch v Maďarsku nezrodil. 

Nový záujem o jazykové ostrovy tak zo slovenskej ako aj z maďarskej 
strany sa vzbudil v 50. rokoch vďaka iniciatíve Maďarskej akadémie vied 
(MAV). S návrhom spoločného výskumu slovenských a maďarských etno-
grafov sa obrátil na slovenských kolegov Iván Balassa, ktorý vtedy v MAV 
zastával funkciu predsedu národopisného výboru. V tomto období maďarská 
národopisná disciplína ešte nemala svoje inštitucionálne zázemie. O prvých 
krokoch nadviazania kontaktov som sa dozvedela od tajomníka tejto spolupráce 
Jána Mangu, ktorý vtedy bol riaditeľom palóckeho múzea (Palóc Múzeum) 
v Balašských Ďarmotách, a ktorý už niekoľko rokov usmerňoval výskumy 
v novohradských osadách, medzi nimi aj v slovenských. V tomto regióne je 
okolo 20 slovenských evanjelických a katolíckych osád, z ktorých sa práve 
zásluhou Jána Mangu do múzea dostal bohatý materiál vecnej, ale aj duchovnej 
kultúry. Manga pomáhal vypracovať projekt, vzájomnú dohodu, že výskum 
podľa stanovených tematických okruhov bude prebiehať v Slovenskom Kom-
lóši (Tótkomlós). Tento plán možno dokresliť na základe Mangových písom-
ných hlásení a krátkej informácie uverejnenej v časopise Ethnographia v roku 
1956. Východiskom skúmania bola zásada Bélu Bartóka o vzájomných vply-
voch stredoeurópskej ľudovej hudby, uznávanie spoločných, ale aj osobitných 
čŕt národných tradícií, ktoré sa práve Balassa a Manga pokúsili uplatniť pri 
štúdiu materiálnej i folklórnej kultúry. Držali sa koncepcie, že vzájomný vplyv 
maďarskej a slovenskej kultúry, pohyb a fixácia tradičnej kultúry sa môže – 
podľa nich – rukolapne skúmať v slovenských osadách v Maďarsku.  

Na realizáciu projektu venovala MAV na tie časy peknú sumu 10 000 fo-
rintov a Národnostné oddelenie Ministerstva osvety (Népművelési Miniszté-
rium) 12 000 forintov. Táto čiastka mala kryť 134 výskumných dní v teréne pre 
ôsmich výskumníkov, z ktorých piatich mala zabezpečiť maďarská akadémia 
a troch Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave 
(dnešný Ústav etnológie SAV). 

Bývalí komlóšski informátori z týchto čias si aj o niekoľko rokov pripomí-
nali hlboké a citlivé zážitky o troch veľmi mladých a veľmi sympatických že-
nách zo Slovenska, s ktorými si vzájomne hneď v prvých momentoch stretnutia 
uvedomila, že „ako pekne rozprávajú po slovensky, aj oni, aj my“. Túto po-
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chvalu od Komlóšanov dostala Soňa Kovačevičová, Božena Filová a Emília 
Horváthová, vtedy ešte ako Emília Čajánková. Kovačevičová skúmala v prvom 
rade ľudový odev, remeslá, ktoré súviseli s prípravou odevu, ľudové umenie. 
V Mangovom hlásení je pritom podčiarknuté, že Kovačevičová veľmi mnoho 
fotografovala. B. Filová skúmala veľkorodinu a jej rozklad, E. Horváthová 
folklór. 

Maďarský národopisný výbor poveril Pétera Királya, slavistu a slovakistu, 
vedeckého pracovníka Jazykovedného ústavu MAV, aby skúmal komlóšske 
nárečie, Auréla Vajkaiho, vedeckého pracovníka múzea vo Veszpréme, mapo-
vaním ľudových stavieb. Poverenie Vajkaiho vyplynulo z faktu, že už v 30. 
rokoch analyzoval ľudové stavby a ich vnútorné zariadenie v nemeckých 
a slovenských obciach v Peštianskej župe. Juraj Tábori, inak komlóšsky rodák, 
riaditeľ múzea v Békešskej Čabe, spracoval spoločenský a hospodársky život, 
Ján Manga piesne a ich úlohu v spoločenskom živote society. Anna Medovar-
ská-Asztalošová, učiteľka biológie v slovenskej základnej škole, zbierala ľu-
dové piesne a tance. (Ja sama, ako žiačka miestnej slovenskej všeobecnej školy, 
môžem práve jej ďakovať za to, že som sa ako pomocníčka pri zapisovaní 
textov dostala z inštinktného kontaktu s tradičným svetom do kontaktu vedome 
usmerňovaného.) V záznamoch J. Mangu sa neobjavuje konkretizácia vý-
skumnej činnosti Vilmosa Diószegiho, známeho odborníka šamanizmu, ktorý 
mal skúmať poverový svet, ani Ernő Pešováriho, ktorý mal spracovať tanečný 
repertoár. 

Pri štúdiu výsledkov tohto komlóšskeho projektu hneď na prvý pohľad 
prekvapí modernosť prístupu k výskumu tradičnej kultúry, ktorý ju mal v prí-
tomnosti odhaliť a zaregistrovať v pohybe či premenách. Túto metódu vý-
skumu prijali obidve strany. Prvá fáza výskumov sa uskutočnila v roku 1955. 
Pokračovať mala v roku 1956, keď sa pripravovalo aj filmovanie: vý-
sledky výskumov v teréne sa mali premiestniť aj do archívov. K realizovaniu 
týchto plánov však už nedošlo. Vážne sa plánovalo, že sa pripraví zborník 
spoločného výskumu a pritom sa počká aj na výsledky výskumu osady Rudná 
pri Rožňave so zmiešaným slovenským a maďarským obyvateľstvom, kde mali 
prebiehať práce podobne ako na Komlóši. (O výskume v Rudnej vieme vlastne 
veľmi málo; najnovšie som si ho pripomenula pri čítaní I. zväzku knihy Ilony 
L. Juhászovej, ktorá monograficky spracovala zvyky súvisiace so smrťou 
a pochovávaním v jej rodnej osade Rudná.) 

Z výsledkov výskumu nakoniec vzišla ročenka župného múzea 
v Békešskej Čabe, v ktorej boli uverejnené v maďarčine, ale s primeraným 
slovenským resumé, štúdie Táboriho, Vajkaiho a Mangu. 

Hoci sa viac v tomto výskume nepokračovalo, realizovali už v druhej po-
lovici 50. rokov slovenskí ba aj českí etnografi študijné cesty po slovenských 
jazykových ostrovoch v Maďarsku. Takto objavil Ján Podolák slovenský text 
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betlehemských hier v zemplínskych slovenských osadách, Jaromír Jech v tomto 
období v Pilišských horách zapisoval slovenské ľudové rozprávky a pod. 

Niekedy v 80. rokoch som sa stretla s Boženou Filovou, s ktorou sme 
samozrejme spomínali na výskumy v Tótkomlóši, a vtedy som sa od nej dozve-
dela, že začiatkom 60. rokov na krátku dobu znovu navštívila Slovenský Kom-
lóš, ale na rozdiel od roku 1955, keď ľudia boli otvorení a prívetiví, teraz akoby 
sa každý bol niečoho bál. Ako výskumníčka pociťovala istú nedôverčivosť. 
(Svoju neblahú rolu v tom isteže zohralo obdobie druhej fázy kolektivizácie 
obce.) 

Národopisný ústav MAV inicioval v 80. rokoch novú formu bilaterálnych 
vedeckých stretnutí etnografov susedných štátov. Ústredným tematickým okru-
hom sa stal výskum menšinových kultúr, ale aj otázky rozvoja folkloristiky 
v strednej Európe. K sympóziu slovensko-maďarskému došlo v roku 1986 
v Budapešti v budove Národopisného ústavu MAV. Podporovateľom tohto 
stretnutia bol Zväz Slovákov v Maďarsku. Prednášky v redakcii Zuzany 
Tátraiovej a Anny Divičanovej vyšli v štvrtom zväzku série Foklor és Tradíció 
(1987). Pre maďarský národopisný ústav modelom týchto dvojstranných stret-
nutí boli etnografické konferencie o menšinových kultúrach v Békešskej Čabe 
(prvá z nich bola zorganizovaná v roku 1975), medzi účastníkmi ktorých bolo 
najviac práve etnografov zo Slovenska. (O nadväznosti témy ich prednášok na 
kultúru Slovákov v Maďarsku svedčí aj 8. zväzok Národopisu Slovákov 
v Maďarsku, v ktorom boli vydané niektoré z týchto príspevkov spolu so zo-
znamom príspevkov s narážkou na slovenskú tematiku.) 

V roku 1990 bol založený Slovenský výskumný ústav v Békešskej Čabe. 
Maďarsko-slovenské etnografické vzťahy sa týmto dostali do novej polohy. 
Hoci ústav hneď od začiatku svojej existencie nadviazal pracovné styky s vte-
dajším Národopisným ústavom SAV, v pracovnom procese bolo možné vždy 
počítať s pomocou maďarského národopisného ústavu. Bolo to predovšetkým 
„prepustenie“ študijných ciest pre potreby slovenského ústavu. Počas prípravy 
Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku (1996) realizovali Mojmír Benža 
a Peter Slavkovský svoje dlhšie pobyty v Békešskej Čabe práve cez výmenné 
zmluvy uzavreté medzi dvoma akadémiami, často sme vďaka tomuto gestu 
akademického národopisného pracoviska v Budapešti mohli privítať na ústa-
vom organizovaných letných výskumných táboroch kolegov zo sloven-
ských národopisných a jazyko-vedných pracovísk. 

Ústav v Békešskej Čabe bol niekoľkokrát aj iniciátorom prehĺbenia nie-
kedy slabnúcej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými etnografickými 
odbornými kruhmi. Pri príležitosti vydania Encyklopédie ľudovej kultúry Slo-
venska (1995) som ako vedúca slovenského ústavu vyhľadala vtedajšieho ria-
diteľa Inštitútu Slovenska v Budapešti, Karola Wlachovského, s návrhom, aby 
podporil a pomáhal organizovať premiéru Encyklopédie v Budapešti, spojenú 
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so stretnutím slovenských a maďarských vedúcich etnografických katedier, 
muzeológov-etnografov a vedúcich osobností akademických etnografických 
ústavov, a kde by sa – po prvýkrát v takomto zložení – diskutovalo o nových 
možnostiach spolupráce. 

O podobnom stretnutí sa – zatiaľ len teoreticky ako o možnosti – rozmýšľa 
aj v súčasnosti pri príležitosti vydania troch zväzkov slovenských ľudových 
rozprávok zozbieraných v období rokov 1930–1940; po stopách tohto príkladu 
plánuje MAV zorganizovať v rámci Inštitútu Slovenska stretnutie umeleckých 
historikov zo Slovenska a Maďarska. 

Spolupráca medzi Ústavom etnológie SAV a Výskumným ústavom Slová-
kov v Maďarsku bola pred rokom spečatená aj oficiálnou zmluvou. Tento krok 
a prehlbujúce sa pracovné kontakty s Katedrou etnológie a kultúrnej antropoló-
gie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a s etnologickými 
a kulturologickými katedrami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre umožní 
zohrať a prehĺbiť úlohu aj v slovensko-maďarských vzťahoch v znamení no-
vých výziev doby – tak na poli výchovy mladej generácie v transmisii tradičnej 
kultúry, ako aj na poli spoločných výskumov stredoeurópskej kultúry. 

 
 
Príloha 
 
Zo zápiskov a zážitkov kontaktov slovenskej a maďarskej kultúry 

 
1. Na počiatku 80. rokov 20. storočia ma na Katedre slavistiky Univerzity Lo-
ránda Eötvösa v Budapešti navštívil tajomník univerzitného spevokolu. Infor-
moval ma o tom, že chcú nahrať na platňu Bartókom spracované štyri sloven-
ské ľudové piesne, samozrejme chcú ich zaspievať po slovensky, teda s pôvod-
ným textom. A v tomto by očakávali moju pomoc, aby ich výslovnosť, takpo-
vediac, bola nielen prijateľná, ale dokonalá a mala by pritom zodpovedať aj 
melodickej výslovnosti. (A ešte ma aj tak „podpichol“, že to je mojou zodpo-
vednosťou.) Inak spevokol našej univerzity patril medzi európskymi vysoko-
školskými spevokolmi medzi uznané, známe telesá a vystupoval aj v západnej 
Európe, napríklad viackrát v Holandsku a v Londýne. Na týchto vystúpeniach 
mal v repertoári štyri Bartókove slovenské ľudové piesne v angličtine, ktoré 
boli vydané po prvýkrát v roku 1924 práve v Londýne; v roku 1984 na londýn-
skom vystúpení si to aj pripomenuli. 

Pracovala som viacero hodín s členmi spevokolu. Táto, pre mňa nezvy-
čajná práca, nás vzájomne priblížila cez Bélu Bartóka k špecifikám slovenskej 
ľudovej piesne, k slovenskej spevnej a hudobnej kultúre. Výslovnosť i platňa 
boli dokonalé. 
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2. V 70. a 80. rokoch 20. storočia slovenská folkloristka Mária Kosová viackrát 
navštívila svojho bývalého spolužiaka na bratislavskej univerzite, maďarského 
jazykovedca, slavistu a slovakistu Pétera Királya, ktorý bol v rokoch 1975–
1987 vedúcim katedry slavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda 
Eötvösa v Budapešti. Cieľom návštev bolo zapojiť slovakistov – medziiným aj 
mňa – do výskumu slovenských porekadiel a prísloví. Viackrát sme konzulto-
vali o tomto projekte, o metódach práce. Bohužiaľ, plány na tomto poli sa ne-
uskutočnili. Ale moje osobné kontakty s Máriou Kosovou sa nepretrhli. To-
muto kontaktu môžem ďakovať za spoluprácu a priateľstvo s Ágnes Kovácso-
vou, vynikajúcou znalkyňou maďarských, ale aj európskych ľudových rozprá-
vok. S Ágnes Kovácsovou sme spolu pripravili do tlače slovenské ľudové roz-
právky v sérii Népek meséi (Rozprávky národov), ktorú vydávalo budapeštian-
ske vydavateľstvo Európa. Výber sme pre zväzok urobili z rukopisu, ktorý nám 
dala Mária Kosová, z rukopisu rozprávok, ktoré zapisovali poslucháči brati-
slavskej univerzity – medzi nimi aj Mária Kosová (vtedy ešte Kolecsányi) – 
pod vedením Franka Wollmana. Vieme, že odvtedy tento materiál vyšiel 
v troch kriticky spracovaných zväzkoch. K maďarskému vydaniu sme našli 
vynikajúcu prekladateľku, Kláru Körtvélyesovú, ktorá poznala nielen slovenské 
nárečia, ale aj „ducha“ slovenského jazyka a samozrejme aj svet slovenských 
a maďarských rozprávok a ľudovej prózy. 

Tento maďarský zväzok slovenských rozprávok je mimoriadny nielen 
preto, že sme ho vydali z rukopisného materiálu, ale aj preto – a je to v prvom 
rade zásluha Á. Kovácsovej – že sme k zväzku pripojili štúdie a dokumenty 
z histórie zápisov slovenských ľudových rozprávok, analýzu o charaktere slo-
venských rozprávok. Mária Kosová počas prípravy knižky bohužiaľ zomrela, 
prácu nám pomohla dokončiť jej dcéra Katarína Kosová. Kniha vyšla pod titu-
lom A harmatban fogant hajadon (Panna v rose zrodená). Na knihe pracovala 
aj Dagmar Klímová-Rychnová. Inak posledný môj redaktorský zväzok som 
darovala v minulom roku Katedre slovakistiky na univerzite Komenského, 
ktorá vtedy oslavovala 70. výročie svojho založenia a pripomínala aj činnosť 
svojich slávnych profesorov, medzi nimi aj Franka Wollmana. Poslaním tohto 
zväzku som chcela prispieť k udržaniu životnosti pamiatky Franka Wollmana. 
3. V roku 1984 vyšli Rozprávky ňaňičky Žofky – Zsofka néni meséi, dnes už 
chýrna zbierka Ondreja Krupu z repertoára dvojjazyčnej rozprávkarky 
z Veľkého Bánhedeša. Prekvapením bolo nielen to, že po vydaniach rumunsko-
maďarských, chorvátsko-maďarských dvojjazyčných rozprávkarov, sa aj na 
našich slovenských ostrovoch objavil tento zaujímavý typ jazykovo duálnej 
ľudovej kultúry, ale aj to, že Ondrej Krupa poprosil Ágnes Kovácsovú a Vieru 
Gašparíkovú, aby z hľadiska typológie analyzovali a triedili maďarské, resp. 
slovenské rozprávky Žofie Dragošovej-Farkašovej. Bola to jedna z najproduk-
tívnejších spoluprác maďarskej a slovenskej folkloristiky. 
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4. V roku 1986 uvidel svetlo sveta Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku, 
ktorý za svoj zrod môže ďakovať príkladnej spolupráci Národopisného ústavu 
SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Priamo po jeho vydaní 
Mojmír Benža, jeden z redaktorov Atlasu, zorganizoval v Slovenskej akadémii 
vied v Bratislave premiéru tohto diela. Zo sekretariátu podpredsedu SAV, ar-
cheológa D. Čaploviča, sme jeden deň pred konaním tlačovej konferencie do-
stali spolu s Ondrejom Krupom pozvanie na túto udalosť. Medzitým som sa 
dozvedela, že tam budú prítomní vedúci predstavitelia Slovenskej akadémie 
vied a príjme nás aj jej predseda. Pozvanie dostal tiež predseda Maďarskej 
akadémie vied Ferenc Glatz, ale nemohol byť prítomný. Mala som na to pol 
deň a jednu noc, aby som „primeraných hostí“ poslala do Bratislavy. O pomoc 
som poprosila podpredsedu MAV za spoločenské vedy, akademika-právnika 
Attilu Harmatiho (v súčasnosti člena maďarského Ústavného súdu), ktorý zor-
ganizoval úradnú cestu na toto podujatie. Nakoniec MAV zastupoval akademik 
Zsigmond Ritoók, vedúci I. oddelenia akadémie a Attila Paládi-Kovács, vte-
dajší riaditeľ Národopisného ústavu MAV. Premiéra sa vynikajúco podarila, 
stretnutie vedúcich dvoch akadémií bolo ozaj priateľské. Je pravda, že 
v slovenskej televízii, rozhlase a v novinách bol Atlas predstavený ako spo-
ločná práca dvoch akadémií. Nakoniec ešte aj tomuto som sa tešila, veď upria-
mila pozornosť na ďalšie budovanie vedeckých vzťahov slovensko-maďar-
ských. 
5. V nedávnej minulosti udelila Maďarská národopisná spoločnosť diplom 
čestného člena pani doktorke Soni Kovačevičovej, ktorá sa však už neodvážila 
vydať na cestu do Budapešti a prevziať diplom. Vedeniu spoločnosti som na-
vrhla, aby sme jej diplom oddali osobne, priamo v jej bydlisku, v Bratislave. 
Predsedníctvo to odmietlo s tým, že niečo takéto nie je zvykom, ak inak nie, 
diplom pre pani doktorku sa pošle poštou. Predpisy sem, predpisy tam, trvala 
som na tom, aby sme S. Kovačevičovej ako delegácia odniesli diplom do Brati-
slavy a aj týmto demonštrovali úctu maďarskej etnografie voči tejto osobnosti 
slovenskej etnografie, ktorá sa pričinila k vytvoreniu odborných a priateľských 
vzťahov dvoch disciplín. Z tradície sme vystúpili a delegácia Maďarskej náro-
dopisnej spoločnosti odovzdala Soni Kovačevičovej diplom v elegantnej brati-
slavskej reštaurácii. 
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Ku vzťahom akademickej vedy a muzeálnej praxe 
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The article reflects and evaluates some forms and results of the cooperation between the 
academic workplace the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, the 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Faculty of Arts, Comenius 
University in Bratislava, and the museums in Slovakia in the 1970s – 1980s of the 20th 
century. The author points out that the ethnologists from academic environment and the 
ethnologists working in museums, first of all in the regional museums, may use different 
methodological approaches in the study of the material objects. She considers new 
opportunities in scientific work in connection with changes in society after the year 1989 
in Slovakia and the generational change of ethnologists in the compared institutions. 
 

Jubileum človeka aj inštitúcie je dôvodom na zamyslenie, čím prešli vo 
svojom vývoji, akú prácu vykonali, akých priateľov si získali, akí boli a akí sú 
a čo im do budúcnosti popriať. Dovolila som si aj ja takúto úvahu 
k šesťdesiatinám najvýznamnejšej vedeckej inštitúcii slovenskej etnológie – 
Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV). Vychádzam 
z vlastných osobných skúseností a spomienok, preto sú možno niektoré 
konštatovania príliš subjektívne a snáď aj skresľujúce objektívnu skutočnosť. 

Myslím si, že spolupráca rôznych inštitúcií, zaoberajúcich sa tou istou 
oblasťou ľudskej civilizácie, je vždy prínosom a mala by byť vzájomným 
obohatením všetkých zúčastnených. Ako študentka na Katedre etnografie 
a folkloristiky (KEaF) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) 
v Bratislave na prelome 60.–70. rokov 20. storočia som takto pozitívne vnímala 
spoluprácu medzi našou katedrou a vtedajším Národopisným ústavom SAV 
(NÚ SAV). Realizovala sa cez prednášateľov z ústavu hosťujúcich na katedre, 
cez možnosť využívať knižnicu a dokumentačné fondy, cez terénne výskumy, 
ktoré študentom financovala Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV (i 
vtedy sídlila na pôde NÚ), odborné semináre či konferencie. Boli to 
predovšetkým pracovné semináre a vedecké konferencie, uskutočnené 
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jednotlivými sekciami Medzinárodnej komisii pre štúdium ľudovej kultúry 
v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB), na ktorých sme sa mohli zúčastniť aj my, 
študenti. Stretávali sa tam rôzne generácie, odborníci z rôznych inštitúcií. Mladí 
adepti etnológie bezprostredne spoznávali nielen metódy práce a formy 
prezentácie jej výsledkov v konkrétnej vedeckej inštitúcii, ale tiež jednotlivé 
osobnosti našej vednej disciplíny. Národopisný ústav SAV a bratislavská KEaF 
FFUK boli desaťročia navzájom prepojené personálne. Niektorí pedagógovia 
prišli na katedru z NÚ a viacerí mladí pracovníci z katedry po čase našli svoje 
uplatnenie na akademickej pôde. V čase môjho štúdia bola dobrá spolupráca aj 
medzi našou katedrou a múzeami, predovšetkým Slovenským národným 
múzeom (SNM) v Martine. Je pozitívnym trendom, že vznikom ďalších 
katedier zameraných na etnológiu, ktoré sa vytvorili po roku 1989, vzájomná 
kooperácie akadémie, katedier a múzeí, ako aj ďalších inštitúcií zameraných na 
ľudovú kultúru, pokračuje. 

Neviem posúdiť, akým prínosom bola a je pre skúsených vedeckých 
pracovníkov spolupráca so študentmi. Za mojich študentských čias bolo 
nesporne pre nás prospešné, že nám prednášali, alebo nás viedli na terénnom 
výskume aj odborníci z vedeckého pracoviska, ktorí sa dlhodobo špecializovali 
na určitú oblasť tradičnej ľudovej kultúry. Prednášali nám napríklad Soňa 
Kovačevičová o ľudovom odeve a Ján Botík o spoločenskom živote, Emília 
Horváthová bola mojou vedúcou pri výskume rodinného zvykoslovia a Štefan 
Mruškovič – riaditeľ Etnografického múzea SNM nám prednášal muzeológiu. 
Som presvedčená, že akokoľvek erudovaný univerzitný pedagóg, hoci sa 
v rámci svojej vedeckej práce tiež špecializuje, nemôže byť odborníkom na 
všetky oblasti ľudovej kultúry. Študenti to veľmi rýchlo postrehnú a je na 
škodu najmä pre nich, ak katedra chce všetko zvládnuť vlastnými silami. 
Myslím, že práve takéto riešenie od polovice 70. rokov a v 80. rokoch 20. 
storočia značne ochudobnilo vtedajšiu generáciu študentov etnológie. 

Od veľkej politickej, spoločenskej a hospodárskej zmeny v roku 1989 
nastali intenzívne presuny popredných osobností slovenskej etnológie na úrovni 
ústredných inštitúcií – ÚEt SAV, KEaF FF UK, SNM, Slovenská národná 
galéria (SNG), Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
(SÚPSOP), Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Niektoré vyplynuli 
z generačnej výmeny, iné vyvolala potreba personálne zabezpečiť odbornú 
úroveň novým katedrám s etnologickým zameraním. Na úrovni múzeí to bol 
odliv etnografov zo SNM do centrálnych vedeckých a pedagogických inštitúcií, 
respektíve nových múzeí SNM, zameraných na kultúru národností. 
Z regionálnych múzeí priamy prestup etnomuzeológov do ústredných inštitúcií 
bol a je výnimočný, podobne aj opačným smerom. 

Vedecké pracovisko ÚEt SAV som v období socializmu vnímala ako 
špičkovú inštitúciu, ktorej pracovníci majú väčší rozhľad, lepšie možnosti na 
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prezentáciu výsledkov vlastného bádania a získavanie nových podnetov 
z európskej vedy, ako v tom čase KEaF FF UK. Výnimkou bolo Seminarium 
ethnologicum (z 10 ročníkov bolo 7 uskutočnených na Slovensku), ktoré od 
roku 1968 každoročne organizovala práve naša katedra, neskôr Kabinet 
etnológie FF UK. Zásluhu na vzniku a trvaní tohto v európskom meradle 
ojedinelého projektu má Ján Podolák. Vtedajšia najmladšia generácia budúcich 
slovenských etnografov a folkloristov tam dostala možnosť spoznať osobnosti 
etnologickej vedy z východnej i západnej Európy a zároveň nadviazať kontakty 
so svojimi rovesníkmi-študentmi zo zahraničných katedier. Účastníkmi 
Seminaria ethnologica boli nielen pedagogickí pracovníci, ale aj slovenskí 
akademici (napríklad E. Horváthová, M. Markuš a ďalší) a múzejníci (J. 
Kantár, P. Švorc i ďalší). Osobne som mala možnosť zúčastniť sa na 3 
ročníkoch ešte ako študentka a raz už ako pracovníčka múzea. Dodnes 
udržiavam niektoré priateľské odborné kontakty, ktoré som vtedy získala 
(hlavne v Čechách, Maďarsku a Poľsku). 

Neviem, ako to bolo a je v iných ústavoch SAV, ale myslím si, že práve 
vďaka spolupráci Národopisného ústavu (neskôr Ústavu etnológie SAV) 
a Katedry etnografie a folkloristiky (neskôr Katedry etnológie a ešte neskôr 
Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK) – sa nadviazali dobré 
medziľudské a medzigeneračné vzťahy. Tieto sa zhodnocovali aj neskôr v 
spolupráci jednotlivcov z rôznych inštitúcií (SNG, ÚĽUV, Osvetový ústav, 
Matica slovenská, a ďalšie) medzi iným aj v spolupráci ÚEt SAV a múzeí. 
V srdečnom až rodinnom prístupe, aký dodnes pociťujem pri návštevách v ÚEt 
SAV od starších i mladších kolegov voči mne, sa lepšie komunikuje tiež 
o odborných a pracovných témach. Nedovolím si toto tvrdiť všeobecne, lebo 
kvalita pracovných vzťahov je iná medzi kolegami z toho istého pracoviska 
a kolegami z rôznych inštitúcií.  

Za veľký prínos pre slovenskú etnológiu považujem aktívnu spoluprácu 
ÚEt SAV so slovenskými múzeami pri veľkých výskumných projektoch 
ústavu, akými nesporne bol Etnografický atlas Slovenska (EAS) 
a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Etnografi z centrálnych 
i regionálnych múzeí dostali možnosť zúčastniť sa veľkej syntetizujúcej práce 
o Slovensku a zároveň využiť svoje poznatky o vlastnom regióne. Už metodika 
dotazníkového výskumu pre EAS bola výsledkom kooperácie akademikov 
a múzejníkov (hlavne zo SNM). Pri tomto výskume sa ukázali výhody 
i nedostatky nielen samotnej metódy výskumnej práce. Jeho výsledky 
ovplyvnilo i to, či dotazníkový výskum v konkrétnej lokalite robil múzejník-
praktik, študent, respektíve čerstvý absolvent etnografie, alebo akademik – 
dlhoročný špecialista na úzku oblasť slovenskej tradičnej kultúry. Múzejníci 
v tomto prípade boli asi v lepšej pozícii práve vzhľadom na všestrannejšie 
poznatky o svojom regióne. Najlepšie to vedia tí, čo po skončení výskumu 

Etnologické rozpravy 1/2006 

 153

spracovávali a sumarizovali jednotlivé témy. Zistila som to i ja pri porovnaní 
vyplnených dotazníkov z lokalít Levického okresu. Na výskume pre EAS som 
sa zúčastnila v rokoch 1974–1976, ako čerstvá absolventka národo-
pisu, začínajúca v Tekovskom múzeu v Leviciach. Skúmala som v troch 
lokalitách svojho regiónu (Veľký Ďur, Plavé Vozokany a Plášťovce), odlišných 
etnicky aj konfesionálne. Vďaka tomuto výskumu som získala ucelený, hoci len 
„heslovitý“, prehľad o všetkých oblastiach tradičnej kultúry v regióne, kde 
dodnes pôsobím, na príklade troch odlišných, no v mnohom si podobných obcí. 
Dodnes žijem z týchto vedomostí, pretože takýto komplexný výskum som už 
viac nezopakovala. Žiaľ, ani v jednej z uvedených lokalít som nespracovala 
celý dotazník, ale robili sme s ním dve. Preto nemáme v Tekovskom múzeu 
kompletný materiál z Plavých Vozokán a Plášťoviec, lebo tam skúmala so 
mnou kolegyňa zo SAV. Neviem, nakoľko sú v ÚEt SAV výskumné materiály 
z dotazníkov EAS využívané v súčasnosti. Vo vydanom atlase sa nezužitkovali 
všetky informácie zozbierané v skúmaných lokalitách. Etnografom 
v regionálnych múzeách by však rozhodne pomohlo, keby tieto materiály 
o svojom regióne mohli získať aspoň v kópii pre dokumentačný fond múzea. 

Iného charakteru, ale rovnakého významu, bolo vypracovanie mnohých 
hesiel pre Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska, na ktorých sa autorsky 
podieľala takisto veľká časť etnomuzeológov. 

Neviem posúdiť mieru participácie kolegov z akademického a uni-
verzitného pracoviska na riešení veľkých projektov muzeálneho charakteru. 
Mám na mysli budovanie Múzea slovenskej dediny v Martine a regionálnych 
„skanzenov“, pokus o terminologický slovník pre potreby odborného 
spracovania muzeálnych zbierok, súpis diel ľudového výtvarného umenia, 
vydávanie tematických syntéz v edícii Fontés. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa 
na nich zúčastňovali mnohí etnografi z regionálnych múzeí, najmä ako 
„predĺžená ruka v teréne“ pre kolegov z Etnografického múzea SNM a SNG. 
Pracovali podľa jednotnej metodiky vytvorenej v týchto centrálnych 
inštitúciách, čo uľahčovalo vzájomné porovnávanie takto získaných poznatkov, 
zhromaždených do fondov SNM a SNG.  

Vždy bol a dodnes je veľký rozdiel medzi zameraním odbornej činnosti 
etnológa v inštitúcii akou je SAV, na pedagogickom pracovisku akým je 
katedra a v kultúrnej inštitúcii akou je múzeum, najmä menšie – regionálne. 
Každá z týchto inštitúcií má vo svojej charakteristike uvedenú vedeckovýs-
kumnú činnosť, jej konkrétna realizácia je však odlišná. ÚEt SAV a katedry 
etnológie (regionalistiky, kultúrnej antropológie, folkloristiky – názvy katedier 
sa menia) sústreďujú väčší počet odborných pracovníkov, a preto sa môžu 
špecializovať na určitú tematickú oblasť alebo geografické územie. Pracujú 
hlavne s „nehmotnými“ informáciami, či už textovými, vizuálnymi alebo 
zvukovými. V rámci svojho bádania môžu ísť do hĺbky a detailov. Súčasné 
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medzinárodné kontakty im uľahčujú zasadiť svoje poznatky do širších 
geografických súvislostí presahujúcich slovenský či stredoeurópsky kontext. 
Majú možnosť bezprostredne konzultovať svoje odborné názory, problémy, 
objavy s ďalšími kolegami na pracovisku, no prostredníctvom modernej 
techniky tiež s kolegami v zahraničí. 

V súčasnosti opäť čulé pracovné kontakty medzi vedeckým ústavom 
a jednotlivými katedrami pri pedagogickej činnosti túto ich výhodu ešte 
zvyšujú. Za posledných 15 rokov na Slovensku pribudli katedry, kde sa študuje 
etnológia, pribudli študenti aj absolventi a vymenili sa generácie pedagógov, 
ako aj vedeckých pracovníkov ÚEt SAV. V zhode s celkovým spoločenským 
trendom a zmenách po „nežnej“ revolúcii je mladá generácia etnológov v 
týchto inštitúciách lepšie vybavená rečovými znalosťami i schopnosťou 
pracovať s modernou digitálnou informačnou technikou, ako je tomu v 
slovenských múzeách. 

Bola a dodnes je od vyššie spomenutej značne odlišná situácia etnomu-
zeológov-etnografov zamestnaných v múzeách. Najvýraznejší rozdiel spočíva 
vo fakte, že podstatnou zložkou informácií pre etnografa sú tu hmotné 
zbierkové predmety. Samozrejme popri nich využíva a zhromažďuje 
v múzejnom dokumentačnom fonde aj informácie textové, vizuálne a niekde 
i zvukové. Pochopiteľne odlišná je potom aj metóda spracovania „múzejných“ 
informácií a formy verejnej prezentácie dosiahnutých odborných poznatkov. 
Rozvoj siete regionálnych múzeí a prílev mladej generácie etnografov do 
týchto inštitúcií sa uskutočnil v 70. rokoch a začiatkom 80. rokov 20. storočia. 
Na Slovensku je v súčasnosti asi 74 múzeí, kde sú aj zbierky dokumentujúce 
ľudovú kultúru (ešte stále základný objekt pozornosti etnológie). Asi v 20 
nepracuje vyštudovaný etnograf a zbierky má na starosti obvykle pracovník 
z odboru histórie. Na univerzitách pribudli 2 katedry, kde sa študuje 
muzeológia (s prívlastkom eko- alebo archeo-) a tiež na etnologicky 
zameraných katedrách majú študenti aspoň jeden semester prednášky 
o muzeológii. Napriek tomu situácia vo väčšine regionálnych múzeí v SR nie je 
uspokojivá. V dohľadnej budúcnosti potrebná „výmena generácií“ je 
problematická, múzeá nie sú atraktívne pracovisko pre terajších absolventov 
vysokoškolského štúdia. Keď si odmyslíme nízke mzdy v rezorte kultúry, kam 
múzeá patria, nedostatočné je ich vybavenie modernou informačnou technikou 
(počítače, digitálna video a reprodukčná technika) a uskutočňuje sa veľmi 
pomaly. Nevyhovujúce priestory, v ktorých je uložený zbierkový fond – hlavný 
objekt štúdia a odbornej práce etnomuzeológa, ťaží väčšinu týchto inštitúcií. 

Neustále organizačné zmeny zriaďovateľov múzeí a dlhodobé presa-
dzovanie komerčných foriem prezentácie kultúrneho bohatstva uloženého 
v múzeách voči širokej verejnosti neprajú systematickej práci. Množstvo 
kultúrnovýchovných aktivít rozmanitého druhu uberá čas a sily, rovnako 
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potrebné pre odbornú prácu so zbierkami a pri ďalšej dokumentácii „terénu“, 
v ktorom múzeum pôsobí. Činnosť etnológa v múzeu je oveľa rôznorodejšia, 
ako na klasických vedeckých pracoviskách. Žiaľ, už desaťročia musí túto prácu 
zvládať zväčša iba jediný etnograf regionálneho múzea. Je stále iba veľmi malý 
počet múzeí, kde pracujú dvaja a maximálne traja etnografi. Väčší počet 
etnomuzeológov je vo veľkých múzeách, ktoré tvoria súčasť SNM (historické 
múzeum v Bratislave a etnografické v Martine) a kde existuje dodnes určitá 
špecializácia ich odborného záujmu. Úplne nedostačujúci je ich počet, ak 
uvážime, že tieto inštitúcie majú celoslovenskú pôsobnosť a martinské múzeum 
bývalo kedysi aj metodickým centrom pre etnografov z ostatných múzeí.  

Po vstupe Slovenska do Európskej únie musíme riešiť a vyriešiť rôzne 
„zameškané“ alebo „zabudnuté“ praktické úlohy. V súvislosti s digitalizá-ciou 
dokumentácie muzeálnych zbierkových fondov bol vypracovaný na pôde SNM 
projekt CEMUZ, ktorý schválilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Už 
je hotový aj počítačový program ESEZ a okrem múzeí SNM ho postupne 
zavádzajú tiež ostatné regionálne múzeá. Má slúžiť pre všetky vedné odbory 
zastúpené v týchto inštitúciách. Ukazuje sa však, že v spoločenskovedných 
disciplínách je problémom terminológia, používaná pri základnom pomenovaní 
a popise zbierkových predmetov. Na prelome 70.–80. rokov 20. storočia začaté 
práce etnomuzeológov na terminologickom slovníku ostali nedokončené. 
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (1995) ustálila len časť odbornej 
terminológie. Pri počítačovom spracovaní zbierkových predmetov v programe 
ESEZ respektíve v projekte CEMUZ je potrebné, aby bolo rovnaké 
pomenovanie predmetov rovnakého charakteru bez ohľadu na to, či sú 
v etnografickom, archeologickom, historickom alebo umeleckom fonde. Úloha 
vytvoriť takto chápanú spoločnú terminológiu, je preto veľmi naliehavá. Okrem 
toho je náročná na spoluprácu nielen medzi etnológmi v múzeách a vedeckých 
inštitúciách, ale hlavne medzi príbuznými spoločenskovednými odbormi. 

Napriek všetkému regionálni etnomuzeológovia predstavujú pre slovenskú 
vedu nezanedbateľný odborný potenciál. V 70.–80. rokoch 20. storočia som 
pociťovala určitú dvojkoľajnosť, možno až vzájomnú izolovanosť odbornej 
práce etnológov v SAV a v múzeách. Výrazné to bolo najmä na vedeckých 
konferenciách a seminároch, kde sa múzejníkom obvykle dala možnosť 
informovať o výsledkoch ich práce až na posledný deň. Väčšina účastníkov tam 
už vtedy nebola, o túto prezentáciu nemala záujem. „Vidieckych“ múzejníkov, 
ktorí mali menej možností „pochváliť sa“ kolegom z vedeckých pracovísk, toto 
deprimovalo. Viac priestoru dostali na stretnutiach etnológov, ktoré 
organizovalo práve EM SNM v Martine. Žiaľ, v 90. rokoch táto významná 
inštitúcia reálne stratila pozíciu metodického centra a organizátora 
celoslovenských odborných stretnutí pre etnografov z múzeí. Z finančných 
dôvodov celkove stagnovala aktivita a snaha uskutočňovať pravidelné odborné 
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fóra pre širokú a stále početnú etnologickú komunitu na Slovensku. Aj to bolo 
dôvodom, že v roku 1997 „iniciatívou zdola“ vznikla platforma na prezentáciu 
výsledkov odbornej práce pre etnomuzeológov a uskutočnil sa I. seminár 
Etnograf a múzeum (E+M) v Podtatranskom múzeu v Poprade. Od svojho 
začiatku až dodnes ide o pracovné celoslovenské stretnutie etnografov z múzeí. 
Postupne však cez svojich účastníkov prerastá hranice Slovenska, múzejnej 
bázy a len odboru etnológie. Stáva sa platformou pre medzinárodnú 
a interdisciplinárnu výmenu skúseností a nových poznatkov. Od začiatku je 
cieľom publikovať všetky prednesené referáty zo seminára formou zborníka. 
V dnešnej praxi regionálnych múzeí je to finančne veľmi náročný edičný 
zámer. Preto vydanie zborníka zaostáva za realizáciou samotného seminára o 1 
až 3 roky. Od I. ročníka je tento seminár pod patronátom (najmä morálnym, 
menej finančným) centrálnej profesijnej organizácie – Zväzu múzeí na 
Slovensku (vznikol v roku 1990), cez jeho národopisnú komisiu. Dôležité je, že 
seminár je „putovný“ a vždy zameraný na jednu konkrétnu vopred dohodnutú 
tému. Tak nie je zaťažené jeho organizáciou vždy to isté múzeum a postupne sa 
navzájom spoznávajú etnológovia (aj ostatní účastníci) z rôznych slovenských 
múzeí a môžu zároveň porovnávať pracovné podmienky v nich. Ako 
hostiteľské inštitúcie sa dosiaľ zapojili múzeá v Poprade, Leviciach, Skalici, 
Čadci, Martine, Dolnom Kubíne, Rimavskej Sobote, Nitre a v Liptovskom 
Mikuláši, jubilejný 10. ročník bude v roku 2006 v Galante. Spomenutý Seminár 
E+M možno nespĺňa vysoké teoretické vedecké kritériá a rozsahom ide o 
skromné podujatie, zdá sa však, že je životaschopné. Treba spraviť všetko pre 
to, aby sa rozvinul postupne na bázu prezentovania výsledkov širokej odbornej 
spolupráce etnológov nielen z múzeí, no i z ÚEt SAV a z univerzitných 
pracovísk. 

Ďalší doposiaľ citeľný rozdiel medzi etnológmi z akademickej a uni-
verzitnej inštitúcie a z múzeí je v intenzite a forme prezentácie vlastnej 
odbornej práce pred verejnosťou. U prvých prevláda forma publikovania 
v periodikách a zborníkoch, určených v prvom rade odborníkom z vlastnej 
disciplíny i príbuzných vied, nielen domácim, ale v podstatnej miere tiež 
zahraničným kolegom. Nazdávam sa, že akademickí odborníci ešte stále 
v malej miere propagujú výsledky svojho vedeckého bádania v celoštátnych 
novinách a časopisoch, v regionálnej tlači. Dostatočne nedoceňujú vedec-
kopopulárnu formu prezentácie. O publikácie, ako sú hlavne etnologické 
monografie (monotematické, alebo regionálne či lokálne), je v širšej laickej 
verejnosti veľký záujem. Myslím si, že oproti našim južným susedom – 
Maďarsku, je táto forma „spätnej väzby ku skúmanému terénu“ na Slovensku 
nedostatočne využívaná, hoci má svoju tradíciu. Z etnológov zameraných na 
vedecký výskum v užšom slova zmysle len niektorí jednotlivci uplatňujú pri 
prezentácii svojej práce formu klasickej výstavy. Podobne mi to vychádza s 
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využívaním modernej audiovizuálnej digitálnej techniky na spomenuté účely, 
ak porovnám uplynulé ročníky Etnofilmu. Možno je to tým, že nepracujú 
natoľko „s trojrozmerným materiálom“, a teda ho ani nevedia použiť tak, ako 
etnografi z múzeí. Tí využívajú viac práve tieto, laickej verejnosti prístupnejšie 
a zrozumiteľnejšie formy prezentácie výsledkov vlastnej bádateľskej činnosti. 
Ich „slabšou stránkou“ je publikovanie náročnejších odborných príspevkov. 
Píšu predovšetkým kratšie články do regionálnej tlače. V poslednom desaťročí 
pre regionálnych etnomuzeológov pribudla možnosť prezentovať svoje 
poznatky v obecných a mestských „vlastivedných“ monografiách, vydávaných 
k historickým výročiam miestnou samosprávou. Vlastný zborník alebo 
informačný spravodaj, kde môžu pracovníci publikovať rozsiahlejšie štúdie, 
vydáva v súčasnosti iba zopár múzeí v SR. V celoslovenských odborných 
periodikách sú príspevky od nich stále zriedkavé tak v múzejných, ako aj 
v etnologických časopisoch, hoci ich redakcie priamo vyzývajú k väčšej 
aktivite. Neviem určiť, či je to nedostatok „odbornej vedeckej publikačnej 
zručnosti“, malá sebadôvera, alebo chýbajúci čas a sily na takýto nesporne 
náročný prezentačný výkon. Zdá sa mi, že múzejníci stále vnímajú akoby 
rozdiel medzi „vyššou“ vedeckou teoretickou a abstrahujúcou prácou kolegov 
z ÚEt SAV i katedier a „menej vedeckou“ konkrétnosti popisujúcou múzejnou 
praxou a sú nezdravo skromní. 

Proti takejto malovernosti regionálnych etnomuzeológov vo vlastné sily 
svedčí skutočnosť, že najmä od prelomu tisícročí čoraz častejšie navštevujú 
regionálne múzeá študenti i mladí doktorandi. Hľadajú odbornú pomoc, 
konzultácie, literatúru, majú záujem pracovať s konkrétnym fondom mu-
zeálnych zbierok a dokumentácie. Takto môžu „vidiecki“ etnológovia priamo 
sledovať aktuálne teoretické a metodologické trendy v súčasnej etnológii. 
Zároveň môžu na ne aj sami reagovať – prostredníctvom odovzdania svojich 
praktických skúseností spolupôsobiť na tvoriacu sa novú generáciu slovenských 
etnológov či etnomuzeológov. 

Na záver chcem pri príležitosti významného „životného“ jubilea Ústavu 
etnológie SAV popriať všetkým jeho bývalým, terajším aj budúcim 
pracovníkom (veď inštitúciu tvoria ľudia, osobnosti) veľa zdravia, odborných 
ambícií a bádateľských úspechov. Želám im dobré vzájomné kolegiálne vzťahy 
a predovšetkým čulú a plodnú spoluprácu s ostatnými kolegami na všetkých 
inštitucionálnych úrovniach. 
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„Imidž“ Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied 
z pohľadu členky  

Katedry etnológie Univerzity Komenského 
 

Kornélia Jakubíková 
 
 
Kľúčové slova: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied, Katedra etnológie Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského, spolupráca, vzťahy, spomienky 
Key words: Ethnographic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Department of 
Ethnology of the Faculty of Arts of the Comenius University, cooperation, relationships, 
memories 
 
The author describes her relationship to the Ethnographic Institute (1962-1993) which 
was the combination of respect, admiration and little envy. She is remembering 
cooperation during the work on numerous projects and participation in seminars, 
especially “seminars for youth”, as well as other social activities. 
 

Už názov napovedá, že nebudem robiť odbornú analýzu ani hodnotenie 
činnosti Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied (NÚ SAV), ale pokú-
sim sa vyznať z toho, čo pre mňa tento ústav znamenal – najprv ako pre štu-
dentku národopisu, neskôr ako pre členku katedry, kde sa tento vedný odbor 
vyučoval. Názov katedry sa nedá uviesť, lebo počas spomínaného obdobia sa 
rôzne menil, na rozdiel od pomenovania ústavu, ktoré bolo stabilné a vydržalo 
až do roku 1993. V súvislosti s tým upresňujem, že uvádzané spomienky a 
dojmy sa týkajú len toho obdobia, keď to bol Národopisný ústav (z doby ne-
skoršej by to už totiž neboli ani tak spomienky ako skôr fakty). 

Pre mňa ako študentku bol ústav v tom čase (1962–1967) predovšetkým 
zdrojom informácií (využívanie knižnice pod prísnym a precíznym vedením 
pani Kubovej) a zdrojom peňazí (študentské terénne výskumy financovala 
Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV sídliaca v ústave). Na katedre ho 
osobne reprezentoval náš vtedajší externý učiteľ J. Podolák. Vďaka nemu, ale 
aj interným pedagógom (A. Melicherčík, J. Michálek), som získala dojem, že 
národopis je veda hlavne o pastierstve a folklóre (najmä partizánskom). 

Keď som už bola členkou katedry (od roku 1968), moje dojmy a skúsenosti 
boli spočiatku dosť rozpačité. Pričinilo sa o to náhle zhoršenie vzťahu medzi 
ústavom a katedrou začiatkom 70. rokov. Neviem presne, čo bolo príčinou (zdá 
sa mi, že išlo o nevhodný výrok člena katedry), ale dôsledkom bolo, že pracov-
níci ústavu odmietli u nás prednášať. Takže okamžite som musela ja, ako ešte 
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mladá, neskúsená začať prednášať (zrejme preto mi to tak utkvelo v pamäti). 
Druhá záležitosť, ktorá ma mrzela viac, bola tá, že hoci som bola evidentne 
mladá, ústav ma nepozýval na ním poriadané odborné „semináre mladých“. To 
sa však neskôr napravilo a na týchto seminároch som sa zúčastňovala, i keď 
vtedy som vlastne už ani veľmi mladá nebola. 

Ako sa upravili vzájomné vzťahy s ústavom a zúčastňovala som sa na rôz-
nych podujatiach ním organizovaných, tak som bližšie poznávala osobnosti 
tohto pracoviska, už som podobné negatívne skúsenosti nezažila, skôr naopak. 
Počas celého nasledujúceho obdobia môj vzťah k ústavu sa dá vyjadriť slo-
vami: rešpekt a obdiv plus trochu závisti. 

Rešpekt určite budilo to, že išlo o podstatne väčšie pracovisko ako naša 
katedra, či kabinet, kde nás vtedy bolo „päť a pol“. Ale samozrejme, že dôvo-
dom rešpektu a obdivu boli najmä jeho výskumné projekty, do ktorých som 
bola postupne zapojená aj ja, ako aj ďalší členovia katedry. Bol to najmä gran-
diózny projekt Etnografický atlas Slovenska pod vedením S. Kovačevičovej 
(70. roky) a neskôr (v 80. rokoch) Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 
(vedenie J. Botík, P. Slavkovský). Boli to obdobia ozajstnej spolupráce na 
spoločnom diele, čo si vyžadovalo stretnutia celého autorského kolektívu. Po-
vestné sa stali naše atlasové „sedenia“ mimo Bratislavy (v Moravanoch, Vozo-
kanoch), kde sa celý deň seriózne pracovalo (nielen nad teóriou modelovania, 
ale aj nad mapami o „grgolici“, či domácej lasici) a po večeroch sme ešte mali 
vôľu a silu sa zabávať, tancovať (napríklad aj metlový tanec). Charakter týchto 
„sedení“ s tvrdou prácou, atmosférou otvorenosti a priamosti, ale aj uvoľnenej 
zábavy a žartovania mi v mnohom pripomínal moje časy v Lúčnici. Boli sme 
kolektív, ktorý spájal spoločný záujem, práca, ale aj priateľstvo a zábava. 

Okrem uvedených veľkých projektov podieľala som sa aj na menšom, ve-
novanom svadbe, ktorý viedol M. Leščák. Keďže táto téma bola mojou špecia-
lizáciou, bola som v nej zorientovaná viac, ako ostatní členovia tímu. Považo-
vala som za úplne prirodzené, že som svoje vedomosti poskytla celému kolek-
tívu. Preto ma prekvapila reakcia mojej staršej kolegyne v tom zmysle, že by 
som svoje znalosti nemala len tak poskytovať „cudzím“. A vtedy som si uve-
domila, že mňa ani nenapadlo považovať pracovníkov ústavu za „cudzích“. 

Už som spomenula existenciu ústavných „seminárov mladých“. Doku-
mentom činnosti „mládežníckej zložky“ z tých čias je osobitné číslo Sloven-
ského národopisu (1982, č. 2), ktoré vyšlo na podnet pani riaditeľky B. Filovej. 
Bolo venované životnému jubileu nestora našej vedy J. Mjartana. Obsahovalo 
výlučne príspevky „novej vedeckej generácie národopiscov“ spolu s ich foto-
grafiami, čo bolo vtedy neobvyklé. Pritom autori, ktorí sa tu prezentovali ako 
mládež v počte 22 osôb, boli vo vekovom rozpätí od 24-ročného J. Podobu až 
po 46-ročného J. Langera. 
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Okrem týchto „mládežníckych“ bývali v ústave aj „normálne“ vedecko-
odborné semináre, na ktorých sme sa tiež zúčastňovali často a radi. Znamenali 
pre mňa/nás nielen zdroj nových poznatkov, ale aj možnosti na tie časy po-
merne otvorených diskusií (mala som tam pocit väčšej slobody ako na pôde 
fakulty). A po každom seminári sme si ešte chodievali niekde posedieť. Bolo 
pre nás úplne samozrejmé chodiť na všetky obhajoby dizertačných prác do 
ústavu (čo bolo vzájomné – aj z ústavu chodili na naše). Po oficiálnej, odbornej 
časti nasledujúca spoločenská nespočívala len v prípitku a skonzumovaní chle-
bíčkov (ako je to v ostatnom období), ale v zábave (speve, tanci) a to do nesko-
rých večerných hodín. Že sa v rámci toho riešili aj záležitosti odboru, je jasné. 
Či som išla na obhajobu, seminár alebo pre inú záležitosť, môžem povedať, že 
každá návšteva ústavu bola pre mňa akýmsi „sviatkom“ (svedčí o tom i to, že 
som si vždy predtým umývala vlasy). 

Ako doklad o atmosfére ústavu a dobrých vzťahoch nielen s členmi ka-
tedry, ale aj iných pracovísk nemožno nespomenúť maškarné plesy (najmä prvý 
a druhý z rokov 1988 a 1989 v Zlatej lipe). Boli sme schopní naň spoločne 
vytvoriť a nacvičiť program. Vyžadovalo si to niekoľko nácvikov, ktoré sme 
brali tak vážne, že sme si na ne do prednáškového seminára na Zelenej ulici 
nosili cvičky a nácvičný úbor (a Zuzka Beňušková aj vtedy ešte celkom malého 
syna Maťka). 

Treba nielen spomenúť, ale zdôrazniť význam takej dôležitej oblasti, akou 
bolo a je prednášanie pracovníkov ústavu našim študentom. Počas celého spo-
mínaného obdobia až dodnes sa vždy našli v ústave ľudia ochotní chodiť k nám 
prednášať, či už za odmenu (zväčša len symbolickú) alebo aj celkom zadarmo. 
Už na začiatku som uviedla, že toto nebude faktografický príspevok, preto ich 
tu nebudem vymenovávať, ale bolo ich dosť. Patrí sa im poďakovať, lebo zna-
menali pre našu katedru nielen pomoc, ale najmä skvalitnenie výučby. Dúfam 
len, že to bude pokračovať naďalej. 

Ak mám Národpisný ústav tých čias charakterizovať celkove, tak to bola 
kombinácia noblesy, múdrosti a krásy vtedajších dám s uvoľnenosťou a žarto-
vaním vtedajších mladých „chlapcov“ (M. Leščáka, J. Botíka). Tiež som to 
vnímala aj ako prelínanie materského prístupu pani riaditeľky B. Filovej s iró-
niou jej zástupcu M. Leščáka, doplnené múdrosťou a noblesou pani V. Urban-
covej, priamosťou S. Kovačevičovej, bezprostrednosťou V. Nosáľovej a J. 
Paličkovej i dobrosrdečnosťou E. Prandovej. Tak to je obraz alebo „imidž“ 
Národopisného ústavu, ktorý som si zachovala v mojich spomienkach. Priala 
by som svojim mladším kolegom z katedry, aby aj oni mohli po rokoch napísať 
niečo podobné o Ústave etnológie. 
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S martinským: „Mnogaja ljeta!“ 
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The author presents point of view of ethnographer and museologist on the important 
role of the academic institution for the development of ethnology in Slovakia. He 
highlights significance of the contacts between professional workers in museums with 
ethnologists as well as forms of their cooperation and their concrete results. The 
position of the Ethnographic Institute of the Slovak Academy of Sciences as a central 
institution of the discipline during second half of the 20th century is connected with 
activities of the important persons and existence of “ethnographic community”. 
 

Keď vznikol Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (NÚ SAV) 
v Bratislave, dnes Ústav etnológie, mal som desať rokov. O osem rokov neskôr 
som začínal prvý ročník národopisu na Katedre národopisu Filozofickej fakulty 
Slovenskej univerzity, neskôr Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF 
UK) v Bratislave na Šafárikovom námestí. Zo „Suvoráku“ – vysokoškolského 
internátu som dohliadol do okien budovy na Klemensovej ulici, kde vtedy NÚ 
SAV sídlil a na katedru to bolo taktiež kúsok. Aj tento vizuálny kontakt akosi 
umocňoval to, čo sa mi spájalo či „zlievalo“ v povedomí do akéhosi organic-
kého celku „slovenského národopisu“. Neskôr v rokoch 1957, 1958 a od roku 
1959 až do roku 1991 vstúpilo do toho aj Slovenské národné múzeum 
v Martine. Rok pred mojím nástupom na štúdiá národopisu začal vychádzať 
časopis Slovenský národopis, ktorý som začal odoberať. Isteže aj pod vplyvom 
mojich vtedajších pedagógov – A. Melicherčíka, R. Bednárika a S. Skalskej, 
začal som si budovať vlastnú odbornú knižnicu. Cez prizmu v tých časoch 
vychádzajúcej národopisnej literatúry z produkcie NÚ SAV i tej staršej, ktorá 
sa dala získať z v tej dobe pomerne dobre fungujúcich antikvariátov, ďalej cez 
externých prednášateľov na katedre – S. Kovačevičovej, J. Podoláka, J. Mjar-
tana, vtedajších pracovníkov NÚ SAV, som vnímal túto inštitúciu ako čosi 
smerotvorné a cieľotvorné v slovenskom národopisnom dianí. S takto vytvore-
ným a upevneným pocitom i vzťahom som nastúpil do služieb Slovenského 
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národného múzea (SNM) v Martine. Tu som si v praxi na múzejnom etnogra-
fickom pracovisku počas celého môjho pôsobenia overoval, potvrdzoval 
a utvrdzoval postavenie NÚ SAV ako vrcholovej vedecko-výskumnej 
a teoretickej inštitúcie v slovenskom národopise a v 60.–80. rokoch 20. storočia 
sa aj opieral a využíval jeho integrujúce a integračné počiny na tomto poli. 

Mal som vždy akýsi pocit, že neexistuje len tzv. „archeologická obec“, ako 
sme vnímali v tých časoch archeologické dianie na Slovensku pod vedením 
Archeologického ústavu SAV, ale že je tu aj „národopisná obec“ združujúca 
národopisné dianie na Slovensku pod vedením NÚ SAV. Dá sa o tom presved-
čiť prelistovaním národopisných periodík z toho obdobia, ktoré svedčia o akejsi 
jednej „kuchyni“ (inakší, lepší výraz ma nenapadá) tvorenej všetkými – akade-
mickými, múzejnými, ÚĽUV-áckymi (Ústredie ľudovej umeleckej výroby), 
osvetárskymi a ďalšími zložkami národopisných pracovísk alebo pracovísk, 
kde národopisci pracovali či pôsobili vrátane od roku 1958 založenej Sloven-
skej národopisnej spoločnosti (dnes Národopisnej spoločnosti Slovenska) pod 
vedením NÚ SAV. Myslím tým ozajstné ideové a nie organizačné či iné vede-
nie, ktoré vyplývalo z postavenia ústavu i nášho, resp. môjho chápania jeho 
funkcie v štruktúre národopisných pracovísk na Slovensku a ktoré bolo for-
málne. 

Slovenské národné múzeum v Martine sa po roku 1960 špecializovalo de 
jure ako etnografická múzejná inštitúcia s celoslovenským pôsobením 
a nástupom nových pracovníkov – etnografov sa tak stalo aj de facto. Treba 
povedať, že ani jeden významnejší koncepčný alebo zásadný programový počin 
SNM v Martine sa neuskutočnil bez účasti pracovníkov NÚ SAV. Svedčia 
o tom správy a informácie v publikačných orgánoch slovenského národopisu 
a múzejníctva. Aktuálne úlohy slovenského národopisu formulované ústavom 
zase spätne formotvorne pôsobili na profilovanie úloh a cieľov v inštitúciách, 
kde etnografi pôsobili. Boli to najmä zdokumentovanie zanikajúcich javov 
tradičnej ľudovej kultúry pod vplyvom spoločensko-ekonomických premien 
Slovenska (industrializácia, kolektivizácia), potreba syntézy tejto kultúry pre-
mietnutá do prípravy a tvorby diel ako Slovenská vlastiveda (Slovensko – Ľud 
II.), Etnografického atlasu Slovenska, Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska. 
V SNM v Martine paralelne s týmito úlohami i v nadväznosti na ne prebiehala 
kompletizácia etnografických zbierok (územná, typologická i druhová) spolu 
s kartografizáciou ich územného a druhového zastúpenia, ďalej príprava no-
vých národopisných expozícií, expozície galérie ľudového výtvarného umenia, 
expozície v prírode – Múzea ľudovej architektúry v Jahodníckych hájoch, prí-
pravné práce ústrednej evidencie a katalogizácie zbierok ako hlavné, podmie-
ňujúce celý rad čiastkových riešení. 

Spočiatku sporadická spolupráca z obdobia rokov 1945–1960 sa v ďalšom 
období, najmä úsilím Štefana Mruškoviča, riaditeľa SNM (Národopisného 
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oddelenia, Etnografického ústavu) v Martine (1963–1975) a kolektívu mladých 
etnografov stávala systematickejšou a systémovejšou. Pamätám sa na jedno 
stretnutie popredných pracovníkov NÚ SAV a SNM v Martine, niekedy 
v polovici 60. rokov 20. storočia (ako ten čas beží!), na ktorom sa koordinovali 
výskumné témy oboch inštitúcií a vznikala určitá deľba práce tak, aby sa pred-
chádzalo zbytočnej duplicite pri záchranných výskumoch tradičnej ľudovej 
kultúry. Neskôr koordinácia i kooperácia medzi NÚ SAV a SNM nadobudla 
kvalitatívne dokonalejšie formy, ktoré vyvrcholili v 80. rokoch na platforme 
Štátneho plánu základného výskumu (ŠPZV). 

Vzájomné formy koordinácie i kooperácie boli rôzne pestré. Personálne 
zastúpenie v redakčných, vedeckých, oponentských radách, individuálnych 
oponentúrach, publikovanie v Slovenskom národopise, Národopisných infor-
máciách (dnes Etnologické rozpravy, ktorých vydavateľom je aj SNM), 
v Zborníku SNM–Etnografia, spoluúčasť na organizovaných seminároch, kon-
ferenciách, podiel na práci a činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti, ale 
aj obrany proti niektorým likvidačným iniciatívam rušiť národopis v SAV, 
zrušiť napríklad Ústav lidového umění v Strážnici i „prichýlenie“ pod strechu 
ŠPZV moravské múzeá v prírode v Rožnove pod Radhoštěm a v Strážnici. 

Všetky vyššie uvedené a celý rad ďalších (aj pamäť sa časom deraví) akti-
vít spolupráce, koordinácie i súčinnosti by však neboli možné bez zaintereso-
vania konkrétnych ľudí. J. Mjartan, B. Filová, S. Kovačevičová, J. Paličková, 
E. Plicková, A. Pranda, V. Nosáľová, V. Urbancová, ale aj tí mladší – O. Dan-
glová, P. Slavkovský, M. Benža a ďalší, to všetko neboli len kolegovia, spolu-
pracovníci, ale aj osobní priatelia a nezištní poradcovia, radcovia i pomáhači. 
Takto som si ich zafixoval a tak zostali v mojej pamäti. 

Ako pracovník SNM v Martine (1959–1992) v rokoch 1962–1963 úradu-
júci zástupca riaditeľa, potom po menovaní Štefana Mruškoviča za riadneho 
riaditeľa (1963–1975) vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa, člen vedeckej rady 
SNM, funkcionár Slovenskej národopisnej spoločnosti (neskôr Národopisnej 
spoločnosti Slovenska), v rokoch 1965–1971 externý ašpirant NÚ SAV (neskôr 
tu aj atestovaný) mal som česť i možnosť „byť pri tom“ a podieľať sa na riešení 
daných úloh. To mi neskôr ako riaditeľovi (1975–1988) veľmi pomáhalo 
v udržiavaní a rozvíjaní kontinuity spolupráce, súčinnosti a integrity medzi 
SNM a NÚ SAV, vrátane osobných kontaktov a priateľstiev. 

Keď sa tak pozerám s odstupom päťdesiatich rokov na obdobie tej časti 
histórie NÚ SAV a SNM, ktorej som bol svedkom i účastníkom, nedá mi, aby 
som nevyslovil poďakovanie pracovníkom dnes jubileum oslavujúceho ústavu 
za to, ako pôsobili na nás v teréne v zmysle zjednocujúceho chápania národo-
pisu a jeho poslania na Slovensku. Vždy s rešpektovaním špecifík pracovísk – 
akademických, múzejných, ÚĽUV-u, osvetových, matičných a prípadne ďal-
ších, s chápaním vzájomného prepojenia, spolupráce, podpory a inšpirovania sa 
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v odbore i jeho aplikácii. Ako film mi hlavou bežia folklórne festivaly, etno-
film, múzejné expozície a výstavy, konferencie, semináre, zasadnutia medziná-
rodnej karpatskej komisie, stretnutia národopisnej spoločnosti, prednášky 
a školenia... Všetko to, kde sa slovenský národopis angažoval a kde sa tvorila 
seriózna vedecká i aplikačná báza, za ktorú sa, dúfam, nemusíme hanbiť, aj keď 
prebiehala v zložitých spoločenských podmienkach, keď neraz išlo o existenciu 
v dôsledku „pseudorevolučných“ iniciatív ambicióznych jednotlivcov. Vrcho-
lovou inštitúciou disciplíny sa Národopisný ústav (dnes Ústav etnológie) SAV 
stal tým, že v danom spoločenskom prostredí, dobe a podmienkach zdoku-
mentoval podstatnú časť zanikajúcich foriem tradičnej ľudovej kultúry, vytvoril 
bohatú informačnú a faktografickú bázu využiteľnú v dnešných podmienkach 
a spoločenských potrebách v aplikovanej etnografii, angažovanej v nových 
formujúcich sa odvetviach, napríklad vidieckeho cestovného ruchu, uplatnenia 
tradičných remesiel, v kronikárstve, v edičnej a publikačnej príprave monogra-
fií dedín a miest, pri upevňovaní lokálneho i regionálneho povedomia a identity 
obyvateľov, v renesancii niektorých zvykoslovných, folklórnych prejavov 
a tradícií atď. 

Pri príležitosti 60. výročia založenia prajem zo srdca dnešným pracovní-
kom i celému Ústavu etnológie SAV ako pokračovateľom NÚ SAV plodné 
a pekné tvorivé úspechy a napĺňanie spoločenského i vedeckého poslania tak, 
ako sa to darilo ich starším predchodcom, aby pri ďalšom okrúhlom jubileu 
mohli s radosťou bilancovať to, čo vytvorili. 
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Inštitúciu robia ľudia 
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a akademického etnologického pracoviska 
Key words: The Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Roma studies, 
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The reputation of every institution depends on people who are participating on its 
formation. High professional level of the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of 
Sciences is determined by fellow researchers, scientists bringing science to the society, 
and – in my eyes – outstanding people. They made a big contribution to the formation of 
the scientific institution as well as ethnology as a scientific discipline. 
 

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV) jubiluje, 60. výročie je 
iste dôvodom k bilanciám, zamysleniam a hodnoteniu… Iste tomu tak bude vo 
viacerých príspevkoch. Ak sa však mňa spýtate, ako ja vnímam toto vedecké 
pracovisko, odpoviem veľmi jednoducho: ako Arneho Manna, Petra Salnera, 
Zorku Vanovičovú, Hanku Hlôškovú, Moniku Vrzgulovú… a všetkých ďal-
ších, ktorí v ostatných 15 rokoch (lebo práve toľko uplynulo od času, keď som 
prišla do prvého ročníka etnológie na FiF UK) v tejto inštitúcii pracujú a praco-
vali.  

Pamätám sa, že ako prváčka alebo druháčka som v SAV-ke, ako sme vte-
dajší Národopisný ústav SAV familiárne nazývali, začala pracovať ako po-
mocná vedecká sila. Vypisovali sme nejaké excerpčné lístky, čo je však dôle-
žitejšie, mali sme možnosť nadýchnuť sa „vedeckého vzduchu“. Pamätám sa 
tiež, že atmosféra tam v tom čase bola veľmi priateľská. Mali sme štatút kole-
gov a nepamätám sa, že by nás niekto poučoval, alebo s nami jednal „z patra“.  

Neskôr nám SAV-kári prednášali. Ich prednášky, možno práve preto, že 
hovorili o svojej práci, svojom výskume, svojich témach, boli takmer vždy 
zaujímavé. S nimi sa teória menila na prax, aj keď iba tú vedeckú. Prinášali to, 
čo sa začiatkom 90. rokov dalo pomenovať ako nové témy. Bolo fascinujúce 
počúvať ich o to viac, že nám často sprístupňovali aj svoje ešte nepublikované 
názory. Akoby pred nami otvárali pomyselné dvere…  

Keď som sa rozhodla venovať romistike, práve v Ústave etnológie som na-
šla spriaznené duše a veľkú oporu – Arneho Manna a Petra Salnera. Peter bol 
tretí a posledný konzultant mojej dizertačnej práce Rómska rodina. A práve 
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vďaka nemu, jeho profesionálnej pomoci a kolegiálnej podpore, som aj v roku 
1997 obhájila. Je to skvelý človek, intelektuál s veľkým odborným rozhľadom 
a šarmantný muž (vzhľadom k tomu, že som mu to už povedala, môžem to aj 
napísať).  

Nedá mi nespomenúť Zorku Vanovičovú, s ktorou som okrem iného spo-
lupracovala pri preklade knihy Isabely Foncesa Pochovajte ma postojačky. Jej 
rozhľad a pokoj zachraňoval situácie, aj keď sme meškali s termínmi.  

Arne Mann, ako to napísať bez pátosu, tak aby každý pochopil. Je to vý-
borný človek, vedec a má vlastnosti, ktoré sa iba ťažko dajú popísať. Venuje sa 
romistike viac ako 20 rokov, ale podľa mňa to pre neho nie je vedecká téma. Je 
to svetonázor, životný postoj… Jeho záujem je trvalý, a čo je najdôležitejšie – 
ľudský. Rómovia nie sú pre neho iba téma, o ktorej sa dá písať a prednášať, sú 
to ľudia, ktorým chce svojou prácou pomôcť. Nejde cestou vlastného prospe-
chu – nepublikuje a nerobí výskum pre seba a zopár vedcov, ale tak, aby jeho 
robota mala zmysel. Prednáša učiteľom, policajtom, aj „bacharom“…, aby 
zasial zrniečko pochybnosti a naštrbil negatívne stereotypy. Ktosi ho raz nazval 
rómskym Hrebendom, a dodnes je to pravda. Na prednášku do hornej-dolnej si 
vždy pribalí niekoľko kníh, ale tiež kolegom nosí knižky z Prahy, z Brna… Nie 
je mu zaťažko obetovať voľný čas a venovať sa „rómskym veciam“, nepamä-
tám sa, že by niekedy povedal, že nemá čas, že nemôže pomôcť, nepožičia 
niekomu literatúru a pod. A to aj napriek tomu, že by ľudsky mohol zatrpknúť, 
veď si len spomeňme na kauzu Rómsky dejepis. Publikácia s týmto názvom 
vyšla v roku 2000 ako doplnkový učebný text pre vyučovanie dejepisu a je 
výsledkom niekoľkoročných snáh nielen autora, ale celého množstva aktivis-
tov, aby sa do vzdelávania dostali základné informácie o Rómoch. Na počudo-
vanie a celkom absurdne sa ozval jeden z nepriamych potomkov slávnych hu-
dobníkov a ohradil sa, že si nepraje, aby sa ich meno spájalo s rómskym etni-
kom. To, čo by si zaslúžilo iba mávnutie rukou alebo poklepanie na čelo, sa 
skončilo pred súdom. A napriek tomu som z Arneho úst nepočula žiadne tvrdé 
slová. 

V posledných rokoch som ho vtiahla do témy, ktorá by ale bez neho nebola 
ani vznikla – rómsky holocaust. Téma, o ktorej sa ešte pred pár rokmi ani ne-
hovorilo, zrazu celkom poľahky priniesla projekt Ma bisteren! (čo v rómskom 
jazyku znamená Nezabudnite!). Podarilo sa nám osadiť päť pamätníčkov na 
miestach najväčších perzekúcií Rómov počas druhej svetovej vojny a veríme, 
že v tejto iniciatíve budeme pokračovať. Okrem toho prednášame učiteľom 
a žiakom na tému rómsky holocaust, pripravili sme výstavu, bulletin… Hlav-
nými realizátormi sú Slovenské národné múzeum a občianske združenie In 
minorita, ale za necelý rok sa nám podarilo do projektu vtiahnuť ďalších part-
nerov a spolupracovníkov, čo pokladám za mimoriadne dôležité.  

A tak vďaka projektu a našej spolupráci s Arne Mannom mám aj pomerne 
dobrú zámienku občas sa zastaviť v Ústave etnológie SAV. Chodím tam rada, 
lebo sa teším na stretnutia s ľuďmi zo SAV-ky. Verím, že máme podobný po-
hľad na svet alebo aspoň na niektoré veci. 
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The paper focuses on starting points of ethnological research in Slovakia after the end 
of the Second World War. The author outlines establishment of ethnography at the 
Comenius University in Bratislava within both personal and theoretical frames. The 
development of research, museum and educational areas of the discipline are 
characterised through publications, quality of journals as well as looking at 
extraordinary leading personalities. 
 

Situácia v oblasti národopisného výskumu a rozličných aktivít s tým súvi-
siacich v rokoch po 2. svetovej vojne nebola na Slovensku jednoduchá a ľahká. 
Na druhej strane boli k dispozícii viaceré výrazné výsledky z medzivojnového 
obdobia (napríklad výučba národopisu na Univerzite Komenského, značné 
publikačné možnosti, pozícia odboru v rámci Matice slovenskej, múzejníctvo a 
pod.) i realizovanie viacerých náročných výskumných a edičných projektov. 
Takými boli napríklad zbery ľudových piesní Karola Plicku prostredníctvom 
Matice slovenskej, ľudovej prózy pod vedením Franka Wollmana na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) za účasti študentov, vydanie 
zväzku o ľudovej kultúre v rámci Slovenskej vlastivedy v roku 1943, súbor 
publikácií o ľudovej kultúre vydaných Maticou slovenskou i iných inštitúcií. 

Avšak aj krátko po skončení vojny boli na Slovensku vykonané také bez-
prostredné počiny a vytvorené hodnoty na úseku štúdia ľudovej kultúry, ktoré 
posilňovali pozitívne tendencie v nazeraní na budúcnosť národopisného báda-
nia. V publikačnej sfére to bola najmä prítomnosť spisu Andreja Melicherčíka 
Teória národopisu (1945) a existencia skupiny aktívnych bádateľov. Vyšla z 
univerzitného školenia Karla Chotka (J. Mjartan, R. Bednárik i ďalší) i zo 
školenia Franka Wollmana na pôde slovanského seminára FF UK (napríklad 
M. Kolečányiová-Kosová, viacerí jazykovedci a početní študenti rozličných 
odborov ako zapisovatelia ľudovej prózy po celom Slovensku v rozpätí rokov 
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1928–1947). Nadviazala na rozličné aktivity Vedeckej syntézy a rozvíjaním 
funkčno-štrukturálnej metódy, ktorá úspešne zakotvila predovšetkým zásluhou 
Petra G. Bogatyriova aj v slovenskom národopise a v prácach viacerých jeho 
žiakov (A. Melicherčíka, M. Kolečányiovej-Kosovej, R. Mrliana, S. Kovače-
vičovej i ďalších) prinášala závažné bádateľské a publikačné výsledky. 

Naznačené personálne jadro výskumnej kapacity v slovenskom národopise 
bezprostredne v rokoch po 2. svetovej vojne predstavovalo značný bádateľský 
potenciál, dobre pripravený úspešne nadviazať i metodologicky na predchá-
dzajúci naznačený vývin na Slovensku v celom rozsahu vrátane muzeológie. 
Primárnou úlohou v tom čase bolo zjednotiť tieto rozptýlené a početne 
skromné sily tak, aby efektivita ich práce bola čo najvyššia a aby celá skupina 
mala k dispozícii potrebne publikačné možnosti. Súčasne to znamenalo čo 
najskôr obnoviť výučbu národopisu na FF UK s možnosťou opierať sa o pod-
poru predstaviteľov funkčného štrukturalizmu v iných vedných disciplínach (v 
jazykovede, literárnej vede, filozofii), ktorí na univerzite vtedy pôsobili. To 
malo za cieľ jednak početne a potom čo najrýchlejšie pripraviť v národopise 
skupinu mladých bádateľov v rámci tohto prístupu a metodologickej orientácie 
pre realizáciu rozsiahlych výskumných zámerov. 

Stretnutie dvoch výrazných postáv povojnového obdobia slovenského ná-
rodopisu na FF UK v Bratislave bolo pre začiatok v tomto smere prijateľným 
krokom aj napriek tomu, že bádateľská orientácia i obsahové zameranie bolo u 
každého iné. Andrej Melicherčík mal za sebou teoretickú publikáciu Teória 
národopisu a rad vynikajúcich štúdií k problematike funkčného štrukturalizmu, 
publikovaných predovšetkým v Národopisnom zborníku Matice slovenskej. 
Rudolf Bednárik publikoval rovnako najmä zásluhou Matice slovenskej po-
četné tematicky pestré knihy z oblasti materiálnej a duchovnej kultúry sloven-
ského ľudu. Medzi obidvoma vládlo však dlhodobé osobné napätie, čo narú-
šalo neraz ich intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdeláva-
nia. Na druhej strane však som presvedčený, že pozitívnym krokom bolo po-
čiatočné začlenenie národopisu ako študijného odboru do zostavy najprv histo-
rických odborov, potom s archeológiou a neskôr aj s dejinami umenia (náro-
dopis sa takto teda najprv organizačne začlenil do zväzku s katedrou histórie, 
potom začas jestvoval v rámci samostatnej katedry s archeológiou, roku 1960 
vzniká Katedra archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky a od roku 
1969 samostatná Katedra etnografie a folkloristiky, ktorej názov sa po súčas-
nosť ešte viackrát modifikoval až po dnešné označenie Katedra etnológie a 
kultúrnej antropológie). Uvedené odbory sa stávali najčastejšími kombiná-
ciami štúdia národopisu. 

V počiatočných fázach sa v povojnových rokoch na výučbe národopisu na 
FF UK zúčastňoval i vtedajší riaditeľ národopisného pracoviska Slovenskej 
akadémie vied Ján Mjartan. Bol dobrým a skúseným pedagógom s dlhoročnou 
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praxou profesora a riaditeľa viacerých gymnázií na Slovensku s trvalým záuj-
mom o štúdium a výskum ľudovej kultúry, ktorú v tom čase ako celok a uce-
lený systém vari najdôkladnejšie poznal a vedel aj predstaviť. Jeho prednášky 
sa vyznačovali systematickosťou, prehľadnosťou, opierali sa o bohaté terénne 
materiály i dobrý prehľad v príslušnej odbornej literatúre. Navyše mal zmysel 
pre humor. (Spomínam si, že raz v prvom ročníku v novembri popoludní, za-
stavil sa počas prestávky v prednáške pri mne a so záujmom sa ma rovno opý-
tal: „Janko, čo povieš, dobre si si zvolil študijný odbor?“ A ja na to, trochu 
prekvapený, som už len vravel, že áno, že tak som si predstavoval jednotlivé 
predmety, že som veľmi rád, že som práve na národopise a podobne. Pozorne 
ma počúval, potom zdvihol prst a vážne a hlasne povedal: „Dobre, dobre si sa 
rozhodol, ale niečo ti na to musím povedať. Dobre si zapamätaj: Na tomto 
remesle nikdy nezbohatneš!“) Ján Mjartan systematické prednášky na fakulte 
konal len veľmi krátko (nemohol v nich na Univerzite Komenského pokračo-
vať), ale tí absolventi, ktorí nimi prešli, získali nielen študijne podrobný pre-
hľad o ľudovej kultúre Slovákov, ale aj dôkladné poznanie, že je to kultúra 
tvoriaca systém hodnôt špecifickej povahy, že je to kultúra vyspelá a treba jej 
venovať sústredenú bádateľskú pozornosť. 

Okrem J. Mjartana prednášali vtedy na fakulte z Národopisného ústavu 
SAV národopis i ďalší pracovníci: Ester Plicková, Ján Podolák, Soňa Kovače-
vičová a neskôr postupne mnohí ďalší. V päťdesiatych rokoch konali na filozo-
fickej fakulte ešte začas prednášky Otakar Nahodil z Karlovej univerzity v 
Prahe a AntonVáclavík z Brna. 

Naznačené aktivity usilujúce o rozvíjanie národopisu v rokoch po 2. sveto-
vej vojne mohli v nasledujúcich desaťročiach prerásť neraz do pozoruhodných 
konkrétnych činov a výsledkov aj napriek tomu, že ich realizáciu sprevádzali 
viaceré zásadné nepriaznivé a pre vedecký výskum nezdravé javy a okolnosti v 
živote spoločnosti i vo vnútri vedy, vedeckého bádania, myslenia, národopis 
nevynímajúc. Tak napríklad, spomínali sme už, že na Slovensku sa od polo-
vice 30. rokov 20. storočia úspešne uplatňovala vo viacerých vedách o človeku 
a spoločnosti funkčno-štrukturálna metóda (v jazykovede, filozofii, v literárnej 
vede, v dejinách umenia i ďalších vedných disciplínach). Výrazné a špecifické 
postavenie nadobudla aj v národopise, najmä však vo folkloristike odvtedy, čo 
konal na Univerzite Komenského prednášky Peter G. Bogatyriov. Jeho viacerí 
mladí nasledovníci ako Andrej Melicherčík, Mária Kolečányiová-Kosová, 
Soňa Kovačevičová, Rudolf Mrlian i ďalší publikovali v štyridsiatych rokoch 
20. storočia na rozličné témy vynikajúce štúdie, ktoré predstavovali pozoru-
hodný zdvih vedeckého myslenia v národopise. Tým vážnosť národopisnej 
vedy v našom prostredí podstatne vzrástla a budila pozornosť vo viacerých 
príbuzných vedných disciplínách. Národopisný výskum na FF UK už presaho-
val hranice tohto odboru a významné podujatia sa realizovali aj na ďalších pra-
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coviskách. Ešte aj v povojnových rokoch pokračoval napríklad zber ľudovej 
prózy pod vedením Franka Wollmana. Týmto veľkým zberateľským poduja-
tím, ktoré sa radí k najvýznamnejším svojho druhu u nás i v stredoeurópskom 
okolí, získal sa jeden z najväčších a najhodnotnejších fondov ľudovej prózy, 
aký kedy na Slovensku vznikol. A keďže bol získaný v pomerne krátkom ča-
sovom rozpätí ako výsledok systematickej a organizačne dobre vedenej akcie, 
nadobudol význam nielen ako veľký materiálový súbor, ale aj ako reprezenta-
tívny obraz o stave ľudovej prózy u nás v medzivojnovom období. To má 
veľký význam pre riešenie otázok vývinu prozaickej tradície. 

Tento stav, ktorý presvedčivo poukazoval na úspešné roky národopisu na 
Slovensku, sa však veľmi rýchlo zmenil. Po zvrate v politickom vývoji krajiny 
došlo k zásadnej zmene aj v ideologickej oblasti a tým aj vo vede. To malo 
rýchly dosah okrem iného aj na personálnu skladbu najmä takých inštitúcií, 
ako boli vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné ústavy. Aj viacerí 
predstavitelia národopisného výskumu museli opustiť svoje pozície, resp. 
svoju vedeckú orientáciu. Vo výskume sa preferovali témy z oblasti materiál-
nej kultúry, do úzadia sa dostávali niektoré oblasti duchovnej kultúry. Celkovo 
nedostatočné ešte vtedy počty potrebných národopisných pracovníkov získali 
trhliny a ľudsky sa aj naštrbili. Pozíciu, ba priam existenciu národopisu bolo 
treba na niektorých pracoviskách obhajovať. 

V tejto situácii bolo naliehavé spočiatku riešiť najmä zabezpečenie štúdia 
odboru na vysokej škole, čo sa v podstate podarilo. Tak sa v pomerne krátkom 
čase pripravili prví absolventi tohto štúdia a opakovanými ročníkmi aj ich 
väčší počet. Situácia po tejto stránke bola totiž taká akútna, že najzdatnejší 
študenti nastupovali do pracovného zväzku napríklad v Národopisnom ústave 
SAV už v posledných ročníkoch svojho štúdia (a niektorí pretrvali v ňom po 
celý pracovný vek). V pomerne krátkom čase sa takto podarilo personálne 
doplniť najdôležitejšie inštitúcie národopisného výskumu v tom čase (Národo-
pisný ústav SAV, odbor národopisu na FF UK, Slovenské národné múzeum v 
Martine a postupne aj ďalšie múzeá). Absolventi sa dostávali aj na iné dôležité 
pracoviská (rozličné redakcie, rozhlas, televízia, osvetové inštitúcie a pod.). To 
všetko malo pre rozvoj a pozície národopisu veľký význam. 

Za takýchto okolností bolo možné formulovať a prijímať čoraz náročnejšie 
výskumné úlohy, projekty, publikačné zámery. Na ilustráciu pripomeniem 
aspoň niektoré významné diela: Banícka dedina Žakarovce, Horehronie I, II, 
III, príprava a publikovanie Etnografického atlasu Slovenska, edícia Klenot-
nica slovenskej ľudovej kultúry vo vydavateľstve SAV, periodikum 
Ethnologia Slavica na filozofickej fakulte UK, edícia Ľudové umenie Sloven-
ska vo vydavateľstve Tatran, v ktorej by bolo treba pokračovať, zásadné publi-
kácie a štúdie k dejinám etnografie a folkloristiky, projekt Hont a ďalšie mo-
nografie a početné publikácie tematicky zamerané na významné konferencie a 
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podujatia, dve časti 3. zväzku s názvom Ľud v rámci vlastivedy Slovenska, 
početné atlasové štúdie, publikácie o zahraničných Slovákoch, súbor nároč-
ných monografií obcí a regiónov Slovenska, ktoré vznikli postupne na Filozo-
fickej fakulte UK, vydanie štvorzväzkového výberu slovenských ľudových 
rozprávok atď. Osobitne však treba ešte v týchto súvislostiach znova upozorniť 
na časopis Slovenský národopis, ktorý začal vychádzať v roku 1953 ako jeden 
z vedeckých časopisov SAV odborne nadväzujúc na Národopisný zborník, 
periodikum Ethnologia Slavica (dnes Ethnologia Slovaca et Slavica) a Zborník 
Slovenského národného múzea – Etnografia. 

Časopis Slovenský národopis radí sa svojou úrovňou i aktuálnosťou k po-
predným periodikám v spoločenskovednej oblasti u nás. Počas svojej viac ako 
polstoročnej existencie uvážlivo reagoval na teoretické, metodologické, prog-
ramové úlohy odboru. Venoval sa všetkým úsekom skúmania ľudovej kultúry, 
dejinám etnografie a folkloristiky, pričom neustrnul v pohľade iba na roľnícku 
a tradičnú kultúru. Pohotovo reagoval a podporil významnou mierou štúdium 
etnokultúrnych procesov, zahraničných Slovákov. Je vynikajúcou reprezentá-
ciou slovenskej etnológie i dokladom jej rozvoja a úspechov, stal sa súčasne do 
veľkej miery organizátorom i podnecovateľom vedeckého života u nás. 

Ethnologia Slavica (vychádza od roku 1970) je jedno z najvýznamnejších 
periodík slavistického zamerania, ktoré od začiatku vychádza v cudzích jazy-
koch (najmä v nemeckom a anglickom). Svojou koncepciou tento zborník na 
jednej strane zgrupoval početných odborníkov najmä zo slovanských krajín a 
na druhej strane umožnil slovenským autorom preniknúť s danou problemati-
kou do širšieho (neslovenského) bádateľského kontextu. V súlade s poslaním 
zborníka sa totiž v publikovaných štúdiách komparatívny prístup neobmedzo-
val len na problematiku vzájomných medzislovanských vzťahov v ľudových 
kultúrach, ale aj na vzťahy slovanských kultúr ku kultúram neslovanských 
národov. Ethnologia Slavica sa stala dôležitým článkom zahraničnej výmeny 
publikácií v rámci univerzity. 

Z početných múzejných periodík mal v druhej polovici 20. storočia v etno-
grafii na Slovensku najväčšiu váhu Zborník Slovenského národného múzea v 
Martine. Po zlúčení Slovenského národného múzea v Martine so Slovenským 
múzeom v Bratislave vzniklo v roku 1961 Slovenské národné múzeum (SNM) 
so sídlom v Bratislave. Odvtedy pôvodný zborník SNM v Martine vychádzal 
pod označením Zborník SNM-Etnografia. Na svojej ceste k súčasnosti obsia-
hol také množstvo cenných výsledkov z oblasti národopisného výskumu a ná-
rodopisnej muzeológie, že sa stal pre vedu nepostrádateľný. Zborník SNM-
Etnografia sa postupne stal jedným z najvýznamnejších publikačných orgánov 
slovenskej etnológie. Pochopiteľne, Zborník SNM-Etnografia je predovšetkým 
orgánom slovenského múzejníctva, je však aj jeho zrkadlom a organizátorom. 
Tento súvis s kvalitatívnym rastom vedeckej práce Slovenského národného 
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múzea v Martine a v slovenských múzeách vôbec je neoddeliteľný. Preto ak 
zdôrazňujeme vedecký význam tohto periodika, znamená to súčasne aj vy-
zdvihnutie úrovne práce slovenskej muzeológie vôbec. 

Pravdaže, publikačná činnosť takej inštitúcie ako je Slovenské národné 
múzeum nemôže ostať iba pri pozitívnom hodnotení zborníka. Veľmi dobrým 
počinom vedenia múzea bolo založenie edície FONTES, ktorá doterajšími 
titulmi predstavuje zaujímavý pohľad na to, čo sa považovalo v danom čase za 
prioritnú tému v publikačnej oblasti Slovenského národného múzea a múzej-
níctva na Slovensku. Tituly týchto publikácií sú po tejto stránke veľmi zaují-
mavé a ako celok významné. 

Osobitnú a hodnotnú skupinu tlačí predstavuje v publikačných aktivitách 
Slovenského národného múzea v Martine veľký súbor katalógov k výstavám, 
realizovaným na pôde múzea v Martine. Táto činnosť sa tu rozvinula nielen 
kvantitatívne, ale prevažne aj do veľmi pozitívnych výskumných aktivít, za-
vŕšených publikovaním hodnotných odborných štúdií a súpisov materiálových 
dokladov k daným témam. Každý takýto počin a úspech navyše aktivizoval 
účastníkov pre ďalšiu prácu v autorskej rovine, rovnako aj ich spolupracovní-
kov a koniec-koncov celé pracovisko. Zborník SNM-Etnografia nám takto 
umožňuje znova konštatovať, že odráža a potvrdzuje kvalitatívny rast 
vedeckovýskumnej práce v Slovenskom národnom múzeu v Martine i v ďal-
ších múzeách na Slovensku ako aj vzostup slovenskej muzeológie. 

Tento veľmi stručný pohľad na situáciu v slovenskom národopise v druhej 
polovici 20. storočia prináša viacero zistení, ktoré nie sú bez zaujímavosti pre 
dnešnú etnológiu, t. j. tých, ktorí ju reprezentujú dnes a budú rozvíjať v naj-
bližšej budúcnosti. Situácie, ako je tohtoročné jubileum Národopisného ústavu 
(dnešného Ústavu etnológie) SAV, sú skutočne vhodným upozornením, ktoré 
treba rešpektovať aj vo vedeckom svete, že pohľad späť nie je márnením síl 
a času. Obraz o tom, čo bolo treba v poslednom polstoročí na Slovensku v 
národopise vykonať, je pestrý a napriek rozličným komplikáciám pozitívny a 
hodnotný. Bude ho treba podrobne neodkladne preskúmať. 

Na záver tohto uvažovania chcem vysloviť slová vďaky, uznania a úcty 
všetkým tým kolegom, spolupracovníkom a priateľom, ktorí sa s plnou váž-
nosťou ujali náročnej práce a vzali na seba zodpovednoť pri riešení náročných 
úloh našej vedy v podmienkach druhej polovice 20. storočia. Život najmä star-
šej generácie sa v tom čase stával veľmi zložitý, menil sa dovtedajší spôsob 
života, tradičná kultúra ako systém sa začala rozkladať, v dobrom i zlom život 
spoločnosti podliehal podstatným a prudkým vývinovým zmenám. Slovenská 
etnografia vzala na seba úlohu študovať tieto procesy, čo znamenalo posunúť 
národopisné bádanie (popri štúdiu tradičnej kultúry, kde sa všeličo nestihlo 
ešte dovtedy v našich podmienkach vykonať) do súčasnosti a vydať o tom 
vedecké svedectvo. Aj tu treba všetkým, čo sa o to akokoľvek pričinili, vyslo-
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viť úprimné poďakovanie. Týka sa to najmä tých, ktorí boli v tom čase vo vede 
a vzdelávaní v riadiacich funkciách, kde bolo často potrebné za pozitívny 
program – i proti všeličomu nedobrému – otvorene i takticky vystupovať. 
Osobne som rád, že som mal možnosť s nimi úzko spolupracovať, cítiť ich 
podporu a priateľstvo. Bol to nepostrádateľný grunt pre všetko, čo prinášalo 
výsledky, úspechy i vážnosť etnológii a nielen jej. Len tak sa mohli vytvoriť 
predpoklady pre riešenie tých úloh, ktoré má už dlhší čas vo svojom programe. 
Ide o štúdium slovenskej ľudovej kultúry v širokom kontexte s rastom kompa-
ratívnych prác a s posilňovaním jeho smerovania od etnografie k etnológii i ku 
kultúrnej a sociálnej antropológii. A tým aj k ďalšiemu, hlbšiemu poznaniu a 
sebapoznaniu Slovákov v ich historickom vývine i v súčasnosti. 
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The contribution presents an overview and characteristics of single phases of a 
long term cooperation of outstanding ethnographic museum and academic 
scientific institution. The centre of the interest lies on the 1950s and 1970s. The 
author of the paper is an ethnographer emeritus and museologist emeritus, the 
former Director of the Slovak National Museum in Martin (in the years 1963-
1975). He shows the social, political, scientific, practical, institutional and 
personal levels of mutual working relationship with the Institute of Ethnology 
(former Ethnographic Institute) of the Slovak Academy of Sciences. The results 
and the form of this cooperation are presented as the factors of scientific and 
social reliability of ethnology in Slovakia. 
 
 

Časový horizont príspevku venovaného dejinám spolupráce Sloven-
ského národného múzea (SNM) v Martine s Národopisným ústavom Slo-
venskej akadémie vied (NÚ SAV), dnešným Ústavom etnológie SAV v 
Bratislave, je vymedzený najmä obdobím 1963–1975, keď som 
v martinskom múzeu pôsobil vo funkcii riaditeľa. Niektoré súvislosti však 
siahajú hlbšie, do 40.–50. rokov uplynulého storočia. Odrážajú počiatky 
tejto spolupráce na pozadí zložitej a neraz i komplikovanej situácie, v akej 
sa v tom čase nachádzalo SNM a s ním i múzejníctvo na Slovensku. Čias-
točne odrážajú aj neľahkú situáciu pred šesťdesiatimi rokmi založenej Slo-
venskej akadémie vied a umení (SAVU), Národopisného kabinetu Histo-
rického ústavu (HÚ) SAVU a neskôr osamostatneného Národopisného 
ústavu SAV. Jeho činnosť v 50. rokoch a nasledujúcich desaťročiach výz-
namnou mierou prispela aj k rozvoju SNM a národopisného múzejníctva 
na Slovensku vôbec. Súvisí nielen s konkrétnymi, časovo aktuálnymi a 
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vzájomne previazanými úlohami, ale aj s niektorými podnetmi a inšpirá-
ciami prispievajúcimi k nasávaniu a skvalitneniu nových programových 
trendov v jednotlivých etapách vývoja nášho národopisného múzejníctva. 
Systematická a trvalá spolupráca NÚ SAV a SNM tak veľkou mierou 
prispela aj k rozvoju slovenskej etnológie, predovšetkým etnomuzeológie 
v celej druhej polovici 20. storočia. Ich spoločenský – vedecký i kultúrny 
prínos v podstate ani nemožno izolovať. Historicky i programovo je vzá-
jomne podmienený a preukázateľný veľkým množstvom konkrétnych 
úspešných podujatí a aktivít, na ktorých sa podieľajú už tri generácie et-
nológov a etnomuzeológov. 

Jubileum NÚ SAV preto dáva príležitosť aspoň rámcovo zhodnotiť 
priebeh viac-menej spoločných dejín, ktorým sa nevyhli ani určité úskalia. 
V konečnom výsledku ich však možno jednoznačne pozitívne hodnotiť 
ako spoločný prínos do rozvoja slovenskej vedy o ľudovej kultúre, jej 
spoločenskej prezentácii a do rozvoja slovenskej kultúry vôbec. 

Prvá etapa spolupráce SNM s národopisným útvarom SAVU, resp. s 
Národopisným kabinetom HÚ SAVU sa viaže na roky 1950–1953. V 
týchto rokoch sa obmedzovala prevažne na individuálnu odbornú pomoc 
pri inštaláciách a výstavách v bratislavskom Slovenskom múzeu, Šariš-
skom múzeu v Bardejove, Východoslovenskom múzeu v Košiciach a v 
prešovskom múzeu. Paradoxom bolo, že viazla so SNM v Martine. Spo-
čiatku sa obmedzovala iba na poradenskú činnosť Jána Mjartana, naprí-
klad pri tvorbe výstavy slovenského rybárstva v SNM a na jeho osobnú 
účasť vo vedeckej rade SNM. J. Mjartan tak počnúc rokom 1949, keď 
prevzal vedenie NÚ SAVU, pomáhal klásť základy konjunktúrnej väzby 
medzi obidvomi inštitúciami, ktoré postupne prerástli do trvalej a vše-
strannej konštruktívnej spolupráce akademického ústavu s múzeami vrá-
tane SNM. 

V počiatočnej fáze vzájomnej spolupráce sa vyskytli aj niektoré nega-
tívne okolnosti, ktoré vychádzali z nie vždy objektívneho posúdenia zlo-
žitých podmienok SNM a slovenského múzejníctva vôbec. Boli spôsobené 
najmä nátlakom zo strany spoločného nadriadeného orgánu – Povereníc-
tva osvety a informácií (POI), resp. Povereníctvo školstva, vied a umení 
(PŠVU), ktoré presadzovalo politické záujmy novej štátnej moci. Možno to 
doložiť archívnymi dokladmi (z Archívu SNM v Martine), prezrádzajúcimi 
značné rozpačité tendencie, súvisiace s politicky podmienenými reinštalá-
ciami stálej expozície SNM i ďalších múzeí. Vyplývali z administratívneho 
prinútenia viacerých pracovníkov SAV (i Filozofickej fakulty Univerzity 
komenského (FF UK) v Bratislave), aby vyvíjali nátlak na vedenia múzeí 
v záujme ideologicky zdôvodnenej „marxistickej reinštalácie“ existujúcich 
expozícií. Odôvodňovalo sa to rôznymi „odbornými“ stanoviskami, napá-
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dajúcimi a obviňujúcimi múzeá z „konzervatívnosti, zaostalosti a nemo-
dernosti“ muzeálnych expozícií, pričom sa v podstate obmedzovali len na 
ich obsahovú stránku a nevšímali si krajne negatívne ekonomické a perso-
nálne podmienky SNM i ostatných múzeí (boli mnohonásobne horšie ako 
v českých múzeách). Po kritike obsahovej „zastaranosti“ Obrazárne SNM 
(1950), bola aj ona demontovaná a umelecké diela z veľkej časti prevezené 
do Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave pod zámienkou iba 
dočasného vystavenia. Fakt, že po skončení výstavy neboli vrátené, vyvolá-
val nedôveru voči direktívam nadriadených orgánov i voči niektorým 
partnerským organizáciám. Iba v období rokov 1951–1961 bolo zo SNM 
odvezených 227 umeleckých diel. Niektoré presuny sa udiali i napriek 
nesúhlasu jeho vedenia, avšak so súhlasom Slovenskej národnej rady 
(SNR), i bez administratívno-právneho zabezpečenia presunutých ume-
leckých diel. Späť do SNM v Martine bolo v júni 1975 vrátených iba 82 
diel s národopisnou tematikou. Tieto i ďalšie striktné „nariadenia“ nadria-
dených orgánov, ktoré vôbec nerešpektovali stanoviská vedenia SNM, 
pochopiteľne zapríčiňovali obavy jeho správcu Jána Geryka. 

Ďalšou nepriaznivou správou bolo rozhodnutie POI zrušiť vydávanie 
odborno-metodických publikácií Muzeálnej slovenskej spoločnosti 
(MSS), ktoré sa dovtedy stretávali so záujmom vo vedeckých i muzeál-
nych kruhoch, a v roku 1951 aj zákaz vydávania tradičného Sborníka a 
Časopisu MSS, ktoré počas takmer šesťdesiatročnej existencie (od konca 
19. storočia) prispievali k rozvoju viacerých spoločenských a prírodných 
vied na Slovensku, vrátane etnografickej vedy. J. Geryk, ako správca 
SNM a reprezentant MSS prijímal tieto rozhodnutia s nevôľou, najmä keď 
boli zdôvodňované a často bez výhrad akceptované aj niektorými popred-
nými osobnosťami národopisnej vedy i múzejníctva. Videl v tom isté ne-
prajné zámery voči už beztak potláčanej MSS i voči SNM, ktoré sa od 
roku 1950 ocitlo pod administratívno-správnym riadením Krajského ná-
rodného výboru (KNV) v Žiline. Ten hneď prvým nariadením zakázal 
múzeu prijímať pracovné sily, vydávať knihy a tlačivá a pričinil sa aj o 
zrušenie Časopisu a Zborníka MSS. Pod predsedníctvom J. Geryka v tom 
čase dožíval aj Sväz slovenských múzeí, preto akékoľvek nariadenia pod-
kopávajúce ním budovanú a presadzovanú koncepciu SNM prijímal s 
narastajúcou nedôverou. Rovnako sledoval aj zásahy zo strany POI, resp. 
PŠVU, využívajúce aj pracovníkov SAVU na presadenie politicky moti-
vovaných zámerov pri reinštalácii stálych expozícií vybudovaných iba 
pred desaťročím. Tie J. Geryk považoval za svoje vrcholné organizátorské 
i koncepčné dielo. Proces súvisiaci s prikázanou reinštaláciou pochopi-
teľne spôsobil istú dezorientovanosť vedenia SNM, ktoré na to ešte ne-
bolo, a ani nemohlo byť, odborne a ekonomicky pripravené. (Pracovali v 
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ňom iba dvaja vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci: jediný etnograf A. 
Polonec, ktorý do SNM nastúpil až v priebehu roku 1952, a archivárka M. 
Jeršová-Opočenská.) 

SNM sa spočiatku uchyľovalo iba k čiastočným „preinštaláciám“, čím 
sa chcelo vyhnúť zámerom PŠVU, ktoré bolo vrcholným organizačno-
politickým orgánom zastrešujúcim nielen školstvo a kultúru, ale i vedu 
(t. j. i SNM a SAVU). K nátlaku využívalo podriadenosť SAVU tak, že 
zriadilo tzv. „názorové komisie“, ktorých členmi boli i niektorí pracovníci 
SAVU vrátane národopisného odboru. Ich úlohou bolo „presvedčiť“ a 
prinútiť múzeá i SNM, aby zmenili „izolovaný stav“ expozícií a „vylep-
šili“ ich spôsobom, „ktorý by jasne ukázal život vykorisťovateľských a 
vykorisťovaných tried“ v súlade s historicko-spoločenským vývojom v 
duchu marxizmu-leninizmu, t. j. v zmysle marxisticko-materialistického 
výkladu všeobecných dejín ľudstva i ľudovej materiálnej a duchovnej 
kultúry. Povereníctvo, ktoré prenášalo a vykonávalo rozhodnutia a uzne-
senia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) 
smerom na podriadené múzeá a novozriadené inštitúcie, sa v tomto 
zmysle spoliehalo na pracovníkov SAVU začlenených do jednotlivých 
komisií. Z korešpondencie a písomností vzťahujúcich sa k tomuto prob-
lému cítiť určité napätie, ktoré pominulo až v roku 1952. Najvážnejšie 
problémy vyplývajúce z ideologickej roviny, vnášajúce do tohto procesu 
filozoficky i muzeologicky sporné pohľady a závery, J. Geryk nechápal. 
Zdráhal sa ich akceptovať a svojsky sa ich snažil obchádzať. Z toho vy-
vstali určité rozpory a nedorozumenia, ovplyvňujúce vzťahy zainteresova-
ných osôb. 

Názorová komisia, vidiac neochotu zo strany SNM, ale i ďalších mú-
zeí, takticky preniesla úlohu na špecifickú „odbornú komisiu“, do ktorej 
boli menovaní opäť aj niektorí pracovníci akademického národopisného 
kabinetu a FF UK. Z členov odbornej komisie Gerykovi najlepšie rozumel 
Rudolf Bednárik, udržiavajúci s ním i s Andrejom Poloncom – jediným 
kvalifikovaným etnografom v SNM – dobré kolegiálne vzťahy. R. Bedná-
rik (na FF UK od roku 1951) sa svojím značne vyhýbavým vzťahom k 
niektorým zmieneným požiadavkám vystavil kritike najmä zo strany 
PŠVU, ale čiastočne aj niektorých členov (nenárodopiscov) odbornej ko-
misie. Uvedené rozpory sa prejavili aj na brnenskom zjazde múzejníkov v 
roku 1953. Diskusia tu ukázala, že pre väčšinu múzejníkov sú ideologicky 
zdôvodňované tendencie a požiadavky na reinštaláciu „zastaraných“ a 
„konzervatívnych“ muzeálnych expozícií neprijateľné. Takto vynútených 
zmien sa obávali. Požiadavky formulované názorovou komisiou i jej špe-
cifickou odbornou komisiou (resp. i tzv. „lietajúcimi komisiami“) pocho-
piteľne zapríčiňovali nervozitu a narúšali žiaduci rozvoj očakávaných 
vzťahov múzeí s pracoviskami SAVU. 
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Ďalšou príčinou rozpačitých vzťahov bolo nekritické a neadekvátne 

presadzovanie „sovietskych skúseností“ do praxe našich múzeí. Boli ob-
hajované a publikované aj niektorými osobnosťami národopisnej vedy. 
Formy spolupráce SNM a Národopisného kabinetu HÚ SAVU v tomto 
čase preto ani nemohli byť jednoznačne pozitívne. Podkopávali ich a 
značne deformovali negatívne tendencie vyplývajúce zo štátnopolitického 
nátlaku, ktorému sa ani pracovníci akadémie, zainteresovaní na činnosti 
uvedených nátlakových komisií, vyhnúť nemohli. 

Proces praktickej reinštalácie expozičného komplexu SNM v Martine sa 
tak uskutočňoval s veľkými obtiažami a problémami najmä v rokoch 
1951–1952. Formálne bol ukončený až v rokoch 1953–1954, ale s mno-
hými pretrvávajúcimi teoreticko-metodickými a inštalačnými nedostat-
kami. Boli prekonané až v druhej polovici 50. rokov a v nasledujúcich 
rokoch, v značnej miere pričinením vedenia a viacerých pracovníkov NÚ 
SAV, ako i niektorých spoločných podujatí organizovaných ústavom a 
Sväzom slovenských múzeí (SSM). 

V prvej polovici 50. rokov sa výraznejšie formovala spolupráca SNM 
s Archeologickým ústavom (AÚ) SAVU, sídliacim po odčlenení z orga-
nizačného zväzku so SNM (1950) v Bystričke pri Martine. Zásluhu na 
tom mali predovšetkým V. Budinský-Krička, dlhší čas pôsobiaci vo funk-
cii externého kustóda archeologických zbierok SNM a L. Hrubec, pove-
rený po odchode V. Budinského (1953) funkciou kustóda archeologických 
zbierok SNM v Martine. Príkladom tejto spolupráce bolo, že reinštalácia 
archeologickej časti expozičného komplexu SNM bola v podstate tvorivá a 
realizovaná ako prvá (1951–1953). Zainteresovaní archeológovia nepod-
ľahli nátlaku názorovej ani lietajúcej komisie a obhájili striktne odborný 
profil expozície. Podpísala sa na tom aj skutočnosť, že osobitne V. Budin-
ský i A. Točík, ktorí poskytli SNM účinnú pomoc, boli poprednými a 
uznávanými odborníkmi vo svojej profesii, zrastení s dejinami a úsilím 
MSS i SNM. Prakticky sa od neho neodčlenili ani po osamostatnení a 
preložení AÚ SAVU do Nitry. 

Situácia v oblasti etnografie bola oveľa zložitejšia. Dôraznejšiu spolu-
prácu etnografických muzeálnych pracovísk s akademickými i ďalšími 
národopisnými pracoviskami v Československu podnietila až Druhá celo-
štátna konferencia etnografov v Prahe v apríli 1952, zvolaná z podnetu 
vládnej komisie pre vybudovanie Československej akadémie vied (ČSAV), 
s podporou Národopisného kabinetu SAVU a subkatedier národopisu uni-
verzít v Bratislave a Brne. V istom zmysle nadviazala na Prvú celoštátnu 
národopisnú konferenciu (1949), ktorá znamenala historický medzník vo 
vývoji národopisnej disciplíny. Druhá celoštátna konferencia vzniesla po-
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žiadavku, aby sa v rámci novej (celoštátnej) akadémie vied zriadila aj ko-
misia pre národopis s Etnografickým kabinetom v Prahe (na Slovensku už 
existovala v podobe Národopisného kabinetu SAVU). Slovensko na nej 
zastupovali okrem J. Mjartana, R. Bednárika a M. Markuša (ktorí sa už i 
predtým podieľali na riešení problémov slovenského múzejníctva a v istej 
miere ho aj zastupovali, poznali jeho problémy, možnosti i záujmy), aj A. 
Melicherčík, J. Podolák, B. Filová, J. Pátková, E. Čajánková a V. Gašparí-
ková. Zo slovenskej strany sa jej však nezúčastnili výkonní múzejníci. V 
tom čase pracovalo v múzeách na Slovensku iba zopár kvalifikovaných 
odborníkov zameraných na etnografiu. V samotnom SNM vtedy začal 
pracovať na plný úväzok len A. Polonec (J. Hyčko, ako ďalší kvalifiko-
vaný pracovník s historickou aprobáciou, nastúpil sem až v roku 1953). 

Pražská konferencia zahájila novú etapu rozvoja národopisných praco-
vísk v rámci celého Československa. Zamerala sa na riešenie zásadných 
koncepčných a organizačných úloh spoločného programu kvalitatívneho 
rozvoja československej etnografie a folkloristiky v 2. polovici 20. storo-
čia. Jednoznačne požadovala, aby sa nová etnografická veda budovala na 
výsledkoch, prístupe k práci a odkaze predchodcov, medzi ktorých patrili 
významné osobnosti českej a slovenskej etnografie a folkloristiky 1. polo-
vice 20. storočia. Viaceré z nich boli zviazané aj s činnosťou SNM a MSS. 
Konferencia vzniesla i požiadavku dôslednej koordinácie výskumnej čin-
nosti (referát D. Stránskej) tak, aby sa práca všetkých národopisných in-
štitúcií vrátane múzeí riadila v súlade s novými zásadami a úlohami čes-
koslovenskej etnografie. V tejto súvislosti poukázala na nedostatočnú 
účasť českých i slovenských múzeí v základom výskume, ktoré dovtedy 
zvlášť na Slovensku nemali k tomu vytvorené dostatočné podmienky pre-
dovšetkým z hľadiska personálneho. Rezolúcia konferencie preto požado-
vala, aby v múzeách, najmä krajských (v zmysle nového administratívno-
politického systému), boli zamestnaní odborne vyškolení etnografi, 
schopní plniť základné i špecifické muzeologické úlohy vrátane vedecko-
zberateľských. Hoci sa tieto kritické pripomienky a požiadavky týkali 
etnografických múzeí v celej krajine, z hľadiska slovenského boli adreso-
vané najmä SNM v Martine a krajským múzeám. J. Mjartan predniesol 
svoj náhľad nielen na „preinštaláciu“ etnografického materiálu v múze-
ách, ale aj na celkovú organizáciu múzejnej práce na Slovensku, čím otvo-
ril aj vnútroorganizačný problém slovenskej muzeológie a problém jej 
vzťahu k SAVU. Konferencia sa tak stala dôležitým stupňom v rozvoji 
československej etnografickej vedy a určitým odrazovým mostom v roz-
voji etnografického múzejníctva na Slovensku, v ktorom SNM zaujímalo 
dôležité miesto. Zároveň bola výzvou k užšej spolupráci akademických, 
vysokoškolských a múzejných pracovísk. Počnúc týmto rokom sa tak zin-
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tenzívnili vzťahy ich vzájomnej spolupráce. V rámci Slovenska sa pod-
statnejšie prehĺbili po prvej pracovnej porade etnografov-muzeológov v 
Smoleniciach 16.–17.12. 1953. V tomto čase sa obrátila pozornosť aj na 
polstoročnú národopisnú činnosť MSS a jej dejiny. Zaslúžil sa o to predo-
všetkým J. Podolák (vtedajší pracovník Národopisného kabinetu HÚ 
SAVU) prvou zasvätenou štúdiou, v ktorej zhodnotil dejiny MSS, ktorá 
nielenže „kládla základy pre organizované bádanie všetkých vedných 
disciplín“, ale tiež „otvorila široké možnosti pre národopisné bádanie na 
Slovensku“. 

Rozvoj spolupráce pracovísk SAV s múzeami po roku 1953 sa aktivi-
zoval mnohými vedecko-výskumnými úlohami takmer vo všetkých spolo-
čenskovedných oblastiach vrátane národopisu. Zásluhou Národopisného 
kabinetu HÚ SAVU, resp. NÚ SAV, v ktorom pracovali viaceré osobnosti 
národopisnej vedy zainteresované aj na rozvoji slovenskej muzeológie 
(bývalí pracovníci a spolupracovníci SNM a MSS), sa pozornosť čoraz viac 
zameriavala aj na činnosť spojenú s muzeálnou akvizíciou a expozičnou 
prezentáciou muzeálnych zbierok. Nešlo len o pomoc múzeám vrátane 
SNM, ale aj o pomoc múzeí rozvíjajúcemu sa národopisnému pracovisku 
SAV. Vedeckí pracovníci viacerých ústavov SAV sa obracali na SNM s 
prosbou o pomoc pri vyhľadávaní a poskytnutí historických dokumentov 
pre ich študijné účely. Archív SNM v Martine iba v prvom a treťom štvrť-
roku 1954 poskytol pomoc 135 vedeckým pracovníkom zo spoločensko-
vedných ústavov SAV vrátane NÚ SAV. Z dobovej korešpondencie ulo-
ženej v Archíve SNM vidno, že tieto požiadavky neboli odsúvané, ale 
promptne a odborne poskytované. Pomoc SNM bola zo strany žiadateľov 
akademických pracovísk vysoko oceňovaná. 

Nová etapa vzájomnej spolupráce sa tak začína rokom 1952 a podstat-
nejšie sa prehĺbila v nasledujúcich rokoch. NK SAVU a SNM začali po-
čnúc letom 1952 v spolupráci s ďalšími múzeami uskutočňovať prvé spo-
ločné, tzv. kolektívne výskumy a „zbery“ hmotných dokladov ľudovej 
kultúry v teréne. To sa pozitívne hodnotilo aj na zjazde českých a sloven-
ských múzeí v roku 1954. Múzeá v tom čase už boli popri SAVU, 
i napriek ich personálnej nedostatočnosti, prakticky jedinými inštitúciami 
disponujúcimi možnosťami a vážnym záujmom o systematický výskum 
ľudovej kultúry, súvisiaci najmä s ich akvizičnými a expozično-výstav-
nými potrebami a možnosťami. Rozhodujúce bolo, že disponovali nena-
hraditeľným zbierkovým materiálom, dôležitým z vedecko-dokumentár-
neho i teoretického a porovnávacieho hľadiska. Vyústením tohto zámeru 
bol terénny prieskum ľudovej kultúry na Orave 26. 7.–1.8.1954, spojený s 
„kultúrno-osvetovým prieskumom Oravy“, organizovaným KNV v Žiline. 
Zo strany NÚ SAV sa ho zúčastnili J. Mjartan, J. Podolák, S. Kovačevi-
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čová, J. Pátková, V. Nosáľová, E. Čajánková. Ich účasť dohodol J. Geryk 
priamo s J. Mjartanom, ktorý bol vtedy vedúcim ústavu. Akcia sa konala v 
rámci troch skupín. Prvú viedol J. Mjartan a zúčastnili sa jej pracovníci 
NÚ SAV a P. Čaplovič z Oravského múzea v Oravskom Podzámku. 
Druhú viedol A. Polonec (účastníkmi boli pracovníci SNM, a dvaja ďalší 
múzejníci – V. Kristenová zo Žiliny a C. Janega z Púchova) a tretiu M. 
Markuš (boli v nej ostatní účastníci prieskumu, vrátane správcu Okresného 
múzea v Kežmarku). Bol to vskutku prvý inštitucionálne riadený a reali-
zovaný národopisný výskum Oravy, koncentrovaný na získanie národo-
pisných zbierok najmä pre oravské múzeá (v Oravskom Podzámku, Dol-
nom Kubíne a pre plánované múzeum v Jaseňovej). Pomoc NÚ SAVU 
bola účinná nielen po stránke akvizičnej, ale aj odborno-metodickej, 
v čom predovšetkým spočíval význam tohto kolektívneho podujatia. Na-
viac prispelo k spoznaniu a utuženiu spolupráce pracovníkov akadémie a 
zainteresovaných múzeí. Spoluiniciátor akcie – Sväz slovenských múzeí – 
poveril SNM jeho praktickou organizáciou v interakcii s NÚ SAV. Toto 
podujatie vnieslo do spolupráce kvalitatívne vyššiu úroveň a novú inten-
zitu. S odstupom času možno potvrdiť, že vznikom ústavu a jeho prepoje-
ním na záujmy a potreby SNM i ďalších múzeí sa posilnil aj význam roz-
voja národopisného múzejníctva na Slovensku. 

V polovici 50. rokov z hľadiska pozície národopisnej vedy tu však stáli 
už tri celoslovensky zamerané štátne inštitúcie zaujímajúce sa o výskum, 
dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry: Národopisný kabinet, resp. 
Národopisný ústav SAVU, neskôr SAV, SNM a Ústredie ľudovej ume-
leckej výroby (ÚĽUV). V celoštátnom i slovenskom záujme bolo treba 
podchytiť a zainteresovať na úlohách národopisnej vedy všetkých náro-
dopisných pracovníkov, bez ohľadu na to, kde pracovali. Uvedené inštitú-
cie k tomu potom využívali rôzne formy spolupráce a zainteresovanosti. 
Vtedy sa začala rozvíjať aj spolupráca SNM s ÚĽUV-om. 

K prehĺbeniu spolupráce NÚ SAV so slovenskými múzeami, predo-
všetkým so SNM v Martine, prispela aj celoštátna pracovná konferencia 
českých a slovenských múzejných pracovníkov v Bratislave konaná v 
dňoch 14.–17.7.1954. Istým spôsobom reagovala na dovtedajšie výzvy 
volajúce po zjednotení všetkých národopisných pracovníkov vrátane mú-
zejníkov. Konferencia na jednej strane – síce ešte stále pod ideologickým 
nátlakom štátnych orgánov – opäť zdôraznila úlohu „šírenia vedeckého 
svetonázoru“ a „intenzívnejšieho využívania skúseností sovietskych mú-
zeí“, avšak účastníci zhromaždenia rozdelení do štyroch pracovných krúž-
kov sa jednoznačne zasadzovali za objektívne progresívny rozvoj múzeí v 
intenciách slovenskej kultúrnej tradície a histórie. Zhodne žiadali vytvo-
renie jednotného plánu všetkých výskumných pracovísk v múzeách a 
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vytvorenie lepších publikačných podmienok vlastivedných múzeí. Túto 
smelo vyslovenú požiadavku podporil aj NÚ SAV. Uvedené iniciatívy sa 
tak stali odrazovým mostíkom utuženia už prebiehajúcej spolupráce súvi-
siacej s kvalitatívnym rozvojom odborných činností SNM i jednotlivých 
múzeí. Rozbehla sa publikačná činnosť pracovníkov SNM a súčasne i 
viacerých regionálnych múzeí, usilujúcich o vydávanie vlastných muzeál-
nych zborníkov. V roku 1954 začal vychádzať tiež odborno-metodický 
bulletin MÚZEUM, ktorý sa následne stal významným článkom zjednote-
nia, informovanosti a metodického usmernenia múzeí na Slovensku. 

V závere roka 1954 sa konala v Olomouci ďalšia celoštátna konferen-
cia múzejníkov nadväzujúca na bratislavskú. Opätovne vyzdvihla nutnosť 
zblíženia všetkých múzejných pracovníkov a ich tvorivú spoluúčasť na 
rozvoji vedných disciplín zastúpených v muzeológii. Súčasne žiadala mi-
nisterstvo kultúry zriadiť Kabinet pre múzejnú a vlastivednú prácu a za-
bezpečiť vydávanie muzeologického časopisu aj v Prahe (podobne ako na 
Slovensku časopis MÚZEUM). V rokoch 1953 a 1954 sa tak začala rozvíjať 
všestranná spolupráca nielen medzi múzeami a akademickými pracovis-
kami na Slovensku, ale v celej ČSR, a tiež i s ďalšími vedeckými inštitú-
ciami v republike. SNM vyvinulo v druhej polovici roka 1954 aj úsilie o 
zakladanie národopisných komisií pri miestnych národných výboroch 
(Mostište, Častá, Oravská Polhora, Zemianska Závada, Badín, Liptovská 
Kokava, Radoľa atď.). Cieľom bolo zintenzívniť akvizičný prieskum ľu-
dovej kultúry v jednotlivých lokalitách. Intenzívnejšia spolupráca sa roz-
vinula aj s AÚ SAV v Nitre a AÚ ČSAV, čo súviselo najmä so záchran-
nými výskumami v teréne a získavaním archeologickej dokumentácie pre 
expozičné účely archeologického oddelenia SNM (o.i. aj archeologický 
výskum v zaniknutej lokalite Blatnica-Sebeslavce (1966 a neskôr). S sú-
vislosti s podobnými záujmami sa neskôr uskutočnili v spolupráci s NÚ 
SAV a národopisnými katedrami v Brne a Prahe viaceré terénne výskumy 
ľudovej kultúry aj na územiach realizovaných a plánovaných vodných prie-
hrad, napríklad v oblasti vodného diela Liptovská Mara (1966). Uvedené 
aktivity prirodzene podporovala Muzeálna rada SSM, ktorá už v marci 
1954 poverila správu SNM „zorganizovať komplexné vedecké brigády“ a 
prieskumy v oblasti Nosickej a Oravskej priehrady. Všetky tieto aktivity 
viedli k prehlbovaniu spolupráce SNM s múzeami a národopisnými pra-
covníkmi SAV, i s národopisnou katedrou FF UK („nábor“ študentov pre 
prácu v múzeách). To všetko sa udialo za situácie, keď v Národopisnom 
odbore SNM v Martine pracovali iba traja kvalifikovaní pracovníci: A. 
Polonec, čiastočne J. Geryk, ako kustód zbierky ľudového odevu a textilu 
a historik J. Hyčko. Z iniciatívy J. Geryka sa vtedy opäť otvoril i problém 
prípravy a výstavby múzea ľudovej architektúry pri SNM v Martine, od 
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počiatku podporovaný J. Mjartanom, ktorý sa teoreticky i prakticky začal 
realizovať až začiatkom 60. rokov. 

Muzeálna rada SSM v obežníku č. l z januára 1954 vyjadrila podporné 
stanovisko k perspektívnemu výskumnému plánu Národopisného ústavu 
SAV do roku 1960, so 4 hlavnými úlohami, s predstavou aktívnej účasti 
múzeí na týchto výskumoch. Dominovali v ňom: výskum ľudovej kultúry 
na družstevnej dedine, výskum života a kultúry robotníckej triedy, vý-
skum ľudového staviteľstva a ľudového odevu, ako aj viaceré dielčie 
úlohy zamerané napríklad na výskum života a kultúry Cigánov na Sloven-
sku, poľnohospodárskych pracovných procesov a výrobných nástrojov, 
ľudového rybárstva, ľudového výtvarného umenia a folklóru. V podstate 
vyjadrovali špecifický záujem jednotlivých pracovníkov vtedajšieho ko-
lektívu NÚ SAV i aktuálny spoločenskovedný záujem. Muzeálna rada 
SSM sa usilovala zainteresovať do plnenia tohto programu slovenskej 
národopisnej vedy takmer všetkých pracovníkov-etnografov múzeí. Mú-
zeá hlásili záujemcov zo svojich radov priamo NÚ SAV. V Archíve SNM, 
v jeho prírastkových denníkoch a v niektorých odborných periodikách, 
možno nájsť mnoho konkrétnych výsledkov zväčša akvizičného a expo-
zično-výstavného charakteru. 

Aktivity SNM a ostatných múzeí na Slovensku súvisiace so spoluprá-
cou s pracoviskami SAV sa prejavili tiež i tým, že Kolégium povereníka 
kultúry svojím uznesením z 10.7.1954 schválilo sieť múzeí na Slovensku s 
perspektívou do roku 1960. V rámci nej sa SNM v Martine definitívne 
prisúdila funkcia celoslovenského špecializovaného národopisného mú-
zea. Charakterizuje sa ako „štátny vedecko-výskumný a osvetový ústav, 
ktorého zberateľská a výskumná činnosť sa vzťahuje na oblasti sloven-
ského etnika.“ Múzeum „má ukázať vývojový obraz Slovenska a sloven-
ského ľudu z hľadiska historicko-etnografického zo stránky ekonomickej, 
sociálnej a kultúrnej v jeho prírodnom prostredí.“ SNM v Martine sa tak 
definitívne určil etnografický obsahový profil a program súladiaci s obsa-
hovým profilom a programom NÚ SAV, čo ešte viac zblížilo ich obapolné 
záujmy a malo ďalekosiahly význam najmä pre ďalší kvalitatívny rozvoj 
SNM. Uznesenie však i naďalej rešpektovalo vlastivedný charakter SNM 
v Martine tým, že základnými jednotkami múzea popri národopisnom 
odbore zostali aj odbor historický (archeológia, historická archeológia, 
archív SNM) a prírodovedný. To v istej miere orientovalo jeho spoluprácu 
aj na ďalšie ústavy SAV. 

V rezolúcii 1. celoštátnej pracovnej porady muzeálnych pracovníkov-
etnografov 25.–27.5.1954 sa so zadosťučinením konštatuje, že rozvoj 
spolupráce medzi slovenskými múzeami a NÚ SAV sa potešiteľne prehl-
buje. Porada bola ďalším impulzom ich vzájomnej spolupráce a nado-
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budla aj nový rozmer – v podobe čoraz častejšej individuálnej zaintereso-
vanosti jednotlivých pracovníkov NÚ SAV a múzeí (vrátane SNM) na 
riešení konkrétnych vedeckovýskumných a muzeologických úloh. V zá-
ujme ďalšieho obojstranného rozvinutia tejto spolupráce sa ústav zaviazal, 
že pomôže SNM aj pri identifikácii a inventarizácii zbierok najmä ľudo-
vého odevu a textilu. Táto pomoc sa čiastočne rozšírila aj na iné úseky 
hmotnej kultúry. Súčasne sa (opäť) zdôraznila potreba úzkej spolupráce 
SNM a slovenských múzeí aj s Ústavom etnografie a folkloristiky (ÚEaF) 
ČSAV a predovšetkým s českými múzeami, čo sa výrazne prejavilo v 60. 
a 70. rokoch. Súčasne sa rozvinula spolupráca NÚ SAV i SNM so Sloven-
ským ústredím ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave a jej krajskými 
poradňami najmä pri organizovaní súpisu a výstav tvorby ľudových umel-
cov i budovaní zbierkových súborov ich tvorby. 

Pozitívne vzťahy ČSAV a SAV so SNM vyústili v roku 1956, keď 
ČSAV na návrh Vládnej múzejnej komisie (v súvislosti s reorganizáciou 
múzeí) priznala SNM v Martine charakter vedeckovýskumného praco-
viska so špecializáciou na národopis a národopisnú muzeológiu. Stalo sa 
tak s jednoznačnou podporou NÚ SAV. Tento čin mal nesmierny význam 
pre ďalší rozvoj etnografickej muzeológie na Slovensku. Riaditeľ SNM J. 
Geryk, hoci sa i sám pričinil o dominantné postavenie etnografie v obsa-
hovej štruktúre SNM v Martine, sa staval zamietavo ku konečnému ver-
diktu v obavách, že SNM tým stratí nielen svoj tradičný vlastivedný cha-
rakter, ale aj prírodovedné i ďalšie zbierky, pričom poukazoval na ná-
rodný význam SNM v Martine s odkazom na Národné múzeum (NM) v 
Prahe. 

Ustanovením národopisnej špecializácie martinského SNM (1956) a 
jeho neskorším zlúčením so Slovenským múzeom v Bratislave (1961), sa 
skončila polstoročná etapa jeho vývoja, ovplyvnená vlastivednou koncep-
ciou MSS. SNM v Martine sa teraz ocitlo pred novou etapou, etapou kon-
centrovaného etnograficko-muzeologického rozvoja, vyznačujúceho sa 
mnohostrannejšou spoluúčasťou SNM i ďalších múzeí na rozvoji sloven-
skej etnológie a etnomuzeológie. V tomto procese dovtedajšie parciálne 
vzťahy medzi NÚ SAV a SNM nadobudli nový rozmer obojstrannej sys-
tematickej partnerskej spolupráce, vyúsťujúcej do celého radu úspešných 
akcií a podujatí, ktoré prispeli k ich kvalitatívnemu a spoločensky uzná-
vanému rozvoju. Takým bola aj iniciatíva NÚ SAV (1956) na výskum 
a kartografické spracovanie ľudového staviteľstva na Slovensku. Reago-
vala na podnet koordinačného výboru pre kartografizáciu ľudového stavi-
teľstva v Československu (konferencia v Uherskom Hradišti roku 1965), 
na čo reagovalo i vedenie SNM v Martine publikovaním Návrhu na kar-
tografizáciu ľudového staviteľstva na Slovensku pre potreby atlasu (Sbor-

Etnologické rozpravy 1/2006 

 185

ník Slovenského národného múzea –Etnografia, 9, 1967, s. 195–201). 
SNM a NÚ SAV sa ním zaoberali aj na porade rozšírenej o zástupcov 
ÚEaF ČSAV, konanej v Martine vo februári 1966, na ktorej bolo prijaté 
spoločné stanovisko k realizácii československého národopisného atlasu. 
Tomu bola zasvätená aj konferencia v Poděbradoch (1966) za účasti 
etnomuzeológov viacerých českých i slovenských múzeí. SNM na tomto 
základe, s ohľadom aj na prípravu a budovanie celoslovenského „skan-
zenu“ v Martine, začalo uskutočňovať systematický výskum ľudového 
staviteľstva a bývania na celom Slovensku, k čomu bol vypracovaný a 
vydaný osobitný pomocný Dotazník. Vznikol v spolupráci zainteresova-
ných pracovníkov SNM, ÚEaF ČSAV a Katedry etnografie Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Brne (Š. Mruškovič, J. Kantár, V. Frolec, J. 
Vařeka). Súčasne sa začalo kartografické spracovanie etnografických 
zbierok SNM (M. Benža, M. Kaňová). Táto iniciatíva SNM v Martine 
priamo súvisí so začiatkom prípravných prác na tvorbe slovenského náro-
dopisného atlasu v NÚ SAV, ktorej sa aktívne zúčastnili viacerí pracov-
níci SNM, niektorí aj po nástupe do NÚ SAV. 

SNM bolo počnúc rokom 1956 zastúpené aj v Odbornej komisii pre 
národopis pri vedeckom kolégiu histórie SAV a neskôr aj v Slovenskej 
národopisnej spoločnosti (SNS) pri SAV (založenej v roku 1958). Jej 
hlavným poslaním bolo, a dosiaľ je, organizovať a napomáhať rozvoju 
výskumno-zberateľskej práce v priamej zainteresovanosti NÚ SAV a 
múzeí. V roku 1961 vznikla aj stredoslovenská odbočka SNS pri SNM 
v Martine za účasti J. Podoláka, A. Prandu a M. Markuša – pracovníkov 
NÚ SAV. Predsedom pobočky sa stal Š. Apáthy (vtedy ešte pracovník 
SNM). Následne vznikli i ďalšie krajské pobočky SNS. Pracovníci múzeí 
v nich našli pôdu pre širšiu vzájomnú spoluprácu s NÚ SAV i medzi sebou 
navzájom. V nasledujúcich rokoch priniesla celý rad úspešných spoloč-
ných podujatí, prínosných tak pre jednotlivé múzeá, ako aj ostatné etno-
grafické pracoviská na celom Slovensku. Formy tejto spolupráce sa tak-
mer každodenne premietali do organizovanej vedeckovýskumnej a etno-
muzeologickej oblasti, vrátane edično-publikačnej činnosti, ako aj do 
oblasti odborno-vzdelávacej a do vedeckej výchovy etnomuzeológov. 
Začiatkom 60. rokov sa v SNM v Martine sformoval početnejší kolektív 
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov s národopisnou, historickou a ar-
cheologickou kvalifikáciou, čo v značnej miere ovplyvnilo spoluúčasť 
SNM na vedeckom výskume NÚ SAV a AÚ SAV. Konečne došlo k pod-
statnému personálnemu skvalitneniu národopisného oddelenia SNM (ešte 
v rámci jeho vlastivedného charakteru) – získaním ďalších kvalifikova-
ných etnografov (Š. Apáthyho, M. Húsku, E. Kahounovej, L Murgašovej). 
Neskôr v 60. rokoch sa počet kvalifikovaných etnografov viac ako zoštvor-
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násobil. Viacero z nich získalo hodnosť kandidáta vied, z toho päť v SNM 
v Martine, čo významne zmenilo jeho situáciu v kvalitatívno-personálnej 
oblasti a pozdvihlo úroveň vedeckovýskumnej činnosti SNM. 

Vzájomná spolupráca sa výraznejšie prejavila v súvislosti s nástupom 
V. Matulu do funkcie riaditeľa SNM v Martine v októbri 1958 (do sep-
tembra 1961), na čom majú značný podiel vtedajšia riaditeľka NÚ SAV 
Božena Filová (v ústave začala pracovať už v roku 1950) a J. Mjartan. V. 
Matula väčšinu programových a personálnych úloh SNM konzultoval s 
vedením a poprednými odborníkmi NÚ i HÚ SAV. Usiloval sa o progre-
sívne zmeny v činnosti SNM a jeho užšie prepojenie s NÚ SAV. Vykoná-
val i funkciu predsedu Slovenskej muzeálnej rady, podpredsedu Ústrednej 
muzeálnej rady v Prahe a funkciu člena Medzinárodného výboru múzeí 
(ICOM)). V tomto časovom horizonte dochádzalo k prospešným konzultá-
ciám a aktivitám vedenia SNM. Ich výsledkom bolo, že práca SNM v 
Martine nadobudla novú kvalitu a celoštátne uznanie súvisiace nielen so 
zavádzaním modernizačných tendencií do muzeálnej praxe (budovanie 
moderného depozitára ľudového odevu a textilu, dotváranie niektorých – 
už dovtedy reinštalovaných – častí expozičného komplexu), ale tiež so 
skvalitňovaním odbornej a vedecko-muzeologickej činnosti. Zaviedol sa 
nový systém evidencie a odborného spracovania zbierkových predmetov 
na základe jednotného triednika vytvoreného v NÚ SAV. Začalo sa s rea-
lizáciou vedeckého spracovania a publikovania zbierkových súborov 
SNM v rámci založenej edície FONTES. Pristúpilo sa k vytvoreniu dlho-
dobého projektu vedecko-muzeologického rozvoja SNM v Martine a jeho 
zosúladeniu s programom NÚ SAV, k obnove Sborníka SNM a jeho cie-
ľavedomému etnografickému zameraniu. V redakčnej rade Zborníka 
SNM-Etnografia bol NÚ SAV zastúpený J. Podolákom, neskôr aj V. No-
sáľovou. V. Matula obnovil edičnú a vedeckú radu SNM, ktorej členmi sa 
stali okrem vedúcich pracovníkov múzea aj odborníci z NÚ SAV a iných 
príbuzných vedeckých pracovísk SAV, Národného múzea v Prahe, Mo-
ravského múzea v Brne, Slovenského múzea v Bratislave a FF UK. SNM 
začalo cieľavedomejšie a užšie koordinovať svoju vedeckovýskumnú 
činnosť s NÚ SAV i HÚ SAV. Prejavilo sa to aj tým, že svojimi tromi 
odbornými pracovníkmi participovalo na komplexnom národopisnom 
výskume Horehronia a neskôr viacerými pracovníkmi aj na činnosti me-
dzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry karpatskej oblasti 
(MKKK). 

Vedenie SNM v Martine vyvinulo s podporou NÚ SAV novú iniciatívu 
aj v súvislosti s reaktiváciou programu prípravy a výstavby dlho zamýšľa-
ného slovenského múzea ľudovej architektúry pri SNM v Martine, ktorá 
tentoraz vyústila do návrhu a tvorby konkrétneho projektu slovenského 
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„skanzenu“ a jeho obhajoby na konferenciách v Rožnove pod Radhošťom 
a v Starom Smokovci. Zo slovenskej strany sa ich zúčastnili pracovníci 
NÚ SAV (J. Mjartan, S. Kovačevičová), pracovníci SNM v Martine (V. 
Manila, A. Polonec, J. Turzo a Š. Mruškovič – vtedy ešte ako zástupca 
národopisnej katedry FF UK) i pracovníci Slovenského ústredia pamiatko-
vej starostlivosti a ochrany prírody. J. Mjartan bol vedeckou záštitou kon-
ferencie v Starom Smokovci. Diskusie a závery prijaté na týchto konferen-
ciách sa v podstate stali vedecko-metodickými smernicami pre výstavbu 
múzeí v prírode. NÚ SAV prostredníctvom svojich zástupcov v dôležitej 
miere ovplyvnil etnologické i pamiatkárske stanoviská najmä pokiaľ išlo o 
výstavbu celoslovenského múzea ľudovej architektúry v Martine. Obnovil 
sa Sborník SNM (neskôr Zborník SNM-Etnografia), už s takmer výhrad-
ným etnografickým zameraním. 

Rozvíjanie a prehlbovanie vzájomnej spolupráce neustalo ani po od-
chode V. Matulu zo SNM v roku 1961. Naopak, po nástupe nového vede-
nia v roku 1963 sa spolupráca ešte viac upevnila a podstatne rozšírila. Ria-
diteľka NÚ SAV Božena Filová sa v dôležitej miere pričinila nielen o me-
novanie nového vedúceho Národopisného odboru (NO) SNM (od roku 
1968 SNM-Etnografického ústavu (EÚ)), ale tiež o jeho zapojenie do via-
cerých základných i perspektívnych úloh slovenskej národopisnej vedy a 
muzeológie najmä v podobe kolektívnych monografických výskumov, 
kartografizácie ľudovej kultúry so zameraním na ľudové staviteľstvo a 
bývanie  – súvisiacej s prípravou výstavby Múzea slovenskej dediny 
(MSD), zapojením SNM aj do výskumov a riešení teoretických problémov 
v rámci karpatsko-balkánskej komisie pre výskum ľudovej kultúry atď. 
Veľmi inšpiratívnou a orientačnou smernicou pre rozvoj národopisnej 
vedy i etnografickej muzeológie v 60. rokoch bola jej štúdia K niektorým 
aktuálnym metodologickým otázkam národopisnej vedy (Slovenský národo-
pis, 8, 1960), akceptovaná aj vedením SNM-EÚ pri projektovaní jeho ve-
deckovýskumných úloh. NÚ SAV pod vedením B. Filovej sa tak stal vr-
cholným koordinátorom národopisnej vedy na Slovensku v najširšom i 
celoštátnom vzťahu. Jej koordinátorská činnosť sa prirodzenou cestou a s 
dôverou prenášala aj na činnosť národopisného múzejníctva v celom období 
60.–80. rokov. 

Konkrétne formy pomoci a spolupráce v tomto čase sa prejavili hlavne 
v oblasti vedecko-výskumnej, publikačnej, vedecko-informačnej, poraden-
sko-metodickej i v oblasti organizačných etnologicko-muzeologických 
väzieb, začleňujúcich SNM-EÚ a jeho program do celoslovenských i celo-
štátnych, resp. aj do interetnických väzieb rozvoja etnologickej vedy, čím 
sa upevňovala aj jeho vedeckomuzeologická prestíž. Prejavilo sa to tiež 
v spoločnom účinkovaní NÚ SAV a SNM-EÚ v celoslovenských i celo-
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štátnych koordinačných národopisných orgánoch a organizáciách. Inten-
zita a kvalita spolupráce spočívala v jej systematickosti a vzájomnej in-
formovanosti nielen o plánovaných úlohách, ich priebežnom plnení a vy-
hodnocovaní, ale aj v ich spoločnom presadzovaní (zvlášť v 60. rokoch). 
Práve zásluhou vedenia NÚ SAV a ÚEaF ČSAV sa SNM zainteresovalo 
aktívnym podielom v rámci mnohých koordinačných schôdzok, seminárov 
a konferencií aj na riešení niektorých aktuálnych problémov českosloven-
skej etnológie. 

Na upevňovaní vzájomnej tvorivej spolupráce sa významnou mierou 
podieľal (a dosiaľ podieľa) Zborník SNM-Etnografia. V jeho redakčnej 
rade bol natrvalo zastúpený NÚ SAV J. Podolákom, neskôr aj V. Nosáľo-
vou, v 2. polovici 80. rokov i J. Botíkom, M. Benžom a P. Slavkovským 
(sú jej členmi dosiaľ). Spolu s ostatnými členmi redakčnej rady dôsledne 
plnili poslanie zabezpečovania vedeckej úrovne tohto etnomuzeologického 
periodika. Na jeho obsahu sa podieľali i viacerí pracovníci NÚ SAV (J. 
Mjartan, J. Podolák, S. Kovačevičová, Š. Apáthy, A. Pranda, neskôr i J. 
Botík, P. Slavkovský, M. Benža (poslední dvaja ako odchovanci SNM-EÚ) 
i ďalší). Z českých etnografov najmä V. Pražák, J. Vařeka, V. Frolec, S. 
Švecová, R. Jeřábek). Aj ich zásluhou sa Zborník SNM-Etnografia v 60.–
80. rokoch stal po Slovenskom národopise najprínosnejším a najstabilnej-
ším periodikom slovenskej etnológie, uznávaným doma i v zahraničí. Zá-
stupca SNM bol členom redakčnej rady Slovenského národopisu, vydáva-
ného v NÚ SAV. 

Uvedené, ale i ďalšie podoby vzájomnej spolupráce sú výrečným sve-
dectvom vzrastajúcej odbornej autority a aktivity SNM v Martine, i jeho 
úzkej väzby nielen s NÚ SAV, ale prakticky so všetkými etnografickými 
pracoviskami akademického, vysokoškolského i muzeologického zamera-
nia v rámci Slovenska i Československa. Zborník sa stal nielen úspešným 
súčiniteľom tejto spolupráce, ale i prostriedkom jej napínania a prezentá-
cie, súčasne aj svojskou „kronikou“ jej bilancie. Výsledkom spolupráce je 
i pristúpenie (1989) martinského múzea medzi vydavateľov Národopis-
ných informácií – spoločného periodika NÚ SAV a SNS založeného v roku 
1969. 

Počnúc rokom 1962 začala pracovať pri Slovenskej rade pre múzeá 
a galérie (SRMG) deväťčlenná Odborná komisia pre národopis (predseda 
Š. Mruškovič), v ktorej Š. Apáthy, ako etnológ a skúsený muzeológ, za-
stupoval NÚ SAV. Je autorom jednej kapitoly v prvej etnomuzeologickej 
príručke Národopisná práca v múzeách na Slovensku (1964). Až do svojej 
smrti (práve v procese vydania tejto príručky) bol nesmierne nápomocný pri 
riešení akýchkoľvek odborných úloh vyplývajúcich z programu odbornej 
komisie. 
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V 60. rokoch sa v podstatnej miere zmenili podmienky rozvoja etno-
grafického múzejníctva na Slovensku predovšetkým tým, že v múzeách 
začali vo väčšom počte pôsobiť odborníci s etnografickou kvalifikáciou, 
odchovaní národopisnými katedrami v Bratislave, Brne i Prahe. Koncom 
60. rokov z celkového počtu okolo 90 etnografov a folkloristov na Slo-
vensku pracovalo v múzeách 33 kvalifikovaných etnografov, okrem 
SNM-EÚ (16 etnografov), a SNM-Historického ústavu v Bratislave, tiež v 
múzeách v Trenčíne, Trnave, Leviciach, v Mestskom múzeu Bratislava, 
Prešove, Košiciach, Zvolene, Žiline, Tatranskej Lomnici, Svidníku, Bojni-
ciach, Michalovciach, Liptovskom Hrádku, Oravskom Podzámku. Náro-
dopisný odbor SNM v Martine v rokoch 1961 a 1962 uskutočnil nové 
prieskumy s akvizičným zameraním v oblasti Oravy a rozšíril ich aj na ob-
lasti Spiša, Krupiny a Liptova. 

Spolupráca SNM s NÚ SAV v 60. rokoch nadobudla novú dimenziu. 
Vo februári 1963 SRMG, v ktorej bola zastúpená aj SAV, schválila Zásady 
ďalšieho rozvoja muzeálnej a vlastivednej práce. V časti venovanej vedecko-
výskumnej činnosti sa zdôraznila ako prvoradá úloha múzeí – systema-
ticky a plánovito uskutočňovať regionálny vlastivedný výskum v teréne a z 
neho vyplývajúcu publikačnú činnosť. Konkrétna spolupráca múzeí s pra-
coviskami SAV sa v nich neuvádza, chápala sa už ako samozrejmá. Roz-
hodujúca bola vôľa a záujem múzeí včleniť konkrétne formy a úlohy 
obojstrannej spolupráce do smerných plánov ich činnosti na jednotlivé 
roky, resp. päťročné obdobia. Pokiaľ ide o spoluprácu SNM v Martine s 
NÚ SAV, zamerala sa na niekoľko konkrétnych úloh: na výskum ľudovej 
kultúry vo vzájomne dohodnutých oblastiach, súvisiaci s prípravou vý-
stavby celoslovenského múzea ľudovej architektúry, na spoluprácu pri 
tvorbe niektorých výstavných podujatí, na spoluprácu v publikačnej ob-
lasti a vzájomné zastúpenie v redakčných radách Zborníka SNM-Etnogra-
fia a Slovenského národopisu, tiež na spoluprácu pri organizačnom zabez-
pečovaní a konaní vedeckých seminárov a konferencií. Jednou z nich bola 
celoštátna konferencia československých etnografov a folkloristov v 
dňoch 4.–6.9.1967 v SNM (za účasti zástupcov ÚEaF ČSAV, NÚ SAV, 
SNS a SNM). SNM v Martine bolo zastúpené aj na ďalších konferenciách 
v Smoleniciach, Zvolene a Brne. 

V 60. a 70. rokoch sa podstatne menila kvalita personálnej štruktúry, a 
tým aj akcieschopnosť etnografických pracovísk väčšiny slovenských 
múzeí. V tom čase bolo martinské múzeum druhým pracoviskom na Slo-
vensku s najväčším počtom národopiscov. Konkrétna spolupráca múzeí 
vyústila do realizácie niekoľkých integrujúcich foriem a úloh, ktoré 
umožnili dosiahnuť trvalý, resp. dlhodobý rozvoj muzeologickej práce. V 
prvom rade to bol základný terénny výskum ľudovej kultúry vo vzájomne 
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dohodnutých územných oblastiach, predovšetkým v oblasti Myjavskej 
pahorkatiny i širšieho slovensko-moravského pomedzia. Výsledkom tohto 
výskumu, na ktorom sa podieľal relatívne veľký počet etnografov SNM i 
západoslovenských múzeí, pedagógovia a študenti národopisných kate-
dier z Bratislavy a Brna, sú tri monografie (Brezová pod Bradlom, My-
java, Stará Turá) a väčší počet štúdií uverejnených najmä v Zborníku 
SNM-Etnografia. Mnohí účastníci tohto viacročného výskumu ho ukon-
čili diplomovou prácou (viacerí boli neskôr pracovníkmi ústavu). Výskum 
sa z odborno-metodického hľadiska stal podnetným príkladom i pre re-
gionalistické výskumy niektorých múzeí, často podporované pobočkami 
SNS. V istom zmysle boli pokračovaním terénnych kolektívnych vý-
skumov, započatých už začiatkom 50. rokov v spolupráci s pracovníkmi 
NÚ SAV. 

Osobitne významným činom spolupráce SNM s NÚ SAV bolo zjed-
notenie odborného katalogizačného triednika etnografických zbierok, 
ktorého základom bol tzv. Apáthyho etnografický triednik aplikovaný v 
praxi takmer všetkých múzeí. Napriek jeho nedostatkom (v 60. rokoch bol 
modifikovaný a prispôsobený novým potrebám múzeí), prispel k prehĺbe-
niu odborno-dokumentačnej činnosti v etnografickom múzejníctve. Stal 
sa základom postupného uplatnenia vedeckého klasifikačno-triediaceho 
etnologického systému v muzeologickej praxi. Ocenenie si zasluhuje aj 
vzájomná informovanosť o vedeckovýskumných podujatiach a ich vý-
sledkoch, na čom majú podiel aj Slovenský národopis, Národopisné in-
formácie, Zborník SNM-Etnografia i viaceré zborníky regionálnych múzeí. 
Zasluhuje si to aj autorská spolupráca na tvorbe viacerých národopisných 
výstav a muzeálnych expozícií, ktorej sa zúčastnili i niektorí vedeckí pra-
covníci NÚ SAV. V tejto súvislosti si zvláštne ocenenie zasluhuje od-
borno-poradenská spolupráca pri tvorbe stálych expozícií SNM v rokoch 
1974–1975, tiež autorská a poradenská účasť S. Kovačevičovej na tvorbe 
Galérie ľudového výtvarného umenia v SNM (1968), ako aj odborno-po-
radenská a recenzná činnosť niektorých pracovníkov NÚ SAV, súvisiaca s 
niektorými monografickými prácami v rámci edície FONTES, s tvorbou 
výstavných katalógov atď. Podobné formy spolupráce NÚ SAV a jeho 
východoslovenskej pobočky v Košiciach sa rozvíjali aj v rámci činnosti 
viacerých východoslovenských regionálnych múzeí. 

Pre programovú činnosť vedeckovýskumného a špecifického odborno-
muzeologického charakteru, ktorá sa stala jednou z hlavných úloh SNM v 
Martine v 60. a nasledujúcich rokoch, bola príprava a praktická výstavba 
Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine. Aj na rie-
šení tejto úlohy sa podieľal NÚ SAV najmä odborno-konzultačnou a po-
radenskou činnosťou (J. Mjartan, S. Kovačevičová) a poskytnutím svojej 
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dokumentácie. J. Mjartan sa podieľal hlavným referátom a svojimi skú-
senosťami aj na priebehu Seminára o ochrane ľudovej architektúry v 
Martine (23.–24.5.1972), ktorý sa zaoberal aj výstavbou ostatných etno-
grafických múzeí na Slovensku a ich muzeologickým využitím. 

V relatívne obmedzenom priestore je takmer nemožné uviesť všetky 
konkrétne formy a prejavy vzájomnej spolupráce NÚ SAV so SNM v Mar-
tine a ostatnými múzeami, náležite ich analyzovať a zhodnotiť. Uvedený 
prehľad je preto iba prvým rámcovým pokusom o jej náčrt zo strany 
dlhoročného účastníka, v istej miere aj spoluorganizátora tejto spolu-
práce. Naznačuje, že je to značne náročná, ale taktiež neodkladná úloha. 
Vývoj a formy tejto spolupráce, ako vidno, súvisia s dejinami slovenskej 
národopisnej vedy. Vo svojej podstate odrážajú spoločný záujem o po-
znanie a prezentovanie ľudovej kultúry na Slovensku, vďaka čomu aj 
SNM a etnografická muzeológia nadobudli dôležité miesto 
a nezastupiteľnú kultúrnospoločenskú funkciu. Jubileum Ústavu etnoló-
gie SAV i prostredníctvom tohto čísla Etnologických rozpráv poskytuje 
priestor k zamyslenia sa nad doterajším vývojom, stavom a prínosom 
vzájomnej spolupráce, náležité je ju oceniť a aktualizovať. 
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The author evaluates subjectively her cooperation with employees of the of the Slovac 
Academy of Science in Bratislava. She thinks about perspectives and posibilities of the 
next cooperation between Institute of Ethnology SAS and Departement of Ethnology and 
Cultural Anthropology of the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. 
 

Hoci v tomto roku má Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) ok-
rúhle jubileum, treba podotknúť, že pracovisko tvoria predovšetkým ľudia. Ich schop-
nosti, nadšenie, invencia a kreativita, ktoré už 60 rokov spoluformujú vedeckú orientá-
ciu slovenskej etnológie. Na pôde ústavu zanechali svoje tvorivé roky viacerí špičkoví 
etnológovia, vtláčajúci pečať svojich myšlienok etnológii. Tento príspevok má subjek-
tívny charakter a prináša môj pohľad na ľudí pracujúcich v jubilujúcej inštitúcii.  

Môj prvý kontakt s Národopisným ústavom SAV (ako znel názov pracoviska do 
roku 1993) sa začal v letnom semestri roku 1988, keď som ako študentka prvého ročníka 
odboru história – národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v 
Bratislave dostala možnosť pracovať dvakrát do týždňa ako vedecká pomocná sila 
(VPS). Bola som pridelená do oddelenia dokumentácie, ktoré v tom čase riadil Mojmír 
Benža. Oddelenie malo svoje priestory na prízemí budovy na Jakubovom námestí 12. 
V rozľahlej miestnosti plnej archívnych skriniek som dostala stoličku a stôl. Mojou 
usmerňovateľkou bola Ingrid Kostovská, ktorá ma uviedla do plnenia mojich úloh 
a počas mojej činnosti VPS-ky bola takpovediac mojou tútorkou. Oddelenie archivovalo 
a disponovalo (okrem iného) množstvom dokumentárnych fotiek a niektoré z nich bolo 
treba roztriediť, skontrolovať ich popis a nanovo uložiť a tematicky zoradiť do archívu. 
Toto bola moja úloha. Samozrejme, že som žasla nad krásou zachytených predmetov na 
fotografiách. To, čo som sa učila na prednáškach z materiálnej kultúry, som videla na 
fotkách, stretávala som sa zo zaujímavými predmetmi napríklad orného, žatevného, či 
mlatobného náradia. Často to boli predmety, s ktorými som sa už „naživo“ nemala šancu 
stretnúť. A to nehovorím o kráse ľudového odevu, výšivkách a pod. Moje srdce mladej 
adeptky vtedajšieho odboru národopis samozrejme jasalo radosťou nad množstvom pre 
mňa nových a objavných vecí, ktoré skrývala fotodokumentácia. Keďže veci na fotogra-
fiách boli popísané, konečne som videla ako vyzerá trlica, šidlo, ako sa vyrábajú šindle, 
ako funguje mangeľ a ako sa múti mlieko… Pre mňa, vtedajšiu prváčku, bolo triedenie 
fotiek a zároveň vnímanie ich obsahu neoceniteľnou školou prvých dotykov 

Etnologické rozpravy 1/2006 

 193

s predmetom štúdia. A občas ma prišiel v mojej práci povzbudiť aj šéf oddelenia M. 
Benža. Jeho majestátna postava a zvonivý hlas na chvíľku pretrhli všetok tichý hovor 
v miestnosti a pritiahli na seba pozornosť. Prejavoval záujem nielen o moju prácu 
v oddelení, ale ponúkol nám všetkým – vtedajším študentom prvého ročníka – aj nie-
koľko odborných prednášok o oddelení, jeho doterajšej činnosti a plánoch, o spôsoboch 
archivovania a dokumentácie cenného fotomateriálu… Do oddelenia si často prichádzali 
pracovníci ústavu vypožičať fotografie alebo výskumné elaboráty. A tak som osobne 
spoznala vtedajšieho riaditeľa Milana Leščáka, ktorý z času na čas prišiel osobne po-
zdraviť a „skontrolovať“ všetkých, ktorí sedeli v kanceláriách na prízemí. Používal pri 
tom svoj jedinečný humor a šarm. V susednej miestnosti, sedeli mne azda vekovo naj-
bližší mladí vedeckí pracovníci Juraj Zajonc, Monika Vrzgulová, Katka Popelková. 
Azda aj preto sa občas z tejto miestnosti ozývali výbuchy smiechu a polemických debát. 

Keď som dokončila triedenie fotodokumentácie, navrhla mi Ingrid Kostovská, aby 
sme išli urobiť poriadok v elaborátoch v archíve. A tak som sa dozvedela o existencii 
archívu Slovenskej národopisnej spoločnosti, kde bola uložená väčšia časť výskumných 
materiálov. Niekoľko nasledujúcich týždňov som potom pracovala na tomto akoby 
„vysunutom pracovisku“ ústavu – v archíve pri Bratislavskom hrade. Neskôr som pár-
krát sama využila možnosť štúdia materiálov v pokojnom prostredí tohto archívu. (Ten 
sa v polovici 90. rokov 20. storočia definitívne presťahoval najprv do budovy na Jaku-
bovom námestí a neskôr na Klemensovu ulicu, kde je aktuálne sídlo pracovníkov Ústavu 
etnológie.)  

Po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989 sa zmenila aj koncepcia nášho 
štúdia. Vedúci katedry Ján Michálek a po ňom aj Ľubica Droppová prijali viaceré zmeny 
smerujúce ku skvalitneniu štúdia. Jedným z takto učinených krokov bola možnosť pred-
nášok a odborných stretnutí s pracovníkmi z ÚEt SAV. Pre mňa, v tom čase študentku, 
bolo veľkým prínosom a priznám sa, že aj zážitkom počúvať prednášky z urbánnej 
etnológie, ktoré mi prednášal Peter Salner. Začiatkom 90. rokov 20. storočia to bola na 
Slovensku relatívne nová téma a Peter sa vtedy práve spomínanou problematikou hlbšie 
zaoberal. V tom istom období prechádzala bratislavská katedra určitými personálnymi 
zmenami a bolo veľmi dobré, že okrem kmeňových pracovníkov katedry sme mali (v 
mojom ponímaní) tri či štyri veľmi úrodné roky na pedagogickú spoluprácu s ÚEt SAV. 
Postupne sa zostavili súbory prednášok a my vtedajší študenti sme mali možnosť (najmä 
vďaka snahám J. Michálka, a Ľ. Droppovej za bratislavskú katedru a M. Leščáka a D. 
Raticu za vedenie ústavu) osobne sa prostredníctvom prednáškovej činnosti zoznámiť 
prakticky s celým osadenstvom ÚEt SAV. V pamäti mi utkveli skvelé prednášky Ľubice 
Chorváthovej, Gabriely Kiliánovej, Zory Vanovičovej, Oľgy Danglovej, Zuzany Pro-
fantovej. Každá prednáška alebo cyklus prednášok bol zameraný na inú tému, zvyčajne 
sa dotýkajúcu aktuálnych výskumných úloh spomínaných pracovníkov. Prednášala nám 
aj Soňa Burlasová, Juraj Zajonc, Milan Leščák, Arne Mann, Eva Krekovičová, Ľuba 
Falťanová, Daniel Luther, Juraj Podoba a ďalší. 

Zistila som, že mnohí vedeckí pracovníci sú aj vynikajúci pedagógovia a vedeli nás 
študentov nadchnúť pre hlbšie štúdium a záujem o výskumné problémy súčasnej etnoló-
gie. Prednášky s ľuďmi z akadémie boli trošku iné než tie, na ktoré sme boli zvyknutí 
z univerzity. Niesli sa v neformálnej atmosfére vzájomných debát, čo bolo možné najmä 
preto, že nás bolo v ročníku šesť študentov a všetci sme začiatkom 90. rokov nanovo 
objavovali akademickú pôdu, akademické slobody a zodpovednosť. Často sme práve 
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s pracovníkmi Ústavu etnológie búrlivo debatovali o ďalšom smerovaní našej vednej 
disciplíny a hodnotili uplynulé roky. Spomínam si, že, napríklad Peter Salner nás vo 
svojich prednáškach len tak akoby mimochodom učil kriticky vnímať odborný text 
a viesť vedeckú polemiku, učil nás ako sa „robí výskum v meste“. 

Osobne ma veľmi oslovili teoreticko-praktické prednášky a cvičenia Daniela 
Luthera, ktorý nás počas jedného semestra učil pracovať v teréne s videokamerou. 
Skvelé možnosti využívať kameru v teréne ako záznamník ma presvedčili natoľko, že 
som si kúpila svoju prvú videokameru a začala ju používať. Pri terénnych výskumoch 
najmä pri svojej diplomovej práci som pochopila, že etnológ môže práve prostredníc-
tvom kamery zachytiť javy v celej ich komplexnosti. Často som si chodila pre rady k D. 
Lutherovi, ktorý si pre mňa vždy našiel čas, aby mi poradil a usmernil ma. Po skončení 
štúdia som zostala na Katedre etnológie FF UK na internom doktorandskom štúdiu 
a moje kontakty s ÚEt SAV pokračovali.  

Často som si chodievala do „ústavu“ (ako sme familiárne nazývali ÚEt SAV) pre 
novú odbornú literatúru (najmä preto, lebo knižnica na katedre prechádzala revitalizá-
ciou), alebo konzultovať niektorý z problémov, na ktorý som narazila počas svojho 
ďalšieho štúdia a výskumov. Musím povedať, že som sa stretla vždy s veľkou ochotou, 
nech som už oslovila a požiadala o radu ktoréhokoľvek z kolegov zo SAV-ky. 

Počas interného doktorandského štúdia sme si (doktorandi a mladí vedeckí pracov-
níci z katedry etnológie a z ústavu etnológie) spontánne zorganizovali aj niekoľko dok-
torandských seminárov, kde sme sa vzájomne informovali o stave rozpracovanosti 
našich výskumných projektov, o metodike ich riešenia a pod. Spomínam si, že na jed-
nom z prvých spoločných seminárov sa zúčastnil vtedajší riaditeľ ÚEt SAV Dušan 
Ratica a trpezlivo s nami viedol nekonečnú debatu… V tom čase ešte neboli semináre 
doktorandov pravidlom, bol to skôr záujem o prácu svojich generačných kolegov, mož-
nosť výmeny názorov a skúseností z terénnych výskumov. Dobre nám padlo porozprá-
vať sa o teoreticko-metodologickej a empirickej rovine výskumov a prác každého 
zo zúčastnených. Píšem to preto, lebo v čase môjho štúdia sa odbor etnológia (vtedy ešte 
národopis) neotváral každý rok, ale raz za päť rokov a v ročníku nás bolo, ako som už 
spomínala, šesť spolužiakov. Nemali sme teda žiadnych starších kolegov vo vyšších 
ročníkoch, s ktorými by sme si vymenili svoje skúsenosti. Spomínam si, že pár dobrých 
rád a usmernení som ako prváčka dostala od Juraja Zajonca, ktorý ma udivoval svojím 
odborným rozhľadom a schopnosťami zaujať stanovisko a debatovať o akomkoľvek 
probléme, ktorý som nadhodila. Dnes je už situácia iná – máme hojnejší dorast tak na 
katedre, ako aj v ústave, kde odborne vyrástlo za posledných 10 rokov niekoľko výraz-
ných mladých osobností, ktoré spoluformujú súčasnú tvár slovenskej etnológie a často 
ju veľmi úspešne reprezentujú aj v zahraničí. Spolupráca bratislavskej katedry etnológie 
a kultúrnej antropológie a ústavu etnológie trvá aj v súčasnosti – stále pretrváva ochota 
kolegov prednášať na katedre a často je to „za vatikánsku menu“ – skrátka 
z presvedčenia a nadšenia priblížiť výsledky akademickej etnológie študentom. Verím, 
že súčasní študenti, ktorých je v ročníkoch našťastie oveľa viac, ako bolo kedysi nás, 
s rovnakým nadšením, radosťou a očarením počúvajú prednášky svojich starších kole-
gov z Ústavu etnológie SAV, ako som to kedysi robila ja a moji spolužiaci z ročníka. 
Dnes sa stretávam s kolegami z akadémie na konferenciách, ktoré partnerský ústav 
organizuje, pri riešení spoločných grantových úloh, na pracovných seminároch. 
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V ÚEt SAV sa pred niekoľkými rokmi zriadilo digitalizačné štúdio, ktoré odborne 
vedú Dušan Ratica a Daniel Luther. Ich odbornú pomoc a poradenstvo z času na čas 
využijem spolu so Zuzanou Beňuškovou, s ktorou ma spája spoločný záujem 
o etnologické dokumentárne filmy. V spolupráci s Ústavom etnológie SAV vznikli štyri 
dokumentárne etnologické filmy a posledný z nich s názvom Trhovisko vznikal už 
v novom digitalizačnom štúdiu pod odborným vedením Dušana Raticu. Priznám sa, že 
bolo pre mňa veľkým potešením nechať sa poučiť a prakticky sledovať, ako sa zo „suro-
vého materiálu“ rodí film podľa mojich predstáv. Pre mňa je vždy zážitkom vidieť 
„čarovať“ Dušana Raticu so strihom, hudbou a pritom sa nechať zasvätiť aspoň do časti 
tajomstva digitálnej strižne.  

Šesťdesiat rokov v živote človeka je vek, keď sa mnoho vecí mení. Človek zvykne 
trochu bilancovať svoj život, niekedy sa ozývajú aj drobné zdravotné problémy. 
V prípade Ústavu etnológie je však veľkou výhodou, že hoci aj on má svojich šesťde-
siatnikov s drobnými zdravotnými problémami, má aj mladých vedcov, plných elánu 
a plánov veľa urobiť a zmeniť. A to je, myslím, pre slovenskú akademickú etnológiu 
veľmi dobré znamenie do budúcnosti. 
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The text represents a historical overview of the beginning and development of mutual 
scholarly interest between Bulgarians and Slovak ethnology and folklore studies. The 
emphasis falls upon the creation of joint research projects in the recent years and on 
their results. The text points out the possible directions and development of the mutual 
scholarly relationships in the future. 
 

Obyčejná klišé v obdobných textech zabývajících se panoramatem 
vzájemných vědeckých vztahů zní, že jsou dlouhodobými, širokými, bohatými, 
přínosnými atd. V případě analýzy bulharsko-slovenských etnologických, 
kulturněantropologických a folkloristických styků by ale takové tvrzení znělo 
dost přehnaně. 

Konstituováním národovědeckého poznávání během 19. století počínaje a 
socialistickou periodou konče nás i letmý pohled na bibliografii se 
slovakistickým, resp. bulharistickým zaměřením1 ujistí, že společný zájem 
v této oblasti je spíš sporadický, ne-li téměř nulový. Ze slovenské strany lze 
samozřejmě akcentovat zásluhy předních slavistů obrozeneckého století 
(myslím tím 19.), jako třeba P. J. Šafařík nebo M. Hattala, jenže za prvé tito 
nestoři slavistiky zapadají spíše do parametrů českého vědeckého života a za 
druhé jsou jejich práce koncipovány obecně slavisticky, takže je nelze brát jako 
projev specializovaného zájmu. Na bulharské straně jsou věci přitom ještě 
mnohem horší.  

Situace se prakticky nemění ani v první polovině 20. století. Usídlení 
velkého množství slovenských vystěhovalců a formování slovenské 

                                            
1 Viz např. Stano, Žatko 1989, četné Bibliografie slovenskej etnografie a folkoristiky, jakožto i 
bulharské bibliografie (Български книгопис, Летопис на статиите от български списания и 
сборници, roční a jiné bibliografie v časopisech Български фолклор a Българска етнография, 
resp. Българска етнология). 
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etnokulturní komunity na bulharském území2 vyvolává přece jen určitý zájem 
v slovenském periodickém tisku, jehož vyvrcholením je jediné knižní vydání 
této doby, které je zásluhou učitele místní slovenské školy (t. j. 
neprofesionalisty) ve vesnici se slovenskými usídlenci Gorna Mitropolija – 
Jána Michalka (Michalko 1936). Jinak pokračují samozřejmě na obou stranách 
ojedinělé a sporadické sondy do bulharistické, resp. slovakistické problematiky 
v rámci obecně slavistických zaměření, ale těžko se dá mluvit o účelovém 
vědeckém zájmu.  

Paradoxní je, že i období „socialistické integrace“ v druhé polovině 20. 
století nepřináší podstatný přelom v rozvoji vzájemných bulharsko-slovenských 
vědeckých vztahů v uvedené oblasti. Příznačně si známý badatel Bohuslav 
Beneš stěžuje na konci 80. let, že je neuspokojivé zastoupení etnografie a 
folkoristiky v širší slavistické činnosti československé vědy (Beneš 1988:38). 
Totéž platí prakticky i pro tu bulharskou. Na Slovensku lze přece jen jmenovat 
aspoň několik předních vědců v čele s Vierou Gašparíkovou (též Soňa 
Burlasová, Ján Podolák, Alica a Oskar Elschekovi, Ján Komorovský ad.), pro 
které bulharská problematika daleko nebyla a není „terra incognita“, ale 
podobný pokus na bulharské půdě by byl určitě ztroskotal. S velkou námahou 
by se našlo pár slovakistických zaměření v širším slavistickém bádání Cvetany 
Romanské, Christa Vakarelského, Petra Dinekova, Antoniny Afanasievé-
Kolevé aj. Podstatné v tomto případě je, že vedle již zmíněných témat se 
v slovenské vědě objevují také nová – třeba výzkum Bulharů na Slovensku 
(Podolák aj.) a zkouší se i dosud neužívané vědecké postupy – např. terénní 
výzkumy mezi bulharskými Slováky (Gašparíková aj.), mezi reemigranty 
z Bulharska atd. Dalo by se říci, že svou úlohu v tomto směru sehrálo také 
založení Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na 
Balkáně (MKKKB, 1959, resp. 1978), v rámci které se možnosti 
komparatistického bádání velmi rozšířily. Opět toho však bylo využito spíše ze 
slovenské než z bulharské strany. 

Rozdělení Československa a vznik samostatné Slovenské republiky v roku 
1993 přispělo k novým prvkům v rozvoji bulharsko-slovenských vzájemných 
styků v již zmíněné vědecké oblasti. Po navázání kontaktů byla v roce 1998 
podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústavem etnologie Slovenské 
akademie věd (SAV) a Ústavem folkloru Bulharské akademie věd (BAV) 
v rámci meziakademické dohody. Schválený projekt nesl název Bulhaři a 
Slováci v problematice slovanské etnokulturní identity, a připravil půdu pro 
další projekt s vážným praktickým obsahem. Dalo by se říci, že právě 
institucionalizace vzájemných vědeckých vztahů nabídla prostor pro 
uskutečnění širokého terénního výzkumu Bulharů žijících na území Slovenska. 
Projektu nazvaného Bulhaři na Slovensku. Etnokulturní charakteristiky a 

                                            
2 Viz především Botík 1994, Hrozienčík 1985 a citovanou v nich bibliografii, jakož i Ročenka 
Spolku Slovákov z Bulharska (Bratislava). Touto problematikou jsem se zabýval i já osobně. Viz 
konkrétně Penčev 2006; Пенчев 2001 a citovanou bibliografii. 
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souvislosti, vedeného Evou Krekovičovou a Vladimirem Penčevem, se 
zúčastnily nejen oba ústavy, ale i další vědecké instituce akademií věd 
(Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Etnografický ústav s muzeem a Ústav 
bulharského jazyka BAV), jakožto i struktury slovenských univerzit – Institut 
sociálních a kultúrních studií Fakulty humanitních věd Univerzity Mateja Bela 
v Banské Bystrici a Katedra etnologie a etnomuzikologie Filozofické fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. 

Cílem projektu bylo zafixovat etnokulturní obraz bulharské komunity na 
slovenském území vytvořené během několika emigračních vln v průběhu 20. 
století. Dosavadní ojedinělé výzkumy (Podolák 1973, Petráš, Beresecká 1989, 
Botík 2002 ad.) nabídly samozřejmě poznatky o dějinách emigrace, o 
usazování Bulharů na Slovensku, o jejich působení tam, o jejich každodenním 
životě. Až do té doby však nebyly prakticky soustavně zkoumány jejich 
specifické etnokulturní charakteristiky, projevy jejich identity, zachování (nebo 
nezachování) bulharského kulturního systému včetně projevů tradičních, 
transformovaných a nových kulturních prvků, jejich kulturní a jazykový 
bilingvizmus, problémy kulturní a jazykové komunikace v slovenském 
prostředí atd. 

Za účelem odpovědět na všechny tyto otázky byla na jaře roku 2002 
organizována terénní expedice bulharských vědců. Díky snahám a úsilím SAV 
a slovenských partnerů bylo navštíveno více než 40 slovenských měst a vesnic, 
byla uskutečněna setkání a rozhovory s více než 200 příslušníky komunity 
různých generací, s čelními zástupci organizačního života společenství, 
s představiteli jejich slovenského prostředí. Během výzkumu bylo natočeno 
kolem 300 hodin audiozáznamů, kolem 10 hodin videozáznamů, nafoceno 
kolem 40 filmů. Nashromážděno bylo velké množství archivních materiálů – 
soukromé, klubové a další dokumenty, fotografie z rodinných alb, staré osobní 
doklady, pozvánky, oznámení a plakáty akcií bulharských organizací aj. 

Po zakončení expedice se uskutečnily dvě prezentace výzkumu před 
vědeckými kruhy – v Bratislavě ještě v květnu t. r. a v Sofii o měsíc později. 
Rok na to byla zase v Bratislavě organizována mezinárodní konference za 
účasti 25 slovenských, bulharských a českých vědců a představitelů bulharské 
komunity a bulharských státních institucí na Slovensku. Příspěvky účastníků 
konference a další vědecké texty věnované problematice Bulharů na Slovensku 
se staly kostrou svazku s výsledky projektu, jež má vyjít každou chvíli 
v Bratislavě v nakladatelství Veda jako společné vydání Ústavu etnologie SAV 
a Ústavu folkloru BAV.3 Další svazek společného vydání byl nedávno otištěn 
sofijským Akademickým nakladatelstvím Marina Drinova. Tato kniha 
(Българи в Словакия 2005) nabízí empirické informace, které tým 
nashromáždil během terénního výzkumu za spolupráce s četnými příslušníky 
komunity – jak se zahradníky, kteří vytvářeli celá desetiletí Bulharům dobré 
jméno na Slovensku, tak s jejich potomky, jež jsou dnes důstojnými členy 
                                            
3 Viz Bulhari na Slovensku 2005. 
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slovenské společnosti, tak i s dělníky a zemědělskými pracovníky, kteří se 
dostali na Slovensko na základě bilaterálních smluv v poválečném období, a 
nakonec i s Bulhary ze smíšených manželství z dob socializmu a s představiteli 
ekonomické migrace z 90. let 20. století. 

Jedním slovem, dá se říci, že bulharsko-slovenská spolupráce v tomto 
projektu byla na vysoké úrovni a výsledky mluví samy za sebe. Příznačný je 
také fakt pokračování dalším společným projektem mezi Ústavem etnologie v 
Bratislavě a Ústavem folkloru v Sofii, který nastartoval v loňském roce pod 
názvem Realizace dvojité etnokulturní identity (Bulharsko-slovenské paralely). 
Projekt vychází opět z existence bulharské komunity na Slovensku, ale také z 
přítomnosti skupiny slovenských reemigrantů z bulharských zemí, o kterých 
byla již zmínka. S ohledem na to je velmi specifická situace ve městě Trnava, 
kde došlo k prolínání komunitních vazeb a formování zvláštního společenství 
příslušníků bulharské emigrace a slovenské reemigrace. Právě tato situace si 
zasloužila pozornost vědců obou zemí. Doufejme, že výsledky i tohoto projektu 
budou kladné, že se bulharsko-slovenské vzájemné vztahy v uvedené oblasti 
budou rozvíjet v příštích letech i nadále a přinesou další významné vědecké 
poznatky. 
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The author draws her subjective account of the character and content of long-term co-
operation between the Brno’s division of the Ethnological Institute at Czech Academy of 
Sciences and the Institute of Ethnology at the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. 
She is looking at institutional and social contacts between the two institutions 
approaching them as the base of dynamic and permanent personal and social relations 
among researchers – ethnologists working in Brno and Bratislava.  
 

Výzva redakce Etnologických rozprav k jubilejnímu zamyšlení nad 
kontakty našich pracovišť mě přivedla k formulování pocitu, který v sobě já 
osobně a jistě i mnoho dalších kolegů „za Moravú“ nosíme. Je to vědomí 
mentální blízkosti, korektních vztahů, odborného dialogu a samozřejmosti 
trvání pouta mezi Bratislavou a Brnem. Na Jakubovo náměstí a na Klemensovu 
nebo na Gondovu se jezdilo a jezdí pro inspiraci a impulsy, vozíme sem a tam 
nápady, knihy a časopisy, ale i brynzu, kaštanové pyré a podobné další životní 
nezbytnosti a projevy etnokulturních tradic. 

Při zamyšlení nad spoluprací jubilujícího bratislavského Ústavu etnológie 
Slovenskej akadémie vied a našeho brněnského pracoviště Etnologického 
ústavu Akademie věd České republiky se mně bez přemýšlení vybavilo hned 
několik příkladů a situací pracovních či společenských natrvalo uložených 
v paměti. Vzápětí jsem si však uvědomila, že to nejsou jen dotyky meziústavní, 
ale že to byla všechna ta rozmanitá setkávání po léta prožitá ve společném státě 
i v čase po jeho rozdělení. Byly to konference – kolikrát se nezapomenutelně 
třeba ve Strážnici nebo ve Smolenicích debatovalo do noci, jaké jsme rozvíjeli 
teorie a na závěr zpívali písně – festivaly, společenské akce, plesy, oslavy 
narozenin, exkurze. A nerozlučná přátelství k tomu patří. 

Když zúžím pohled na spolupráci našich dvou pracovišť, rýsuje se jednak 
v rámci širších projektů či kolektivů při zpracovávání témat spadajících pod 
společnou střechu úkolů bývalých „pětiletek“ či komisí, jakou byla například 
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Mezinárodní komise pro studium lidové kultury Karpat a Balkánu, jednak mezi 
dvojicemi a neformálními skupinkami, a také v rovině oficiálních zastoupení 
například ve vědeckých a redakčních radách nebo hodnotitelských komisích – 
teď mám na mysli zejména období posledních let. Přitom brněnské odvětví 
etnomuzikologie a etnochoreologie někdejšího Ústavu pro etnografii a 
folkloristiku (ÚEF) reprezentované vedle Karla Vetterla zejména Zdenkou 
Jelínkovou, Olgou Hrabalovou a Martou Toncrovou spolupracovalo zejména 
s Ústavem hudobnej vedy, neboť do něj bylo po zřízení Akademie věd 
včleněno bratislavské pracoviště Státního ústavu pro lidovou píseň (na rozdíl 
od pražského a brněnského, která se stala součástí ÚEF).  

Toto moje rozjímání neusiluje o charakter příspěvku k dějinám oboru; 
opírajíc se o vlastní poněkud ochabující individuální paměť vzpomenu 
některých, alespoň z mého pohledu výrazných momentů a výsledků výzkumů a 
bádání. Jako mladá adeptka oboru jsem se v polovině 70. let minulého století 
zúčastnila výzkumu lidové prózy na moravsko-slovenském pomezí v dost 
dobré, ovšem jen napůl oficiálně uznané společnosti Viery Gašparíkové, Marty 
Šrámkové, Jaromíra Jecha a Oldřicha Sirovátky. Z Velkých Karlovic jsem si 
vedle nezprostředkovatelného zážitku z vypravěčských besed pro sebe odnesla 
trapas, když jsem se vložila do debaty o místních pověrečných postavách a 
projevila totální neznalost místní bytosti „slibky“. Publikace, jako například 
Šest černých kohoutů. Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic (1986), kvalitní 
fotografie a magnetofonové záznamy ve sběratelských fondech zůstávají jako 
svědectví tehdejší výzkumné akce.  

V 80. letech se stal ztělesněním spolupráce obou pracovišť Andrej Sulitka, 
jehož „Doktormutter“ byla paní kolegyně Soňa Burlasová. Byla to doba 
všelijakých protestních akcí, k nimž se paradoxně řadí i aktivity brigády 
socialistické práce (BSP) Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Vedení tenkrát 
nepřálo kontaktům s Bratislavou, a tak šikovně vymyšleným a zdůvodněným 
výjezdům brněnského pracoviště do Národopisného ústavu (25. 11. 1983) a 
Národopisného ústavu do Brna nestálo nic v cestě. V kronice BSP čteme: 
„…jsme byli přijati zástupcem ředitele a vedoucím oddělení folkloristiky PhDr. 
Milanem Leščákem, CSc., který nás informoval o zaměření a pracovních 
výsledcích… Beseda s pracovníky ústavu se setkala s živým zájmem a do 
budoucnosti by bylo vhodné uvažovat o družební spolupráci s Brigádou 
socialistické práce oddělení folkloristiky Národopisného ústavu SAV“. A hle! 
O pár stránek dál potvrdili svými podpisy „Priateľské stretnutie bratislavských 
a brnenských národopiscov v Brne dňa 30. mája 1984“ následující hříšníci: V. 
Gašparíková, M. Šrámková, S. Burlasová, O. Hrabalová, A. Navrátilová, M. 
Toncrová, H. Bočková, V. Šepláková, J. Kosíková, D. Luther, M. Leščák, H. 
Hlôšková, J. Podoba, J. Pospíšilová, M. Kosová. Mně se dostalo té cti, že jsem 
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mohla doprovodit paní Máriu Kosovou od nádraží a asistovat paní Olze 
Hrabalové při vaření guláše. Oba zážitky patří do kategorie nesmazatelných. 

Výzkumy obou našich měst, konference, pódiové i zákulisní debaty, 
sborníky a nakonec knihy Taká bola Bratislava (1991) a Město pod Špilberkem 
(1993), to je jedna kapitola, která obě pracoviště, domnívám se, sblížila a 
poskytla témata k nekončícím diskusím. Při naplnění Sirovátkovy koncepce 
brněnské monografie jsme v závěrečné publikaci dosáhli odlišného zpracování 
a vyznění, ale úmyslně přejatá grafická podoba spojitost zmíněných knih a 
bádání nezapře. 

Dalším zřetelně vymezeným společným tématem byly výzkumy obrazu 
Romů a Židů ve folkloru – slovenském a moravském. Podporovány grantovými 
agenturami si obě instituce i jednotlivci vycházeli vstříc při studiu materiálu a 
zpracování publikací. „Zvláštní poděkování patří PhDr. Evě Krekovičové, 
DrSc. za inspiraci, množství času věnovaného diskusím a velkou osobní 
podporu“, napsala v záhlaví své disertační práce Lucie Uhlíková, jedna 
z mladých osobností brněnského pracoviště.  

To je jen několik konkrétních příkladů, které nemohou mluvit za všechny, 
ale dokládají, jakým způsobem se naše kontakty tvořily a uskutečňovaly. 
Jazyková blízkost a územní sousedství naše odborné vztahy předurčovaly. 

Podobnost mezi češtinou a slovenštinou je prý zrádná pro dnešní děti. Ne 
však pro nás, kteří jsme delší část svého života žili ve společném státě navíc 
zastřešeni československou (i slovenskou) akademií věd. Rozumíme si slovem i 
písmem a dokážeme svým potomkům překládat slovenské večerníčky, i když 
běžíme o sto šest a meleme páté přes deváté, zatímco Slováci bežia o sto päť a 
trepú dve na tri. Na půdě našich ústavů a při společných setkáních táhneme za 
jeden provaz, popřípadě povraz a mám-li nyní možnost vyjádřit se k jubileu 
Ústavu etnológie Slovenské akademie vied, přeji Vám, kolegyně a kolegové, ať 
Vás neopouští nekonvenční myšlenky, ať Vám i nadále roste dorost a 
osobnosti, které hýbou vědou kupředu a Vám i nám přeji, ať sebe navzájem 
neopouštíme! 
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Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied a Ústredie ľudovej 

umeleckej výroby – spolupráca, osoby, kontakty 
 

Zora Valentová 
 
 
Kľúčové slová: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Ústav etnológie Slovenskej akadé-
mie vied, tradičné remeslo, tradičná výroba, tradičné techniky, praktická aplikácia 
etnografických poznatkov v praxi 
Key words: Regional Centre of Crafts, Institute of Ethnology at the Slovak Academy of 
Sciences, traditional handicrafts, traditional production, traditional techniques, 
practical application of ethnological knowledge  
 
In the retrospective, the paper outlines the co-operation of the Institute of Ethnology at 
the Slovak Academy of Sciences and the Regional Centre of Crafts (the state institution 
established in 1945 to support traditional handicrafts) since the establishment of both 
institutions. The emphasis is put on several active personalities and particular 
examples of co-operation in the areas of research and documentation of traditional 
handicrafts and techniques, popularisation, cultural education and application of the 
knowledge of material cultural heritage.  
 

Príprava podkladov k príspevku o spolupráci Národopisného ústavu SAV 
(NÚ SAV), súčasného Ústavu etnológie SAV, s Ústredím ľudovej umeleckej 
výroby (ÚĽUV) vychádzala predovšetkým z osobných spomienok 
a poznatkov dlhoročných pracovníkov ÚĽUV. Postupné zhromažďovanie 
faktov o pracovných kontaktoch oboch inštitúcií hodnotenie o bohatej spolu-
práci nielen spresnilo, ale, samozrejme, rozšírilo o zabudnuté a dávne aktivity 
alebo skromne odložené výsledky. Celou históriou ÚĽUV sa prelínajú osob-
nosti etnografov, ktorých mená sa spájajú s Ústavom etnológie. Treba zdôraz-
niť, že spolupráca bola vždy obojstranná a obojsmerná. Aj keď sa obom stra-
nám možno nie vždy dostalo rovnakého uznania, fakty a spomienky na osobné 
pracovné stretnutia a vzťahy prípadný povrchný pohľad korigujú. 

ÚĽUV vznikol v roku 1945 ako organizácia na podporu tradičných reme-
siel a výroby v oblasti výrobného družstevníctva. Až jeho začlenením do re-
zortu kultúry v roku 1954 došlo k takej zmene jeho činnosti, ktorá vytvorila 
veľký priestor pre odborné pôsobenie etnografov. Významnou súčasťou, dalo 
by sa povedať základnou v reťazi jeho činností, boli od počiatku výskum 
a dokumentácia tradičnej výroby so zameraním na praktické využitie ich vý-
sledkov v praxi – v práci výrobcov, výtvarníkov, vo zvyšovaní výtvarnej 
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i technickej kvality vyhovujúcej dobovým potrebám spotrebiteľa a používateľa 
ľudovoumeleckých výrobkov. V rámci poslania ÚĽUV sa tak vyvinuli aj ďal-
šie okruhy aktivít, v ktorých sa organizácia nezaobišla bez stanoviska etnogra-
fov. Prizývanie externých spolupracovníkov bolo nevyhnutné aj napriek tomu, 
že ÚĽUV samotný zamestnával vlastných odborníkov. Domáci pohľad bolo 
vždy prospešné rozšíriť o pohľad zvonku a vyhnúť sa prípadnej jednostran-
nosti pri posudzovaní niektorých otázok.  

Cesty sledovaných inštitúcií sa stretávali v osobách významných etnogra-
fov, ktorí pôsobili v oboch inštitúciách ako interní pracovníci. Spočiatku, zo 
začiatku 50. rokov 20. storočia, nastúpila na krátku dobu do dokumentačného 
oddelenia ÚĽUV Soňa Kovačevičová. Podstatne dlhšie pôsobenie je zazna-
menané u ďalších odborníkov, neskôr významných vedeckých pracovníkov 
NÚ SAV. Adam Pranda (ÚĽUV 1953–1961) ako vedúci výskumného oddele-
nia nielen riadil, ale sa sám aj podieľal na mnohých výskumoch. Okrem tema-
tických zúčastnil sa aj na systematickom výskume stavu ľudovej umeleckej 
výroby v rokoch 1958–1960. V rovnakom období ako výskumný pracovník 
pôsobil v ÚĽUV Pavol Stano (1954–1968), krátky čas aj Viera Valentová 
(1957–1959). Výsledky ich práce nie sú archivované len medzi výskumnými 
správami, ale materiál využili aj na publikovanie. Zásluhou Adama Prandu 
vyšla publikácia Slovenský ľudový textil (Martin 1957), ktorú spracoval ko-
lektív pracovníkov ÚĽUV. Autorsky rozšíril aj sériu brožúrok ÚĽUV 
o výrobných technikách. Známa je rozsiahla štúdia Pavla Stana v Slovenskom 
národopise 1970–1971, v ktorej spracoval výsledky systematického výskumu 
ľudovej umeleckej výroby na Slovensku uskutočneného cez ÚĽUV. 

Výskumná a dokumentačná práca ÚĽUV vyústila v konečnom dôsledku 
do rozsiahleho písomného, fotografického, kresbového a zbierkového fondu 
špecializovaného na tradičnú výrobu a výtvarnú kultúru ľudu. Jeho hodnotu 
ocenili nielen tí, pre ktorých v prvom rade vznikol – výrobcovia a výtvarníci, 
ale aj vedeckí pracovníci NÚ SAV. Najmä krojová dokumentácia vyzývala na 
štúdium a ďalšie spracovanie. Materiál z tohto fondu prispel k vypracovaniu 
publikácie Slovenský ľudový odev (Martin 1983) od autorky Viery Nosáľovej, 
známe krojové kresby spracoval Mojmír Benža v spolupráci s ÚĽUV do Mapy 
krojov (Bratislava 1993, 2000).  

Odborné zameranie vedeckých pracovníkov NÚ SAV a súčasne viac či 
menej intenzívne štúdium fondov ÚĽUV bolo tým optimálnym základom, 
ktorý zase ÚĽUV využil na výber členov do svojich odborných komisií, resp. 
poradných orgánov. Výtvarnú komisiu, kvalifikačnú komisiu a poradný zbor 
riaditeľa výdatne svojou účasťou skvalitňovali a profesionalizovali najmä Jar-
mila Paličková-Pátková, Ester Plicková, Viera Nosáľová a v súčasnosti Milan 
Leščák a Oľga Danglová.  
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Poradenstvo, konzultácie, odborná pomoc a expertízna činnosť však boli 
súčasťou vzájomných pracovných kontaktov aj mimo oficiálnych orgánov. 
Adam Pranda dlho po odchode z ÚĽUV sledoval činnosť a aktivity organizá-
cie, bol v styku s jej pracovníkmi, radil, pomáhal a inicioval napríklad publi-
kačnú činnosť.  

Najvýraznejšiu spoluprácu z vedeckých pracovníkov NÚ SAV mal 
ÚĽUV s Jarmilou Paličkovou-Pátkovou. Tesné kontakty a až kolegiálne pria-
teľstvá sa celkom prirodzene vyvinuli z problematiky ľudovej výroby 
a remesiel, ktorá obe strany profesionálne spájala. Teoretické zameranie ve-
deckej pracovníčky sa u nej prelínalo s praktickými stretnutiami s výrobcami 
ÚĽUV. 

Dlhoročná a až do súčasnosti pretrvávajúca je spolupráca Ester Plickovej 
s ÚĽUV. Kedysi ako členka a predsedníčka výtvarnej komisie sa dôkladne 
oboznámila so zákulisím jeho tvorivej činnosti, ktorú verejnosť poznala len 
z predajní. Výtvarné založenie tejto osobnosti a znalosť tradícií i rôznych vý-
tvarných smerov boli prínosom nielen pre samotnú činnosť komisie, ale aj v 
osobných diskusiách s výtvarníkmi ÚĽUV. Ester Plicková do súčasnosti so 
záujmom sleduje dianie v ÚĽUV, zúčastňuje sa na jeho podujatiach 
a publikuje v časopise Remeslo, umenie, dizajn.  

Pracovné kontakty už nie Národopisného ústavu SAV, ale Ústavu etnoló-
gie (ÚEt) SAV a ÚĽUV rozšírili v ostatných rokoch svoj obsah. Ten však ne-
súvisí s generačnou výmenou vedeckých pracovníkov, ale so zmenami 
v zameraní ÚĽUV a v koncepcii jeho činnosti. Oblasti, o ktoré sa spolupráca 
rozšírila, ponúkajú využitie teoretických vedomostí i praktických zručností 
v lektorskej, prednáškovej, publikačnej i výstavnej činnosti. Juraj Zajonc, 
Oľga Danglová a Mojmír Benža sú žiadanými, často zvanými externými spo-
lupracovníkmi a v ÚĽUV majú už takmer domovské práva. Rozšírenie tohto 
okruhu o ďalších odborníkov ÚĽUV vždy len uvíta.  

V spolupráci oboch inštitúcií v súčasnosti sú všestranné najmä aktivity Ju-
raja Zajonca. Svojou publikačnou činnosťou prispieva k formovaniu obsahu 
časopisu Remeslo, umenie, dizajn. Starostlivo a dôsledne spracovanými tra-
dičnými technikami rozšíril edíciu brožúr Škola tradičnej výroby a remesiel 
o dva tituly. Patrí medzi odborníkov, ktorým udelila akreditačná komisia mi-
nisterstva školstva súhlas na vykonávanie teoretickej i praktickej výučby 
v rámci kurzov tradičných výrob ÚĽUV. Na pôde ÚĽUV odzneli viaceré jeho 
prednášky, napríklad na konferenciách v rámci sympózií remeselníkov a 
v klube remesiel. Oľga Danglová popri bohatej publikačnej spolupráci zastu-
puje etnografickú obec vo výtvarnej komisii ÚĽUV. 

Akú podobu mala naopak spolupráca odborných pracovníkov ÚĽUV 
s NÚ SAV a s ÚEt SAV? Treba spomenúť predovšetkým spoluprácu Veroniky 
Komorovskej na spracovaní mapy pre Etnografický atlas Slovenska a ďalej 
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publikačnú spoluprácu Anny Chlupovej, Aleny Rybárikovej a Zory Valentovej 
na Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska. Rovnako Slovenský národopis a 
Etnologické rozpravy prinášajú články o témach z oblasti ľudovej umeleckej 
výroby, najmä po posilnení odborných radov ÚĽUV Martinom Meššom. 
K jeho osobe ako autorovi Virtuálnej galérie ľudovej umeleckej výroby 
v ostatnom roku intenzívnejšie smerujú kontakty tých pracovníkov ÚEt SAV, 
ktorí sa podujali byť spoluriešiteľmi obsahu tohto počítačového projektu.  

Dobré vzťahy oboch inštitúcií boli založené na dobrých vzťahoch ich pra-
covníkov. Tie často prechádzali za hranice úradnej spolupráce a vyvíjali sa 
v úprimné nezištné kolegiálne vzťahy. Tie príležitosti, ktoré priestor tohto prí-
spevku umožnil len stručne spomenúť, tvorili rámec rôznych stretnutí, pozná-
vania, vzájomného obohacovania a pomoci. Tak treba chápať celý proces pes-
trej spolupráce a dúfať v jeho pokračovanie. 
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The senior ethnographer PhDr. Božena Filová, CSc., the Corresponding Member of the 
Slovak Academy of Sciences (born in 1926), had been the Director of the Ethnographic 
Institute SAS (today the Institute of Ethnology SAS) in Bratislava during the period 
1958-1989. The interview brings her memories and evaluation of the important moments 
of the Institute history as well as professional and subjective arguments concerning 
development and trends of ethnography as an academic discipline in Slovakia. It reveals 
also social and political aspects of scientific work and relationships in the academic 
working place.  
 
  
Tešili sme sa ako malé dievčence. Bolo januárové poludnie, pri bratislavskom 
jazere Štrkovec nám cestou k pani Filovej vŕzgal sneh pod nohami a svietilo 
jasné slnko. Ako keď idete do chrámu na kopci, trocha sa zatají dych, napína 
zvedavosť, aký bude výhľad. Výhľad osobnosti, aj vďaka ktorej sme my, žiaci, 
na ceste vedy o človeku, o národe. Privítala nás vrúcne, akoby sme prišli do-
mov. Sadli sme si za rodinný stôl, za ktorým sa veľa pamätá.  
„PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka Slovenskej akadémie vied, 
sa narodila v roku 1926 vo Vígľašskej Hute-Kalinke. V rokoch 1958–1989 bola 
riaditeľkou Národopisného ústavu SAV. Predstavuje jednu z najvýraznejších 
osobností národopisnej vedy na Slovensku v 2. pol. 20. storočia. Zásluhou jej 
osobných a odborných kvalít i postojov bolo možné NÚ SAV nielen udržať, ale 
vybudovať z neho vedecké pracovisko, ktorého pracovné výsledky našli uznanie 
v domácich i zahraničných vedeckých kruhoch.”1 

                                            
1 Benža, M.: heslo Filová, 1995. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : Veda. 
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Nášmu stretnutiu predchádzal z redakčnej rady list, prosba o rekapituláciu, o 
osobný pohľad na dejiny Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Ochota, s 
ktorou sa delila, nám voňala ako čerstvý chlebík. Pred nami sedela vzpria-
mená, s úsmevom a žiarou – povedali sme si – veď je presne ako v encyklopé-
dii. Živosť, s ktorou nám rozprávala, otvárala v nás toľko ďalších otázok, že 
náš vnútorný dialóg s pani riaditeľkou nekončí.2  
 
B.F.: Odkiaľ začneme? Včera si hovorila, že ti nie je jasný zrod ústavu... No 
ale vôbec by som úvodom rada povedať, že to, aj keď nechcem, bude asi trošku 
rezumujúce, teda zostručnené, pretože to je príliš široká oblasť. A tých 40 ro-
kov v ústave je veľa, aby som náhodou niečo nezjednodušila, to naozaj ne-
chcem.  
Pre mňa, ako východisko k tomu, čo ma čakalo, bol veľmi dôležitý vstup do 
Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení. Nebudeme hovoriť 
teraz o tom, ako on vznikol, koľkí tam boli, ja poviem len to, že keď som tam 
v roku 1950 prišla, tam bolo akoby to, čo ja som na vysokej škole stále hľadala. 
Lebo ja som začala slavistiku, dopĺňala som to o národopis, a v tomto ústave 
boli už zrelé osobnosti. Ani neboli tak staré, ale boli zrelšie. A v prvom období 
prebiehali také metodologické semináre – čo všetko môže národopis vysloviť. 
A to bolo výborné, prebrali sme všetky smery, ktoré vo filozofii, 
v spoločenských vedách Európy boli. Myslím, že to muselo poznamenať takého 
mladého človeka, akým som vtedy ja bola. 
Bohužiaľ, to netrvalo dlho. V roku 1951 to skončilo, ústav bol zrušený 
a označený za buržoázno-nacionalistický vedný odbor. Ja doteraz neviem, 
odkiaľ to prišlo. Boli sme jediný ústav akadémie, ktorý takto dopadol. 
A povedala by som, doteraz je tým poznamenaný. Pretože v porovnaní 
s ostatnými ústavmi, ktoré vtedy v akadémii boli, mal veľmi peknú a dosta-
točne širokú koncepciu práce, ktorá samozrejme potom padla. Hneď ako bol 
ústav zrušený, urobili z nás národopisný kabinet, a pričlenili nás 
k Historickému ústavu. To znamená, že aj metodologicky sa to potom oriento-
valo prevažne ako historický vedný odbor. 
Vtedy akadémia veľmi, veľmi utrpela. Odišlo aj z iných ústavov veľa, dalo by 
sa povedať, zrelých osobností Slovenska. Bola to deštrukcia akadémie a aj keď 
sa použili, akoby som to povedala, metódy, ktoré človek vtedy, ako mladý 
človek na obranu pravdy mal, proste sa upozornilo na to, že takáto deštrukcia 
vedy nemôže byť, nedalo sa tomu zabrániť. Dokonca to napríklad pre mňa 
znamenalo existenčné ohrozenie. Lebo som prišla zo štúdií z Prahy ako svedok 
takej povojnovej eufórie, ktorá rozhodne v Prahe a v Československu bola. 
Nerozmýšľalo sa, či je to stranícky program, nešlo o to, kto má aký svetonázor. 
Išlo skôr o to, že jednoducho už nebolo vojny a bolo možné robiť čosi pozi-
tívne. A mňa toto držalo, v tom mi Praha veľmi pomohla, okrem toho, že mi 

                                            
2 Myšlienky, ktoré nám v rozhovore obzvlášť rezonovali, sme uviedli v kurzíve. 
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dala možnosť širšieho pohľadu na odbor, čo chcem robiť, kde napríklad prvok 
istého antropologického prístupu bol veľmi prítomný. Čiže ja som vychádzala 
z toho, že treba brániť to, čo ten povojnový stav priniesol. A možnože to ma 
držalo počas celej mojej práce v akadémii – že treba za každých okolností, aj 
keby mal človek riskovať existenciu, brániť to, čo považuje za pozitívne.  
A veda rozhodne, tak ako sa začala vtedy vyvíjať, bola pozitívnou hodnotou 
Slovenska. Takže toto boli tie prvé kroky takého rozmachu a hľadania toho, čo 
môže tento odbor znamenať v súvise a v spolupráci s ostatnými vednými od-
bormi. 
H.T.: Ak by som sa mohla vrátiť, kto boli tie zrelé osobnosti? Kto robil tie 
metodologické semináre? 
B.F.: Tak hlavným nositeľom potreby metodologického ruchu, alebo ako by 
som to nazvala, bol profesor Melicherčík. On bol predsedom ústavu. Riadite-
ľom bol doktor Mjartan. Kým Melicherčík mal viac príklon k teoretickému 
zovšeobecneniu toho, čo sa spozná, Mjartan bol pragmatik. Jeden skvelý prag-
matik, ktorý reprezentoval európsku etnografickú líniu, kde sa išlo, nechcem to 
teraz znížiť, ale neviem to inak vyjadriť, k popisu javov. Toto sa spájalo, títo 
dvaja vo vedení. Potom tam boli z tej prvej fázy Rudolf Žatko, veľmi erudo-
vaný folklorista, doktorka Kolečányiová-Kosová, takisto veľmi erudovaný 
človek, ktorý mal túžbu poznať všetko, čo vedecké poznanie môže priniesť. 
Doktorka Kovačevičová, ktorá reprezentovala už ako mladá tie skúsenosti, 
ktoré boli na Slovensku vo vedeckej sfére v oblasti funkčného štrukturalizmu 
už rozvinuté. A ja ako mladý človek, ktorého oni prijali veľmi dobre. To boli 
otvorené, ja by som povedala radostné diskusie, pretože to bola tá túžba niečo 
spoznať. Naozaj bola poznamenaná povojnovou eufóriou.  
Ja som prišla ako absolvent štúdia nereformovaného. Ja som si mohla v Prahe 
zistiť, čo prednášajú zo sanskrtu, čo z dejín psychológie, čo z estetiky a to stálo 
za to.  
M.B.: A prečo ste si vybrali národopis?  
B.F.: Ja som si nevybrala národopis. Ja som išla študovať slavistiku, pretože sa 
mi zdalo – to bolo možno poznamenané knižnicou môjho otca, obyčajného 
dedinského učiteľa, ktorý mal v knižnici encyklopédiu a literatúru v rôznych 
jazykoch – že chcem spoznať to, v čom sú ľudia úplne totožní a v čom sa odli-
šujú. Ten etnický princíp mi už vtedy začal byť jasný. Čiže som si povedala, 
idem to spoznávať cez to, čo som ovládala. Jazyk som sa naučila aj doma, 
slovanské jazyky mi boli blízke, išla som s tým, že idem ako porovnávacou 
metódou poznávať to, čo ľudstvo má spoločné. 
Dalo sa vtedy chodiť na rôzne prednášky, najprv som začala literatúru, tá mi 
bola nejaká suchá, jazykoveda potom tiež bola mi suchá. A v oznamoch som 
zistila, že existuje národopis južných Slovanov. A keď som bola na prvej pred-
náške, profesor Chotek, ktorý svojimi prednáškami nás národopiscov potom 
predovšetkým viedol k entuziazmu, povedal, „tá slečna tam vzadu, kto to je?“ 
a proste on sa mi začal venovať. A takto som robila paralelne národopis a sla-
vistiku. 
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A samozrejme, že mi tá porovnávacia metóda ostala. Pretože vždy som sa bála 
toho, že niektorý jav ktorý my v teréne zistíme, budeme chcieť vyhlásiť za ne-
jaké obrovské etnické špecifikum len preto, že nepoznáme, ako je to inde. Čiže 
to potom aj viedlo k tomu, že sme – keď sa už začalo formovať nejaké centrum 
pre porovnávacie štúdiá – vytvorili napríklad karpatskú medzinárodnú komisiu. 
To bola jediná možnosť vtedy takto robiť a veľa sa na tom urobilo. O tom by 
bolo treba samozrejme hovoriť špeciálne. Ale predbiehame.  
 
H.T.: Hovorili sme o povojnovom nadšení a potom ako bol ústav zrušený 
a spravený z neho kabinet Historického ústavu. Ale stále mi nie je jasné, prečo 
práve národopis bol jediný odbor vyhlásený ako buržoázno-nacionalistický. 
B.F.: Neviem doteraz. 
H.T.: A nemáte indície? 
B.F.: Mám indíciu jedine takú, že takto bol zrušený ústav na Ukrajine. Čiže 
pravdepodobne ako obava pred tým, aby tu nevzniklo nejaké samostatné ná-
rodné hnutie. Neviem to pochopiť. Zisťovala som aj u ľudí, ktorí vtedy robili na 
politických miestach a mohli vedieť. Nie, neboli ochotní mi k tomu nič pove-
dať. Ani už po roku 1989. 
 
H.T.: Na druhej strane, keď si zoberieme význam našej disciplíny, dá sa po-
chopiť, aké politické dosahy môže mať. 
B.F.: Áno. Ona bola chápaná, čo je aj pravda, že môže byť veľmi významná, 
politicky argumentačná. A vidíme to vo svete. Lenže vidíme to aj paradoxne 
tak, že tam, kde sa neprijímajú poznatky etnografie, či etnológie, či kultúrnej 
antropológie, vznikajú veľké politické vojnové konflikty. Či začneš od Kaukazu, 
ideš až do... prečo nechcú počúvať? Čiže je ona vo svojom vnútornom náboji 
politicky zneužiteľná, ale môže byť v dobrom slova zmysle politicky aj využi-
teľná. Zvlášť, ak bude upozorňovať na to, čo v tradíciách má silu progresivity, 
teda životnosti, určitej kvality života a čo je v tradícii regres. Tradícia je taká 
zvláštna, nebezpečná kategória. Pretože konzervuje aj to, čo by nemusela. Ale 
bez nej by ten svet asi veľmi nešiel dopredu.  
 
H.T.: V akých obdobiach ste mali pocit, že je na ústav vyvíjaný tlak zo strany 
vlády, a ako sa prejavoval? Čo vlastne chceli od nás ideológovia?  
M.B.: Na čo tlačili? 
B.F.: Tlačili na všeličo. Boli obdobia, keď napríklad bola snaha, aby grécko-
katolíci na východnom Slovensku sa stali pravoslávnymi. Bola taká požiadavka 
od jedného pracovníka na ústrednom výbore (Ústredný výbor Komunistickej 
strany Slovenska – pozn. red.), že náš ústav to má urobiť – vytvoriť Ukrajincov 
ako národ na východnom Slovensku. Čiže to boli predovšetkým nepredstavi-
teľné zjednodušenia... Ale proti všetkému takému sa dalo brániť. Proti všet-
kému. Aj tam bolo treba. Pamätám sa, že som povedala, že národ sa nevytvára 
umele. Ten tlak bol veľmi veľký a silný vtedy. Neslobodno však pripustiť hlú-
posti. Kým človek je na tom mieste, tak možno predovšetkým drobnými 
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krokmi, o ktorých doteraz nevie množstvo mojich kolegov, brániť uplatneniu sa 
hlúposti a nebodaj aj horšieho ako hlúposti. Spoločenské vedy vždy boli súčas-
ťou ideológie. Vždy. A myslím, že aj sú. 
 
H.T.: A v čom inom ešte sa prejavoval ideologický tlak?  
B.F.: Podľa toho, aké priority si stavala komunistická strana, také mali plniť aj 
tieto ústavy. 
H.T.: A ako to vyzeralo?  
B.F.: Ústav mal vždy niekoľkonásobné vedenie, vždy bol začlenený do neja-
kého kolégia. My sme boli veľmi dlho začlenení do pražského ústavu, pretože 
tá samostatnosť Slovenskej akadémie bola relatívna. To ovplyvnilo aj spôsob, 
ako sme začali uvažovať o tom, čo treba robiť... teraz by som išla trošku váž-
nejšie k tomu postupu prác, ale predtým, ako budem o tom hovoriť, musím 
povedať jednu vec: Ja som mala nepredstaviteľné šťastie, a môžem to opakovať 
niekoľkokrát a veľmi mi to pomáha v súčasnosti, že som sa dostala do okruhu 
silných a hodnotovo ucelených osobností. Tí moji kolegovia mali vzťah k vede 
ako k tvorbe. Tvorba vždy je trápenie aj slasť. A to znamenalo, že naše stretnu-
tia, poväčšine na deväťdesiatpäť, možno viac percent, to bolo vždy spoločné 
hľadanie toho, čo by najviac sme chceli vedieť. Alebo čo najviac teraz tá doba 
potrebuje.  
Keď sa vrátim k tomu prvému obdobiu, uvedomili sme si, čo my nemáme 
v porovnaní napríklad s Maďarmi, s Čechmi, s Poliakmi: slovenská etnografia 
nemala v minulosti možnosť inštitucionálne pôsobiť. Okrem Matice slovenskej 
nemala. Čiže, to, čo sa o slovenskom teréne napísalo, bolo buď v Čechách, 
v Maďarsku, čiastočne v Poľsku, ale na Slovensku veľmi málo. Čiže sme si 
uvedomili, že my musíme získať a spracovať tie základné poznatky 
o Slovensku. 
Lenže prudká zmena, v ktorej sme sa my nachádzali, celospoločenská, kde boli 
prudké zmeny vidieka, tá nás upozorňovala na to, že nielen hľadaj to, čo je 
archaické, ale si všímaj to, čo, preboha, sa to deje, veď to ešte stále má nejakú 
pospolitostnú hodnotu. Tie zmeny neboli len zmeny života jednotlivca. Tie 
zmeny boli zaujímavé tým, že vždy akoby sa potvrdzovali v tých iných ľuďoch. 
Tie zmeny v živote jednotlivca, životného štýlu, bývania a tak ďalej, všetkých 
tých prvkov.  
Čiže my sme vďaka tomuto, tejto zvláštnej, povedala by som ekológii mravnej 
či akej, neviem, ktorú sme my mali v ústave, my sme sa dohodli, že ideme 
paralelne. Základné diela a pokus pochopiť zmeny. To nebolo vôbec jednodu-
ché, lebo na to prvé sme ako tak mali výbavu v európskej etnografii. Ale na tie 
zmeny bolo treba poznatky z iných vedných odborov. Aj v tej prvej fáze boli 
treba poznatky iných vedných odborov, predovšetkým histórie, predovšetkým 
archeológie. Tam už bola potrebná akoby stála prítomnosť interdisciplinárneho 
prístupu. A bolo nás málo. 
  
M.B.: Kto ho zaručil, kto ho prinášal? 
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B.F.: Každý z nás. Každý z nás si musel hľadať cesty, kde sa to vyjadruje tak, 
aby to etnografia mohla využiť. Čiže podľa toho, ako sme mali viac-menej 
rozdelené témy, tak podľa toho sa to vlastne doplňovalo. Keď sa pozriete do 
časopisu Slovenský národopis, tak tam vidíte, ako sa v rubrike recenzie preja-
vuje, podľa mňa neobyčajne vysoká, schopnosť našich aj mladších kolegov 
hľadať etnografické poznatky v iných dielach, napríklad v literatúre, ale i 
v iných vedných odboroch. 
Ja som sa (už odkedy som začala robiť šéfredaktorku tohto časopisu, to bolo 
tuším v roku 1960) vždy tešila, keď prišla recenzia od Petra Salnera. Ten to 
vyňúral, objavil nejakú malú prácu a upozornil tým, aha, takýto prístup je 
možný. Viacero bolo takýchto kolegov. A ono to cez ten časopis išlo, takáto 
nejaká akoby skrytá orientácia: Hľadaj ďalej, lebo ak to chceš vyjadriť na 
úrovni, musíš poznať aj to ostatné.  
 
H.T.: Ako ste sa zamestnali v ústave? 
B.F.: Jaj, lebo ma žiadali. Myslím, že v Strážnici, kde sme išli ako pražskí 
študenti, tam bol profesor Melicherčík. Ja som nechcela ísť do ústavu, keď vám 
poviem. To keby žil doktor Mjartan, tak by vám povedal, aké listy mi posielali: 
tak teda nastúpite alebo nenastúpite... Mne sa vtedy zdala veda málo živá, málo. 
Tak by som to povedala.  
No a keď som sa tam dostala, tak najviac mi začalo chutiť, keď sme začali 
chodiť do terénu. Asi tí ľudia mi chýbali. Ale to nebol problém. To proste bola 
potrebná len nejaká adaptácia naučiť sa vedieť sedieť na tom pracovisku. Ja 
v tej Prahe som bola taká veľmi pohyblivá..., som všeličo musela robiť, aj si 
zarobiť na seba, aj učiť iných. Takže, to je asi také príznačné pre mladého člo-
veka, že? 

H.T.: Ako ste sa stali riaditeľkou? 
B.F.: To súvisí asi s tým, že ja som bola orientovaná svetonázorovo asi v kom-
binácii nejakého prvotného kresťanstva s Dostojevským, s tým životom na 
dedine. Tam som vyrastala a rada som pozorovala každodenný život, veľmi 
rada, veľa mi to dávalo. Aj som sa zúčastňovala všetkého možného, vrátane 
prác poľnohospodárskych. A táto orientácia na úctu k obyčajným ľuďom, to je 
asi ten základ. To bol a doteraz je asi zdroj môjho sociálneho a humanistického 
vnímania sveta. A v roku 1948 v Prahe (nechcela som vstúpiť do komunistickej 
strany predtým, a najmä v Prahe nie...) bol taký hromadný vstup do Komunis-
tickej strany Československa. Nemôžem povedať, že nátlakový, to by nebol 
dobrý výraz. Hromadný. Bol to prevrat. 
No a táto moja orientácia vrátane členstva v strane, tá je asi základom toho, že 
mňa ako komunistku vybrali v roku 1958 za riaditeľku, pretože Mjartan, ktorý 
dovtedy riaditeľoval, dostal infarkt, angínu pektoris. A navrhol mňa. 
On ma navrhol a on mi bol až do konca svojho pôsobenia v akadémii starší 
kolega, skoro by otec, ktorý bol ku mne veľmi prísny. Ale keďže on vždy mal 
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rád mladých ľudí a vždy mal rád nové témy, tak to bol ten človek niekde vedľa 
teba, ktorý vždy tam bol. To bol absolútne férový vzťah otca k dcére. 
 
H.T.: Z koho všetkého mohol vyberať? 
B.F.: Nebolo tam. Nemali sme. No, Melicherčík musel odísť pri deštrukcii 
akadémie, odišiel na fakultu, Kovačevičovú vyhodili, Kosovú vyhodili. Zlikvi-
dovali skoro ústav. Nemali z koho...., nemal koho vybrať ten Mjartan, nemal. Ja 
som nechcela byť riaditeľkou, ja som povedala tak po slatinsky, kde som vy-
rastala, že ani za tisíc pánov bohov nie, že to nebudem robiť. Ale neviem ako, 
proste mi povedali: „Teraz pracovisko máme. Tak a sa budeš dívať, že to 
padne?” Asi takto ma k tomu viac-menej donútili. Primus inter pares – prvý 
medzi rovnými. To bolo moje vnútorné odôvodnenie tohto rozhodnutia. 
Kedy som sa začala identifikovať s funkciou riaditeľky? Keď sa začala robiť 
koncepcia vedy. Keď som si uvedomila, že ústav ako hlavné pracovisko má 
zodpovednosť aj voči okoliu. Navyše my sme vždy mali na pamäti, čo nás 
Mjartan naučil, že ak tie poznatky, ktoré máš, neaplikuješ, tak nestojíš za nič. 
Čiže my sme, napríklad po výskume v baníckej dedine Žakarovce, urobili aj 
výstavu. Ale nielen, že sme ju urobili, my sme ešte tĺkli klinčeky k panelom. Tá 
spolupráca s múzeami bola absolútne ako sine qua non. Čiže tá aplikačná sféra 
bola prítomná možno aj pri tvorbe koncepcie.  
No ak som si teda obľúbila už potom túto funkciu, ja som sa potom ešte nie-
koľkokrát vzdala. Ja som chcela robiť vedu, ja som nechcela robiť funkciu. Nie. 
Ale potom už z predsedníctva akadémie takí starší akademici, ktorí mali ku 
mne podobný vzťah ako mal Mjartan, povedali, „no nevydržíš, no nevydržíš 
to?“ A proste tak sa stalo, že som to robila príliš dlho, ale jedinú radosť, ak som 
mala, tak to bolo to, že rozmýšľať o tej koncepcii bola pasia. 
A to sa dalo cez ústav, ale potom najmä cez ten časopis. Pretože ak chceš pri-
praviť štyri čísla do roka, musíš sa dívať na koncovku, kedy to vyjde. Čiže pol 
roka dopredu musíš mať výsledok. A to ťa viedlo tak skoro manažérsky už na 
tú dobu, že robíš projekt: nie teraz ako čo bude, ale čo by malo byť a teraz na to 
objednáš texty, pôjdeš za mladými a povieš, „vieš čo, mal si pekný článok, 
urobíš to? Pôjdeme na to.“ No proste takýmto spôsobom. 
Hľadať priority. No a tým trošku predbieham. Po ťažkej dobe, po roku 1968 
ústav mal byť znovu zrušený. V roku 1970 padlo jedno rozhodnutie priamo na 
predsedníctve akadémie aj s uznesením, že mal byť ústav zrušený a časť z neho 
mala byť tuším pridelená na fakultu. Vtedy bolo treba brániť sa, hlúpo poviem, 
útokom. Pozitívnym útokom, že sme si povedali, ak by nás nezrušili, budeme 
robiť toto a toto. Vtedy sme vymysleli atlas, vtedy sme vymysleli takú koncep-
ciu, že bola tu teória a metodológia, bol základný výskum, bol porovnávací 
medzinárodný výskum, a bola súčasnosť. Asi takto sme šli. A vtedy sa začali 
k nám hlásiť kolegovia z Čiech, až sme sa stali na určitú dobu ústredným pra-
coviskom československého národopisu. 
 
H.T.: Čiže to bola taká prevencia pred zrušením?  
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B.F.: Tým, že sme to vymysleli. A keď sme sa išli brániť, lebo to bolo treba sa 
ísť brániť, tak sme hovorili, ale veď nás čaká toto a toto! Tu máme také vý-
sledky, tu máme projekt pre atlas, tu máme regionálne monografie, a tak ďalej.  
To nám strašne pomohlo. Preto konflikt, nech žije konflikt. Ale treba z neho 
vyjsť. Fakt, že nech žije konflikt, lebo inak si neuvedomíš, čo všetko vieš, alebo 
čo všetko môžeš povedať. A aby som to spresnila, v tom 70. roku sme sa teda 
ubránili, to nebolo vôbec ľahké. A boli asi len traja-štyria ľudia z ústavu, ktorí 
jednoznačne bojovali za to, aby ten ústav ostal, ostatní boli takí, nemám iný 
výraz, mierne ustráchaní. Čakali, ako sa to vyvinie. 
A v tom období sa začal tvoriť štátny plán základného výskumu. Vtedy sa 
veľmi začal preferovať základný výskum napríklad v medicínskych vedách. 
A treba si uvedomiť, že my od roku 1953 sme boli súčasťou veľkej akadémie, 
kde boli všetky vedné celky, teda nielen spoločenské vedy. Tam ten základný 
výskum bolo treba (vzhľadom na pomerne už extenzívnosť výskumu) plánovať 
a vytvoril sa štátny plán základného výskumu. A vtedy my sme využili tento 
náš projekt obrany, a tak sme sa stali vlastne koordinačným pracoviskom. 
Ale to bolo potom veľmi milé. Lebo to bolo treba v noci letieť do Prahy, aby 
nám to Praha schválila. Všetko ešte Praha schvaľovala. Všetko. A my sme 
pomohli neskoršie pražskému ústavu, keď naňho bolo zle, tak ho zachrániť. 
 
H.T.: Ako? 
B.F.: Tak, že ma poverili posudkom na ústav. Mne pomohlo to, že som poznala 
Prahu, ako by som povedala, ekológiu tých elít. A bolo treba povedať, že český 
národ potrebuje svoj vlastný etnografický ústav. Ale oni nemali až taký ťažký 
problém, ako sme my mali v tom 1970. To bolo naozaj úplne ohrozené.  
 
M.B.: Ja by som sa chcela opýtať, kto boli tie osobnosti po tom roku 1968, 
ktoré sa tak pulzujúco pripojili k vytvoreniu koncepcie štátneho plánu vý-
skumu, keď tam už nebola, ja neviem, Kovačevičová? 
B.F.: Ona už tam znovu bola, pravdaže bola. Veď my sme aj Kolečányiovú 
zobrali na výskum baníckej dediny Žakarovce. A ona bola poverená prípravou 
rozprávok wollmanovského výskumu.  
H.T.: A ako sa ich podarilo dostať naspäť? 
B.F.: No, podarilo. Najprv externe jej dáš nejakú úlohu. A potom pri najbližšej 
príležitosti povieš, však túto úlohu môže robiť jedine Kovačevičová. To bol 
prípad atlasu. To vždy ale musí robiť ten, kto vedie ústav. Vždy musí povedať 
buď áno, alebo nie.  
 
H.T.: A pred kým ste museli toto rozhodnutie obhajovať? 
B.F.: Predovšetkým pred tými, ktorí rozhodovali o personálnych veciach 
v akadémii, čiže to boli naše nadriadené orgány. Kádrové oddelenie. A veľmi 
jednoznačne o tom rozhodovalo oddelenie vedy na ústrednom výbore. Ale 
zaujímavé, po 1968. roku tam bol jeden osvietený človek, ktorý napríklad po-
mohol tomu, že Kovačevičová dostala úlohu vedúcej projektu atlasu. 
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M.B.: Čiže to neboli vedci. 
B.F.: To boli aj vedci. To vždy musí byť garnitúra. To vždy musíš nájsť tých 
ľudí, ktorí jednoducho fandia tomu, že tu ide o vec, ktorá je potrebná. A ten 
strach, že nakoľko ty budeš postihnutá ako riaditeľka, ten musí ísť niekde do 
pozadia. Čiže to, aby som sa vrátila a konkretizovala, keď ja hovorím o tej 
zvláštnej dobrej ekológii, keď sme radi chodili do ústavu, tam už bola Kovače-
vičová. Kovačevičová vedľa Mjartana, to bol taký nosný stĺp. Veľa vedela, 
mala v sebe to, čo musí mať vedec. Túžbu poznávať. A vedela okolo seba vytvo-
riť tím. Takže toto tu bolo.  
Ale viete, ono sa to prenášalo aj do takého života mimopracovného. My sme 
vedeli, kto kedy čaká dieťa, veď my sme tam boli všetko mladí ľudia. Dokonca 
sa hovorilo, že to je ústav na rodenie detí, pretože tam bolo veľa žien 
a samozrejme, že mali deti. A aj keď nechceli mať deti, tak bolo treba povedať, 
že, ak si žena, neoklam sa, pretože aj ako vedec nebudeš až tak dobre vnímať 
veci, ktoré skúmaš. Čiže my sme to, keď nás nazývali ústav na rodenie detí, 
prekonali šťastlivo. A to boli kvalitní ľudia. To bola Emília Horváthová, Viera 
Nosáľová, Viera Urbancová, Ester Plicková, Jarmila Paličková, Viera Gašparí-
ková, Soňa Burlasová, Viera Valentová, Hela Prandová, Adam Pranda, určitú 
dobu Ján Podolák a ďalší mladí kolegovia, no keby som to mala všetko meno-
vať... To každý v sebe niečo niesol. Oni boli dobre pripravení, možno ešte 
preduniverzitne.  
To vždy záleží na tom, že sa dá nejaká skupina dokopy a zdá sa im málo to, čo 
vie. Bolo jedno obdobie, keď nastupovali taká generácia – Leščák, Švehlák, 
mladí. Ja som videla, že niečo chýba v poznatkoch tej generácie. Tak som uro-
bila taký jeden pokus, že som povedala, že „nemáte komplex menejcennosti na 
internátoch, keď sa rozprávate napríklad s fyzikmi alebo s chemikmi?“ A často 
sme sa stretávali, tí mladší, ešte aj Stano Dúžek tam jeden čas chodil. Viacerí 
mi vytýkali „a čo sa babreš s tými mladými“. Ale malo to zmysel. To patrí asi 
k vedeniu pracoviska, že musíš vedieť, kto má ešte nejaké medzery. Najmä 
mladý človek... ako, akým šikovným spôsobom ich doplniť tak, aby on chcel. 
A toto bolo účinné úžasne. Pamätám sa, ako tam sedeli, mali sme málo prie-
storu, také nejaké kreslo... Tak toto všetko patrilo k vytváraniu toho podhubia. 
Nechcem to idealizovať. Bol to orchester. Tam sa potom hralo. Tak sa vytvá-
ralo prostredie, ktoré sme v ústave nazvali oázou. 
Veď čo všetko ten život priniesol. Ja som prežila rôzne prevraty. Ani ten pre-
vrat v roku 1948 nebol, bože, dobrý. To si spomínam. Tam sa vyhadzovalo 
v Prahe z fakulty o dušu. Viac ako tu, myslím. Aj po tom šesťdesiatom ôsmom 
to nebolo ľahké. To bolo veľmi napäté. Tam bolo treba zachovať si chrbtovú 
kosť tak, že človek povedal nie, aj keď chceli vyhodiť ľudí. Ak ich vyhodíte, tak 
spolu so mnou. To sa dalo vtedy, ak si cítil mravnú dôveru, súhru, a preto aj 
spoluzodpovednosť za kolegov. 
 
H.T.: Čo to znamená?  
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B.F.: Mravná? Hodnotová. Za prvé vzťah tím – jednotlivec. Tímová robota a 
práca jednotlivca. Tam sa to muselo prelínať, prelievať poznatky. To nás ešte 
Mjartan naučil, že keď sme urobili nejaký výskum, to sme si sadli a zhodnotili 
sme, kto čo získal. Ak sme došli na nejaké myšlienky, nenechali sme si ich sami 
pre seba. Odovzdali sme ich. A teraz si predstav, ako narastali poznatky toho 
kolektívu. To bolo nejaké také vzájomné učenie. V tom sme my potom pokra-
čovali. Porady oddelení išli v tejto línii. Čiže už to je nejaká hodnotovo pozi-
tívna orientácia, že si v určitom začlenení a chceš poznať, chceš sa vzájomne 
obohacovať.  
Čiže ten, kto tam prišiel, a nechcel tak robiť, tak si musel zvyknúť, že je tu tím. 
Okrem toho treba si uvedomiť, že to obdobie, ktoré som spomínala, keď bolo 
treba robiť veľké syntetické práce, tam by jednotlivec sám nič neurobil. Už len 
vytvoriť napríklad štruktúru syntetického diela, akým bola napríklad Slovenská 
vlastiveda, alebo regionálne, alebo malé monografie. To všetko vyžadovalo 
vzájomné poznanie toho, čo vie historik, čo vie ten, čo robí hospodársku sféru, 
ten čo skúma, ako sa to prejavovalo v rodine... 
Ak by som ja mala charakterizovať prevažnú časť toho obdobia, ale i keď ja 
som v ústave bola, to bol kolektívny vedný organizmus. Vtedy sa niečo dokáže. 
Vezmite si atlas, veď tam sme aj metódy matematického modelovania museli 
používať, všetko brať, všetko to, čo interdisciplinarita poskytovala. 
 
H.T.: A v porovnaní s inými odbormi bol tento, tak z toho pociťujem, bol tento 
ústav špecifický a bolo tam niečo, čo na iných ústavoch nebolo?  
B.F.: No, povedala by som, jednoducho to, že tu nemôžeš na prvé miesto 
postaviť individualizmus. Čo je napríklad v literárnej vede, skoro by som pove-
dala, že potrebné. Ale keď tu skúmaš spôsob života, ktorý má rôzne elementy 
a tie elementy v živote tej malej skupiny tvoria celok, tak musíš to tak brať, že 
tu je tá vzájomná previazanosť elementov kultúry každodenného života. 
 
M.B.: Ale mne sa veľmi javí, že, navzdory tomu, že to bolo také podľa vašich 
slov kolektívne, je to obdobie mnohých osobností. 
B.F.: No tak, vieš, tam vyrastajú, sú slobodné. Tam sa nikto nebál povedať. 
A to môžem povedať s plnou zodpovednosťou, tam sa ani nepolitikárčilo. Tam 
mohol mať názory kritické, nikto ho nešiel udať. 
 
M.B.: Mohla by som sa opýtať, ako sa rozdeľovali témy, alebo ako sa jednot-
liví ľudia našli v témach? 
B.F.: Už keď sa prijímali, tak sa prijímali na tú tému, ktorá nebola obsadená. 
Čiže si zobral tú štruktúru, ako keď si vezmeš dotazník. Išlo sa podľa vnímania 
celku ľudovej kultúry a všetkých tých elementov, ktoré napríklad charakteri-
zujú dedinu. Čiže od výrobných sfér až po tanec. A bolo potrebné, aby neostala 
prázdna, teda neobsadená, určitá téma. Podľa toho sa potom ľudia hľadali na 
fakulte, alebo sa formovali cez vedenie fakulty, aby boli vedení k takejto špe-
cializácii. 
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M.B.: Takže cielený zámer bol v záujme veci. 
B.F.: Tak by som povedala. Áno. A to bola aj veľká súhra obidvoch týchto 
pracovísk. Pretože sme sa cítili v stave ohrozenia. Pretože my sme nemali napí-
sané veľké práce. My sme nemohli komparovať svoje poznatky. Bolo ich treba 
napísať. To, čo bolo publikované dovtedy, v matičnom zborníku, to boli dielčie 
poznatky, ale to nikdy nebol celok. 
 
M.B.: Navzdory tomu, že hovoríte, že bolo to obdobie vzájomné, predsa len sú 
obdobia, keď tam bolo viac napätia, alebo menej. 
B.F.: Poviem ti, čo nás stále ohrozovalo. Tie chrústy, čo vychádzajú každé štyri 
roky. Tak sa objavovali návrhy na buď zrušenie ústavu, alebo jeho zaradenie 
len ako nejakého oddelenia. Tie tu stále v našom povedomí boli. Čiže my sme 
boli v stálom strehu. Boli obdobia, keď sa nás zastali vôbec nie spoločenskí 
vedci. Keď sa nás zastal napríklad akademik Blaškovič, virológ.  
 
H.T.: Ako sa to stalo? 
B.F.: No vtedy to bol politický tlak, neviem prečo. V jednom období, tuším 
v roku 1964 bol tiež návrh na zrušenie. A on vystúpil na veľkej schôdzi 
a povedal, že každý národ musí mať takýto vedný odbor, ktorý o ňom bude 
hovoriť. No lenže to bol taký vedec a to bol taký predseda akadémie, že keď 
sme uverejnili v roku 1956 Banícku dedinu Žakarovce, tak nám zablahoželal do 
ústavu, že čo sme ako kolektív dokázali. Pretože on robil výskum kliešťovej 
encefalitídy, ktorá sa musela robiť tiež v teréne a tiež to musel robiť kolektív. 
Ja som mala skutočne jedno veľké šťastie, že keď ma už menovali do funkcie... 
a to bol tuším práve akademik Blaškovič... To boli starší páni, ktorí so mnou 
jednali s úctou, ale aj prísne. Napríklad otec dnešného predsedu akadémie, 
právnik Štefan Luby, keď som čosi tak naivne povedala, no proste niečo som 
nevedela, tak mi povedal, „ale boli ste menovaná, tak, musíte sa to naučiť“. 
Čiže, aj – nieže bič – výchova. Výchova, ale s dôverou. A to bolo nepredstavi-
teľné pre mňa, že ja som videla konkrétnych ľudí. Ako sa správajú, aké majú 
výsledky, a to, neviem ako by som to povedala... pre mňa bolo veľmi dôležité, 
že to neboli len tí kolegovia v ústave. 
No a tento akademik Blaškovič, teda keď takto vystúpil, tak nejaký pracovník 
ústredného výboru prišiel k nemu, alebo cez prestávku mu povedal, že „čo vy 
súdruh predseda máte s národopisom?“ A on: „To, čo by ste mali mať aj vy. 
Pretože každý národ má mať takýto odbor.“ To boli tie generácie poznamenané 
pozitívnym euforizmom po druhej svetovej vojne. 
 
M.B.: A virológ že háji etnológa, pretože on nevie, či zajtra nebude v takej 
situácii. 
B.F.: Nie, to v tomto prípade nebolo to. Títo lekári – on bol lekár – kedysi títo 
lekári mali vždy jeden odbor spoločenských vied, ktorý museli absolvovať, čiže 
oni mali širší rozmer ľudský. On napríklad keď vystúpil na celostnom zhro-
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maždení akadémie, každý sa tam našiel. Každý vedný odbor. On prejav hovoril, 
on ho nečítal. To proste boli tie typy slovenských osobností, čo vznikali zrejme 
ešte vedené dobrými gymnaziálnymi profesormi a dobrou motiváciou. 
M.B.: Bola chuť tvoriť.  
B.F.: Áno, tá tvorba, kult tvorby, to je slasť. To je svojho druhu slasť. To ti 
povedia aj psychiatri, že čo to spraví s mozgom.  
H.T.: Čiže nebol to váš osobný kontakt, ale ich zrelosť. 
B.F.: Áno. Ja som bola v Slovenskej akadémii vied a umení (SAVU), keď sa 
zakladala Slovenská akadémia vied. Vtedy každý, kto tam bol, dostal nejakú 
úlohu. Lebo SAVU vtedy nebol veľký útvar. Ale pri zakladaní SAV išlo už 
o všetky smery, od technických vied, prírodných až k spoločenským. Čiže aj 
toto dvíhalo človeka. A to je nie málo.  
H.T.: Pionierska generácia. 
B.F.: To bolo asi to, prečo som si povedala, že dobre, keď ma tam už menovali, 
tak fakt, že to má význam robiť. 
 
B.F.: Ale neodpovedala som na tú otázku, aké boli obdobia vývinu ústavu. 
Najmä snáď, keď bolo potrebné uznanie ostatných kolegov z iných úsekov 
akadémie. Veď predstavte si, veď my sme boli väčšinou mladí. Tam kto bol 
starší, bol jedine Mjartan. Lebo Melicherčík bol na fakulte. A teraz príde pred-
seda akadémie, zdvihne telefón, dokonca nám dali nejakú cenu. Tú niekto z nás 
musel prebrať. 
My sme nemali toľko finančných prostriedkov ako mali iné ústavy. Tým, že 
sme boli zrazení na dno. Pamätám, že som porovnávala, skôr som ticho hovo-
rila, lebo keď človek začne byť hlučný, tak to môže odpísať, ale snažila som sa 
upozorniť na to, že prečo my stále dostávame málo. Prečo máme nižšie platy. 
Pre ten rok 1951.  
Trošku sme boli bezprízorní. Neboli sme ako vedný odbor obhájení. Nemali 
sme za sebou práce, len dielčie práce. A tam vždy šlo o veľký boj o pozície, o 
peniaze, o miesta, o priestory. Bola možno nevýhoda, že ja, žena, som bola vo 
vedení. Nebolo to vôbec jednoduché byť medzi tými chlapmi. Hoci keď som 
vyrastala vedľa môjho brata Stana, bolo vždy veľa chlapcov, aj v Prahe, slo-
venská kolej, to boli chlapci väčšinou, ja som mala pocit, že tam mám 20 bra-
tov. Ale to je niečo iné, ako keď tu ide o vážne pozície. Ja som jedno obdobie 
bola jediná popri približne 50 riaditeľoch iných ústavov. 
 
M.B.: Keby ste mali povedať, ako ste sa cítili viac, či ako vedec, učiteľ... čo vo 
vás prevažovalo? 
B.F.: Vieš, možno to súvisí s tým, ako ja chápem život. Ja myslím, že život má 
pokračovať. To je vzťah k mladým, to je vzťah k starým. Proste nestaviam len 
na tejto chvíli. Ja už musím pripravovať ďalšiu chvíľu. Čiže ja neviem nakoľko 
je tam učiteľstvo, to sa nejako prelínalo. Asi v takej symbióze. 
A možno... oni niekedy, keď píšu o tomto období ústavu, tak hovoria, že som 
mala materský prístup... Ja neviem, ja myslím, že je to ženský prístup. Nielen 
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materský prístup. Proste, že žena inak vníma aj chyby niekoho. Lebo chce ich 
napraviť. Lebo chce, aby sa v úsilí pokračovalo. Jednoznačne som za konštruk-
tívne riešenie. Ale veľmi som chcela robiť sama nejaké témy. 
 
M.B.: Aké? 
B.F.: No robila som rôzne témy chtiac-nechtiac. Začala som vlastne už na 
fakulte v Prahe. My sme pri 700. výročí baníctva ako študenti urobili jednu 
publikáciu Lidová poesie hornická. V roku 1950 to vyšlo. To nás vtedy vypro-
vokoval hrad, Hradčany, prezidentská kancelária. Chodili sme do prezidentskej 
kancelárie hodnotiť výsledky našich výskumov. Vtedy sme si začali všímať, čo 
je to baníctvo. Všetky podmienky jeho života. 
No a potom, keď ma to už chytilo, ja som tam bola spoluautorka, tak som počas 
štúdia bola tri mesiace na práci v bani. Ale povrchovej bani. To bolo vtedy, keď 
nebolo uhlia. Bola hrozná zima, v Prahe uhlia nebolo a my sme vytvorili malú 
dievčenskú uhoľnú vysokoškolskú brigádu a robili sme na Mostecku tri me-
siace. A vtedy som požiadala starých baníkov, či by som nemohla sfárať do 
hlbinnej bane. Lebo som to chcela pochopiť. A tak som aj sfárala dolu do bane. 
Dosť hlbokej, Koh-i-nor, a poznala som, že je to veľmi zvláštna profesia. Oni 
denne konfrontujú reálny život, kde sú ohrození, s tým, čo si chtiac-nechtiac 
idealizujú, čo je hore. To je veľmi zaujímavé, to ma chytilo. 
Neviem presne, čím bola táto iniciatíva daná, či len týmto výročím baníctva, 
alebo to súviselo trochu aj s politikou, že sa do popredia dostávala robotnícka 
trieda ako vedúca sila spoločnosti, ako to vtedy bolo označované. My sme 
začali potom v ústave komparatívne robiť výskum robotníctva; takže to robili 
Praha, Brno, my sme robili, Nemci robili (profesor Steinitz), Rusi robili. My 
sme si to pripravili tak, niekedy v roku 1953, že bolo treba robotníctvo sledovať 
od zrodu až po jeho akoby takú profesionalizáciu v súčasnosti. Z toho sa poda-
rilo uskutočniť len časť, pretože úloh bolo veľa. Aj to nebolo jednoduché si 
uvedomiť, čo prevažovalo na slovenskom vidieku – roľníci alebo robotníci. 
Podľa mňa kovoroľníci. Čiže ten robotnícky princíp bol skoro v každej rodine. 
Bonita pôdy, tie malé výmery nezabezpečovali rodine živobytie. Čiže práca za 
mzdu tam bola prítomná. To bola prvá téma, ktorú som robila. Tým činom som 
sa nejako dostala bližšie k problematike rodiny, alebo mi bola pridelená. A tá 
ma dosť zachytila, vnútorne, pretože som si uvedomila, že to je vlastne miesto 
pôsobenia tradícií celého spôsobu života, tam to najlepšie vychytíš. Pretože, 
tam sa všetko deje. To je tá malá skupina, kde to môžeš zachytiť. 
Rodinu som potom robila do Československej vlastivedy, do Slovenskej vlasti-
vedy, kandidátsku prácu som o tom napísala, aj ma mrzí, že sa v tom nepokra-
čovalo, to ma bude mrzieť veľmi dlho, pretože tam by sa bolo dalo všeličo 
vystopovať. Všetky tie rôzne elementy spôsobu života sa stretávajú v rodine. Či 
ide o prácu i denný kolobeh. Je to proste jedna významná skupina. Potom som 
robila Slovákov v zahraničí. To bola tiež pekná téma. Tu na stole je môj veľký 
doktorát venovaný teórii a metodológii národopisnej vedy, ktorý som nepredlo-
žila na obhajobu. 
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H.T., M.B.: Prečo?  
B.F.: No lebo sa pýtaš ako pracovník ústredného výboru pri jednej z previerok 
na ÚV, ktorý mi vytýkal, že prečo som neobhájila doktorát. Lebo som robila 
koncepciu etnografickej vedy.  
Prácu bolo treba len obhájiť. Ale vtedy ma zvolili členom korešpondentom 
SAV, a som si povedala, bože, čo ja potrebujem?  
Čo som robila s chuťou, to bol príspevok s názvom „K niektorým aktuálnym 
metodologickým otázkam národopisnej vedy“, čo som mala na kongrese Únie 
vied antropologických a etnologických v Paríži v roku 1960. V ňom šlo, vzhľa-
dom na tú dobu, o vymedzenie pojmu ľud. Čo sa vtedy samozrejme stále obja-
vovalo, a myslím, že sa aj objavuje. To bolo pre mňa vtedy dosť podstatné si to 
vyriešiť.  
Okrem toho, tým, že sme boli veľmi dlho, až skoro do konca môjho pôsobenia 
v ústave, zaradení do kolégia histórie, vyžadovalo sa, aby historický princíp bol 
aplikovaný v našich prácach dôsledne. 
 
M.B.: Keď ste boli tlačení do historickej línie, ako ste vyriešili to napätie, aby 
ste sa mohli venovať súčasným témam a pretlačiť to? 
B.F.: To je dobrá otázka. Boli vážne diskusie najmä na kolégiách. Pretože oni 
jedno obdobie chceli, aby sme sa vlastne podieľali na historickom výskume ako 
len doplnok. Ale tu by som povedala, tak to trošku bude čudne znieť, že vtedy 
sa využila politická požiadavka venovať sa súčasnosti. To bola požiadavka, 
ktorá bola dôležitá pre všetky spoločenské vedy. Čiže, bolo treba hľadať uhol 
pohľadu našej vedy na súčasné procesy. To bolo nádherné, bolo to hľadanie.  
Napríklad pri jednom takom seminári jeden hovorí, „ale ja, ja to nespracúvam, 
ja to neviem.“ A ja som vtedy tak nahlas povedala, že jednoducho toto etnológ 
nemôže vôbec povedať. On nemôže nevedieť o niečom v súhrne spôsobu života, 
v kultúre každodenného života, alebo akokoľvek to nazveš. Terén ti to ukáže. 
 
H.T.: Ako ste sa pasovali s parceláciou tém, ktorá je pre nemeckú oblasť etno-
lógie príznačná? 
B.F.: To bola určité obdobie skoro hlavná etnografická koncepcia Európy. 
Znovu spomeniem Mjartana. Veľmi pomohlo to, že on ako profesor gymnázia 
robil niečo pre Maticu a musel vedieť, že v tom a tom múzeu je ten a ten a robí 
konkrétnu tému. Čiže on vedel o všetkých témach. On musel vedieť, že existujú 
aj rybárstvo, aj medovnikárstvo. To je tisícero drobných tém. Čiže to sme for-
movali ako každodennú samozrejmosť veľkých celkov, že nemôžeš si vytrhnúť 
jeden jav a len jemu sa venovať. 
To sme sa naučili aj pri atlase: keď vezmem ako konfrontáciu s našou pozíciou 
atlasu pozíciu etnografických atlasov iných krajín, tam sú vytrhnuté často len 
určité javy. Sme si vtedy povedali, nie, toto nie. Lebo už sme mali za sebou 
monografie lokálne a syntézy a tie nás viedli k tomu, že ak nepochopíš naprí-
klad - teraz poviem moju obľúbenú tému, ktorú sa mi nepodarilo dokončiť - 
jednodetný systém v kalvínskych a evanjelických lokalitách južného Slovenska, 
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nepochopíš úpadok poľnohospodárskej výroby v tých obciach, ich vymieranie, 
vnútornú valorizáciu atď. Bolo skutočne, nepreháňam, super mať raz do týždňa 
možnosť takto sa nadchnúť tým dovzdelávaním sa.  
 
H.T.: Riešili ste to tým stretávaním sa, výmenou poznatkov. Vy ste vlastne 
tvorili spolu jedného človeka, ktorý sa pozeral rôznymi smermi. 
B.F.: Áno, mne veľmi pomohlo to, že som robila dlhé roky, 30 rokov, šéfre-
daktorku časopisu Slovenský národopis. Tam mi prichádzali rôzne témy. A to 
bolo tiež moje dovzdelávanie sa. Pretože ja som mohla o tej téme vedieť 
z Prahy, zo štúdia. Ale nemusela som vedieť, ako je to modifikované u nás. 
Inak ešte, keď tak hovorím o tej šírke záberu, veľmi by som priala vysokoškol-
skému zákonu, aby sa vrátil k tomu, čo som zažila ja. V prvých rokoch do 
1948. Keď som mala ašpirantku jednu, raz sa ma pýtala, odkiaľ to viete? Ja... 
počkaj, poviem ti, namojdušu neviem, asi z Prahy. Ja som tam proste prešla asi 
všetky možné prednášky.  
A vôbec, tam bol ten kontakt s poslucháčmi. Už som spomínala, že som prišla 
na prvú hodinu národopisu Slovanov a profesor Chotek ma hneď tam zazrel, 
hoci tam bolo 50 ľudí, „koho pak to tam máme?“ O každom vedel. A s každým 
hovoril.  
 
H.T.: On v odbore cieľavedome tvoril školu.  
B.F.: On cieľavedome, viac nám dával tým entuziazmom ako nejakými kon-
krétami. Tak to je ten pán, ktorý do mňa najviac toho prvku antropologizmu 
vlial. On aj robil antropológiu a ja doteraz chápem našu vedu ako človeka 
v určitom celku. Interdisciplinárne, vrátane poznatkov zoológov.  
 
M.B.: Dá sa vidieť paralela medzi sociálnymi vedami a prírodnými vedami? 
B.F.: Určite. Najmä keď ide o reprodukciu. Keď vychádzaš už len z reproduk-
cie života zvieracej rodiny. A tam čo vidíš – status, funkcia rodičovstva – to je 
skoro imponujúce, to je obrodzujúce pre tento svet. Oni nezrádzajú ako rodičia. 
 
M.B.: A tie ďalšie témy, ktoré ste robili, chceli robiť, alebo aj túžili? 
B.F.: Veľmi zaujímavá bola problematika enkláv a diaspór. To bola vlastne tiež 
akoby objednávka. Začalo to nejakou spoluprácou s Maďarskou akadémiou 
vied, keď oni chceli veľmi skúmať Maďarov na Slovensku. A my sme si uve-
domili, že potrebujeme skúmať Slovákov v Maďarsku. A skoro by som pove-
dala, že ak chce etnograf byť dobrým etnografom (ale prepáčte, že hovorím 
o etnografovi a nie etnológovi, skoro najradšej by som hovorila šafárikovsky 
národopisec), tak veľmi mu prospeje, keď skúma tú spoločnosť v inom etno-
kultúrnom prostredí. Buď sa tam konzervuje, to obyčajne, to, čo tu už napríklad 
nebolo, alebo sa prudko inovuje a prudko adaptuje. V tom sú Slováci veľmi 
adaptabilní. Pracovne, kultúrne a teda aj svojím historickým etnickým vedo-
mím. Preto je veľmi málo Slovákov v Maďarsku. Ich bolo neobyčajne veľa. 
Jeden historik, keď sme túto problematiku preberali, tak mi, na otázku koľko 
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myslí približne, že ich tam bolo, odpovedal, že je to ako keď robíš moka kávu. 
To bolo celé pretečené slovanským elementom. Ale tá prudká zmena, ekono-
mické požiadavky ako asimilačné, spôsobili to, že tam skutočne je dnes Slová-
kov veľmi málo. 
Ja som potom robila veľmi zaujímavé výskumy vo Vojvodine, kde je iná situá-
cia, ale vďaka konfesionálnej pomoci evanjelickej cirkvi. Už len preto, že sa 
tam potrebuje čítať biblia v biblickej češtine. Na kázňach ich nabádali k tomu, 
aby sa nehanbili za to, že majú svoj jazyk. To sú veľmi zaujímavé poznatky 
z výskumu enkláv a diaspór. To sme robili kolektívne, ja som tam bola na opa-
kovaných výskumoch. 
No vezmime si na porovnanie napríklad historické etnické vedomie Maďarov 
a nedokonalé, najmä historicky, etnické povedomie Slovákov. Vyplýva z toho, 
že Maďari tisíc rokov boli inštitucionálne k tomu vedení. Tam sú napríklad 
mýty. Bez mýtov nie je bohaté a životaschopné historické etnické povedomie. S 
mýtami je to ako s tradíciou. Tradícia môže strašne brzdiť, škodiť, ale ak by 
nebola, tak ľudstvo nejde dopredu. 
 
M.B.: Akým témam by ste sa venovali teraz, keby ste si mali vybrať? 
B.F.: Asi taká predstava komplexnej ľudskej identity, nakoľko tomu môže po-
môcť tento odbor.  
Ja si stále myslím, že tento odbor strašne veľa môže. Najmä v takom etnose, 
alebo ako by sme nazvali náš útvar národný, ktorý vlastne len teraz zisťuje 
potrebu svojho národného obrodenia. Koľko bolo zásahov, aby neprežil. Čiže 
čo tu bolo? Tradície v spôsobe života, vo vedomí, v normách, v ľudovej etike, 
v obyčajovom práve...?  
Je to otázka ľudskej istoty, že niekam patríš. Tak ako že patríš do určitej rodiny. 
Ktorá uznáva dajme tomu takéto a takéto priority. Spontánnosť, úprimnosť, 
toleranciu, vzájomnú ochranu? Je to v oblasti hodnôt. Tradičné hodnotové 
orientácie sú historickým základom identity človeka, ale i národného celku. 
 
H.T.: Mrzí ma, keď si Slováci „kydajú” do vlastného hniezda. 
B.F.: Vieš, chýba nám poznanie. My nevieme, na čo máme byť hrdí.  
H.T.: Čo tvorí tú istotu, čo ten košiar.  
B.F.: A je to viac v oblasti duchovnej kultúry a nie inde. Nie ani vo fujare, ani 
v klobúčiku, ani v oštiepku. Skoro by som povedala, že my sme zatiaľ ako v nie 
šťastnej pozícii. Lebo my by sme chceli mať to povedomie niečím naplnené.  
 
M.B.: Mne sa páčilo čo ste povedali, že sa zabúdalo pri skúmaní napríklad 
robotníctva na rozprávanie, na príbehy. 
B.F.: Ja som bola okrem iného poverená prípravou rozprávok. To mi bolo 
pridelené, Mjartan rozhodol vtedy. Kosová neukončila rukopis v dohodnutom 
termíne. 
M.B.: Prečo to mala robiť pani Kosová?  
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B.F.: Lebo ona sa zúčastňovala ako študentka ale i neskoršie na wollmanov-
skom výskume.  
Keď už mi to dali, bola to tak ťažká úloha, bránila som sa... Veď ich bolo 
osemtisíc strán. A teraz to rozdeliť. To malo byť podľa môjho zámeru vedecké 
vydanie. Vyslovene vedecké. Ktoré malo ukázať na schopnosť a bohatstvo slo-
vesnej kultúry ľudu. Šlo okrem iného o to, ukázať schopnosť tzv. živého roz-
právania, vyrozprávania príbehu, zážitku, komunikačnej šikovnosti. To čo u nás 
dnes úplne zaniká asi aj pre túto škatuľu – televízor.  
 
H.T.: To mohol byť úžasný projekt. Mohol byť z toho napríklad lingvistický, 
dialektologický atlas Slovenska. 
B.F.: Mal to byť atlas. Keď sme dávali do tlače prvý zväzok, časť Orava, boli 
tam rozprávky o bohynkách, ktoré kradnú deti. Pracovníčka vydavateľstva 
rýchlo, rýchlo išla na ústredný výbor, že je tam pán boh. Tak nielenže nám 
rušili stále ústav, ešte aj tieto..., tieto rozprávky boli štyrikrát vo vydavateľstve. 
No ja som potom povedala, už nevládzem... 
Ja som ich začala robiť, pridelil mi ich Mjartan, keď som čakala dcéru, tá má 
teraz 46 rokov. A teraz to vyšlo. 
 
H.T.: No, áno, tretí diel vyšiel teraz, minulý rok. A potom boli tlaky vydava-
teľstva, aby to bolo v takej akože rozprávkovej, predajnej podobe? 
B.F.: Tak všetky tri zväzky upravila Viera Gašparíková. 
Nárečová podoba rozprávok bola krásna. A celý ten šmrnc bol niekedy práve v 
tom, že takýto výraz urobí tú rozprávku niečím poetizujúcim a estetizujúcim. 
Jazykovedci upravili text ako nárečovo čitateľný. To je však preč, takto to 
nebolo publikované. Navyše do všetkých troch dielov boli pripravené ilustrácie 
inšpirované výtvarným prejavom toho-ktorého regiónu (maľba na skle, ľudová 
keramika, drevorezba). Dúfam však, že to aspoň zostalo zachované niekde v 
archíve ústavu. Tie rozprávky ani keby boli bývali zakliate.  
No ale, vieš, odzrkadľuje to vzťah k tomuto vedeckému odboru.  
  
M.B.: S ktorými inštitúciami doma aj vo svete sa darilo dobre spolupracovať?  
B.F.: No budeme brať Čechov nie ako cudzích, boli naši. Veď tá spolupráca 
bola rôzna, najlepšia bola s inštitúciami z Moravy. Veľmi dobre sa spolupraco-
valo s Poliakmi. Potom najmä v rámci medzinárodnej komisie pre výskum 
ľudovej kultúry Karpát. Veľmi dobre sa spolupracovalo s ukrajinským 
a moskovským ústavom, najmä keď sme písali syntézu Národy sveta. My tam 
máme svoj úsek, svoj diel. Všetky slovanské národy spolupracovali na príprave 
trojdielnej Etnografie Slovanov. Jeho ďalší osud nepoznám. 
S Maďarmi spolupracujeme dlhé, dlhé roky. Bola medzinárodná komisia atla-
sová, to zabezpečovala Soňa Kovačevičová, kontakt s inštitúciou európskej 
etnografie. Ale oficiálna spolupráca bola v rámci socialistických krajín.  
 
M.B.: Mohli by ste priblížiť ako sa na pracovisku budovala knižnica? 
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B.F.: Knižnica akadémie mala svoju tradíciu v knižnici Slovenskej akadémie 
vied a umení. Tam boli diela, ktoré boli použiteľné aj pre nás. A potom boli 
paralelne budované knižnice v každom ústave, ktoré boli evidované 
v centrálnej knižnici SAV. Dalo sa to robiť i výmenou. My sme veľmi dobre 
prišli na to, že sme začali posielať náš časopis na rôzne inštitúcie. Za číslo 
dostaneš späť niečo, buď publikácie, alebo časopisy.  
H.T.: Keď ste si mohli vyberať, aké publikácie nakúpite, keď ste mali nejakú 
kvótu... 
B.F.: Naša veľmi dobrá pani knihovníčka, pani Kubová, ona urobila zoznam, 
dostalo to vedenie ústavu a vedenie oddelenia vyčlenilo prioritné tituly, lebo 
sme nemali až toľko peňazí. Tých ponúk bolo veľa. Takto sa budovala.  
H.T.: Kto rozhodoval, ktorým smerom sa bude nakupovať? 
B.F.: Obyčajne buď riaditeľ a vedúci oddelenia, podľa toho aké témy boli roz-
pracované, aby literatúra tomu mohla pomôcť. 
My sme náš časopis posielali tiež. Mne sa stalo, že keď bolo v roku 1966 zasa-
danie stálej rady antropologických a etnologických vied v Londýne, a prišli sme 
do kráľovského inštitútu. Ako sme sa predstavovali a povedala som Bratislava, 
londýnsky kolega na to „Slovenský národopis“.  
H.T.: To je pocta. To znamená, že oni to čítali a z tých resumé si robili pre-
hľad, čo sa robí. 
B.F.: No, dobre mi to padlo, vieš si predstaviť. A to bol posledný rok, čo som 
mohla ísť von, na západ. Môj brat odišiel v roku 1968 na západ a ja už som 
potom nemohla nikam.  
H.T.: A nechceli vás kvôli tomu aj vyhodiť úplne z funkcie?  
B.F.: Ale áno, áno, áno.  
H.T.: A ako je možné, že ste vydržali?  
B.F.: Ja som na to len, môžete, ale ešte ten návrh tu nie je... Vieš čo, boli takí 
nejakí osvietení akademici, ktorí sa ma zastali. Potom, čo ja viem, Válek nám 
veľmi pomohol. To proste boli ľudia, ktorí fandili niečomu a nie niekomu. 
H.T.: Nie že vám osobne, ale idei ústavu.  
B.F.: Idei ústavu, ale hádam aj mne osobne, ako... ako tomu, čo sa nebojí brá-
niť proti hlúpostiam.  
H.T.: Takže zo stretnutí, čo vás spoznali, bolo jasné, že toto je človek, ktorého 
nepustíme, len preto, že nám niekto povie... 
B.F.: Ale to bolo opakovane. Niekoľkokrát ma išli vyhodiť... 
 
H.T.: Spomínali ste už výstavy ako jednu z možných aplikácií našej vednej 
disciplíny. Aké iné formy ste využívali? 
B.F.: Ten, kto robil napríklad architektúru, ako bola, povedzme, Soňa Kovače-
vičová, musel získať kontakt na ľudí, ktorí usmerňovali vidiecku architektúru, 
typy. Upozorňovať na to pozitívne, čo z našich výskumov vyplynulo: ten, kto 
robil folklór hudobný, musel vedieť, že existujú festivaly Východná, že existujú 
Podpolianske slávnosti. Čiže toto bolo u každého skoro takto. Ten kto robil 
rodinu, nemal veľmi ako. Aj to sme potom už nejako cez zväz žien skúšali 
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vstúpiť do ich vedomia. Ale tam sme neboli veľmi obľúbení, lebo sme boli 
kritickí. Ten kto robil Rómov, bol členom komisie pri úrade vlády atď. 
H.T.: Pani docentka Horváthová, áno.  
B.F.: Hej. Ona tam bola dlhé roky členkou komisie. 

H.T.: Uvažujem napríklad nad tou architektúrou... Keď si porovnáme 
napríklad Zakopané – ako si ustriehli Poliaci zachovanie štýlu – a naše 

nezachovanie štýlu v mnohých oblastiach, tak si spytujem svedomie, že čo 
sa dalo urobiť. Lebo nemám dojem, že by sme mali málo osobností, ktoré 

by sa tomu venovali. 
B.F.: Nemali sme málo osobností, mali sme veľa úloh. Keď si predstavíš, čo 
sme mali všetko zachytiť. Styk s praxou, to si žiada veľmi veľa času. 
M.B.: A nie je to trošičku aj tým, že možno tá naša veda v našom prostredí nie 
je tak populárna? Že sa o nej nevie?  
B.F.: Ale to máš svätú pravdu, je to preto, že sa málo o nej vie. To je nie chyba 
nikoho iného, len neexistencie tlačového referenta predsedníctva SAV, ktorý by 
mal vedieť, čo kde sa deje. V každom ústave by mal byť jeden človek pre styk 
s verejnosťou. 
H.T.: Lebo to je začarovaný kruh. Keďže nemáš dobré renomé, nedostaneš 
peniaze na projekt, potom ho nemáš z čoho spraviť. Ale toto, mám pocit, to sa 
rieši roky.  
B. F.: Našťastie sa to už prelamuje. My sme mali napríklad iné starosti, o nás 
bolo dlhé roky zakázané publikovať v denníku Pravda. To všetko súviselo ešte, 
ešte... ja neviem s čím... Neskoršie sa to prelomilo, potom sa začalo písať. Ja 
som aj potom našim hovorila, ako chceme, aby o nás vedeli, keď im impulz 
nedáme? My sme urobili asi tri tlačovky. Novinári ti dajú takú otázku, ako to 
oni vnímajú. A nie ako to ty vnímaš. My si totiž varíme stále svoju polievočku 
a píšeme akoby jeden pre druhého...  
 
H.T.: Rôzne veci zvonka teda ovplyvňujú vývoj ústavu. 
B.F.: Spomínané obdobie trvania jedného ústavu zdá sa mi veľmi dlhé. A 
vnútorná štruktúrovanosť takého pracoviska, kde je výmena ľudí, kde je vý-
mena tém, kde je výmena jeho zaradenia, podľa toho, aký bol daný jeho spolo-
čenský osud...  
Bola som napríklad požiadaná v roku 1984, aby som vystúpila na valnom 
zhromaždení Slovenskej akadémie vied. To bolo treba dať dopredu napísaný 
referát pánu predsedovi akadémie, a potom sa mohlo vystúpiť. Čo ja som neu-
robila vzhľadom na moju povahu. Ja som urobila to, čo som vládala, že som sa 
nepodriadila tomu, aby ma niekto musel takto cenzúrovať. Ale musíš byť kon-
štruktívna voči tomu systému, ktorý ťa platí. Takto to prosto musím povedať. 
Čiže, keď to budeš čítať, budeš tam cítiť, čo ja som inak aj vnútorne uznávala, 
že môže byť nejaký sociálne spravodlivý systém. Pre zabezpečenie dôstojnosti 
obyčajného človeka sú určité východiská v tom systéme, ktorý neskoršie už 
začal byť reformovateľný. Čiže, tam musíš dať bohu, čo je božie a cisárovi, čo 
je cisárovo, a len toľko, koľko ti tvoja veda dovolí, ak chceš, aby ťa znovu 
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nezrušili. Pretože my, keď sme boli zrušení v roku 1970, to bolo po období 
normalizácie, alebo v období normalizácie. A keď som sa pýtala, „prečo nás 
chcete rušiť? Sme málo politickí? Veľmi politickí? Povedzte mi dôvod.“ No tak 
ten dôvod bol, že to chcel niekto na fakultu. Alebo to bol zástupný problém. 
Vždy bol nejaký takýto politicky zástupný problém. 
H.T.: Čo to znamená zástupný problém?  
B.F.: Nie pravý, ale ten, ten skrytý.  
H.T.: Hej, ale čo by tým dosiahli?  
B.F.: No dosiahli by, no dajme tomu nejaké funkcie. Určite aj to bolo.  
V predposlednom roku môjho pôsobenia sa nás dokonca zastal z ústredného 
výboru Migaš (on bol potom neskôr predsedom parlamentu). On bol na niekoľ-
kých našich medzinárodných konferenciách a povedal, to je úžasné, čo vy ro-
bíte. Jednoducho nám fandil. Zastavil to, že nás mali vysťahovať z tých málo 
priestorov, ktoré sme mali. Pomohol aj Lenárt. Najmä presťahovať dokumentá-
ciu, ktorá by tu mala zostať pre budúce generácie. Chceli nás presťahovať do 
jednej-dvoch miestností. Vtedy som znovu tak po slatinsky zahrešila, ...že nie. 
Jeden pracovník úradu predsedníctva, obyčajný úradník, prišiel, a povedal (oni 
ma volali pani riaditeľka a nie súdružka, čo mi vytýkal kádrový vedúci...): „ale 
my vás nebudeme sťahovať, lebo to nie je spravodlivé.“ Čiže to bolo aj tak, ak 
si sa nepodkladal nejakým hlúpostiam a riskoval si, tak si mal spolupracovní-
kov. Aj v takýchto ľuďoch. Oni nás upozornili, aj keď nás chceli zrušiť. Aj oni 
riskovali. Ako sa chováš k nim, tak sa aj oni k tebe. 
 
B.F.: Vieš, ak som sa trápila pre tento rozhovor, tak preto, ako vysvetliť, že 
som musela obstáť a nestratiť tvár či nestratiť chrbtovú kosť. To sa nedá 
v takomto rozhovore. Fakt je ale ten, že bolo možné zariskovať, aby ten ústav 
obstál. Nakoniec ústav to ani nevedel, všeličo vôbec nevedel. To už po mojom 
odchode z funkcie mi povedal Peter Slavkovský: „Prečo ste nás rozmaznávali?“ 
Reku, kam by to bolo došlo, keby som vám toto všetko bola hovorila? Nič by 
sa v ústave neurobilo. Len bude každý rozmýšľať, že čo s tým... 
Neviem ako by som to nazvala. Taktikou vedúceho alebo ako. To, že on musí 
chrániť to pracovisko. Tú pracovnú atmosféru musí spoluvytvárať, aj tým, že on 
to všetko..., že všeličo na seba berie. 
H.T.: A prefiltruje.  
M.B.: Lebo tam žije.  
B.F.: Áno. Zvlášť, keď má rád ten kolektív a keď nakoniec aj jeho majú radi.  
M.B.: A zvlášť, keď je tam od začiatku. 
B.F.: Táto kontinuita má svoj význam, vieš, lebo sú etapy činnosti. Keď si 
krátko, máš krátkodobé ciele, ktoré môžu zapadnúť mimo zámeru toho odboru. 
Nebolo to, celá tá práca, pre mňa bohvie až čo, lebo som aj ochorela samo-
zrejme, som dostala infarkt. Ale mala som dobré zázemie doma. Tie moje deti, 
to boli ako takí moji kamoši. Raz pred Vianocami v roku 1981 som písala do 
Nového slova článok o Vianociach. Písala som o tradícii a kategórii socialistic-
kého spôsobu života z hľadiska etnografie. Napísala som tam, že ho deformujú 
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tí, ktorí nesú za to najväčšiu zodpovednosť. Myslela som, že to šéfredaktor 
vyhodí. Písala som tamto pri stole, už bola posledná chvíľa. Dcéra Jana tu pí-
sala na stroji, Jožo čakal v aute, že to zavezie už v noci novinárke. Jana, štu-
dentka žurnalistiky, so súhlasným úsmevom mi hovorí, „ej, ale si si pustila 
hubu na špacír.“ Reku uvidíme. A predstavte si, že to zobrali. Nové slovo bolo 
také. A potom mi napísali ľudia, „ďakujeme za statočnosť.“ Tak som im chcela, 
buďte statoční aj vy. 
H.T.: Keby sme všetci boli statoční, tak sme inde.  
B.F.: Nehovorím, že by nedošlo k zmene, pretože by došlo. Lenže ten socialis-
tický model, ako taký, je charakterizovaný ako len zlo. A tí, ktorí sa v dobrom 
podieľali na jeho vytváraní, sú všetci akoby v jednom vreci. Či tí, čo ho refor-
movali, či tí, čo kritizovali, alebo tí, čo len prikyvovali... Preto som sa bála 
tohto rozhovoru, pretože v tej dobe sme žili, naša činnosť závisela od politiky.  
H.T.: Ale podľa mňa, ktokoľvek sa nejakej téme venoval, tak vie, že nemôže 
byť nič v jednom vreci a priori. Viem, že niektorí majú takú tendenciu.  
B.F.: Bola tendencia stotožňovať socializmus s nacizmom. Roky päťdesiate 
a to obdobie, keď sa zatváralo bezdôvodne, sú patologické. Ale východiská pre 
vyššiu kvalitu života vidieckeho obyvateľstva boli vytvorené, to podpíšem. 
Bola daná práca, bolo dané vzdelanie, a mne, nech mi všetci prepáčia, záleží na 
tých obyčajných ľuďoch. Aj tak si myslím, že najväčšie bohatstvo života je nie 
v nejakých extra makroekonomických výsledkoch, ale v tom, akí sú ľudia na 
tomto svete. Každý je jedinečný, a môže sa podieľať na tom fenoméne, ktorým 
je kultúra ľudstva. 
Osobne mi je niekedy smutno, vieš, z pomerov, keď sme všetci v jednom 
vreci...  
 
H.T.: A keď by som sa mohla vrátiť k tej koncepcii, to je to, čo vás bavilo, to, 
čo ste vytvárali. Podľa čoho, ako ste kombinovali to, čo si môžete vybrať, 
s tým, čo bolo obmedzujúce, alebo aký bol štátny plán? Proste, ako sa pri 
tvorbe koncepcie hľadala rovnováha?  
B.F.: Štátny plán, to sme vytvárali my, každý odbor. Zhora bola daná nejaká 
nosná problematika... No, napríklad bolo formovanie socialistického spôsobu 
života. Hovorím tak obrazne. Alebo napríklad historického povedomia. Čiže 
ústav mohol existovať len v tom, v čom mohol, aby dostal peniaze na výskum. 
To tiež boli granty. Ak sme presvedčili, schválili nás. Boli sme napríklad jedno 
obdobie v téme národnosti. Tak sme tam teda vsunuli tú časť, ktorú môže tento 
vedný odbor doplniť, vyskúmať alebo dať až do aplikačnej sféry. A čakali sme 
na to, či nás schvália, alebo neschvália. Či tie peniaze budú, alebo nebudú. 
A aké budú, či budú na výskum, či budú na publikácie. Vždy to bola len realita, 
len taká, taká menej drásavá. No čo sa dalo. To sa samozrejme oponovalo. 
K tomu sme museli mať aj stanoviská niekoho, že áno. Alebo mohol nás niekto 
aj zamietnuť. 
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Nám sa nestávalo, že by nás zamietli. Vychádzali sme z toho, aká je poznat-
ková báza disciplíny v jej vnútri, čo tam chýba. To bol ten hlavný cieľ, tak by 
som to povedala. A toto boli tie prostriedky, cez ktoré sa to dalo realizovať.  
Na začiatku chýbali monografie a syntézy. To sme potom už mali za sebou, 
mali sme za sebou regionálne monografie. Čiže boli treba predovšetkým už 
nejaké modernejšie výskumy jednotlivých javov, ako by som to povedala, 
v celkovom interdisciplinárnom zaradení. To už bolo obdobie po takom roku 
1975, keď už prešli prvotné obmedzujúce tlaky.  
M.B.: Družstevná dedina.  
B.F.: Družstevná dedina, tá bola už v tom období. Bolo by veľmi neférové odo 
mňa, keby som povedala, že tam nebola požiadavka spoločenského systému, 
v ktorom sme sa nachádzali. To bola. Bola. Určite bola. Dalo sa odolať, alebo 
brániť tomu, aby to bolo ideologizované. Čiže dalo sa urobiť tak, aby to oboha-
covalo vnútornú poznatkovú bázu našej disciplíny. Pretože ja si stále myslím, 
že táto veda môže na dlhé desaťročia na všeličo ešte upozorniť. Keď vie. Keď 
ovláda minulé obdobie, keď ovláda tento celok. A jeho vnútornú dynamiku, keď 
sa snaží porozumieť zmenám práve prebiehajúcim. 
 
M.B.: Chcela by som sa opýtať: je vám za niečím ľúto, čo sa nepodarilo 
v tomto období?  
B.F.: V ústave?  
M.B.: Áno. Že bolo to naliehavé, ale nebola na to podpora, nebola na to klíma, 
nepodarilo sa. 
B.F.: Hovorila som o rodine. Tá mohla upozorniť na všeličo z hľadiska moder-
ných poznatkov, alebo poznatkov použiteľných pre modernú interpretáciu 
v rámci interdisciplinárnych výskumov.  
A nejaké iné témy, smerovanie.... ani by som tak nevidela. Viete, možno keby 
som veľmi minuciózne išla po témach, prišla by som na to. Ale celkove sa 
podarilo, mne sa zdá, naplniť to, na čom sme sa dohodli. My sme o tom mnoho 
hovorili. Napríklad pred výskumom k lexikónu – Encyklopédia mala byť pô-
vodne lexikónom – sme mali veľkú besedu. Niekde, myslím, u Milana Leščáka 
na chate (minule som našla kazetu, veľmi zaujímavé), sme hovorili celé ho-
diny... a tam všeličo vyskočilo. Tam vyskočilo napríklad, že keď pripravuješ 
lexikón, tak tam tiež všetko nemôžeš dať. Malo to mať tri zväzky, má to dva. 
Nie je to lexikón, je to encyklopédia. Čiže aj to je trošku rozdiel. Ale tam sa 
ukázalo, ktoré témy nie sú dobre spracované, alebo nie sú dobre historicky 
argumentované. 
 
H.T.: Ústav bol produktívny. Keď sa pozriem na ten objem prác a aj ich kvalitu 
v porovnaní – a teraz môžem povedať – s iným ústavom alebo so súčasnosťou, 
zdajú sa dosť veľké. 
B.F.: Bola to plánovaná práca. Bol to plán. Tam nemohol prísť niekto 
a povedať, ja chcem robiť túto tému. Kedysi tak chceli ľudia, lenže to je taká 
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mylná akademická predstava, a neviem akého systému spoločenského, ktorý by 
ti platil za to. 
H.T.: To ma zaujíma. Ten plán bol, ako ste vraveli, súčasťou štátneho plánu, 
ale vy ste vlastne ten štátny plán tvorili.  
B.F.: My sme ho tvorili. My sme ho museli vymyslieť a naplniť ním danú 
nosnú úlohu. 
H.T.: Čiže vy a kto s vami tvoril to jadro, ktoré vymýšľalo štátny plán? 
B.F.: Vedúci oddelenia. Každý. Boli porady na oddelení, kde sa povedalo, no, 
dostali sme podnet, čo ja viem, poviem teraz tak márnomyseľne, od vedenia. Že 
by bolo únosné robiť nejaké etnokultúrne procesy, národnostné a etnické celky 
na území Slovenska. Čo by ste navrhovali? A každý povedal. 
M.B.: To by znamenalo, že vy ste museli byť zorientovaná nad rámec ostat-
ných kolegov.  
B.F.: Áno, riaditeľ musí o ostatných vedieť. Aj preto, že dávali svoje príspevky 
do časopisu. Aj to, že niekto niečo chcel a nevedel to robiť. Ale možno že to 
bolo to, čo som rada robila. Naučila som sa mať to rada. A videla som zmyslu-
plnosť tej časti práce riaditeľa, hoci ako pre šéfredaktorku časopisu to pre mňa 
znamenalo pripraviť 1600 rukopisných strán pre každý jeden ročník. 
 
M.B.: A viem si predstaviť, že na tých seminároch vyšla aj požiadavka od 
kolegov, že by niečo iné chceli robiť. 
B.F.: Mohli byť, samozrejme že boli opozície. Boli. Boli.  
M.B.: Ak sa dá povedať menovite, kto boli tí ľudia, ktorí dokázali byť veľmi 
tvoriví, veľmi inšpirujúci, dávať otázky, víriť hladinu stojatých vôd? 
B.F.: Poviem ti, Mirka, že to mohol byť aj ašpirant, ktorý prišiel do ústavu. To 
sa od neho skoro vyžadovalo. Na tých oddeleniach hovoril každý. Tam jedno 
obdobie bolo také, že niekto okrikoval mladých, alebo sa im vysmieval – to sa 
proste dalo do poriadku. Ale nedovolila by som si vytypovať tých, ktorí zvlášť 
profilovali. Pretože to by som musela ísť po všetkých oddeleniach. A to by bola 
Kovačevičová, Urbancová, Paličková, nebolo by to odo mňa vôbec férové. To 
by bol Benža, to by bol Botík, Leščák, Luther, Slavkovský, to by bol Arne 
Mann, pretože oni nabehli na to a prichádzali ďalší.  
My keď sme robili číslo s Arnem o Rómoch, tak my sme prešli asi 500 fotogra-
fií a dohodli sme sa: vieš čo, dáme na obálku to, že sú sídelne i v spoločenskom 
vedomí makrosociety mimo dediny – všimni si obálku na tom čísle. Čiže to sa 
takto osobnou spoluprácou vytvárala hľadačská klíma. 
H.T.: A keď vytvoríš klímu... 
M.B.: Tak každý má hlas.  
B.F.: A to bolo u nás tak, že boli otvorené dvere do riaditeľne. Neboli zavreté. 
Raz tam prišli, funkcionári akadémie a hovoria, „tu je to nejaké iné.“ Na to 
povedal Peter Slavkovský, no viete, súdruh akademik, tu človečina smrdí. 
Nechcem tu idealizovať. Ale keby to nebolo bývalo, tak sa nič nedosiahne. 
Keby nebola bývala tá vzájomná... to možno bola vzájomná žičlivosť, či ako to 
mám nazvať. Žičlivosť. Aj úcta. 
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B.F.: Mali sme jednu medzinárodnú konferenciu o tradícii. Veľmi som rada, že 
sme urobili. Pretože to je naozaj jeden fenomén ľudského vedomia až podve-
domia. To bola interdisciplinárna konferencia a vyšlo aj samostatné číslo Slo-
venského národopisu v roku 1984. Pamätám sa, keď som došla na to počas 
niekoľkých nocí, že keď my nevyriešime tú protichodnosť toho, inovuje-kon-
zervuje... Obrovský fenomén preto, aby kultúra išla ďalej. Informačné pole. Ja 
som to povedala našim. A tí, vraj, čo my máme robiť tradície, búrili sa, ná-
ramne sa búrili. Ale sme urobili potom jeden seminár, až sme urobili konferen-
ciu. Potom som mala ja taký provokatívny úvod. A vtedy prišli tuším dvaja 
riaditelia, to sa mi prvýkrát v živote stalo, prišli a keď to skončilo, ma objali. 
Lebo ja som nehovorila za. Ja som provokovala ostatné vedné odbory. A potom 
ktosi hovoril, no, niekto jej to napísal. A vtedy sa naši vzbúrili a povedali, ani 
jedno jediné písmeno jej nikto nepíše. Ona dopisuje články iným. A píše titulky. 
Nikto jej nenapísal. Vieš, niektorí si nepísali. 
H.T.: No to muselo deformovať aj tú situáciu. Ako on mohol potom provoko-
vať svojho zamestnanca? 
B.F.: No nijako neprovokoval. Však to potom aj tak dopadlo. Nikto nemal 
toľko mladých, napríklad, ako sme mali my. Však vieš, aký bol priemer 
v literárnovednom ústave: 75 rokov. No tak si uznaj. Tam boli osemdesiatroční, 
mladých vôbec neprijímali. Prečo sa ich báli?  
 
H.T.: A ako ste „vyboxovali“, že ste mohli toľko mladých prijímať?  
B.F.: Ó, všelijako. Som si išla napríklad požičať od iného ústavu. Nebolo to 
jednoduché. Vôbec, vôbec. Vieš, ako bol do ústavu Arne Mann prijatý? Chudák 
bol bez zamestnania a Jaro Čukan, ktorý robí v Nitre, mi raz na nejakom festi-
vale, myslím vo Východnej, hovorí, Arne nemá miesto, pani riaditeľka... Čo by 
sme robili... nejaké miesto preňho. Vtedy sa trošku rozvírila problematika Ró-
mov. A tak raz som sa vracala taká šťastná z predsedníctva, že nám dajú jedno 
miesto. Ja som si vždy išla kúpiť nejakú vreckovku alebo látku alebo niečo také 
ženské, keď sa mi niečo podarilo.  
A v ústave na sekretariáte Magda Slavkovská, zlatá. Zbadala ma a vraví, á, čo 
sa podarilo? Čo sme si kúpili? Ukážte. Áno, reku, miesto, ale vieš koho na to 
dáme? Arne by potreboval miesto. Pôjde na Rómov? Zavolaj ho. Tak Arne 
prišiel...To sa len takto dalo. 
 
M.B.: Povedzte, ak môžete, že ako sa dá žene toto „ukočírovať“, lebo existuje 
taká predstava, že ženské kolektívy sú problematické. Sú?  
B.F.: Toto boli mimoriadne ucelené osobnosti. Žensky ucelené osobnosti. Nie 
ženské. Osobnosti. Mimoriadne. Mimoriadne. Mravne, vzdelaním, erudíciou, 
motiváciou. To bol neobyčajne kvalitný, ľudsky kvalitný materiál. Jedine tak. 
Každý mal niečo v sebe. Niekto proste bol tak motivovaný, že uprednostňoval 
vedu viac ako dajme tomu kuchyňu. Ale v každom bolo, každý zo seba doloval. 
To je tak. Trošku som naznačila, že tie ľudské, teda ženské osobnosti, záleží na 
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tom, či prevažujú, alebo sú len v menšine. Keď sú v menšine, tak tá väčšina ich 
prinúti zmeniť správanie.  
To bola jednoducho výborná konštelácia. Ja som v úvode povedala, že to sú pre 
mňa neobyčajne, aj skôr by som povedala, že zdravotne dobré spomienky. Ja 
môžem veľmi spokojne spávať, by som povedala. To je jedna veľká ľudská 
kolektívna skúsenosť. To sa vedelo, že Jozef sa žení, že Jana sa vydáva, že 
Nosáľka vydáva dcéru, alebo tak... 
M.B.: Také zdieľajúce. 
B.F.: To bolo žičlivé. Skôr by som použila toto slovo. To žičlivé. A to bola taká 
latka daná. A ten kto prišiel, keď sa neprispôsobil, trošku bol naboku.  
M.B.: Navzdory tomu, že bol tam, aj to cítiť z vášho rozprávania, bolo to veľmi 
tvorivé, obohacujúce vzájomne, boli tam také skupinky, s niekým sa robí lep-
šie... A ak sa môžem opýtať, vám sa s kým dobre spolupracovalo. Na koho ste 
sa vy spoliehali? 
B.F.: Ja som veľmi veľmi dlho spolupracovala s Kovačevičovou, skoro by som 
povedala každodenne. Už aj preto, že projekt atlasu – to bola obrovská úloha. 
Obrovská. Bolo treba vytypovať dediny, vytypovať témy. Okrem toho, ona 
mala také videnie aj výtvarné. Čiže keď sme v Slovenskom národopise robili 
číslo, tak Soňa, vieš čo, prídeš, robíme obrazovú prílohu. Lebo tá obrazová 
príloha podľa mňa je jeden z druhov argumentu. Najmä v takej vednej oblasti 
ako sme my. Takže aj v tej sfére. 
Estera Plicková bola tiež šikovná. Dobre erudovaná. To bola úžasná súhra. Ako 
malý orchester. No, ale tých by bolo viac... Potom som dlho robila so Zorou 
Vanovičovou ako výkonnou redaktorkou časopisu. Potom títo chlapci, ktorí 
robili tajomníkov v ústave. Nemôžem to tak povedať. Nemala som nikoho, 
s kým by som nemala dobrú spoluprácu.  
Ak trošku, to už nebolo také, tak pretože sme neboli rovnako motivovaní, ne-
boli tie kontakty až také prínosné. 
H.T.: Vrúcne, časté.  
B.F.: Áno. Áno. Ale necítila som tam napätie. Ja keď som odchádzala z funk-
cie, ja som sa žiadala, aby som mohla z nej odísť skôr, už som chcela robiť. Ja 
som myslela, že budem robiť vedu. To sa mi veľmi chcelo. Lebo nikdy som na to 
nemala času, len po nociach. A vtedy pri rozlúčke sa povedalo, že ústav je taká 
oáza, do ktorej ľudia radi sa ráno vždy vracajú. Myslím, že to bolo. Proste sme 
sa dohodli, že tu budeme vylučovať napätie. Doba bola zlá. 
H.T.: A nepotrebovali ste si to množiť ešte aj v práci. 
B.F.: No presne tak.  
M.B.: Čiže ak niečo brzdilo, to bolo zvonka. 
B.F.: Áno. Opozičné názory boli aj v ústave. To nemôžem povedať, že to kla-
palo bez nich. Tam boli opozičné názory, ktoré bolo treba vypočuť. Ani tie 
porady ústavnej rady neboli vždy ako idylka. 
 
B.F.: Inak vieš čo, keď chceš pochopiť, čo sa dialo, je to v tom časopise. Lebo 
tým, že sme mali málo publikácii to bola jedinečná možnosť dávať výsledky 
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tam. Časopis bol vlastne dôležitý nielen z hľadiska nášho ústavu, ale tohto 
vedného odboru, však tam vždy publikovali aj ľudia mimo nášho pracoviska. 
On bol nielen informátor on bol aj organizátor. Čiže, to bola veľmi dôležitá 
súčasť činnosti ústavu. Okrem toho, keď publikuješ mladému človeku, vy-
zdvihneš ho. Niekedy mu bolo treba len zmeniť názov. Niekedy nájsť názov je 
veľmi ťažké. To môže ten, čo stojí mimo.  
 
M.B.: Chcem sa opýtať na spoluprácu s katedrou. 
B.F.: Prísun kvalitných študentov z katedry do ústavu bol kontinuitný. Nedá sa 
v tomto rozhovore vymenovať všetkých, ale najmladších, čo si pamätám, boli 
Katka Popelková, Eva Riečanská, Juro Zajonc... Úžasne spolu držali. Prišli sa 
ako ukázať, kto čo bude robiť. Strašne boli zlatí. Vieš, to sa nejako tak vytvo-
rilo, že boli obľúbení. 
 
H.T.: Ak sa môžeme ešte vrátiť, ako vznikali veľké syntetické práce? Česko-
slovenská vlastiveda, potom Slovensko-Ľud, až po monografie...  
B.F.: Prvá veľká syntetická práca vznikla na objednávku zo Sovietskej akadé-
mie vied na dielo Národy sveta. Tam majú Česi zvlášť svoju časť a Slováci 
zvlášť. Máme svoju kapitolu, ktorá je vnútorne štruktúrovaná podľa toho, ako 
sme my začali robiť monografie lokálne. Až na to, že tu bolo treba doplniť o 
niektoré historicko-archeologické a etnické aspekty. Podľa toho, aká bola po-
žiadavka zo strany sovietskej akadémie. Treba ale povedať, že keď sme zaslali 
texty, oni nám ich po zredigovaní vrátili. Ale tam boli také zmeny, že my sme sa 
odvolali a žiadali sme, aby pri vydaní bolo napísané, že tie texty boli upravo-
vané v Sovietskom zväze. Takže v tomto prípade tam to aj uvedené je. Tiež 
nebolo treba prijať všetko bez slova, len za to, že sú to Sovieti. 
Potom vznikla ďalšia veľká edícia. Existovala spoločnosť pre šírenie vedec-
kých a politických poznatkov – taká popularizačná. Československá spoločnosť 
to bola. Viedol ju podpredseda Československej akadémie vied. A tam v tom 
diele (Československá vlastiveda, 1968, Ľudová kultúra) sa vnútorná štruktúro-
vanosť robila veľmi náročne, pretože iné skúsenosti mali českí kolegovia, ktorí 
už mali oveľa viac publikovaných materiálov. My sme vlastne museli robiť 
všetko nanovo. Nanovo. Aj samozrejme poučení ich štruktúrou, alebo ich skú-
senosťami. Tých porád bolo dosť. Bolo treba hľadať autorov na niektoré časti, 
niektoré úseky vôbec neboli pokryté, bolo nás málo. 
Potom, keď sa rukopisy oponovali, vznikla zvláštna situácia. Informácie o nej 
som ešte nikde nepublikovala, ale publikovať to treba. Keď to bolo napísané (ja 
som mala na starosti redakciu a v redakčnej rade slovenskej časti bol profesor 
Melicherčík, Soňa Kovačevičová, Milka Horváthová), prišli dvaja pracovníci 
vydavateľstva v Prahe s tým, že texty oboch častí českej a slovenskej sú tak 
veľmi podobné, že navrhujú, aby bol len jeden text český a slovenské reálie aby 
boli len nárečové v zátvorkách. A prišli niekoľkokrát. Povedala som, to teda 
nie, ja vám rukopis vôbec teda ani nedám. Nie, že hovorím ako Slovenka, ja 
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hovorím ako etnograf. Existuje ľudová kultúra určitého etnického celku či ná-
roda. A to sú Česi zvlášť a Slováci zvlášť. Ale nedám. 
Predvolali ma, a to bolo ako rokovanie OSN. Bolo vo Valdštejnskom paláci, 
kde ich bolo asi devätnásť a my oproti nim tri. Melicherčík bol, myslím, chorý. 
M.B.: Tri ženy. 
B.F.: Soňa Kovačevičová, Milka Horváthová a ja. Sedeli sme oproti sebe. 
Podpredseda akadémie Josef Macek prudko žiadal dať tie texty, lebo bude nás 
penalizovať. Ja som povedala, že nedám, nebolo to v pôvodnej dohode, že 
porušujú dohodu. Trval na svojom. Argumentovala som tým, čo som pred 
chvíľou spomenula, že proste to nesedí odborne. A prečo ma núti do toho, čo je 
odborne zlé? On – dobrý historik. Potom už neviem ako, som povedala: „Ne-
dám, nedám. Aj keď ma budeš ako penalizovať, nedám. Ani za tisíc pánov 
bohov nedám.“ A on hovorí: „Ona má pravdu. Takže podľa pôvodnej dohody.“ 
Otočil sa: „A čo na to kolegovia z pražského ústavu? Súhlasia? A oni opäť 
súhlasia.“ Čiže pravdepodobne ten návrh nebol len zo strany tých dvoch re-
daktorov... 
No a potom bolo treba dohodnúť jazyk. Podľa pôvodnej dohody to malo byť 
v češtine a v slovenčine. No teraz, že nie. Lebo, že oni nevedia, čo sú čučo-
riedky. „No ale to je vaša chyba, nie naša. My češtinu ovládame.“ Macek na to: 
„To už sa ti nepodarí.“ „No, keď sa nepodarí, tak ja sa vzdávam redaktorstva, 
pretože vy nedodržiavate dohody.“ Aj som sa vzdala. A redaktorom sa stal 
Vladimír Karbusický. 
H.T.: A vyšlo to v češtine.  
B.F.: A vyšlo to v češtine. Ale vyšlo to – Čechy zvlášť, Slovensko zvlášť. 
Publikácia získala medzinárodnú cenu Giuseppe Pitreého. 
 
M.B.: A môžem sa opýtať, keď bol rok 1968 a potom tie udalosti, vy ste neboli 
pod veľkým tlakom? Ako sa to uhralo, kto sa za vás postavil?  
B.F.: Pod strašným tlakom. Ja neviem, kto sa za mňa postavil. Keď ma vyme-
novali za riaditeľku, mala som jeden rozhovor s vtedajším prvým tajomníkom 
strany, Lenártom.  
Tajomník u Lenárta stretol môjho muža, že ako sa má manželka v tej riaditeľ-
skej funkcii? „Kašle na vás všetkých,“ lebo on bol taký. 
To bolo vtedy, keď my sme v ústave začali robiť súčasnosť horko-ťažko (pre-
sadiť výskum súčasnosti a zmien, to vôbec nebolo jednoduché, vôbec nie) 
a Lenárt vo svojom veľkom referáte povedal, že napríklad národopisný ústav sa 
zaoberá len nejakými archaikami. No zhodil nás. Tak môj muž vtedy tomuto 
tajomníkovi Lenárta povedal, že „ako môže mať dobrú náladu, keď Lenárt 
povie takúto vec, čo pravý opak je pravda?“ A potom zase sa stretli, no, že čo 
povieš, ako, ako tam bolo? A môj muž: „Však nikde nebola...“ Zavolali totiž 
inú Filovú. 
Potom som už tam musela rýchlo ísť. Bola som taká nahnevaná, a hneď z 
úvodu: „Ja nebudem vôbec príjemná, súdruh Lenárt. Načo ste ma poverili 
funkciou? Veď to niekto z vás musel podpísať.“ A tak som všetko vysypala, 
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teda, ako sa pokúšame, a ako dôležité je tie zmeny zachytiť, čo je dobré a čo 
nie je dobré. A on nás takto zhodí... Zavolal potom toho, čo pripravoval pod-
klady, nechal ho stáť pri dverách a hovorí: „Odkiaľ máš taký materiál? Overil 
si si ho?“ Pomyslela som si, tento keď ma stretne v meste, mi určite podloží 
nohu. Tak som Lenártovi povedala mnoho, čo ma ako etnografa trápilo. Čo sa 
tu všetko deje na jeho oddelení. Mne bolo jedno, ja som nechcela byť riaditeľ-
kou. Bola som ňou len chvíľku. Januška, dcérka, mala pol roka, keď som tam 
bola... Sedela som tam dve hodiny a on mi rozprával o prostredí, kde robí, že 
„ten dom je plný nihilistov“, ale že sa treba usilovať o nápravu vecí. 
A povedal, keby čokoľvek bolo zlé, tak príď za mnou. Ja som tam párkrát ešte 
šla. Chceli zrušiť ÚĽUV, tiež prišiel návrh od nejakého pracovníka jeho odde-
lenia. Zachránili sme ho. 
Bol taký osvietený človek. Zdá sa mi, že nadraďoval pôsobenie štátnika nad 
pôsobenie politika. Možno že to bol on, možno tí starí akademici – oni vedeli, 
že ja nechcem byť riaditeľkou. Keby som chcela... 
H.T.: Tak môžu vydierať. 
 
M.B.: A ešte sa opýtam: kolegovia v Prahe, to boli aj spolužiaci?  
B.F.: Niektorí boli spolužiaci. Vlastne väčšina. Väčšina. Oni poznali moje 
názory. Oni, keď bol nejaký spor, tak povedali: „Boženko, ty povedz.“ A prečo 
ja? Čo vy neviete? No ale v ústave, tých som poznala dobre. 
 
M.B.: Môžete porovnať tým, že ste boli tak dlho riaditeľkou, študovali ste 
v Prahe, poznali ste pražské prostredie..., boli nejaké rozdiely medzi pražským 
pracoviskom, brnenským a bratislavským pracoviskom? V čom?  
B.F.: Pražské a brnenské pracoviská mali jednotné vedenie v Prahe. Brno bola 
akoby filiálka. Tak ako my sme mali filiálku v Košiciach. My sme boli samo-
statní, len určité záležitosti museli byť celoštátne schvaľované a za toho schva-
ľovateľa bol určený pražský ústav. Po roku 1970, keď my sme sa stali koordi-
nátorom štátneho plánu, tak sme to schvaľovali my. My sme zvolali všetkých 
riešiteľov, tých bolo niekedy aj dvanásť... napríklad z Opavy, Strážnice, Rož-
ňova. To bola doba, keď tá pozitívna práca ti pomohla zabudnúť, že niečo nie 
je v poriadku. Vieš, po tej normalizácii. Aspoň nám to veľmi pomáhalo. Tak si 
vysvetľujem záujem českých kolegov o spoluprácu s nami. 
 
M.B.: A z hľadiska výstupov publikačných, výskumov a nejakej dynamiky 
vnútornej, boli tam rozdiely medzi tými troma pracoviskami? Vy ste určite 
poznali to prostredie.  
B.F.: Áno, poznala som. Bola som členom pražského historického kolégia i 
iných orgánov ČSAV. 
M.B.: V čom boli tie rozdiely?  
B.F.: Rozdiely boli predovšetkým v tom, že oni mali za sebou základné diela. 
Publikované práce, ktoré charakterizovali ľudovú kultúru z konca 18. storočia, 
respektíve 19. storočie mali zachytené. Čo sme my nemali. Čiže my sme museli 
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stále ešte akoby doháňať výskum historických tradícií spôsobu života. To sa 
muselo u nás absolvovať. 
Ale vôbec, tam vidiek je iný. Vplyv spriemyselnenia tam bol už pred nami 
nejakých päťdesiat, sedemdesiat rokov. Čiže oni si museli hľadať iné témy. 
Jedno obdobie sa venovali etnickým problémom, pretože tam mali dosť prisťa-
hovalcov. Napríklad z rumunskej, slovenskej enklávy, išli do pohraničia čes-
kého. 
M.B.: A skúmali to Česi?  
B.F.: Áno, skúmali etnické problémy v širšom zábere. Potom pokračovali vo 
výskume robotníckej kultúry. Urobili zaujímavú publikáciu o Prahe, Dělnická 
Praha. Tam sú zaujímavé predmestia, mali svoj špecifický spôsob života. Táto 
pekná téma sa blížila k tomu, čo robil a chcel robiť Peter Salner. Výskum 
mesta. 
Brno ale malo viac ešte orientáciu na folklór, pretože na Morave ho mali ešte 
živý. Pražský ústav bol neskoršie založený, prešiel iným formovaním vedec-
kého záujmu. A nemali paralelne toľko úloh naraz, ako sme mali my. 
Ale naša spolupráca bola taká úplne samozrejmá. Napríklad, keď som prišla do 
Bratislavy, tak asi po polroku som zorganizovala poslucháčov a išli sme do 
Prahy. Potom sme zase ich pozvali k nám. A doteraz, myslím, náš ústav má vo 
vedeckej rade a v redakčnej rade českých kolegov. Ani rozdelením republík sa 
v spolupráci nič nezmenilo, lebo to vždy dobre fungovalo. Spolupráca bola 
dobrá, i keď úlohy boli odlišné.  
M.B.: A v spôsobe práce?  
B.F.: Nie, to by som nepovedala. Lebo my aj metodologické podujatia sme 
robievali spoločne. Spolupráca bola veľmi prínosná. Napríklad do medzinárod-
nej komisie karpatskej sme zaangažovali Moravu. My sme spolupracovali so 
Strážnicou, Brnom, Rožnovom pod Radhoštěm.  
M.B.: Lebo to je niečo, čo my ako študenti vnímame, keď prídeme zo zahra-
ničných pobytov. V čom sú rozdiely – v atmosfére, v spôsobe práce, vo vyba-
vení.  
B.F.: Boli určite. Vyplývali z toho, že oni už určité etapy mali za sebou a my 
sme museli trošku aj doháňať, aby sme prešli na určité modernejšie spôsoby, 
ktoré oni už skôr začali presadzovať. Raz mi jeden český kolega povedal, „ako 
to, že z vašich príspevkov cítiť emotívnu zaangažovanosť so skúmanou té-
mou?“ 
 
H.T.: Ale napriek tomu oni nemali ani atlas ani encyklopédiu. Čiže hovoríte 
o doháňaní, a predsa... Znamená to, že sme ich predbehli?  
B.F.: Povedala by som trochu debatnou hantýrkou, to bola ich „panská vôľa“. 
Tak po dedinsky vyjadrené. My sme boli pripravení dať im dotazník. Mojo 
Benža tam študoval, on cez svoje kontakty, ale i ďalší ponúkali pomoc. To by 
bolo bývalo veľmi dobré, keby bol atlas Čechov a Slovákov. 
M.B.: Lebo ja mám pocit, ale to je len taký môj osobný pocit, že bratislavské 
pracovisko v istej dobe, v istom momente, akoby prebralo vedúcu úlohu.  
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B.F.: Ja myslím, že áno. Teraz si prosím odmyslite, to nezáviselo na mne. To, to 
bol kolektív, ktorý to ťahal. Pretože nech bola ktorákoľvek téma (lebo boli 
tematické konferencie), tí ľudia dospeli, boli zrelí na to, že vedeli pripraviť 
konferencie i medzinárodné, viesť ich, urobiť závery, aplikovať tie závery 
v ďalších etapách, kontrolovať spoluprácu. To nesúvisí so mnou. To súvisí 
s tým, že to bol pevný kolektív. A aj s tým, že boli presne dané aj spôsoby 
prípravy diel a ich etáp. Teda to plánovanie nebolo na škodu. 
 
H.T.: Ja som sa chcela opýtať, ako sa vám podarilo napríklad zohnať papier na 
atlas. 
B.F.: No bože, to je na jedno sedenie. Atlas to bola veľká úloha. Keď sme išli 
s prvým projektom v roku 1970, v kritickom roku, predsedom akadémie bol 
matematik Štefan Schwarz. Predniesli sme žiadosť o schválenie projektu (vtedy 
bol so mnou tuším Sveťo Švehlák) a zostalo ticho.  
Lebo to všetko muselo byť schválené na Predsedníctve SAV. To bola veľká 
úloha, jedna z priorít SAV. Aj náročná finančne. Tak zostalo ticho. A Schwarz 
naraz: „Ale ludia moji,“ (on tak tvrdo hovoril... to bol tak zlatý človek) „to je 
málo, tých penazí je málo.“ Ja som skoro išla pod stôl. No ale to bolo jediné 
pekné rokovanie o atlase. Potom, keď som išla referovať o príprave atlasu, 
pravidelne som tam chodievala, a keď som v tej predizbe čakala, šli okolo 
úradníci a hovorili: „Pani Filová, vy a atlas ste pre nich ako červené plátno.“  
Takže to bolo treba sústavne a premyslene obhajovať. Raz po takej jednej ob-
hajobe jeden člen predsedníctva sa opýtal: „Nesvedčí takáto práca o zakomple-
xovanosti národa?“ Ja som mierumilovne ticho povedala: „Neviem teraz, 
o ktorom národe hovoríte.“ Bol zo zmiešaného manželstva. No proste, všetko 
tam mohli rozbúrať. Veľmi často bola príprava atlasu ohrozená, ale bolo to 
dobre pripravované a potrebné dielo. Veľa podkladov dáva pre ďalšie štúdium.  
Od sochára Jána Kulicha dozvedel sa o atlase Lenárt, a minister kultúry Miro-
slav Válek napísal nášmu predsedovi akadémie list, ako veľmi čakajú na toto 
dielo. A ja som raz znovu na Predsedníctvo šla taká... a to vždy celý atlasový 
tím čakal v ústave, „...ešte sa nevrátila, ale ak jej bude zle...“, bola som totiž po 
infarkte.  
To bolo s každou jednotlivou etapou takto. Lebo viete, čo bolo treba – peniaze 
na výskum. Veď sa skúmalo v 250 lokalitách toľko tém. Potom peniaze na 
polygrafické spracovanie. 
No a vtedy som tak čakala v predizbe, čo zas bude. Predseda hneď pri príchode: 
„Máme tu list od ministra kultúry.“ A vtedy sa to pohlo. A o ten papier, to 
zakaždým bol veľký boj. A bol taký ekonomický riaditeľ akadémie, ktorého 
som zas zasväcovala do problémov s atlasom (bol z tých prvých pracovníkov 
ešte SAVU) On na to: „Majú to Česi?“ „Nemajú.“ „Nerozprávaj, nemajú?“ Tak 
dlho nám fandil, ale potom boli treba devízové peniaze, že nie, nedá. 
No a šlo o peniaze na priesvitku. Tým by bola bývala znovu ohrozená kom-
plexná koncepcia. Bola som raz na akadémii a stretla som ho, šla som okolo, 
akože ho nepoznám: „No čo, no Božka, čo sa stalo?“ „Nerozprávam sa 
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s tebou. Čo si ty myslíš, že si tu Rotschild, či čo?“ Ale to sa dalo s takými, 
ktorých si poznala. A dal. Vždy bolo treba skúsiť. Pripadala som si ako tetka na 
trhu. 
H.T.: Tlačili ste, až kým nedal.  
B.F.: Až kým nedal. Úžasne dobrá spolupráca bola s kartografmi. To nikdy 
nezabudnem. Oni nás naučili znakovosť. To by sme mali mať školenie o tom. 
Ako nás tí, prepáč, poviem tak voľne, sfúkavali. Zlatí boli. To boli tvorivé 
konštruktívne porady. A keďže pred nami už vyšiel geografický atlas (my sme 
jeho sestrou, vnútornou štruktúrou aj formátom), to najťažšie vyskúšali oni pri 
jeho príprave. A potom, samozrejme, oponentom nášho atlasu bol riaditeľ geo-
grafického ústavu, ako gestor geografického atlasu. Ja som to tam aj v úvode 
dala, že my dopĺňame ten ich atlas ľudskými dokumentmi. 
Keď nám vyšli prvé nátlačky jednotlivých hárkov, vieš, to bola zakaždým sláv-
nosť v ústave. 
M.B.: Vraj ste na atlas zohnali fínsky papier, čo to znamená? 
B.F.: Je to taký papier, ktorý neprepúšťa niekoľkovrstevné farebné tlače. Bol 
drahý. Vieš, napríklad, keď už to malo byť vytlačené, tak, že koľko bude stáť. 
Ak bude nízka cena, tak si to budú môcť ľudia kúpiť. Aspoň do každej obce. 
Alebo aj na školy. 
Zastavila som sa u pracovníka, čo mal na starosti knižnú kultúru na Slovensku. 
Povedala som, bude takéto a takéto dielo. Dlho sme sa o tom rozprávali. Niečo 
hotové som mu ukázala: „To je úžasné!“ „Dáme tomu cenu 180 korún.“ 
To boli ľudia, čo ešte fandili, snívali, mali vízie. Vízie: ja by som vôbec pove-
dala, že mňa ak držalo niečo, tak vízia obrany toho, čo bolo pozitívne. 
Prišla som do kartografického ústavu. „Božka to nie, 180 korún to je málo, to 
by znamenalo, že ak je nízka cena, je to slabé dielo.“ Stanovila sa cena 270 
korún československých. Takto vznikala cena. 
 
M.B.: Ako ste vyberali lokality na atlasový výskum? 
B.F.: To bola dôležitá etapa. Urobili sme to so Soňou. Povedali sme si, že je 
potrebné, aby tam bola historická etnokultúrna kontinuita na jednej strane. Na 
druhej strane, aby sme zachytili novšie kolonizačné prúdy, nemecké, valašské. 
Aby sme zachytili vytváranie historického obrazu kultúry dedinských spolo-
čenstiev. Lebo v atlase ide len o dedinské výskumné lokality. Pri každom ok-
rese sme zvažovali: ktorú obec, podľa čoho? Mali sme veľa výskumov indivi-
duálnych. Každý z nás veľmi veľa lokalít poznal. Niektorí i z autopsie. Mali 
sme materiály zo slovníka obcí. Mali sme literatúru historickú. To všetko bolo 
treba ku každej tej lokalite pozrieť. Pamätám sa, boli to dlhé vážne zasadania. 
Moji doma vedeli: sedia s Kovačevičkou, pripravujú. Ona bola nosnou osob-
nosťou atlasu. Úžasne rozhľadená. 
M.B.: Ako dlho asi trvalo pripraviť to, ktoré lokality budú zahrnuté do pro-
jektu?  
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B.F.: Bolo treba súbežne riešiť – koľko bude lokalít, ako sa to určí. Či to bude 
pravidelne od seba vzdialené alebo nie. Tam bolo viacero takýchto princípov. 
Trvalo to jeden rok s prípravou dotazníkov. 
 
M.B.: Viem si predstaviť, že pritom sa otvárali nové témy.  
B.F.: Mnohé témy z dotazníkov sme museli aj vyraďovať, pretože boli veľmi 
široké. Vyplňovali ich pracovníci z ústavu, katedry, z múzeí. Treba povedať 
jednu veľmi dôležitú vec: V tom roku 1970, keď bol ústav navrhnutý na zruše-
nie, tak sa okolo nás združili pracoviská vedecké i aplikačné. Vytvorila sa Slo-
venská národopisná koordinačná rada. Išlo o to, robiť niečo, čo bude slúžiť aj 
základnému výskumu aj aplikovanému.  
 
M.B.: Čo to znamenalo aplikačné pracoviská? 
B.F.: No, napríklad múzeá, pracoviská osvetové. Bolo úžasné, úžasne dôležité, 
tých ľudí cítiť okolo seba. Tí aj vtedy pomohli, pretože dali stanovisko na zá-
chranu ústavu. Napríklad Mojo Benža, ten vtedy bol v múzeu v Martine 
a napísal mi: „Chcem vám robiť tajomníka, len to chráňme.“ Nejako takto. To 
bez takejto... bez dôvery ľudskej by nič nebolo takto dopadlo.  
 
M.B.: Okrem toho, že ste mali víziu, ktorá sa určite pri tých rozhovoroch zná-
sobovala, rozširovala, čím ste sa inšpirovali pri tom atlase, akými prácami?  
B.F.: Mňa stále držalo to, že povedomie etnické, či národné povedomie, nie je 
v našom národe dostatočne podložené poznaním. To poznanie musí byť súhrn z 
jedinečného. Aby ten, kto napríklad atlas číta, aby sa v ňom našiel. Aby našiel 
to, čo nevedel. A to, v čom si môže poznanie doplniť. Pre mnohých to bola 
možno iná motivácia. Pre mňa bola táto. 
 
M.B.: A opreli ste sa aj o nejaké práce konkrétne?  
B.F.: Ja ani nie. Ale Soňa určite. Veľmi konkrétne, aj s tým svojím tímom, 
o práce, ktoré vydali Maďari (tí mali dielčie otázky), Chorváti, severské národy 
a potom bol európsky atlas. To bola dôležitá konkrétna súčasť prípravy pro-
jektu; jeho porovnanie s tým, čo už vyšlo.  
Pre mňa bolo toto hlavné. Stále obohacovať vnútornú poznatkovú bázu tejto 
vedy. A ten aplikačný, výstupný dopad potom. Ja som to tam v úvode aj napí-
sala. Že to by mal byť kultúrny genofond. Ľudová kultúra je pre ten-ktorý 
národ určitým genofondom jeho života, jeho povedomia. 
Etnografický atlas Slovenska dostal národnú cenu Slovenska v devätdesiatom 
prvom. V tej revolučnej dobe. Za udelenie ceny boli všetky výbory Slovenskej 
národnej rady, bol stopercentný súhlas. A kedy sme to písali! Koľko rokov sme 
to písali...  
 
M.B.: Naši učitelia hovorili, že aj oni pomáhali na atlasových výskumoch. Aká 
bola celkovo tá spolupráca, a teraz nielen ohľadom atlasu, s fakultou 
a s katedrou nášho odboru?  
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B.F.: Bola rôzna. V tom období, keď prešiel na fakultu Melicherčík, tak prenie-
sol takú tú časť vizionárstva, o rôznych smeroch, ktoré prebiehali 
v spoločenských vedách, najmä v estetike, to tam preniesol. 
Poslal do ústavu pracovať ešte študentky. Boli to Milka Horváthová, Jarmila 
Paličková, Viera Nosáľová. Ostali potom v ústave. Vyslovene prínosné boli tie 
úseky, keď sme samozrejme spolu plánovali aj výskumy, aj publikácie, všetko.  
H.T.: To sú spoločné zoznamy. Keď si človek v knihách pozerá spoluautor-
stvo.  
B.F.: Akurát sme len sedeli v iných budovách. Naši z ústavu na bratislavskej 
katedre aj pravidelne prednášali. Mne sa dobre „vizionárčilo“ najmä s Jankom 
Michálkom, pokojne a konkrétne. Celý môj pracovný život je ale akadémia. Ja 
som nastúpila do akadémie a vystúpila som z akadémie. Štyridsať rokov som 
tam pracovala. Tridsať rokov z nich som riaditeľovala. Keď si mi povedala o 
našom rozhovore, uvedomila som si, že to nebude vôbec jednoduché. Došlo k 
veľkej zmene politického systému, k zmene hodnotiacich kritérií. 
 
B.F.: Nemám rada vo vede a ani v praxi, keď neexistuje rozlišovacia schopnosť 
hodnotení. A to, čo je móda, že teraz sa všetko, celá minulosť odsúva, nemôžem 
akceptovať. 
Napríklad Pavol Stano bol skvelý výkonný redaktor časopisu. Mnohí kádrov-
níci vraj „a koho to máš zamestnaného?“ Jeho brat bol za slovenského štátu 
ministrom pôšt. „Skvelého redaktora“. No čiže, dalo sa jednoducho vytiahnuť 
kvality človeka a to politické dať nabok.  
Lebo diskontinuitu si zobrať ako koncepciu ďalšieho vývoja, je málo prínosné. 
Soňa Kovačevička dostala Herderovu cenu. To bolo vtedy červené plátno. 
Prišiel na nás dotaz, čo urobíme. No súhlasíme! A čo sa komu stalo? No, keby 
ma boli vyhodili... no bola by som niekde robila. Naozaj. Ja viem, že teraz stoja 
veci inak. Teraz je existenčná ekonomická ohrozenosť prvoradá, druhoradá, a 
neviem ešte ktorá. 
Uplatniť pri hodnoteniach rozlišovaciu schopnosť. Napríklad pani Kosová bola 
po mužovi nanešťastie príbuznou Kosa, ktorý bol šéfom oddelenia na minister-
stve zahraničia slovenského štátu. Celý život na to doplácala. Za to ju aj vyho-
dili. Kovačevičová bola dcérou továrnika, za to ju vyhodili. Čiže, vtedy sa 
robili hlúposti, ale my sme postupne ťahali tú Soňu späť, Máriu späť... 
 
M.B.: Kedy ste mali najväčší strach? 
B.F.: Mnohokrát som mala strach. Mnohokrát. Vtedy, keď už som bola v tejto 
funkcii a keď prichádzali rozhodnutia, že má byť zrušený ústav. Ale svojich 
kolegov tých ja som neinformovala o tom, že tu sa blíži nejaké nebezpečie. 
Robila som to cielene tak. Oni by sa nemali trápiť tým, čo je v pozadí, nebudú 
sa môcť venovať práci. To sa stalo v Prahe. Po roku 1968. Tam sa nikomu 
nechcelo nič robiť. Všetci boli rozhorčení a nahnevaní, v akejsi dekadentnej 
nálade. 
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H.T.: A z čoho ste čerpali silu? 
B.F.: Ja ti neviem povedať. Z nejakého tréningu životného. Mala som byť 
dvakrát vylúčená zo strany. Môj muž bol na tom podobne. Naše deti vždy o 
všetkom vedeli. Brat Stano v roku 1968 odišiel na západ. Zdravotne som ťahala 
za kratší koniec, šlo vždy o reálne možnosti človeka. 
 
M.B.: Čo vás hnalo vpred?  
B.F.: Ja neviem. Myslím, že to prostredie, z ktorého som vyšla. Veľmi ma in-
špirovali ľudia, ktorých som poznala. Alebo, možno rodičia, možno otec, bol 
taký veľký altruista. Možno výchova. Neviem, ktorý spisovateľ (myslím, že 
Tolstoj) hovorí, že človek je v stálom procese svojho sebazdokonaľovania. To, 
že si tu, že prežiješ vojnu. Mnohí moji naj- najbližší... mnohí odišli. Proste boli 
mladučkí, zabití. Takže takto asi. Ja som minule niekomu na otázku, že ako sa 
mám, povedala – ja väčšinou dobre. Lebo všetko vždy u seba porovnávam 
s tým, čo bolo horšie a nie s tým, čo mohlo byť lepšie. Lebo viem, že mnohí žijú 
oveľa ťažšie a veľa zla sa deje vo svete. 
Tréning, tréning. Aj cesta k štúdiu. Ja som proste naraz potrebovala odísť 
z dediny a niečo poznávať. Otec mi povedal: „No vieš, dieťa moje, ale tvoj brat 
ide...“ (lebo my sme išli spoločne celá skupina Zvolenčania, Slatinčania) „...do 
Prahy. Ale on je chlapec, on musí mať vzdelanie, a ty, ak získaš a obhájiš šti-
pendium, môžeš študovať, keď chceš. Ale my ti nebudeme prispievať.“ Mohol 
dedinský učiteľ uvažovať inak? Takže ja som vedela, do čoho idem. Ani som 
presne nevedela, čo vlastne chcem študovať, ale ťahalo ma to k štúdiu. Asi som 
človek stále takého nejakého hľadania. Ale bola som zrejme skutočne optimis-
tická. Vtedy som bola veselá...  
H.T.: A vízia.  
B.F.: Vízia, áno. Vieš, raz som bola na Etnofilme v Čadci. To bola tiež jedna 
z aplikačných sfér nášho ústavu. A veľmi zaujímavá. Neviem, či malo byť 
vyhlasovanie výsledkov alebo nejaké veľké premietanie. Proste zavolali tam 
deti, mládež z gymnázia. A ja, keď som nastúpila do akadémie, bola som hore 
na Kysuciach, aj na Orave niekoľkokrát. Teraz som sedela medzi tými deťmi, 
a tak som sa otáčala. Krásne deti. Krásni mladí ľudia. A predstavila som si, keď 
sme my chodili na výskumy, že na Kysuciach bolo dosť nedochovaných star-
cov, degenerovaných ľudí. A tak som si povedala, no, keby čo bolo, tie výcho-
diská, zmeny kvality života tu sú. Mala som zvláštnu silnú občiansku satisfak-
ciu. A vôbec, ja som veľmi mala prítomnú v mojej motivácii občiansku úctu 
k ľuďom, ktorých som skúmala. Alebo občiansky... taký občiansky pocit. Mne sa 
nepáčilo, keď niektorí kolegovia pri výskume tak, ako by chceli exploatovať 
a zbohom tetka.  
M.B.: A stávalo sa to? 
B.F.: Ó, bože, áno. Tak oni za to vôbec nemohli. Lebo boli možno prvý raz na 
dedine. Bolo úplne prirodzené, že to mohlo tak byť. 
To občianske by som dala u vedca na popredné miesto. Keby som sa znovu 
narodila, asi by som chcela robiť kultúrnu antropológiu. Je to veda, ktorá má 
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nepredstaviteľné možnosti. Na poznanie a ovplyvnenie života človeka. A je 
pekná. 
 
H.T.: Antropológia má nepredstaviteľné možnosti. Ale, a to nie je len prípad 
Slovenska, aj vo svete zostáva v takom závetrí. 
B.F.: Neviem to pochopiť. 
H.T.: Mne sa javí, že je to aj preto, lebo niektorí ľudia, ktorí uprednostňujú 
nejaký zištný a sebecký záujem, vidia, v čom je antropológia vo svojej celist-
vosti a aplikovateľnosti nebezpečná pre zmarenie ich cieľa.  
B.F.: Ona aj bola zneužitá. Ona sa vnútorne, celosvetovo, neobhájila. To bolo 
na zasadnutiach stálej rady neustále upozorňované, že nemá to miesto, čo by 
mohla mať. 
H.T.: A v čom bola podľa vás zneužitá?  
B.F.: Že sa proste zhora dívala na objekt výskumu. A rozdeľovala ľudí. V ich 
hodnotení ich rozdeľovala. Bola zneužitá i v iných oblastiach života. 
M.B.: Ako vidíte možnosť ako vyjsť z tejto cesty?  
B.F.: Nebáť sa tém, ktoré prináša život. Ku každému javu, ktorý je akokoľvek 
podložený nejakými slojmi z minulosti, ku každému javu si môže tento vedný 
odbor vypracovať metodológiu a metodiku výskumu. Spoznávanie. To neurobia 
sociológovia ani iní. Oni ak nebudú poznať, prečo je to tak, čím je to odôvod-
nené, a prečo sa to vynára ako archetyp alebo stereotyp, oni nový jav pochopia 
dielčím uhlom pohľadu. Čiže my musíme upozorniť na historické súvislosti 
moderných zmien, tak by som to povedala.  
 
M.B.: Ako si predstavujete dobrého antropológa alebo etnológa?  
B.F.: Že sa vyzná v interdisciplinarite. Musí veľa vedieť. Ale tak, povedala by 
som, že musí predovšetkým veriť v to, že ľudstvo treba chrániť. Ak nemá ten 
človek, ktorý chce robiť antropológiu, úctu k človeku ako k takému, a nemá 
k nemu žičlivý vzťah, znovu to poviem, nech to nerobí. To sa nedá sucho popí-
sať. 
M.B.: A žičlivosť nemusí diskvalifikovať trošku antropológa z nejakého prav-
divého videnia kultúry? 
B.F.: Nie, nemusí. On práve preto, že je žičlivý, je kritický. Pretože on vie, že 
napríklad človek, či je taký alebo taký, možno, že má v sebe rezervy. Alebo 
treba prísť na príčinu, prečo je taký. Práveže tá žičlivosť, to máš tak: ja som 
kritická len k priateľom, tak sa hovorí: tí nepriatelia ma až tak veľmi nezaují-
majú. To je asi tak. 
 
M.B.: Človek, čo prežil vojnu, ako sa pozeral na obdobie, keď prišli 50. roky, 
keď prišli Rusi, keď sa to menilo? 
B.F.: Vieš, päťdesiate roky sú známe najmä teraz. Päťdesiate roky ako patolo-
gický stav spoločnosti nám, súčasníkom päťdesiatych rokov, boli veľmi málo 
známe. Veľmi málo známe bolo to, čo sa vtedy dialo. To bolo také sväté nadše-
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nie povojnové a tie informácie o zločinoch politiky... Zhrozenie. To vždy príde 
až po odznení prevratov.  
Asi ako majú katolíci, keď zistia, že existovali také veci ako inkvizícia, kri-
žiacke vojny. Proste negatíva určitej vízie. Proste zlé, skoro patologické javy, 
ktoré sprevádzali nejakú víziu, nejakú myšlienku. Rok 1968 som prežívala 
veľmi ťažko. A povedala som to na plné ústa niekoľkokrát. Vstup vojsk... 
To, čo mu predchádzalo, to otváranie informovanosti, odkrývanie prečinov, 
zločinov, to sa prijímalo s úľavou už od takého šesťdesiateho štvrtého, keď 
začalo očisťovanie verejného ovzdušia, najmä politiky KSČ. Odkrývanie tých 
svinstiev na plné ústa, to dávalo nádej svojho druhu. Keď sa to dávalo do po-
riadku, tak tí, čo fandili tejto myšlienke, vtedy vstupovali do komunistickej 
strany. Pretože sa začala očisťovať. Tu bolo nadšenie. Áno, začínalo byť to, 
čomu sme verili. A naraz prišiel 21. august. Čiže krach eufórie. Plus to, že to 
nebolo jednoduché znovu vidieť toľko armády. Plus to, že Sovieti bývali na 
Slovensku prijímaní prevažne ako osloboditelia. Aj sa tak chovali, väčšina, 
najmä v Povstaní. A teraz tá veľká dezilúzia. Vzťah k nim bol veľmi blízky. 
 
M.B.: A bolo to cítiť aj vo vede?  
B.F.: Ale samozrejme! V novinách sa objavovali otvorené vedecké články. My 
sme vtedy do Pravdy dali taký článok, rozhovor viedol Boris Droppa so Šveh-
lákom, Leščákom a mnou, celkom otvorený, kde sme hovorili, čo tento vedný 
odbor môže povedať, v čom sú nebezpečia vývinu národa. Stanoviská sa dávali 
von. 
Potom sa to zmenilo, keď boli previerky stranícke. A ľudia tam strácali cha-
rakter. Vieš, lebo je iné, keď si tam dve minúty, to znamená, že s niečím súhla-
síš, a iné, keď si tam dve hodiny a ideš odtiaľ a povieš im také zlé výrazy, čo 
napríklad urobil Sveťo alebo i ja. Čiže tam sa to začalo lámať a potom to po-
kračovalo pravdepodobne i návrhmi na zrušenie ústavu. To bola taká doba.  
 
M.B.: Mňa veľmi zaujímalo, čo bolo to, čo vás držalo.  
B.F.: Keby som bola veľmi chcela byť riaditeľkou, tak by to bolo úplne iné. Ja 
som nechcela. Čiže ja som to brala len ako jednu možnosť práce vo vede. Ale 
netúžila som po tej funkcii. Ja som preto nemusela niečo niečím dokazovať, 
alebo ustupovať a zavrhnúť svoje názory, lebo chcem tú funkciu. Nie, nechcela 
som ju. 
Neviem..., keď som odchádzala do Prahy, tak, vieš, ide dievča rímskokatolíc-
keho učiteľa samé. A povedali takí nejakí Slatinčania otcovi, jáj, veď sa vám 
tam dievka spustí! A otec, taký modrooký pekný a vážny chlap, bol pre mňa 
identifikačný vzor, prišiel a povedal mi to. A ja som povedala, nebudete sa 
musieť za mňa hanbiť. Ani do vašej ani do mojej smrti. Naozaj. A ja si to uve-
domujem doteraz. Pri všetkom. Tí chlapci pražskí, oni to nevedeli pochopiť, 
robili si tam večierky, a ja nie. Pre mňa bolo dôležité to slovo. Tá sila slova. 
Ale netušila som deti moje, že budem niekedy robiť takúto funkciu. Nie. A to je 
doteraz pre mňa prekvapenie. Môj brat, keď sa dopočul, že teda ma prinútili 
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prevziať tú funkciu, tak skoro spadol od smiechu zo stoličky: „Ona sa hanbila 
ísť aj pre soľ požičať do susedov.“ 
Naučila som sa postupne všetko. A naučila som sa jedno, že keď chceš niečo 
dosiahnuť, jedine miernym spôsobom. Dobre argumentovať, nie dlho a mierne. 
Žiadne zvýšenie hlasu, žiadne pohyby, gestá. Kľudne. 
M.B.: A nemali ste také obavy, že by niekto povedal, že prišla Pražáčka...?  
B.F.: Nie, to nepovedali, že Pražáčka, ale že prišla červená voľakto povedal. 
Mňa veľmi bránili aj Mjartan aj Melicherčík. 
H.T.: Keďže ste v Prahe vstúpili do strany, tak preto červená?  
B.F.: Áno. 
M.B.: A čo vás sklamalo?  
B.F.: Mnohokrát som bola sklamaná. Najmä keď tieto, dalo by sa povedať, už 
merateľné výsledky, mali svoje etapy, keď boli ohrozené. Každý výsledok 
niečím býva ohrozený. A na miere toho ohrozenia záležalo, nakoľko sa človek 
tomu poddal alebo odolal.  
 
M.B.: Ale či vás niečo konkrétne sklamalo. Postoj, konanie, že ste to neočaká-
vali.  
B.F.: Ale to áno, to sa mnohokrát stalo. Ale vieš, ten ústav, to bol kolektív. 
Čiže keď jeden dajme tomu sklamal, tak tí druhí koľkokrát aj sami prišli, ale 
prosím ťa, však ho poznáš! No proste toto býva. To nebola idylka, to nebola 
idylka. To boli len kvalitní ľudia, ktorí teda boli namotivovaní, že chcú robiť 
vedu. Lebo ju majú radi. 
Videli v nej zmysluplnosť. Na hodnotenie tohto obdobia bol potrebný čas, 
časový odstup aj od toho osemdesiateho deviateho roku. Ľudia spomínajú práve 
na to ovzdušie. Bol jeden pohreb našej kolegyne Hely Prandovej, mala na sta-
rosti dokumentáciu, a viezol ma odtiaľ Dušan Ratica, ešte robil riaditeľa. 
A hovoril, ako na náš ústav krásne spomínajú v celej akadémii. Že to len jeden 
ústav bol taký, kde boli skutočne dobré ľudské vzťahy. Povedala som mu: 
„Dušan, však ty vieš, že sa to samo neurobí. Však ty dobre vieš.“ Veď aj on bol 
ohrozovaný, Bože, tiež.  
 
H.T.: A ma stále napadá, či to nebolo aj tým, že ste boli žena.  
B.F.: Myslím, že áno. Ale nie je ľahko byť žene v takejto funkcii. Ja nie som 
feministka, vôbec nie, vôbec. Naopak. Raz sme mali nejakú tlačovku, redak-
torka dala takú otázku, aj tak formulovanú, že ako skúmame ženy. Povedala 
som možno trochu príkro: „Nehnevajte sa, ale my skúmame ľudský rod, kde je 
muž aj žena.“ Možno i toto vnímanie sveta mi pomáhalo. 
 
M.B.: A ako ste prežívali neustálu kontrolu, tajnú políciu? 
B.F.: Chodili k nám eštébáci. No, zisťovať o kolegoch. Ja som jedného vyho-
dila. Pýtal sa na neviem koľkých. Hovorím: „A za kým ste šli dneska?“ „No, za 
vami.“ „Ale ja také informácie nepodávam. Nehnevajte sa, naozaj odíďte, ja 
toto robiť nebudem, ani nesmiem, zo mňa to nejde. Buďte taký dobrý, odíďte.“ 
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Vyšiel von, a vedľa bol ďalší vedecký ústav. Odtiaľ vybehol riaditeľ a hovorí: 
„Vieš, koho si to vyhodila?“ „Viem, eštébáka som vyhodila.“ 
Potom, keď som mala ísť napríklad na výskum do Juhoslávie, keďže som nikde 
na západ nemohla chodiť (lebo Juhoslávia bola chápaná ako kapitalistický štát), 
tiež chodil eštébák. Ale mladučký. Prišiel, pamätám sa, ja som tamto písala 
v krajnej izbe. Tam je taký gauč. Sadol si.  
H.T.: Sem prišiel do bytu? Na návštevu?  
B.F.: Áno, prišiel na návštevu. Predtým bol v ústave. Potom mi zavolali. Ja 
hovorím: „Ale ja dopisujem a nemôžem prísť“ (dopisovala som referát na kon-
ferenciu v Novom Sade, tuším). Prišiel. Ja sa pamätám. Nožičky mal takto 
vyzuté. Tak ako chlapec. Dívala som sa naňho, bolo mi ho skoro ľúto. A ja 
hovorím: „Viem načo ste prišli. Vôbec sa s mojím bratom nestretnem. Ten ani 
nevie, čo ja robím. Nestretnem sa.“ Takže to takto potom bolo.  
Neverím zmyslu činnosti toho Ústavu pamäti národa, pretože i ja, keď som 
prišla z akejkoľvek cesty, som musela napísať, že som nezneužila vedomosti o 
štátnom tajomstve. Ale už si tam bola podpísaná. 
 
M.B.: Veď to je presne to, že bez poznania kontextu a tým, že sa veci delia na 
čierne alebo biele, sa veci hodnotia. 
B.F.: Je smutné si uvedomiť, že to je vôbec v gnozeológii tohto sveta, takéto 
chápanie vecí, čierne – biele. Vezmi si Európu mysliacu napríklad v 19. storočí. 
To je taký pokles... Je kríza. Pamätám sa, raz som mala ísť na jeden výskum. A 
predseda si zavolal takého akademického eštébáka. Že Filová ide do Juhoslá-
vie, musím sa za ňu zaručiť. Predseda sa musel zaručiť, že idem na výskum do 
Vojvodiny, po dedinách, kde som spávala u ľudí... Ten pracovník ma potom 
stretol na chodbe akadémie. A hovorí: „Spomínali sme vás. Ale povedal som to 
predsedovi, daj jej už pokoj.“ Boli medzi nimi zástancovia pravdy, ani bielej, 
ani čiernej.  
Ale k otázke žena vo funkcii. Keď si v takejto funkcii, zabudni na úsmevy také 
ženské. Žiadne. Nič také. Ja som to ani veľmi v sebe nemala. Ale možno, že by 
sa mi to bolo dakedy aj žiadalo. Nemôžeš. Nesmieš.  
M.B.: Prečo?  
B.F.: To by sa obrátilo proti. Raz bola nejaká recepcia Akadémie, na takej som 
bola asi dvakrát. A jeden akademik sa podpil a začal mi, ako by som to pove-
dala, kurizovať. A prišiel akademik Schwarz, predseda, a povedal: „Čudujem sa 
ti. To je dáma s bariérami, to všetci v akadémii vedia, daj jej pokoj, to nevieš?“ 
Taký bol zlatý... ako tatko. Keď som si predstavila, že toto má človek zažívať 
za to, že si žena? Tak som radšej pekne ostala doma. 
 
H.T.: Za poskytnutý rozhovor ďakujeme veľmi pekne.  
Mám pred sebou, nepovedala by som, že živý a podrobný obraz, lebo to nemám 
ako mať, ale atmosféru. Myslím, že sme dostali odpovede na hlavné otázky, čo 
bolo v pozadí. Nie nejaký štátny plán či ideológiu. Ale ako ste mohli a vedeli 
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zvládať túto zložitú spoločensko-politickú situáciu, zároveň ľudí, a čo bolo 
vašou hnacou silou. 
Potvrdzuje sa mi, ako aj v mnohých iných prípadoch, keď sa snažím veciam 
prísť na koreň, že ak je silná vízia, tak človek prežije aj nemožné.  
B.F.: Myslím si, že niekedy je potrebné poznať detaily atmosféry ústavu, aby 
ste aj vy pochopili, hoci som pre môj oslabnutý zrak v mnohom odkázaná už 
len na moju pamäť. Mne ide o to, že takýto rozhovor, ak má byť vôbec publiko-
vaný, tak preto, že snáď môže pomôcť. Snáď ďalším generáciám. Lebo nič nie 
je ľahké. 
Toto mnou spomínané obdobie, myslím si, je dosť významné pre víziu tvorby 
nejakého celku kultúry Slovenska. V ovzduší ústavu boli veľké vízie. Tam bolo 
veľa vizionárov. A tí vizionári sa mali vzájomne v úcte. Oni sa mali radi. V tom 
zmysle, že sa potvrdzovali jeden v tom druhom so svojimi názormi. 
M.B.: A dnešná doba je aká?  
B.F.: Všeobecná teória hovorí, že tretia generácia veci života upravuje. To je 
možno vaša. Prevrat bol otrasom, asi aj preto, že bol organizovaný mimo nás. 
Ako bývajú prevraty. Ale tak či tak si myslím, že v tomto národe je veľmi veľa 
inovačných rezerv, potreba inovácie, a prejavenia sa v rovnováhe duchovna 
a materiálna. 
H.T.: Dúfam, že my sme vás neunavili.  
B.F.: Ja sa cítim medzi vami veľmi dobre. Nepovedala by som v našom rozho-
vore to, čo si nemyslím. Mňa už niekoľkokrát žiadali, aby som sama osobne 
hodnotila svoju činnosť. Bože, to nie. 
To musí byť rozhovor niekoho, čo má stanoviská s niekým. A teraz Ďuro Za-
jonc listom to napísal nejako inak. Aj to, že dal konkrétne otázky. Okrem toho, 
viem, že Ďuro má záujem poznať pravdu, je v ňom kritičnosť a je konštruk-
tívny. Takže takto ja to chápem. Potešilo ma, že to robíš ty, Helenka, a že je tu 
aj Mirka. Že tu ide ďalšia generácia... Lebo neviem, ako by som to bola písala. 
Sama. Nikdy som nemala rada ten biely papier, ktorý kriticky číhal na každé 
moje slovo; musela som si predstaviť ľudí, ktorí to budú čítať, alebo počúvať. 
Bola by som rozmýšľala nad každým slovom. 
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Vidiek v procese transformácie: 
recenzia 1. 

 
Zuzana Kusá 

 
 
Vedecké publikácie zvyčajne nevychádzajú na kriedovom papieri. Dôvo-

dom nie je núdza vo vedeckých inštitúciách, ale komunikačná nevľúdnosť 
kriedového papiera, ktorý vzdoruje ceruzke a nedovoľuje značiť zaujímavé 
odseky, textom podnietené nápady či písať polemické poznámky. Veľmi ma 
teší, že kniha autorského kolektívu Oľgy Danglovej na kriedovom papieri ne-
vyšla a s jej siedmimi kapitolami, z ktorých tri napísala sama, jednu 
v spoluautorstve a na ďalších sa podieľali Rastislava Stoličná, Zuzana Beňuš-
ková, Natália Veselská, Andrea Šalingová a Peter Slavkovský, sa dá viesť in-
špirovaná debata. 

Monografiu možno zaradiť medzi analýzy transformácie vidieckych spolo-
čenstiev strednej a východnej Európy, ktoré sa sústreďujú na skúmanie mikro-
úrovne. Je výsledkom mnohoročného skúmania vidieckeho mikroregiónu zá-
padného Slovenska, uskutočňovaného v rámci niekoľkých na seba nadväzujú-
cich projektov VEGA. Výskum má podobu niekoľkých prípadových štúdií 
zjednotených spoločnou metodikou vypracovanou O. Danglovou, ktorá zaistila 
porovnateľne komplexné poznatky o každej obci: o jej ekonomickej, sociálnej 
a zamestnaneckej štruktúre v jednotlivých historických obdobiach, o vlastníc-
kom systéme, ekonomike, poľnohospodárskom a nepoľnohospodárskom pod-
nikaní, sociálnej mobilite a sociálnych rozdieloch, reciprocite, pozícii cirkvi 
a ich sociálnom a kultúrnom vybavení. Tieto poznatky spolu s demografickými 
dátami a výpoveďami starostlivo vybraných informátorov umožnili rekonštruo-
vať meniaci sa ekonomicko-sociálny kontext konania jednotlivcov 
a združených aktérov.  

Štúdie sú vskutku integrálnym skúmaním vybraných prípadov. Skúmanie 
zahŕňa historický rozmer rovnako ako rozmer budúcnosti – od individuálnych 
plánov, cez plány podnikov, po programy regionálneho rozvoja. Vďaka jednot-
nej metodike a práci s početnými prameňmi informácií (historické štatistiky, 
kroniky, odborné štúdie, spomienkové rozprávania a rozhovory s miestnymi 
ľuďmi) poskytujú všetky štúdie sýty obraz podmienok konania vrátane prírod-
ných daností a meniacich sa ekonomických, sociálnych a kultúrnych charakte-
ristík. Takéto opisy sú zásadne dôležité pre poznanie poľa príležitostí, v ktorom 
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jednotlivci konajú, a sú nezastupiteľné pri osvetľovaní dostupných alternatív 
konania, medzi ktorými si aktéri môžu reálne vyberať.  

Aj keď O. Danglová dôležitosť prípadových štúdií v úvode monografie na-
značuje, mohla ráznejšie zdôrazniť, že vďaka schopnosti preskúmať alternatívy 
konania v určitom kontexte predstavujú prípadové štúdie (rôznych spoločen-
ských úrovní a sektorov) základný spôsob poznávania pravidelností a zmien 
spoločenského života, a nielen jeho doplnok. Jedine prípadové štúdie môžu 
odhaliť okolnosti a postupy konania, vďaka ktorým sa, napríklad, stáva dôleži-
tým hráčom a spoluautorom udalostí „minulosť“. Jedine prípadové štúdie môžu 
preveriť nosnosť rôznych metafor, s ktorými pri analýze sociálneho života 
pracujeme, napríklad, môžu podložiť alebo vyvrátiť ideu, že „ľudia sa ani pod 
prudkým svetlom nových inštitucionálnych premien nevzdávajú niektorých, 
v minulosti zakorenených praktík“ (s. 7), ak ukážu praktickú podobu oného 
„prudkého svetla inštitucionálnych premien“ a to, aké nové možnosti konania 
sa v ňom črtajú ako reálne.  

Vďaka vyčerpávajúcemu opisu kontextov, v ktorých konali a konajú skú-
maní vidiecki aktéri, práca zaisťuje vysoké porozumenie súvislostí 
a podmienok ich konania, vrátane vplyvu inštitucionálnych premien. Získaný 
vhľad nie je oslabený faktom, že monografia príkladne dodržiava záväzky 
etického kódexu európskej vedy a názvy regiónu, lokalít, aktérov, inštitúcií, ba 
aj pôvodných prameňov a odkazovaných štúdií boli zmenené. Prínos prípado-
vej štúdie predsa nie je v prvotnom zakresľovaní územia, ale v rekonštrukcii 
‚champs des possibles‘ a v odhalení determinujúcich súvislostí medzi kontex-
tom a v ňom uskutočňovaným konaním.  

V prvej kapitole Ostriansky región v základných ukazovateľoch 
a v historickej perspektíve Danglová približuje poľnohospodárske podnikanie 
na veľkostatkoch a proletarizovanie vidieckeho obyvateľstva, rozvrstvenie 
dedinského obyvateľstva v minulosti a v súčasnosti. Rôzne alternatívy či typy 
životných dráh stelesňuje niekoľko rozprávaní o životnej histórii. 

Druhá kapitola od Rastislavy Stoličnej skúma historické premeny malej 
podhorskej obce a prináša cenné deskripcie hospodárenia roľníckych domác-
ností a najmä súkromných roľníkov za socializmu. Táto deskripcia vrhá ne-
chcene ironické svetlo na následne opisovanú urbanistickú štúdiu, ktorá sa javí 
ako keby nebola vytváraná so znalosťou roľníckeho hospodárenia a limitova-
ných zdrojov obyvateľstva. Známa požiadavka zmeny myslenia obyvateľov 
obce, ktorú urbanisti pokladajú za podmienku životaschopnosti svojej koncep-
cie, stráca v tomto kontexte presvedčivosť a signalizuje ľahkosť zamieňania 
známosti a znalosti. Z môjho pohľadu brilantnosť štúdie trochu narúša prebera-
nie kategórií od informátorov a ich samozrejmé používanie v autorskom texte 
(„nakupovať u Žida“). 
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Časť kapitoly napísaná Zuzanou Beňuškovou je venovaná sociálnym, eko-
nomickým a kultúrnym zmenám v obci Naštice. Aj táto kapitola prináša de-
tailný vhľad do komplikovanej situácie hospodárstva súkromného roľníka pred 
socializmom a za socializmu, do jeho obmedzení a záväzkov. Podrobný opis 
pracovných príležitostí a podmienok podnikania je dobrým liekom na ilúzie 
a lacné ideologické výklady možností života na vidieku. Racionálne vysvetle-
nie „úpadku miestnej zábavy“ ponúka mikroštúdia organizačných nákladov, 
ktoré rastú s novou nutnosťou zohľadňovať odlišný hudobný vkus jednotlivých 
generácií a v obciach s malým počtom obyvateľov spôsobujú stratovosť akej-
koľvek zábavy.  

Tretia kapitola Konflikt ako sprievodný znak transformácie vidieka skúma 
pozadie lokálneho konfliktu v obci Pálenisko. O. Danglová sleduje konflikt od 
roku 1945 a významným príspevkom k jeho rekonštruovaniu sú aj skôr publi-
kované prípadové štúdie J. Lukačku, ktoré zaisťujú dobré priblíženie interven-
cie legislatívy. Obdobie socializmu nie je predmetom hlbšej analýzy, tú nahra-
dzujú politicky prijateľné charakteristiky typu „všetko bolo všetkých a nikoho, 
utvrdil sa systém nezodpovedného hospodárenia“ (s. 56), detailné opisy každo-
dennosti miestneho (roľníckeho) hospodárenia však v štúdii prevažujú 
a dovoľujú vidieť rozumnosť konaní miestnych aktérov v zmysle primeranosti 
k nákladom a dostupným zdrojom. 

Štúdia približuje komplikovanú obnovu a fungovanie urbárskeho spolo-
čenstva a inšpiruje sa Kabeleho náčrtom možností transfigurácie subjektu 
a ideou, že „v nejasných kontúrach sveta príbehov prevláda tieňové využívanie 
či zneužívanie zhora daného poriadku“. Deskriptívny jazyk štúdie tu dopĺňajú 
abstraktné „postsocialistické mechanizmy zahmlievajúce vlastnícke 
a užívateľské vzťahy“ a „marginalizované pozostatky komunitných modelov 
roľníckej ekonomiky“, ktorých vzťah k predchádzajúcim opisom nie je vždy 
jasný a aspoň mňa sa v niektorých momentoch zmocnilo podozrenie, že nie-
ktoré konceptuálne čudá sú potrebné práve na to, aby zmiernili vysvetľujúci 
efekt samotnej deskripcie. V tejto súvislosti nepovažujem za presné nazývať 
fakt, že sa v transformačnom projekte nezohľadňovala rozdrobenosť poľnohos-
podárskej pôdy na Slovensku, „nedôslednosťou v koncepcii univerzálneho 
modelu presadzujúceho trhovú ekonomiku“. Zdá sa, že je to práve naopak, že 
problémom bola práve dôslednosť jeho presadzovania, prejavujúca sa 
v abstrahovaní a nezohľadňovaní…  

Dôkladná deskripcia situácie ponúka čitateľovi, aby spolu s Danglovou 
uvažoval aj o ďalších zdrojoch konfliktu a popri charakteroch či nedostatočnej 
kultúre dôvery videl problém aj v nedostatočnej transparentnosti a možnostiach 
kontroly hospodárenia urbárskeho spoločenstva, či inými slovami, v tom, že 
„mantinely herného poľa a pravidlá hry neboli dostatočne pevné a jasné“ (s. 
59).  
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V štvrtej kapitole Lokálna politika a jej aktéri O. Danglová skúma svet lo-
kálnej politiky aj z historickej perspektívy; ponúka zaujímavé priblíženie po-
vojnového obdobia pred komunistickým prevratom a jedinečné opisy zápletiek 
okolo zavedenia elektriny v obci (škoda, že nie sú presnejšie časované). Po-
dobne podnetný je aj opis prítomného „herného poľa“. Žiada sa mi však podo-
tknúť, že charakterizovaním HZDS ako populistického vnáša do analýzy ex-
terný hodnotiaci rámec. Je na pováženie, či je vhodné označovať ako populis-
tickú snahu politika získať priazeň voličov zdôraznením spoločnej minulosti (s. 
70). Sporná je aj vhodnosť označovať menenie politických tričiek na lokálnej 
úrovni za „prejav nestabilného a fasádovite účelového charakteru miestnej 
politiky“ – veď autorka sama ukazuje, že menené politické tričká sú nástrojom 
vylepšovania vzťahu s centrálnou vládou a získavania zdrojov pre obec. V 
zmene fasády teda môžeme vidieť nástroj stabilizácie prísunu zdrojov a stálosti 
miestnej politiky. Silný vplyv Možného skvelej anekdotickej analýzy pádu 
komunizmu zasahuje spolu s Danglovou mnohých z nás. Nielen u nej znižuje 
citlivosť k faktu, že rôzne „socialistické návyky“ (od rodinkárstva po využíva-
nie konexií, vrátane tých najmä medzi centrálnou a regionálnou vládou) majú 
univerzálnejší výskyt a svet ekonomickej a administratívno-správnej moci má 
aj v demokratických a trhových spoločnostiach hybridnejšiu povahu, než sme 
dúfali. Prílišný dôraz na „prežitky komunizmu“ či „postsocializmus“ môže 
znížiť schopnosť autorov „predať“ svoje prípadové štúdie ako univerzálne 
prínosné pre vysvetlenie konania, a to je vždy v prípade kvalitnej štúdie ako 
táto, škoda. 

Súčasťou štvrtej kapitoly je štúdia N. Veselskej Obec očami starostky 
a obyvateľov. Štúdia dáva veľký priestor starostke, aby predstavila svoje plány, 
dôvody, postup činnosti a čiastočne prispieva k upevňovaniu vzdialenosti či 
rozdielu medzi aktívnou starostkou a pasívnymi občanmi. Starostka si ťažká na 
pasivitu občanov a v tom ako keby preberala klišé politického diskurzu vidia-
ceho „najväčšie bariéry v myslení ľudí“, ktorý neberie ohľad na to, že „aktívni 
politici“ majú aktivitu v náplni práce a disponujú organizačnými 
a materiálnymi zdrojmi na jej podporu. Samotná Veselská cez podrobné des-
kripcie podmienok, v ktorých konajú miestni aktéri, ukazuje, že najväčšími 
bariérami je chronický nedostatok zdrojov nielen samotných aktérov, ale aj 
tých, ktorí by mohli mať záujem o ich služby. Z jej hustej deskripcie je zrejmé, 
že nedostatočná „zdravá občianska participácia“ (s. 78) nie je dôsledkom 
„mentality“, ale toho, že pre ňu chýba organizačná podpora a miestni ľudia sú 
vyčerpaní každodenným zaisťovaním živobytia. To je však nepriame poučenie, 
samočinne produkované silou kvalitnej deskripcie. Autorka sa sama nezame-
riava na určitý rozpor medzi starostkiným optimistickým opisom podnikania 
pekára a značnou neistotou, prácnosťou a rizikom tejto aktivity, ako ju sám 
opisuje v inej štúdii tejto monografie. 
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Piata kapitola Premeny v poľnohospodárstve začína historicky obohacujú-
cim opisom sociálnych premien poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storo-
čia a jeho stavu pred kolektivizáciou, po kolektivizácii a po roku 1989. Jej 
autorom je P. Slavkovský, ktorý ponúka aj koncíznu analýzu rizík súčasného 
podnikania na pôde. V nasledujúcej štúdii Oľga Danglová skúma situáciu 
v dvoch nerovnako prosperujúcich družstvách. Dôkladnú historickú kompará-
ciu umožňuje aj personálna kontinuita predsedu, ktorý porovnáva dnešné 
a minulé podmienky a pravidlá poľnohospodárskeho podnikania. Danglová na 
tomto základe podáva excelentnú rekonštrukciu činiteľov, ktoré spolupôsobia 
na prosperite družstva v Jelciach a úpadku družstva v Zanadlúčí. Obaja predse-
dovia dnešnú dobu charakterizujú ako založenú na princípe znižovania nákla-
dov (lepšou organizáciou práce, ale najmä výmenou fyzickej práce za úspornej-
šiu technológiu). Ukazuje sa, že princíp šetrenia sa lepšie aplikuje v družstve, 
ktorého zamestnanci nie sú obyvateľmi rovnakej obce, a naopak, prekrývanie 
zamestnaneckej a susedskej väzby bráni zamestnávateľovi, aby v činnosti pre-
sadzoval len ekonomické záujmy podniku. Podobný racionálny princíp – vyhý-
banie sa zamestnávaniu ľudí z tej istej obce – aplikujú aj Šalingovej podnika-
teľky, no nezdôvodňujú ho ľahkosťou potenciálneho prepúšťania, ale snahou 
„vyhnúť sa závisti“. Danglová nediskutuje o dôsledkoch novej racionality, 
ktorá stavia proti sebe záujmy obce a v nej situovaného podniku, ale zhŕňa 
zistenia do tvrdenia, že „súčasný manažment… nedokáže prekročiť tieň svojich 
predchádzajúcich skúseností zo spravovania kolektivistického systému. Aby si 
nepoštval miestnych ľudí, nemá odvahu redukovať pracovné sily“ (s. 120). 
Všimnime si striedanie jazyka v tomto tvrdení: Danglová hovorí, že „ľudia“ sa 
môžu naštvať, ale nechce sa jej povedať, že sa môžu aj prepúšťať. Problém 
prepúšťania opisuje abstraktnými, neosobnými kategóriami „redukovať pra-
covné sily“. Táto jazyková zmena jej pomáha zotrvať pri pôvodnej téze 
o „neprekročenom tieni minulosti“ a nevidieť, či elegantne obchádzať etický 
problém, ktorý trápi predsedu družstva zamestnávajúceho ľudí zo susedstva.  

Šiesta kapitola Obnova podnikateľského sektora pozostáva z dvoch štúdií. 
Andrea Šalingová v štúdii Podnikateľské aktivity žien v Jelciach približuje 
podmienky drobného podnikania na vidieku. Opiera sa pritom o rozhovory 
s miestnymi živnostníčkami, ktorých kvalita a obsažnosť zrejme podnieti aj 
ďalšie sekundárne analýzy. Aj keď Šalingovú zlákala metodologicky prekérna 
ambícia preskúmať motiváciu podnikania, jej deskripcia má silnú výpovednú 
hodnotu a umožňuje porozumieť komplexnosť činiteľov, ktoré ovplyvňujú 
vidiecke podnikanie, a v tom aj v neposlednom rade fatálny vplyv krívajúceho 
odbytu a chýbajúceho dopytu. Aj keď autorka vysvetľuje problémy podnikania 
konvenčnými tvrdeniami o nedostatočných zmenách myslenia, priblížené pod-
mienky jasne ukazujú, že akákoľvek fantázia a pružnosť myslenia vychádza 
navnivoč, keď chýba odbyt pre ponúkané služby.  
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V poslednej štúdii knihy Regionálna integrácia dedinských komunít Dan-
glová analyzuje význam regionálneho združovania a inovačné správanie regio-
nálneho združenia OSTRUN, ktorého činnosť sa zacieľuje na obnovu a rozvoj 
ostrianskeho regiónu. Do zorného poľa etnologickej analýzy sa teda dostali aj 
noví aktéri vidieckeho priestoru. Aj keď aj v tejto kapitole jemne preráža psy-
chologický výklad, Danglovej deskripcia ukazuje že investovanie do spolu-
práce je predovšetkým racionálna stratégia riešenia problémov, ktoré presahujú 
možnosti individuálneho aktéra – obce. A ako v štúdii R. Stoličnej, aj tu sa 
stáva zjavným, že objednávané expertné stratégie rozvoja regiónu nie vždy 
dôkladne poznajú a rešpektujú podmienky a zdroje, ktoré majú lokálni aktéri 
k dispozícii.  

Na záver by som chcela ešte raz zdôrazniť bravúru, s ktorou autori zvládli 
pre dnešné mainstreamové analýzy nebývalú komplexnosť a mnohorakosť 
prameňov, s ktorými pri analýze ostrianskeho regiónu pracovali. Komplexnosť 
obrazu životných podmienok by sa pri druhom vydaní práce mohla ešte doplniť 
o informáciu o dopravných podmienkach a priestorových vzdialenostiach a tiež 
o informáciu o právnych predpisoch, ktoré utvárali a utvárajú príležitosti 
a limity konania aktérov. Pri druhom vydaní by sa mohli upraviť (podotýkam 
veľmi zriedkavé) miesta, kde do bádateľovho jazyka vstupujú apriórne hodno-
tiace výrazy (nivelizovať, populistický), a odstrániť občasné hrubé gramatické 
chyby, ktoré v práci nájdeme napriek tomu, že prešla jazykovou úpravou, napr. 
„v hotely“ na s. 63 a na iných miestach a na s. 73 „podnikatelia lepšie pripra-
vený“).  

To najdôležitejšie a zásadné, čo treba o Danglovej kolektívnej monografii 
povedať je, že prináša veľmi komplexný a plastický pohľad na problémy sú-
časného vidieka a súčasne pedagogicky vzorový príklad prípadovej štúdie, 
ktorá majstrovsky zvláda náročnú prácu s mnohými zdrojmi informácií. No 
najmä, v monografii obsiahnutá geertzovsky hustá, historicky a kontextovo 
ukotvená deskripcia a analýza podmienok života v skúmanom vidieckom ok-
rese umožňuje klásť odpor mnohým ideologizovaným výkladom transformač-
ného obdobia a porozumieť, aké možnosti konania mali a majú aktéri (jednot-
livci, poľnohospodárski podnikatelia, starostovia, združenia obcí) reálne 
k dispozícii, a aké činitele podporujú, či bránia využívaniu týchto možností. Od 
dobrej spoločenskej vedy nemožno žiadať viac. 
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Vidiek v procese transformácie: 
recenzia 2. 

 
Josef Kandert 

 
 

Při čtení tohoto sborníku mne maně napadlo, že by bylo možná docela za-
jímavé podívat se na všechny podobné studie z posledních padesáti let, pojed-
návající o procesech transformace či sociální a kulturní změny ve slovenských, 
českých a obecně středoevropských vesnicích, a pokusit se porovnat hlavní 
rysy těchto procesů, směřujících k socialistickému a pak zase zpátky ke kapita-
listickému způsobu života. 

V tomto případě máme před sebou sborník s jedenácti příspěvky (studiemi) 
věnovanými transformačním procesům v jedné západoslovenské dolině. I když 
je ve sborníku jedenáct studií, autorkou většiny z nich (šesti) je samotná edi-
torka – Oľga Danglová, která jak vyplývá z textu, se také v daném terénu po-
hybovala nejdéle. Danglová také napsala úvod celé knížky. 

Jak je uvedeno hned v úvodu, jsou jednotlivé příspěvky různě koncipované 
a najdeme v nich různé přístupy ke zpracovávaným datům – od biografického 
přístupu až po zobecňující psané studie. V úvodu se také dozvíme, že každý ze 
šesti spoluautorů dělal výzkum v jedné lokalitě, ovšem z tohoto pravidla jsou 
výjimky: Oľga Danglová zkoumala i další obce Ostrianskej doliny a také studie 
Petra Slavkovského (Premeny v poľnohospodárstve), jemuž připadla obec Za-
nadlúčie, dokazuje, že prováděl výzkumy i v dalších obcích. 

Trochu mne překvapil odstavec úvodu, kde se čtenáři vysvětluje (s pod-
textem jakési omluvy), že spoluautoři při svých výzkumech pracovali metodou 
sběru terénních dat bez omezení (sběru všech dat) a že nepoužili metodu sběru 
dat, která je založená na ověřování předem daných hypotéz. Domnívám se, že 
tento přístup byl jedině v pořádku; podle mých zkušeností vede ověřování pře-
dem stanovené hypotézy jedině k jednostrannému sběru dat – sbírá se jen to, co 
se té které teorii či hypotéze hodí. Použitý přístup bych tedy považoval spíše za 
výrazný klad práce, než za nějakou chybu. Je to konečně základní způsob sběru 
dat každého důkladného etnografického či antropologického výzkumu. Ve 
většině studií také nalezneme na jejich konci anonymizovaný soupis informá-
torů se základními osobními (zejména profesními) charakteristikami. 

Sborník začíná tradičním přehledem obecných charakteristik zkoumané 
oblasti – demografických, přírodních, historických atd. a pak následují jednot-
livé studie. Najdeme zde klasický rozbor sociální a kulturní změny (Rastislava 
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Stoličná a Zuzana Beňušková), analýzu změny s použitím rodového  – žen-
ského – pohledu (Andrea Šalingová), proměny obce očima – především – jed-
noho aktéra (Natália Veselská) a konečně i obecnou charakteristiku proměn 
místního zemědělství z pera či počítače Petra Slavkovského. Největší prostor se 
ovšem naskýtá samotné editorce (díky oněm šesti studiím), která ve svých 
příspěvcích zkouší a představuje různé možnosti zkoumání transformačních 
procesů – využívá pro svůj rozbor situaci konfliktu, možnost srovnání stejného 
procesu ve dvou lokalitách i klasický přístup – tj. např. analýzu politického 
systému jedné lokality a mnohé další. 

Autorům sborníku se jejich záměr podařil, mapují existující proměny, ale 
současně i velmi názorně ukazují, jak tyto proměny souvisí anebo vyrůstají 
z předešlých historických (před-socialistických, socialistických) období této 
oblasti. Ve snaze o co největší autenticitu je sborník plný citací výroků jednot-
livých informátorů. Méně by bylo více, často dlouhé citované pasáže rozhovorů 
samotný text ruší a zpomalují jeho čtení; to je asi jediná věc, která mi na sbor-
níku výrazně vadila. 

Vzhledem k tomu, že se čtenáři slibuje pokračování výzkumu, můžeme se 
tedy těšit na další zajímavou knížku. 
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Poznámky k recenzentským posudkom 
 

Oľga Danglová 
 

 
Musím sa priznať, že pri čítaní recenzentských posudkov, bolo pre mňa 

najväčšou satisfakciou ocenenie významu geograficky lokalizovanej kvalitatív-
nej práce v teréne, založenej na Geertzovej predstave zhusteného opisu (o jej 
naplnenie sme sa totiž v našej publikácii usilovali najviac). Ocenenie toho, že 
sa pomocou prípadových štúdií, na ktorých je väčšina príspevkov založená, dá 
lepšie pochopiť a vysvetliť i problém transformácie ako sociálnej zmeny. 
Domnievam sa, že prínos klasických výskumov teritoriálne a rezidenčne vyme-
dzených komunít „community studies“, pohľad do vnútra ich mikrosveta, sle-
dovanie reakcií ľudí na zmeny prichádzajúce zvonka, to všetko má svoj prínos 
pri skúmaní sociálnych procesov i v súčasnej dobe globalizácie. I keď autori 
jednotlivých príspevkov, ako to vystihol Jozef Kandert, volili rôzne prístupy k 
spracovaniu dát, pojítkom bolo, že v etnografických textoch pracovali so suro-
vými príkladmi etnografických terénnych zápisov. Možno i preto je text nie-
kedy nadbytočne prehustený citáciami autentických výrokov informátorov, ako 
na to poukazuje Jozef Kandert. Často bolo však použitie pasáží priamych výro-
kov, ako napríklad v kapitole venovanej lokálnemu konfliktu, nevyhnutné. 
Vykreslenie rôznych pozícií zástancov sporu by bolo bez nich ploché a málo 
presvedčivé.  

Pripomínam, že hoci výskumný tím navštevoval terén v krátkodobých po-
bytoch počas prvých troch rokov trvania pôvodného grantu (1999–2001) a v 
nasledujúcom roku vedúca grantu uskutočnila ešte doplnkové výskumy, aby 
precizovala údaje, overila nejasnosti a doplnila prázdne miesta, predsa len 
celkový čas strávený v teréne nebol heroicky dlhý. Ak by bol dlhší, mohol by 
byť prienik do sociálneho života regionálnej komunity, do lokálnych motívov, 
stratégií, štandardov ešte hlbší. Lenže v súčasnej situácii sme každý postavený 
pod Damoklov meč kvantity publikovanej produkcie a časovo náročná realizá-
cia a spracovanie výskumných materiálov sa len málo odráža v hodnotiacich 
kolonkách. I preto je práce v teréne čoraz menej, čo je na škodu disciplíny. 

Pre publikovanú podobu svojich bádaní sme volili postup s použitím 
pseudonymu regiónu, dedín a zmenených mien ľudí, s ktorými sme pri vý-
skume prišli do styku. Autori oboch recenzií ho schvaľujú, hoci v kuloárových 
debatách okolo knihy som sa dosť často stretla s námietkami, ktoré poukazovali 
na to, že zahmlená lokalizácia priebehu udalostí znižuje hodnovernosť výpo-
vede. Je pravda, že opisy sociálnej reality v niektorých príspevkoch takéto 
„krytie“ nevyžadovali, iné ho však potrebovali ako soľ. Bez utajenia lokalizácie 
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miesta deja by nebolo možné zachovať diskrétnosť voči aktérom, čo by bolo, 
ako pripomína i Z. Kusá, v rozpore s etickým kódexom európskej vedy. 

V ďalšom budem reagovať na pripomienky obsiahnuté v recenziách. 
K podozreniu Z. Kusej, že do textu sa dostali „konceptuálne čudá “ kvôli 

tomu, aby sa nimi zmiernil vysvetľujúci efekt samotnej deskripcie: Etnológ sa 
pri analýze empirického materiálu dostáva miestami do rozporu, či uplatniť 
emic model – sústrediť sa na vysvetlenie myslenia a správania sa ľudí podľa 
ich vlastných definícií – alebo etic model, v ktorom pri analýze použije kritériá 
vnesené zvonka, alebo ako hovorí Kusá uplatní „externý hodnotiaci rámec“, 
respektíve hodnotí situáciu z uhla vlastnej optiky. Oba postupy sa v praxi naj-
častejšie kombinujú a prepletajú. Tak je to i v prípade našej publikácie. Je ale 
pravda, že do externých hodnotení sa niekedy dostali prevzaté zažité ideolo-
gické výklady a možno i prekomplikované štylizácie. 

Pripúšťam, že moje konštatovanie o „nedôslednosti koncepcie univerzál-
neho modelu presadzujúceho trhovú ekonomiku“ nebolo presné. Presnejšie by 
bolo hovoriť o dôslednosti presadzovania a nezohľadňovaní špecifík, ku kto-
rým v prípade poľnohospodárstva na Slovensku patrila okrem iného enormná 
rozdrobenosťou poľnohospodárskej pôdy. 

Ku kapitole Lokálna politika a jej aktéri: Presný dátum elektrifikácie obce 
bol 18.12. 1948. Nevložila som ho do textu, aby som sa vyhla prílišnej detaili-
zácii, ale pripúšťam, že v kontexte opisovanej zápletky by časové spresnenie 
obohatilo hodnotu výpovede. 

Z. Kusá pochybuje o tom, či možno považovať za populizmus, ak lokálny 
politik používa ako prostriedok k získaniu voličov zdôrazňovanie spoločnej 
minulosti. Je pravda, že apel na spoločnú minulosť môže byť úprimný a nemusí 
byť zaťažený postranným zámerom, v opisovanom prípade to ale populizmus 
bol. Starosta sa snažil upozorniť na svoje ukotvenie v lokálnych zvykoch a 
mravoch, s ktorými sa v skutočnosti nestotožňoval, alebo stotožňoval len veľmi 
vlažne (až po revolúcii začal s pravidelnými návštevami kostola a zviditeľňo-
vaním svojej nábožnosti sedením na tzv. panskom chóruse). 

Je vhodné označovať menenie politických tričiek, ktoré je v samospráv-
nom vládnutí na vidieku bežné, za „prejav nestabilného fasádovite účelového 
charakteru miestnej politiky“, pýta sa Z. Kusá. Myslím si, že možno nie nesta-
bilného, ale iste fasádovitého. Politické sfarbenie fasády sa najčastejšie úče-
lovo, kvôli perspektíve získania zdrojov pre obec, prispôsobuje meniacim sa 
farbám momentálne vládnucich strán. Vo vidieckom prostredí si s tým však 
ľudia prevažne hlavu nelámu. 

Z. Kusá udrela klinec po hlavičke pripomienkou, že niektoré skutočnosti, 
ktoré sa často zvyknú považovať za príznaky „postsocializmu“, „prežitky ko-
munizmu“, respektíve sa kvalifikujú ako prejavy ich pretrvania, majú v skutoč-
nosti univerzálnejšiu platnosť. Musím priznať, že pri sústredení sa na miestne 
okolnosti nám tento širší všeobecnejší kontext unikol. Pre budúcnosť bude 
preto treba i pri lokálnom zameraní výskumov hľadať a nachádzať v zdrojoch a 
dôsledkoch miestnych udalostí širšie súvislosti s nadlokálnym poznaním so-
ciálnej reality. 
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Slovenskí drotári opäť vo svete 
 

Daša Ferklová 
 
 

Slovenské národné múzeum (ďalej SNM) v Martine sa predstavilo výsta-
vou z histórie a tradícií slovenského drotárstva pod názvom Svetom, moje, 
svetom... (O slovenských drotároch) na medzinárodnej výstave v Slovinskom 
etnografickom múzeu (ďalej SEM) v Ljubljane v Slovinsku. Výstava bola 
súčasťou Európskej etnografickej výstavy, na ktorej sa predstavili etnografické 
múzeá zo štrnástich európskych krajín: Suomen käsityon museo (Jyväskylä – 
Fínsko), The National Museum of Ireland – Country Life (Castlebar – Írsko), 
Regionalen Burgaski Muzej (Burgas – Bulharsko), Państwove Muzeum Etno-
graficzne (Varšava – Poľsko), Etnografický ústav Moravského zemského mu-
zea (Brno – Česká republika), Muzej na Makedonija (Skopje – Macedonia), 
Bayerisches Nationalmuseum (Mníchov – Nemecko), Österreichische Museum 
für Volkskunde (Viedeň – Rakúsko), Eesti Rahva Muuseum (Tartu – Estón-
sko), Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (Trento – Taliansko), 
Etnografski Muzej Istre (Pazin – Chorvátsko), Etnografski muzej (Zágreb – 
Chorvátsko), Néprajzi Múzeum (Budapešť – Maďarsko) a Slovenské národné 
múzeum (Martin – Slovensko). 

Projekt iniciovali kolegovia zo SEM. Ešte koncom roka 2003 vtedajšia ria-
diteľka SEM Inja Smerdel oslovila viacerých kolegov z európskych etnografic-
kých múzeí s návrhom spoločne pripraviť veľkú etnografickú výstavu, na ktorej 
by sa každé múzeum predstavilo cez určitú tému, príbeh, predmety – symboly z 
národnej kultúry, a to prostredníctvom toho, čo je pre danú krajinu charakteris-
tické. Do projektu sa zapojilo 14 múzeí z 13 krajín Európy. Všetci sme sa stretli 
na prelome mesiacov november a december 2004 v SEM. Kolegovia 
z Fínska priviezli výstavu „o drevenej stoličke“ , Írsko sa predstavilo člnmi (the 
curach), Bulharsko inštalovalo „martenice“. Varšavské múzeum pripravilo 
kolekciu papierových vystrihovaniek, kolegovia z Českej republiky prezento-
vali fajansu a textílie, Macedónci šperky a textílie. Estónci vystavili fotografie 
zachytávajúce každodenný život v krajine, mníchovské múzeum sa predstavilo 
videozáznamom, viedenské múzeum ukázalo časť „parádnej“ sedliackej izby. 
Taliani priniesli veľký model formy na maslo „ Malga Venigia“, Chorváti 
z Pazina a Zágrebu sa prezentovali hudobnými nástrojmi a maďarské Etnogra-
fické múzeum predstavilo svoje zbierky prostredníctvom kolekcie rôznych 
typov sediel. Stretli sa tu rôzne národy, každý priniesol kus svojho „domova“, 
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svoj príbeh. Keď sme začali s inštalovaním, nikto si nevedel predstaviť, aký 
bude výsledok. No nakoniec sa jednotlivé príbehy krajín spojili a vytvorili tak 
veľkolepú mozaiku európskej kultúry, ktorá zaujala návštevnícku verejnosť.  

Slávnostnému otvoreniu výstavy predchádzalo slávnostné otvorenie novej 
účelovej budovy SEM, určenej na výstavné účely. Nový objekt s troma pos-
chodiami výstavnej plochy poskytuje dostatok miesta pre dlhodobé 
a krátkodobé výstavy. Pracovníci SEM pripravili k jej otvoreniu i niekoľko 
vlastných výstavných podujatí (jednou z nich napríklad bola prezentácia slovin-
ských regionálnych a mestských múzeí) a zároveň sa stali hostiteľmi už spomí-
naného výstavného podujatia.  

K Európskej etnografickej výstave bol vydaný i reprezentačný katalóg. 
Každé múzeum v ňom dostalo priestor na predstavenie vlastného pracoviska, 
jeho vzniku a vývoja a zároveň témy, ktorou sa prezentovalo na výstave (kata-
lóg vyšiel v anglicko-slovinskej mutácii, doplnený v jednotlivých častiach 
jazykom každej zúčastnenej krajiny). Na slávnostnom otvorení výstavy i novej 
budovy SEM sa zúčastnila riaditeľka SNM v Martine PhDr. M. Halmová, au-
torka výstavy PhDr. D. Ferklová a M. Pišný, ktorý sa podpísal pod priestorové 
riešenie našej výstavy. Prezentácia výstavného projektu trvala v SEM jeden 
rok. 

Naša výstava podala stručný prehľad o histórii slovenského drotárstva od 
prvých písomných svedectiev cez rozšírenie a rozkvet koncom 19. storočia až 
po postupný zánik. Prostredníctvom písaného slova, obrazovej fotodokumentá-
cie i originálnych exponátov predstavila kraj drotárov, ich život, pracovné 
začiatky, cesty, ale i rozmanitý sortiment výrobkov, ktorý sa menil a vyvíjal v 
závislosti od vkusu a požiadaviek zákazníkov.  

Približne od polovice 19. storočia drotári rozšírili svoje služby o vlastné 
výrobky z drôtu a plechu. Z drôtu vyrábali rôzne háčiky, vešiaky, klietky pre 
vtákov, košíky, podnosy a pod., z plechu rôzne lopatky, strúhadlá, pekáče, 
skrinky a pod. Zhotovovali nielen úžitkové predmety, ale i tvarovo náročné 
dekoratívne predmety, vo výrobe ktorých mnohí dosiahli osobitosť výtvarného 
prejavu. 

Rozšírený sortiment výrobkov viedol drotárov aj mimo územie Slovenska, 
pričom ich postavenie a podmienky práce boli v jednotlivých krajinách diferen-
cované. Za prácou vandrovali jednotlivo alebo v skupinkách, putovali, alebo sa 
natrvalo usadili, zakladali malé drotárske dielne, z ktorých niektoré prerástli do 
veľkých priemyselných firiem.  

Na výstave predstavujeme krajiny, do ktorých slovenskí drotári prišli. 
Zvlášť úspešní boli v cárskom Rusku, kde drotárstvo celkovou úrovňou kulmi-
novalo. Vzniklo tu vyše 80 dielní, nazývaných „majsterské“, ktoré svoj široký 
sortiment výrobkov ponúkali nielen pre domáci trh, ale i do zahraničia. Z eu-
rópskych krajín sa drotári ďalej usadili na územiach dnešného Poľska, Maďar-
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ska, Čiech a Moravy, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Belgicka, Holandska, 
Francúzska a Anglicka. Dostali sa i do krajín balkánskeho polostrova, usadili sa 
v dnešnom Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku. Niektorí 
pokračovali ďalej do Malej Ázie, iní na opačnú stranu – do Ameriky.  

Po návrate z ciest zúročili svoje vedomosti v domácom prostredí. Okrem 
úžitkových zhotovovali náročné dekoratívno-úžitkové predmety, mnohokrát 
ocenené rôznymi medzinárodnými oceneniami a uznaniami. Mosadzným, po-
zláteným či postriebreným drôtom inovovali výrobný sortiment, zoomorfné 
a rastlinné motívy preberali hlavne z čipkárskeho a pletiarskeho umenia, nielen 
domáceho. Príkladom sú výrobky drotárskych majstrov Jozefa Holánika-Ba-
keľa, Štefana Hunčíka, Alexandra Hozáka či Jakuba Šeríka.  

Aj keď sa situácia po prvej svetovej vojne výrazne zmenila, drotárski maj-
stri našli svojich pokračovateľov. Títo dávajú starému remeslu nové dimenzie, 
formy i kvalitu, čo dokázali i exponáty na výstave. A to dokonale prevedené 
práce Ladislava Jurovatého st. z Bratislavy, ale i práce prezentujúce súčasných 
neprofesionálnych umelcov zastúpené výrobkami Ladislava Fapšu z Považskej 
Bystrice, v ktorých sú skĺbené starootcovské tradície s úsilím o uplatnenie 
dnešných estetických noriem a originálne, jedinečné a neopakovateľné drôtené 
šperky Marty Filovej z Rosiny pri Žiline. 

Obrazová dokumentácia s textami v slovenskom a anglickom jazyku 
v grafickom návrhu Petra Ďuríka priblížila panelovou formou informácie o 
vzniku, vývoji a rozšírení drotárstva. Výstavu doplnili okrem zbierok SNM 
v Martine zbierky zo SNM – Historického múzea v Bratislave a súkromné 
kolekcie prác Ľ. Fapšu a M. Filovej.  

Po prezentácii v SEM v Ljubljane sme výstavu predstavili v novembri 
2005 v Slovenskom inštitúte v Moskve v Ruskej federácii. Výstava sa tu stretla 
s pozitívnym ohlasom. Drotári sa symbolicky vrátili do krajiny, v ktorej toto 
remeslo dosiahlo jeden z najväčších úspechov. Za prítomnosti veľvyslanca 
Slovenskej republiky výstavu otvoril generálny riaditeľ SNM PhDr. P. Maráky 
a riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve PhDr. J. Kalnický. Výstava trvala do 
19. januára 2006.  

Putovanie výstavy o slovenských drotároch zatiaľ nekončí. Naplánované 
sú jej ďalšie reprízy. V roku 2006 ju predstavíme návštevníckej verejnosti vo 
výstavných priestoroch SNM –Historického múzea Bratislave a v jesenných 
mesiacoch v SNM – Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. 
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Slovenská samospráva v Černi 
 

Boris Michalík 
 
 

Cieľom príspevku je objasniť význam slovenskej samosprávy v obci Čerňa 
(Maďarsko) pre jej členov a referovať o priereze jej činností. Informácie boli 
získané priamo v teréne počas doplnkového výskumu konaného v dňoch 6.–9. 
decembra 2005. Na kompletizáciu údajov boli použité aj publikované pramene: 
oficiálne internetové stránky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 
Ľudové noviny, monografická literatúra o obci Čerňa, práca P. Chrastinu Vývoj 
využitia kultúrnej krajiny na severovýchodnom okraji Bakoňského lesa (2005) 
a I. Šustekovej Neroľnícke zamestnania v slovenských obciach Bakoňskej 
oblasti (2005). O národnej identite pojednáva dielo L. Lenovského Identita – 
tovar ako každý iný (2005). 

Čerňa (Bakonycsernye) sa nachádza na území Maďarskej republiky v Za-
dunajsku. Administratívne je začlenená do Fejérskej župy. Leží 130 km zá-
padne od Budapešti, resp. 150 km juhovýchodne od Bratislavy. Geograficky 
patrí obec do oblasti Bakoňského lesa.  

Počiatky kolonizácie slovenskými obyvateľmi siahajú do prelomu 17. a 18. 
storočia (Varga, 2004). Masívny príchod slovenských usadlíkov je datovaný do 
obdobia 1716–1724, keď obec osídlili kolonisti najmä z Nitrianskej a Trenčian-
skej kotliny. Dôvodom ich príchodu bolo čiastočné vyľudnenie územia Tur-
kami (Chrastina, 2005). Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospo-
dárstvo, ťažba dreva a baníctvo. Postupne sa z oblasti Bakoňského lesa stalo 
dôležité ťažobné pásmo, čo vyvolalo ďalšie kolonizačné prúdy (Šusteková, 
2005). Obec, ale aj celý región Bakoňského lesa osídľovalo okrem slovenského 
aj nemecké a maďarské obyvateľstvo, čo spôsobilo zmenu etnickej štruktúry v 
neprospech slovenského obyvateľstva, ktoré predstavovalo do polovice 20. 
storočia väčšinu. Čerňa ako slovenská enkláva sa postupne menila na multiet-
nické a multikultúrne prostredie. 

Na základe Ústavy Maďarskej republiky a Zákona o právach národnos-
tných a etnických menšín v Maďarsku majú národnostné a etnické menšiny 
právo zakladať si miestne a celoštátne menšinové samosprávy. Procesom za-
kladania samospráv sa tieto priamo včleňujú do systému štátnej správy Maďar-
skej republiky. Spomínaný zákon špecifikuje podmienky, po splnení ktorých je 
možné samosprávu založiť. Ide pritom o veľkosť obce, počet obyvateľstva 
hlásiaceho sa k národnostnej menšine či počet poslancov zvolených za národ-
nostnú menšinu (www.slovaci.hu/frame/framesl.htm). 
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Slovenská samospráva v obci Čerňa vznikla v roku 1994 ako výsledok 
snahy slovenského obyvateľstva o uchovanie národných tradícií a najmä ich 
vonkajšiu prezentáciu. V súčasnosti má 5 členov a niekoľko desiatok sympati-
zantov. Za hlavných aktivistov samosprávy možno považovať rodinu Szabovú 
(otec Jánoš a syn Zoltán), ktorá pretvára činnosť menšiny v reálne uskutočnené 
aktivity. Je možné konštatovať, že fungovanie samosprávy je podmienené úsi-
lím jednotlivcov o zachovanie národného povedomia, slovenského jazyka a 
kultúrnych tradícií. Slovenská samospráva v tejto obci je príkladom, ako je 
možné uchovať povedomie k slovenskému etniku aj v podmienkach asimilácie 
v jej záverečných štádiách. Zároveň poukazuje na významnú rolu iniciatívnych 
a organizačne schopných jednotlivcov. 

Priemerný vek členov samosprávy je 45 rokov, čo sa nedá považovať za 
pozitívne v horizonte ďalšieho vývoja. Toto konštatovanie podporuje aj fakt, že 
z piatich členov samosprávy hovoria len dvaja plynulo po slovensky. Schop-
nosť komunikovať v materinskom jazyku patrí k základným podmienkam etni-
city, no aj v Černi máme príležitosť presvedčiť sa, že samotný jazyk nie je 
faktorom najdôležitejším. Formálne je síce znakom národnej identity štátne 
občianstvo, ale perspektívne je spájaná s národnou kultúrou v multietnickom 
štáte (Lenovský, 2005). K aktivitám samosprávy by malo patriť aj zabezpečo-
vanie nových členov, prebudenie záujmu u slovenského obyvateľstva o krajinu 
pôvodu, jazyk či kultúru.  

Prácu slovenskej samosprávy v obci Čerňa možno hodnotiť pozitívne. 
Hlavnú náplň jej práce tvorí udržiavanie spojenia s kultúrou materského národa 
aj iných slovenských lokalít v podmienkach etnického odlúčenia. To je v praxi 
vyjadrené činnosťou Pávieho krúžku, organizovaním rôznych výstav a podujatí. 
Dôležité je tiež spomenúť organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia na 
Slovensku či do Budapešti. Členovia a sympatizanti samosprávy už takto na-
vštívili napríklad predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Medzi ďalšie 
aktivity členov patrí aj činnosť speváckeho Súboru pre zachovávanie sloven-
ských tradícií v Černi. Toto hudobné zoskupenie 16 ľudí oslávilo minulý rok už 
31. výročie svojho vzniku. Zaujímavou aktivitou samosprávy je aj organizova-
nie tzv. Biblických hodín. Ide o bohoslužby konané v priestoroch Slovenského 
osvetového centra v Černi. Sú vedené duchovným Slovenského evanjelického 
cirkevného zboru a. v. v Budapešti. Prebiehajú najmä v slovenskom jazyku, čo 
má pozitívny vplyv na uchovanie znalosti materinskej reči. Zaujímavý je aj 
fakt, že na tomto podujatí sa zúčastňujú aj slovenskí príslušníci katolíckej cir-
kvi z neďalekých obcí Cáfar a Jášč. Aktivity tohto druhu ponúkajú príležitosť 
zdôrazniť dôležitosť ekumenizmu. 

V neposlednom rade treba spomenúť výučbu slovenského jazyka, ktorú 
zabezpečuje slovensky hovoriaci učiteľ. Týmto spôsobom sa niekoľko hodín v 
týždni učí slovenský jazyk 6 ľudí z obce. Je pochopiteľné, že nie je možné 
dosiahnuť plynulú znalosť jazyka, ale snaha o zmenu súčasného stavu je sym-
patická.  
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Slovenská samospráva by všetky spomenuté aktivity nemohla uskutočňo-
vať bez patričnej finančnej podpory zo strany štátu. Na jedného člena samo-
správy je možné získať 145 000 Ft. ročne, čo po prepočítaní vyjadruje čiastku 
cca 25 000 Sk. Tieto prostriedky, samozrejme, nepatria jednotlivcovi, ale sú 
určené na financovanie činnosti samosprávy a ňou organizovaných aktivít. 
Treba spomenúť, že finančná podpora mnohokrát nepostačuje na prefinancova-
nie všetkých aktivít a je potrebné chýbajúce prostriedky získať z iných zdrojov. 

Z prísunu financií vyplýva aj zodpovednosť vedenia samosprávy doklado-
vať výdavky a predkladať výkazy o činnosti Celoštátnej slovenskej samo-
správy, Úradu finančnej kontroly a Úradu pre verejnú správu. Z tohto hľadiska 
je dôležité rovnomerné a systematické rozdeľovanie financií na jednotlivé pro-
jekty samosprávy. Z príspevkov maďarskej vlády a dobrovoľných darcov bola 
financovaná kúpa a rekonštrukcia budovy Slovenského osvetového centra v 
Černi, ktorá poskytuje vhodné priestorové a technické podmienky na realizáciu 
aktivít samosprávy. 

Je potrebné zdôrazniť aj veľmi dobrú spoluprácu medzi slovenskou samo-
správou v Černi a vedením obce a samotným starostom. Samospráva spolupra-
cuje aj s inými slovenskými samosprávami, najmä v oblasti Bakoňského lesa. 

Na záver treba vyjadriť želanie, aby fungovanie slovenskej samosprávy v 
Černi vydržalo čo najdlhšie a popriať jej činovníkom veľa chuti pri snahe o 
zachovávanie povedomia národnej príslušnosti a tradícií etnickej kultúry. Aj z 
tohto dôvodu bola samospráve ponúknutá spolupráca s Katedrou manažmentu 
kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
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Medzinárodná spolupráca na keramickom projekte 
 

Marta Pastieriková 
 
 

Keramickému projektu, na ktorom sa podieľali tri stredoeurópske krajiny, 
predchádzali tri medzinárodné konferencie etnografických múzeí strednej 
a juhovýchodnej Európy. Prvú zorganizovalo Néprajzi Múzeum v Budapešti v 
roku 2001 s cieľom  nadviazať osobné kontakty a podeliť sa o praktické 
skúsenosti z oblasti etnomuzeológie.1 Druhú konferenciu pripravilo Rakúske 
národopisné múzeum vo Viedni v roku 2002. Orientovala sa na problematiku 
budovania a profilovania etnografických zbierok.2 Pomerne veľký priestor bol 
venovaný iniciovaniu projektov medzinárodnej kooperácie.3 Rakúski kolegovia 
nám pri tejto príležitosti navrhli spoluprácu na spoločnej výstave keramiky. 
Myšlienku sme uvítali, a tak v januári 2003 navštívili SNM v Martine 
kolegovia z Viedne, Kittsee a Eisenstadtu. Naše keramické zbierky sa im veľmi 
páčili. Všetci sme si však uvedomovali, že zohnať peniaze na spoločný projekt 
nebude vôbec jednoduché.  

Tretiu medzinárodnú konferenciu etnografických múzeí strednej 
a juhovýchodnej Európy zorganizovalo naše múzeum v roku 2003. Odznelo na 
nej 22 referátov autorov z 13 krajín, zameraných na problematiku moderných 
etnologických expozícií. Popri tom sme vytvorili pomerne veľký priestor aj na 
konzultovanie spoločných medzinárodných projektov. Hovorili sme 
pochopiteľne aj o zamýšľanej výstave s pracovným názvom Keramická cesta. 

Medzitým sa v Martine uskutočnila – šťastnou zhodou okolností – 
zaujímavá prezentácia, zorganizovaná Kultúrnym kontaktným bodom z 
Bratislavy. Poskytla podrobné informácie o podpornom fonde Európskej únie 
(EÚ) s názvom Kultúra 2000. A práve rok 2004 mal byť venovaný 
problematike kultúrneho dedičstva. Pod vplyvom týchto informácií som 
navrhla rakúskym kolegom požiadať spoločne o finančný grant. Jednoročné 
projekty v rámci Kultúry 2000 musia riešiť partneri minimálne z troch krajín. 
Hlavný organizátor je povinný zabezpečiť 40 % nákladov z vlastných zdrojov, 
                                            
1 PASTIERIKOVÁ, M.: Slovak Museum of Ethnology at the Beginning of the 21st Century. In: 
Néprajzi értesítö, LXXXIII. Budapest 2001, s. 47–51. 
2 KRÁLIKOVÁ, E.: National Museum of Slovakia – Museum of Ethnography in Martin and the 
creation of the funds; PASTIERIKOVÁ, M.: Die Sammlungspolitik des Slowakischen 
Ethnographischen Nationalmuseums in Martin für die nächste Dekade. In: Kittseer Schriften zur 
Volkskunde, 15,  Wien/Kittsee 2003, s. 25–28, resp. 29–34.  
3 SNM v Martine reprezentovali návrhy na 2 medzinárodné projekty: Obrazy maľované na skle v 
Európe – Tradícia a súčasnosť (M. Pastieriková), Rómska kultúra v centrálnej Európe (A. 
Daneková).  
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spoluorganizátori po 5 % z celkových nákladov. Začali sme teda zháňať 
peniaze na náš príspevok do projektu i tretieho partnera. Stalo sa ním napokon 
Múzeum Savaria zo Szombathely.  

S rakúskymi a maďarskými kolegami sme teda začali pripravovať 
podklady pre rozsiahlu žiadosť o finančnú dotáciu. Súbežne sa rodil aj náš 
spoločný projekt. Spočiatku bol úplne viazaný na peniaze z fondov EÚ. To nám 
dosť zväzovalo ruky. Preto sme sa rozhodli, že spoločnú výstavu zrealizujeme 
aj vtedy, ak peniaze z Bruselu nedostaneme. Začali sme teda uvažovať aj nad 
úsporným variantom, ktorý sme si pracovne nazvali variant  „B“. Obidve 
alternatívy sme pripravovali spoločne – formou osobných konzultácií na 
viacerých pracovných stretnutiach, ale najmä za pomoci elektronickej pošty. 
Komunikácia v nemeckom jazyku sa ukázala náročná najmä v oblasti odbornej 
terminológie.  

Hlavným organizátorom a koordinátorom projektu bol od samého 
začiatku Matthias Beitl z Viedne. Kurátormi výstavy sa stali Marta Pastieriková 
(Slovensko), Claudia Peschel-Wacha (Rakúsko) a Péter Illés (Maďarsko). Za 
rakúsku stranu na projekte spolupracovala aj Veronika Ploeckinger. Finančné 
záležitosti zabezpečovala Margaret Wallmann, manažérka z Kittsee. 

 
Slávnostnú premiéru mala naša výstava 8. mája 2004 v rakúskom 

Etnografickom múzeu v Kittsee. Uviedli sme ju pod názvom Keramika3 – 
pálená idyla  s podtitulom „Typy / Regióny / Múzeá“. Číslica tri uvedená v jej 
názve nebola vôbec náhodná. Výstava bola výsledkom medzinárodnej 
spolupráce troch múzejných inštitúcií. Sprístupnili sme na nej vzácne kolekcie 
tradičnej keramiky z troch jedinečných múzejných depozitárov. Okrem zbierok 
SNM v Martine a maďarského Múzea Savaria umožnila nahliadnuť do 
bohatého zbierkového fondu Rakúskeho etnografického múzea vo Viedni, ktoré 
spravuje keramické kolekcie z mnohých európskych krajín (Nemecka, 
Maďarska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Chorvátska, Rumunska, Bosny-
Hercegoviny atď.).  

Návštevníci výstavy mohli prezentovanú keramiku navzájom porovnávať 
a hľadať jej podobné znaky – doklady spoločného kultúrneho dedičstva, ale 
zároveň aj výrazné osobitosti, vyplývajúce z odlišného historického vývoja. K 
dispozícii mali aj niekoľko kópií s podrobnými odbornými opismi vystavených 
exponátov, ako aj charakteristikami prezentovaných lokalít a keramických 
typov. Niektoré predmety dopĺňali zaujímavé príbehy – „kleine Geschichte“, 
viažuce sa k ich vzniku a používaniu, prípadne k spôsobu ich získania do 
múzea. Návštevníkov výstavy tento spôsob prezentácie zaujal. Po spoznaní 
príbehu sa na exponáty začali často dívať trošku inými očami – stali sa im 
jednoducho akési bližšie. 

Okrem klasického muzeálneho materiálu bola na výstave predstavená aj 
keramika zo súkromnej zbierky súčasného rakúskeho zberateľa René 
Edenhofera (1968). A tiež slovenská fajansa z rozsiahlej súkromnej zbierky 
Štefana Cyrila Parráka (1887–1969), ktorá sa dnes nachádza v Západo-
slovenskom múzeu v Trnave. 
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Špecifický slovenský prínos do stredoeurópskeho kultúrneho dedičstva 
predstavovala figurálna tvorba tematicky zameraná najmä na tradičné vidiecke 
prostredie. Na výstave ju reprezentovali dvaja národní umelci – Ferdiš Kostka 
(1878–1951) a Ignác Bizmayer (1922). Osobitný priestor sme vyhradili 
spodobeniu jánošíkovskej tradície, ako aj tradičnej pastierskej a roľníckej 
„idyle“. Prezentované javy objasňovali krátke sprievodné texty. Vysvetľujúce 
texty, určené náročnejším divákom, sa vyskytovali na celej výstave.  

Kurátori venovali zvláštnu pozornosť aj ďalšej „trojke“ – trom súčasným 
strediskám keramickej výroby, a to slovenskej Modre, rakúskemu Stoobu a 
maďarskej Magyarszombatfe. Okrem súčasnej produkcie, t. j.  typickými 
finálnymi výrobkami, boli tieto lokality prezentované množstvom polotovarov, 
ktoré zachytávali rozšírené technologické spôsoby keramickej výroby. 
Keramika tak na výstave nevystupovala iba ako vzácny historický artefakt, ale 
aj ako živý fenomén, ktorý dokáže osobitým spôsobom ozvláštniť náš 
každodenný život i chvíle sviatočnej pohody. 

Ďalší rozmer dodali výstave dokumentárne filmy a videoprojekcie, 
zachytávajúce výrobu keramiky v minulosti i prítomnosti. Spolu s netradičnou 
formou múzejnej prezentácie a jedinečnými exponátmi (z ktorých väčšina bola 
na verejnosti vystavená po prvý raz) ponúkli návštevníkom naozaj nevšedný 
zážitok. 

Koncom augusta 2004 sme sa dozvedeli z Bruselu skvelú správu o získaní 
finančného grantu. Mohli sme teda realizovať finančne náročnejší variant nášho 
keramického projektu – variant „A“. Dňa 18. novembra 2004 sme výstavu 
sprístupnili v SNM v Martine. Kurátorka slovenskej časti ju obohatila 
o premiérovú výstavu Keramické metamorfózy. Svoju tvorbu na nej predstavilo 
22 členov Cechu slovenských keramikov. Zastúpení medzi nimi boli 
profesionálni keramikári, akademickí sochári a tiež ľudia s pôvodne celkom 
inou profesiou, ktorým sa keramika stala náplňou práce i životným osudom.  

Členovia Cechu sa zúčastnili aj na ďalšej aktivite medzinárodného 
keramického projektu. Aktívne sa podieľali na jednodňových workshopoch, 
ktoré sme v Martine nazvali Keramické dielne. Konali sa vo vyhradených 
termínoch, a to počas celej výstavy. Keramikári na nich názorne predvádzali 
rôzne ukážky keramickej výroby, najmä točenie na hrnčiarskom kruhu, 
vytláčanie zo sadrových formičiek alebo ručné modelovanie. Okrem toho 
ponúkali jedinečnú možnosť vyskúšať si vlastnými rukami prácu s hlinou – pod 
odborným vedením skúsených majstrov – a v prípade záujmu zobrať si 
vlastnoručne vyrobený predmet domov na pamiatku. V Rakúsku boli 
workshopy organizované na inom princípe. Mali podobu viacdenných kurzov 
keramickej výroby pre deti i dospelých.4 Predmety z keramiky si teda nielen 
vyformovali, ale aj namaľovali, prípadne vypálili v keramickej peci. 
Samozrejme za nemalý poplatok. Príjmová časť keramického projektu sa tak v 
Rakúsku výrazne zvýšila. V Martine mali návštevníci keramických dielní i 
                                            
4 Ide o obdobu kurzov organizovaných Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pod 
názvom Škola remesiel. 
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výstavy k dispozícii trojjazyčný katalóg, ktorý podrobne informoval o všetkých 
podujatiach medzinárodného keramického projektu.5 Pochvaľovali si ho 
domáci aj zahraniční diváci. Mnohí z nich navštívili výstavu popri zimnej 
lyžovačke na Martinských holiach. 

Posledná repríza medzinárodného projektu sa uskutočnila v Múzeu 
Savaria v Szombathely. Maďarskej verejnosti bol sprístupnený dňa 11. apríla 
2005. Začiatkom októbra 2005 sa púť našej výstavy skončila. Prešla tri krajiny 
a v každej vyznela trochu inak. Spôsobili to najmä odlišné výstavné priestory 
zainteresovaných múzeí. Výstavný fundus bol pritom ten istý – účelovo 
vyrobený, resp. zakúpený v Rakúsku špeciálne na tento účel. O architektonické 
stvárnenie výstavy sa vo všetkých troch múzeách postaral rakúsky výtvarník 
Christian Sturminger. Bolo netradičné a nekonvenčné, najmä v úvodnej časti. 
Na naše pomery nezvyklý bol aj rakúsky plagát – vytvorený v duchu, že 
potenciálneho návštevníka treba šokovať. Či už v pozitívnom alebo negatívnom 
zmysle. Hlavné, aby výstavu osobne navštívil. 

Vďaka výdatnej finančnej podpore z EÚ sme mohli záverečnú etapu 
keramického projektu obohatiť aj o skutočne reprezentatívny katalóg.6  
Publikovali sme v ňom tie časti výstavy, ktoré sa týkali histórie keramických 
kolekcií z Viedne, Martina a Szombathely. Podrobne – textom i obrazom – sme 
v ňom predstavili všetky muzeálne exponáty z vytypovaných lokalít keramickej 
výroby. Osobitnú pozornosť sme venovali súkromným zberateľom. Čitateľa 
sme oboznámili aj s históriou a súčasnosťou prezentovaných keramických 
dielní (Modra, Stoob, Magyarszombatfa).    

Medzinárodný keramický projekt – to neboli iba výstavy a workshopy pre 
návštevníkov múzeí. Organickou súčasťou realizovaného variantu „A“ sa stali 
aj tri medzinárodné sympóziá, venované aktuálnym problémom 
stredoeurópskej etnológie a etnomuzeológie (Kittsee – október 2004, Martin – 
marec 2005, Szombathely – apríl 2005). Popri hlavnej téme sledovali vždy 
jeden spoločný cieľ – výmenu praktických skúseností v etnologickej a 
muzeologickej problematike. K zaujímavým patrila diskusia, ktorá nadviazala 
na problémy nastolené v referátoch. Najmä v Martine bola neobyčajne bohatá. 

Opísaná medzinárodná spolupráca mohla byť v celej svojej šírke 
realizovaná hlavne vďaka finančnému grantu v rámci podporného fondu EÚ 
Kultúra 2000. Pre Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré sa na takomto 
projekte podieľalo po prvý raz, to bola spolupráca podnetná a prínosná nielen 
po odbornej, ale aj po organizačnej stránke. Verím, že získané poznatky 
budeme môcť niekedy v budúcnosti výdatne zúročiť. 
 
                                            
5 PASTIERIKOVÁ, M.: Keramika3 – pálená idyla. Typy / Regióny / Múzeá. Keramik3 – gebrannte 
Idylle. Typen / Regionen / Museen. Keramik3  - kiégetett idill. Típusok / régiók / múzeumok. Martin : 
SNM 2004. 16 s. 
6Kolektív: Keramik3 – gebrannte Idylle. Typen / Regionen / Museen. Keramika3 – pálená idyla. 
Typy / Regióny / Múzeá. Keramik3  – égetett idill. Típusok / régiók / múzeumok. Kittsee : 
Ethnographisches Museum Schloss Kittsee 2005. 176 s. 
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Výstava Sláva Bohu... v talianskom Citta di Castello 
 

Eva Pančuhová 
 
 

Radnica talianskeho mesta Citta di Castello sprístupnila 3. decembra 2005 
v miestnej Basilice Cattedrale už po šiestykrát veľkú medzinárodnú výstavu 
betlehemov nazvanú VI Mostra Presepi Napoletani. Už začiatkom roku 2005 
primátorka mesta pani Fernanda Cecchini požiadala Slovenské národné mú-
zeum v Martine o účasť na tomto veľkom vianočnom podujatí. Zásluhou gene-
rálneho manažéra mestskej radnice (Citta di Castello) Qualtiera Angeliniho 
a pána Marca Qerela mohlo 40 000 návštevníkov výstavy (údaj získaný od M. 
Querela) v priebehu jedného mesiaca jej trvania uvidieť okrem talianskych 
(zväčša neapolských) a poľských betlehemov z obdobia 19. a 20. storočia aj 
reprezentatívny výber betlehemov z bohatého zbierkového fondu Slovenského 
národného múzea v Martine. K výstave vydali organizátori v spolupráci 
s Museo di S. Martino – Napoli reprezentatívny farebný katalóg. 

Nebolo to po prvý raz, čo sa Slovenské národné múzeum tohto podujatia 
zúčastnilo. Po prvýkrát to bolo už na piatom ročníku Presepi Napoletani na 
prelome rokov 2004–2005. Vtedy sme mali možnosť prezentovať na výstave 
jeden slovenský betlehem, ktorý zostavovatelia zaradili aj do katalógu 
k výstave.  

Na VI. ročníku Presepi Napoletani položili organizátori dôraz na prezentá-
ciu slovenských betlehemov (rok predtým to boli poľské betlehemy). Vyhradili 
nám k tomu adekvátnu časť výstavného priestoru v Basilice Cattedrale – hneď 
za vstupnou bránou, ktorou prichádzali všetci návštevníci. 

Tak ako všade na svete, aj slovenské betlehemy zo zbierkového fondu Slo-
venského národného múzea v Martine prezentované na výstave, zobrazujú 
biblický príbeh narodenia Ježiša Krista. Ich výrobcovia v období druhej polo-
vice 19. a 20. storočia aktualizovali betlehemský príbeh postavami im blízkymi 
z domáceho prostredia. Jednotlivci (najmä baníci zo stredoslovenských ban-
ských miest) vyjadrovali pri stvárnení príbehu náboženský, estetický ale aj 
sociálny názor spoločenstva, v ktorom žili. Spravidla ho podriaďovali stabil-
nému usporiadaniu jednotlivých súčastí betlehemu, ktoré vychádzalo zo zauží-
vaných životných situácií a tradícií. 

Výrobcovia prezentovaných betlehemov sú prevažne anonymní 
a pochádzajú zväčša z Banskej Štiavnice a jej najbližšieho okolia. Práve ich 
práce patria v zbierkovom fonde betlehemov v Slovenskom národnom múzeu 
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v Martine k umelecky najpôsobivejším. Predstavujú základný typ slovenských 
betlehemov – pevný neprenosný izbový betlehem. Banícke oblasti na Sloven-
sku sa stali centrom výroby a tunajšia produkcia dosiahla svoj vrchol v 2. polo-
vici 19. storočia. Vo všeobecnosti banskoštiavnické betlehemy charakterizuje 
snaha po vernom zobrazení motívov z baníckeho, ale aj pastierskeho 
a roľníckeho života. Súvisí to s rezbárskou tradíciou, ktorá bola v tejto baníckej 
oblasti veľmi živá a ktorú zvýraznilo a následne prirodzene i zviditeľnilo zalo-
ženie a niekoľkoročná existencia rezbárskej školy v Piargu (Štiavnické Bane). 
Životné spojenie baníka s drevom, jeho invencia, zručnosť, šikovnosť a dobrá 
znalosť vlastností a spôsobov opracovania dreva sa stala východiskom špeciál-
neho prejavu tradičného baníckeho umenia. 

Betlehemy zo severného Slovenska prezentovali na výstave obidva zá-
kladné typy slovenských betlehemov – betlehemy prenosné a neprenosné iz-
bové betlehemy. Prenosný typ betlehemu sme na výstave v Citta di Castello 
priblížili návštevníkom mechanickým betlehemom z Badína (severná Orava), 
s ktorým počas Vianoc chodili do rodín mladí chlapci a hrali betlehemskú hru, 
obsahujúcu zvestovanie narodenia Ježiša anjelom, oferovanie pastierov a Troch 
kráľov pri jasličkách. Súčasťou výstavy bol i odev betlehemcov z dolnej Oravy 
zo zbierkového fondu Oravského múzea v Oravskom Podzámku. 

Ako mohli návštevníci výstavy vidieť, výrobcovia betlehemov venovali 
náležitú pozornosť aj povrchovej úprave betlehemov. Aj keď mnohí výrobcovia 
uprednostňovali prírodnú štruktúru a zafarbenie dreva, na výstave prevládali 
betlehemy s viacfarebnou polychrómiou. Pôvab vystavených betlehemov hod-
notili veľmi vysoko. Zaujala ich prostota i častá naivita jednotlivých súčastí, ale 
najmä majstrovstvo ich výrobcov.  

Okrem betlehemov exponátovú náplň výstavy Sláva Bohu predstavovali aj 
drevené sošky, nástenná grafika ako aj obrázky maľované na skle s námetom 
narodenia Ježiša Krista z 18., 19. a 20. storočia zo zbierok Slovenského národ-
ného múzea. Návštevníci sa zoznámili so špecifickými spôsobmi spodobovania 
hlavných výjavov i detailov kresby na obrázkoch na skle, ktorým sa v ľudovom 
prostredí na Slovensku pripisovala ochranná funkcia. Ich majitelia ich umies-
tňovali v izbovom kultovom kúte v rímskokatolíckych domácnostiach. Náv-
števníkov výstavy zaujali aj veľmi cenné drevené sošky s námetom Ježiša 
Krista a Panny Márie s Ježiškom. Ich tvorcami boli najmä samoukovia, ale aj 
absolventi rezbárskych kurzov a škôl. Prezentované Madony s dieťaťom po-
chádzajú najmä z katolíckych rodín zo západného Slovenska, severnej Oravy, 
ale aj zo stredoslovenských banských miest. Príznačné pre ne je originálne 
spodobenie témy: aj keď navonok pôsobia jednoducho, ich estetické a emotívne 
pôsobenie je mimoriadne intenzívne.  

Prezentovaná kolekcia nástenných grafických obrazov sa do výberu expo-
nátov na výstavu dostala vzhľadom k identickým námetom na nich stvárne-
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ných. Zhotovené boli tlačením z drevených štočkov na papier s použitím 
tlačiarenského lisu a čiernej farby. Veľmi rýchlo sa rozširovali aj v ľudovom 
prostredí, vzhľadom k využívanej technológii. Ručným kolorovaním čierno-
bielych odtlačkov sa stávali pre majiteľov zaujímavejšie, pestrejšie. Vyznačo-
vali sa bohatou ornamentálnou výzdobou. Práve Madona s dieťaťom patrila 
k obľúbeným motívom nástennej grafiky.  

Medzinárodné výstavy betlehemov, organizované každoročne v Citta di 
Castello, sa stávajú vyhľadávaným a bohato, často celými rodinami, navštevo-
vaným (po šiestich ročníkoch možno povedať) tradičným podujatím, ktorým 
celý mesiac žije radnica, mesto i jeho návštevníci z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. Počas posledných Vianoc sa mohli teda návštevníci tohto veľkého 
a v každom prípade podnetného podujatia zoznámiť s neveľkou súčasťou slo-
venskej tradičnej kultúry, prostredníctvom výstavy Sláva Bohu, ocenenej hlav-
nými organizátormi na spoločenskom stretnutí po vernisáži. Výstavu otvorila 
pani Fernanda Cecchini primátorka mesta a za slovenskú stranu Dr. Miroslav 
Musil, PhD., riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme. 6. januára 2006 sa brána 
katedrály zatvorila a výstava sa skončila, aby sa v decembri mohla opäť otvoriť 
a návštevníkom predstaviť betlehemy zo zbierkového fondu Etnografického 
múzea v Záhrebe. 
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Instrumentum excellens po piatich rokoch 
Poznámky k súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov 

 
Miloš Šípka 

 
 

Roku 1975 sa začala na 10. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou 
v Detve písať história prvého cyklu tvorivej súťaže výrobcov ľudových hudob-
ných nástrojov o cenu dr. Ladislava Lenga Instrumentum excellens. V prvom 
ročníku súťažili výrobcovia fujár. Podujatie v tom čase reagovalo na podstatné 
zmeny v oblasti nástrojovej tvorby ľudovej kultúry. Z ľudovej výrobnej praxe 
sa začala vytrácať dovtedajšia silná väzba medzi tvorcom nástroja 
a interpretom, ktorá spočívala predovšetkým v dominantnom postavení výroby 
podmienenej špecifickým možnostiam a schopnostiam interpreta, ktorý si ná-
stroj vyrobil sám pre seba. Vysoký stupeň individuality nástroja neumožňoval 
formulovať všeobecne záväzné normy jeho tvaroslovia. Postupná strata silnej 
väzby medzi výrobcom a zároveň interpretom smerovala k takému typu vý-
robcu, ktorý dokázal uspôsobiť svoj nástroj individuálnym požiadavkám iných 
interpretov. Takto sa začali pri veľkej časti ľudových hudobných nástrojov 
konštituovať isté záväzné princípy, isté vedomie o tektonike nástroja v podobe 
overených vzorov, ktoré viedli k spoľahlivým interpretačným danostiam ná-
strojov pre skupinu rôznych inštrumentalistov. Rozmach druhej existencie 
folklóru tento proces znásoboval a urýchľoval. Začal sa „rozumný stret“ medzi 
individualizáciou a typizáciou konkrétnych skupín ľudových hudobných ná-
strojov. Takýto proces zasiahol napríklad nástrojovú skupinu zvoncov pred 200 
rokmi a skupinu sústružených píšťal pred 80 rokmi. Nebol teda principiálne 
ničím novým. 

Tvorivá dielňa mala pravdaže i iné ciele. Z nich na popredné miesto vystú-
pila motivácia výroby ľudových hudobných nástrojov na Slovensku a výmena 
skúseností medzi ich tvorcami, ktorá mala smerovať k istej forme kontinuity 
medzi jednotlivými generáciami nástrojárov. Prvý ročník pod gesciou Oskára 
Elscheka bol venovaný fujare. Ocenenie Instrumentum excellens získalo za 
svoje nástroje vtedy desať výrobcov. 

Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov sa stala na 10 rokov pev-
nou súčasťou detvianskych folklórnych slávností. Legislatívne tento stav o-
šetrili i orgány Stredoslovenského kraja Smernicou o usporadúvaní Stredoslo-
venského folklórneho festivalu z roku 1979. Smernica zakotvila v programovej 
štruktúre festivalu súťaž ako národný projekt s ambíciami československej 
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a potenciálne i širšej pôsobnosti. To už gesciu nad súťažným projektom prebral 
Ivan Mačák zo Slovenského národného múzea v Bratislave. Tým dostala súťaž 
nové podoby. V jej štruktúre sa objavuje rekonštrukčný rozmer zabudnutých 
nástrojov a mohutný potenciál tvorby múzejných zbierok slovenských múzeí. 
Naplnenie tohto faktu dokladá sprievodca po fondoch ľudových hudobných 
nástrojov Hudobného múzea SNM v Bratislave. Prevažná časť jeho fondov 
pochádza práve z obdobia realizácie súťaže. Tá v podobe, ktorú špecifikovala 
smernica o poriadaní súťaže, skončila v polovici 80. rokov 20. storočia. Vy-
striedala ju súťaž interpretov na ľudové hudobné nástroje. Nástrojárska súťaž 
so sebou priniesla i komorné festivalové programy o jednotlivých nástrojoch, 
kde sa popri ich hudobno-estetických funkciách upozorňovalo i na úžitkové 
a iné funkčné mimohudobné prvky so zložitým systémom symbolických výz-
namov. Raz za čas sa nástroje predstavovali na samostatných výstavných 
podujatiach. Popri fujarách sa na súťaži objavili i píšťaly, rohy, gajdy a gajdice, 
strunové a signálne nástroje či zvukové zábavky detí. Súčasťou súťaže bola 
v smernici zakotvená rozsiahla dokumentácia výrobcov ľudových hudobných 
nástrojov, ktorá bola zameraná na rôzne okruhy problémov, ktoré s nimi súvi-
seli, počnúc nástrojmi samotnými až po šírku kultúrno-spoločenských kontex-
tov nástrojov a výrobcov.  

Koncom 20. storočia sa vytvorila potreba obnovenia Súťaže výrobcov ľu-
dových hudobných nástrojov na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve. 
Funkcie súťaže mali byť totožné s jej predchodkyňou s tým, že sa akcentovalo 
zachovanie kvalitnej nástrojovej tvorby v generačnom procese spoločnosti 
a jedinečnosťou súťaže v stredoeurópskom kontexte. Pokiaľ odbornú stránku 
súťaže v predošlom cykle zabezpečovalo Slovenské národné múzeum 
a produkciu detviansky dom kultúry, začal nový cyklus súťaže predovšetkým 
na pôde Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Popri 
nezastupiteľných produkčných a prezentačných funkciách Domu kultúry An-
dreja Sládkoviča v Detve sa o odbornú stránku podujatia starajú odborníci 
z vysokoškolského (hudobného) prostredia, akadémie vied, múzeí (literárneho 
a hudobného) i osobnosti z osvetovej a nástrojovej praxe. Garant podujatia 
Rudolf Veselovský rozčlenil jeho štruktúru do šiestich častí. V názve projektu 
popri jeho ústrednej tradičnej podobe akcentoval, v snahe zbaviť sa istého roz-
meru súťaživosti, podtitul Tvorivej dielne výrobcov ľudových hudobných ná-
strojov. Podujatie sa v novej podobe vyhlasuje prostredníctvom regionálnych 
osvetových stredísk. Tretia časť štruktúry obsahuje sumu a datovanie nástrojov 
prihlásených na podujatie, prácu štábu v teréne, hodnotenie nástrojov a podobu 
tvorivej dielne. Ďalšie tri prvky vymedzujú obsah scénického programu 
o nástrojoch a ich tvorcoch, výstave nástrojov a dokumentácii projektu. 

Prvý ročník tvorivej dielne bol roku 2001 venovaný najznámejšiemu 
a najrozšírenejšiemu nástroju – píšťalkám. Oficiálne sa naň prihlásilo trinásť 
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výrobcov rôznych druhov píšťal, čo je asi desatina výrobcov tohto nástroja 
u nás. Traja z nich (T. Koblíček, P. Bielčík, L. Libica) získali pre svoje nástroje 
cenu Instrumentum excellens už v predošlom cykle Lengovej súťaže. Už prvý 
ročník podujatia priniesol moment konfrontácie tvorby renomovaných 
a mladších tvorcov. Jej výsledkom bolo konštatovanie, že výsledky tvorby nie 
sú úmerné veku, ale iným tvorivým parametrom. Druhý ročník obsadilo 26 
výrobcov fujár. Po prvý raz sa na podujatí objavila i trojdielna fujara z dielne 
D. Daloša. Tu sa ukázala inovačná paralela s rokom 1975, keď sa na súťaži 
objavila fujara dvojačka. Oba nástroje sa vymykali úzko chápanej tradícií ľu-
dovej nástrojovej tvorby. Protokol z výsledkov hodnotenia nástrojov z roku 
2002 odbornou komisiou uvádza jedného nositeľa Instrumentum excellens 
v kategórií do 35 rokov a štrnástich nositeľov ocenenia v kategórií nad 35 ro-
kov. Diskutabilné delenie výrobcov do vekových kategórií sa v ďalších roční-
koch začína obchádzať. Tretí ročník tvorivej dielne výrobcov ľudových hudob-
ných nástrojov roku 2003 bol venovaný gajdám a gajdiciam. Zúčastnilo sa ho 
deväť výrobcov. Z nich I. Pupala, T. Koblíček a Ľ. Párička získali ocenenia už 
v prvom cykle súťaže. Rok nato sa na podujatie prihlásilo trinásť výrobcov 
signálnych nástrojov. Nástrojári doniesli do Detvy popri zvoncoch pastierske 
biče, korbáče, poľovnícky roh, trombitu, ozembuch, rohy, revnicu, rapkáče 
a píšťalu nočného hlásnika. Cenou Instrumentum excellens boli ocenení dva-
násti výrobcovia, ktorí sa tvorivej dielne zúčastnili. Posledný ročník v roku 
2005 bol venovaný strunovým nástrojom. Zúčastnilo sa ho desať výrobcov. 
Popri husliach klasického tvaru priniesli výrobcovia na hodnotenie i korýtkové 
husle, nineru, lutnu, citaru i basičku. Nie je iste bez zaujímavosti, že klasické 
husle priniesli okrem dvoch poloprofesionálnych husliarov (T. Plhal, P. Mari-
nov) vlastne všetci známi výrobcovia zo Slovenska. Po prvý raz sa na nástrojo-
vej scéne u nás významnejšie presadili absolventi drevárskej priemyslovky zo 
Zvolena, ktorá má v učebnom pláne už desať rokov výučbu hudobných nástro-
jov. Zvlášť zaujal jeden zo štyroch absolventov tejto školy B. Kováčik 
z Martina. Kvalita jeho nástroja bola ocenená cenou Instrumentum excellens 
a on sa stal po prvý raz v histórii súťaže i jej laureátom. 

Prezentačný výstup projektu smeroval od počiatku do dvoch podujatí. Pr-
vým je každoročná výstava nástrojov prihlásených do tvorivej dielne vo vý-
stavných priestoroch detvianskeho Domu kultúry. Treba doplniť, že roku 2005 
sa v Podpolianskom múzeu v Detve prezentovali po druhý raz nástroje 
z tvorivej dielne, ktoré sa stali fondom plánovaného Múzea ľudových hudob-
ných nástrojov. Druhým je scénický program, ktorý jeho autor Karol Kočík od 
počiatku koncipuje ako rozhovor s výrobcami v celej tektonickej a kultúrno-
spoločenskej pozícii nástrojov s výraznými biografickým prvkami ich tvorcov. 
Táto základná osnova programu využíva rôzne formy naplnenia svojho obsahu, 
napríklad i audiovizuálne prvky či archívne nahrávky nástrojárov inštrumenta-
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listov. Program oslovuje síce nepočetnú, no silnú skupinu „folkloristov“ Slo-
venska, ktorí spoluvytvárajú skupinovú mienku folklórneho hnutia o danom 
probléme. Súčasťou projektu je videodokumentácia riadených rozhovorov 
s jednotlivými výrobcami, ktorí súhlasia s takouto formou zaznamenávania 
rozhovoru. Doteraz dosahuje rozsah 12 hodín videozáznamu. Je uložená 
v Literárnom a hudobnom múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bys-
trici. Celý projekt, s ktorým sa ráta do roku 2010, smeruje i do vytvorenia Mú-
zea ľudových hudobných nástrojov zatiaľ na pôde Podpolianskeho múzea v 
Detve. Táto aktivita je, zdá sa, dosť výrazne podporovaná troma sponzormi zo 
Slovenska, čo je v dnešnej situácii kultúry dosť dôležitým faktom. Zbierkový 
fond múzea pochádzajúci zo súťaže Instrumentum excellens obsahuje na za-
čiatku roka 2006 29 píšťal, 14 fujár, 3 gájd, 16 signálnych nástrojov a 2 stru-
nové nástroje od 26 výrobcov. Približne tretinu nástrojov výrobcovia múzeu 
darovali. O 28 ľudových hudobných nástrojov, ktoré boli prezentované na 
detvianskej súťaži, doplnilo svoje zbierky Literárne a hudobné múzeum Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.  

Tvorivá dielňa výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum ex-
cellens o cenu Dr. Ladislava Lenga na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou 
v Detve plní rad funkcií v kultúrno-spoločenskom živote Slovenska. Je to pre-
dovšetkým istý typ motivácie nástrojovej tvorby, jej hodnotenie 
a dokumentovanie prostriedkami, ktoré vlastnia inštitúcie podieľajúce sa na jej 
realizácii. Nezanedbateľná je i možnosť tvorby a doplňovania zbierkových 
fondov múzeí. Súťažou sa aj istým spôsobom znásobuje poznanie o životnosti 
nástrojovej tvorby, jej opodstatnenosti a funkciách, v ktorých sa v súčasnosti 
nachádza (nedá mi, aby som „zátvorkovo“ neuviedol fakt: v Martine si pre 4 
rokmi objednal predajca automobilov Škoda 15 fujár, ktoré pridával ako bonus 
pri kúpe auta vybraným zákazníkom).  
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Ľudové hudobné nástroje na Slovensku:  

k druhému uvedeniu expozície Literárneho a hudobného múzea  
v Banskej Bystrici 

Scenár: Miloslav Šípka; výtvarné riešenie a realizácia: Vladimír Červený 
Banská Bystrica 2005 

 
Želmíra Šípková 

 
Neodmysliteľnou súčasťou prezentácie výsledkov výskumnej a zbierko-

tvornej práce plne rozvinutého múzejného pracoviska je múzejná expozícia. 
Pod tlakom zmieneného bezpodmienečného imperatívu sa každé múzeum usi-
luje takýmto spôsobom zaklenúť svoje odborné úsilie. Banskobystrické Lite-
rárne a hudobné múzeum svoj záväzok voči hudobnej zložke predmetu svojej 
činnosti do istej miery naplnilo vybudovaním expozície ľudových hudobných 
nástrojov v roku 2001. Pôvodnú inštaláciu, ktorá bola situovaná v renesančnom 
meštianskom dome na Lazovnej ulici, bolo potrebné po štyroch rokoch rein-
štalovať. Udialo sa tak v súvislosti so zmenou organizačného začlenenia múzea, 
ktoré sa stalo zložkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ale predo-
všetkým v súvislosti so zmenou jeho sídla. Novú strechu nad hlavou našlo 
múzeum – a s ním aj expozícia – vo vyčlenených priestoroch knižnice. 

Vonkajšími okolnosťami vynútené zmeny spravidla neveštia nič dobré, 
v našom prípade sa však stalo to, čo sa v takejto situácii málokedy podarí – 
druhé uvedenie expozície svojím celkovým vyznením poznateľne prevýšilo 
pôvodinu. Napriek tomu, že nedošlo k zásadnej prestavbe vecných východísk 
a použitého zbierkového materiálu, uvedenie v nových priestoroch a nové vý-
tvarné riešenie dalo vyniknúť jasnej obsahovej kompozícii expozície – urobilo 
ju čitateľnou a ľahko uchopiteľnou, a navyše vizuálne príjemnou a podnetnou 
v estetickej rovine vnímania. 

Pri prezentácii témy ľudových hudobných nástrojov zvolili tvorcovia kom-
pozičný princíp vychádzajúci zo systému obvyklého v odbornej literatúre, ktorý 
člení nástroje na základe fyzikálneho princípu tvorby zvuku v kombinácii 
s kritériom narastajúcej technickej dokonalosti jednotlivých nástrojov. Reš-
pektujúc takto vytýčený program umiestnili na začiatok expozície najjedno-
duchšie nástroje – zvukové hračky, signálne nástroje osobitne palice, biče, 
klepáče, rapkáče a zvonce. 

V tradičnom dedinskom prostredí sa medzi hudobnými nástrojmi tešili 
najväčšej obľube píšťaly. Jednoduchá výroba a inštrumentálna nenáročnosť 
týchto nástrojov ich predurčila k masovému rozšíreniu po celom území Sloven-
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ska. Primerane tejto skutočnosti expozícia vymedzuje zmienenej skupine naj-
väčší priestor. Predstavuje rozsiahle kolekcie fujár a pastierskych píšťal, ale 
neobchádza ani menej obvyklé formy: koncovky, jarmočné píšťalky 
a dvojačky, či píšťalku z papierovej cievky. Popri prezentácii hotových pred-
metov, opierajúcej sa najmä o tvarovú variabilitu a pestrosť dekoratívneho 
doriešenia jednotlivých kusov, sprostredkuje návštevníkovi na príklade fujary 
ďalšie uhly pohľadu na hudobný nástroj. Pojednáva o výbere materiálu, o tech-
nológii výroby, ale tiež o akustických princípoch tvorby zvuku a príležitostiach, 
pri ktorých sa tento nástroj uplatňoval a uplatňuje v súčasnosti. Časť expozície 
vyhradenú vzduchzvučným nástrojom uzatvára blok hovoriaci o gajdiciach 
a gajdách. 

Tematickú skupinu strunových nástrojov uvádza súčasná rekonštrukcia 
stredovekej ninery, ktorá sa na našom území dochovala do 19. storočia. Nasle-
dujúci blok sláčikových nástrojov približuje husle, korýtkové husle a basu. 
Obdobne ako v predchádzajúcej časti je na príklade jedného hudobného ná-
stroja – v tomto prípade ide o husle – naznačená technológia výroby. Samo-
statný blok uvádza zloženie sláčikovej ľudovej hudby ako ho poznáme od za-
čiatku 20. storočia v zostave husle, viola, cimbal a basa.  

Posledné panely a vitríny sú určené pre citary a cimbal. Členenie priestoru 
predurčilo vedľa tejto skupiny aj prezentáciu heligóniek. 

Expozícia je určená širokej verejnosti s dôrazom na mladého návštevníka. 
Koncipovaná je ako výpoveď, ktorá má umožniť základnú orientáciu v proble-
matike ľudových hudobných nástrojov a z takéhoto pohľadu ju treba posudzo-
vať. Jej obsahovú konzistentnosť a prehľadnosť vhodne podčiarkuje výstav-
nícke a výtvarné riešenie. K podstatným pozitívam patrí vyvážený pomer medzi 
originálnym zbierkovým materiálom a doplňujúcou obrazovou a textovou pre-
zentačnou zložkou. V expozícii dominujú zbierkové predmety naaranžované s 
vtipom a pôvabom, v mnohých prípadoch využívajúc osobitné dispozície expo-
zičného priestoru. Sprievodný text a obrazy dopĺňajú exponáty v dvoch líniách 
– faktografickej a emocionálnej. V prvej z nich hutný až minimalistický, ale 
informačne dostatočne obsažný text, organizuje expozíciu a definuje jednotlivé 
časti z hľadiska ich miesta v systéme ľudových hudobných nástrojov. Obrazy – 
spravidla fotografie – vypovedajú predovšetkým o výrobných technológiách 
ako aj o uplatnení nástrojov v reálnych situáciách. Emocionálne pozadie do-
kresľujú úryvky poetického slova o hudbe a hudobných nástrojoch a prekres-
lené zväčšeniny umeleckých kresieb s organologickými námetmi.  

Jediným slabším miestom expozície je relatívne voľné narábanie s kategó-
riou časového zaradenia exponátov. Absolútna väčšina vystavených zbierko-
vých predmetov vznikla v poslednej tretine 20. storočia ako výsledok cieľave-
domého snaženia kultúrnych a osvetových inštitúcií o uchovanie alebo oživenie 
zručností opierajúcich sa o tradičné znalosti a technológie výroby hudobných 
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nástrojov (osobitnú úlohu v tomto procese zohrala skupina odborníkov okolo 
detvianskeho folklórneho festivalu). Produkcia z tohto motivačného prúdu bola 
mimoriadne široká a rôznorodá. Pohybovala sa v spektre od puristických replík 
a kópií v prameňoch podchytených, či v reálnej podobe uchovaných starých 
nástrojov, cez individuálne výtvarné riešenia dekoru až po experimenty v pou-
žitých materiáloch a konštrukčných technikách. Z hľadiska druhovej pestrosti 
obsiahla celý základný register dochovaných a doložených hudobných nástro-
jov na Slovensku. Podstatná časť zbierkového fondu Literárneho a hudobného 
múzea prítomného v expozícii pochádza z tohto „folkloristického“ obdobia a 
plne odráža jeho atribúty. Expozícia abstrahuje od tohto provenienčného špeci-
fika a radí vedľa seba zmienené „nové“ predmety a predmety pochádzajúce z 
tradičného dedinského funkčného kontextu. Takýto postup do istej miery 
ospravedlňuje nadradenie typologického pohľadu pri výstavbe expozície, pri-
čom jej vierohodnosť z hľadiska časového zaručuje precíznym datovaním 
predmetov. Vnímavejší divák však môže nadobudnúť pocit nedopovedanej 
myšlienky, i keď dopovedať túto myšlienku by znamenalo vystúpiť z témy o 
ľudových hudobných nástrojoch a vstúpiť na všeobecné kulturologické pole. 

Súčasťou expozície je približne dvanásťminútová videosnímka o niekto-
rých nástrojoch a spôsobe hry na nich. Popri prehliadke má návštevník 
možnosť vyskúšať zvukové vlastnosti vybraných nástrojov vďaka súboru de-
monštračných nástrojov. K dispozícii je pomerne rozsiahly bulletin expozície 
z roku 2001 a minuloročná skladačka pozostávajúca z farebných fotografií 
dvanástich nástrojov so stručným popisom príslušného nástrojového druhu.  

Keď zosumarizujeme všetky „pre“ a „proti“ druhého uvedenia expozície 
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, ostáva len s potešením povedať že z 
rúk pracovníkov Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici vyšlo 
dobré dielo. Expozícia s jasnou a zreteľne artikulovanou myšlienkou, pri ktorej 
sa v zhode zišli komorný charakter obsahu s komorným výstavníckym prístu-
pom s dôrazom na precíznosť práce a uplatnenie detailu, má všetky predpo-
klady zaujať, poučiť, ale aj potešiť návštevníka. 
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Musaion – nová národopisná expozícia 
Národního muzea v Prahe 

 
Juraj Zajonc 

 
 

Pomenovanie Musaion má pôvod v gréckom slove museion, ktoré v antike 
označovalo chrám múz a dodnes pretrvalo ako múzeum. Musaion bol vybratý 
ako názov novootvoreného Národopisného muzea, presnejšie Národopisného 
oddělení Historického muzea Národního muzea v Prahe (ďalej NO NM). Voľba 
názvu nebola náhodná a vyjadruje, že múzeum v sebe spája rôznorodé aktivity 
a prístupy, ktoré umožňujú prezentovať národopisný pohľad na kultúru v jej 
synkretizme, prelínaní hodnotových a žánrových rovín. 

Národopisné oddelenie patrí k zbierkovo najrozsiahlejším oddeleniam NM. 
Má asi 200 000 zbierkových predmetov, ktoré sú dokladmi vývoja českej ľudo-
vej kultúry, ale i kultúry iných slovanských a európskych národov. Dokumen-
tujú predovšetkým hmotnú a duchovnú kultúru rustikálneho prostredia (tra-
dičné bývanie, zamestnania, ľudový odev, umenie, náboženstvo a zvyky). Fond 
Národopisného muzea sa vytvoril spojením viacerých zbierok. V roku 1894 
vznikla z národopisnej kolekcie Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Prahe v 
roku 1891 expozícia nazvaná Selská síň. Bola umiestnená v hlavnej budove 
NM a tvorila súčasť zbierky Muzea Království českého. Druhým významným 
celkom je fond Náprstkovej zbierky. Vznikal od konca 70. rokov 19. storočia 
pričinením Josefy Náprstkovej pre Náprstkovo České průmyslové muzeum. 
Tento najstarší fond bol do zbierok NO NM začlenený až v 40. rokoch 20. sto-
ročia. Tretí a najvýznamnejší fond tvoria zbierky získané v rámci príprav Náro-
dopisné výstavy českoslovanské, ktorá bola v Prahe v roku 1895. Z výstavy 
vzniklo v roku 1896 samostatné Národopisné muzeum českoslovanské. Spo-
čiatku sídlilo v priestoroch paláca Silva Tarouccy v Prahe na ulici Na Příkopě, 
v ktorých sa konala spomenutá výstava. Po ukončení nájmu sa múzeum presťa-
hovalo do letnej vily rodiny Kinských v Prahe na Smíchove. Vilu s rozsiahlym 
parkom kúpilo od majiteľov pre múzeum mesto Praha. Múzeum sa do Le-
tohrádku Kinských, ako sa dnes celý komplex označuje, presťahovalo v roku 
1901. Prvá expozícia bola sprístupnená o dva roky neskôr. Po 1. svetovej vojne 
malo Národopisné muzeum finančné problémy a v roku 1922 bolo spojené s 
NM. V Letohrádku Kinských pôsobilo NO MN do roku 1986, keď bolo pre 
vážne stavebné poruchy budovy uzatvorené. 
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Znovuotvorenie Národopisného muzea znamená nielen obnovenie múzejnej 
inšititúcie venovanej českému národopisu, ale aj opätovné sprístupnenie pa-
miatkovo chráneného objektu. Letohrádok bol postavený v rokoch 1827–1831 
pre šľachtickú rodinu Kinských v empírovom štýle podľa projektu viedenského 
architekta Jindřicha Kocha. Rekonštrukcia Letohrádku sa realizovala v rokoch 
2002–2003 podľa projektu Ing. arch. Tomáša Šantavého.  

Jadrom Musaionu je nový expozičný celok českého národopisu. Autorkou 
jeho námetu, libreta, scenár a súčasne komisárkou stálej expozície je PhDr. 
Jiřina Langhammerová. Expozícia je umiestnená na 1. poschodí Letohrádku. 
Predstavuje obraz ľudovej, predovšetkým rustikálnej kultúry územia Čiech a 
Moravy na základe desiatich vybraných fenoménov. V nich sa prejavujú hod-
noty tradičnej ľudovej kultúry, ktoré vychádzajú z prírodných, historických, 
hospodárskych a kultúrnych podmienok územia. Každému fenoménu je veno-
vaná jedna sála. 

Expozičný celok tvoria dva segmenty, z ktorých prvý je zameraný na mate-
riálnu a druhý na duchovnú kultúru. Prvý segment uvádza pod názvom příroda 
téma vzťahu človeka a prírody, ktorá je prezentovaná najmä cez prvky kultúry 
horských oblastí. Ďalej nasleduje pohľad na tradičné spôsoby získavania obživy 
a surovín a na zamestnania, nazvaný jednoducho zemědělství a řemesla. Tieto 
časti sú obrazom každodenného života, ktorých protikladom je nasledujúca časť 
nazvaná svátek. Má priblížiť sviatočný, nedeľný obraz dediny, dni odpočinku, 
„kdy se nashromážděné hodnoty představují v plné síle a v jiné poloze ilustrují 
svět našich předků na kráse krojů, nábytku, keramiky“ (Musaion 2005). V tejto, 
ako i v nasledujúcej časti expozície nazvanej bydlení, sú prezentované prejavy 
tradičného spôsobu života v rustikálnom prostredí i prvky jeho kultúry ovplyv-
nené mestským prostredím. 

V druhom segmente expozície, ktorý je venovaný tradičným prejavom du-
chovnej kultúry, sa prelína protiklad a súčasne spojitosť magických, predkres-
ťanských predstáv a kresťanstva. Výročné zvyky, ktoré sú priblížené cez kolek-
cie predmetov i dobové vyobrazenia, sú rozdelené do troch častí – zvyky jara, 
léto a advent a Vánoce. Dominantou časti o Vianociach je veľký betlehem. 
Prezentácia rodinných zvykov je sústredená na tri významné udalosti, ktoré 
tvoria v expozícii dve časti: narození a smrt a svatba. Téma začiatku a konca 
ľudského života tvorí východisko pre zobrazenie komplexu zvykov, ktoré pred-
stavujú vrcholnú udalosť v živote jednotlivca, rodiny i spoločenstva. Význam a 
bohatosť prejavov tradičnej kultúry spätých so svadbou zvýrazňuje dioráma s 
ozdobeným svadobným vozom a svadobčanmi v obradových krojoch. Svadba 
je záverom celej expozície Musaionu.  

Obidva segmenty expozície, ktoré sa nachádzajú v dvoch krídlach Leto-
hrádku, spája fakticky i symbolicky do jedného celku sála v strede budovy. 
Tvorcovia Musaionu ju koncipovali ako priestor na ukľudnenie a zastavenie sa. 
V čistom klasicistickom interiéri je inštalovaná časť expozície nazvaná lidové 

Etnologické rozpravy 1/2006 

 279

umění, ktorá predstavuje tradičné drevorezby, sklomaľby, kaligrafické výtvory 
a výšivky. 

Autorom architektonického a výtvarného riešenia expozície Musaionu je 
akad. arch. Jan Polášek, ktorý má viacročné skúsenosti s tvorbou expozícií v 
renomovaných švédskych múzeách. Jeho prístup k inštalácii expozície je pozo-
ruhodný spojením prístupu rešpektujúceho jej tradičný obsah so súčasnými 
technickými a materiálovými možnosťami muzeálnej prezentácie. Inštalácia je 
postavená na primárne farebne rozlíšiteľných častiach, pričom vybrané farby 
vždy súvisia s ich obsahom, prípadne poukazujú na ich vnútorné kontrasty. Tak 
má časť o vzťahu človeka a prírody farbu zeleného lesa. Žltá farba symbolizuje 
obdobie žatvy, indigová modrá a terakota sú farbami remesiel. Biela a šedá 
vyzdvihujú kontrast medzi narodením a smrťou človeka. V inštalácii je vo via-
cerých prípadoch použitá dioráma ako prostriedok, ktorý vytvára možnosť 
najširšie priblížiť dôležité procesy, vzťahy človeka, prostredia, jednotlivých 
predmetov. Premyslenosť koncepcie inštalácie siaha až k jednotlivým artefak-
tom. Ich vystaveniu predchádzalo ich komplexné reštaurovanie, ktoré tvorilo 
významnú súčasť príprav otvorenia expozície. 

Súčasťou Musaionu je drevená zvonica a kostol sv. Michala z 18. storočia, 
ktorý bol prenesený v roku 1929 z obce Medveďov na území dnešnej Ukrajiny. 
Objekty sa nachádzajú v parku pri Letohrádku. 

Musaion je jeho tvorcami charakterizovaný ako „živá expozice českého ná-
rodopisu“, ktorého súčasťou sú kroje, remeslá, zvyky, folklór (Musaion 2005). 
A to nielen v podobe stoviek predmetov, zobrazení, dokumentov sprístupne-
ných v hlavnej expozícii múzea, ktoré ukazujú minulý obraz tradičnej kultúry 
a spôsobu života. Súčasťou múzea sú i dielne, v ktorých si návštevníci môžu 
vyskúšať spôsob spracovania hliny na hrnčiarskom kruhu alebo niektorú z tex-
tilných techník. Vnútorné priestory na prízemí múzea sú určené na usporadúva-
nie sprievodných podujatí pre laickú i odbornú verejnosť (besedy, prednášky, 
koncerty, výstavy a pod.). Pri vystúpeniach folklórnych skupín a súborov sa 
počíta aj s využitím priestorov v exteriéri múzea. V múzeu sú vytvorené aj 
podmienky pre odborné štúdium jeho archívnych a knižničných fondov. 

Musaion bol slávnostne otvorený na konci septembra 2005 pod záštitou 
prezidenta Českej republiky Václava Klausa. 
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