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Editoriál 
 
 

Druhé tohtoročné číslo Etnologických rozpráv je venované valnému zhro-
maždeniu Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré sa konalo v Bratislave 
28.5.2008 a bolo spojené s konferenciou „Vybrané problémy z dejín etnológie“ 
(29.–30.5.2008). Obsahuje nielen správu a materiály z valného zhromaždenia, 
ktoré pomôžu čitateľovi vytvoriť si obraz o priebehu podujatia, ale aj vybrané 
príspevky zo spomínanej konferencie.  

Téma konferencie sa v súčasnosti javí ako mimoriadne aktuálna, najmä 
v kontexte strednej a východnej Európy. Na Slovensku sa dejinami vedy mo-
mentálne zaoberajú grantové tímy na troch pracoviskách (Katedra etnológie 
a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave, Katedra etnológie a etnomuziko-
lógie FF UKF v Nitre a Ústav etnológie SAV v Bratislave). Záujem o dejiny 
disciplíny je pravdepodobne podnietený snahou prehodnotiť minulosť, ktorá 
súvisí s celkovou transformáciou našej spoločnosti. Neposlednú úlohu pritom 
hrá iste aj vedecká sebareflexia, ktorá predstavuje jeden z významných faktorov 
vo vývoji spoločenských vied. V diskusiách o úlohe dejín vo všeobecnosti sa 
často hovorí o posilňovaní identity a hrdosti a o poznaní dávnych koreňov 
a slávy vlastného národa. Pritom sa nezriedka v minulosti hľadá odôvodnenie 
súčasného konania. Historiografia by však podľa nás mala prispievať predo-
všetkým ku kritickému zhodnoteniu vývoja a k zamysleniu sa nad súčasnou 
praxou. Dejiny vedy by preto nemali iba zhromažďovať informácie o minulých 
štádiách jednotlivých vedeckých disciplín, ale aj prehodnotiť koncepty, ktoré 
sme zdedili od svojich predchodcov a v súčasnosti ich používame pri svojej 
vedeckej práci. 

Konferencia „Vybrané problémy z dejín etnológie“ priniesla prehľad vý-
voja vo výskume určitých problémov v rámci etnológie a folkloristiky. Etnolo-
gické rozpravy zverejňujú vybrané príspevky z tohto podujatia. V rubrike Štú-
die čitateľ nájde príspevky týkajúce sa viacerých oblastí etnologického 
a folkloristického výskumu ako sú pohrebné obyčaje, život dolnozemských 
Slovákov, folklór Rusínov-Ukrajincov a ľudová próza. Príspevky v rubrike 
Téma sa venujú tak dejinám etnografického výskumu, ako aj dejinám nie-
ktorých inštitúcií, ktoré tento výskum uskutočňovali. Tu sa čitateľ môže oboz-
námiť aj s prehľadom vybraných historických prameňov k dejinám etnológie. 
Materiály v tomto čísle prezentujú prínos Oldřicha Sirovátku pre slovenskú fol-
kloristiku. Rubrika Diskusia je zase venovaná knihe Kataríny Novákovej „Tat-
ranskí nosiči. História nevšednej profesie“.  
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Veríme, že príspevky z konferencie predstavujú významný krok vo vý-
skume dejín etnológie, folkloristiky a muzeológie na Slovensku, poskytujú im-
pulzy ku kritickému zamysleniu sa nad doterajším vývojom spoločenskoved-
ných disciplín a otvárajú viaceré otázky, nad ktorými sa bude treba v blízkej 
budúcnosti zamyslieť. Redakcia Etnologických rozpráv ďakuje autorom i Ná-
rodopisnej spoločnosti Slovenska za poskytnutie materiálov na publikovanie, 
vďaka ktorým mohlo toto číslo vzniknúť. Zároveň svojím čitateľom a prispie-
vateľom oznamuje, že od nasledujúceho roka sa plánuje zlúčenie časopisov 
Etnologické rozpravy a Slovenský národopis. Členovia Spoločnosti budú 
o tomto kroku podrobnejšie informovaní samostatným listom. Na záver chceme 
zaželať novému vedeniu Národopisnej spoločnosti Slovenska veľa úspechov 
v práci a poďakovať všetkým priaznivcom časopisu za záujem a podporu. 
 

 
Tatiana Bužeková a Michaela Ferencová 
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Editorial 
 
 

The second issue of the Ethnological Disputes this year is dedicated to the 
General Assembly of the Ethnographic Association of Slovakia that was held in 
Bratislava on 28 May, 2008. A conference “Selected issues concerning the 
history of ethnology” (29–30 May 2008) was part of the event. The present 
volume contains a report and materials from the General Assembly as well as 
selected papers presented at the conference. 

At present the history of science attracts significant attention, especially in 
the context of Central and Eastern Europe. This topic has been the matter of 
research at three scholarly institutions in Slovakia (Department of Ethnology 
and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts, Comenius University in 
Bratislava; Department of Ethnology and Ethnomusicology at the Faculty of 
Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra; Institute of Ethnology of 
the Slovak Academy of Sciences in Bratislava). The interest towards the history 
of the discipline has been probably induced by the efforts to reconsider the past 
related to the general transformation of our society. Self-reflection that 
constitutes a significant factor in the development of social sciences seemed to 
play a special role here. Reinforcement of identity and pride as well as 
importance of being informed about the ancient roots and fame of the nation 
have often been stressed in the discussions. At the same time the past has often 
served as a justification of the present actions. By our opinion, however, 
historiography should contribute above all to the critical reconsideration of the 
past development and the present practice. In this perspective the history of 
science should not remain at the level of collecting information concerning the 
past stages of scientific development: it should lead to reconsideration of the 
inherited concepts that have been used in the current scholarly discourse.  

The conference “Selected issues concerning the history of ethnology” 
brought some important insights into the development of ethnology and 
folklore studies in Slovakia. The rubric “Articles” contains the papers 
concerning several fields of ethnological and folkloristic research, such as 
funeral rites, the culture of Slovaks in the Lower Lands, the folklore of 
Ruthenes-Ukrainians, and the folk prose. The articles in the rubric “Themes” 
focus on the history of ethnographic research and the institutions that conducted 
this research. Here the reader can also find an overview of the selected 
historical sources related to the history of ethnology. The rubric “Materials” 
presents the contribution of Odřich Sirovátka to Slovak folklore studies, while 
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“Discussion” is dedicated to the book “Mountain porters in Tatras Mountains: 
History of an uncommon profession” written by Katarína Nováková. 

We believe that the papers presented at the conference constitute 
a significant step in history of ethnology, folklore studies and museology in 
Slovakia. They provide important impulses for the critical reflection of the 
development of social sciences and indicate the questions to be considered in 
the near future. We would like to express our gratitude to the authors as well as 
to the Ethnographic Association of Slovakia for providing the materials for this 
issue. At the same time we would like to inform our readers and contributors 
about a fusion of the journals “Ethnological Disputes” and “Slovak Ethnology” 
that would take place in the next year. The members of the Ethnographic 
Association of Slovakia will receive more information in a special circular 
letter.  

Finally, we would like to wish success to the recently elected Board of the 
Ethnographic Association of Slovakia and to thank our readers for their interest 
and support. 
 
 

 
Tatiana Bužeková and Michaela Ferencová 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etnologické rozpravy 2/2008                                                                                     štúdia 

 11

 
 
 

Pohrebné obyčaje v kontexte slovenskej etnológie 
 

Margita Jágerová 
 
 
Kľúčové slová: smrť, pohrebné obyčaje, etnologické bádanie, bibliografia  
Key words: death, funeral rites, ethnological research, bibliography 
 
The article summarizes and appraises the ethnographic and ethnological studies on 
funeral rites and phenomena closely interconnected with this issue, mapping the period 
from the end of the 19th century to the present. The author aims not only to provide an 
overview of scholarly literature on the mentioned topic and to present the 
methodological approaches adopted by their authors, but also to constitute a basic 
platform that would present an outcome for the further research in this field. The paper 
focuses on ethnographic and ethnological studies dealing with the situation on the 
territory of Slovakia leaving aside the studies by Hungarian authors. The article also 
includes a list of references concerning the outlined period and the data collected in 
Slovakia. 
 
 
Úvod 
 

Smrť človeka a s ňou súvisiaci komplex úkonov, obyčajov a predstáv, je 
dôležitou zložkou duchovnej kultúry každého národa a predmet bádania nielen 
v etnológii, ale aj v iných vedných disciplínách. Tento fenomén zahŕňa v sebe 
široký okruh otázok, ktoré sledujú nielen samotné obyčaje, ale aj problematiku 
smrti človeka a jej reflexiu z rôznych aspektov – tému smrti v materiálnych 
prejavoch, v umení, vo folklórnych žánroch, vzťah a postoje človeka k smrti, 
kult mŕtvych, predstavy o záhrobí, duši, Smrti, a i. Ako pedagóg pôsobiaci 
v procese prípravy budúcich etnológov pociťujem absenciu prác sumarizujú-
cich a hodnotiacich publikácie k jednotlivým prednášaným témam. Predložený 
príspevok sa pokúša sumarizovať práce v slovenskej etnológii od čias K. Chor-
váta (koniec 19. storočia) – autora prvej komplexnejšej práce k danej téme, až 
po súčasnosť,1 pričom nechce byť len výpočtom diel k sledovanej problema-
tike. Poskytuje základnú orientáciu v pomerne veľkom množstve publikačných 

                                                 
1 V práci sa zameriavam na autorov prezentujúcich vo svojich prácach etnologický materiál pochá-
dzajúci zo Slovenska, pričom nehodnotím pramene viažuce sa k Slovákom v zahraničí, taktiež 
abstrahujem od maďarsky písaných prác z nášho územia, prác historických a archeologických. 
Prezentovaný materiál si nenárokuje na vyčerpávajúce podanie. 
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jednotiek rôzneho charakteru a úrovne, z ktorého možno vychádzať pri sledo-
vaní problematiky pohrebných obyčajov a javov s nimi súvisiacich. V práci 
sledujem metodologické aspekty spracovania tejto témy u jednotlivých autorov, 
pričom súčasťou príspevku je aj zostavenie bibliografie, pozostávajúcej z náro-
dopisných a etnologických prác venujúcich sa územiu Slovenska, pričom ab-
strahujem od maďarských prác a autorov. Príspevok nie je len pohľadom do 
minulosti, ale najmä platformou, z ktorej možno vychádzať pri spoznávaní sú-
časných, resp. novších foriem daných javov, taktiež vymedzuje „biele miesta“ 
slovenskej etnológie v danej oblasti, načrtáva ďalšie perspektívy a možnosti 
bádania. 

        
*** 

Na začiatok možno vo všeobecnosti skonštatovať, že aj keď nám dejiny 
nášho odboru prinášajú pomerne početné množstvo prameňov k sledovanej 
téme, je ich neporovnateľne menej, ako v prípade iných javov duchovnej kul-
túry, resp. javov patriacich do rodinného obyčajového cyklu (napríklad narode-
nia, svadby), či kalendárneho cyklu, čo pravdepodobne súvisí so špecifickosťou 
tematiky smrti ako takej. Prvý komplexnejší národopisný príspevok z nášho 
prostredia sa objavuje až na konci 19. storočia (Chorvát 1894; 1895), hoci už 
pred ním urobil v tomto smere určitý pokus Dobšinský (1880). Chorvát však na 
rozdiel od Dobšinského nepublikoval len materiál zo Slovenska, ale svoj 
historicko-komparatívny prístup k slovenskému pohrebnému cyklu dopĺňa 
staršími prameňmi, historickými dokumentmi, ale aj početnou cudzojazyčnou 
literatúrou. Vytvoril prehľadný model pohrebného cyklu zahrnujúci široký 
materiál z celého Slovenska, ktorý, okrem iného, zozbieral aj dotazníkovou 
metódou.2  

Od začiatku 20. storočia začali postupne vychádzať prvé národopisné mo-
nografie, resp. národopisné náčrty, venujúce sa materiálnej a duchovnej kultúre 
jednotlivých lokalít Slovenska. Ak by som mala stručne zhodnotiť časti venu-
júce sa pohrebným obyčajom, sú spravidla súčasťou statí o rodinných obyča-
joch, pričom ide o opisné materiálové príspevky, útržkovité, zriedka komplet-
nejšie, v nejednom prípade zaberajú jednu dve strany. Aj keď sú presnejšie lo-
kalizované, často uvádzajú len niektoré javy bez zachovania celostnej štruktúry 
pohrebného obyčajového komplexu, ktoré sú neraz povytŕhané z celkového 
kontextu. Vo veľkej časti definujú len formu bez interpretácie funkcií, ich 
zmien, absentuje bližšie časové zaradenie javu, jeho existencie a pretrvávania, 
napriek tomu sú dôležitým zdrojom poznávania sledovanej problematiky. Tieto 
príspevky sú zväčša roztrúsené v rôznych časopisoch, zborníkoch, nachádzame 
ich v prvých knižných vydaniach národopisných monografií, v miestopisných 
                                                 
2 Pri tomto autorovi je potrebné spomenúť aj materiál k predstavám o záhrobí. Pozri K. Chorvát 
(1893). 
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náčrtoch. Sem možno zaradiť prvé národopisné monografie K. A. Medveckého 
(1995), K. Chotka (1906), J. Bodnára (1911),3 J. Mjartana (1924), A. Václavíka 
(1925), A. Hreblaya (1928), B. Krpelca (1935), J. Ješka (1942), ale aj materiál 
v súhrnnom diele J. Ľ. Holubyho (1958), a i., vznikajúce prevažne v prvej tre-
tine 20. storočia, pričom mi nejde o vyčerpávajúce vymenovanie.4 Okrem nich 
vznikalo množstvo príspevkov roztrúsených v mnohých vtedajších periodikách, 
v dobovej tlači,5 venovaných krátkym črtám, postrehom k tematike pohrebných 
obyčajov a k súvisiacim témam. K najucelenejším a najrozsiahlejším materiá-
lom z tohto obdobia patrí príspevok J. Mjartana (1934–1935), venovaný 
pohrebným obyčajom z hornej Nitry. K tejto téme sa vo forme krátkych 
príspevkov vyjadrovali okrem národopisných bádateľov (napríklad P. Socháň) 
aj učitelia, duchovní, príslušníci miestnej inteligencie, či spisovatelia. Za 
všetkých z tejto veľkej skupiny autorov spomeniem aspoň T. Vansovú, M. 
Madačova, E. Ľ. Križana a i.6 

Od tridsiatych rokov sa prakticky počas 4 desaťročí vyjadroval k tejto téme 
R. Bednárik. Súpis jeho publikačných jednotiek prináša od čias K. Chorváta 
prvé syntetické príspevky v 20. storočí, predstavujúce analýzu tradičných 
pohrebných obyčajov z hľadiska celoslovenského záberu, s akcentom na pre-
zentovanie celostnej štruktúry a základných znakov pohrebného obyčajového 
komplexu. Urobil tak už vo svojej kvalifikačnej práci (1934), neskôr 
v samostatnom príspevku (1939), či v prvej slovenskej syntéze o tradičnej kul-
túre Slovenska – Slovenská vlastiveda (1943), kde spracoval časti o duchovnej 
a materiálnej kultúre.7 Tento autor predstavuje veľmi široko zameranú osob-
nosť slovenskej národopisnej vedy, svojou rozsiahlou knižnou publikačnou 
činnosťou položil základy osnovných tém národopisného bádania, či už 
v oblasti materiálnej, ale aj duchovnej kultúry. Jemu patrí aj prvenstvo za 
samostatnú knižnú publikáciu k sledovanej téme vydanú v roku 1949 – Ľudové 
náhrobníky na Slovensku. Venuje sa materiálnym a duchovným aspektom ná-
hrobníkov, ich genéze, typológii a rozšíreniu na území Slovenska. Náhrobníky 
analyzuje z hľadiska historicko-genetického, pričom pozornosť venuje nielen 
materiálnej, ale aj symbolickej stránke, syntetizuje dovtedy publikované 
a dostupné zdroje, a to aj zo zahraničnej literatúry. V podobnom duchu sa nesie 
aj jeho ďalšia knižná publikácia o cintorínoch z roku 1972. Od čias R. Bedná-

                                                 
3 Tú stať o pohrebných obyčajoch napísal E. Ľ. Kubány. Pozri v závere uvádzanú bibliografiu 
k pohrebným obyčajom.  
4 Detailnejší zoznam týchto prác uvádza J. Čukan (1997), v príspevku sa zameriavam len na tie, 
ktoré obsahujú materiál k pohrebným obyčajom.  
5 Za všetky možno spomenúť napríklad Slovenské pohľady, Národopisný sborník, Časopis 
a Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Český lid, Sborník Matice slovenskej a iné. 
6 Pozri súpis ich prác v bibliografii uvedenej v závere príspevku. 
7 Podobný charakter má aj práca K. Chotka v Československej vlastivede z roku 1936, ale so zábe-
rom na celé vtedajšie Československo.  
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rika nemáme v slovenskej etnológii samostatnú knižnú publikáciu k pohrebným 
obyčajom a javom s nimi bezprostredne súvisiacimi, ktorá by sa dotýkala úze-
mia Slovenska,8 ak nerátam materiálovú zbierku pohrebných textov J. Macha 
(Vanovičová 1997), a zborníky z rokov 1993,9 2001,10 či publikácie v maďar-
skom jazyku, ktoré nie sú predmetom tejto štúdie.11  

Do prvej polovice 20. storočia patria aj práce, ktoré sú zamerané na širšie 
geografické územie, než Slovensko, ale prezentujú aj náš materiál a patria 
k základným a východiskovým v danej téme. Ide o práce F. Wollmana veno-
vané problematike vampirizmu v stredoeurópskej oblasti a rozsiahlu štúdiu M. 
Murka (1946) o hostinách na hroboch u Slovanov. V tomto smere nemožno 
opomenúť ani historicko-archeologickú syntézu k spôsobu života starých Slo-
vanov od L. Niederleho (1911), hoci nejde o národopisnú prácu, ale pre sledo-
vanú tému z hľadiska najstarších správ a prameňov je bazálnou.  

Druhá polovica 20. storočia priniesla množstvo zmien v politickom 
a spoločenskom živote, ktoré sa dotkli samozrejme aj národopisného bádania. 
Hlavná orientácia národopisnej vedy bola zameraná na štúdium roľníckeho 
vidieckeho spôsobu života a štúdium robotníckej triedy,12 vtedajšia spoločen-
sko-politická situácia nedovolila venovať sa religióznym a duchovným preja-
vom, s ktorými sú pohrebné obyčaje a prejavy s nimi spojené tak tesne previa-
zané. Pohrebné obyčaje boli spravidla skúmané ako súčasť rodinného obyčajo-
vého cyklu v rámci kolektívnych výskumov zameraných na rôzne zložky mate-
riálnej a duchovnej kultúry. Postupne vzniklo niekoľko kolektívnych monogra-
fií mapujúcich tradičný spôsob života vybraných lokalít a regiónov, súčasťou 
ktorých boli rodinné obyčaje – teda aj problematika smrti a pohrebu. Prvým 
takýmto počinom bola práca o lokalite Žakarovce z roku 1956, nasledovali 
publikácie ako Zamagurie (1972), Liptovská Teplička (1973),13 Horehronie 
(1974), Uhrovská dolina (1977), Vajnory (1978), Polomka (1982), Stará Turá 
(1983), Horná Cirocha (1985), Myjava (1985), Záhorská Bratislava (1986), 

                                                 
8 Z novších knižných publikácií možno spomenúť autorskú dvojicu Babiak – Bartalská (1998) 
a Botíka (1999), dotýkajú sa však problematiky Slovákov v zahraničí, preto ich v záverečnom zo-
zname prác neuvádzam. 
9 Pozri E. Krekovič (1993). 
10 Pozri J. Botík (2001). 
11 Viac v tomto smere urobili etnológovia maďarskej národnosti, ktorí za posledné desaťročia 
publikovali niekoľko samostatných knižných publikácií mapujúcich situáciu v danej téme na et-
nicky zmiešanom území južného Slovenska. Na túto skupinu prác sa však v príspevku nesústreďu-
jem, viac k nim pozri súpis národopisných prác od J. Liszku (1988) a viaceré národopisné biblio-
grafie maďarskej národnosti od I. L. Juhász (za všetky v závere v použitej literatúre uvádzam jednu 
z posledných bibliografií, vydanú v roku 2004, tam pozri aj staršie), ktorá je autorkou samostatnej 
knižnej publikácie o pohrebných obyčajoch z obce Rudná z r. 2002.  
12 J. Kaľavský (1999:90). 
13 Časť k rodinným obyčajom napísala Z. Vanovičová (1973). 
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Hont (1988), Rača (1989), Hornádska dolina (1989), Cífer (1991),14 Čičmany 
(1992),15 Čataj (1994),16 Devínska Nová Ves (1995) a i.,17 pričom takéto typy 
prác vychádzajú aj v súčasnosti. Autorkou veľkej časti statí k rodinným oby-
čajom v uvedených publikáciách je E. Horváthová, čiastočne aj K. Jakubí-
ková.18 Vďaka E. Horváthovej máme dosiaľ neprekonaný materiál, doslova 
„učebnice“ duchovnej kultúry, ktoré sú základnou študijnou literatúrou už pre 
niekoľko generácií etnológov. Sú to nielen kapitoly v monografiách regiónov 
Horehronie a Hont, ale aj syntézy rodinných obyčajov so záberom na celoslo-
venský materiál, ktoré sú súčasťou publikácie Československá vlastiveda 
(1968), či Slovensko III, Ľud II (1975). Jej príspevky majú prevažne materiá-
lový charakter, venovala sa tradičnej podobe pohrebných obyčajov, pričom 
predstavujú korpus informácií a javov, v ktorých zdôraznila vzájomné prelína-
nie a previazanie prvkov materiálnej a duchovnej kultúry. Hoci táto téma ne-
bola pre ňu ústrednou, chápala ju ako neoddeliteľnú zložku rodinného cyklu, 
ktorý skúmala popri kalendárnom, ako súčasť širšieho komplexu – duchovnej 
kultúry. Obrovský prínos jej práce je nielen v zhromaždení veľkého množstva 
empirického materiálu z rôznych oblastí Slovenska, ale najmä v tom, že posu-
nula vpred metodologický aspekt bádania v tejto problematike vydaním výz-
namného metodologického materiálu – Návod na výskum rodinných zvykov (l. 
vydanie v roku 1971, 2. vydanie 1982) s priloženou výberovou bibliografiou. 
Zostavením dotazníka vytvorila obsiahly súbor do systému zoradených javov 
z pohrebného obyčajového cyklu, ktorý bol výsledkom kombinácie štúdia et-
nologických materiálov okolitých slovanských kultúr a rozsiahleho vý-
skumného materiálu získaného autorkou priamo v teréne. E. Horváthová vydala 
len dve štúdie špeciálne zamerané na pohrebné obyčaje, prvú takmer na za-
čiatku svoje kariéry – o pohrebných obyčajoch na Horehroní,19 druhú takmer 
pred koncom, v ktorej analyzuje celoslovenský materiál v kontexte problema-
tiky revenantizmu, predstáv o duši a posmrtnom živote (Horváthová 1993). 

V druhej polovici 20. storočia vzniklo niekoľko prínosných štúdií 
a príspevkov k tejto problematike, ale už k užšie špecifikovaným témam. 
Zaujímavý materiál priniesol v štúdii o vampírskych poverách na východnom 
Slovensku J. Mjartan (1953), či T. Banateanu (1962) o úkonoch súvisiacich 
s miestami pochovania „nebezpečných“ mŕtvych, obe uverejnené v Sloven-
skom národopise. Starší materiál, viac-menej útržkovitého charakteru, ale 

                                                 
14 Autorom časti o pohrebe je L. Bernadič (1991). 
15 Autorkou časti o pohrebných obyčajoch je Ľ. Chorváthová (1992b). 
16 Autorkami časti o pohrebe sú M. Bágiová – J. Paličková (1994). 
17 Nejde mi o vyčerpávajúce vymenovanie, zamerala som sa na najvýznamnejšie práce.  
18 K. Jakubíková je autorkou častí o pohrebných obyčajoch v publikáciách Zamagurie, Vajnory, 
Záhorská Bratislava, Rača, Devínska Nová Ves a i. Pozri bližšie zoznam jej prác v závere.  
19 Pozri pod menom E. Čajánková.  
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obsahujúci množstvo zaujímavých údajov z prvej polovice 20. storočia, 
prezentuje aj publikácia zostavená z výsledkov dotazníkových výskumov 
z roku 1939 (Feglová – Leščák 1995). Do tohto obdobia spadajú aj obsažnejšie 
materiálové štúdie mapujúce pohrebné obyčaje v rôznych oblastiach Slovenska 
– napríklad príspevok Ľ. Chorváthovej (1984) zo zátopovej oblasti Kysúc 
(lokality Riečnica, Harvelka), K. Gellenovej (1985) z čilejkárskych lokalít 
Tekova, či Z. Ujváryho (1981) z doliny riečky Turiec v Gemeri.  

Pomerne dostatočne prebádanou oblasťou v porovnaní s ostatnými zo sle-
dovaného okruhu, a to z viacerých aspektov, sú pohrebné plače, ku ktorým 
vyšlo niekoľko príspevkov (napríklad S. Burlasová 1956; 1978; 1988), M. 
Šelcová (1985), J. Komorovský (1971; 1993) a i. Okrem Pohrebného 
kancionála Jozefa Macha (1997), ktorý je predovšetkým materiálovým prí-
spevkom,20 však chýbajú akékoľvek práce o pohrebných piesňach, modlitbách 
pri mŕtvom, pohrebných odobierkach, textoch. To isté sa týka náhrobných tex-
tov – nikto z etnológov, ani literárnych historikov sa tejto téme podrobnejšie 
nevenoval, vyšla len štúdia o židovských náhrobných textoch na bratislavských 
cintorínoch (Kušanová-Wiecha 2001) a príspevok k chorvátskym náhrobným 
textom (Botík 1999). Bližšie boli analyzované folklórne prejavy pri strážení 
mŕtveho (Gašparíková 1967), taktiež hry pri mŕtvom z východného Slovenska 
(Chorváthová 1993; Varchol 1993; 1995; 2001). 

Niektorí muzeológovia a historici sa venovali insígniám a predmetom vy-
užívaným v živote cechov pri rôznych obyčajových príležitostiach. V štúdiách 
autorov ako napríklad S. Sprušanský (1969), M. Halmová (1999) sa dozvedáme 
o niektorých praktikách spojených s úmrtím člena cechu. Príspevok M. Halmo-
vej je o to cennejší, že svoje tvrdenia sa snažila overiť aj v teréne, pričom pri-
náša zaujímavé informácie o pôsobení cechov pri pohreboch ešte v prvej polo-
vici 20. storočia.  

Podstatnú časť prác o pohrebných obradoch tvoria archeologicko-histo-
rické príspevky, ktorých je značné množstvo. Za všetky spomeniem len tie, v 
ktorých sa autori snažia aj o etnologickú interpretáciu skúmaných nálezov. Za 
jeden z takýchto pokusov možno označiť diplomovú prácu M. Kernátsovej 
(1981), ktorá objasňuje problematiku pohrebného rítu na základe archeologic-
kých vykopávok na západnom Slovensku zo 7.–11. storočia. Najcennejšia je 
posledná časť, v ktorej sa pokúša o etnologickú interpretáciu nálezov z pohre-
bísk s poukázaním na predkresťanské úkony pretrvávajúce podnes. Interdisci-
plinárne zvolený prístup niektorých etnológov pri interpretácii archeologických 
objavov sa v niektorých prípadoch osvedčil, čoho dôkazom je napríklad 
príspevok S. Kovačevičovej (1967–1968). Autorka v ňom využíva kombináciu 

                                                 
20 V práci je uverejnený kratší príspevok analyzujúci pohrebné piesne z hľadiska literárno-historic-
kého (Gáfriková 1997). 
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poznatkov zo staršej etnografickej literatúry a terénnych výskumov na po-
tvrdenie či vyvrátenie zistení archeológov a historikov. V tejto súvislosti treba 
spomenúť aj príspevky uverejnené v národopisných periodikách, ktoré sa sna-
žia o archeologicko-historickú interpretáciu, napríklad práca S. Dušekovej 
(1980). Vôbec problematika úzkeho prepojenia archeológov, historikov 
a etnológov pri interpretácii javov súvisiacich so sledovanou témou sa ukazuje 
ako nevyhnutná, čoho dôkazom je aj zborník Kultové a sociálne aspekty poh-
rebného rítu od najstarších čias po súčasnosť (edit. Krekovič 1993). Je výsled-
kom interdisciplinárneho vedeckého podujatia, pričom za pozornosť stoja et-
nologické práce autorov, ako napríklad už vyššie spomínaný príspevok E. Hor-
váthovej (1993) k problematike predstáv o dušiach a posmrtnom živote, Ľ. 
Chorváthovej (1993) k vampirizmu a stráženiu mŕtveho, A. Manna (1993) o 
vartovaní pri mŕtvom v rómskom prostredí, pohrebných hier a stráženia mŕt-
vych od J. Varchola (1993), či problematiky kultových aspektov pohrebných 
plačov (Komorovský 1993). 

Od polovice 70. rokov 20. storočia sa vyjadrovala k tejto téme ako k svojej 
dominantnej profesionálnej orientácii Ľ. Chorváthová. Všetci doteraz uvádzaní 
autori sa zameriavali predovšetkým na vidiecke roľnícke prostredie, len nie-
koľkí sa venovali mestskému, resp. remeselníckemu, a tým priniesli aj určité 
nóvum pri sledovaní týchto obyčajov. V tomto smere najviac prispela práve Ľ. 
Chorváthová (1974), ktorá sa už vo svojej diplomovej práci zamerala na pôso-
benie pohrebných cechov, konkrétne v oblasti Bošáckej doliny, potom aj 
v štúdii z roku 1986. Sledovanie pohrebných obyčajov u nás jednoznačne meto-
dologicky vpred posunula práve táto autorka, ktorá sa v samostatnej štúdii po-
kúsila o návrh metodologického postupu pri výskume spomienkových slávností 
(Chorváthová 1980). Práca takéhoto typu k pohrebným obyčajom je u nás skôr 
výnimkou, osamotený je aj pokus prekonať materiálový prístup a postihnúť 
funkčnú stránku týchto obyčajov širšie, než len v zmysle uspokojenia mŕtvych 
a ich separácie zo spoločenstva živých. V niekoľkých prácach sa venovala aj 
charakteristike slovesných folklórnych žánrov spojených s pohrebom, prepoje-
niu slovesných žánrov s obradom (Chorváthová 1974; 1991; 1992), pričom na 
viacerých miestach zdôrazňovala problematiku diferenciácie spoločnosti a jej 
dopad na obrady, výskum jednotlivých sociálnych skupín a im vlastným oby-
čajovým prejavom. V súpise jej prác nájdeme aj problematiku štúdia sloven-
ského pohrebného obradu v kontexte multietnických vplyvov na staroslovanský 
základ (2001), či vampirizmu, stráženia mŕtvych a pohrebných hier, ktoré plá-
novala spracovať do kandidátskej dizertačnej práce.21  

Viac sa toho u nás urobilo ohľadom analýzy materiálu rozprávania o Smrti, 
či jej obraze vo folklórnom materiáli, ku ktorému prispeli Krekovičová (1993; 
                                                 
21 Pozri bližšie Ľ. Chorváthová (1980: 245). 
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2005), Kiliánová, G. (1991; 1993; 1994–1995), a to aj z hľadiska postavenia 
tohto materiálu v stredoeurópskom kontexte. 

K problematike pohrebu v mestskom neroľníckom prostredí prispel krát-
kym príspevkom J. Čukan (1985), z tohto hľadiska je prínosná aj kapitola 
v monografickej práci o Bratislave (Feglová 1991). O novších formách obyča-
jov a socialistickej obradovosti pojednáva príspevok dvojice M. Leščák – Z. 
Beňušková (1987), venovaný inštitucionalizovaným podobám obradovej kul-
túry vo vidieckom prostredí, kde si, okrem iného, všímajú na malom priestore 
aj pohreb. Toto je však jediný príspevok o podobách socialistickej obradovosti 
publikovaný do roku 1989. 

Začiatok 90. rokov priniesol dva obrovské počiny v slovenskej etnológii – 
Etnografický atlas Slovenska (1990) a Encyklópediu ľudovej kultúry Slovenska 
(1995). Atlas priniesol kartografickou metódou spracované vybrané javy, kde 
sa autori sústredili práve na zmapovanie priestorového výskytu sledovaných 
javov v kontexte regionálnych osobitostí v rámci vytypovaných oblastí Sloven-
ska, ich fungovania nielen v určitých priestorových, ale aj v časových inten-
ciách. Časť o pohrebných obyčajoch spracovala Ľ. Chorváthová (1990), vydané 
boli aj komentáre k atlasu (Feglová 1994). Encyklopédia ľudovej kultúry Slo-
venska (1995) priniesla niekoľko hesiel k sledovanej problematike (Chorvát-
hová 1995), kde ide o prezentovanie základných definícií a znakov jednotlivých 
vybraných javov, čo je vlastne aj zmyslom encyklopedického spracovania. 

Spoločensko-politická situácia po roku 1989 spôsobila markantné zmeny 
v ďalšom etnologickom bádaní, a to nielen vo využívaní nových teoreticko-
metodologických prístupov, ale aj v možnosti vyjadrovať sa k novým témam. 
Práve po roku 1989 sa aj v našom vednom odbore začal uplatňovať sociálno-
diferenciačný prístup k štúdiu jednotlivých javov, teda aj obyčajov, sledovanie 
modernizačných prúdov a transformačných procesov. Ojedinelou v tomto 
smere sa javí interpretácia pohrebných obradov ako dôležitého prvku etnickej a 
sociálnej identifikácie (na príklade obdobia moderny) autorky G. Kiliánovej 
(1999), či štúdie zamerané na sledovanie pohrebných obyčajov v širších súvis-
lostiach modernizačných procesov po roku 1989 (Kiliánová 2003; 2007). 
V tejto súvislosti možno spomenúť aj analýzu rodinných obyčajov (teda aj poh-
rebných) z hľadiska rodinných vzťahov, s uplatnením prístupu kontextualizácie 
obyčajov (Jakubíková 2001), či rodové a etické aspekty aplikované pri analýze 
rodinných obyčajov, teda aj pohrebu (Jakubíková 1994; 1999). Sledovanie oby-
čajov z tejto metodologicko-teoretickej platformy a analýza materiálu z oblasti 
rodinného cyklu je u nás osamotená.  

Niekoľko prác máme aj k súčasnej podobe, resp. aspoň k posledným 
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dvom-trom desaťročiam, ako napríklad kratší príspevok Z. Búrikovej (1996) 
z oblasti Spiša, viaceré práce A. Manna zamerané na rómske prostredie,22 
príspevok Z. Palubovej (2003), či niektoré práce M. Jágerovej, zamerané na 
priestorovo-sociálne aspekty súčasných pohrebných obyčajov a pôsobenie poh-
rebných služieb vo vidieckom, ale aj v mestskom prostredí.23  

Samostatná knižná publikácia k sledovanej téme vyšli až na sklonku 20. 
storočia. Je ňou už spomínaný Pohrebný kancionál Jozefa Macha (edit. 
Vanovičová 1997), ktorý je prepisom rukopisnej zbierky pohrebných piesní 
a textov – jediná práca tohto druhu u nás. V posledných dekádach 20. storočia 
vznikli ďalšie syntetizujúce príspevky aj k sledovanej téme, jednak kapitola o 
rodinných obyčajoch, a teda aj pohrebe, v rámci publikácie Tradície slovenskej 
rodiny, od K. Jakubíkovej (1997), či časť publikácie Slovensko. Európske 
kontexty ľudovej kultúry, kde autorkami kapitoly o rodinných obyčajoch sú K. 
Jakubíková a V. Feglová (2000). Samostatným príspevkom sumarizujúcim 
tradičný materiál Slovenska s akcentom na základnú štruktúru a všeobecné 
znaky pohrebných obyčajov je štúdia M. Jágerovej (2001).  

 Po roku 1989 sa konali tri vedecké podujatia zamerané na túto tému – 
prvé, už vyššie spomínané, v roku 1993,24 druhé v roku 2001 – projekt zame-
raný na tradičnú pohrebnú obradovosť na Slovensku z hľadiska etnického. Pri 
tej príležitosti sa konalo kolokvium a bola vydaná aj samostatná publikácia 
s príspevkami na danú tému (edit. J. Botík 2001). Sú tu uverejnené príspevky 
o špecifikách pohrebných obyčajov jednotlivých etník žijúcich na Slovensku 
(Maďari, Rómovia, Nemci, Česi, Rusíni, Chorváti, a i.), o dokumentačných 
zbierkach, už vyššie spomínaný materiál k problematike židovských epitafov 
(Kušanová-Wiecha 2001), ale aj príspevok ku kremačnému hnutiu u nás, ktorý 
je jediným svojho druhu v slovenskej etnologickej literatúre (Zelinová 2001), 
a mnohé iné.25  

Tretím podujatím, výsledkom ktorého je taktiež konkrétna knižná publi-
kácia (zborník Cesty na druhý svet z roku 2005), bola konferencia zameraná na 
multikultúrne a religionistické aspekty problematiky smrti a predstáv o záhrobí. 
Aj keď jednotlivé príspevky predstavujú geograficky širší záber s minimálnym 
zastúpením materiálu zo Slovenska, nachádzajú sa tu niekoľké príspevky aj 
k nášmu územiu,26 pričom za pozornosť stojí najmä materiál k súčasným 
predstavám o revenantizme a vampirizme z východného Slovenska (Hrustič 
2005).  

                                                 
22 Pozri v závere uvádzaný zoznam prác. 
23 Pozri v závere uvádzaný zoznam prác. 
24 Pozri E. Krekovič (1993). 
25 Pozri bližšie J. Botík (2001).  
26 Pozri príspevky J. Botíka (2005), J. Kanderta (2005), T. Hrustiča (2005), E. Krekovičovej (2005). 
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V roku 2006 bol publikovaný materiál z dotazníkovej akcie, mapujúci stav 
obyčajovej tradície na konci 20. storočia (Leščák 2006), ktorý je pohľadom na 
stav pohrebných obyčajov vo vybraných lokalitách Slovenska z pozícií emickej 
interpretácie, nakoľko ide o výpovede samotných informátorov, a môžu sa stať 
dôležitým odrazovým mostíkom pri ďalšom bádaní v daných lokalitách.  

Aby som vyčerpala všetky na Slovensku publikované pramene týkajúce sa 
tejto problematiky, je potrebné spomenúť aj lokálne monografie, ktorých vyšlo 
za necelé dve desaťročia niekoľko desiatok a nie je možné obsiahnuť ich 
v rámci predkladaného príspevku, ani priloženej bibliografie. Často sa v nich 
objavujú aj kapitoly o rodinných obyčajoch podané na rôznej úrovni, neraz len 
vo forme niekoľkých riadkov, pričom zďaleka nespĺňajú kritéria odborného 
príspevku, čo samozrejme nie je ich prioritou. Niektoré z nich však možno po-
kladať aspoň za pomocný orientačný materiál, zriedkavo obsahujúci aj zmienky 
o súčasnom stave, z ktorého je možné vychádzať pri ďalšom prípadnom vý-
skume. Len niektoré z týchto príspevkov sú napísané etnológmi, čím sa samo-
zrejme zvyšuje ich úroveň (napríklad Búriková 2000). Treba však poznamenať, 
že aj začiatkom 21. storočia vychádzajú publikácie zamerané na tradičnú kul-
túru vybraných regiónov, či lokalít, ktorých autormi a zostavovateľmi sú etno-
lógovia. Za všetky spomeniem aspoň monografie regiónu Turca,27 či oblasti 
vodného diela Žilina,28 kde sa autori, okrem iného, venujú aj tradičným podo-
bám pohrebných obyčajov.  

 
  

Záver 
 

Pohrebné obyčaje a javy s nimi bezprostredne súvisiace boli a sú naďalej 
dôležitou súčasťou životného obyčajového cyklu a ako sa príspevok ukázal, aj 
permanentne zastúpenou témou v etnologickom bádaní na Slovensku. Práve 
množstvo rôznych prameňov a zdrojov informácií, v ktorých je pomerne ob-
tiažne zorientovať sa pre nezainteresovaného bádateľa, boli dôvodom na vypra-
covanie predloženej štúdie, ktorá chce byť nielen sumarizujúcim príspevkom 
k danej téme, ale aj metodologickou inšpiráciou pri ďalšom bádaní v tejto ob-
lasti. Práve preto sa v závere sústreďujem na načrtnutie možností ďalšieho štú-
dia v tejto určite zaujímavej téme.  

 Aj keď od druhej polovice 20. storočia vzniklo množstvo prác na sledovanú 
tému, ich ťažiskom je tradičný materiál časového obdobia zhruba do prvej po-
lovice 20. storočia, bez sledovania stavu počas nasledujúcich desaťročí, či sú-

                                                 
27 Pozri bibliografický údaj – V. Sedláková (2004). 
28 Pozri bibliografický údaj – E. Pančuhová (2005). 
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časného obdobia. Chýbajú práce, ktoré by sa venovali časovému obdobiu od 
druhej polovice 20. storočia v kontexte slovenského materiálu, zameranie sa na 
novšie podoby pohrebnej obradovosti a z metodologického hľadiska práce, 
ktoré by opúšťali líniu opisného prezentovania tradičného materiálu.  

Napriek tomu, že za sledované obdobie k tejto téme vzniklo niekoľko de-
siatok prác, sú určité oblasti, ktoré neboli zmapované, resp. spracované 
v nedostatočnej miere. Absentujú analýzy folklórnych materiálov spojených so 
smrťou a pohrebnými obyčajmi – pohrebné piesne, modlitby, odobierky a iné 
texty, analýza epitafov, nápisového folklóru na náhrobníkoch a vôbec proble-
matika cintorínskej kultúry, po druhej polovici 20. storočia je u nás spracovaná 
nedostatočne, či už ide o vidiecke, alebo mestské prostredie. V tomto smere 
nemáme ani práce historické, či kunshistorické, nehovoriac o stave za posledné 
desaťročia. Týka sa to aj materiálnych prejavov – odevu, predmetov fungujú-
cich v pohrebnej obradovosti, jedál a pohostenia, sakrálnych pamiatok, stavieb, 
miest úmrtí, úplne absentujú práce približujúce ikonografický a dokumentačný 
obrazový materiál.29 

Podobne, ako aj pri iných obyčajových príležitostiach rodinného cyklu, je 
potrebné detailnejšie skúmať pohrebné obyčaje aj ako manifestáciu príslušnosti 
k etnickým, spoločenským, konfesionálnym skupinám, či osobitým profesij-
ným, záujmovým, ale aj vekovým vrstvám obyvateľstva. To isté sa týka štúdia 
problematiky socialistickej obradovosti, vplyvu na tradičné formy, resp. jej 
udomácňovanie a pretrvávanie aj po páde totalitného režimu, problematiky 
kremácií, ani nie tak z vývinového hľadiska, ale z hľadiska jej pozícií v súčas-
nej spoločnosti, postojov k nej.  

Za posledné desaťročia v súvislosti s pohrebnými obyčajmi aj u nás 
výrazne stúpol podiel významu pohrebného priemyslu, preto by bolo potrebné 
hlbšie skúmať aj túto oblasť, jeho dopad na pohrebné obyčaje, či už v zmysle 
inovačnom, nivelizačnom, alebo aj ako významného činiteľa v šírení tradičných 
prvkov pohrebnej obradovosti, ako v mestskom, tak aj vo vidieckom prostredí. 

Na záver vo všeobecnosti k tejto téme je nutné podotknúť, že sa urobilo 
veľmi málo ohľadom mestského prostredia, meštianskych vrstiev, taktiež ne-
roľníckeho obyvateľstva, či vyšších spoločenských vrstiev, a to v rôznych his-
torických obdobiach (napríklad problematika testamentov v kontexte celkovej 
prípravy na smrť, priebeh obradov, ale aj materiálne prejavy a prvky sakrálnej 
architektúry súvisiacich s danou témou a i.).30  
 

                                                 
29 Významným počinom tohto charakteru je práca S. Kovačevičovej (2005) a hoci problematika 
pohrebných obyčajov a smrti je len malou časťou danej publikácie, prináša zaujímavý ikonogra-
fický materiál od obdobia stredoveku.  
30 Upozornila na to aj Ľ. Chorváthová v niekoľkých prácach.  



 

22  

Bibliografia k pohrebným obyčajom 
 

 
BÁGIOVÁ, M. – PALIČKOVÁ, J. 1994. Zvyky, obyčaje a náboženský život (časť – 

Pohreb). In: Čataj 750. (edit. Podlesný, J.). Kežmarok, s. 130–131. 
BANATEANU, T. 1962: Hádzanie kameňov a vetví na hroby. In: Slovenský národopis 

X, č.3, s. 438–449. 
BEDNÁRIK, R. 1930: Pohreb v Skačanoch. In: Časopis muzeálnej slovenskej spoloč-

nosti 22, č. 2, s. 38–40. 
BEDNÁRIK, R. 1931: Smútočný kroj a prevládajúca farba v ňom. In: Časopis Muzeál-

nej slovenskej spoločnosti XXIII, s. 16–21. 
BEDNÁRIK, R. 1934: Pohrebné zvyky slovenského ľudu (dizertácia). Bratislava : 

Univerzita Komenského. 105 s. 
BEDNÁRIK, R. 1939: Príspevok k pohrebným zvykom slovenského ľudu. In: Národo-

pisný sborník I. Turčiansky Sv. Martin, s. 54–88. 
BEDNÁRIK, R. 1943: Pohreb. In: Slovenská vlastiveda II. Bratislava, s. 63–70. 
BEDNÁRIK, R. 1949: Ľudové náhrobníky na Slovensku. Turčiansky Sv. Martin. 
BEDNÁRIK, R. 1972: Cintoríny na Slovensku. Bratislava.  
BERNADIČ, L. 1991: Rodinné a výročné obyčaje – Úmrtie. In: Cífer. Vlastivedná 

monografia. Bratislava, s. 235–238.  
BOTÍK, J. 1999: Chorvátske náhrobné texty v Jarovciach a Čunove. In: Chorvátska 

národnosť na Slovensku. História, onomastika, národopis. Bratislava, s. 81–107.  
BOTÍK, J. (edit.) 2001: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku 

s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava. 
BOTÍK, J. 2005: Komunikatívna a znaková funkcia ľudových náhrobníkov. In: Cesty na 

druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. (edit. M. Kováč, A. 
Kováč, T. Podolinská). Bratislava 2005, s. 270–275.  

BÚRIKOVÁ, Z. 1996: Obyčaje spojené s úmrtím, ich premeny a funkcie v obciach 
Stará Voda a Švedlár. In: Etnologické rozpravy, č. 2, s. 80–88. 

BÚRIKOVÁ, Z. 2000: Obyčaje pri úmrtí. In: Oravská Poruba (1350–2000), Zábrež 
(1420–2000), Geceľ (1420–2000). (Zost. I. Bumová). Oravská Poruba, s. 211–220.  

BURLASOVÁ, S. 1956: Spevné príležitosti. In: Banícka dedina Žakarovce (edit. J. 
Mjartan). Bratislava, s. 533–534.  

BURLASOVÁ, S. 1978: K poetike a štýlu slovenských pohrebných nariekaní. In: 
Československé přednášky pro VIII. Medzinárodní sjezd slavistů. Záhřeb, s. 183–
191. 

BURLASOVÁ, S. 1988: Pohrebné plače. In: Horehronie II. Folklórne prejavy v živote 
ľudu. (Zost. V. Gašparíková). Bratislava, s. 111–114. 

ČAJÁNKOVÁ, E. 1956: Pohrebné zvykoslovie Horehronia. In: Slovenský národopis, 
IV, č. 4, s. 290–305. 

ČAJÁNKOVÁ, E. 1956: Zvyky a ľudové liečenie (časť – Smrť a pohreb). In: Banícka 
dedina Žakarovce (zost. J. Mjartan). Bratislava, s. 464–466. 

ČUKAN, J. 1985: Narodenie a úmrtie v kolónii textilných robotníkov v Rybárpoli. In: 
Čas života (edit. V. Frolec). Brno, s. 163–174. 

ČUKAN, J. – STRELEC, K. 1987: Tradičná vencová výzdoba na cintorínoch v 
Sliačoch. In: Zborník Slovenského národného múzea, 28, s. 61–75. 

 

23 

ČAPLOVIČ, J. 1979: Duchovná kultúra (časť – Zvyky pri úmrtí). In: Novoť. Historicko-
etnografická štúdia. Martin, s. 116–117. 

ČERVENÁK, J. 1966: Pohreb. In: Tradičný život Lišovana. B. Bystrica, s. 93–95.  
DARULOVÁ, J. 2006: Tradičná ľudová kultúra (časť Pohreb). In: Pliešovce, s. 162–

163.  
DEMO, O. 2005: Obyčaje a tradície obce (časť Úmrtie). In: Branovo. História, život 

a tradície. 1325–2005. Bratislava, s. 105–109.  
DOBŠINSKÝ, P. 1880: Prostonárodné obyčaje, povery a hry slovenské (časť IX. 

Choroba a Smrť, Choroba a Kar). Turčiansky Sv. Martin, s. 106–113.  
DÚHOVÁ, D. – PAVLOVIČOVÁ, A. – KOLLÁROVÁ, Ľ. 1999: Rodinné zvyky (časť 

– Pohrebné zvyky). In: Heľpa (zost. J. Podolák). Bratislava, s. 195–199.  
FEGLOVÁ, V. 1991: O sviatkoch a slávnostiach. In: Taká bola Bratislava (zost. P. 

Salner a kol.). Bratislava, s. 37–53. 
FEGLOVÁ, V. 1994: Family customs (časť Death). In: Ethnographic atlas of Slovakia. 

Translations and explanations of text. (Edit. S. Kovačevičová). Bratislava, s. 162–
163.  

FEGLOVÁ, V. – LEŠČÁK, M. 1995: Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. 
Bratislava. 

FEGLOVÁ,V. – JAKUBÍKOVÁ, K. 1997: Family Customs. In: Slovakia. European 
Context of the Folk Culture (zost. R. Stoličná). Bratislava, s. 215–237. 

FEGLOVÁ, V. – JAKUBÍKOVÁ, K. 2000: Rodinné obyčaje. In: Slovensko. Európske 
kontexty ľudovej kultúry (zost. R. Stoličná). Bratislava, s. 215–237. 

FEGLOVÁ, V. 2007: Je dar mŕtvym, darom? In: Dary a obdarování. Studie Slováckeho 
muzea 12/2007. Uherské Hradište, s. 93–96.  

GÁFRIKOVÁ, G. 1997: Machov pohrebný kancionál z literárnohistorického hľadiska. 
In: Pohrebný kancionál Jozefa Macha (edit. Z. Vanovičová). Bratislava, s. 17–22.  

GAŠPARÍKOVÁ,V. 1967: Folklórne prejavy pri strážení mŕtveho na východnom 
Slovensku. Sborník FF UK XVIII (VII) – Musaica. Bratislava, s. 85–98. 

GELLENOVÁ, K. 1987: Zvyky pri úmrtí človeka z tekovských „čilejkárskych” dedín. 
In: Jubilejný zborník Tekovského múzea v Leviciach, s. 93–115. 

HALMOVÁ, M. 1999: Cechové pohrebné štíty vo fonde SNM–EM v Martine. In: 
Zborník Slovenského národného múzea XCIII, Etnografia 40, s. 54–68.  

HOLUBY, J. Ľ. 1906: Rozmlouvání mládence se smrtí. Z cechmistrovských 
pohrebných vinšov a rečí v Trenčiansku. In: Sborník Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti 5, s. 89–92.  

HOLUBY, J. Ľ. 1958: Národopisné práce (zost. J. Mjartan). Bratislava. 
HORVÁTHOVÁ, E. 1968: Názory, představy a zvyky slovenského lidu – rodinné 

zvyky a obyčeje. In: Československá vlastivěda III. Lidová kultura (ved. redaktor A. 
Melicherčík). Praha, s. 555–772.  

HORVÁTHOVÁ, E. 1974: Duchovná kultúra (časť – Zvyky a predstavy spojené s 
umretím). In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu (zost. J. Mjartan). 
Bratislava, s. 245–340. 

HORVÁTHOVÁ, E. 1975: Zvykoslovie a povery (časť Zvyky spojené s úmrtím). In: B. 
Filová a kol: Slovensko 3, Ľud II, s. 1000–1006. 

HORVÁTHOVÁ, E. 1977: Zvyky a obrady (časť Smrť). In: Zo života a bojov ľudu 
Uhrovskej doliny (zost. V. Urbancová). Bratislava, s. 332–334.  



 

24  

HORVÁTHOVÁ, E. 1982: Zvyky a obrady. In: Polomka. Banská Bystrica, s. 273–301.  
HORVÁTHOVÁ, E. 1983: Tradičné prejavy duchovnej kultúry (časť Úmrtie). In: Stará 

Turá (zost. J. Michálek). Bratislava, s. 161–163. 
HORVÁTHOVÁ, E. 1986: Rok vo zvykoch nášho ľudu . Bratislava. 
HORVÁTHOVÁ, E. 1988: Zvyky a obrady. In: Hont (zost. J. Botík). B. Bystrica, s. 

499–505. 
HORVÁTHOVÁ, E. 1989: Tradičná duchovná kultúra (časť Úmrtie). In: Ľud 

Hornádskej doliny (zost. J. Michálek). Košice, s. 255–260. 
HORVÁTHOVÁ, E. 1993: Predstavy o posmrtnom živote v koreláciách s pohrebnými 

obradmi. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po 
súčasnosť (edit. E. Krekovič). Bratislava, s. 60–67. 

HREBLAY, A. 1926: Brezno a jeho okolie. In: Sborník Matice slovenskej 4, č. 3–4, s. 
96–158. 

HRUSTIČ, T. 2005: „Nelapšoj“ – súčasné predstavy o revenantizme a vampirizme 
u Rusínov na Slovensku. In: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život 
v náboženstvách sveta. (edit. M. Kováč, A. Kováč, T. Podolinská). Bratislava 2005, 
s. 276–287. 

HUBA, P. – KARCOL, M. 2004: Rodinné obyčaje (časť Pohreb). In: Zázrivá. D. Kubín, 
s. 116–117. 

CHORVÁT, K. 1894; 1895: Smrť, pohrab a mrtví v tradícii a zvykoch ľudových. In: 
Slovenské pohľady XIV, s. 711–725, pokračovanie – 1895, XV, s. 16–33, s. 89–92.  

CHORVÁT, K. 1895: Znali Slovania peklo? In: Slovenské pohľady XV, s. 227–230. 
CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1974: Pohrebné zvykoslovie v Bošáckej doline (dipl. práca). FF 

UK Bratislava, 147 s. 
CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1980: Spomienkové slávnosti mŕtvych a výskum ich životnosti. 

In: Národopisné informácie, č. 3, s. 237–248. 
CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1984: Rodinné zvykoslovie (časť Smrť). In: Národopisné 

informácie, č. 1, s. 168–184. 
CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1986: Remeselnícke prostredie a jeho funkcia pri prenose 

kultúrnych prvkov. In: Venkovské město I. (edit. V. Frolec – V. Šepláková). Uherské 
Hradište, s. 166–170. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1990: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska (zost. B. Filová). 
Bratislava, s. 74–75. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1991: K problému žánrovej charakteristiky slovesných útvarov 
pohrebného obradu na Slovensku. In: Folklórne žánre – archívy – katalógy. (edit. H. 
Hlôšková – E. Krekovičová). Bratislava, s. 16–29. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1992a: Obrad a jeho slovesné útvary ako prameň štúdia procesov 
sociálnej a etnickej identifikácie. In: Slovenský národopis, 40, č. 1, s. 9–26. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1992b: Rodinné zvyky (časť pohrebné zvyky). In: Čičmany (edit. 
E. Munková). Žilina, s. 156–159.  

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1993: Pohrebné hry, stráženie mŕtveho a vampirizmus v strednej 
Európe. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po 
súčasnosť (edit. E. Krekovič). Bratislava, s. 76–80. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 1995: cintorín (s. 63), hrob (s. 182), kar (s. 230), kult predkov (s. 
289) – I. diel, plačka (s. 39), pohreb (s. 54), pohreb mládenca, dievky (s. 55), 
pohrebisko (s. 56), pohrebné odobierky (s. 56), pochovávanie (s. 57), posmrtný život 

 

25 

(s. 65), smrť (s. 176), smútok (s. 177), spomienkové dni (s. 190), záhrobie (s. 333) – 
II. diel. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I, II. J. Botík, P. Slavkovský 
(vedúci red. kolektívu). Bratislava. 

CHORVÁTHOVÁ, Ľ. 2001: Slovenský ľudový pohrebný obrad v slovanskom kontexte. 
In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom 
na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. J. Botík). Bratislava, s. 33–51. 

CHOTEK, K. 1906: Cerovo (časť Pohreb). In: Národopisný věstník Českoslovanský 1, s. 
225–229. 

CHOTEK, K. 1936: Zvykosloví – Rodinné zvyky. In: Československá vlastivěda, Řada 
II., Národopis. Praha, s. 269–275.  

IGOVAN, A. G. 1977: Zvyky, obyčaje a povery (časť Pohreb). In: Podkonice. 
Historicko-národopisná monografia. Martin, s. 262–264.  

JÁGEROVÁ, M. 2001a: Slovenský pohreb. In: Obyčajové tradície pri úmrtí 
a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu 
mnohotvárnosť (edit. J. Botík). Bratislava, s. 13–33. 

JÁGEROVÁ, M. 2001b: Pohrebné služby a ich miesto v súčasnom vidieckom prostredí 
(Na príklade okolia Nitry). In: Folia Ethnographica 2000/01 (edit. E. Večerková), 
34–35. Brno, s. 91–105.  

JÁGEROVÁ, M. 2001c: Rodové a sociálne aspekty večerného modlenia pri mŕtvom 
(edit. S. Očenášová–Štrbová). In: Modlitba v teologickom a etnologickom aspekte. 
B. Bystrica, s. 132–145. 

JÁGEROVÁ, M. 2001d: K súčasným tendenciám vo vývine pohrebných obyčajov (na 
príklade obce M. Zálužie) In: Acta nitriensiae iuvenorum 1. Zborník Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (edit. J. Čukan). Nitra, s. 109–123.  

JÁGEROVÁ, M. 2002: K problematike vplyvu pohrebných služieb na pohrebné obyčaje 
v mestskom prostredí. In: Premeny rodiny v urbánnom prostredí. B. Bystrica, s. 
116–124.  

JÁGEROVÁ, M. 2003a: Súčasné pohrebné obyčaje – priestorovo-sociálna analýza. 
Dizertačná práca, FF UK, Bratislava, 232 s.  

JÁGEROVÁ, M. 2003b: Večerné modlenie pri mŕtvom (Priestorovo-sociálna analýza). 
In: Acta Nitriensia. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre (edit. E. Fandelová). Nitra, s. 165–189.  

JAKUBÍKOVÁ, K. 1972: Pohreb. In: Zamagurie (zost. J. Podolák). Košice, s. 222–231. 
JAKUBÍKOVÁ, 1978: Tradičné rodinné zvyky – Pohreb. In: Vajnory. Vlastivedná 

monografia. (zost. J. Podolák). Bratislava, s. 187–189. 
JAKUBÍKOVÁ, K. 1986: Duchovná kultúra ľudu a folklór (časť – Obyčaje v rodine – 

Pohreb). In: Záhorská Bratislava (zost. J. Podolák). Bratislava, s. 161–163. 
JAKUBÍKOVÁ, K. 1989: Život a obyčaje v rodine (časť – Pohreb). In: Rača (zost. J. 

Podolák). Bratislava, s. 179–182.  
JAKUBÍKOVÁ, K. 1990: Rodinné obyčaje (časť – Pohreb). In: Oravská Polhora. 

Podoby a kontexty hudby (edit. I. Mačák). Bratislava, s. 100–105.  
JAKUBÍKOVÁ, K. 1994: Maskulinizácia či feminizácia obradov životného cyklu? In: 

Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe (edit. V. Feglová). Nitra, s. 120–125. 
JAKUBÍKOVÁ, K. 1995: Rodinné obyčaje. In: Devínska Nová Ves (zost. J. Podolák). 

Bratislava, s. 136–146.  
 



 

26  

JAKUBÍKOVÁ, K. 1997: Rodinné obyčaje. In: Botíková, M. – Jakubíková, K. – 
Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava, s. 161–188. 

JAKUBÍKOVÁ, K. 1999: Etické hodnoty obyčajových tradícií. In: Tradícia, etika 
a civilizačné zmeny (edit. K. Jakubíková). Bratislava, s. 86–92. 

JAKUBÍKOVÁ, K. 2001: Obyčaje životného cyklu v kontexte rodinných vzťahov. In: 
Folia Ethnographica 2000/01, č. 34–35 (edit. E. Večerková). Brno, s. 35–41. 

JEŠKO, J. 1942: Národopisný náčrt Verešváru (časť Pohreb). In: Národopisný sborník 
III, s. 76–78.  

KANDERT, J. 2005: Pohřební čas ve středoslovenských vesnicích. In: M. Kováč – A. 
Kováč – T. Podolinská (edit.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život 
v náboženstvách sveta. Bratislava, s. 251– 256.  

KERNÁTSOVÁ, M. 1981: Predkresťanský pohrebný rítus na území Slovenska (dipl. 
práca). FF UK Bratislava.  

KERNÁTSOVÁ, M. 1990a: O pohrebných zvykoch Židov na Slovensku. In: Slovenský 
národopis, 38, č. 4, s. 589–594. 

KERNÁTSOVÁ, M. 1990b: Spomienkové slávnosti na zomrelých predkov ako 
problematika historicko-porovnávacích výskumov. In: Slovenský národopis, 38, č. 3, 
s. 435–438. 

KILIÁNOVÁ, G. 1991: Smrť v slovenských ľudových rozprávkach. In: Tvorba T, 3, s. 
19–27. 

KILIÁNOVÁ, G. 1993: Stará téma v súčasnosti. Rozprávanie o smrti v modernej 
spoločnosti. In: Národopisné informácie, č. 1, s. 8–19. 

KILIÁNOVÁ, G. 1994–1995: Die Gestalt des Todes in den Volkszählungen. 
Slovakische Material im mitteleuropaischen Kontext. In: Ethnologia Slovaca et 
Slavica 26–27, s. 63–93. 

KILIÁNOVÁ, G. 1999: Kolektívna pamäť a rekonštrukcia identity. Pohrebné rituály 
v strednej Európe medzi tradíciou a modernou. In: Kolektívne identity v strednej 
Európe v období moderny (edit. M. Csáky – E. Mannová). Bratislava, s. 61–81. 

KILIÁNOVÁ, G. 2003: Ritual as an Expression of Transformation? Funeral in Slovakia 
after 1989. In: Antropological Journal on European Cultures 12, s. 131–155.  

KILIÁNOVÁ, G. 2007: Rituál smrti ako prejav transformácie postsocialistickej moder-
nej spoločnosti (prípadová štúdia) In: Etnologické rozpravy XIV, č. 1, s. 31–50.  

KOVÁČ, A. – KOVÁČ, A. – PODOLINSKÁ, T. (edit.) 2005: Cesty na druhý svet. Smrť 
a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava. 

LEŠČÁK, M. 2006: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na 
konci 20. storočia (časť Pohreb). Bratislava, s. 166–224. 

KOMOROVSKÝ, J. 1971: K problémom historickej poetiky ľudových žalospevov 
u východných a južných Slovanov. In: Slovenský národopis, 19, č. 1., s. 43–55.  

KOMOROVSKÝ, J. 1993: Kultový aspekt pohrebných žalospevov. In: Kultové 
a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias až po súčasnosť (ed. E. 
Krekovič). Bratislava, s. 93–98. 

KOVAČEVIČOVÁ, S. 1967–1968: Etnografické vyhodnotenie hrobových nálezov zo 
Starej Haliče. In: Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 4, s. 432–444.  

KOVAČEVIČOVÁ, S. 1972: Ľudové náhrobníky v slovenskej časti Karpát. In: Ľudová 
kultúra v Karpatoch. Bratislava, s. 293–303. 

 

 

27 

KOVAČEVIČOVÁ, S. 2005: Rodinný život (časť Predstavy o smrti, odobierka, pohreb, 
plačky). In: Človek a jeho svet na obrazoch od stredoveku až na prah súčasnosti. 
Bratislava, s. 37– 51.  

KREKOVIČ, E. 1993 (edit.): Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších 
čias po súčasnosť. Bratislava.  

KREKOVIČOVÁ, E. 1993: Barokový obraz Smrti – nevesty vo folklóre alebo 
putovanie jednej jarmočnej balady. In: Národopisné informácie, č. 1, s. 20–30. 

KREKOVIČOVÁ, E. 2005: Obraz Smrti – nevesty – vo folklóre: stredoeurópske 
súvislosti. In: In: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 
(edit. M. Kováč, A. Kováč, T. Podolinská). Bratislava, s. 256–269. 

KRIŽAN, E. Ľ. 1898: Zvyky a obyčaje v doline Súľovskej (Svadobné a pohrebné 
zvyky). In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti III, s. 22–25.  

KRPELEC, B. 1935: Ľudové zvyky a obyčaje. In: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes. 
Bardejov, s. 185–255. 

KUBÁNY, Ľ. 1911: Zvyky a obyčaje na Myjave. In: Myjava (zost. J. Bodnár), Myjava 
s. 237–275. 

KUŠANOVÁ-WIECHA, K. 2001: Textová analýza epitafov zo starého židovského 
cintorína v Bratislave. In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku 
s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. J. Botík). 
Bratislava, s. 173–183.  

LEŠČÁK, M. – BEŇUŠKOVÁ, Z. 1987: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry 
a sviatkovania v súčasnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, 35, č. 1, s. 
191–222. 

LEŠČÁK, M. 2006: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na 
konci 20. storočia 2. (časť Pohreb). Bratislava, s. 20–24, s. 166–224.  

MADAČOV, M. 1935: Pohreb starého otca. In: Slovenský ľud 15, č. 51–52, s. 820–821.  
MADAČOV, M. 1936: K sviatku mŕtvych. In: Slovenský ľud 16, č. 44, s. 690. 
MADAČOV, M. 1936: Doslov k dušičkám. In: Slovenský ľud 16, č. 46, s. 722. 
MADAČOV, M. 1998: Cintorín – záhrada zelená. In: Letanovce (zost. J. Botík). 

Bratislava, s. 125–136.  
MANN, A. 1988: Obyčaje pri úmrtí u Cigánov-Rómov v troch spišských obciach. In: 

Slovenský národopis, 36, s. 192–201.  
MANN, A. 1993: Vartovanie pri mŕtvych u Rómov na Slovensku. In: Kultové a sociálne 

aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť (edit. E. Krekovič). 
Bratislava, s. 81–88.  

MANN, A. 2001: Obyčaje pri mŕtvom a pohreb Rómov na Slovensku. In: Obyčajové 
tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú 
a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. J. Botík). Bratislava, s. 109–119.  

MEDVECKÝ, K. A. 1995: Detva. Zvolen. 
MELICHERČÍK, J. 1959: Vykladania nad zomrelým. In: Slovenský folklór. Bratislava, 

s. 164–165.  
MJARTAN, J. 1924: Sebedražie (časť o pohrebe). In: Sborník Matice slovenskej II, č. 4, 

s. 165–166. 
MJARTAN, J. 1934–1935: Príspevky k národopisu hornej Nitry III. Pohreb. In: Časopis 

muzeálnej slovenskej spoločnosti, 26, s. 27–39. 
 



 

28  

MJARTAN, J. 1953: Vampírske povery v Zemplíne. In: Slovenský národopis, 1, č. 1, s. 
107–134. 

MURKO, M. 1946: Stolování na hrobech. Rozpravy z oboru slovanského národopisu. 
Praha. 

NIEDERLE, L. 1911: Staroslovanský pohřeb. In: Slovanské starožitnosti. Oddíl kultur-
ní. Díl I, sv. I. Praha.  

NIŽŇANSKÝ, J. R. 1977: Kar a s ním súvisiace názvoslovie. In: Výživa a zdravie, 22, 
č. 11, s. 262–266.  

PALUBOVÁ, Z. 2003: Fenomén smrti v ľudovom náboženstve Rómov z okolia Trnavy 
a Nitry (Obce Madunice, Lukáčovce, Čakajovce). In: Boh všetko vidí. Duchovný svet 
Rómov na Slovensku (edit. M. Kováč, A. Mann). Bratislava, s. 17–35.  

PANČUHOVÁ, E. 2005: Tradičné výročné a rodinné obyčaje (časť – Smrť). In: Región 
vodného diela Žilina. Ľudová kultúra v zátopovej oblasti (edit. J. Mlynka). 
Bratislava, s. 203–205.  

SIGMUNDOVÁ, M. 1985: Rodinný život a obyčaje v obci Sikenica. Levice, s. 73–79. 
SEDLÁKOVÁ, V. 2004: Rodinné obyčaje (časti – Smrť, Predvídanie smrti, Smrť 

a príprava mŕtveho dieťaťa, Pohrebné obyčaje). In: Z ľudovej kultúry Turca (zost. 
Pančuhová, E.– Mintalová, Z. a kol.). Martin, s. 308–314.  

SLAVÍKOVÁ-WEISOVÁ, K. 1902: Lidopisné záznamy ze Slovenska. In: Národopisný 
sborník českoslovanský, 8, s. 1–17.  

SOCHÁŇ, P. 1897: Pohrebné zvyky v Lopašove (Nitra). In: Slovenské pohľady, XVII, 
s. 496–497.  

SOCHÁŇ, P. 1928: Na pohrebe mládenca alebo panny. In: Slovenský denník, 11, 5. 6., 
č. 129, s. 2. 

SPRUŠANSKÝ, S. 1969: Cechové zvolávacie tabuľky v zbierkach SNM v Bratislave. 
In: Zborník SNM, LXIII – História 9, s. 89–108.  

ŠELCOVÁ, M. 1985: Plačky na Slovensku. In: Musicologica Slovaca X. Bratislava, s. 
136–162. 

ŠVORC, P. 1979: Zvyky, obyčaje a ľud. liečba (časť Smrť). In: Štrba. Poprad, s. 110–
111.  

TURZOVÁ, M. 1985: Rodinné a výročné obyčaje (časť Úmrtie). In: Myjava (zost. M. 
Dugáček – J. Gálik). Bratislava, s. 397–399.  

VANSOVÁ, T. 1927: Smrť v ľudovom podaní. In: Slovenský denník, 10, 9. 3., č. 56, s. 
1–2,10. 3. , č. 57, s. 1–2. 

VANSOVÁ, T. 1898: Čo si Píľania o Smrti rozprávajú. In: Český Lid,  VII, s. 39–42.  
VANOVIČOVÁ, Z. 1973: Zvykoslovie. In: Teplička (zost. J. Michálek a kol.). Poprad, 

s. 97–120.  
VANOVIČOVÁ, Z. (zost.) 1997: Pohrebný kancionál Jozefa Macha. Bratislava. 
VARCHOL, J. 1993: „Lopatky“ – hry pri mŕtvom v rusínsko-ukrajinskej oblasti 

východného Slovenska (okolie Sniny). In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného 
rítu od najstarších čias až po súčasnosť (edit. E. Krekovič). Bratislava, s. 89–91. 

VARCHOL, J. 1995: Hry a zábavy pri mŕtvom. In: Naukovij zbyrnik dežavnogo muzeju 
ukrainsko-ruskoj kuľturi u Svidniku (edit. M. Sopoliga). Prešov, s. 215–239.  

VARCHOL, J. 2001: Pohrebná obradovosť Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. In: 
Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na 
etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. J. Botík). Bratislava, s. 91–103. 

 

29 

VARCHOLOVÁ, N. 2001: Poverové predstavy o revenantoch v rusínsko-ukrajinskej 
oblasti východného Slovenska. In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na 
Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. J. 
Botík). Bratislava, s. 103–108. 

VÁCLAVÍK, A. 1925: Zvykoslovie (časť Pohreb). In: Podunajská dedina v Česko-
slovensku, s. 225–227. 

VÁCLAVÍK, A. 1959: Prvky vázané na kult zemřelých. In: Výroční obyčeje a lidové 
umění. Praha, s. 155–175.  

WOLLMAN, F. 1921–1928: Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské I.–VI. In: 
Národopisný věstník Českoslovanský XIV, 1921, s. 1–16, XV, 1922, s. 1– 48, XVI, 
1923, s. 80–106, 133–149, XVIII, 1928, s. 133–161.  

ZELINOVÁ, H. 2001: Podiel Čechov na propagácii kremačného hnutia na Slovensku. 
In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom 
na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (edit. Botík, J. ). Bratislava, s. 207–216.  

ZÍBRT, Č. 1894: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. Praha. 
 
 
Iná použitá literatúra  
 

BEDNÁRIK, R. 1957: Krištof Chorvát (1872–1897). In: Slovenský národopis, V, č. 2, s. 
125–134.  

ČUKAN, J. 1997: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii. Nitra. 
JUHÁSZ, I. L. 2004: Slovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999–2002). Dunajská 

Streda. 
KAĽAVSKÝ, J. 1999: Dejiny slovenskej etnológie. l. Osobnosti. Bratislava. 
KUBOVÁ, M. 1971: Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1960–

1969. Bratislava. 
KUBOVÁ, M. 1979: Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1970–

1975. Bratislava. 
KUBOVÁ, M. 1984: Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1976–

1980. Bratislava. 
KUBOVÁ, M. 1986: Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1981–

1985. Bratislava. 
KUBOVÁ, M. 1994: Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1986–

1990. Bratislava. 
LISZKA, J. 1988: Bibliografia etnografie a folkloristiky maďarskej národnosti na 

Slovensku (od začiatku 19. storočia do konca roku 1986). Bratislava. 
POLONEC, A. 1972: Krištof Chorvát (1872–1897). In: Zborník Slovenského národného 

múzea LXVI, Etnografia 13. 
STANO, P. – ŽATKO, R. 1989: Národopisná literatúra na Slovensku za roky 1901–

1959. Martin. 
 

 



Etnologické rozpravy 2/2008                                                                                     štúdia 

 30

 
 
 

Samuel Cambel a jeho zbierky folklórnych naratívov 
v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku1 
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performance, folk prose tradition 
 
The present article is dedicated to the dialectological research of the linguist Samuel 
Cambel with a special regard to his collection of original dialectal folk narratives from 
Eastern and Central Slovakia. The author considers Cambel’s works as well as other 
published or archived materials concerning the author and the time in which he worked. 
She demonstrates the significance of Cambel’s dialectological research for establishing 
the base of collection of the folk oral tradition. Taking into consideration the 
philosophical, historical and social development in Slovakia, the author highlights the 
scientific qualities of Cambel’s collecting activities. She evaluates the qualitative and 
quantitative aspects of his collection of dialectal texts and in this way stresses its 
significance for the modern folkloristics. The paper aims to draw attention to the 
collecting activities of several dialectologists that have not been exposed yet. Those 
scholars who were not folklorists collected numerous folk narratives while making 
research in the linguistic field.  

 
Problematika zberateľskej činnosti dialektológov, ktorí ako pramenný 

materiál pri výskume nárečí využívali folklórne skladby rozličných žánrov, je 
v dejinách slovenskej folkloristiky dobre známa. Aj napriek tomu musíme kon-
štatovať, že pri štúdiu dejín slovesnej folkloristiky pociťujeme absenciu syste-
matickejšieho pohľadu na zberateľské aktivity tzv. neprofesionálnych či ne-
apriórnych folkloristov prelomu 19. a 20. storočia.2  

                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci grantového projektu Vega 2/6145/27 Ľudová prozaická tradícia na 
východnom Slovensku v období konštituovania profesionálych vedeckých disciplín – národopisu, 
jazykovedy, historiografie a literárnej vedy. 
2 Takí zberatelia, ktorí sa vo svojej bádateľskej činnosti primárne nevenovali zbieraniu folklóru, sa 
v dejinách slovenskej folkloristiky označujú ako neškolení, amatérski, neprofesionálni či ne-
apriórni zberatelia ľudovej slovesnosti. Z nášho pohľadu je azda najvýstižnejší atribút neapriórni, 
lebo ich zberateľská práca a ich terénny výskum, pri ktorom sa im podarilo zapísať folklórne texty, 
nebol primárne folkloristický. 
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Rozvoj vedeckého záujmu o skúmanie nárečí v jednotlivých regiónoch 
Slovenska prebieha takmer súčasne so záujmom o artefakty ľudovej kultúry. 
Na časovej osi môžeme tento proces zaradiť do kontextu 19. a začiatku 20. sto-
ročia. Mnohí jazykovedci a etnológovia či historici slovenskej folkloristiky už 
viackrát upozornili na blízky vzťah folkloristiky a dialektológie (Štolc 1969: 
484–492; Palkovič 1981: 6–7). Obidve vedné disciplíny v dnešnom ponímaní 
majú spoločný predmet záujmu – styčným bodom je človek ako tvorca 
a nositeľ istého typu kultúry a jazyka. Folkloristika skúma útvary slovesnej 
kultúry na rozličných úrovniach; dialektológia sa zameriava na jazyk – nárečie, 
v ktorom sa tieto zložky národnej kultúry realizujú. Dôležitosť vzťahu dialek-
tológie a folkloristiky si uvedomujeme hlavne pri výskume ľudovej slovesnosti 
v regionálnom kontexte, pretože hranice kultúrnych celkov zvyčajne korešpon-
dujú s hranicami jednotlivých nárečových skupín. Vo všeobecnosti si nemožno 
predstaviť úspešnú prácu etnológa, etnografa či folkloristu bez toho, aby poznal 
nárečie regiónu, v ktorom sa výskum realizuje. Spoločný predmet výskumu i 
metódy práce sú však len formálnym prejavom spomínaného medzidisciplinár-
neho vzťahu. Oveľa dôležitejšia je obojstranná spolupráca folkloristov a ling-
vistov pri teoretickej interpretácii faktov. 

Názorové tendencie dialektológov na využívanie folklórnych prejavov pri 
výskume nárečia sa vo vývinovom procese rôznili. V počiatočnom štádiu roz-
voja dialektológie, ktoré je predmetom nášho výskumu, sa bádatelia domnie-
vali, že všetky folklórne žánre sú vhodným prameňom na výskum nárečí. Po-
stupne sa však ukázalo, že niektoré z nich nie je možné primerane využiť pri 
skúmaní nárečia, lebo pod vplyvom zdroja šírenia, ako sú napríklad ľudové 
kalendáre alebo knihy ľudového čítania, prijímali množstvo neľudových, nad-
nárečových a nepôvodných jazykových prvkov. Z dialektologického hľadiska 
sú menej hodnotné veršované a rýmované útvary ľudovej slovesnosti pre ich 
petrifikovanú strofickú, rytmickú a jazykovú štruktúru. Takými sú napríklad 
piesňové žánre, rečňovanky, vyčítanky a parémie.  

V dejinách jazykovedy môžeme nájsť viacero dialektológov, ktorí pre pot-
reby analýzy jazyka niektorého z regiónov Slovenska, zapísali bohaté kolekcie 
folklórnych textov (F. Šujanský, F. Houdeka, O. Broch, V. Hnaťuk, I. Ver-
chratský, I. I. Sreznevský, J. Sabov a ďalší). Zhromaždený materiálový fond 
v závislosti od stanovených cieľov výskumu im slúžil buď ako východiskový 
materiál pri poznávaní nárečí – S. Cambel, O. Broch, F. Houdek, alebo zámery 
ich výskumu boli širšie, teda nielen jazykovedné, ale aj folkloristické a etnogra-
fické, napríklad ciele výskumných ciest V. Hnaťuka či I. Verchratského a I. I. 
Sreznevského. 

Ak komplexne sledujeme prácu dialektológov staršieho obdobia, ale aj te-
rénne výskumy dialektológov 20. storočia, môžeme pozorovať viacero úrovní 
napĺňania medziodborovej spolupráce dialektológie a folkloristiky. Vzťah fol-
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kloristiky a dialektológie v období druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. 
storočia, v období utvárania profesionálnych základov týchto vedných disciplín 
však nemožno chápať v intenciách moderného ponímania interdisciplinárnej 
spolupráce. Veď napríklad Samo Cambel, Olaf Broch alebo iní lingvisti oboha-
covali pramennú základňu folkloristiky v dôsledku spoločného predmetu vý-
skumu dialektológie a folkloristiky. Inú úroveň nadobudla medzidisciplinárnosť 
v práci jazykovedca Antona Habovštiaka či Konštantína Palkoviča. Popri dia-
lektologickom výskume v teréne spoznávali aj tradičnú ľudovú slovesnú 
tvorbu. Námety z ľudovej rozprávačskej tradície, ktoré počas dialektologických 
výskumov zaznamenali, sa stali východiskom pre ďalšie umelecké a estetické 
stvárnenie. Úsilie dialektológa Jozefa Nižnanského, ktorý sa venoval vinohrad-
níckej terminológii z jazykového hľadiska, spolupráca dialektologičky Adriany 
Ferenčíkovej pri spracovávaní nárečovej terminológie v Etnografickom atlase 
Slovenska (EAS 1990) či lingvistický výskum Jána Doruľu (Doruľa 1982: 92–
97; 1985: 264–267; 1987: 226–230;1990: 120–129) zameraný na historickú 
vrstvu lexiky v ľudovej slovesnej tvorbe posúva kooperáciu lingvistov a folklo-
ristov na úroveň moderného poňatia interdisciplinarity. 

V našich úvahách o využívaní dialektologických zápisov na poli folkloris-
tiky sa opierame najmä o priamy terénny výskum realizovaný Samuelom Cam-
belom v regióne východného a stredného Slovenska v rokoch 1892–1905. Zo-
zbierané nárečové texty z východného Slovenska S. Cambel pripravil do tlače a 
uverejnil ako nárečovú prílohu dialektologickej monografie Slovenská reč a jej 
miesto v rodine slovanských jazykov (Cambel 1906). Tvorí ju 122 rozprávaní zo 
všetkých regiónov východného Slovenska (zo Spišskej, Šarišskej, Abovskej, 
Zemplínskej a Užskej stolice) a z pohraničných slovensko-poľských a slo-
vensko-ukrajinských oblastí. Cambelova nárečová zbierka zo stredného 
Slovenska obsahuje 115 súvislých prozaických textov zapísaných v stredo-
slovenských nárečiach. Súbor stredoslovenských textov S. Cambel zamýšľal 
využiť pri príprave ďalšej časti dialektologickej monografie venovanej 
stredoslovenským nárečiam. Podlomené zdravie a predčasná smrť (18. decem-
bra 1909) mu to neumožnili. Zbierka 115 stredoslovenských textov, žiaľ, zos-
tala v rukopisnej podobe. Je uložená ako súčasť rukopisnej pozostalosti S. 
Cambela v Archíve literatúry a umenie SNK v Martine. 

Cambelove zbierky slovenskej ľudovej prózy môžeme považovať za jeden 
z najstarších súborov autentických prozaických textov, ktoré môžu bádatelia 
využiť ako materiálovú základňu pri štúdiu ľudovej prózy z historického hľa-
diska. Prvá najstaršia kompaktná zbierka ľudových prozaických žánrov vznikla 
vďaka aktivitám štúrovskej generácie v 40. rokoch 19. storočia. Druhým naj-
starším súborom je práve zbierka Samuela Cambela z prelomu 19. a 20. storo-
čia, tretí vývinový prierez ústnej prozaickej tradície prezentuje tzv. wollmanov-
ská zberateľská akcia (1928–1942). Chronologicky štvrtá zbierka textov ma-
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puje už súčasný stav ľudového rozprávania a buduje sa od polovice 60. rokov 
20. storočia na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV (Hlôš-
ková 2005: 357). 

Na základe vyššie uvedených skutočností možno povedať, že Cambelove 
zbierky ľudovej prózy premosťujú zberateľské aktivity štúrovskej romantickej 
generácie v 19. storočí, ktoré sú vydavateľsky i teoreticky pomerne podrobne 
spracované, so zbierkami tzv. wollmanovského zberu, ktoré boli publikačne 
sprístupnené v rokoch 1993–2004 pod názvom Slovenské ľudové rozprávky 1–
3 (Filová – Gašparíková 1993; Gašparíková 2002, 2004).3 Z hľadiska použitých 
metód pri práci v teréne a cieľov Cambelovho výskumu môžeme túto fázu zbe-
rateľstva pokladať za odbornú. Exaktne zapísané folklórne texty spĺňajú všetky 
požiadavky kladené na vedecky fixovaný pramenný materiál. 

Na margo vydavateľskej praxe predošlého romantického obdobia sa Samo 
Cambel kriticky vyjadroval vo svojich jazykovedných dielach (Cambel 1887; 
Cambel 1903), ale aj vtedy, keď bol Uhorskou etnografickou spoločnosťou 
v roku 1889 zvolený za spravodajcu pre jej slovenský odbor. 11. januára 1890 
na tomto fóre predniesol kritiku vydaní slovenských ľudových piesní J. Kollára 
a ľudových rozprávok P. Dobšinského a A. H. Škultétyho. Prednáška bola pub-
likovaná v maďarskom a v nemeckom jazyku. V našej práci využívame do-
stupnejší nemecký preklad Cambelovej prednášky. V nej Samo Cambel hovorí: 
„Vom ethnografischen, sowol, als auch vom philologischen Standtpunkt sind 
Kollár´s Sammlungen höchst unzuverlässig“ (Cambel 1891: 18–21). S. Cambel 
kritizuje nespoľahlivosť Kollárových piesní ako prameňa etnografických 
a lingvistických výskumov. V monografii Slováci a ich reč pripomína slabú 
stránku zberateľskej a vydavateľskej metódy ľudových rozprávok v ro-
mantickom období: „…pripoviedky [( Škultéty – Dobšinský 1880–1883) – 
pozn. K.Ž.] neboly zapisované z počutia, z úst ľudu, a preto v ich jazyku ne-
zračí sa spravodlivý jazyk ľudu, ale jazyk patričného intelligentného podavača“ 
(Cambel 1903, 234–235). Toto Dobšinského vydanie slovenských ľudových 

                                                 
3 Všetky zozbierané texty sú archivované v Etnologickom ústave SAV v Bratislave v osobitnom 
archívnom fonde. S odstupom polstoročia vyšiel trojzväzkový výber z textov wollmanovského 
zberu, ktorý na vydanie pripravila Viera Gašparíková a Božena Filová (Slovenské ľudové roz-
právky. 1. Západné Slovensko. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Zapísali poslucháči Slovan-
ského seminára Univerzity Komenského pod vedením prof. PhDr. Franka Wollmana. Ed. B. Filová, 
V. Gašparíková. Bratislava : Veda 1993. 767 s.; Slovenské ľudové rozprávky. 2. Stredné Sloven-
sko. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Zapísali poslucháči Slovanského seminára Univerzity 
Komenského pod vedením prof. PhDr. Franka Wollmana. Ed. a ved. red. V. Gašparíková, výber 
a poznámky pripravila B. Filová. Bratislava : Veda 2002. 1075 s.; Slovenské ľudové rozprávky. 3. 
Východné Slovensko. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Zapísali poslucháči Slovanského semi-
nára Univerzity Komenského pod vedením prof. PhDr. Franka Wollmana. Ed. a ved. red. V. Gašpa-
ríková, výber a poznámky pripravila B. Filová. Bratislava : Veda 2004. 872 s.). 
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rozprávok vníma ako tendenčné: „Sbierka Dobšinského… nie je bez tendencií, 
a pre túto tendenčnosť, málo ceny má pre vedecké ciele“ (Cambel 1903: 235).  

Z uvedeného jasne vyplýva, že Samo Cambel v ľudovej slovesnej tvorbe 
videl prameň vedeckého skúmania pre viacero vedných oblastí. Uvedomoval si, 
že presne a odborne zapísané nárečové texty poskytujú široké možnosti pre 
dialektologicky ale aj folkloristicky zamerané výskumy. Hoci Samo Cambel 
získané texty ľudovej prózy využil iba ako východisko pri koncipovaní práce 
o slovenských nárečiach, prepracovaná metodológia a presnosť jeho záznamov 
v súčasnosti ponúka široké možnosti pre moderný folkloristický, religionistický 
či kulturologický výskum. 

Metodológia i požiadavky na odborne fixovaný folklórnych prameň sa 
menili v závislosti od teoretického ponímania folklóru. Postupne sa však vo 
folkloristike ustálil systém požiadaviek fixovaného folklórneho prameňa; zdô-
razňovala sa predovšetkým presnosť a vernosť záznamu v nárečovej podobe 
bez akýchkoľvek úprav (Leščák – Sirovátka 1982: 92–111) Kritérium verného 
záznamu vystupuje do popredia už v počiatočných fázach výskumu ľudovej 
slovesnosti. Tieto kritéria zdôrazňovali v Nemecku bratia Grimmovci už za-
čiatkom 19. storočia. V našom priestore požiadavku neporušenej formy folklo-
ristického záznamu po prvýkrát sformoval už v 40. rokoch 19. storočia Samuel 
Reuss, no v zberateľskej praxi nebola až do 80. rokov 19. storočia systematicky 
dodržiavaná (Dzubáková 1976: 437–441; Gallo 1969: 5–83).  

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov štúrovskú generáciu vystriedala nová 
skupina vzdelancov (A. Kmeť, J. Ľ. Holuby, Š. Mišík, F. Šujanský), ktorí po-
stupne začali uplatňovať zberateľskú metódu neštylizovaného, exaktného zá-
pisu ľudovej skladby.  

Pri porovnaní Cambelovho spôsobu zápisu so zápismi jeho generačných 
súputníkov, treba upozorniť na niektoré zaujímavé skutočnosti. Andrej Kmeť, 
ktorého síce historici slovenskej folkloristiky zaraďujú ešte do mytologického 
prúdu, vyžadoval záznam folklórneho textu v pôvodnej nárečovej podobe. Pri 
zbere folklórneho materiálu v hontianskom regióne nie vždy uvádza aj meno 
informátora, od ktorého podanie získal, lokalitu a sociálne postavenie informá-
tora (Kmeť 1893: 22). Prírodovedec J. Ľ. Holuby počas svojich výskumov v 
ľudovom prostredí zapisuje meno informátora a zachytáva aj známe varianty 
textu. Nepublikoval však vždy doslovné záznamy textov, ale použil iba ich su-
jety, resp. text ľudovej skladby voľne prerozprával. Ľ. Holuby upozorňuje či-
tateľov svojich rozprávaní, že na rozprávkach nezanechal svoj podiel, lebo 
všetko pochádza z úst ľudu. Jeho zápisy nie sú presné práve preto, lebo najprv 
si vypočul rozprávania od svojich respondentov a až potom ich „napochytre“ 
načrtol na papier a po večeroch prepisoval do osobitných zošitov. (Holuby 
1896: Úvod). Pri niektorých záznamoch uviedol aj poznámky dotýkajúce sa 
ekológie – života ústne tradovaných prejavov, najmä príležitosti, pri ktorých sa 
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slovesná tvorba ľudu interpretovala (napríklad priadky), ako sa udržovala, či 
zanikala a pod. (Mjartan 1958: 64).  

Zberateľská činnosť Samuela Cambela sa často porovnáva s dielom kňaza 
a cirkevného hodnostára Štefana Mišíka. Pri terénnom výskume postupoval 
podobne ako Samo Cambel – realizoval priamy terénny výskum, pasportizoval 
zozbieraný materiál, vďaka čomu sú jeho zápisy cenným folkloristickým mate-
riálom. V súvislosti s lingvistickým výskumom treba pripomenúť aj zberateľ-
skú prácu jazykovedca a katolíckeho kňaza z Rajca Františka Šujanského. Z 
nášho pohľadu je dôležité upriamiť pozornosť na to, že František Šujanský 
zbieral, publikoval a analyzoval rozličné žánre ústnej ľudovej slovesnosti. Po-
pri zbierke parémií zozbieral aj ľudové rozprávania prevažne zo stredného a 
severozápadného Slovenska. F. Šujanský získané rozprávania publikoval pre-
važne v Katolíckych novinách a na stránkach Slovenských pohľadov. Pôvodné 
rozprávania štylisticky i tematicky upravoval. Často archaizoval jazyk orálneho 
textu, dotváral ornamentálnosť štýlu, pripájal úvodné a záverečné formuly a 
všetky publikované texty aj spoľahlivo opatril didakticko-náučnou pointou, čo 
nám dovoľuje pokladať jeho úpravy za autorské zásahy do pôvodných textov 
rozprávaní. 

Detailná pasportizácia získaného materiálu nebola u Sama Cambela vecou 
náhody, hoci v tomto období ešte nebolo samozrejmosťou zapisovať údaje 
o rozprávačovi a presne lokalizovať miesto zápisu. Samo Cambel si napriek 
tomu veľmi dobre uvedomoval ich dôležitosť. V svojej monografii Slovenská 
reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov na strane 201 preto kritizuje nie-
ktorých zberateľov, že nezaznamenávajú presnú lokalizácie zápisu: „Sberatelia 
často podávajú svoje práce pod všeobecným názvom: zo Spiša, zo Šariša, zo 
Zemplína apt. Kto z toho zmudrie?“ 

S. Cambel však pri všetkých dialektologických poznámkach uvádza dô-
sledne meno rozprávača, jeho pôvod (ak rozprávač pochádza z inej lokality, 
uvádza, odkedy už býva v sledovanej dedine), dátum a miesto zápisu. Spora-
dicky však uvádza vek, konfesionálnu príslušnosť i sociálne zaradenie inter-
preta. V Cambelových zápisoch z celkového počtu 122 textov nájdeme 20 
presných údajov o vierovyznaní nositeľa folklórneho textu. Medzi nimi figu-
rujú traja príslušníci židovskej viery, štyria rímskokatolíci, dvaja kalvíni, jeden 
luterán a desať príslušníkov byzantsko-slovanského obradu, pričom siedmich z 
nich uvádza ako gréckokatolíkov a troch ako ruskej viery.  

V súvislosti so zaznamenávaním konfesionálnej príslušnosti si pozornosť 
zasluhuje text z Bežoviec zo zbierky Sama Cambela. 27. júla v roku 1898 
v Bežovciach zaznamenal rozprávanie od gréckokatolíka Ďura Halajčíka 
(Cambel 1906: 412). Keďže rozprávač bol vojakom, predpokladal, že jeho ná-
rečový prejav sa výrazne obohacuje o nové, resp. cudzie vplyvy. 29. septembra 
1904, teda o šesť rokov neskôr, sa do Bežoviec vrátil a porovnal reč Ďura Ha-
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lajčíka so starším zápisom. Ten istý text zapísaný pred šiestimi rokmi od gréc-
kokatolíka si vypočul z úst dvoch kalvínov z Bežoviec, aby zistil vplyv konfe-
sionálnej príslušnosti na jazyk v tomto regióne.  

V pasportizačnej poznámke uvádza (Cambel 1906: 412): „Rozprával Ďuro 
Halajčik (Marvay), gréckokatolík. Zápis v Bežovciach v hostinci Ackermana 
27. júla r. 1898. Rozprávač bol vojakom, predpokladal som, že sa na ňeho veľa 
rečových cudzotín naľepilo, čiastočne z tej príčiny a čiastočne z tej príčiny, aby 
reč gréko-katolíkov srovnal s rečou kalvínou, 29. sept. r. 1904 došiel som zas 
do Bežoviec a v hotinci Ackermanna v prítomnosti rozprávača a dvoch kalví-
nov Michala Gajdoša a Michala Železa prezrel som znova celú pripoviedku. 
Zistil som, že v obci kalvini a gréko-katolici rovnako rozprávajú, a že sú rečové 
nedôslednosti (na pr. voňi piju / voňi pijut, so a co) v celej oblasti bežné.“  

V súčasnosti sa o bádateľských zámeroch Sama Cambela možno len dom-
nievať. Opakovaným výskumom mal pravdepodobne v úmysle porovnať 
a overiť presnosť starších zápisov nárečového textu s rečou tamojšieho obyva-
teľstva počas jeho výskumu. Môžeme však predpokladať aj úsilie porovnať 
jazyk z hľadiska zmien v nárečovom prejave. S. Cambel mal v úmysle zistiť, čo 
sa po časovom odstupe v systéme nárečia zmenilo a čo sa zachovalo v pôvod-
nom stave. Osobitne sa sústredil aj na možnosti jazykových kontaktov a náre-
čových zmien, ktoré mohli spôsobiť také udalosti, akými boli napr. pohyb oby-
vateľstva spôsobený doosídľovaním územia, ale aj vplyvy spôsobené sociál-
nymi faktormi (vysťahovalectvo, služba v armáde, v štátnej správe a pod.), 
vplyvy náboženskej príslušnosti na používaný ľudový jazyk.  

Keďže S. Cambel v prvom rade sledoval jazyk regiónu, v pasportizačnej 
poznámke nezaznamenával javy, súvisiace s ekológiou (biológiou), životom 
folklóru – napríklad pôvod rozprávania, od koho ho interpret pozná, či ho po-
čul, alebo čítal, odkedy a pri akých príležitostiach ju rozpráva a pod. Výnimkou 
je iba jediný prípad, keď rozprávačka sama v úvode upozorňuje na knižné 
sprostredkovanie svojho prejavu: Ja som čitała raz taku rozpovjestku: Buľi dve 
śestri… (Cambel 1906: 219).  

Výber respondentov nebol pre Sama Cambela prioritou, bol viac-menej 
náhodný. Počas svojho výskumu po východnom Slovensku nehľadal a neup-
rednostňoval vynikajúcich, vychýrených rozprávačov. Nesústredil sa na to, aby 
zachytil celý rozprávačský diapazón informátora, od jedného rozprávača získal 
v zásade iba jeden text. Iba dvanásť Cambelových respondentov mu rozpove-
dalo po dve folklórne skladby. V mestečku Veľký Šariš však objavil Samo 
Cambel svojho najlepšieho rozprávkara Jána Kaščáka, od ktorého získal sedem 
prozaických textov (2 anekdoty, 5 rozsiahlych čarovných rozprávok) (Cambel 
1906: 253–274); v Maloveske od Andreja Kvaka zapísal šesť textov, z toho 
všetky narácie sú rozsahovo kratšie anekdotického charakteru (Cambel 1906: 
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330–334). Medzi textami v nárečovej prílohe uverejňil aj šesť hádaniek (Cam-
bel 1906: 236). 

Okrem nedostatkov Cambelovho terénneho výskumu, ktoré súvisia 
s absenciou technického zabezpečenia (bádateľ nedokáže zachytiť niektoré fo-
netické odtienky, nestihne všetko presne zapísať, neúmyselne vypustí slovo 
alebo nejakú časť textu), je pri terénnom dialektologickom i folkloristickom 
výskume dôležité dodržať okolnosť prirodzenej rozprávačskej situácie. Naj-
častejšie prirodzené interpretačné prostredie pre prozaické žánre sa utváralo na 
dedinských posedeniach, na priadkach, pri páraní peria, pri zakáľačkách, svad-
bách a pod. Prirodzené interpretačné prostredie umožňuje, aby rozprávanie 
sprevádzala spontánna atmosféra spojená s autentickými prvkami, ktoré by mal 
zberateľ pri svojom výskume tiež zachytiť. Dodržať toto kritérium je však 
veľmi náročné, v súčasnosti pre nedostatok spontánnych interpretačných situá-
cií splniť toto kritérium je takmer nemožné. Vo folkloristike i v dialektológii sa 
preto často využíva zápis na požiadanie, ako to robil aj Samo Cambel. 

Položme si teda otázku, čo vplývalo na voľbu a vývoj metodológie Cam-
belovej terénnej práce? Inšpiroval sa a rešpektoval aj návody, výzvy a inštruk-
cie slovenských národopiscov na zbieranie folklóru, alebo využil iba vtedy do-
stupné skúseností a poznatky vedcov z oblasti dialektológie? 

Odpoveď na otázku vplyvu iných bádateľov na formovanie Cambelovej 
zberateľskej metódy možno nájsť napríklad v kapitole Doterajšie žriedla vý-
chodnoslovenského nárečia v citovanej monografii Slovenská reč a jej miesto 
v rodine slovanských jazykov (Cambel 1906: 195–205). S. Cambel v nej podáva 
hodnotenie výsledkov terénneho výskumu zberateľov, ktorí realizovali dialek-
tologické či národopisné výskumy zamerané na zber slovesného folklóru na 
území východného Slovenska. Medzi nimi nájdeme jazykovedcov aj národo-
piscov – A. V. Šemberu, A. Urbána, Š. Mišíka, J. Kovalčíka, Iremského (vlast-
ným menom Ignac Kojda), F. Houdeka, Ľ. Bazovského, J. Kollára, O. Brocha 
i V. Hnaťuka.  

Na základe charakteristiky práce spomínaných vedcov možno usúdiť, čo 
bolo prioritou Cambelovho terénneho výskumu. V prvom rade Cambel zdôraz-
ňuje podmienku ľudového pôvodu textu, ktorý sa traduje v ústnom podaní a je 
získaný priamym výskumom. Za nevhodný zdroj pre výskum nárečia pokladá 
tlačou publikovaný nárečový text, v ktorom možno pozorovať značný vplyv 
spisovného jazyka ako výsledok editorských úprav textu do tlačenej podoby. 
Čo sa týka žánrového výberu folklórneho textu, pridržiava sa názoru, že naj-
vhodnejší je súvislý prozaický text. Nedostatky výskumných metód svojich 
súputníkov a predchodcov vidí S. Cambel hlavne v nepresných nárečových 
zápisoch a v snahe zapisovateľa upraviť text do spisovného jazyka. Pre dialek-
tologické účely vysoko oceňuje terénne výskumy Štefana Mišíka, Fedora Hou-
deka, Olafa Brocha a Volodymyra Hnaťuka. Hoci skúsenosti dialektológov 
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a folkloristov v tomto období boli skromné, možno hovoriť o potencionálnych 
inšpiráciách a vplyvoch na rozvoj Cambelovej zberateľskej metódy. 

Jednotlivé vedecké atribúty Cambelovej zberateľskej metódy pramenia 
v pozitivistickej názorovej orientácii – zdôrazňuje presnosť a exaktnosť zazna-
menaných textov pred kvantitou, snaží sa o vedeckosť materiálu, ktorú dosa-
huje dôslednou pasportizáciou, usiluje sa o prehĺbenie poznania o lokálnych 
a regionálnych špecifíkách slovenského jazyka a kultúry, dôraz kladie na et-
nické špecifiká. Nová metodológia i prísne vedecký výskumný záujem 
S. Cambela prirodzene súvisel aj s nastupujúcou profesionalizáciou vedeckých 
disciplín na prelome storočí.  

Aký je teda podiel Samuela Cambela na rozvoji odborného prístupu k práci 
s folkloristickým materiálom, ak predpokladáme, že všetky znaky exaktnosti 
Cambelovej zberateľskej metódy (najmä snaha o presnosť záznamu) vyplynuli 
predovšetkým z dialektologických zámerov zberateľa? 

Dejiny folkloristiky konca 19. a 20. storočia prinášajú dostatok dôkazov 
o inšpiratívnosti spôsobu zápisov folklórnych textov Sama Cambela a o uplat-
ňovaní ním zavedených pracovných postupov vo folkloristickej praxi aj 
v neskoršom období. Skupina folkloristov pri Matici slovenskej v roku 1922 
spracovala metodologické zásady zbierania ľudových rozprávaní, ktoré vydali 
v Sborníku Matice slovenskej pod názvom Vyzvanie sbierať ľudové rozprávky 
(Sborník Matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis, a literárnu historiu, 
roč. 1 (1922), č. 3–4, s. 64). Nadväzujú tak na metodológiu terénneho zberu 
J. Ľ. Holubyho, Š. Mišíka a S. Cambela. Okrem podmienky verného fonetic-
kého záznamu v pôvodnom nárečí a pasportizácie materiálu, ktoré dodržiaval aj 
Samo Cambel, vyžadujú zaznamenať aj zdroj, odkiaľ rozprávač pozná rozprá-
vanie (sám ho utvoril, z počutia, tlačený prameň). Zdôrazňujú zapísať celý dia-
pazón rozprávačovho repertoára bez ohľadu na žáner ľudovej slovesnosti. Ak 
interpret rozpráva pre skupinu poslucháčov, žiadajú fixovať aj všetky prejavy 
a reakcie publika, tzv. informácie o živote – ekológii folklórnej skladby. Nasle-
dovníci Sama Cambela, najmä niektorí vynikajúci jazykovedci v medzivoj-
novom období, ako Jozef Štolc, Eugen Paulíny, Š. Tóbik, J. Šárga a iní sa pod 
vedením Franka Wollmana zúčastňovali terénnych výskumov po celom 
Slovensku a prísne dbali na presnosť folklórneho zápisu a dodržiavanie 
sprievodných informácií pri každom zázname v duchu Cambelovej zberateľskej 
praxe. 

Skutočnosť, že Samo Cambel nepreferoval nijaký prozaický žáner, vyplý-
vajúca takisto z jazykovedných zámerov zberateľa, výrazne prispieva k pozitív-
nemu hodnoteniu Cambelovho zberateľského fondu. Pre bádateľov prináša 
obraz ľudovej prozaickej tradície, na základe ktorého môžeme v súčasnosti 
rekonštruovať stav dobového rozprávačstva, repertoáru, sujetového a motivic-
kého systému. Poznanie Cambelových zbierok ľudovej prózy je mimoriadne 
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dôležité vo vzťahu k starším Dobšinského edíciám. Práve Cambelov zber by 
mohol poslúžiť na sledovanie vplyvu Dobšinského knižných vydaní rozprávok 
na folklórnu ústnu rozprávačskú tradíciu. Vo vzťahu k mladšiemu tzv. 
wollmanovskému zberu by mohli Cambelove zbierky poslúžiť ako kompara-
tívny materiál zo staršieho obdobia. Na základe naznačených súvislostí možno 
povedať, že S. Cambelovi sa vďaka dobre premyslenej a prepracovanej meto-
dológii podarilo výrazne prekonať romantickú folkloristickú koncepciu 
a otvoriť brány pre vedecké bádanie, pre systematický terénny výskum 
a interpretáciu folkloristického materiálu. 

 
 
Archívny materiál 
 
Rukopisná pozostalosť Samuela Cambela. Archív literatúry a umenia Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, sign. ALU – M 24. 
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The paper aims to describe the contribution of Ivan Paňkevyč (1887–1958), the scholar 
from western Ukraine, who systematically collected linguistic data and folklore in the 
region of western Ukraine and Ukrainian localities in eastern Slovakia. He cooperated 
with his students and Ukrainian intelligentsia from the region of Western Carpathians. 
Paňkevyč published his results in the local Ukrainian as well as Czech and Slovak 
periodics. He was teaching at the Charles’ University in Prague where he brought up a 
generation of scholars who investigated Ukrainian culture.  
 

V dejinách výskumu ľudovej kultúry Rusínov-Ukrajincov východného 
Slovenska dôležitú úlohu zohrali ukrajinskí bádatelia z Haliče: Volodymyr 
Hnaťuk, Ivan Verchnatskyj, Filaret Kolessa a Ivan Paňkevyč (Mušinka 1965, 
1968/1). Každý z nich osobne navštívil tento región (niektorí aj niekoľkokrát). 
Nimi zozbierané materiály, ako aj ich vedecké práce, napísané na základe 
týchto materiálov, tvoria základ etnológie tejto národnostnej menšiny Sloven-
ska. Žiaľ, ich práce v slovenskej etnológii sú málo známe, predovšetkým preto, 
že sú písané v ukrajinskom jazyku a boli uverejňované za hranicami Slovenska, 
väčšinou v ťažko dostupných periodikách. 

Zastavme sa pri poslednom z nich. Základné údaje o Ivanovi Paňkevyčovi 
a jeho diele čerpám z jeho autobiografie, napísanej tesne pred smrťou (Paňke-
vyč 1969, 2. vyd. Mušinka ed. 2002) a bibliografie jeho prác (Dolnycká 2002).  

Ivan Paňkevyč sa narodil 6. októbra 1887 v obci Ceperiv súčasnej Ľvov-
skej oblasti v osemdetnej roľníckej rodine. Po dvojročných štúdiách ukrajinis-
tiky na Ľvovskej univerzite (1907–1909) pokračoval v štúdiu slavistiky na Vie-
denskej univerzite (1909–1912) u českých profesorov Václava Vondráka a 
Konštantína Jirečka, Chorváta Milana Rešetára a iných. Hneď po promócii odi-
šiel do Moskvy, aby sa zdokonalil v ruštine. Po dvoch mesiacoch sa vrátil do 
Viedne na miesto učiteľa ruského jazyka a vychovávateľa v internáte prestížnej 
vysokej školy – Konzulárnej akadémii. Popri zamestnaní pracoval na zvyšovaní 

 

 

 

43

svojej odbornej kvalifikácie. V roku 1914 urobil tzv. „profesorské skúšky“ 
a pokračoval v štúdiu archívnictva na katedre rakúskych dejín u prof. Otentala 
(paleografia), Maxa Dvořáka (dejiny umenia), Redlicha (rakúske archívnictvo) 
a i. Zároveň externe spolupracoval s Fonografickým archívom Viedenskej uni-
verzity, pre ktorý zapisoval folklórne a dialektologické materiály v Haliči a od 
vojnových zajatcov z východnej Ukrajiny internovaných v rakúskych zajatec-
kých táboroch. Výsledky svojich archívnych a terénnych výskumov publikoval 
v rakúskej a ukrajinskej vedeckej tlači. 

Po rozpade Rakúsko-Uhorska a zrušení Konzulárnej akadémie v jeseni 
roku 1919 odišiel do Prahy študovať češtinu na Karlovej univerzite. Po troch 
mesiacoch mu bolo ponúknuté miesto referenta pre jazykové otázky pri Civil-
nej správe Podkarpatskej Rusi v Užhorode, ktoré ochotne prijal v januári 1920. 
Takmer dvadsaťročný pobyt na Podkarpatskej Rusi bol pre neho mimoriadne 
ťažký, zložitý, ale aj bohatý na výsledky.  

Už v roku 1920 v Užhorode založil kultúrno-vzdelávací spolok „Prosvita“ 
a Pedagogickú spoločnosť Podkarpatskej Rusi. V máji roku 1920 zvolal do 
Užhorodu Prvý učiteľský kongres.3 Redigoval pedagogický časopis Učyteľ 
a detský Vinočok dľa pidkarpatskych ditočok, neskôr vlastivedný časopis Pid-
karpatska Rus, vedeckú ročenku Naukovyj zbirnyk Tovarystva „Prosvita“. Vy-
dal gramatiku rusínskeho (ukrajinského) jazyka (tri vydania) v Užhorode, stal 
sa spoluzakladateľom vlastivedného múzea, knižnice, archívu ľudových piesní, 
profesionálneho divadla, vydavateľstva. Pritom neustále robil terénne výskumy. 
Všetku túto sizyfovskú prácu vykonával v silnom boji s rusofilmi, ktorým bola 
naklonená aj československá vláda na čele s Karlom Kramářom. Tá ho v roku 
1925 odstránila z práce v Civilnej správe. Pred deportáciou z Podkarpatskej 
Rusi ho zachránilo československé štátne občianstvo, ktoré získal už v roku 
1920 ako zamestnanec štátnej správy. Od roku 1925 pôsobil ako učiteľ na už-
horodskom reálnom gymnáziu. Aj naďalej sa venoval kultúrno-osvetovej 
a vedeckej práci. 

Po okupácii Karpatskej Ukrajiny maďarským vojskom v marci roku 1939 
prof. Ján Stanislav pozval I. Paňkevyča do Bratislavy. Na jednom z gymnázií 
pôsobil ako učiteľ. Rektorát bratislavskej univerzity ho poveril úlohou zriadiť 
katedru ukrajinského jazyka a literatúry, avšak profesori-rusisti Valerij Pogo-
relov a Jevgenij Perfeckij sa postavili proti zriadeniu takej katedry. I. Paňkevyč 
odišiel do Prahy, kde učil na II. dievčenskom gymnáziu a zároveň prednášal na 
katedre ukrajinského jazyka a literatúry Ukrajinskej voľnej univerzity (4–5 hod. 
týždenne) (Paňkevyč, 2002/1).  

Po roku 1945 viedol ukrajinské oddelenie na Katedre slavistiky Karlovej 
univerzity, kde vychoval celú generáciu českých a slovenských ukrajinistov (O. 
Zilynskyj, O. Leška, V. Židlický, Z. Genyk-Berezovská, K. Genyk-Berezov-
skyj, J. Moravec, M. Dolnycká, I. Bystrianin, A. Kurimskyj, M. Molnár. M. 
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Nevrlý a i.). Jeho externým poslucháčom v rokoch 1956–1958 som bol aj ja, 
a práve on ma nasmeroval na výskum folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska.  

V prvej polovici 50. rokov I. Paňkevyč sa stal obeťou politických perzekú-
cií, ktoré urýchlili jeho smrť. Zomrel 25. februára 1958 v Prahe. Ja som veno-
val svojmu učiteľovi niekoľko prác (Mušinka 1958; 1962; 1967; 1968/2; 1969; 
1978; 1992/1, 2, 3, 4; 2008a i.) a dva vedecké zborníky (Mušinka ed. 1969, 
2002). Nech aj tento môj príspevok bude spomienkou na 120. výročie narode-
nia a 50. výročie smrti Ivana Paňkevyča. 

Prvou vedeckou prácou I. Paňkevyča, bezprostredne spojenou so Sloven-
skom bola štúdia o rukopisnom Evanjeliu z obce Ladomirová v súčasnom 
Svidníckom okrese (Paňkevyč 1923). V tom istom roku I. Paňkevyč uverejnil 
rozsiahlu notovanú zbierku piesní F. Kolessy Ľudové piesne z južného 
Zakarpatska (Kolessa 1923). O stave gréckokatolíckych farností vo Vranov-
skom okrese na východnom Slovensku v polovici 18. storočia pojednáva jeho 
štúdia Protokoly kanonických vizitácií Vranovského okruhu 1750-ych rokov 
z jazykového pohľadu (Paňkevyč 1924). Veľký význam pre štúdium dejín 
jazyka zakarpatských Rusínov-Ukrajincov mala Slavenoruska gramatika Arse-
nija Kocaka z druhej polovice XVIII. st., objavená a dôkladne opísaná I. Paňke-
vyčom (Paňkevyč 1927). 

Medzi jeho žiakmi v užhorodskom gymnáziu boli aj mladí ľudia 
z rusínskych lokalít východného Slovenska, ktorí z jeho podnetu mu prinášali 
folklórne materiály zo svojich dedín, predovšetkým popisy ľudových zvykov, 
zápisy ľudových piesní, rozprávok, nárečových slov atď. I. Paňkevyč ich vyu-
žíval vo svojej vedeckej práci, ale aj publikoval na stránkach časopisu Pidkar-
patska Rus pod ich menami, čim ich motivoval do ďalšej zberateľskej činnosti. 
Pre mladých zberateľov uverejňoval aj metodické pokyny ako a čo zapisovať 
(Paňkevyč 1928/1). Niekedy z materiálov zozbieraných žiakmi stredných škôl 
(spojenými s jeho vlastnými výskumami), I. Paňkevyč vypracoval samostatné 
štúdie. Pozoruhodnou je napríklad jeho štúdia o veľkonočných hrách a cho-
rovodoch (Paňkevyč 1929/1) obsahujúca materiály z východoslovenských 
rusínskych lokalít: Hostovice, Veľký Bukovec, Vilagy (dnes Svetlice), Zbojné, 
Rokytovce, Ďurďoš, Foľvark (dnes Straňany) a Klembark (dnes Klenov). Mate-
riály zozbierané žiakmi Ruskej meštianskej školy v Prešove pod vedením uči-
teľa Denysa Zubrického z dedín Jarabina, Kamienka, Veľký Lipník, Malý Lip-
ník, Gerlachov, Dubová, Vinkovce, Krasný Brod, Ubľa a Čabiny stali sa zákla-
dom Paňkevyčovej štúdie Vianočné zvyky a povery Rusínov Podkarpatska 
(Paňkevyč 1929/2). Z lokalít Krásny Brod, Ladomirová, Vyšný Orlík, Fijaš, 
Dubová, Šoma (dnes Drienica), Čirč a Veľký Lipník pochádzajú materiály prí-
spevkov Veľkonočné zvyky v dedinách Prešovskej Rusi (Paňkevyč 1930/1) a Z 
veľkonočných povier a obradov (Paňkevyč 1931). Etnografické materiály 
z Uliča sú využité v štúdii Materiály k výskumu ľudovej stravy rusínskeho oby-
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vateľstva Podkarpatska (Paňkevyč 1932). Zovšeobecňujúci charakter má Paň-
kevyčova štúdia Píseň na Podkarpatské Rusi (Paňkevyč 1936/1), obsahujúca aj 
analýzu ľudových piesní Rusínov východného Slovenska. 

Učiteľské povolanie nedovoľovalo I. Paňkevyčovi častejšie cestovať za 
ľudovou kultúrou do vzdialených rusínskych lokalít východného Slovenska. 
V tomto smere bádateľ okrem svojich žiakov využíval náhodné stretnutia 
s obyvateľmi týchto lokalít. Na Podkarpatskú Rus často chodievali drotári zo 
Spiša. Dvaja takíto drotári z Jarabiny v okrese Stará Ľubovňa navštívili aj dom 
Ivana Paňkevyča v Užhorode. Ten ich nielenže dobre pohostil, ale poskytol im 
aj nocľah. Oni sa mu odvďačili tým, že mu porozprávali o svojom vandrovnom 
remesle. Výsledkom tohto stretnutia boli dva články uverejnené v časopise Pid-
karpatska Rus: Drotári (Paňkevyč 1925) a Ešte o spišských drotároch z obce 
Jarabina (Paňkevyč 1926). 

V roku 1929 Česká akadémia vied v Prahe uskutočnila veľkolepú akciu: 
zápis na gramofónové platne nárečí a folklóru Čechov, Slovákov a Rusínov 
Československej republiky. Výberom informátorov z rusínskych lokalít bol 
poverený Ivan Paňkevyč, ktorý mal bohaté skúsenosti s prácou s fonografom 
ešte z viedenského obdobia svojho pobytu (Dolnycká 1998) a na 1. zjazde slo-
vanských filológov v Prahe predniesol programový referát Fonograf na službe 
lingvistiky (Paňkevyč 1929/3). Zjazd z troch typov fonografov (rakúskeho, ne-
meckého a francúzskeho) pre túto akciu zvolil fonograf parížskej firmy Pathé, 
ktorá v jeseni roku 1929 poslala do Prahy celé nahrávacie štúdio aj 
s personálom a profesorom fonetiky na Parížskej univerzite M. Pernotom (Fo-
nografický archív 1935).  

I. Paňkevyč výberu informátorov venoval celé prázdniny a v polovice ok-
tóbra 1929 priviedol do Prahy 14 predstaviteľov základných ukrajinských ná-
rečí z územia „od Vysokých Tatier po Hoverlu“: sedem z východného Sloven-
ska a sedem z Podkarpatskej Rusi. Východné Slovensko v tejto akcii bolo za-
stúpené lokalitami: Jarabina (drotár Petro Saloň), Nikľova (dnes Mikulašova; 
študent Andrej Masica), Ruská Poruba (cirkevný kantor Ivan Goga), Pichné 
(roľník, neskôr pravoslávny farár Fedor Sisák), Valaškovce (obec likvidovaná 
v 30. rokoch v spojitosti s výstavbou vojenskej strelnice; roľník Juraj Kalanin-
Suchyj) a Ubľa (roľník Juraj Darjanin) (Paňkevyč 1929/4). Okrem toho boli 
zachytené nárečia troch pôvodne rusínskych, ale v čase zápisu už poslovenče-
ných lokalít Gemerskej župy: Telgárt, Závadka a Helcmanovce (Mušinka 
2002). Od každého informátora boli zapísané dve kovové matrice, z ktorých 
bolo možné zhotovovať gramofónové platne. Boli to rozprávky, povesti, roz-
právania zo života a piesne.  

V jeseni roku 1935 I. Paňkevyč zorganizoval v Užhorode podobnú akciu 
zvukového záznamu folklóru, tentoraz z podnetu pražského Radiojournalu, 
ktorý práve vtedy založil v Košiciach rozhlasové štúdio vysielania pre Podkar-
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patskú Rus. V rámci tejto akcie bolo zhotovených ďalších 38 kovových matríc 
(19 gramofónových platní) s nahrávkami 80 piesní a 20 hudobných skladieb od 
šiestich folklórnych skupín Podkarpatskej Rusi. Z každej nahrávacej akcie I. 
Paňkevyč dostal od vydavateľa celý komplet týchto platní.  

Po druhej svetovej vojne tieto dva komplety boli jediným zachovaným sú-
borom zvukových nahrávok z východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Po 
smrti I. Paňkevyča jeho dcéra Marta Dolnycká venovala tieto vzácne nahrávky 
mne. Ja som už v roku 1970 ich grafický prepis pripravil do tlače, avšak vydal 
som ich až v roku 1993 (s dátumom 1992) v knihe Hlasy predkov (Mušinka 
2002), obsahujúcej 98 piesní s notami (16 kolied, 13 veľkonočných chorovod-
ných piesní a hier, jednu pieseň pri vyháňaní dobytka, jednu jánsku pieseň, dve 
dožinkové, štyri krstinové, dva popisy svadieb, 11 svadobných piesní, jednu 
pohrebnú, jednu sirotskú, 17 lyrických o láske, štyri o manželskom živote, šesť 
uspávaniek, štyri pastierske, dve furmanské, štyri pijanské a päť balád). Ľudová 
próza v knihe Hlasy predkov je zastúpená piatimi rozprávkami, štyrmi legen-
dami, dvoma povesťami, dvoma rozprávaniami zo života a jednou anekdotou. 
Prílohou ku knihe je CD s vyše uvedenými nahrávkami a dvadsiatimi sklad-
bami interpretovanými na ľudových hudobných nástrojoch: flujare, telenke, 
píšťalke, trembite – v prevedení hudobných kapiel. 

Tri samostatné štúdie I. Paňkevyč venoval východoslovenskej rusínskej 
lokalite Závadka na Spiši (Paňkevyč 1936/2; 3; 4). Tretia štúdia obsahuje folk-
lórne texty. Podobnú štúdiu venoval aj obci Valáškovce, určenej na asanáciu 
a asanovanej v spojitosti s výstavbou vojenskej strelnice (Paňkevyč 1930/2). 

Najdôležitejšou vedeckou prácou I. Paňkevyča je jeho monografia Ukra-
jinské nárečia Podkarpatskej Rusi a priľahlých oblasti (Paňkevyč 1938) vypra-
covaná na základe jeho osobných výskumov jazyka takmer 300 lokalít, 
z ktorých celá tretina bola z východného Slovenska. V prílohe podal ukážky 
nárečí 109 lokalít, z ktorých 41 bolo z východného Slovenska. Vo väčšine sú to 
folklórne žánre: rozprávky, legendy, povesti, rozprávania zo života, piesne atď. 
U každej ukážky je presná pasportizácia. 

Počas 2. svetovej vojny publikačné možnosti I. Paňkevyča boli obme-
dzené. Jeho práce napísané v tomto období vyšli tlačou až po vojne. 
S folkloristikou Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska je spojená štúdia 
Zbierka zakarpatskoukrajinských ľudových prísloví Ivana Juhasevyča z r. 1809 
(Paňkevyč 1947). Podal v nej presné znenie rukopisnej zbierky obsahujúcej 370 
prísloví mnícha – Baziliana I. Juhasevyča, rodáka z obce Prikra v okrese Svid-
ník. Tomuto všestranne vzdelanému osvietencovi I. Paňkevyč venoval štúdiu 
Nové nálezy ukrajinských, polských a slovenských písní a veršů (Paňkevyč 
1952). Rozobral v nej v poradí piaty rukopisný spevník I. Juhasevyča, obsahu-
júci 271 piesní (vrátane 20 svetských a 21 zápisov nápevov). Svetské piesne 
uverejnil aj so svojimi komentármi k ním. K osobe I. Juhasevyča sa I. Paňke-
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vyč vrátil článkom Ivan Juhasevyč-Skľarskyj – výtvarný umelec z Prjašivščiny 
(Paňkevyč 1948/2).  

V štúdii Pieseň o vojvodovi Štefanovi ako pamiatka lemkovského šariš-
ského nárečia (Paňkevyč 1948/1) I. Paňkevyč potvrdil domnienku ukrajinských 
vedcov S. Tomašivského, M. Hruševského, I. Franka a iných, že najstaršia 
ukrajinská pieseň Dunaju, Dunaju, čemu smuten tečeš? bola zapísaná v obci 
Venecia okresu Bardejov na východnom Slovensku. Neskoršie výskumy vy-
vrátili túto domnienku (Mušinka 2001), avšak Paňkevyčova práca týmto ne-
stráca na význame. 

Počas pobytu v Prahe I. Paňkevyč nemal možnosť pokračovať vo vý-
skumoch v bývalej Podkarpatskej Rusi, preto hlavnú pozornosť obrátil na 
ukrajinské lokality východného Slovenska. 

V čase od 1946 do 1949 roku osobne navštívil väčšinu grécko-katolíckych 
a pravoslávnych farností východného Slovenska. Venoval sa predovšetkým 
margináliám na cirkevných knihách. Napriek odporúčajúcim listom Ukrajinskej 
národnej rady Prjašivčyny a biskupa P. Gojdiča, výskum mu do značnej miery 
znemožňovali príslušníci Štb, považujúc ho za spolupracovníka banderovcov 
(Paňkevyč 2002/2). Zozbierané materiály boli vydané až po jeho smrti (Paňke-
vyč 1970). Niekoľko populárnych článkov uverejnil v časopisoch Kolokoľčik – 
Dzvinočok (Paňkevyč 1949) a Družno vpered (Paňkevyč 1951). 

V decembri roku 1948 Referát ukrajinských škôl pri Povereníctve škôl, 
vedy a umenia v Bratislave na žiadosť I. Paňkevyča, zaslal na všetky školy 
v jeho kompetencii obežník s výzvou zapisovať počas vianočných prázdnin 
koľadky, vinše a betlehemské hry – s metodickými pokynmi ako zapisovať. 
Táto akcia priniesla cenné materiály, ktoré doposiaľ, spolu so zápismi I. Paňke-
vyča a jeho dopisovateľov z 20.–30. rokov, zostávajú v rukopise v mojom 
osobnom archíve. Sám I. Paňkevyč vybral pre tlač asi 500 textov tých unikát-
nych ľudových obradových piesní, väčšinou desaťslabičného verša (5+5 
+ refrén po každom riadku). Niektoré koľadky sú s nápevmi a popismi koledo-
vania. I. Paňkevyč pridal k nim niekoľko vinšov a betlehemských hier.  

Po Paňkevyčovej smrti nad súborom pracoval jeho žiak Orest Zilynskyj. 
Ale ani on nedoviedol zredigovanie zbierky do konca. Ja som všetky koľadky 
prepísal na stroji, rozdelil podľa tematického princípu, avšak bezperspektívnosť 
vydania a iné povinnosti zastavili moju prácu v polovici. Jej vydanie bolo by 
obohatením nielen ukrajinskej, ale aj celoslovanskej folkloristiky.  

Po zavedení ukrajinského jazyka do ruských škôl na východnom Sloven-
sku v roku 1950 I. Paňkevyč ponúkol svoje bohaté pedagogické a vedecké skú-
senosti tamojším orgánom školstva. Vypracoval učebnice ukrajinčiny, predná-
šal na rekvalifikačných prázdninových kurzoch pre učiteľov, (podnecujúc ich 
pre zbieranie folklóru), dopisoval do prešovskej ukrajinskej tlače atď. V roku 
1952 bol však v tlači a na verejných zhromaždeniach bezdôvodne obvinený 
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z buržoázneho nacionalizmu (Gabaľ 1952), čo spôsobilo zastavenie jeho spolu-
práce s Prešovom, zmrazenie jeho habilitácie na univerzitného profesora 
a pozastavenie jeho pedagogickej činnosti na Karlovej univerzite takmer na dva 
roky. Všetky jeho odvolania ako aj dotazy vedenia filozofickej fakulty KU 
adresované krajským orgánom v Prešove zostavali bez odpovedí. Po dvojročnej 
prestávke I. Paňkevyčovi bola umožnená pedagogická a vedecká činnosť 
na KU.  

Zaujímavou folkloristickou prácou I. Paňkevyča z tohto obdobia je štúdia 
Dvě ukrajinské historické písně o dívkách zajatkyních z okolí Medzilaborců na 
východním Slovensku (Paňkevyč 1956/1). Pojednáva v nej o piesňach Verch 
Beskyda Kalinova a Koly Turky vojuvaly z Habury. Podľa jeho názoru obidve 
piesne pochádzajú z Haliče. Posledná folkloristická práca I. Paňkevyča je ve-
novaná rukopisnému spevníky z roku 1817 z obce Nižná Rybnica, získanému 
od miestneho farára Štefana Papa. I. Paňkevyč podal jeho stručný popis 
a uverejnil z neho niekoľko svetských piesní (Paňkevyč 1956/2). V roku 1974 
Š. Pap venoval tento vzácny rukopis autorovi týchto riadkov. 

Posledná expedícia I. Paňkevyča na východné Slovensko bola v mesiaci 
jún roku 1957 do mojej rodnej dediny Kurov v okr. Bardejov. Jej členmi okrem 
I. Paňkevyča boli jeho žiaci: Oldřích Leška, Andrej Kurimský a ja. Výsledky 
tejto expedície boli čiastočne spracované v grantovom projekte Akadémie vied 
Českej republiky Ukrajinská nářečí Slovenska (Šišková R., Mušinka M., Mu-
šinka O. 2005). 

Plnej rehabilitácie na Slovensku I. Paňkevyč sa dočkal až v roku 1969, keď 
v Prešove bol vydaný dvojdielny vedecký zborník venovaný jeho pamiatke 
(Mušinka ed. 1969). Medzi deviatimi príspevkami, hodnotiacim činnosť I. Paň-
kevyča je aj štúdia Oresta Zilynakého Ivan Paňkevyč ako folklorista (Zilynskyj 
1969).  

K 100. výročiu narodenia I. Paňkevyča v Prešove bol usporiadaný vedecký 
seminár, na ktorom odznelo päť referátov.  

V roku 2002 katedra ukrajinského jazyka a literatúry Prešovskej univerzity 
ku 5. medzinárodnému kongresu ukrajinistov v Černivciach vydala vedecký 
zborník Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka (Mušinka ed. 2002) a dcéra 
I. Paňkevyča M. Dolnycká novú bibliografiu svojho otca (Dolnycká 2002). 

Ako vidíme, Ivan Paňkevyč má v dejinách výskumu ľudovej kultúry Rusí-
nov-Ukrajincov východného Slovenska nezastupiteľné miesto. Jeho práce sú 
však roztrúsené v ťažko dostupných periodikách alebo zostávajú v rukopisoch. 
Bolo by načase vydať ich knižne a takto sprístupniť ich súčasným bádateľom 
a milovníkom ľudovej kultúry tohto etnika. 
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This article draws attention to the initial interest for the history and the way of life of the 
Slovak migrants settled down in the so-called Lower Lands (Great Hungarian Plain) 
situated on the territory of the present day Hungary, Romania, Serbia and Croatia after 
the Ottoman Turks had been expelled from the Habsburg Empire (1711). The paper 
focuses on the works written by Slovak scholars in the 18th and 19th century (Matej 
Markovič, Andrej Školka, Samuel Tešedík, Daniel Zajac, Ľudovít Haan, Michal Žilinský, 
etc.). Authentic reports of the mentioned authors provide invaluable information on the 
process of adaptation, social convergence, interethnic contacts, mutual cultural 
influences, linguistic and cultural innovations and many other changes in the life of 
Slovak migrants that were determined by the different environmental, social, cultural, 
and ethnic conditions of their new homeland. The dynamics of cultural and linguistic 
changes has been analysed from the perspective of contemporary theoretical and 
methodological approaches in the study of ethnic minorities and Slovaks living abroad. 

 
V predchádzajúcich troch či štyroch desaťročiach zaznamenal výskum 

dolnozemských Slovákov dovtedy nepoznané rozmery. Z iniciatívy bádateľov 
materského národa, príslušníkov slovenských dolnozemských minorít, ako aj z 
podnetov nových domovských krajín vysťahovalcov, sformovali sa vedecké 
pracoviská, realizovali dlhodobé výskumné programy a vyprofilovali sa aj re-
nomovaní špecialisti, ktorým vďačíme za to, že bolo zhromaždené výnimočné 
množstvo historických, jazykovedných, národopisných, sociologických, literár-
novedných, politologických a ďalších poznatkov. Sprostredkovávajú pomerne 
dobre rozpracovaný obraz o najrozličnejších stránkach dejín, života a kultúr-
neho uspôsobenia dolnozemských Slovákov. Uložené sú v čiastkových štú-
diách, rôzne zameraných monografiách a aj v súhrnných syntézach, ktoré boli 
vydané na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v bývalej Juhoslávii. V týchto 
publikačných výsledkoch sú obsiahnuté nielen rozsiahle empirické, ale aj výz-
namné teoretické prínosy k poznaniu či už celku, alebo jednotlivých komunít 
dolnozemských Slovákov žijúcich v uvedených krajinách. 
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Bolo prirodzené, že pri takomto široko rozvetvenom rozpracovávaní prob-
lematiky dolnozemských Slovákov sa do pozornosti výskumníkov dostával aj 
bádateľský odkaz predchádzajúcich generácií, najmä práce „dolnozemských 
historizujúcich kňazov a učiteľov“ (Mráz 1948: 20) z 18. a 19. storočia, v 
ktorých sú neobyčajne cenné informácie o pôvode, pohybe a rôznych osudoch 
vysťahovalcov, ako aj o najrozličnejších pozoruhodnostiach života kolonistov 
po ich usadení sa v nehostinných podmienkach dolnozemského prostredia. 
Tieto práce poslúžili ako neprehliadnuteľný prameň pri kompletizácii obrazu o 
doterajšom vývine dolnozemských Slovákov. Medzičasom sa najvýznamnejšie 
osobnosti z uvedeného obdobia stali aj predmetom špeciálneho historiografic-
kého štúdia viacerých spoločenskovedných disciplín. Zaujali aj náležité miesto 
v rôzne koncipovaných lexikónoch a encyklopédiách, nielen na Slovensku, ale 
aj v krajinách ich dolnozemského účinkovania. O význame a súčasnej aktuál-
nosti tvorivého odkazu týchto osobností svedčí opätovné vydávanie ich prác, či 
už v podobe reprintov a v pôvodnom znení, alebo aj v rôznych jazykových 
transformáciách. Dobové svedectvá bádateľov z 18. a 19. storočia priťahujú 
pozornosť, pretože sú v nich opísané unikátne, dnes už nenávratne odídené a 
zväčša aj zabudnuté reálie niekdajšieho života dolnozemských Slovákov. Prí-
ťažlivosť týchto najstarších prác treba však vidieť aj v tom, že je v nich obsiah-
nutý faktografický potenciál, ktorý síce už bol zohľadnený vo viacerých dote-
rajších prácach, lenže zväčša ešte nebol analyticky rozpracovaný a zhodnotený 
z pohľadu najnovších teoretických prístupov k problematike zahraničných Slo-
vákov. 

Na začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia, keď sa rozbiehal systema-
tickejší výskum Slovákov na Dolnej zemi, na Slovensku doznievali aj teore-
tické a metodologické prístupy, ktoré pri výskume zahraničných Slovákov ak-
centovali predstavu o ich relatívne statickom, značne spomalenom vývine, 
ktorý sa vyznačoval retardujúcimi a konzervujúcimi účinkami na jazyk 
a kultúru vysťahovalcov. Takéto prístupy upriamovali pozornosť prevažne na 
intraetnické zretele. Vychádzali z tézy, ktorá predpokladala, že výskumom za-
hraničných Slovákov možno objasniť jazykové a kultúrne javy, ktoré na mater-
skom etnickom území zanikli, hoci v prostredí slovenských enkláv v zahraničí 
sa v dôsledku ich odtrhnutosti a izolovanosti od materského etnika mohli udr-
žať nepomerne dlhšie. Lenže zakonzervované do značne archaickej a ustrnulej 
podoby. Vývin zahraničných Slovákov sa v naznačených prístupoch skúmal 
hlavne z hľadiska pretrvávania znakov ich jazykovej, kultúrnej a etnickej špeci-
fickosti. Pritom sa značne negativisticky posudzovali procesy jazykovej, kul-
túrnej a etnickej integrácie a splývania s obklopujúcim inoetnickým prostredím. 

Počnúc sedemdesiatymi rokmi 20. storočia začali sa vo výskume zahranič-
ných Slovákov presadzovať progresívnejšie a vedecky korektnejšie teoretické 
východiská. Publikovaný bol celý rad prác, v ktorých bola problematika zahra-
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ničných Slovákov rozpracovávaná z metodologických pozícií s nasledovnými 
postulátmi: 
1. Zahraniční Slováci, ktorí sa natrvalo usadili v rôznych krajinách, prerušili 

dovtedajšie väzby (územné, sociálne, hospodárske, kultúrne, politické 
a ďalšie) s jadrom materského národa, pričom súčasne vytvorili takúto spo-
jitosť s iným, resp. s viacerými etnickými spoločenstvami. Tým sa zahraniční 
Slováci dostali do odlišnej etnickej situácie, ktorá podmienila celý rad zvláš-
tností v ich ďalšom kultúrnom a etnickom vývine. 

2. Podstata zvláštností etnickej situácie zahraničných Slovákov spočíva v tom, 
že od okamihu trvalého usadenia sa v novej domovine začali v ich vývine pô-
sobiť procesy, pre ktoré sú príznačné navzájom protirečivé tendencie. Jedna 
z nich sa vyznačuje výraznými prejavmi jazykového a kultúrneho pretrváva-
nia. Druhá zasa výraznými prejavmi jazykových a kultúrnych zmien, čiže vy-
rovnávaním sa s obklopujúcim inoetnickým prostredím.  

3. Kultúra zahraničných Slovákov, ktorá sa utvárala v podmienkach dlhotrvajú-
ceho a intenzívneho kontaktu rôznych jazykov, kultúr a etník má synkretický 
charakter. V dôsledku naznačených kontaktov a viackontextovosti, v kultúr-
nom uspôsobení slovenských komunít v zahraničí sú zastúpené reálie kultúry 
materského etnika, prvky kultúry obklopujúcej majoritnej spoločnosti, ako aj 
prejavy kultúry, ktoré sú produktom vysťahovalcov v podmienkach novej 
domoviny. 

4. V dôsledku viackontextovosti a synkretizmu sa kultúra zahraničných Slová-
kov vyznačuje viac alebo menej výraznými osobitosťami v porovnaní 
s kultúrou jadra materského etnika. V takýchto súvislostiach sa zvyčajne ho-
vorí o subkultúre etnickej minority, ktorá sa chápe ako produkt kultúrnych 
zmien jej príslušníkov v určitom časovom rozpätí a vývinovom procese. 
V takýchto situáciách kultúrne zmeny postupujú, zhodne s princípmi akultu-
rácie, kultúrnej transformácie a integrácie minority, od kultúrnej výbavy, 
ktorú si vysťahovalci odnášali z pôvodnej vlasti, cez kultúru minority vytvo-
renú v novoosídlenom prostredí, až k úplnej participácii minoritnej komunity 
na kultúre obklopujúcej majoritnej spoločnosti novej domoviny. Etnická sub-
kultúra zohrávala významnú úlohu v živote minority tým, že jej príslušníkov 
postupne uvádzala do systému kultúry majoritnej spoločnosti a to pri súčas-
nom uchovávaní ich pôvodnej kultúrnej osobitosti. Na určité obdobie tým 
vznikla situácia, že príslušníci minority sa stali nositeľmi dvojakej kultúry, 
alebo aj dvojitej etnickej identity. Ak v počiatočnom štádiu minoritného ži-
vota etnická subkultúra bola spojnicou uľahčujúcou vstup potomkov niekdaj-
ších vysťahovalcov do kultúrneho systému majoritnej spoločnosti, v pokro-
čilom štádiu akulturačných a integračných procesov sa stáva spojnicou, ktorá 
umožňuje aspoň príležitostné a značne ohraničené väzby s kultúrou mater-
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ského etnika (Štolc 1971; Divičanová 1999; Harpáň 2000; Štefanko 2004; 
Andruška 2005; Myjavcová 2001; Botík 1980, 1994 a ďalší). 

Týmito poznámkami som chcel podčiarknuť, že v súčasných koncepciách 
sa k rozpracovávaniu problematiky zahraničných Slovákov (vrátane dolnozem-
ských) pristupuje ako k dynamickému sociokultúrnemu javu. Zároveň chcem 
zdôrazniť, že medzietnické kontakty, vzájomné vyžarovanie a vplyvy, viac-
kontextovosť, diverzita, procesuálnosť a synkretizmus sú základnými pojmami 
a určujúcimi princípmi metodologického rozpracovávania danej problematiky. 
Takéto prístupy otvárajú priestor k tomu, aby sme mohli pochopiť obsahovú 
štruktúru kultúry zahraničných Slovákov, orientovať sa v stratifikácii jej vývi-
nových vrstiev, ozrejmiť jej genetické zdroje a súradnice, jej etnické funkcie 
a symboliku, a v konečnom dôsledku aj jej miesto a význam v živote a skupi-
novej identite tej-ktorej komunity či minority dolnozemských Slovákov. Takto 
rozpracované teoretické východiská nás zároveň zaväzujú, aby sme sa pozorne, 
prípadne aj opätovne začítali do odkazu autentických svedkov a vnímavých 
pozorovateľov udalostí a života z 18. a 19. storočia, ktorý má nezastupiteľné 
miesto pri vytváraní celistvejšieho a pregnantnejšieho obrazu o dolnozemských 
Slovákoch. 

Keďže v rozsahovo limitovanom príspevku sa môžem vyjadriť iba k nie-
ktorým čiastkovým problémom, upriamim sa len na niektoré z osobností, ktoré 
sprostredkovávajú vo svojich prácach svedectvo o Slovákoch usadených 
v dvoch susediacich stoliciach – Békešskej a Čanádskej. Túto oblasť som si 
vybral preto, lebo patrí k najskôr osídleným regiónom Dolnej zeme a vyznačo-
vala sa najväčšou koncentráciou slovenských kolonistov. Zhodou okolností sa 
tu zoskupila aj plejáda vzdelancov, ktorá preukázala najväčší záujem o to, ako 
sa utváral život dolnozemských Slovákov v jeho počiatočných etapách. Pre 
moje zámery najviac informácií som našiel v prácach Mateja Markoviča 
(1707–1762), Samuela Tešedíka (1742–1820), Jánosa Ágostona (1787–1863), 
Daniela Zajaca (1804–1870), Ľudovíta Haana (1818–1891), Michala Žilin-
ského (1838–1925) a ďalších. 

Pre pochopenie toho, ako sa začali formovať sídla a rozbiehať v nich život, 
ako aj toho, aké boli možnosti pre uplatnenie kultúrnej výbavy, ktorú si kolo-
nisti prinášali so sebou, sú významné opisy prírodných daností, krajinného ob-
razu a kultúrno-civilizačného rázu vyľudnenej a zdevastovanej Dolnej zeme po 
vytlačení tureckých vojsk z Rakúsko-Uhorska a po uzatvorení Satmárskeho 
mieru (1711). K najcennejším dokladom tohto druhu patrí útlučký spis z roku 
1748 preložený z latinčiny do slovenčiny iba nedávno, ktorý napísal sarvašský 
kňaz Matej Markovič. Podrobne v ňom rozvádza, že nehostinnosť tohto kraja, 
ako aj nesmierne útrapy kolonistov spôsobujú tunajšie rieky Körös, Maruša 
a ďalšie, ktoré sa každoročne vylievajú, takže ich povodia boli veľkú časť roka 
zaplavené rozsiahlymi močiarmi a bahniskami, zarastené hustou trstinou 
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a šachorinou. Cez leto z nich stúpala para nad obklopujúcimi holými pustati-
nami bez jediného stromu, všetko živé zadúšal rozhorúčený vzduch. Krajinu 
zaplieňovalo nesmierne množstvo hadov, žiab, múch, ovadov, komárov a ďal-
šej hávede. A otravovalo ju jedovaté ovzdušie, ktoré postihovalo ľudí aj 
dobytok rôznymi chorobami. „Veľmi málo je tých, čo tu šťastné bývanie na-
chádzajú, a ktorí od začiatku tunajšieho pobytu nemusia podstúpiť a trpieť 
ohrozenie svojho zdravia“ (Markovič 1997: 4). 

Matej Markovič a ďalší autori podrobne opísali nielen neutešené prírodné 
a klimatické pomery na Dolnej zemi, ale aj to, ako si novoosadníci počínali pri 
riešení rôznych problémov. Zvieratá pred hmyzom, hlavne pred ovadmi, chrá-
nili bičmi zo srsti volských chvostov. Kone pred dlhšou cestou pozašívali do 
hrubých vlnených tkanín. Ľudia sa pred komármi chránili tak, že pálili slamu, 
vysušený kravský trus alebo korienky z omanu. K najpozoruhodnejším prakti-
kám patrí zaklenutie priestoru nad posteľou drevenou konštrukciou a konopnou 
plachtou, ktorá ich chránila pred komármi. Takéto textilné doplnky alebo aj 
postele ako celok nazývali súňoghálov (szúnyog háló), čo v preklade znamená 
sieť proti komárom (Markovič 1997: 7). Týmto Markovičovým svedectvom 
z polovice 18. storočia môžeme vysvetliť genetickú spätosť názvu a pôvodne aj 
formy, vývinovo novších a typologicky už odlišných postelí s nebesami, ktoré 
si Slováci v Békešskej Čabe a v ďalších dolnozemských lokalitách umiestňo-
vali od polovice 19. storočia v tzv. predných či parádnych izbách. Hoci takéto 
honosné postele už neplnili funkciu ochrany proti komárom, pretože namiesto 
ochrannej plachty mali doštené podnebie či nebesá s namaľovanými hviezdami 
a mesiacom, v békešskej oblasti ich doteraz nazývajú súňoghálov (Botík 1980: 
264). 

Nemenej zaujímavé sú aj zistenia o tom, ako si slovenskí kolonisti pochá-
dzajúci z podhorských a horských regiónov Slovenska, v ktorých bol dostatok 
lesov, a teda aj úžitkového dreva k najrozličnejším potrebám, počínali na Dol-
nej zemi, ktorá bola v čase ich príchodu krajinou bez stromov. V týchto súvis-
lostiach sa poukázalo na iniciatívu Samuela Tešedíka, ktorý sa okrem vysádza-
nia ovocných stromov zaslúžil aj o rozšírenie agátu. Údajne ho do békešskej 
oblasti dal doviezť priamo z Ameriky. Podstatnejšia však bola Tešedíkova po-
pularizácia tohto stromu, jeho mnohostranného úžitku, ako aj významu agátu 
v ekológii dolnozemskej krajiny (Berényi 1990: 140, Jančovic 2004: 176). 
Z nášho pohľadu sú však pozoruhodné najmä zmienky viacerých autorov 
o tom, že slovenskí prisťahovalci si svoje prvé obydlia, hospodárske stavby a aj 
kostoly stavali so stenami upletenými z prútia alebo trstiny, ktoré z obidvoch 
strán omazávali blatom. Boli to však iba dočasné stavebné technológie, ktoré 
čoskoro nahradili technológiami hlinených stavieb s nabíjanými stenami alebo 
postavenými z blatových váľkov. Je teda zrejmé, že s príchodom slovenských 
vysťahovalcov do békešsko-čanádskej oblasti sa dovtedajšia kontinuita 
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drevených stavieb v ich tradičnej stavebnej kultúre zrazu a aj definitívne 
prerušila.  

Z opisu spôsobu stavby pece, ktorý nachádzame v práci Andreja Školku 
o Poľnom Berinčoku (Mezőberény) z roku 1814 vyplýva, že Slováci si po prí-
chode na Dolnú zem museli osvojiť také formy pece, ktorých technologické 
a typologické princípy boli odlišné, v porovnaní so znakmi pecí, ktorými si 
slúžili v horniackych regiónoch Slovenska. Podstata týchto formálnych  zmien 
spočívala v tom, že na Dolnej zemi sa pre nedostatok dreva muselo v peciach 
kúriť inými materiálmi, hlavne slamou alebo suchými byľami ďalších poľno-
hospodárskych plodín. Keďže byle týchto plodín majú nižšiu výhrevnosť ako 
drevo, pričom horia dlhým plameňom, na rozdiel od dreva, ktoré má vyššiu 
kalorickú hodnotu a horí krátkym plameňom, museli sa tomu prispôsobiť nielen 
technologické, ale aj tvarové danosti pece. Takže slovenskí prisťahovalci na 
Dolnej zemi namiesto niekdajších horniackych hrubostenných pecí z kameňa 
v tvare nízkeho ležatého hranola, začali stavať pece v tvare stojatých a vyso-
kých ihlanov alebo kužeľov s tenkostenným, len asi na jeden palec hrubým 
hlineným plášťom. Zhotovený bol pomocou dômyselnej, z prútia upletenej 
konštrukcie, ktorá poslúžila aj na vypálenie plášťa. Novým prvkom v zariadení 
obydlí slovenských prisťahovalcov v békešských lokalitách boli v počiatočnom 
období aj hlinené nálepky nazývané patka, umiestňované pozdĺž stien izby, 
alebo aj na priečeliach domov v priestore nazývanom trnác. Slúžili cez deň na 
sedenie, v noci, najmä v izbách, aj na spávanie (Školka 1988: 129, 146). 

Pozornosť, ktorú Matej Markovič, Andrej Školka a ďalší autori venovali 
opisu stavebných technológií, formálnej a funkčnej stránke obydlí,  pecí, hline-
ných nálepov a ďalších staviteľských prejavov, sú dokladom toho, že nazna-
čené inovácie v živote slovenských vysťahovalcov neboli náhodné, ale tamoj-
šími ekologickými danosťami podmienené zmeny. 

Pri výskume dolnozemských Slovákov osobitnú pozornosť pútajú demo-
grafické, sociografické a etnické pomery, v ktorých sa začali formovať spolo-
čenstvá jednotlivých osád a regiónov. Matej Markovič po dvoch desaťročiach 
od príchodu slovenských kolonistov do Sarvašu (znovuosídlený bol 1722) kon-
štatoval, že „u tohota národa, na rôzne dialekty veľmi bohatého a medzi sebou 
dosť nesúrodého, ba aj z viacerých častí – územia krajiny – sem zídeného“ 
(Markovič 1748: 19) pretrváva očividná rozmanitosť. Ďalší autor o pôvode 
Sarvašanov napísal, že „prišli mnohí z Abaujvárskej, Zvolenskej, Peštianskej 
stolice, najviac však z Gemera, ktorých potom ostatní – pretože miesto nuž ho-
vorili tuš – nazvali Tušiakmi. Pretože sa všetci na jednom mieste usadili, podľa 
toho sa podnes táto čiastka mesta volá tušiackou stranou. A tá čiastka mesta, na 
ktorej sa Asódčania usadili, až podnes sa nazýva asódskou stranou“ (Žilinský 
1872: 22). Najplodnejší historik Békešskej Čaby o pôvode jej obyvateľov napí-
sal, že „Čabania pochádzajú napospol zo stolice Peštianskej, Hontianskej, No-
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vohradskej, Zvolenskej a Gemerskej. Najviac je Novohradčanov a preto dialekt 
a novohradské zvyky až dosiaľ na Čabe poznať“ (Haan 1866: 127). Ľudovít 
Haan sa však neuspokojil iba s takýmto zovšeobecňujúcim údajom. Do svojej 
knižky zaradil aj menovitý súpis o pôvode všetkých čabianskych rodín. Z neho 
sa dá vyčítať, že slovenskí evanjelicki kolonisti sa do tohto mesta poschádzali 
z 20 stolíc a zo 128 dedín, nerátajúc do toho Slovákov katolíckeho vierovyzna-
nia. Najviac Čabänov prišlo z Novohradu (celkom z 33 novohradských dedín), 
nasleduje Hont (23 dedín), Malohont (19 dedín), Peštianska župa (15 dedín), 
Turiec (10 dedín), Zvolenská župa (7 dedín), Gemerská župa (6 dedín), 
z ostatných stolíc sú zastúpené po jednej-dvoch dedinách (Haan 1866: 45–55). 
S naznačenou pestrosťou lokálneho a regionálneho pôvodu slovenských kolo-
nistov, sa v dolnozemských osadách ocitli popri sebe viac alebo menej výrazné 
odlišnosti spoluosadníkov v ich jazyku/nárečiach, ako aj odlišnosti v ich odeve, 
obyčajach, piesňach atď. V dobových svedectvách sa uvádza, že v polovici 18. 
storočia, keď mala Békešská Čaba ešte len asi tri tisíc obyvateľov, vtedy slo-
venský „ľud pochádzajúci z rozličných sídlisk si priniesol so sebou rozličné 
obyčaje a praktiky a každý žiadal, aby sa vykonávali tak, ako to bolo zvykom 
v jeho rodisku […] zo Slovákov, pochádzajúcich z rôznych krajov, s rôznou 
mentalitou, sa ukul ľud jednotný vďaka kňazovi Tešedíkovi, ktorý mnohým 
hlavám nasadil jeden a ten istý klobúk“ (Chlebnický 1996: 140). Aj z tohto nie 
celkom jasného opisu je zrejmé, že naznačený stav nárečovej a kultúrnej roz-
manitosti Čabänov nemohol byť udržateľný dlhšie ako zo dve zo tri generácie. 
Nakoľko v tradičnom roľníckom prostredí bola podmienkou normálneho 
a bezkonfliktného fungovania dedinskej pospolitosti určitá jednoliatosť jej so-
ciálnych a kultúrnych noriem, v dolnozemských osadách s heterogénnym pô-
vodom slovenských prisťahovalcov dochádzalo ku konvergentným procesom, 
čiže k vyrovnávaniu nakopených jazykových a kultúrnych rozdielov. Z ta-
kýchto vnútroetnických konvergentných procesov vznikali najrozličnejšie 
dolnozemské modifikácie slovenských nárečí, ako aj dolnozemské lokálne po-
doby tradičnej kultúry slovenských vysťahovalcov. Dolnozemskosť ich rod-
ných listov spočíva v tom, že každá z variácií dolnozemských slovenských ná-
rečí a lokálnych či regionálnych podôb tradičnej kultúry Slovákov na Dolnej 
zemi je neopakovateľná. Na materskom etnickom území sa pre ne nedajú nájsť 
presné analógie. Významným kľúčom k pochopeniu takýchto sociokultúrnych 
procesov u dolnozemských Slovákov sú práve dobové svedectvá z počiatkov 
ich usídľovania a vzájomného zžívania v novej domovine. 

Publikácie z 18. a 19. storočia obsahujú aj početné informácie o jazykovej 
situácii dolnozemských Slovákov. Napriek tomu, že sa slovenskí kolonisti sna-
žili vytvárať etnicky homogénne osady, alebo aspoň ich časti, väčšina dolno-
zemských Slovákov sa  usídlila v etnicky zmiešaných lokalitách a regiónoch. 
Obyvateľstvo takýchto viacetnických dedín a oblastí sa muselo navzájom ob-
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čiansky stýkať a súvisieť. To otváralo dvere vzájomnému spoznávaniu a ov-
plyvňovaniu. Podmienkou pre utváranie takýchto väzieb v najrozličnejších 
sférach života bolo vzájomné dorozumievanie. Dvojjazyčnosť sa stala v živote 
slovenských vysťahovalcov nevyhnutným predpokladom ich adaptácie v ino-
etnickom a inojazyčnom prostredí. V opise Békešskej župy z druhej polovice 
18. storočia sa nachádza zmienka, že v Békešskej Čabe „medzi ženami jest 
zriedka taková, kerá by vedela inú reč, no medzi muži málokterý sa nachodí, 
kerý by po uhersky, alespoň z núze nevedel rozprávati“ (Petik 1784: 23). Priro-
dzeným dôsledkom oddeleného života dolnozemských Slovákov, ich kontaktu 
s inojazyčným prostredím, ako aj udomácnenia bilingvizmu, sa stali početné 
lexikálne prevzatia z jazyka obklopujúcej majoritnej spoločnosti. Z datovaných 
písomností sa dajú určiť aj počiatky nástupu jazykových výpožičiek. Napríklad 
pri výskume pomerov v Sarvaši sa ukázalo, že v tamojších účtovných knihách, 
ktoré boli písané zväčša v slovakizovanej češtine, sa už od polovice 18. storočia 
začali hromadiť maďarské výrazy (Kmeť 2004: 199). Boli to prevažne slová 
z okruhu špeciálnej administratívnej terminológie, pre ktoré sa v nárečovej slo-
venčine nenachádzali zodpovedajúce ekvivalenty. K slovným výpožičkám 
tohto druhu Ľudovít Haan ako príklad uvádza nasledovný výrok z Békešskej 
Čaby: „Páňi Kipvišelovja na válastmáňi ďílíši ten vigziš donjesli, žebi sa 
tuzfale zvižgálovale a kdo má planý, žeby sa zbintetovav.“ (Páni poslanci na 
zasadaní parlamentu prijali rozhodnutie, že treba skontrolovať požiarne steny, 
a kto má zlú, toho treba potrestať.) (Haan 1968: 46). Z 19. storočia máme 
doklady, že slovné výpožičky z maďarčiny sa udomácňovali nielen v písom-
nom, ale aj v hovorovom jazyku, a to nielen v úradnom, ale aj v pospolitom 
jazyku. Lexikálne prevzatia sa neohraničovali iba na administratívne pojmy, ale 
začali sa rozširovať aj na rôzne úseky hospodárskeho a spoločenského života. 
V knihe o dejinách Nadlaku sa píše, že „Slováci, zvlášte mužové, temeř všeci 
rozprávajú po maďarsky, ba i do své slovenské řeči – jako jiní dolňozemští 
Slováci – mnohá maďarská slová míchati zvykli, kupř. Fergetovať místo honiti, 
sergeteg místo vichrice, temetov místo hrbitov“ (Zajac – Haan 1853: 17). 
Naznačený jazykový trend dokladá aj publikácia, ktorá vyšla z príležitosti 
storočnice slovenského osídlenia Sarvašu: „Z hľadiska pôvodu sú Sarvašania 
Slováci, ale nie je medzi nimi ani jeden taký, čo by súčasne nevedel aj po 
maďarsky. Všetci sa chcú pomaďarčiť a preto posielajú svoje deti na 
najmaďarskejšie miesta ako sú Túr, Szentes, Vásárhely. Zo dva roky majú už aj 
maďarského kňaza. Mestské predstavenstvo, zápisnice a účtovné knihy sú 
vedené po maďarsky. Aj do svojho materinského jazyka miešajú maďarské 
slová, ako napr. idem do rétu / idem na lúku; na gát / na hrádzu atď. Tak 
podobne hovoria háborgatovať / vyrušovať; saporitovať / rozmnožovať; 
šurgetovať / naliehať, vižgálovať / vyšetrovať; hertelen zvrtnuty / zrazu 
zvrtnutý; kozolni gazdovja / najbližší, susediaci gazdovia atď. Povedia aj od 
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vaku / od slepého, čím chcú povedať „od severu“. Zrejme preto, že v noci 
nevidno, aj sever nazývajú ,slepým‘“ (Hellebranth 1822: 12). 

Zaiste nie je náhodné, že dolnozemskí slovenskí autori vo svojich prácach 
z 19. storočia nielenže na slovné výpožičky z maďarčiny upozorňujú, ale aj oni 
ich vo svojich slovenských textoch používajú. U Ľudovíta Haana sú to naprí-
klad prevzaté a aj poslovenčené výrazy kančov / krčah, džbán; kočag / volavka; 
tuzok / drop; homok / piesok a ďalšie (Haan 1866). Slová prevzaté z maďarčiny 
použil vo svojej knižke o Sarvaši aj Michal Žilinský – napríklad  halom / ko-
pec; míneš / črieda koní; putry / zemnice; gáty / hrádze;  kišbírov / podrichtár; 
hadnaď / poručík; polgár / mešťan atď. (Žilinský 1872). 

Aj z uvedených príkladov je zrejmé, že slovenský jazyk sa na Dolnej zemi 
vyvíjal v podmienkach značne odlišných od podmienok vývinu jazyka v jadre 
materského národa. Publikácie o dolnozemských Slovákoch z 18. a 19. storočia 
poskytujú možnosť orientovať sa nielen v tom, akú funkciu plnila písomná slo-
venčina medzi Slovákmi na Dolnej zemi, aké boli sociálne a kultúrne pod-
mienky jej tamojšieho jestvovania a ktoré činitele podmieňovali najrozličnejšie 
zmeny v jej dolnozemskom jestvovaní. Publikované práce slovenských dolno-
zemských vzdelancov z 18. a 19. storočia umožňujú nahliadnuť aj do počiatkov 
procesu, ktorým bol ústup písomnej slovenčiny zo života dolnozemských Slo-
vákov. Pri rozpracovávaní tejto problematiky neobyčajne vďačnými osobnos-
ťami sa ukázali najmä Ľudovít Haan a Michal Žilinský. 

V publicistickej činnosti Ľudovíta Haana a Michala Žilinského ich životo-
pisci zaregistrovali, že v slovakizovanej češtine alebo štúrovskej slovenčine 
napísali a vydali len svoje prvé knižné práce. Okrem príležitostných článkov 
v rôznych slovenských časopisoch, svoje ďalšie samostatné publikácie uverej-
ňovali len v maďarčine. Možno to vysvetliť ako prejav, v ktorom sa odráža ich 
„protirečivé, mnohými paradoxmi poznačené národné povedomie a správanie“ 
(Divičanová 1999: 39). Z takéhoto pohľadu sa o Ľudovítovi Haanovi konštato-
valo, že „prešiel zaujímavú cestu od zapáleného slovenského (a slovanského) 
študenta kollárovského typu (čo vyjadril prijatím mena Jaroslav) cez pragma-
ticky vystupujúceho príslušníka čabianskej honorácie a oponenta štúrovského 
hnutia až po ideológa tzv. dvojitej identity, t.j. súčasne intelektuálne osvojenej 
uhorskej (maďarskej) a po predkoch zdedenej slovenskej“ (Kmeť 2007: 283). 
Bádateľskej aktivite toho istého historika vďačíme aj za charakteristiku Mi-
chala Žilinského: „Predstavoval už typ dolnozemského vzdelanca, ktorého slo-
venskú etnickú identitu silno oslabovala hodnota uhorského vlastenectva sto-
tožňovaná s maďarským charakterom štátu“ (Kmeť 2006: 100). 

V poznámkach a úvahách o prínose dolnozemských slovenských vzdelan-
cov k poznaniu osudov, historického, kultúrneho a etnického vývinu dolnozem-
ských Slovákov by sa dalo, pravdaže pokračovať aj ďalej. Mojím zámerom 
bolo zvýrazniť pretrvávajúcu aktuálnosť bádateľského odkazu z 18. a 19. storo-
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čia, hlavne z pohľadu výraznej dynamiky, procesuálnosti a mnohotvárnych 
zmien, ktorými bol sprevádzaný doterajší vývin dolnozemských Slovákov 
v podmienkach ich vysťahovaleckého a minoritného života. S osobitným za-
dosťučinením som zaregistroval, že naznačenú danosť života dolnozemských 
Slovákov si uvedomoval, a výstižne ju aj formuloval Michal Žilinský, keď vo 
svojom Dejepise mestečka Sarvaš napísal: „Ani by sme nevedeli pochopiť, ako 
môže niekoľko storočí tak veľkú premenu spôsobiť, že jedno vzniká a druhé 
hynie, jedno sa tvorí a druhé mizne.“ 
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Dejiny etnológie v staršom období  
(16. – začiatok 20. storočia) 

 
Marta Botiková∗ 

 
 
V nasledujúcom krátkom príspevku chcem predstaviť východiská, motivá-

cie a zamýšľané ciele úlohy k Dejinám etnológie na Slovensku v staršom ob-
dobí. Obdobie, ktoré máme na mysli je rámcovo ohraničené od 16. storočia po 
začiatok 20. storočia. 

Úlohu začíname riešiť v tomto roku 2008 v úzkom riešiteľskom kolektíve 
s  Hanou Hlôškovou a Igorom Zmetákom. Využívame túto príležitosť, aby sme 
záujem o tému prebudili aj v ďalších z Vás, s ktorými môžeme potom počítať 
na pracovných seminároch aj vedeckých podujatiach, ktoré budú s riešením 
tejto úlohy súvisieť. 

Z názvu úlohy i z úvodných viet je zrejmé niekoľko vecí. Nie je to úloha 
pre troch ľudí a na tri roky. Je to často celoživotná téma, ako sa to stalo 
v prípade Viery Urbancovej, z veľkej časti u Jána Michálka aj u Jána Podoláka. 
Avšak nielen títo vedci a profesori, ktorých práce sa stali základným, predpísa-
ným či spontánne objavovaným povinným čítaním k dejinám našej vednej dis-
ciplíny, sa sústredili vo svojich prácach na obdobia a predstaviteľov rôznych 
prúdov a tém etnologického štúdia. Väčšina z nás, keď pristupujeme k téme 
svojho bádania, obzrieme sa dozadu, do histórie spracovania príslušnej proble-
matiky. Niekedy, nie často, je to pole za nami prázdne, a vtedy kráčame ako 
hrdí prvolezci. Takto si to myslia bežne študenti a formulácie tohto druhu sú 
niekedy spoločnými miestami ich záverečných prác. Zdalo by sa, že takýto prí-
stup patrí k optimizmu začínajúcich adeptov vedy. Skôr je pravdou, že takýto 
prístup svedčí o nepoučenosti, o nedostatku informácií. K zrelému bádateľ-
skému postoju potom patrí nielen viac pokory pred minulosťou, ale aj skúse-
nosť a rozsiahlejšia práca s primárnymi a sekundárnymi prameňmi, ktorá upo-
zorňuje na to, čo všetko už bolo, v akej miere a ako zoširoka či do hĺbky spra-
cované a že byť prvolezcom nie je vždy možné a nakoniec ani to nemusí byť 
najväčšie víťazstvo vo vede. 

Takéto rozmýšľanie, spolu s pragmatickou potrebou prevziať a inovovať 
kurz venovaný dejinám etnológie (ktorý sme kedysi mali možnosť zažiť s prof. 
                                                 
∗ Autorka príspevok spracovala na základe podkladov spoluriešiteľov PhDr. H. Hlôškovej, CSc. 
a Mgr. I. Zmetáka, PhD.  
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Michálkom, prof. Podolákom, mladší absolventi našej katedry s prof. Leščá-
kom) nás viedol aj k formulovaniu rovnomennej výskumnej úlohy. 

Úlohu sme pochopili ako výzvu – nie revidovať, nie zahodiť, ale ak sa dá, 
rozšíriť či prehĺbiť pramennú základňu, a v niektorých prípadoch pokúsiť sa aj 
o nové čítanie, hľadanie a porozumenie často čítaných a hodnotených autorov 
cez rozširovanie poznania kontextuálnych súvislostí ich práce. 

Vynorí sa otázka – načo sú v súčasnej dobe, naplnenej „svojimi“ konkrét-
nymi spoločenskými problémami, na prvý pohľad tak vzdialenými výskumom 
minulosti, poznatky z dejín etnológie? Naviac sme v neustálom procese vyhra-
ňovania sa, alebo integrácie – či už na osobnej úrovni vlastnej vedeckej pro-
dukcie, či na úrovni skupiny či školy – medzi etnológiou a kultúrnou a sociál-
nou antropológiou. V samotných základoch našich vedných disciplín korenia 
mnohé rozdiely. Kým antropológia má v podobe evolucionisticky orientova-
ných bádateľov a autorov zakotvené vo svojich počiatkoch myšlienku jednoty 
vývoja ľudstva a kultúry, etnologická tradícia stojí na fascinácii inakosťou. 
Väčšinou naši bádatelia, či sa radia k tej či druhej vetve tejto dichotómie, 
zároveň si uvedomujú existenciu a možno aj potrebu „zlatej, strednej cesty“, 
sledovania antropologickej jednoty v kultúrnej rôznosti. Aj v tomto vidíme 
zmysel výskumu dejín, postáv, vedeckých osobností, ktorých dielo svedčí 
o zmysluplnosti práve takej dvojjedinosti poznávania kultúry a spôsobu života. 
Sme presvedčení, že do interpretácií postáv a diel dokážeme vniesť svoje po-
hľady a potreby. Neznamená to nevšímavosť voči tým dejinám vedy, či hod-
noteniam, ktoré urobili viacerí pred nami. Naopak, je to svojím spôsobom na-
plnenie ich odkazu.  

Projekt predpokladá komplexný výskum zachovaných historických kniž-
ničných dokumentov, publikovaných a písomných prameňov etnologického 
charakteru na území Slovenska. Na základe vedeckej analýzy predpokladáme 
doložiť kontinuálne formovanie etnologických poznatkov a predstáv bádateľov 
od 16. storočia. Pôjde o vzdelancov, ktorých dielo nejakým spôsobom súviselo 
s územím Slovenska, respektíve so slovenským etnikom. 

Osobitná pozornosť bude venovaná obdobiu dlhého 19. storočia (1780–
1914). Projekt chce rozšíriť pramene nielen z hľadiska slovacikálneho, ale aj 
medzinárodného. Úlohou je predstaviť Slovensko nielen ako objekt dobových 
etnologických správ, ale aj ako subjekt, ktorý mal vlastné zdroje predstáv 
o iných, európskych aj mimoeurópskych etnikách. 

Na základe výskumu knižničných a rukopisných fondov chceme vytvoriť 
databázu prameňov s triedením obrazového a textového materiálu a jeho obsa-
hovej klasifikácie a interpretácie. 

V druhej etape bude nasledovať analýza dokumentov z knižničného a ar-
chívneho výskumu, výber reprezentatívneho textového materiálu, ilustračného 
materiálu a textov o domácich a cudzích etnikách, podľa ktorých sa formovali 

 

 65

predstavy o sebe a o iných etnikách, resp. skupinách na území Slovenska. 
Vzhľadom na špecifickú etnickú situáciu a školenie vzdelancov v skúmaných 
obdobiach bude potrebné vybrané texty preložiť do slovenčiny. 

Súčasťou finalizácie bude aj príprava textov a ilustrácií pre univerzitný 
kurz o dejinách etnológie. Projekt by teda mal priniesť nové pohľady na čas 
formovania a vývoja etnologického bádania na Slovensku. Možno sa podarí 
ukázať posun dejín slovacikálnej etnológie do 16. storočia. Predpokladáme ob-
javenia nových, doteraz nespracovaných prameňov, ktoré súviseli s kultúrnymi 
a spoločenskými kontextmi sledovaného obdobia a pomôžu porozumieť nielen 
vývinu etnológie, ale aj dobovým charakteristikám kultúry a spôsobu života, 
ktoré sú v pramenných materiáloch zachytené. 

Folkloristika na Slovensku doteraz nemá takú prácu o svojich dejinách, 
ako má etnografia z pera V. Urbancovej (Urbancová 1970, 1987). Existujú však 
početné štúdie i monografické práce venované jednotlivým osobnostiam, inšti-
túciám a prístupom k zbieraniu a interpretovaniu folklórneho materiálu. Tieto 
práce poskytujú mozaikovitý a nesústavný obraz dejín folkloristiky na Sloven-
sku. Pokúsime sa o ich sústredenie a prípravu do podoby práce k dejinám fol-
kloristiky v období „dlhého 19. storočia“. 

Jednou z prvých úloh je výskum etnologických historických knižničných 
fondov. Doteraz sa taký výskum nerealizoval, pritom pri čiastkových vý-
skumoch bolo objavených pomerne veľa dokumentov z tejto oblasti. Do vý-
skumu sú zahrnuté všetky historické knihy, rukopisy, zviazané grafické listy, 
ktoré sú obsahovo zamerané na etnologickú problematiku národov sveta alebo 
etník na území Slovenska. 

Archívny a knižničný výskum prebieha paralelne s vytváraním bibliografie 
sekundárnych prameňov. Pokiaľ ide o tieto pramene, oprieme sa o existujúce 
bibliografické súpisy, skriptá a doterajšie syntetické práce, ako aj rešerš odbor-
ných a vedeckých časopisov, publikovaných v tlačenej aj elektronickej podobe.  

Vedecká analýza dokumentov z archívneho, knižničného aj bibliografic-
kého výskumu bude predchádzať výberu reprezentatívnych dokumentov, ilu-
stračného materiálu a textov o domácich a cudzích etnikách na prezentačné 
ciele. Zámerom je pripraviť verziu textu, ktorý by poslúžil, či už v elektronickej 
alebo tlačenej podobe ako učebný text univerzitného kurzu k dejinám etnológie. 

Pri napĺňaní uvedených cieľov vyzývame na spoluprácu kolegyne a ko-
legov, ktorí sa v nejakej podobe zaoberali, resp. zaoberajú problematikou dejín 
etnologického bádania v uvedenom období, a majú záujem svojimi výsledkami 
prispieť k našej snahe o celistvosť dejinného obrazu našej vedy. Spolupráca by 
sa mala uskutočňovať najmä cez vzájomnú informovanosť, formou pracovných 
seminárov v priebehu celého času riešenia uvedenej výskumnej úlohy. 
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Výskum historických knižničných dokumentov 
k dejinám etnológie 16.–19. storočia 

 
Igor Zmeták 

 
 
V roku 2007 sa začala spolupráca Filozofickej fakulty Univerzity Komen-

ského v Bratislave (Katedra etnológie a kultúrnej antropológie) a Slovenskej 
národnej knižnice (realizuje Odbor správy HKDaF SR) na celoslovenskom vý-
skume historických knižničných dokumentov k starším dejinám etnológie. Cie-
ľom spoločného projektu je zmapovanie existujúcich historických prameňov 
s etnologickým obsahom, ktoré sa zachovali na území Slovenska od 16. storo-
čia a ich následná vedecká analýza. Takto zameraný komplexný výskum nebol 
na Slovensku doteraz realizovaný, a po viacerých projektoch skúmajúcich ob-
sahovo slovacikálne pramene, je z hľadiska objektívneho poznania vývoja et-
nologického myslenia na našom území priam nevyhnutný. Etnografické správy 
antických autorov a spisy cestovateľov 16.–18. storočia patria do dejín etnoló-
gie, a ak sa na Slovensku nachádzajú a naši predkovia ich používali, je ich ve-
decké spracovanie nielen výzvou, ale aj povinnosťou. 

Predpoklady na objavenie a odborné sprístupnenie zaujímavých doku-
mentov priniesol výskum z rokov 2004–2006 „Formovanie predstáv o prírod-
ných národoch podľa historických knižničných dokumentov zachovaných na 
území Slovenska“ (Zmeták, Igor 2006. Bratislava: Filozofická fakulta Uni-
verzity Komenského) k rovnomennej doktorandskej práci pod vedením 
školiteľa prof. Milana Leščáka. 

V historicko-etnologickom výskume sú najcennejšie výpovede a stano-
viská tzv. „očitých“ svedkov alebo pozorovateľov z konkrétneho obdobia. Ak 
sa snažíme skúmať obdobie vzdialené niekoľko storočí, sú zachované 
autentické historické dokumenty takýmito vzácnymi zdrojmi. Nasledujúca časť 
je ukážkou, čo doteraz priniesol výskum historických knižničných dokumentov 
pre projekt „Dejiny etnológie – staršie obdobie“ a zároveň inšpiráciou do ďal-
ších objavov v tejto oblasti. 

Slovenské národné múzeum v Bratislave má vo svojom fonde mimoriadne 
vzácny etnografický atlas Habitus praecipuorum populorum1 z roku 1577, 

                                                 
1 Plný názov titulu je: „Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam foeminarum 
Singulari arte depicti : Trachtenbuch, darin fast allerley und der fürnembsten Nationen, die heutigs 
tags bekandt sein, Kleidungen, beyde wie es bey Manns und Weibspersonen gebreuchlich, mit 
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ktorý upúta odborníka i laika svojím obsahom a nádhernými ručne kolorova-
nými rytinami. V rámci odborného výskumu sa navyše zistilo, že patrí medzi 7 
známych exemplárov z pôvodného vydania, ktoré sa zachovali vo fondoch 
svetových knižníc alebo múzeí. 

Atlas je súborom 219 plnofarebných drevorytov – celostránkových obráz-
kov na listoch s rozmermi 29x19,5 cm s názvom a krátkym popisom. Je to veľ-
kolepá a autentická obrazová encyklopédia všetkých známych národov sveta, 
tak ako boli tieto národy vnímané v 16. storočí v stredoeurópskom nemeckom 
kultúrnom okruhu. Na vydaní spolupracoval vydavateľ Hans Weigel s autorom 
ilustrácií, výnimočným švajčiarskym grafikom Jostom Ammanom. 

Jednotlivé národy sú zaradené podľa hierarchie v smere „od našich 
k iným“ a menej významným. Podľa počtu ilustrácií možno určiť aj význam 
jednotlivých národov a etník. Významnou črtou je aj snaha o zachytenie spolo-
čenských a sociálnych kategórií – šľachticov, mešťanov, roľníkov, štátnych a 
miestnych hodnostárov, slobodných dievčat, vydatých žien, vdov.  

Habitus môže byť dnes vnímaný aj ako dobový príklad chápania pojmu 
„národ“ v 16. storočí, pre ktoré neplatilo jazykovo-etnické triedenie 19. storo-
čia. Pojem „národ“ vo vedomí ľudí 16. storočia predstavuje podľa dnešných 
kultúrno-antropologických kritérií „kultúrnu oblasť“ – geograficky vymedzené 
územie, kde sa spoločným kultúrno-historickým vývojom vytvoril charakteris-
tický typ kultúry. Takto vnímané „národy“ alebo krajiny reprezentujú v knihe 
buď ich hlavné mestá (ak boli dominantné v danej kultúre, ako napríklad talian-
ske a nemecké mestá Benátky, Janov, Florencia, Pisa, Norimberg, Halle, 
Meissen, Frankfurt nad Mohanom, Lipsko), alebo špecifická kultúrno-sociálna 
kategória (námorník zo Zeelandu, jazdec z Uhorska, divoch z Brazílie…). 

Ak mala niektorá krajina, alebo národ nejaký charakteristický rys, bol za-
chytený na obrázku alebo v sprievodnom texte, ako napríklad pri Alsasanoch: 
„V Alsasku sa dorába dobré víno, ale tiež sa tam aj dobre oslavuje. Preto 
urodzené ženy, sú vždy oblečené na takú príležitosť“ (Weigel, Amman 1577: 
LXIX.). 

Uhorsko je opísané v knihe ako krajina mnohých národov, ale pre 16. sto-
ročie bol najcharakteristickejším reprezentantom „Uhorský jazdec“: „Dlhý čas 
                                                                                                            
allem vleiß abgerissen sein, sehr lustig und kurtzweilig zusehen“. („Odevy a vzhľad 
najdôležitejších národov a ľudí, ako mužských, tak ženských, na jednotlivých obrázkoch. Kniha 
krojov – v tom takmer všetkých najdôležitejších národov, ktoré sú dnes známe; odevy, ktoré sú 
najviac používané mužmi a ženami, so všetkým poctivo zakreslené, veľmi veselo a zábavne 
ukázané“). Vytlačené v Norimbergu u Hansa Weigela Formschneidera s dovolením Rímskeho 
Cisárskeho Majestátu. Do 10 rokov sa nedotláča. Anno M.D.LXXVII. 
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Uhorsko, Turek obsadil smrťou a ohňom. Preto sú všetci stále pripravení do 
boja“ (Weigel, Amman 1577: CLXV.). Na druhom obrázku je sedliačka 
s textom : „Uhorsko je horúca krajina, kde sa stále preháňajú vojaci, preto je 
sedliačka oblečená tak, ako ukazuje figúra“ (Weigel, Amman 1577: CLXVI.). 

Vzdialené a neznáme národy z iných kontinentov sú štylizované podľa 
predstáv, aké vyvolávali vo vtedajšej Európe. Amman považoval za potrebné, 
aby vedel čitateľ rozlíšiť pri prípadnej ceste do Afriky pannu od vdovy, Ci-
gánku, Araba z Barbarie a Maura z Arábie. 

Obsahová stránka diela je vo svojej komplexnosti bohatým zdrojom infor-
mácií pre dejiny etnológie, ako aj kultúrne a sociálne dejiny. Možno ho skúmať 
špeciálne aj z hľadiska histórie stredoeurópskych mentalít, dejín odievania, 
sociálnej psychológie, sociológie, výtvarného umenia, knižnej ilustrácie. 

V Čaplovičovej knižnici – Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne a v Slovenskej národnej knižnici v Martine sa nachádzajú po dva 
zväzky zo súboru flámskeho rytca a vydavateľa Theodora de Bry „Collectiones 
peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem“ (Súbor cesto-
pisov z Východnej a Západnej Indie). Patria k najcennejším etnologicko-histo-
rickým dokumentom zo 16. storočia na Slovensku, ktoré sú tematicky veno-
vané zámorským plavbám a popisovaniu dovtedy nepoznaných národov 
a krajín. 

Obsahovo sú oba zväzky takmer totožné (v latinskej verzii je naviac ako 
príväzok spis Nicolaia Villagagnonia), majú po 9 častí Bryovej edície. V oboch 
sú očíslované časti 3.–5. zo záznamami od cestovateľov Hieronyma (Joanna) 
Benzoniho, Christophora Columba, Richarda Laudonniera, Jacoba Le Moyne 
Morgues, Nicolaia Villagagnonia, Johanna Witha, Waltera Raleigha, Johanna 
Leria Burgunda, Johanna Stadena.  

Medzi autormi správ si z etnologického hľadiska zaslúži pozornosť Johann 
(Hans) Staden a jeho spis „Dritte Buch Americae darinn Brasilia…,2 ktorý sa 
odlišoval od súčasníkov detailným opisom spôsobu života a kultúry brazílskeho 
kmeňa Tupinambá. Nie celkom správne je interpretovaný v dnešnej odbornej 
literatúre (Mircea Eliade, Ivo T. Budil) iba ako autentický pozorovateľ kanibal-
ských praktík jedného brazílskeho kmeňa. Hoci kultúrna antropológia a etno-
lógia ešte neboli v 16. storočí vednou disciplínou, Stadenove pozorovanie má 

                                                 
2 „Dritte Buch Americae darinn Brasilia durch Johann Staden von Homburg auss Hessen auss 
eigener erfahrung in Teutsch beschrieben.... Vom Wilden unerhörtem wesen der Innwoner / von 
allerlen fremdten Gethieren und Gewächsen/sampft einem Colloquio, in der wilden Sprach“ – 
„Tretia kniha o Amerike a v nej opis Brazílie od Johanna Stadena, ktorý svoje zážitky napísal 
v nemčine… O divej, neslýchanej existencii tamojších obyvateľov, o všetkých cudzích zvieratách 
a rastlinách zozbierané v rozhovore v divokej reči“ 
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hlbší etnografický záber pri skúmaní rituálov v živote domorodcov, ich 
bežného života i viery. 

Johann Staden sa stal počas svojho deväť a pol mesačného zajatia v kmeni 
Tupinambov v Brazílii vynikajúcim pozorovateľom spôsobu života nielen ná-
roda, v ktorom bol zajatý, ale aj iných kmeňov, s ktorými sa stretol. Naučil sa 
reč domorodcov a snažil sa pochopiť a priblížiť význam a dôvod ich rituálov. 
Jeho pozorovanie a opisy sú systematické, otvorené a pravdivé a nie je poplatný 
dobovým klišé v tom, že by popieral divošskú kultúru a opisoval ich spôsob 
života ako zvierací, neúmyselný a pudovo agresívny.  

 Originálnym slovacikálnym dokumentom zo 16. storočia, ale viac zná-
mym v medzinárodnom kontexte, je Codex Bratislavensis – konvolút rukopisov 
o zámorských objavoch z rokov 1500–1519. Tento prameň obsahuje aj etnogra-
fické informácie v listoch účastníkov portugalských a španielskych plavieb do 
Indie, medzi nimi aj Stredoeurópana nemeckého pôvodu Lazarusa Nurember-
gera.  

Medzi najstaršie európske zobrazenia skutočných kultových predmetov zo 
subsaharskej Afriky sú považované rytiny Duarta Lopesa v jeho knihe 
„Warhafte und Eigentliche Beschreibung dess Koenigsreich Congo in Africa“.3 
Toto dielo máme u nás v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici vo 
vydaní z roku 1597, čiže len 6 rokov po prvom európskom zverejnení. Je to 
významný dokument ku kultúrnym dejinám tzv „čiernej“ Afriky a jeden 
z prvých etnologických prameňov k tejto oblasti. 

Pre 17. storočie je charakteristická geograficko-etnografická encyklopédia 
Olivera Dappera – „Dlhý a podrobný opis Afriky a do nej patriacich kráľov-
stiev a krajín a tiež afrických ostrovov, spolu zapísané aj pod rozličnými ná-
zvami... Tam sú aj opisy zvierat, zvykov, domorodých rečí a náboženstiev. Sú 
tam aj mapy krajín a obrázky na medirytinách.“ 

V Dapperových spisoch možno vidieť, ako aj pri celkom autentických opi-
soch zo života domorodcov, európsky pozorovateľ zaraďoval výjavy a scény do 
tradičných európskych kultúrnych kategórií a štruktúr. Jedným z takýchto ty-
pických príkladov je ako bývalí miestni – obecní náčelníci označovaní ako 
králi. Tak isto aj tradičné zdvorilostné ceremónie a obyčajové rituály boli ces-
tovateľmi chápané a vysvetľované podľa vzoru európskych kultúrnych tradícií. 
Systém domorodých formálnych a neformálnych autorít a rôzne miestne tabu, 

                                                 
3 „Umbständliche und Eigentliche Beschreibung von Africa und denen dazu gehörigen 
Königreichen und Landschaften... und den Africanischen Insulen.Zusamt deren Verscheidenen 
Nahmen, ...Thieren, Sitten, Sprachen, Gottesdienst.Wobey die Land-Carten etc. in Kupfern.“ 
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to všetko bolo väčšinou vysvetľované šľachtickou hierarchiou Európy nesko-
rého stredoveku. 

„Ak niekto vysokého postavenia chce byť prijatý u kráľa a vypočutý, po-
tom mu pošle svoje koredo, to znamená svoj štít, akoby chcel povedať: chceš 
nehodného, ktorý vo svojom srdci nosí bremeno krajiny... Štít je odovzdaný 
dvoma bubeníkmi, ktorý musia bez prestávky bubnovať... (Dapper 1671: 409). 

Z Dapperovej geograficko-historicko-etnologickej edície sa na Slovensku 
nachádzajú 4 zväzky v Čaplovičovej knižnici v Oravskom múzeu P. O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.  

Medzi objavenými dokumentami 18. storočia má pre dejiny etnológie 
veľký význam dielo slovacikálneho pôvodu – „Descriptio provinciae Moxita-
rum in Regno Peruano“ („Opis provincie Moxo v Peruánskom kráľovstve“). 
Jeho autor, František Xavier (Franciscus Xavierus) Eder (narodený 1.9.1727 
v Banskej Štiavnici, zomrel 17.4.1772 v Banskej Bystrici), misionár Spoloč-
nosti Ježišovej, pôsobil v jezuitských misiách v Južnej Amerike v rokoch 1749 
až 1768. V roku 1769 sa vrátil na Slovensko, kde na základe odozvy, ktorú mali 
jeho prednášky o neznámych indiánoch Moxoch z vtedajšieho Peruánskeho 
kráľovstva, napísal spis, ktorý patrí dodnes medzi povinnú etnografickú litera-
túru o pôvodných kultúrach Južnej Ameriky. Pre slovenskú etnológiu bol Eder 
objavený v roku 2005, v rámci vyššie spomínaného výskumu zachovaných 
historických slovacikálnych prameňov o prírodných národoch. 

Eder rukopis dokončil začiatkom roku 1772 – „Brevis descriptio Missio-
num Societatis Jesu provinciae Peruanae vulgo Los Moxos / Auctore quadam 
eiudem Societatis sacerdote per XV annos missionis“ – „Stručný popis misie 
Spoločnosti Ježišovej v peruánskej provincii Los Moxos. Autor pôsobil ako 
kňaz Spoločnosti 15 rokov v misii“. Po autorovej smrti na jar 1772 sa rukopis 
dostal do univerzitného archívu v Budapešti (dnes je uložený v Univerzitnej 
knižnici v Budapešti). V roku 1791 vydala Budínska univerzita tlačenú podobu 
Ederovho rukopisu, ktorú zostručnil Pavol Mako. 

„Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano“,4 patrí k základným 
historickým etnografickým dielam o provincii Moxo v dnešnej severnej Bolívii. 
Do španielčiny bolo preložené v 19. storočí a v roku 1888 vyšlo v La Paze 
knižne. O etnografickej a historickej hodnote Ederovho spisu najlepšie vypo-
vedá to, že koncom 20. storočia sa ním opäť zaoberal bolívijský historik Josep 

                                                 
4 EDER, Franz Xaver. 1791. Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano, Quam e scriptis 
posthumis Franc. Xav. Eder a Soc. Jesu annis XV. sacri apud eosdem Curionis digessit, expolivit, 
et adnotatiunculis illustravit Abb. Et Consil.Reg. Mako. Budae : Typis Univesitatis, 383 s. 



 

 72

M. Barnardas a v roku 1985 bol vytlačený v španielskom preklade pôvodný 
Ederov rukopis.5  

Na Slovensku sa zachovalo niekoľko exemplárov knižného vydania Ede-
rovho spisu z roku 1791 v úprave Pavla Maka. V pôvodnom Ederovom ruko-
pise sa navzájom prelínajú etnografické, geografické a prírodopisné state 
a poznámky, preto sa P. Mako rozhodol roztriediť poprehadzované časti do 
spoločných tematických celkov. Spis je takto rozdelený do piatich častí – kníh. 
Štvrtá a piata kniha sú etnografické.  

Vo štvrtej sú sústredené opisy pôvodných – divoko žijúcich indiánov Mo-
xov – ich charakteristika, povaha, duševné a rozumové schopnosti, obrady, 
sviatky, povery, náboženské predstavy, život v rodinách. V piatej knihe sa Eder 
venuje Moxom, ktorí prestúpili na kresťanstvo a žili v jeho redukcii. Snaží sa 
poukázať na pokrok, ktorí dosiahli takto žijúce spoločenstvá Moxov z hľadiska 
civilizačnej úrovne. Pripúšťa a pravdivo opisuje osobitosti moxických kresťa-
nov a ich zachovávanie tradícií. Značnú pozornosť venoval manželstvu 
a výchove detí. 

„Prednosti, ktoré muž vyhľadáva u ženy, s ktorou zamýšľa vstúpiť do man-
želstva, sa obmedzujú zväčša na tieto: aby vedela mužovi česať a natierať 
vlasy, koľkokoľvek a kedykoľvek sa mu to zapáči a aby milovala túto službu, 
k tomuto aby mala vždy naporúdzi vysušenú pšeničnú múku. Okrem toho aby by 
bola taká zbehlá v príprave nápoja, že by onen žltý olej, o ktorom sme hovorili 
predtým, siahal po vrch nádoby, aby každoročne šila šaty sebe a aj svojmu mu-
žovi, aby vedela maľovať, napokon, aby mala pekné telo, ak by v ten deň, ako 
sa vyberal manžel, mala nespočetné množstvo pytačov, aby si z celého toho 
zástupu vybrala jeho jediného V mužovi sa nehľadá len zručnosť v lovení 
a rybolove, ale aj nejaká osobitná náklonnosť. Tiež sa hľadí na to, či vzbudzuje 
nádej, že siatina pšenice a aj bavlny sa bude môcť v pravom čase spracovávať 
a pestovať“ (Eder 1791: 345–346). 

F. X. Eder býva v zahraničí uvádzaný ako uhorský, resp. maďarský 
etnológ, prípadne ako občan Rakúsko-Uhorska. Prebiehajúce spracovávanie 
starších dejín etnológie na Slovensku v rámci grantu VEGA by malo odstrániť 
historické vákuum nielen v tomto prípade, ale aj pri množstve iných, doteraz 
neznámych etnologických prameňov. Už v tomto štádiu výskumu možno skon-
štatovať, že v historickom vývoji etnologického myslenia nebolo územie Slo-
venska odtrhnuté od európskych trendov formovanie tejto vednej disciplíny 

                                                 
5 EDER, Francisco Javier – Breve descripción de las reducciones de Mojos traducción y edición de 
Josep M. Barnardas. Cochabamba, Historia Bolivia, 1985, CIV, 413 s. 
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a bolo v 16.–19. storočí integrálnou súčasťou stredoeurópskeho (nemeckého) 
kultúrneho okruhu. 
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Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku 
ako špecializované etnologické pracovisko 

 
Iveta Zuskinová 

 
 

V období po skončení druhej svetovej vojny vtedajšie vládne a stranícke 
inštitúcie podporovali vznik a rozvoj kultúrnych ustanovizní ako súčasť štátnej 
kultúrnej politiky. Aj v Liptovskom Hrádku sa v polovici päťdesiatych rokov 
dvadsiateho storočia sformovala skupinka nadšencov, ktorú viedla stredoškol-
ská profesorka botaniky pani Jolana Horníčková. Svojimi snahami nadviazali 
na aktivity z konca tridsiatych rokov, keď záujem vybudovať múzeum prejavila 
časť pracovníkov okresného súdu, ktorý sídlil v renesančnom kaštieli pri rovin-
nom hrade z 13. storočia. Pod vedením JUDr. J. Tetoura založili Spolok pre 
záchranu hradu a začali zhromažďovať predmety múzejného charakteru. Tieto 
sa neskôr stali súčasťou prvej Liptovskej zbierky, keď sa pre vojnové udalosti 
nádejný projekt nezrealizoval. 

Vyvrcholením aktivít Jolany Horníčkovej a jej dobrovoľných spolupracov-
níkov, medzi ktorých patril napríklad aj Peter Švorc, vtedajší pracovník Domu 
Osvety v Liptovskom Hrádku a neskorší riaditeľ Podtatranského múzea, bolo 
oficiálne zriadenie múzea ako inštitúcie. Stalo sa tak vydaním výmeru zo dňa 
17. októbra 1958 na základe uznesenia rady ONV v Liptovskom Hrádku č. 
141/58 z 18. apríla 1958 a uznesenia KNV v Žiline č. 6/1958 zo dňa 7. mája 
1958. Výmer zriadil „Okresné múzeum hornoliptovského ľudu“ s platnosťou 
od 1. januára 1959. Múzeum malo mať vlastivedný charakter s osobitným za-
meraním na kultúru ľudu Horného Liptova. Vedením múzea bola dočasne po-
verená pani Jolana Horníčková a od 1. júla 1960 nastupuje ako prvá platená sila 
Matej Boroš do funkcie riaditeľa múzea. Vzniká muzeálna rada, nákupná 
a inventarizačná komisia. V roku 1969 bola sprístupnená nová národopisná 
expozícia, ktorá zaberala celé ľavé krídlo renesančného kaštieľa. V desiatich 
miestnostiach na ploche cca 600 m² názorne a zaujímavo podávala obraz 
o ľudových zamestnaniach, remeslách, bývaní, ľudovom textile a odeve 
z celého Liptova. V závere roku 1969 nastúpila na miesto odborného pracov-
níka Iveta Cholvadtová-Zuskinová, ktorá začala externe študovať národopis na 
FF UK. Od tohto obdobia sa začala systematická zbierkotvorná a dokumen-
tačná činnosť, ktorá bola postupne rozšírená aj o oblasť vedeckovýskumnej 
práce a budovanie fotoarchívu. Začala sa pravidelná výstavná a kultúrno-
výchovná činnosť. Od 1. januára 1974 bolo Národopisné múzeum pričlenené 
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k Liptovskému múzeu v Ružomberku ako jeho národopisné oddelenie. Aj po 
tomto období si zachovalo relatívnu samostatnosť ako odborné pracovisko. 
V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia patrilo 
Národopisné múzeum medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku. Prie-
merná ročná návštevnosť dosahovala 15 000 návštevníkov čo bolo porovna-
teľné s návštevnosťou hlavnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku.  

Okrem veľkej národopisnej expozície, ktorej súčasťou bola prezentácia ľu-
dového odevu a textilu, ľudovej modrotlače, bývania, poľnohospodárstva, sa-
lašníctva, ľudového hrnčiarstva a ďalších foriem ľudovej výroby a spracovania 
prírodných materiálov, múzeum pripravovalo ročne šesť vlastných výstavných 
podujatí. V náročných pracovných podmienkach bez temperovaných expozícií 
a depozitárov sa realizovali rôzne moderné formy múzejnej práce, vyučovanie 
pre školy, tvorivé stretnutia ľudových výrobcov, na nádvorí hradu sa konali 
hradné slávnosti s kultúrnym programom, koncerty, divadelné predstavenia 
atď. V roku 1987 sa začalo so sťahovaním zbierkového fondu a pracoviska 
v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou hradu a kaštieľa. Múzeum získalo 
náhradné priestory prenájmom objektu od mesta Liptovský Hrádok, ktorý však 
poskytoval len veľmi obmedzené podmienky pre samotné pracovisko a správu 
zbierkového fondu. Depozitáre boli vybudované mimo sídla múzea – v Liptov-
skom Ondreji, Okoličnom, Bobrovci, v Liptovskom Mikuláši. Presťahovaním 
múzea do náhradných priestorov a následným odpredajom sídla múzea – hradu 
a kaštieľa do súkromného vlastníctva stratilo múzeum nielen svoje sídlo, ale aj 
možnosť pracovať s verejnosťou. 

V roku 1972 bol položený základný kameň budúceho múzea v prírode – 
Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Hoci Liptovské múzeum nebudovalo túto 
stavbu, jej investorom sa stal Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody v Banskej Bystrici, od začiatku sa stala centrom jeho záujmu. Ako bu-
dúci užívateľ sa múzeum začalo pripravovať na budovanie expozícií a do plánu 
svojich vedeckovýskumných úloh zaradilo výskumy bývania s spôsobu života 
v obciach, odkiaľ boli do múzea prevážané domy a ďalšie objekty ľudového 
staviteľstva. Keďže práve v tom období vrcholili práce na budovaní vodného 
diela Liptovská Mara a vody priehrady postupne zatápali viaceré dediny, po-
zornosť sa sústredila hlavne na tieto lokality. Bola to predovšetkým Liptovská 
Sielnica, odkiaľ bolo do múzea prevezených až päť obytných domov, tiež Lip-
tovský Trnovec a Paludza. Vo všetkých zanikajúcich obciach alebo ich častiach 
boli vykonané aj zbery predmetov pre potreby nových expozícií. Predovšetkým 
v Liptovskej Sielnici sa podarilo získať pôvodné vybavenie domov, ktoré boli 
prevezené do múzea, dôležité informácie o rodinách a ich obyvateľoch, vďaka 
čomu sa podarilo vybudovať autentické expozície zo života skutočných ľudí. 
Postupne bola výskumná práca rozšírená na viaceré lokality Liptova a stala sa 
súčasťou plánu vedeckovýskumných úloh Liptovského múzea ako úloha číslo 
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01/1975 pod názvom „Ľudový interiér v Liptove“. Práca bola ukončená záve-
rečnou správou, spracovaná aj ako téma odbornej rigoróznej skúšky a obhájená 
v roku 1981. Výsledky práce boli aj publikované v dvoch štúdiách v zborníku 
Liptov a tiež v samostatnej publikácii „Ľudový nábytok a bývanie v Liptove“, 
ktorú vydalo občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej de-
diny v roku 2001. 

Jednou z dôležitých ústavných vedeckovýskumných úloh dokumentácie 
súčasného obdobia sa stala úloha č. 12 z roku 1976 „Ľudový výtvarný prejav v 
súčasnosti“. Koncom sedemdesiatych rokov nastal vďaka podpore oficiálnych 
a profesionálnych inštitúcii výrazný rozvoj aktivít neprofesionálnych tvorcov, 
ktorí sa začali venovať umeleckému spracovaniu rôznych materiálov, dreva, 
textilu, kože kovu, atď. Múzeum začalo nielen budovať dokumentačné jed-
notky týchto tvorcov, ale aj pracovať s nimi, odborne a metodicky im pomáhať. 
Vznikol klub priateľov ľudového umenia, kde sa začínajúci tvorcovia naučili 
od skúsenejších rôzne výrobné a výzdobné techniky a získali potrebné zruč-
nosti pre prácu s rôznymi materiálmi. Okrem evidencie a dokumentácie práce 
jednotlivých tvorcov, v rámci ktorej bolo zaevidovaných viac ako 300 doku-
mentačných jednotiek, prebiehala aj výskumná práca v rámci jednotlivých ob-
lastí ľudového výtvarného prejavu. Bola to ústavná vedeckovýskumná úloha č. 
30 z roku 1981 pod názvom „Ľudový textil – Tkaniny“, v roku 1987 bola záve-
rečnou správou ukončená VVÚ „Ľudový textil – Výšivky“, v roku 1989 VVÚ 
„Paličkovaná čipka v Liptove“. 

Od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia sa začal výskum ľudového 
stravovania v Liptove. Výsledky výskumu boli spracované v publikácii „Ku-
chyňa starých materí z Liptova“, ktorú vydalo občianske združenie Spoločnosť 
priateľov Múzea liptovskej dediny v roku 1998. Pre veľký záujem bolo vydané 
aj druhé doplnené a rozšírené vydanie v roku 2004. Z týchto materiálov 
a pôvodných ľudových receptov tematicky čerpajú aj návštevnícky atraktívne 
programové podujatia zamerané na prezentáciu a propagáciu regionálnych jedál 
z kuchyne starých materí.  

Aj vďaka spolupráci so známym rezbárom, bačom a propagátorom moder-
ného ovčiarstva Petrom Slosiarom z Liptovskej Porúbky bola zaradená do 
plánu vedeckovýskumnej činnosti múzea aj úloha „Tradičné salašníctvo 
v Liptove“ (č. 29/81), ktorá bola ukončená záverečnou správou v roku 1986. 
Úloha bola rozšírená aj o tému „Chov oviec v Liptove v období po socialistic-
kej kolektivizácii pôdy a v období po roku 1989“. Výsledky výskumnej práce 
boli spracované v publikácii „Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove“, ktorú vydalo 
občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny v roku 
1999 s podporou viacerých subjektov. 

Veľkou odbornou príležitosťou pre pracovníkov Národopisného múzea v 
Liptovskom Hrádku ako pobočky Liptovského múzea v Ružomberku sa stalo 
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budovanie a sprístupňovanie Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Túto úlohu 
pochopili ako svoju „životnú pracovnú príležitosť“, jej vykonanie možno 
uviesť ako príklad dobrej tímovej práce, ako spoločný cieľ a spoločný záujem. 
Základný kameň múzea v prírode bol položený v roku 1972. Napriek tomu, že 
pôvodná štúdia počítala s výstavbou troch samostatných sídelných celkov, po 
roku 1989, keď sa pre nedostatok finančných prostriedkov definitívne zastavila 
výstavba, nebol dobudovaný ani prvý. Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody v Banskej Bystrici ako investor stavby ponúkol stavenisko 
skanzenu Liptovskému múzeu. Určitú pozitívnu a motivujúcu úlohu zohrala 
skutočnosť, že dovtedy mohli len z obďaleč sledovať výstavbu múzea a nemali 
možnosť ju pozitívne usmerniť. Keďže od začiatku verili, že budovaný areál sa 
predsa len dostane do správy múzea, robili výskumy bývania a zbery predme-
tov v obciach, z ktorých boli do múzea v prírode prevezené objekty. Vďaka 
hnutiu „Veky vekom, generácie generáciám“, ktoré bolo zamerané na zber 
predmetov pre budované múzeum, mali pripravených takmer 3000 predmetov 
získaných darom a evidovaných v osobitnom fonde pre nové expozície.  

Napriek všetkým problémom boli v rekordne krátkom čase od apríla do 
konca júla vybudované expozície v prvých šiestich drevených domoch a prví 
návštevníci prišli do múzea už 15. augusta 1991. Nielen tieto prvé mesiace, ale 
doslova prvé roky prevádzky boli skutočným bojom pracovníkov Národopis-
ného múzea v Liptovskom Hrádku, aby zo staveniska vzniklo skutočné mú-
zeum. Nielen postupné dokončievanie stavieb, budovanie expozícií, ale aj pre-
tváranie pasienkového lesa na dedinské prostredie, ustajňovanie a chov zvierat, 
boj s veternými kalamitami, výsadba stromov a kríkov. Zvlášť cenné bolo hľa-
danie vlastnej cesty v oživovaní múzea, získavanie podporovateľov, spolupra-
covníkov. Táto náročná práca výrazne stmelila pracovný kolektív, ktorému už 
v tom čase pomáhali mnohí dobrovoľníci a tiež ľudia prostredníctvom aktivít 
úradov práce. Už v tomto počiatočnom období múzeum začalo budovať strate-
gické partnerstvá, ktoré trvajú až do súčasnosti. Bola to predovšetkým spolu-
práca s komunitou a samosprávou, ale tiež s podnikateľským sektorom. Vý-
sledkom boli a sú úspešné programové podujatia ako napríklad „Nedeľa rodá-
kov“ a súťaž „O richtársku palicu“, „Poďakovanie za úrodu“, ďalej spolupráca 
so záujmovými a profesijnými skupinami verejnosti – „Požiarnická nedeľa“, 
„Včelárska nedeľa“, „Deň sv. Huberta“ a mnohé ďalšie.  

Ďalším príkladom dobrej tímovej práce je budovanie nového sídla Náro-
dopisného múzea. Začiatkom roku 2003 Žilinský samosprávny kraj kúpil pre 
Liptovské múzeum cennú historickú budovu ako nové sídlo Národopisného 
múzea v Liptovskom Hrádku. Objekt bývalého Soľného a meďného úradu 
z roku 1729, ktorý bol koncom 18. a začiatkom 19. storočia aj sídlom prefekta 
komorského úradu likavsko-hrádockého panstva, sa stal náhradou za kaštieľ pri 
vodnom hrade, ktorý pre múzeum slúžil od roku 1958 a bol predaný do súk-
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romného vlastníctva. Nové sídlo múzea bolo v havarijnom stave a vyžadovalo 
rekonštrukciu. Pracovníci prišli do budovy po odchode stavbárov v marci 2004 
a už 18. mája v tom istom roku pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí bola 
slávnostne sprístupnená prvá časť expozície a výstavné priestory. Expozícia 
bola vybudovaná nielen vďaka nadšeniu pracovníkov múzea, ale aj vďaka výz-
namnej podpore verejnosti, súkromného sektora a mesta.  

Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku sa v posledných rokoch stalo 
známym predovšetkým svojou jedinečnou nadregionálnou špecializovanou 
expozíciou známou aj ako Ovčiarske múzeum. Je výsledkom úspešného pro-
jektu v rámci grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu Ministerstva hospo-
dárstva SR, kde sa podarilo skĺbiť myšlienku vybudovania expozície pastierskej 
kultúry v netradičnom prostredí historickej budovy s prepojením na rozvoj tu-
rizmu a cestovného ruchu. Už v auguste 2004 bola podpísaná grantová zmluva 
s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na maximálnu 
čiastku podpory vo výške 50 000 EUR. Na prvý pohľad obrovský úspech, ale 
realizácia projektu mala stanovené veľmi tvrdé podmienky, ktoré preverili 
schopnosť manažmentu múzea pracovať pod tlakom a v časovej tiesni. Bolo 
potrebné nielen získať prostriedky na spolufinancovanie až vo výške 38 %, ale 
dopredu aj na DPH a predfinancovanie, s podmienkou projekt ukončiť v ter-
míne do jedného roka. Zároveň boli zmobilizované všetky sily v rámci 
pracoviska Národopisného múzea nielen v súvislosti s ukončením stavebných 
prác, ale aj s riešením interiéru, vitrín a v neposlednom rade aj úlohy spojené 
s výberom a prípravou zbierkových predmetov pre expozíciu. V tejto súvislosti 
je potrebné uviesť významný podiel občianskeho združenia Spoločnosť priate-
ľov Múzea liptovskej dediny, ktoré vypracovalo a predložilo na Ministerstvo 
pôdohospodárstva viac projektov, ktoré boli podporené celkovou čiastkou 
860 000 Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na akvizície zbierkových 
predmetov, inštalačný mobiliár a prezentačnú techniku. Podľa našich informá-
cií je Ovčiarske múzeum prvým múzeom v rámci územia Slovenska, ktoré bolo 
zrekonštruované a vybudované s podporou európskeho finančného mecha-
nizmu a s významným vkladom neziskovej organizácie a súkromného sektora. 
Za túto špecializovanú etnografickú expozíciu získalo Liptovské múzeum Cenu 
Múzeum roka 2005, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry a Zväz múzeí. Táto 
špecializovaná expozícia je úzko prepojená s expozičnou a programovou ponu-
kou Múzea liptovskej dediny, predovšetkým s podujatím „Ovčiarska nedeľa – 
Ovenálie“, ktoré sa ako mimoriadne návštevnícky atraktívny program každo-
ročne koná v poslednú májovú nedeľu. V posledných rokoch sa program rozší-
ril aj o tzv. „Valaskú školu“, zameranú na prezentáciu, popularizáciu a získanie 
zručností v jednotlivých formách ľudového umeleckého prejavu spojeného 
s pastierskou kultúrou.  
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Na pracovnej pozícii etnológa v Národopisnom múzeu v Liptovskom 
Hrádku sa počas jeho histórie vystriedalo viac osôb. Zotrvali dlhší, alebo kratší 
čas a z rôznych dôvodov odišli. Medzi významné osobnosti, ktoré doteraz udr-
žujú s múzeom dobré vzťahy a kontakty patria predovšetkým Jaroslav Čukan a 
Daniela Faklová-Komárová. Treba spomenúť aj Ľubicu Rybársku, ktorá sa po-
dieľala na tvorbe expozícií Múzea liptovskej dediny a Marcelu Čížovú, ktorá 
pracovala na aktivitách oživujúcich toto múzeum v prírode (škola tanca a nie-
ktoré programové podujatia). Okrem Jaroslava Čukana, ktorý sa aj počas krát-
keho pracovného pôsobenia v tomto múzeu aktívne venoval odbornej a vedec-
kej práci, po ostatných kolegoch v archíve nezostali záznamy z terénnych 
výskumov, s výnimkou Hany Zámečníkovej, ktorá ich počas krátkeho pracov-
ného zamestnania pred vycestovaním do cudziny niekoľko absolvovala a za-
znamenala.  

Jedinou etnologičkou, ktorá dlhodobo zostala pracovať v múzeu, je Iveta 
Zuskinová. Začínala ako lektorka, neskôr odborná pracovníčka, vedúca Náro-
dopisného múzea a v súčasnosti už riaditeľka celého Liptovského múzea so 
sídlom v Ružomberku. Okrem výkonu funkcie riaditeľky stále aktívne pracuje 
ako etnologička. Vo svojej profesii dosahuje vynikajúce výsledky nielen 
v rámci územia Slovenska, ale aj v medzinárodnom kontexte. Má bohatú publi-
kačnú, prednáškovú a vzdelávaciu činnosť. Zúčastňuje sa vedeckých a odbor-
ných podujatí, je členkou Asociácie európskych múzeí v prírode. V rokoch 
1997–2005 vykonávala funkciu predsedníčky Zväzu múzeí na Slovensku, od 
roku 2000 je prezidentkou Únie múzeí v prírode, ktorá združuje všetkých desať 
skanzenov v rámci Slovenska. Je aj členkou Rady pre nehmotné kultúrne 
dedičstvo pri Ministerstve kultúry SR, členkou vedeckých rád viacerých 
múzejných ustanovizní a členkou redakčných rád rôznych odborných periodík. 
V roku 1994 založila nadáciu, ktorá sa neskôr preregistrovala na občianske 
združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny. Ako z pomenovania 
vyplýva, prvotným poslaním združenia bolo napomáhať rozvoju pribylinského 
múzea v prírode, v ktorom uskutočnilo viac projektov zameraných na budov-
anie a revitalizáciu stavieb a areálu. V posledných rokoch významne finančne 
a materiálne podporuje aj Národopisné múzeum a budovanie jeho expozícií. 
V súčasnom období pracuje na projekte Domu remesiel, ktorý vzniká v areáli 
múzea v Liptovskom Hrádku a bude slúžiť na podporu a rozvoj jeho odborných 
kapacít.  
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Okolnosti vzniku Slovenskej národopisnej spoločnosti 
(Na základe osobných spomienok) 

 
Ján Podolák 

 
 
Polstoročné výročie založenia Slovenskej národopisnej spoločnosti je 

vhodnou príležitosťou k tomu, aby sme si pripomenuli nielen dobu, v ktorej 
spoločnosť vznikala, ale aj niektoré okolnosti, ktoré či už pozitívne, alebo ne-
gatívne ovplyvňovali túto významnú udalosť v dejinách slovenského národo-
pisu. Ja si pripomínam túto udalosť na základe osobných spomienok, doplne-
ných o zápisy v mojich diároch a o niektoré údaje obsiahnuté v jednej stručnej 
správe o založení spoločnosti, ktorú som vtedy publikoval v Slovenskom náro-
dopise (Podolák 1958). 

Keď hovoríme o akejkoľvek udalosti z 50. rokov 20. storočia, nemôžeme 
opomenúť hlavnú udalosť našich národných dejín tých čias – politický prevrat 
v Československu vo februári 1948, ktorým sa v štáte nastolil totalitný systém. 
Tento prevrat zasiahol do všetkých oblastí hospodárskeho a sociálneho života, 
ale i kultúry a vedy v krajine. Revolučné zmeny v oblasti vedy na Slovensku 
znamenali buďto úplnú likvidáciu dovtedy jestvujúcich ustanovizní, alebo ich 
reorganizáciu v súlade s novými požiadavkami štátnej moci. Pre vtedajšie po-
mery v slovenskej vede bolo charakteristické, že v porovnaní so situáciou 
v Čechách najmä spoločenskovedné disciplíny boli obviňované z buržoázneho 
nacionalizmu. Obvinenie z tohto „protištátneho zločinu“ malo za následok nie-
len dočasnú stagnáciu vo vedeckom bádaní, ale zanechalo aj negatívne stopy, 
ba v mnohých prípadoch priam tragické následky v živote jednotlivcov a celých 
rodín. Najviac utrpeli pronárodne orientované vedecké a kultúrne ustanovizne 
a najmä ich výsledky z obdobia prvej Slovenskej republiky. Ak by sme pri pí-
saní dejín národopisnej vedy na Slovensku nebrali do úvahy tieto skutočnosti, 
postupovali by sme v rozpore s odhaľovaním pravdy. 

K akým zmenám došlo vo vývoji slovenskej národopisnej vedy na začiatku 
50. rokov 20. storočia? Už v roku 1949 boli politickým rozhodnutím zrušené 
vedecké odbory Matice slovenskej a medzi nimi aj Národopisný odbor. Tento 
krok sa oficiálne odôvodňoval tým, že v činnosti vedeckých odborov sa pesto-
val buržoázny nacionalizmus ohrozujúci jednotu štátu. Agenda zrušeného Ná-
rodopisného odboru (spolu a archívom) sa mala preniesť z Matice do Sloven-
skej akadémie vied a umení (SAVU) – založenej v období prvej Slovenskej 
republiky – kde od roku 1946 existoval Národopisný ústav. Lenže z rovnakých 
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politických dôvodov ako matičný odbor v Martine bol v roku 1951 zrušený aj 
Národopisný ústav SAVU v Bratislave. Časť pracovníkov ústavu bola prepus-
tená z práce a zvyšok bol preradený do Národopisnej sekcie Historického ús-
tavu SAVU. Takýto stav pretrvával až do roku 1953, keď sa z Národopisnej 
sekcie Historického ústavu utvoril Národopisný kabinet Slovenskej akadémie 
vied (SAV) a o dva roky neskôr samostatný Národopisný ústav. Keďže ani vte-
dajší riaditeľ ústavu J. Mjartan ani jeho zástupca a tajomník J. Podolák neboli 
členmi komunistickej strany, politické postavenie tohto centrálneho akademic-
kého pracoviska v totalitnom systéme bolo veľmi neisté. Na úspešnom preko-
návaní politických prekážok pri zakladaní a počiatočnom rozvíjaní ústavu v 50. 
rokoch mala hlavnú zásluhu (a to ešte i pred svojím nastúpením do funkcie ria-
diteľky) B. Filová. Predovšetkým ona presadila na politických fórach založenie 
Národopisného ústavu SAV, čím sa dosiahlo, že dovtedy neuznávanému náro-
dopisu bol priznaný status zrovnoprávnenej marxisticky orientovanej spoločen-
skovednej disciplíny na Slovensku. K posilneniu autority tohto vedného odboru 
prispeli však aj nové vedeckovýskumné úlohy ústavu, zamerané na zmeny 
v tradičnej ľudovej kultúre a spôsobe života na družstevnej dedine (Horehronie 
– vedúci J. Podolák) a na spôsob života baníkov (Žakarovce – vedúca B. Fi-
lová). 

V polovici 20. storočia dosiahol národopis na Slovensku aj ďalší pozitívny 
výsledok. Bolo ním obnovenie výučby v Národopisnom seminári Slovenskej 
univerzity v Bratislave. Od roku 1947 sa v tomto seminári prednášal národopis 
zásluhou prvých dvoch slovenských docentov R. Bednárika (ktorý prednášal 
etnografiu) a A. Melicherčíka (ktorý mal prednášky z folkloristiky). Tým sa 
vytvorili podmienky pre univerzitné vzdelávanie etnografov a folkloristov na 
Slovensku. 

Roku 1950 – teda pred začiatkom zásadných zmien v slovenskej národo-
pisnej vede – národopisnú obec u nás tvorili títo profesionálni etnografi 
a folkloristi: Ján Mjartan (1902), Rudolf Bednárik (1903), Miroslav Huska 
(1905), Andrej Polonec (1906), Rudolf Žatko (1913), Andrej Melicherčík 
(1917), Mária Kosová (1918) a Soňa Kovačevičová (1921). Okrem nich pôso-
bil v Slovenskom národnom múzeu v Martine Ján Geryk (1892), ktorý bol pô-
vodným povolaním učiteľ, a z Maďarska k nám prišiel ako slovenský repatriant 
Michal Markuš (1912). K týmto „starším“ pracovníkom – najstarší profesio-
nálny etnograf J. Mjartan mal roku 1950 48 rokov – pribudli roku 1952 prví 
povojnoví absolventi národopisu (končiaci štúdium získaním titulu PhDr.): Ján 
Podolák (1926), Ester Plicková (1928) a Viera Gašparíková (1928). V nasledu-
júcom roku končili štúdium postupne: B. Barabášová-Filová, S. Burlasová, E. 
Horváthová, J. Pátková, V. Nosáľová, A. Elscheková a postupne ďalší. Časť 
týchto mladých národopiscov pôsobila ešte pred ukončením štúdia na 
pracoviskách akadémie, ostatní sa umiestnili v múzeách a iných kultúrnych 
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ustanovizniach (ÚĽUV, Slovenský dom ĽUT, redakcie niektorých vydavateľ-
stiev a pod.). Keďže odborne erudovaných etnografov a folkloristov bol stále 
nedostatok, niektoré pracovné miesta v národopise obsadzovali aj absolventi 
z príbuzných vedných disciplín (najmä historici a jazykovedci). 

Postupne s pribúdaním počtu členov slovenskej národopisnej obce už v 50. 
rokoch sa ukazovala potreba širšej organizácie, na pôde ktorej by sa mohli 
stretávať a koordinovať svoje činnosti nielen profesionálni etnografi a folklo-
risti, ale aj iní záujemcovia o skúmanie tradičnej ľudovej kultúry. U susedných 
národov (najmä Maďarov, Poliakov a Rakúšanov) spĺňali takýto cieľ 
národopisné spoločnosti, ktoré tam mali už polstoročnú tradíciu. Podobne aj 
v Čechách plnila takúto funkciu „Národopisná společnost českoslovanská“, 
založená koncom 19. storočia. Slovenskí národopisci preto uvítali iniciatívu 
Československej i Slovenskej akadémie vied v zakladaní výberových vedec-
kých spoločností, a to najmä v tých vedných odboroch, kde takéto spoločnosti 
ešte neboli. Národopisný ústav SAV pod vedením J. Mjartana – v úzkej spolu-
práci s národopisnými inštitúciami v Čechách – pristúpil roku 1957 k príprave 
na založenie celoštátnej národopisnej spoločnosti, v ktorej by Slováci mali 
svoju vyčlenenú časť. Vedenie SAV vymenovalo za týmto účelom Slovenský 
prípravný výbor v zložení: predseda J. Mjartan, tajomník J. Podolák a členovia 
M. Markuš, R. Bednárik, B. Filová, S. Kovačevičová, A. Pranda, M. Huska 
a R. Žatko. Predseda a tajomník slovenského výboru boli súčasne slovenskými 
zástupcami v celoštátnom prípravnom výbore v Prahe. 

Príprava zakladajúceho valného zhromaždenia národopisnej spoločnosti sa 
začala v roku 1957. Pravidelné spoločné rokovania slovenského i celoštátneho 
prípravného výboru sa konali na Prezídiu ČSAV v Prahe. Slovenský prípravný 
výbor zastupoval na týchto rokovaniach väčšinou tajomník, ktorý mal za úlohu 
tlmočiť a obhajovať požiadavky slovenského výboru. Hlavným problémom na 
spoločných rokovaniach boli stanovy spoločnosti. Komisia pre vedecké spoloč-
nosti pri ČSAV v Prahe, ktorá pracovala pod predsedníctvom hlavného ideo-
lóga KSČ akademika Z. Nejedlého, schválila rámcové stanovy, ktoré platili 
záväzne pre všetky vedecké spoločnosti. Pre národopis z toho vyplývalo, že sa 
utvorí jednotná celoštátna spoločnosť, v ktorej budú slovenskí národopisci tvo-
riť iba nesamostatnú časť. Názov tejto novej spoločnosti mal byť „Spoločnosť 
československých národopiscov – Slovenská pobočka v Bratislave“. My sme 
s týmto návrhom nesúhlasili a žiadali sme prijať názov „Slovenská národopisná 
spoločnosť“. Nejedlý považoval každú takúto odchýlku od českého návrhu sta-
nov za nebezpečný prejav slovenského buržoázneho nacionalizmu, ktorý vedie 
k politickému separatizmu. Tajomníčka celoštátneho prípravného výboru D. 
Stránská, verná Masarykovej idei jednotného československého národa, bola 
proti slovenskému návrhu. Predseda prípravného výboru K. Chotek zaujímal 
voči slovenskému návrhu umiernenejšie stanovisko. Po niekoľkých bezvýsled-

 

 83

ných rokovaniach sa Mjartanovi podarilo prehovoriť svojho bývalého profesora 
Chotka, aby súhlasil s naším návrhom názvu „Slovenská národopisná spoloč-
nosť“. Oficiálne odsúhlasenie tohto názvu bolo však podmienené udelením 
výnimky zo stanov vedeckých spoločností v Československu. My sme Chotka 
ubezpečili, že napriek tomuto „slovenskému“ názvu budeme spolupracovať 
s českými kolegami ako doteraz: budeme ich pozývať na naše kolektívne vý-
skumy, budeme s nimi rátať ako so spoluautormi našich kolektívnych prác 
a budeme naďalej popularizovať výsledky ich práce v našich periodikách (čo 
som prisľúbil za redakciu Slovenského národopisu). Vybojovanie názvu „Slo-
venská národopisná spoločnosť“ v zložitej politickej situácii, keď aj vo vede 
prebiehal boj proti slovenskému buržoáznemu nacionalizmu, sme považovali za 
najväčší úspech Prípravného výboru SNS. Bolo mi trpko, keď som sa dozvedel, 
že po takmer päťdesiatročnom trvaní bol tento názov našej spoločnosti zrušený. 
Od iniciátorov tohto činu to bol neuvážený krok, s ktorým sa ako jeden zo za-
kladateľov spoločnosti do smrti nezmierim. Napokon mám k tejto čiernej ka-
pitole v dejinách spoločnosti ešte jednu poznámku. Je pozoruhodné, že argu-
menty proti slovu „slovenská“ v názve spoločnosti, ktoré odzneli pred polstoro-
čím na pražských rokovaniach, sa vo svojej podstate nelíšili od tých, ktoré sa 
vyslovili za odstránenie tohto slova z názvu spoločnosti o 50 rokov neskoršie. 
Rozdiel bol iba v tom, že názov „Slovenská národopisná spoločnosť“ sa ťažko 
vybojoval v Prahe v súbojoch s Neslovákmi a ľahko sa zrušil Slovákmi 
v podmienkach Slovenskej republiky ako suverénneho demokratického štátu. 

Zakladajúce valné zhromaždenie Slovenskej národopisnej spoločnosti sa 
konalo dňa 6. mája 1958 v Bratislave. Do tohto termínu sa prihlásilo za členov 
44 etnografov, folkloristov, ale i amatérskych sympatizantov a zástupcov prí-
buzných vedných disciplín, čo iba posilnilo vážnosť tejto organizácie. 
Z historikov sa prihlásili napríklad prof. A. Húščava a prof. V. Ondrouch, 
z geografov prof. J. Martinka, z jazykovedcov V. Latta a z iných profesií naprí-
klad mladý nádejný filmár M. Slivka. Valné zhromaždenie slávnostne otvoril 
a hlavný prejav predniesol predseda Prípravného výboru SNS J. Mjartan. Po-
ďakoval sa vedeniu SAV za možnosť založiť si prvé dobrovoľné združenie 
vedeckých a odborných pracovníkov v dejinách slovenského národopisu. Po-
tom načrtol hlavné úlohy spoločnosti. Mali sa riešiť predovšetkým problémy, 
ktorým sa z akýchkoľvek príčin nevenuje pozornosť na hlavných národopis-
ných pracoviskách. Na prvom mieste zdôraznil potrebu prikročiť k príprave 
národopisného atlasu. Ďalej zdôrazňoval potrebu pomáhať národopisnej muze-
ológii. Spomenul, že chýba popularizácia výsledkov našej práce. Vzorom by 
mohlo byť vydávanie časopisu Český lid, príklady pre prácu spoločnosti by 
sme mali hľadať v Maďarsku, Poľsku a Rakúsku. Po prednáške J. Mjartana boli 
schválené stanovy Slovenskej národopisnej spoločnosti. Zvolený bol prvý vý-
bor SNS, ktorého členmi sa stali: M. Markuš, J. Mjartan, M. Huska, R. Bedná-
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rik, J. Podolák, B. Filová, A. Pranda, A. Polonec a J. Michálek. Na osobitnom 
zasadnutí výboru sa prijala zásada, aby jeho hlavní funkcionári (okrem J. 
Mjartana) neboli pracovníkmi SAV. Za predsedu bol zvolený M. Markuš, za 
podpredsedu J. Mjartan, za tajomníka J. Michálek a za hospodára A. Pranda. 

Z hľadiska dnešného hodnotenia počiatkov Slovenskej národopisnej spo-
ločnosti je dôležité, ako sa v tom čase chápalo poslanie tejto vedeckej spoloč-
nosti a ako sa to odrážalo v koncipovaní jej dlhodobých plánov. Hlavný dôraz 
sa kládol na perspektívnu prípravu národopisného atlasu. V prvej etape sa mali 
preštudovať atlasové práce v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Juhoslávii, prípadne 
v iných krajinách, kde sa v tejto oblasti dosiahli pozitívne výsledky. Na riešenie 
týchto úloh sa ako prvá schválila už na valnom zhromaždení Komisia pre náro-
dopisný atlas. Za jej vedúceho bol navrhovaný J. Podolák. Navrhovaný opono-
val tým, že ak treba v prvom funkčnom období predovšetkým zbierať skúse-
nosti z atlasovej práce v zahraničí, vedúcim by mal byť M. Markuš, ktorý po-
zná situáciu v Maďarsku. Preto za vedúceho komisie bol zvolený M. Markuš 
a jeho zástupcom sa stal J. Mjartan (ktorý vďaka svojim osobným kontaktom 
s prof. Gajekom pozná atlasové práce v Poľsku). Ako druhá sa utvorila Komisia 
pre národopisnú terminológiu. V diskusii sa nastolil problém pracovnej náplne 
tejto komisie. Ukazovali sa tri možné smery činnosti. Ak by sa mala skúmať 
iba národopisná terminológia v užšom zmysle, na práci by sa mali podieľať 
predovšetkým jazykovedci (napríklad na čele s A. Prandom). Ak by sa mali 
skúmať názvy javov ľudovej kultúry podľa metódy „Wörter und Sachen“, 
v takom prípade by sa činnosť komisie mala úzko koordinovať s prácami na 
príprave atlasu. Tretiu možnosť predstavovala práca na príprave národopisného 
slovníka. J. Podolák navrhoval použiť ako vzor Národopisný slovník od R. 
Beitla (Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Stuttgart 1955), ktorý by do-
časne nahrádzal Národopisnú encyklopédiu. Za vedúceho komisie bol zvolený 
J. Podolák, za jeho zástupcu A. Pranda. V prvej etape sa mali v rámci komisie 
zbierať skúsenosti zo slovníkových prác národopisných v zahraničí. Ako tretia 
sa utvorila Komisia muzeologická. Jej vedením bola poverená S. Kovačevičová, 
za zástupcu vedúcej bol zvolený Š. Apáthy. Cieľom komisie bolo podporovať 
národopisnú prácu v múzeách. Napokon sa utvorila Komisia pre štúdium fol-
klóru, ktorá začala pracovať pod vedením A. Melicherčíka a jeho zástupcu R. 
Žatka. Úlohou komisie bolo zintenzívniť výskumy folklóru. 

Prvý výbor SNS pôsobil vo svojom zložení celé prvé funkčné obdobie. 
Výnimku tvorila funkcia tajomníka, ktorú krátko po začatí funkčného obdobia 
začal vykonávať A. Pranda. Aj komisie pracovali v tomto funkčnom období 
v pôvodnom zložení. Pracovná náplň komisií sa postupne spresňovala a prispô-
sobovala aktuálnym potrebám vedy a spoločnosti. Najsilnejšiu životnosť už od 
počiatku prejavovali komisie pre atlas a pre národopisnú terminológiu. Obidve 
sa však začali postupne zbližovať, až úplne splynuli a zamerali sa na potreby 
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atlasu a perspektívne aj na národopisnú encyklopédiu. Vo výbore sa už od 
počiatku uvažovalo o perspektívnom prijímaní význačných zahraničných 
vedcov za čestných členov SNS. Utváranie regionálnych pobočiek malo prísť 
na rad až neskoršie, keď sa organizačne ustáli práca centrálneho sekretariátu 
a činnosť komisií. Hlavným cieľom všetkých zložiek spoločnosti zostávalo 
však intenzívne skúmanie a dokumentačné spracúvanie tradičnej ľudovej kul-
túry, ktorú ako súčasť kultúrneho dedičstva bolo treba zachovať, chrániť 
a rozvíjať pre potreby ďalšieho zdravého vývinu národa. 

Na záver si dovoľujem vyjadriť úprimné želanie na adresu mladých členov 
spoločnosti. V 50. rokoch 20. storočia – v podmienkach zložitej politickej situ-
ácie – sme dokázali prekonávať nesmierne ťažké prekážky najmä vďaka tomu, 
že sme boli jednotní a že motiváciou našej spoločnej práce boli vyššie ciele ako 
len parciálne pracovné záujmy jednotlivcov. Bol by som šťastný, keby takéto 
vyššie ciele sledovala aj generácia mojich žiakov a ich žiakov, najmä keď im to 
umožňujú podmienky slobodného rozvoja vedy v systéme demokracie. 
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Slovenská národopisná spoločnosť SAV / Národopisná 
spoločnosť Slovenska  

vo svetle zahraničných kontaktov 
 

Magdaléna Paríková 
 
 

V čase prípravy konferencie venovanej 50. výročiu založenia Národopisnej 
spoločnosti Slovenska (NSS)1 som zvažovala, či zámer napísať krátke poob-
hliadnutie venované zahraničným kontaktom tejto jubilujúcej inštitúcie nie je 
reálne, a to pre prípadné sporé údaje k tejto kapitole činnosti spoločnosti. 
Priznám sa, že na odvahe predsa len napísať, mi pridali vlastné skúsenosti vy-
plývajúce z dlhoročného členstva, začínajúceho v čase ukončenia vysokej 
školy, ale najmä z troch funkčných období, ktoré som strávila na čele Náro-
dopisnej spoločnosti Slovenska. Aj keď sa istý čas zdalo, že perspektíva jej 
ďalšej existencie bola najmä z dôvodov nedostatku finančných dotácií nie 
veľmi žičlivá, zámer opierajúci sa o názor väčšiny členskej základne nepri-
pustiť jej zánik, napokon prevážil. Vo veľkej miere prispeli k tomu veľakrát aj 
naši zahraniční kolegovia, ktorí ostali s nami v pravidelnom kontakte, so záuj-
mom prichádzali na Slovensko a pri mnohých príležitostiach adresovali pozva-
nia na nimi organizované odborné podujatia. Ukázalo sa vtedy, ako aj pri iných 
príležitostiach, že napriek pôvodnému poslaniu a programovej idei formulova-
nej pri vzniku Slovenskej národopisnej spoločnosti, medzi ktorými zahraničná 
spolupráca nemala v rebríčku cieľov prioritu, žila táto inštitúcia nielen v pove-
domí domácej členskej základne, ale i v zahraničí.  

Ak sledujeme publikované a archivované pramene k dejinám NSS, už od 
začiatku jej existencie (po založení roku 1958) sa pri jednotlivých aktivitách 
stretávame s podujatiami, ktoré sa opierali o medzi inštitucionálnu spoluprácu 
vyplývajúcu nielen z partnerstva akademických pracovísk, ale i muzeálnej koo-
perácie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Svoj zástoj zohrávali aj univer-
zitné pracoviská, pravda najmä vtedy, ak na nich pôsobili členovia spoločnosti 
a najmä čelní predstavitelia jej výboru. Tak ako nejedenkrát k tomu prispievali 
zaiste odborné zámery jednotlivých bádateľov (etnografov a folkloristov) koor-
dinované vedeckým ústavom SAV a touto stavovskou organizáciou, ktorej 
členmi boli okrem odborných pracovníkov na poli etnografie a folkloristiky, ale 
najmä v prvých desaťročiach početní odborníci z iných spoločensko-vedných 

                                                 
1 Od svojho založenia do roku 2003 Slovenská národopisná spoločnosť. 
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disciplín, ako aj dopisovateľov, zberateľov prispievajúcich do archívu spoloč-
nosti. 

Rozvoju zahraničnej spolupráce priali aj osobnostné danosti prvých pred-
sedov spoločnosti, dr. M. Markuša a prof. J. Mjartana, ktorých dávnejšie kole-
giálne kontakty predovšetkým s generačnými spolupracovníkmi v susedných 
krajinách napríklad v Maďarsku boli známe vo vedeckej obci. K analogickej 
spolupráci, opierajúcej sa o pravidelné informácie o bádaní v okolitých kraji-
nách, stimulovanej pravidelnými odbornými kontaktmi (najmä v súvislosti 
s výskumným a študijným zameraním na rovnaké etnografické a folkloristické 
témy) dochádzalo so severným „susedom“ Slovenska s Poľskom. Rozvíjanie 
odborných kontaktov medzi vedeckými inštitúciami, vedeckými pracovníkmi 
a múzeami vyústilo aj podpísaním oficiálnej spolupráce a vzájomnou dohodou 
s Polskim Towarzsystwom Ludoznawczym (1973) a Magyar Néprajzi Társaság 
(1981) – spoločnosťami, založenie ktorých siaha do skoršieho obdobia. Napo-
kon spolupráca pretrváva až do súčasnosti. 

Intenzitu týchto kontaktov podporovala i skutočnosť, že NSS, ktorá bola 
inštitucionálne spätá s akademickým národopisným pracoviskom, bola prí-
tomná, a tak povediac i  prizvaná k spolupráci na mnohých vedecko-vý-
skumných úlohách za celé obdobie existencie organizačnej štruktúry vedeckého 
výskumu existujúceho pod názvom „Štátny plán základného vedeckého vý-
skumu“ (známeho pod skratkou ŠPZV), neskôr k problematike riešenej i v rám-
ci nového grantového systému. Tieto formy kooperácie sa prjavili pre-
dovšetkým v podobe príspevkov, ktoré odzneli na vedeckých podujatiach pub-
likovaných (neraz v participácii zahraničných kolegov) na stránkach periodika 
Národopisné informácie, neskôr Etnologické rozpravy. 

Spoluprácu vedy a NSS podporovali tiež pravidelné dotácie pre vedecké 
spoločnosti (teda i NSS) zo strany SAV. Využívali sa nielen na publikovanie, 
ale aj pri pozývaní zahraničných hostí na odborné podujatia, predovšetkým pri 
príležitosti Valných zhromaždení spojených s konferenciou. Pre členov výboru 
spoločnosti bolo cťou môcť na tieto podujatia prizvať zahraničných hostí 
a podieľať sa na úhrade ich pobytu na Slovensku. Ak sledujeme programy 
týchto konferencií okrem dlhoročných hostí našich kolegov z Maďarska 
a Poľska pribudla po roku 1989 odborná komunita kolegov z Rakúska – členov 
Österrechische Volkskunde Gesellschaft, ktorej predseda prof. Beitl udržial už 
predtým s našimi kolegami čulé odborné kontakty. 

Ak máme načrieť do minulosti zahraničných aktivít NSS, nie je možné ne-
spomenúť okrem spolupráce s analogickými vedeckými spoločnosťami v Poľ-
sku, Maďarsku a Rakúsku, ktoré vyplývali z riešenia aktuálnych vedecko-
výskumných projektov v podmienkach a rámcoch oficiálnej medzinárodnej 
spolupráce, z ranných rokov existencie spoločnosti uchovali v povedomí kon-
takty s kolegami nielen z Maďarska, Poľska, ale aj Ukrajiny a Rumunska, ktoré 
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nadväzovali na dlhodobú spoluprácu vedeckých pracovníkov riešiacich multi-
tematicky štruktúrované porovnávacie výskumy v rámci projektu „Medziná-
rodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu“. K týmto kon-
cepciám medzinárodnej spolupráce patrili i ďalšie projekty vtedajšieho Náro-
dopisného ústavu SAV, súčasného Ústavu etnológie SAV. Ak rezumujeme 
spoluprácu so zahraničím, nemožno vynechať ani pravidelné kontakty s Vý-
skumným ústavom Slovákov v Békešskej Čabe, ktorého riaditeľka patrila 
k častým hosťom na Slovensku a naša účasť a vedecká participácia najmä na 
letných výskumných táboroch a vedeckých podujatiach patrila od ich začiatku 
až do súčasnosti ku každoročným.  

Je azda paradoxné konštatovať, že najmladším ohnivkom v reťazci spolu-
pracujúcich inštitúcií v zahraničí pribudli naši milí kolegovia z Českej národo-
pisnej spoločnosti. Priniesla to historická a geopolitická realita na počiatku 90. 
rokov 20. storočia. Tešíme sa našej spolupráci a naše dlhodobé kontakty inten-
zívne odovzdávané viacerými generáciami prinášajú obojstranný úžitok. Naše 
odborné „spojenectvo“ v spoločnej vedeckej komunite radi zúročujeme. 

Mnohé z týchto vedeckých projektov obohatili heuristickú bázu našej 
vedy. Ak aj nie sú výsledky výskumov s podielom zahraničných bádateľov 
dokumentačne registrované v archíve NSS, výsledky porovnávacieho výskumu 
v multikultúrnom zornom uhle sú publikované v slovenských a medzinárod-
ných odborných zborníkoch, odborných publikáciách.  

Národopisná spoločnosť Slovenska reflektovala vo svojej odbornej aktivite 
i vedeckú prácu významných osobností vedeckej komunity v medzinárodných 
reláciách. Pri príležitosti pravidelných Valných zhromaždení a odborných stret-
nutí – v intervale 3 rokov – si uctila podiel významných osobností slovanskej 
a stredoeurópskej etnológie menovaním zahraničných čestných členov NSS. 
Medzi týmito sú mená M. Gavazziho – vedca spájajúceho slovanský a stredo-
európsky kultúrny priestor, prof. Simonides, prof. Guseva, prof. Putilova, prof. 
Ujváryho. Sekciu čestných zahraničných členov spoločnosti obohatilo ocenenie 
výsledkov práce prof. Divičanovej, prof. Beneša, prof. Frolca, a nie na posled-
nom mieste našich rakúskych kolegov členov Österreichische Gesellschaft für 
Volkskunde prof. Beitla, dr. B. Mersich-Tobler, dr. Mayer. 

Úctu k výsledkom slovenskej vedy, organizačným aktivitám a zástoju Ná-
rodopisnej spoločnosti Slovenska v štruktúre vedeckých, muzeálnych a vzdelá–
vacích inštitúcií na Slovensku ocenilo i zahraničie udelením čestného členstva 
viacerým kolegom zo strany partnerských vedeckých spoločností, tak ako 
v prípade našich kolegov vždy za konkrétne publikačné a vedecko-organizačné 
výsledky na poli našej vednej disciplíny. Ak si pripomíname „abrahámoviny“ 
Národopisnej spoločnosti Slovenska, tak možno udeliť satisfakciu tomuto 
stavovskému združeniu, ktoré napriek svojim primárnym cieľom formulova-
ným pri založení ponúklo i priestor k udržaniu kontaktov s našimi kolegami 
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v zahraničí. Konštatujem to v presvedčení, že k tomu neprispela len dobrá vôľa 
tých, ktorí stáli na jej čele, ale aj všetci jej členovia.  

Avšak bez ponúknutej a konštruktívnej spolupráce zo strany riaditeľov 
akademického etnologického pracoviska by niekoľko desaťročí trvajúca od-
borná a organizačná ambícia Národopisnej spoločnosti Slovenska nenašla nie-
len uplatnenie, ale i status, ktorý počas svojej existencie dosiahla v kolektíve 
49-vedeckých spoločností Slovenskej akadémie vied (dnes občianskych zdru-
žení).  

Ak záverom uvediem, že sa mnohé z kolegiálnych kontaktov pretavili 
v kontakty priateľské, moji kolegovia mi zaiste dajú za pravdu. Prajem výboru 
Národopisnej spoločnosti mnoho dobrých podnetov k spolupráci s kolegami 
v zahraničí a verím, že pri ďalšom jubileu bude aj v tejto aktivite o čom písať. 



Etnologické rozpravy 2/2008                                                                                materiály 
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Oldřich Sirovátka a slovenská folkloristika  
v 70. a 80. letech 20. století1 

 
Andrea Zobačová 

 
  

Když se v listopadu 1995 uskutečnil seminář K dejinám slovesnej folklo-
ristiky, z něhož posléze vyšel stejnojmenný sborník, začalo v tehdejším Ústavu 
pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Brně intenzívní zpracovávání Sirovát-
kovy vědecké pozůstalosti, které je dnes v podstatě ukončeno.2 Svým příspěv-
kem chceme (prozatím jen velmi okrajově a nesměle) dostát jednomu z tehdej-
ších požadavků Milana Leščáka, a sice pokračovat ve výzkumu dějin slovenské 
folkloristiky mimo jiné zpracováním díla jednotlivých osobností (Leščák 1996: 
9). Leščákovo jméno se na úvod tohoto pojednání výborně hodí, a to ze dvou 
důvodů. Jednak je to v dlouhém zástupu vážených osobností ze Slovenska – 
Sirovátkových kolegů a přátel, právě on, kdo se opakovaně ke svému tvůrčímu 
vztahu s Oldřichem Sirovátkou vrací (Leščák 1985, 1993, 1998). Vedle ocenění 
jeho lidských a vědeckých kvalit lituje plánovaných projektů (např. o anek-
dotě), které už neuskutečnili (Leščák 2000: 331). Za druhé byli spoluautory 
úspěšné a v mnohém dosud platné publikace Folklór a folkloristika. O ľudovej 
slovesnosti (Leščák – Sirovátka 1982). Někdejší kooperaci M. Leščák uměl 
využít: o závěry zde formulované se v mnohém opřel při psaní knihy O asimi-
lácii folklórnej a literárnej komunikácie (Leščák 2001: 6). Tento soubor studií 
posloužil jako jedno z východisek předkládaného referátu. Kromě toho osobní 
pohled a hodnocení Sirovátkova přínosu oboru nacházíme také v článku k 60. 
narozeninám (Burlasová 1985) i nekrologu v revui Ethnologia Slovaca et Sla-
vica, který jej charakterizuje jako vzácného a cílevědomého „zprostředkova-
tele“ (wertvoll und zielbewusst „Vermittler“) mezi tradicí české a slovenské 
folkloristiky (Krekovičová 1992–1993: 346). 

 Podstatným prvkem tohoto pojednání je příloha sestavená na základě Si-
rovátkova osobní fondu, z něhož bylo vybrány akce nejrůznějšího charakteru 
(konference, semináře a sympozia),3 uspořádané především v letech 1970–1989 
                                                 
1 Tato práce vznikla v rámci výzkumného projektu Kulturní identita a kulturní regionalismus 
v procesu formování etnického obrazu Evropy, č. AVOZ 90580513. 
2 Fond byl zpracován v rámci grantového projektu „Počítačové zpracování osobního fondu a 
knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc.“ (reg. č. B0058901) a je uložen jako v Etnologickém 
ústavu AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno, sign. R 9 (dále jen R 9). 
3 Zobačová 2004: oddíl III.B (Účast na konferencích a jiných akcích, autorství pořadů a podobné 
aktivity). 
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(s přesahem do 60. a začátku 90. let) slovenskými národopisnými pracovišti, 
především Národopisným ústavem SAV a do výčtu zařazena i některá větší 
zasedání Mezinárodní komise pro studium lidové kultury oblasti Karpat a 
Balkánu.4 K těmto rozmanitým setkáním jsou přiřazeny publikační výstupy a 
soupis doplněn o dalších studie a články (recenze nikoli); jmenované práce 
najdeme především ve Slovenském národopise, mezinárodní revui Ethnologia 
Slavica, dalších odborných periodikách či samostatných sbornících. Tematicky 
se v nich Sirovátka zaměřoval na folklor z rozmanitých úhlů pohledu – 
folklorismus, vztahy k literatuře, současnost a ekologie folkloru. Zbojnickými 
tradicemi a poměrem české a slovenské balady se zabýval ve třech příspěvcích 
společně s Martou Šrámkovou. Mnohé z těchto prací se staly součástí 
doktorské dizertace (Sirovátka 1996) nebo publikace Folkloristické studie 
(Sirovátka 2002).  

Roku 1959 se Národopisný ústav SAV stal sídlem sekretariátu Meziná-
rodní komise pro studium lidové kultury oblasti Karpat a Balkánu (zkratka 
MKKKB),5 vzniklé ze společného jednání zástupců Instytutu Historii Material-
nej PAN a NÚ SAV.6 Za první doklad Sirovátkovy účasti na její práci možno 
považovat referát ve sborníku Ľudová kultúra v Karpatoch (vyd. 1972). Zde se 
věnoval zbojnické tematice, stejně jako v naprosté většině dalších příspěvků k 
činnosti Komise, tištěných nejčastěji ve Slovenském národopise či publikaci 
Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti (vyd.1980).7 Uvedené zamě-
ření souvisí se Sirovátkovou participací na syntéze o folkloru se zbojnickou 
tematikou v karpatsko-balkánské oblasti. Její koncepci zpracovala sovětská 
sekce MKKKB (Boris N. Putilov), rámcový návrh jako slovo do diskuse před-
ložila Viera Gašparíková, vedoucí subkomise pro slovesný folklór českosloven-
ské sekce MKKKB a koordinátorka prací na projektu z naší strany.8 Na konfe-

                                                 
4 Zobačová 2004: oddíl IV.B (Členství v domácích, zahraničních a mezinárodních organizacích). 
5 Původní název zněl Mezinárodní komise pro studium lidové kultury oblasti Karpat, k rozšíření 
názvu došlo na zasedání předsednictva komise roku 1976 ve Smolenicích (viz příloha, konference 
„Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti“). Komise vydávala bulletin Carpatica, resp. 
Carpatobalcanica. 
6 K důvodům vzniku organizace: „Špecifické prostredie karpatsko-balkánskej oblasti poskytuje 
jedinečnú možnosť sledovania zložitých historických, etnických, ekonomických, spoločenských a 
kultúrnych procesov v ich celej šírke a najrôznejších súvislostiach. I keď sa na tomto úseku vedec-
kého výskumu už v období před druhou svetovou vojnou veľa urobilo…, chýbal jednotný medzi-
národný postup.“ (Podoba 1989:38). K počátkům též Mjartan 1972. 
7 Tato kniha obsahuje hlavně příspěvky ze stejnojmenné konference (Smolenice 1976); Sirovátkův 
byl otištěn už dříve a pro knihu připravil jiný společně s M. Šrámkovou (viz příloha). – Výjimkou 
je např. Sirovátkův příspěvek v publikaci Masopustní tradice, která vyšla v rámci edice Lidová 
kultura a současnost (sv. 5; vyd. 1979) v brněnském nakladatelství Blok a podnět k jejímu napsání 
dala konference „Společenské funkce a interetnické souvislosti lidových obyčejů v Karpatech a na 
Balkáně“ (Smolenice 1977); viz též Frolec 1979. 
8 SN 1979: 569; též Gašparíková 1979, 2003; Putilov 1979. 
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renci ve Smolenicích (1980)9 přednesla úvodní slovo k návrhům projektu a 
k realizaci jeho první etapy (Gašparíková 1981). Dílčí studie československých 
badatelů byly zveřejněny ke 300. výročí narození Juraje Jánošíka,10 přičemž na 
úvod se mohlo konstatovat, že „jednotlivé časti pripravovaného diela sa už 
uzavreli, ich dokončenie je otázkou blízkeho času a výsledkom bude široko 
chápaná medzinárodná syntéza, ktorá vyjde v Moskve“ (Gašparíková 1988: 
399–400).11 

Jedním z důležitých a dalo by se říci celoživotních témat O. Sirovátky se 
stalo srovnávací studium. Za jisté shrnutí jeho úsilí na poli komparace můžeme 
považovat referát na „česko–slovenské“ konferenci (Luhačovice 1991) 
s názvem Česká a slovenská lidová slovesnost jako srovnávací problém.12 Kon-
statoval zde, že „nikdo z badatelů se… vztahy mezi českou a slovenskou lido-
vou slovesností soustavně a důkladně nezabýval“13 a v několika bodech 
charakterizoval slovensko-českou interetnickou situaci.14 Zároveň upozornil na 
nebezpečí „vlastenecké zaujatosti“ při komparaci a apeloval na požadavek 
badatelské objektivity.15 Tuto studii doplnil výčtem literatury o 72 položkách; 
sám byl autorem dvaceti z nich a u dalších třech spoluautorem. Za všechny 
jmenujme alespoň dvě – obě publikované ve Slovenském národopise: 
K poměru slovenské a české pohádkové tradice (Nad variantami pohádky Prin-
cezny v podzemí – AT 301; 1966)16 a K poměru mezi českou a slovenskou lido-
vou baladou (1984; s M. Šrámkovou).17 

Roku 1968 probíhala na stránkách Slovenského národopisu diskuse o sou-
časné situaci v oboru (Leščák – Nosáľová 1968) a mimo jiné v ní zaznělo, že je 

                                                 
9 „Teoretické a metodologické problémy studia lidové kultury v oblasti Karpat a Balkánu se zvlášt-
ním zřetelem k přípravě syntetických prací“. 
10 SN 1988, č. 3–4; Šrámková – Sirovátka zde publikovali: Moravské a slezské písně o zbojnících 
(viz příloha). – Dvojčíslo bylo předloženo na zasedání autorského kolektivu syntézy (Dolná Krupá 
25.–27. X. 1988; NA 1988: 314); též Gašparíková 2003: 45. 
11 NA 1988 (314) však připojuje kritickou poznámku na adresu některých spolupracovníků: 
„Zpracování některých kapitol společné syntézy (např. o rumunské tradici, o poetice a hudbě zboj-
nického folklóru) nebylo ještě završeno, a proto obsahuje závěrečný protokol zasedání také urgenci 
k urychlení závěrečných prací.“ – Další osudy syntézy popsala V. Gašparíková (2003: 46–49); více 
než dvacetileté úsilí bylo dovršeno vydáním knihy Geroj ili zbojnik. Heroes or Bandits. (Obraz 
razbojnika v foľklore Karpatskogo regiona. Outlaw Traditions in the Carpathian Region). Eds. V. 
Gašparíková, B. N. Putilov. Budapest, European Folklore Institute 2002, 456 s. – I přesto původní 
syntézu Gašparíková považuje za neukončenou, ale věří, že „dielo poslúži nielen súčasným báda-
teľom, ale aj budúcim generáciam“ (2003: 49). 
12 Acta musealia, řada A, č. 2/92. Zlín 1992, nestr. [15 s.]; přetištěno in: Sirovátka 2002: 116–130. 
13 Sirovátka 2002: 121. 
14 Sirovátka 2002: 121–122. 
15 Sirovátka 2002: 118. 
16 Přetištěno in: Sirovátka 1996: 137–151. – M. Šrámková (2008: 47) upozorňuje na polemiku K. 
Horálka s touto studií (K národní specifice lidových pohádek. SN 16, 1968, s. 227–248). 
17 Přetištěno in: Sirovátka 2002: 131–142. 
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třeba „formulovať svoju pozíciu v systéme spoločenských vied, čo znamená 
predovšetkým precíznejšie prepracovať a formulovať svoju teoreticko-meto-
dologickú základňu vzhľadom na súčasnosť ľudovej kultúry“ (Michálek 1968: 
534).18 Současností se v následujících dvou desetiletích zabývali slovenští 
folkloristé velmi intenzívně a začali – opět perem M. Leščáka – vyjasněním 
pojmu samotného.19 K tématu se uskutečnila řada pracovních seminářů, sympo-
zií a konferencí, často s mezinárodní účastí. Mnoha z nich se Sirovátka zúčast-
nil nebo alespoň zaslal příspěvek – v roce 1972 vynuceně odešel do Ústavu pro 
českou a světovou literaturu ČSAV, čímž se poněkud změnilo jeho pracovní 
zaměření i časové možnosti. Pracovní filozoficko-metodologický seminář „Od-
raz boja proti fašizmu v ľudovej slovesnosti“ (Moravany 1971) uzavřel sběra-
telskou akci na dané téma (Filová 1971: 524).20 Z mezinárodní konference 
„Premeny ľudových tradicií v súčasnosti“ (Smolenice 1972)21 vyšla dvoudílná 
stejnojmenná publikace,22 přičemž v předmluvě k první části bylo pojednáno o 
rozdílném vnímání pojmu současnost v české a slovenské etnografii.23 Sympo-
zia „Aktuálne otázky folkloristiky v ČSSR“ (Kočovce 1975) a „Včleňovanie 
progresívnych tradícii ľudovej kultúry do systému socialistickej kultúry“ 
(Smolenice 1981) se sešla, aby se zabývala řešením, případně vyhodnocováním 
dílčích úloh plněných v rámci Státního plánu základního výzkumu.24 V daném 

                                                 
18 SN 1968: 520–542 přináší odpovědi na dvanáct položených otázek (Leščák – Nosáľová 1968: 
520). Diskuse se zúčastnili J. Beňuch, S. Burlasová, S. Dúžek a K. Ondrejka (společně), 
E.Kahounová, S. Kovačevičová, M. Leščák, J. Michálek, J. Podolák, S. Švehlák. 
19 „Skúmame „folklór súčasnosti“ alebo „folklór v súčasnosti“? …Aby sme sa vyhli jednostran-
nému prístupu, ktorý preferuje archaický či vznikajuci materiál, rozhodli sme sa pre rešeni, ktoré by 
istým spôsobom zlučovalo obidva prístupy. …Vyšli sme zo samozrejmého predpokladu, že před-
mět bádania folkloristiky je len jeden, ním je folklórna tradícia, ktorá sa v minulosti i v súčasnosti 
vyvíja podľa istých zákonitostí vývoja, ktoré najprv overuje čas a až potom folkloristi. Teda pod 
pojmom súčasný stav rozumieme časové ohraničenie určitej etapy vývoja folklórnej tradície, pokiaľ 
nám zvolený časový úsek umožňuje poznať jej jednotlivé javy v ich živej podobe. To znamená, že 
sa sústreďujeme najmä na tie javy, ktoré majú vo vymedzenom časovom úseku v štruktúre folklór-
nej tradície určitú prirodzenú funkciu.“ (Leščák 1971: 215–216). – K tématu současnosti též Leščák 
– Sirovátka 1982: 241–259; v rámci kapitoly pojednávají i o folklorismu. 
20 4. číslo SN 1971 přineslo zde přednesené folkloristické referáty (s. 525–607) i podstatnou část 
magnetofonového záznamu diskuse (s. 608–624; Sirovátkův příspěvek s. 615–618 a reakce na jeho 
referát i diskusní vystoupení na s. 610, 612, 613, 618).  
21 Konference se zúčastnilo více než 50 etnografů a folkloristů z ČSSR a 24 předních vědců ze 
všech evropských socialistických zemí (SN 1973: 261); ani jedna ze zpráv o této akci (viz příloha) 
se nezmiňuje o Sirovátkově účasti. 
22 Oba díly vyšly v Bratislavě v nakladatelství Veda v edici „Spisy Medzinárodného komitétu pre 
etnografické štúdium súčasnosti“, sv. 1, 2: I. Československo (1977, 311 s.); II. Socialistické kra-
jiny (1978, 321 s.). 
23 Pranda – Leščák 1977: 12: „česká etnografia posúva hranice pojmu súčasnosti podstatne hlbšie 
do minulosti, kým slovenská ich vidí až v rokoch po druhej svetovej vojne“. 
24 Viz zprávy o těchto akcích (v příloze). – Ke Státnímu plánu základního výzkumu viz Pranda 
1975; Filová 1979, 2006: 213–214; Luther 2006. 
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období se hovořilo také o vztahu folkloru a folklorismu,25 slovenští vědci 
uspořádali v rámci folklórního festivalu ve Východné tři semináře – Sirovátka 
na jednom z nich přednášel26 a druhý obeslal formou příspěvku do sborníku.27 
Třetího se zhostil recenzí publikace z akce vzešlé a v ní na závěr vyslovil 
otázku: „Nebylo by už načase, po všech sbornících, mnoha článcích v časo-
pisech i po znalosti zahraniční literatury, abychom souhrnně, synteticky zpra-
covali problematiku folklórních festivalů a souborového hnutí?“ 28 

M. Leščák v již citované knize se píše o dvou akcích zásadního charakteru, 
které se pokusily nejen shrnout dosavadní poznatky, ale i ovlivnit další směřo-
vání slovenské folkloristiky. Obou se Sirovátka zúčastnil s příspěvky věnova-
nými ekologii folkloru.29 Šlo o konferenci „Folklór a literatúra“ (Nitra 1973)30 a 
seminář „Žánre folklórnej prozaickej tradície v súčasnosti“ (Smolenice 1979), 
jejž označuje jako shrnující dosavadní poznatky o vnitřních žánrových cha-
rakteristikách (Leščák 2001: 95).31 – Sirovátka rovněž přednášel na semináři 
„Poetika folklórnych žánrov“ (Dolná Krupá 1987), kde se znovu ukázala 
„užitočnosť nadviazania užšieho kontaktu a zároveň dialóg s literárnou vedou, 
ktorej výsledky v oblasti štúdia poetiky a literatúry sú v mnohých smeroch 

                                                 
25 M. Šrámková (2008: 102) označuje O. Sirovátku jako prvního mezi českými badateli, který se 
tématem folklorismu začal zabývat a poukázal na stati zahraničních odborníků W. Wiory, H. 
Mosera a H. Bausingra. – K tématu též stať S. Švehláka (1975), který cituje více Sirovátkových 
prací. 
26 Folklór a scéna (Liptovský Mikuláš 1973). 
27 Folklór a umenie dneška (Martin 1978); ani jedna ze zpráv o této akci se nezmiňuje o Sirovát-
kově účasti. V Sirovátkově osobním fondu je dochovaná nevyplněná přihláška (viz příloha). 
28 NA 23, 1986, s. 277. – Konference „Význam folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej 
kultúre“ (Liptovský Mikuláš 1984; viz příloha, akce „pod čarou“) – Za odpověď na Sirovátkovo 
volání můžeme považovat dvoudílný projekt s názvem Od folkloru k folklorismu, vydaný Ústavem 
lidové kultury ve Strážnici. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Red. M. Pavlicová a 
L. Uhlíková. 1997, 238 s.; Slovník folklorního hnutí v Čechách. Red. A. Vondrušková. 2000, 171 s. 
29 K Sirovátkovým ekologickým pracím v kontextu českého bádání o této problematice viz Šrám-
ková 2008: 93–94. 
30 Název konference je uveden v závěru knihy v souvislosti se zamyšlením nad množstvím zajíma-
vých studií ke vztahu folkloru a literatury. Autor vyslovuje přání a zároveň předpoklad, „že na 
tomto základe vznikne niekoľko syntetickejších prác, tak ako sme o tom snívali na medzinárodnej 
konferencii Folklór a literatúra v Nitre v roku 1973, ktorá priniesla impulzy na systematickejšie 
štúdium tejto problematiky“. (Leščák 2001: 160). – Ve zprávě o konferenci se uvádí, že „bolo 
vlastne dovršením sľubne sa vyvíjajúcej spolupráce folkloristov a literárnych vedcov v poslednom 
období.“ (SN 1975:125). – Ke vztahu literatury k folkloru viz Leščák 1996a. 
31 V úvodu ke sborníku z tohoto semináře se praví, že „otvoril cyklus pracovných stretnutí 
k problematike žánrov a druhov slovesného folklóru, ktorá sa nám zdá byť aktuálnou najmä po 
ukončení viacerých prípravných prác, ktoré vytvorili dostatočné podmienky pre nové prehodnoco-
vanie tejto problematiky…“ (NI 1980, č. 2). – K problematice žánrů též Leščák – Sirovátka 1982: 
133–206. 
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inšpiratívne“.32 – Leščák později shrnuje: „Až výskumy ekológie (života) folk-
lóru otvorili nové pohľady na komunikačné súvislosti jednotlivých žánrov“ 
(Leščák 2001: 159). – A snad právě zde nalézáme těžiště Sirovátkova přínosu 
slovenské folkloristice a naopak: vždyť všechny stěžejní práce věnované eko-
logické problematice byly publikovány na Slovensku.33 Týká se to i základního 
textu34 ke kapitole Život folklóru v publikaci Folklór a folkloristika. O ľudovej 
slovesnosti (Leščák – Sirovátka 1982: 113–131). 

Pokusme se ještě o naznačení zpětné vazby neboli slovenského vlivu na 
českou folkloristiku. Můžeme ji spatřovat v uspořádání semináře „Hledání cest 
české slovesné folkloristiky II.“ (Brno 2002), věnovaného 10. výročí úmrtí tří 
významných českých (československých) folkloristů: kromě O. Sirovátky také 
Jaromíra Jecha a Karla Horálka. Jeho název byl inspirován stejnojmennou Si-
rovátkovou rozpravou35 a příspěvky zde přednesené shrnuty do sborníku Od 
pohádky k fámě (2005) – v úvodu k němu se praví, že „cílem tohoto pracovního 
setkání byla také snaha navázat na metodologicky a teoreticky zaměřené 
folkloristické semináře konané na Slovensku v 70. a 80. letech… v době 
útlumu folkloristiky v českých zemích. …Těsná spolupráce mezi slovenskými 
a českými etnology nebyla ani po rozdělení Československa přerušena (Pospí-
šilová 2005).36 – Závěrem poznámka: stranou byly ponechány další příspěvky 
spíše literárního charakteru v časopise Romboid či hesla pro Kultúrnopolitický 
kalendár,37 ani četná korespondence s institucemi.38 Předmětem našeho ohléd-
nutí se přirozeně nestaly ani kontakty Oldřicha Sirovátky se slovenský-
mi osobnostmi oboru, a to ze dvou důvodů. Pokud jde o osoby zesnulé, do-
chované písemnosti na obou stranách podléhají dlouhé ochranné lhůtě. A žijící 

                                                 
32 NI 1987, č. 2, s. 3. – Dvacetiletou etapu (1971–1991) pracovních seminářů věnovaných 
nejaktuálnějším problémům folkloristického výzkumu dovršilo setkání „Folklórne žánre – archívy 
– katalógy“ (Dolná Krupá 1991) viz příloha (předmluva ke stejnojmennému sborníku, s. 3). 
33 Sirovátka „ako dlhoročný terénny pracovník prináša pozoruhodné poznatky aj o interpretácii 
folklóru a o folklórnej komunikácii“, stojí v bilančním článku k šedesátým narozeninám (Burlasová 
1985: 777) a jeho regionálním výzkumům byl v nedávné době rovněž věnován článek (Zobačová 
2005a). 
34 Popis spolupráce v předmluvě: „Pri tvorbe práce sme postupovali takto: Napísali sme základné 
texty jednotlivých kapitol… a potom sme po diskusiách texty menili a doplňali, až kým sme ne-
prišli k spoločnému stanovisku.“ (Leščák – Sirovátka 1982: 7). 
35 Šlo o referát na I. folkloristickém semináři „Aktuální problémy, otázky a perspektivy české 
folkloristiky“ (Praha 1990; viz příloha, akce „pod čarou“). 
36 K tématu též Pospíšilová 2006; Šrámková 2008: 122. – M. Leščák (2001: 326) připomíná, že 
„Slovensko bolo i pre českých vedcov oázou relatívnej slobody, do ktorej sa radi a často chodili 
nadýchať. Som rád, že to ocenili viacerí i po roku 1989.“ 
37 Tyto příspěvky nejsou zahrnuty do Bibliografie 1993, protože se je většinou podařilo identifi-
kovat a ověřit až na základě práce s fondem R 9 viz Zobačová 2004: dodatky k bibliografii O. 
Sirovátky. 
38 Jde především o korespondenci viz Zobačová 2004: oddíl II. 
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aktéři těchto kontaktů nechť k nim vyjádří sami – buďte ujištěni, že se nejedná 
o pouhé zdvořilostní konstatování, nýbrž o upřímně míněnou výzvu. 
 
 
Příloha 
 

Základ této přílohy byl vypracováván postupně při pořádání Sirovátkova 
osobního fondu (srov. Zobačová 2005: 127). To se týká i některých údajů o 
jednotlivých akcích (Zpráva), kterých jsem však většinu načerpala z jednotli-
vých svazků Bibliografie slovenskej etnografie a folkloristiky (Kubová 1971, 
1979, 1984, 1986). 

Co se týče odkazů uváděných za slovem kontext, jde o snahu zařadit pří-
slušnou akci, případně publikační výstup do celkového rámce doby a vědec-
kého dění. K tomu posloužily historiograficky zaměřené práce M. Leščáka 
(1975), V. Gašparíkové (2003) a M. Šrámkové (2008) a částečně také článek S. 
Švehláka (1975). 
 
Vysvětlivky a grafické rozlišení 
 
1. etnomuzikologický seminář = název akce (místo a datum konání; pořadatel, 
resp. pořadatelé) [R 9 – dochovaný, resp. nedochovaný materiál v Sirovátkově 
osobním fondu]. 

Katalogizácia textov = publikační výstup z příslušné akce. 
Zpráva = odkaz na zprávu o akci v odborném tisku; pokud je tato zpráva cito-
vána v předchozím textu, tak pouze v poznámce a tímto způsobem: např. SN 
1975: 125. 

K interpretaci zbojnické pověsti = studie, příp. článek nesouvisející přímo 
se žádnou z akcí. 

Zkratky 
ČL = Český lid. 
ČSAV = Československá akademie věd. 
ES = Ethnologia Slavica. 
FF = Filozofická fakulta. 
NA = Národopisné aktuality. 
NI = Národopisné informácie. 
NÚ SAV = Národopisný ústav SAV. 
PF = Pedagogická fakulta. 
SNS pri SAV = Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV. 
SN = Slovenský národopis. 
UK = Univerzita Komenského. 
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I. Sirovátkova účast na slovenských vědeckých akcích v 70. a 80. letech 20. 
století, publikační výstupy z nich a další studie a články publikované v daném 
období na Slovensku (řazeno chronologicky) 

Pozn.: do přehledu nebyla zahrnuta publikace Folklór a folkloristika. O 
ľudovej slovesnosti – viz Leščák – Sirovátka 1982. 

 
1. etnomuzikologický seminár: Súčasný stav etnomuzikologického bádania na 
Slovensku (Trenčín 18.–21. XI. 1970; Ústav hudobnej vedy SAV – SNS pri 
SAV – Slovenské národné múzeum – Zväz slovenských skladaťelov) [R 9: 
ofocený39 program]. 

Katalogizácia textov lyrických piesní. In: Súčasný stav etnomuzikologického 
bádania na Slovensku. Zborník príspevkov. 1. etnomuzikologický seminár 
1970. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV 1973, s. 165–167. 

Zpráva: SN 19, 1971, s. 327–329 (L. Neufeld); NA 8, 1971, s. 192–193 (M. 
Leščák). 
 
Odraz boja proti fašizmu v ľudovej slovesnosti (Moravany pri Piešťanoch 1.–3. 
VI. 1971; Katedra etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislavě – NÚ SAV – 
Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV) [R 9: pozvánka s programem,40 
Sirovátkovy rukopisné poznámky k jednotlivým referátům]. Kontext: Leščák 
1975: 526. 

Dějiny a lidové podání. SN 19, 1971, s. 534–546; přetištěno in: Sirovátka 
2002: 91–104. Kontext: Šrámková 2008: 37–38. 

Zpráva: SN 19, 1971, s. 523 (redakce); Sovjetskaja etnografija (Moskva) 1971, 
č. 6, s. 169–171 (V. E. Gusev). 

 
K interpretaci zbojnické pověsti. In: Ľudová kultúra v Karpatoch. 
Ethnographia Carpatica. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
1972, s. 337–345; přetištěno in: Sirovátka 1996: 152–157. 
Pozn.: sborník vzešel ze stejnojmenné konference MKKK (Smolenice 14.–
18. IX. 1967); zpráva: NA 4, 1967, č. 3–4, s. 64–65 (S. Švehlák); Mjartan 
1972: 11.41 

 
3. etnomuzikologický seminář: ľudová a národná hudba s ohľadom na dnešné 
formy umeleckého spracovania hudobného a tanečného folklóru (Smolenice 9.–

                                                 
39 Tj. do Sirovátkova osobního fondu vložený dodatečně. 
40 Název Sirovátkova referátu zde uvedený: „Historická tematika, folklór, spomienkové rozprá-
vanie“. 
41 Akci uvádíme pouze tímto způsobem ze dvou důvodů: 1) Dobou svého konání nespadá do této 
části přílohy; 2) nemáme doklad o Sirovátkově účasti na ní. 
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12. X. 1972; Ústav hudobnej vedy SAV – SNS pri SAV – Slovenské národné 
múzeum – Zväz slovenských skladaťelov) [R 9: ofocený program]. Kontext: 
Leščák 1975: 524. 

Volkslied, Volksgesang und Liedfolklorismus. Musicologica slovaca 7, 
1978, s. 225–237.42 

Zpráva: ČL 60, 1973, s. 108 (J. Markl). 
 
Premeny ľudových tradícií v ČSSR (Smolenice 23.–25. X. 1972; NÚ SAV – 
SNS pri SAV) [R 9: korespondence, teze43 Sirovátkova příspěvku]. Kontext: 
Leščák 1975: 523. 

Vzpomínkové vyprávění v dnešním vypravěčském podání. In: Premeny 
ľudových tradicií v súčasnosti I. Československo. Bratislava, Veda 1977, s. 
261–276. Edícia Spisy Medzinárodného komitétu pre etnografické štúdium 
súčasnosti, zv. 1. Kontext: Šrámková 2008: 58. 

Zpráva: SN 21, 1973, s. 261–265 (A. Pranda); Lud (Wrocław) 58, 1974, s. 
334–335 (J. Burszta). 
 
Folklór a scéna (Liptovský Mikuláš 4.-6. VII. 1973; Osvetový ústav) [R 9: 
program, dopis s informacemi o plánované konferenci]. Kontext: Leščák 1975: 
524; Švehlák 1975: 609. 

Lidová kultura, folklór a folklorismus. Lidové vyprávění na scéně. In: 
Folklór a scéna. Zborník príspevkov k problematike štylizácie folklóru. 
Red. M. Leščák a S. Švehlák. Bratislava, Osvetový ústav 1973, s. 41–49; 
103–108. 

Zpráva: SN 22, 1974, s. 161–162 (M. Leščák). 
 
Folklór a literatúra (Nitra 18.–20. IX. 1973; NÚ SAV – Kabinet literárnej 
komunikácie a experimentálnej metodiky PF Nitra) [R 9: žádný materiál]. 
Kontext: Leščák 1975: 536; Švehlák 1975:609. 

Sociální kontext folklórní komunikace. Slavica slovaca. Literatura a folklór 
11, 1976, s. 329–335; přetištěno in: Sirovátka 2002: 24–32. 

Zpráva: NA 11, 1974, s. 330–331 (B. Beneš); SN 23, 1975, s. 125–126 (O. 
Danglová). 

                                                 
42 Souvislost mezi seminářem a publikovaným textem se podařilo identifikovat až během práce na 
tomto referátu, a to následujícím způsobem: 1) prací se Sirovátkovou bibliografií (Bibliografie 
1993); 2) dohledáním rukopisných poznámek k semináři uchovaných v interním fondu EÚ AV ČR 
v Brně s názvem Konference; 3) porovnáním těchto poznámek, 2 dochovaných strojopisů (téměř 
shodných, s poněkud rozdílnými názvy: a) „K charakteristice písňového folklorismu“ – takto zněl 
název referátu v programu; b) „Lidová píseň, lidový zpěv a písňový folklorismus“ – český název 
německého publikovaného) a publikovaného textu. 
43 Dopsáno dodatečně při pořádání fondu. 
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2. seminár o využití samočinných počítačov pri štúdiu ľudovej piesne 
(Bratislava 16.-17. X. 1973; Umenovedný ústav SAV – Slovenské národné 
múzeum – Výskumné a výpočtové stredisko UK) [R 9: žádný materiál]. 

Potřeba a předpoklady dokumentace a zpracování lidové prózy na 
samočinných počítačích. Musicologica slovaca 6, 1978, s. 243–251; 
přetištěno in: Sirovátka 2002: 105–115. 

Zpráva: NA 11, 1974, s. 240–242 (D. Holý); Musicologica slovaca 6, 1978, s. 
163–165 (O. Elschek). 
 

Die Jánošík-Sagen in der tschechischen Tradition. ES 6, 1974, s. 177–200. 
Res.: Jánošíkovská pověst v české tradici; přetištěno in: Sirovátka 1996: 
158–170. 

 
Úloha interpretace ve folklóru. SN 23, 1975, s. 41–54; přetištěno in: 
Sirovátka 2002: 62–79. Kontext: Šrámková 2008: 87. 

 
Aktuálne otázky folkloristiky v ČSSR (Kočovce 18.–20. XI. 1975; NÚ SAV – 
SNS pri SAV) [R 9: Sirovátkovy rukopisné poznámky k jednotlivým 
referátům].44 

Populární literatura, masová literatura, paraliteratura z folkloristické 
perspektivy. SN 24, 1976, s. 397–404; přetištěno in: Sirovátka 2002: 80–
90. 

Zpráva: SN 24, 1976, s. 333–335 (M. Leščák). 
 
Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti (Smolenice 1.–3. IX. 1976; 
Subkomise pro slovesný folklór při Československé sekci MKKK45 – NÚ 
SAV) [R 9: rámcový program, korespondence, resumé46]. Kontext: 
Gašparíková 2003: 34. 

Otázky a úkoly srovnávací folkloristiky. SN 25, 1977, s. 392–405; 
přetištěno in: Sirovátka 1996: 73–83. 

Zpráva: NA 13, 1976, s. 314–315 (J. Botík); SN 25, 1977, s. 163–165 (A. 
Sulitka). 

                                                 
44 To, že jde právě o poznámky z tohoto sympozia, se podařilo identifikovat až během práce na 
tomto referátu; jedná se o 25 listů formátu A 5, uložených v původní obálce Sirovátkou nadepsané 
„Konference Kočovce“. 
45 „Jednomyselne bol prijatý návrh, aby sa v záujme rozšírenia a zlepšenia medzinárodnej 
spolupráce systematické štúdium karpatskej oblasti rozšírilo aj na priestranstvo Balkánu. 
V dôsledku toho bol pozmenený doterajší názov komisie na Mezinárodnú komisiu pre štúdium 
ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu (v skratke MKKKB) (NA 1976: 314). 
46 Název resumé: „Srovnávací postupy jako nástroj folkloristického výzkumu“. 
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Společenské funkce a interetnické souvislosti lidových obyčejů v Karpatech a 
na Balkáně (Smolenice 17.–19. X. 1977; Československá sekce MKKKB – NÚ 
SAV – Ústav lidového umění ve Strážnici) [R 9: program, korespondence]. 

Folklór a obřad. In: Masopustní tradice. Brno, Blok 1979, s. 18–23. 
Zpráva: SN 26, 1978, s. 514–515 (V. Feglová); NA 15, 1978, s. 57–58 (J. 
Krist); ČL 65, 1978, s. 242–243 (J. Souček). 
 
Folklór a umenie dneška (Martin 4.-6. VII. 1978; Osvetový ústav – NÚ SAV – 
Umenovedný ústav SAV – Etnografický ústav Slovenského národného muzea 
v Martine – výbor folklórneho festivalu Východná) [R 9: pozvánka47, rámcový 
program festivalu, nevyplněná přihláška]. 

Folklór a vydavatelská situace. In: Folklór a umenie dneška (k štúdiu 
folklorizmu v súčasnej kultúre). Príspevky z medzinárodného seminára na 
XXV. Folklórnom festivale Východná. Red. S. Švehlák. Bratislava, 
Osvetový ústav 1980, s. 54–57. 

Zpráva: SN 27, 1979, s. 127–130 (B. Beneš); NA 16, 1979, s. 68–69 (B. 
Beneš); DEMOS 19, 1979, sl. 95–96 (M. Leščák). 
 
Štúdium robotnických oblastí a súčasná národopisná veda (Bratislava 5.-6. XII. 
1978; Katedra etnografie a folkloristiky FF UK – NÚ SAV – SNS pri SAV) [R 
9: rozmnožený dopis – potvrzení přijetí přihlášky, program, seznam účastníků]. 

Místo české dělnické a revoluční písně v literárním a kulturním vývoji mezi 
válkami. SN 28, 1980, s. 268–273. 

Zpráva: NI 1979, č. 4, s. 25–26 (Ľ. Droppová); NA 16, 1979, s. 146 (J. 
Michálek). 
 
Žánre folklórnej prozaickej tradície v súčasnosti (Smolenice 29.–31. X. 1979; 
NÚ SAV – Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV) [R 9: program 
semináře]. 

Komunikačný proces (Vypravěč, posluchači, prostředí). NI 1980, č. 2, s. 
66–79. 

Zpráva: NI 1979, č. 4, s. 26–28 (Z. Profantová); NI 1980, č. 2 (předmluva M. 
Leščáka); ČL  67, 1980, s. 178 (D. Klímová). 
 

Moravské a slezské lidové balady se zbojnickou tematikou. In: Interetnické 
vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti. Bratislava, Veda 1980, s. 171–191. 
Ethnographia Carpatobalcanica. 

 
                                                 
47 Zde je uveden poněkud jiný název: „Folklór v umení dneška“. 
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Teoretické a metodologické problémy studia lidové kultury v oblasti Karpat a 
Balkánu se zvláštním zřetelem k přípravě syntetických prací (Smolenice 27.–31. 
X. 1980; Československá sekce MKKKB – NÚ SAV – Univerzita J. E. 
Purkyně v Brně) [R 9: program, adresář účastníků, materiály ke zbojnické 
problematice]. Kontext: Gašparíková 2003: 37. 

Otázky nad českým zbojnickým folklórem. SN 29, 1981, s. 293–297 (s M. 
Šrámkovou). Kontext: Šrámková 2008: 31–32. 

Zpráva: SN 29, 1981, s. 411–412 (V. Frolec); NA 18, 1981, s. 52–54 (V. 
Frolec). 
 
Včleňovanie progresívnych tradícii ľudovej kultúry do systému socialistickej 
kultúry (Smolenice 9.–12. XI. 1981; NÚ SAV) [R 9: pozvánka, ofocený 
program]. 

Kdo udržuje současný folklór? SN 31, 1983, s. 30–36; přetištěno in: 
Sirovátka 2002: 33–41. 

Zpráva: SN 30, 1982, s. 405–406 (M. Leščák); NA 19, 1982, s. 238–240 (A. 
Pranda). 
 

K poměru mezi českou a slovenskou lidovou baladou. SN 32, 1984, s. 93–
102 (s M. Šrámkovou); přetištěno in: Sirovátka 2002: 131–142. 
 
Die Traditionen der Volksdichtung in der tschechischen Literatur. ES 19, 
1987, s. 165–186. Res.: Tradice lidové slovesnosti v české literatuře. 

 
Poetika folklórnych žánrov (Dolná Krupá 12.-14. V. 1987; NÚ SAV – SNS pri 
SAV – Národopisná společnost československá při ČSAV) [R 9: žádný 
materiál]. 

Technika anekdoty. NI 1987, č. 2, s. 53–66; přetištěno in: Sirovátka 2002: 
161–175. Kontext: Šrámková 2008: 56. 

Zpráva: NI 1987, č. 2, s. 3–4 (úvod M. Leščáka); SN 36, 1988, s. 354–355 (G. 
Kiliánová). 
 

Die Entwicklungstendenzen der gegenwärtigen tschechischen Folklore. ES 
20, 1988, s. 103–122. Res.: Vývojové tendence současného českého 
folklóru. 
 
Moravské a slezské písně o zbojnících. SN 36, 1988, s. 483–492 (s M. 
Šrámkovou). 

Pozn.: dílčí studie k projektu Folklór lidových osvobozeneckých hnutí 
16.–19. století v oblasti Karpat a na Balkáně; zpráva: NA 26, 1988, s. 
199 (M. Šrámková); Gašparíková 1988. 
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Funkcie spoločenských skupín pri formování spoločenského vedomia a spôsobu 
života (Piešťany 29.–31. V. 1989; NÚ SAV – SNS při SAV) [R 9: program, 
korespondence]. 

Skupina, lid a národ v koncepci folklóru. SN 38, 1990, s. 13–18; přetištěno 
in: Sirovátka 2002: 15–23. Kontext: Šrámková 2008: 66. 

Zpráva: SN 38, 1990, s. 7 (red.), s. 285–286 (P. Salner); Umění a řemesla 1990, 
č. 1, s. 49 (G. Kiliánová, red.).48 
 
Súčasnosť a perspektívy slavistického štúdia v národopise a v príbuzných 
vedných disciplínach (Smolenice 6.–8. XI. 1989; NÚ SAV) [R 9: program se 
Sirovátkovými rukopisnými poznámkami k některým referátům, dopis, teze Sir. 
referátu]. 

Potřeba srovnávacího bádání ve slovesné folkloristice. SN 38, 1990, s. 
369–374. Kontext: Šrámková 2008: 75. 

Zpráva: SN 38, 1990, s. 325–326 (V. Gašparíková); Slavistická folkloristika 
1989, č. 2, s. 9 (vg).49 
 
II. Co předcházelo a následovalo aneb Sirovátka a Slovensko v 60. a na začátku 
90. let 20. století 
 
60. léta 

Moravská balada o ztraceném synu-janičářovi. SN 11, 1963, s. 379–389. 
 
K poměru slovenské a české pohádkové tradice (Nad variantami pohádky 
Princezny v podzemí – AT 301). SN 14, 1966, s. 361–377; přetištěno in: 
Sirovátka 1996: 137–151. 
 
Lidová slovesnost a regionální výzkum. SN 16, 1968, s. 623–627. 

Pozn.: otištěno v rámci bloku Materiály z celostátní konference NSČS 
při ĆSAV o regionálních národopisných monografiích (Strážnice 22.–
24. června 1968); zpráva: SN 16, 1968, s. 560–561 (R. Jeřábek – V. 
Frolec). Kontext: Šrámková 2008: 105. 

                                                 
48 Podle pozvánky šlo o „výstup rovnomennej úlohy ŠPZV“. – Spolu s krátkou zprávou o kolokviu 
byly otištěny v 1. čísle časopisu Umění a řemesla i příspěvky některých účastníků setkání: S. 
Kovačevičové, A. B. Manna, G. Kiliánové, M. Paríkové, J. Čukana, J. Kanderta a J. Paličkové-
Pátkové. Podle zprávy redakce byly texty přehlédnuty 11/12 1989 a „jsou svědectvím o stavu 
myšlení v momentu zlomu“ (UŘ 1990, č. 1, s. 49). – Všechny příspěvky ze semináře byly otištěny 
v SN 1990, č. 1–2. Také redakce tohoto časopisu se v úvodu vyjadřuje ke společenským změnám. 
49 Kolokvium se konalo v souvislosti s prvními fázemi příprav na XI. mezinárodní sjezd slavistů, 
svolaný na rok 1993 do Bratislavy. 
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Die zwischenslawischen Beziehungen in der Volksdichtung und die 
Kontaktzonen. ES 1, 1969, s. 157–169. Res.: Mezislovanské vztahy ve 
folklóru a kontaktové zóny. 

 
90. léta 

Zwischen der Volksprosa und der literarischen Erzählung (Die 
tschechische, slowakische und polnische Volkerzählung auf der Bühne). ES 
23, 1991, s. 195–218. Res.: Mezi lidovým vyprávěním a lidovou povídkou 
(České, slovenské a polské vyprávění na scéně). 

 
Česko-slovenský štrukturalizmus a viedenský scientizmus (Bratislava 5.–7. IX. 
1991; FF UK – SAV) [R 9: pozvánka s programem].50 
 
Folklórne žánre – archívy – katalógy (Dolná Krupá 10.–11. IX.1991; NÚ SAV) 
[R 9: program, seznam účastníků semináře, Sirovátkovy rukopisné poznámky k 
referátu51]. 

Vyprávění a psané nebo tištěné formy lidové prózy. In: Folklórne žánre – 
archívy – katalógy. Oral literature – genres – archives – catalogues. 
Bratislava, NÚ SAV 1991, s. 6–15. 

Zpráva: E. Krekovičová: Úvod/Introduction. In: Folklórne žánre – archívy – 
katalógy. Oral literature – genres – archives – catalogues …, s. 3–5; SN 40, 
1992, s. 94 (G. Lunterová). 
 
Toleranz und Intoleranz in grossen Städten Mitteleuropas (Bratislava 10.-11. 
X. 1991; NÚ SAV) [R 9: ofocený program, Sirovátkovy rukopisné poznámky 
k jednotlivým referátům]. 

Antagonismy a soudržnost ve městě. Slovenský národopis 40, 1992, s. 27–
32. 

                                                 
50 Jednalo se o mezioborovou konferenci; z folkloristů zde přednášeli J. Komorovský (Sémantické 
pole vo fenomenológii náboženstva) a M. Leščák (Anfänge des funktionalem Strukturalismus in 
der Ethnologie). 
51 V programu je ohlášen Sirovátkův referát „Variabilní a stabilní složky pověsti. K morfologii 
lidové pověsti“ (s pozměněným názvem otištěno in: ČL 79, 1992, s. 289–295), on však téma změnil 
a odůvodnil to takto: „Když jsem si přečetl seznam příspěvků, zdálo se mi, že konference bude 
ponořena, izolována, separována do výlučně vlastních folkloristických problémů jako kdybychom 
žili jako Robinsoni na osamělém folkloristickém ostrově – vůbec nechci říct, že by to byla chyba … 
ale přece jenom… nemělo by se zapomínat na širší vazby – k jiným oborům – národopisu, historii, 
literární vědě, chápat folklór – nebo to, čemu říkáme folklór – jako jev komplexní – zapojený do 
celé kultury a národního a obecně společenského vědomí.“ (opsáno z 1. a 2. listu rukopisných 
poznámek k referátu). 
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Antagonismen und Gemeinschaftssinn in der Stadt. In: Ethnokulturelle 
Prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas. Bratislava, Národopisný ústav 
SAV 1992, s. 117–126. 

Zpráva: P. Salner: Vorwort. In: Ethnokulturelle Prozesse in Gross-Städten 
Mitteleuropas …, s. 5–6. 
 
Folklór v identifikačných procesoch spoločenstva (Kočovce 19.–22. X. 1992, 
NÚ SAV – SNS pri SAV) [R 9: rozmnožený dopis52 – potvrzení přijetí 
přihlášky, rámcový program]. 

Der ethnische Humor. SN 41, 1993, s. 55–59.53 
Zpráva: SN 41, 1993, s. 90–91 (M. Leščák). 

 
Zu den Beziehungen zwischen der tschechischen und slowakischen 
Volksdichtung. Ethnologia Slovaca et Slavica 24–25, 1992–1993, s.145–
160. 

 
III. Interní semináře 
 
Seminár pri Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (Bratislava 16. 
XI. 1974) 

Ľudová pieseň v súčasnom kultúrnom živote a v rozhlase. Prednáška na 
seminári pri Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. In: Fonozošit 
metodického kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave – tento údaj je citován z 
článku S. Švehláka (1975: 608), který uvádí, že je v tisku; prozatím se jej 
nepodařilo ověřit.54 

 
Ľudová próza – jej problémy a perspektívy vo vydávaní (Bratislava 9.IV. 1975, 
nakladatelství Mladé letá) [R 9: pozvánka s programem a tezemi referátů (po 
zadních stranách Sirovátkovy rukopisné poznámky k referátům), korespon-
dence s nakladatelstvím]. 

                                                 
52 Zde je uveden poněkud jiný název: „Folklór v procesoch identifikácie spoločenstva“. 
53 Text je publikován s poznámkou, že jej nedávno zesnulý O. Sirovátka měl připravený pro 
konferenci (SN 1993: 55). – Neuvedeno v Sirovátkově bibliografii (BIBLIOGRAFIE 1993). 
54 Ve fondu R 9 se dochovaly 3 české strojopisy: 2 téměř shodné (7 + 8 s.) a jejich slovenský 
překlad ve formě rozmnoženého tisku (10 s.; s nadpisem PRIX Bratislava’74 a razítkem 
„ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS BRATISLAVA. Metodicko-výskumný kabinet“); 3. strojopis 
je podstatně delší (17 s.) a Sirovátkovou rukou nadepsáno: „16.XI. 74. Čs. rozhlas Bratislava. Prix 
folklorique“. 
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Lidová pohádka a pověsti jako literární četba. Zlatý máj 20, 1976, s. 78–
84. Kontext: Šrámková 2008: 23–24.55 

 
Seminář věnovaný aktuálním otázkám marxistické etnografie a folkloristiky 
(Bratislava 9.III. 1976; NÚ SAV) [R 9: korespondence56]. 
 
Odborný seminář, věnovaný některým aktuálním otázkám folkloristického 
výzkumu, pořádaný u příležitosti životního jubilea Soni Burlasové (Bratislava 
23. VI. 1987; NÚ SAV) [R 9: korespondence57]. 
 
Pracovní seminář k jubileu Viery Gašparíkové (Bratislava 15. IV. 1988; NÚ 
SAV) [R 9: korespondence58]. 
 
IV. Ostatní  
 
O životě a diele Pavla Dobšinského (Rychňovské jazero pri Banskej Štiavnici 
19.–21. IV. 1978; Matica slovenská – Literárnovedný ústav SAV) [R 9: 
pozvánka].59 
 
Umelecká kultúra v prostriedkoch masovej informácie a propagandy 
(Moravany nad Váhom 8.-10. XI. 1983; Katedra estetiky a vied o umení FF UK 
– Umenovedný ústav SAV) [R 9: pozvánka]. 
 
Teoretické problémy žánrov a žánrových foriem v literatúre pre deti a mládež 
(Nitra 14.–15. V. 1986; Katedra slovenského jazyka a literatúry PF Nitra) [R 9: 
pozvánka, program, programová brožura se Sirovátkovými rukopisnými 
poznámkami]. 

Lidová a umělá pohádka v dětské literatuře (publikování se dosud 
nepodařilo zjistit).  

                                                 
55 Kromě referátu O. Sirovátkyy na semináři odezněly a také byly otištěny ve Zlatém máji (časopis 
v té době vydávalo pražské nakladatelství Albatros společně s Mladými léty) i příspěvky V. 
Marčoka (ZM 1975: 442–448) a J. Michálka (ZM 1976: 522–524). 
56 Konání semináře zajišťoval D. Luther: v dopise z 14/1 1976 na něj O. Sirovátku zve. Pořádala ho 
svazácká organizace pro mladé absolventy etnografie a folkloristiky nejen z NÚ SAV. Prosí o 
rozsáhlejší úvod do diskuse na téma teoretické problémy komparativního studia v přibližném 
časovém rozsahu 1 hodina. 
57 Náplň seminář oznamuje dopis z 4/6 1987; v jeho rámci přednesl Sirovátka referát "Ke studiu 
lidových balad.“ Dále vystoupili M. Leščák, A. Elscheková a E. Krekovičová. 
58 O semináři informuje dopis z 22/3 1988 a též časopisecká gratulace: vystoupili na něm J. Jech, O. 
Sirovátka, J. Michálek a G. Kiliánová (SN 36, 1988, s. 640). 
59 O semináři se zmiňuje M. Leščák a konstatuje, že zde zazněly „vážné obavy o úplnú deformáciu 
pohľadu na vývinovú podstatu literatúry a folklóru“ (Leščák 1996a: 105). 
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Zpráva: NA 23, 1986, s. 296 (O. Sirovátka). 
 
V. Akce „pod čarou“ 
 
Pozn.: zde už není registrován (pro účely našeho referátu) dochovaný, resp. 
nedochovaný materiál v Sirovátkově osobním fondu (R 9). 
 
Význam folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre (Liptovský 
Mikuláš 4.–5. VII. 1984; Osvetový ústav – NÚ SAV – Umenovedný ústav 
SAV) 
Zpráva: SN 33, 1985, s. 618–621 (M. Leščák); NA 22, 1985, s. 53–54 (D. 
Luther). 

Pozn.: z konference vzešel sborník Folklór a festivaly (K významu 
folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre). Príspevky 
z medzinárodnéj konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu 
Východná. Red. M. Leščák. Bratislava, Osvetový ústav 1985, 154 s. – 
Sirovátka jej recenzoval: NA 23, 1986, s. 277–278. 

 
I. folkloristický seminář Aktuální problémy, otázky a perspektivy české 
folkloristiky (Praha 31. V. 1990; Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV) 

Hledání cest české slovesné folkloristiky. ČL 79, 1992, s. 82–84; přetištěno 
in: Sirovátka 2002: 190–195. 

Zpráva: ČL 79, 1992, s. 75–77 (B. Beneš – L. Tyllner); SN 39, 1991, s. 234–
236 (H. Hlôšková). 
 
Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře (Luhačovice 21.–23. X. 1991; 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně). 

Česká a slovenská lidová slovesnost jako srovnávací problém. Acta 
musealia, řada A, č. 2/92. Zlín 1992, nestr. [15 s.]; přetištěno in: Sirovátka 
2002: 116–130. 

Zpráva: SN 40, 1992, s. 92–93 (A. Navrátilová – M. Šrámková/. 
 
K dejinám slovesnej folkloristiky (Bratislava 28.–29. XI. 1995; Ústav etnológie 
SAV). 
Zpráva: SN 44, 1996, s. 126–127 (J. Darulová/; K dejinám slovesnej 
folkloristiky, s. 4 (predslov M. Leščáka/. 
 
Hledání cest české slovesné folkloristiky II. (Brno 6. VI. 2002; Etnologický 
ústav AV ČR, pracoviště Brno – Ústav etnológie SAV). 
Zpráva: ČL 90, 2003, s. 291–293 (J. Kosíková/; SN 50, 2002, s. 249 – 251 (Z. 
Galiová – T. Bužeková/; Pospíšilová 2005. 
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Katarína Nováková: Tatranskí nosiči. 
História nevšednej profesie 

 
Mojmír Benža 

  
 
Aby som bol úprimný, nerád píšem recenzie. Myslím si, že recenziou sa 

častokrát prezentujú viac názory recenzenta ako názory autora. V prípade re-
cenzie knihy K. Novákovej: Tatranskí nosiči som však prijal ponuku napísať 
recenziu bez zvyčajných vytáčok. Hlavným dôvodom prečo som ponuku prijal 
bolo to, že prácu považujem za prvý, hoci veľmi malý krôčik na ceste sloven-
skej etnológie k inému, a podľa mňa, k modernému chápaniu etnológie. Vy-
svetlím podrobnejšie. Dúfam, že slovenskí etnológovia raz konečne postupne 
príjmu názor, že predmetom etnológie nie je ľudová kultúra a jej prejavy tzv. 
ľudu, ktorý sa dá len veľmi nepresne definovať, ktoré sa zachovali 
z predchádzajúcich storočí, ale spôsob života etnického spoločenstva, ak niekto 
chce celého národa, nielen jeho tzv. pracujúcich vrstiev či tried, žijúceho nielen 
na dedinách, ale aj v mestách, v každom storočí, teda aj v 21. storočí. 

Výber témy knihy K. Novákovej je práve v týchto intenciách. Je o spôsobe 
života jednej, početne síce malej skupiny ľudí. Svojou štruktúrou kniha však 
predstavuje klasickú etnologickú monografiu. Pozrime sa preto na jej štruktúru 
a obsah podrobnejšie. Hneď v úvode autorka vysvetľuje prečo sa zaoberá té-
mou a čo je cieľom jej práce. Takýto osobne ladený úvod by mala mať každá 
vedecká, nielen vedecko-populárna práca, čo v mnohých prípadoch chýba. Na-
sleduje vysvetlenie základných pojmov, aj to v mnohých, najmä prácach teore-
tického charakteru často chýba. Autorka sa nevyhla a nevynechala ani odborný, 
historický úvod k téme.  

Úvod je napísaný so širokým rozhľadom. Už v ňom autorka veľmi priro-
dzeným a pútavým spôsobom vlastne uvádza čitateľa do problematiky nosič-
stva vo Vysokých Tatrách. V ďalšej kapitole vysvetľuje, prečo na Slovensku sú 
a v Poľsku nie sú v Tatrách vysokohorskí nosiči. Najviac sa k tradičnému chá-
paniu predmetu etnológie priblížila v kapitole Krošňa a jej predchodcovia. 
Ukázala v nej široký prehľad znalostí o transportných pomôckach nielen zo 
Slovenska, ale aj z okolitých krajín – Poľska, Česka a v skratke z ostatného 
vysokohorského prostredia sveta. Rozsah jej znalostí v prvých dvoch kapito-
lách je dokumentovaný nielen faktami v texte, ale najmä veľkým počtom citácií 
a odkazov na odbornú literatúru. Obe kapitoly tak prekračujú rámec prostého 
populárno-vedeckého textu a možno ich považovať za plnohodnotné odborné 
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texty. V tejto súvislosti pripomínam rozsiahly zoznam použitej literatúry 
a prameňov, ktorý je zaradený na konci práce. Aj ten svedčí o odbornej rozhľa-
denosti autorky. 

Nasledujúce kapitoly sú už založené na vlastnom terénnom výskume 
v prostredí tatranských nosičov. Jadro práce začína kapitolou Prečo sa človek 
stáva nosičom… A všetky nasledujúce už hovoria o spôsobe života vysokohor-
ských nosičov – Aký má byť správny nosič, Ako má vyzerať správny nosič…, 
Nosičské rekordy…, Nosičské dni všedné i sviatočné, Nosiči a turisti, Sonda do 
duše nosiča, Súťaženie nosičov. Je v nich takmer všetko, čo sa skrýva pod 
slovným spojením spôsob života, t. j. súhrn správania a činností, ktorými jed-
notlivec, sociálna skupina alebo spoločnosť uspokojuje svoje každodenné 
i príležitostné potreby, ktorými rozvíja a reprodukuje svoju existenciu. Medzi 
kapitolami mi azda chýba už len samostatná stať o ich stravovaní, hoci aj o nej 
sa autorka okrajovo na niekoľkých miestach zmieňuje. V kapitole Múzeum 
nosičov sa dokonca dotkla ochrany kultúrneho dedičstva.  

Zvlášť si cením zaradenie kapitoly Čo mi dalo a dáva nosenie, v ktorej sú 
zachytené výpovede štyroch tatranských osobností – Ivana Baju, Jozefa Pet-
rasa, Pavla Barabáša a Jaroslava Švorca. Spolu s záverečným textom Petra Pet-
rasa tvoria akúsi syntézu celej práce, zhrnutie, ktoré nerobí autorka, ale ľudia 
o ktorých je práca. Čitateľ má tak možnosť priameho overenia si pravdivosti 
toho, čo o tatranských nosičoch v predchádzajúcich kapitolách napísala ona. 

Texty jednotlivých kapitol sú naplnené množstvom vecných údajov, na-
vyše čitateľsky zaujímavých. Svedčí to, o dobrej práci autorky v heuristickej 
etape práce na publikácii. Je to tiež nepriame svedectvo dobrých znalosti 
o prostredí, ktorému sa autorka venuje, a tiež o jej schopnosti priblížiť 
k svojmu informátorovi. Páči sa mi že autorka nezneužíva publikovanie pria-
mych výpovedí svojich informátorov. Žiaľ, v mnohých štúdiách z posledných 
rokov je toľko výpovedí informátorov, že text autora sa v ich záplave takmer 
stráca. V tomto prípade tomu tak nie je. Ukážky výpovedí informátorov nie sú 
náhradou textu autorky. Sú to argumenty, ktoré potvrdzujú jej zistenia alebo 
veľmi uvážlivo vybrané slovné ilustrácie, bez ktorých by bol text neúplný. 

Treba sa zmieniť aj o obrazovej časti publikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
časť textu. Vo väčšine prípadov ju tvoria amatérske zábery, ktoré viac ako 
vhodne ilustrujú to, čo je v texte. Čo mi je zvlášť sympatické, je zaradenie de-
viatich humoristických kresieb Ivana Baju, ktoré práci dávajú ľudskejší rozmer. 
Ten však nechýba v celej práci, ktorá je napísaná prístupným a kultivovaným 
jazykom. Svojrázny humor skúmaného prostredia možno nájsť aj v mnohých 
výpovediach skúmaných nosičov. 

Ak to všetko zhrniem, v práci nič nechýba čo by malo byť v normálnej et-
nologickej monografii. Odlišuje sa len, a hlavne tým, že opustila dedinské, vi-
diecke prostredie väčšiny doteraz publikovaných etnologických monografií 
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a vstúpila do špecifického prostredia malej profesijnej sociálnej skupiny. Som 
presvedčený, že K. Nováková vykročila správnym smerom. Dúfam, že nájde vo 
svojej generácii a v generáciách prichádzajúcich etnológov nasledovníkov. 
Stojí pred nimi slovenskou etnológiou málo poznaný spôsob života v mestskom 
prostredí. 

 
November 2008 
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Kniha Kataríny Novákovej o tatranských nosičoch 
 

Oľga Danglová 
 
 

Katarína Nováková venovala svoju knihu predovšetkým ľuďom, ktorí sa 
stali objektom jej dlhoročného pozorovania a obdivu – tatranským nosičom 
a chatárom a tej odrode širšej čitateľskej verejnosti, pre ktorú sú títo ľudia zau-
jímaví ako protagonisti exotiky a tvrdého života v ťažkých vysokohorských 
podmienkach. Už z výberu čitateľského okruhu vyplýva, že práca má viac 
populárne ako vedecké ambície. Zvolené vymedzenie treba preto rešpektovať aj 
pri hodnotení práce.  

 Ako etnologička použila Katarína Nováková pri príprave knihy, získavaní 
údajov predovšetkým etnologické postupy, ťažiskom ktorých bol terénny vý-
skum. Na žiadneho etnografa pri vstupe do terénu nečakajú pripravené fakty, 
pre ktoré sa stačí iba zohnúť ako k riadku zeleniny a jednoducho ich zozbierať. 
No prostredie, v ktorom sa autorka pohybovala a priblíženie sa k ľuďom, kto-
rých pozorovala, vyžadovalo od nej voľbu špecifickej stratégie. Treba oceniť, 
že voľba padla na úrodnú pôdu. Kultúrne fakty, zrnká informácií, príbehy, ktoré 
zozbierala v priebehu formálnych interview v kombinácii so štúdiom publiko-
vaných a archívnym prameňov, to bol korpus faktov a dát, z ktorého sa jej 
podarilo vytvoriť plastický obraz o podstatných rysoch života tatranských nosi-
čov. O zvláštnych nárokoch na predpoklady, schopnosti a povinnosti, ktoré táto 
špecifická profesia vyžaduje od ľudí, ktorí sa pre ňu rozhodnú. 

Autorka už pri príprave diplomovej práce totožného obsahu preukázala, že 
jej nešlo iba o zhromaždenie materiálu potrebného pre obhájenie diplomovky, 
ale o skutočný prienik do podstaty verejnej, ale osobnostnej stránky tatranských 
nosičov. Subjektívna zaujatosť a neskrývaný záujem o tému boli dôležitým 
predpokladom zdarného výsledku aj v prípade knižného spracovania témy.  

Katarína Nováková už vo svojich predchádzajúcich publikovaných výstu-
poch presvedčila, že patrí k tým typom výskumníkov, ktorí sa v teréne pohy-
bujú hladko a hravo. Pozorovanie ľudí, fyzického prostredia a vecí, ktoré ho 
dotvárajú, fotografovanie, oslovovanie a nadväzovanie kontaktov nepredsta-
vujú pre ňu žiaden problém. Niektoré state, napríklad venované motívom, ktoré 
vedú človeka k tomu, aby sa stal nosičom či kritériám, ktoré by mal „správny“ 
nosič spĺňať, alebo kapitolka o sonde do individuálne značne diferencovaných 
duší nosičov, obsahujú také kategórie informácií, ktoré by sa sotva dali získať 
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bez komunikačnej zručnosti výskumníka a bez vzájomne vybudovaného vzťahu 
dôvery medzi dotazovaným a dotazujúcim.  

Doposiaľ som hovorila o knihe Kataríny Novákovej skôr z pozície etno-
lóga. Ťažiskovým zámerom knihy bola ale popularizácia. Tá vyžaduje od pisa-
teľa inú kvalitu podania získaných poznatkov. Ukázalo sa, že práve snaha 
o popularizáciu autorke sadla. Získala v nej voľnejšie interpretačné pole, ktoré 
zaplnila farbistými opismi situácií, príbehov zo života rôznych generácií nosi-
čov. Problém sa mi skôr vidí v tom, že časť niektorých etnograficko-historicky 
alebo komparatívne ladených pasáží, najmä tých, ktoré napísala na základe 
prevzatých publikovaných prameňov, sú podané strohým až encyklopedickým 
jazykom, ktorý je v kontraste s uvoľneným rozprávačským štýlom, akoby na-
dobúdajúcim od polovice knihy čoraz väčšie grády. Iste to bolo dané charakte-
rom získaných faktov: lepšie sa interpretuje to, čo človek ohmatá, vidí vlastný-
mi očami, počuje vlastnými ušami, než to, čo už pred ním opísali druhí. Nevy-
rovnanosti v štýle písania sú však na škodu celkovo dobrého výsledného dojmu 
a poznačujú celok textu kolážovitosťou. 

Profesionálna etnologická výzbroj autorky je prítomná v celej knihe. 
Votkaná je do osnovy opisov situácií, príbehov nosičov. Hmatateľne vystupuje 
najmä v kapitolkách „Prečo sa človek stáva nosičom alebo motivácie k práci“; 
„Aký má byť správny nosič“, kde sa autorka pokúša o vystopovanie unifor-
mných čŕt v motiváciách, inštinktoch, správaní sa nosičov, o náčrt noriem, 
tvoriacich rámec individuálnych rozhodnutí. Hoci výsledok tvorí súbor niekedy 
na prvý pohľad banálne vyzerajúcich vyjadrení typu – „láska k horám a prírode, 
túžba po slobode a voľnosti“, autorka presvedčí, že naozaj patria k najdôležitej-
ším motívom, platným pre všetkých horských nosičov bez rozdielu generácií. 

Zvlášť zdarilo sa podarilo autorke previesť na spoločného menovateľa čin-
nosti a okolnosti, v ktorých sa nosiči pohybovali, v pasáži o nepísaných pra-
vidlách, ktorými sa nosiči riadili alebo mali riadiť, ale aj o ich porušovaní, 
menších podrazoch a následných sankciách. Tiež v texte o hierarchickom reb-
ríčku, na ktorého vrcholných priečkach stáli tí čestní, najvytrvalejší, fyzicky 
zdatní a na najspodnejších nespoľahliví „slabingeri“. Ako uvádza, nosiči sa tiež 
rôznili podľa kritéria dĺžky vykonávania „nosičského remesla“. Boli takí, pre 
ktorých bolo nosičtvo v horách iba krátkou romantickou epizódou na jednu, 
dve sezóny, pre iných sa stalo celoživotnou náplňou alebo dlhoročným vášni-
vým koníčkom popri inej profesii. Práve v ich prípade by bolo zaujímavé doz-
vedieť sa niečo viac o tom, ako sa status v ich oficiálnom povolaní znášal so 
statusom nosiča, či tieto statusy bezproblémovo prelínali alebo si protirečili. 
Aké stopy to zanechalo v ľudskej identite protagonistov. Tiež by stálo za reč 
ponoriť sondu do rodinného života nosičov hlbšie. O rodinnom živote sa síce 
píše v podkapitolke „Názory rodiny, priateľov a okolia na výber povolania“, ale 
príliš útržkovito. Najlepšou cestou, ako splniť tieto pripomienky by boli asi 
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hutnejšie biografie vybraných jednotlivcov. Napríklad tých, ktorých autorka 
nechala prehovoriť v záverečných príspevkoch knihy. V biografiách by sa dali, 
ako pri lúpaní šupiek cibule, postupne odhaliť vrstvy, odkrývajúce mieru racio-
nality a iracionality pri voľbe nosičstva, osvetliť životné situácie, snahy po 
prestíži, úcte atď. Ale to by zrejme žiadalo ďalšiu knihu. 

„Ako má vyzerať správny nosič a nielen šaty robia človeka“ v etnologickej 
reči predstavuje kapitolku o odievaní, v ktorej autorka predkladá mix zozbiera-
ných dát a citácií priamej reči v pútavej a dobre čitateľnej forme. Podobný 
postup zvolila aj pri opise nosičských všedných a sviatočných dní, súťažení 
nosičov. Paradoxne etnologická téma transportu (kapitola „Krošňa a jej pred-
chodcovia“), možno práve preto, že je to téma, ktorú má dôkladne odborne 
ohmatanú v rámci svojich publikovaných výstupov a prednáškových cyklov, je 
napísaná akoby pod kontrolným svetielkom. Akosi sa jej nedarilo odpútať sa od 
odbornosti a preplávať k voľnejšiemu, viac popularizujúcemu štýlu. 

No a ako sme si už pri predchádzajúcich príspevkov Kataríny Novákovej 
zvykli, aj v tomto prípade je kvalitným prínosom publikácie obrazová časť. 
Obsahuje predovšetkým dokumentárne zábery, ktoré živo dokresľujú text 
a prelínajú sa s vtipnými kresbami Ivana Baju, ktorý je okrem nosiča, vysoko-
školského pedagóga a ďalších profesií a koníčkov, ešte aj karikaturista. 

V záverečnej bodke za knihou jej autor PhDr. Peter Petras hovorí, že au-
torka stihla ešte naskočiť do odchádzajúceho vlaku. Podarilo sa jej zachytiť to, 
„čo sa pomaly zabúda a stráca v premárnenom čase“. Áno, hladina civilizačnej 
a komunikačnej dostupnosti veľhôr sa posúva do čoraz vyšších nadmorských 
výšok a spolu s tým sa transformuje a pravdepodobne aj zanikne klasické re-
meslo vysokohorského nosiča. Aj preto je dobre, že Katarína Nováková napí-
sala túto knihu.  
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Nováková, Katarína: Tatranskí nosiči 
 

Miroslava Bobáková 
 
 

Príležitosť recenzovať a diskutovať o knihe zameranej na skupinu vysoko-
horských nosičov z oblasti Vysokých Tatier od autorky Katky Novákovej ma 
úprimne potešila. V našom prostredí sa nestáva tak často, že sa človek stretne 
s knihou, ktorá by sa sústredene venovala skúmaniu a prezentovaniu spôsobu 
života príslušníkov jednej sociálnej skupiny. Život a práca ľudí, ktorí sú súčas-
ťou koloritu slovenských veľhôr, kde mnohí zavítajú za oddychom, športom či 
turistikou, predsa len nemusia byť až tak známe. Relatívne dôverné sféry tat-
ranských končín aj mne začali voňať exotikou a so záujmom som si knihu pre-
čítala.  

Autorka sa v úvodnej časti knihy prihovára čitateľovi a oslovuje každého, 
kto má záujem spoznať život tatranských vysokohorských nosičov. Forma, akú 
volí, naznačuje, že to bude čitateľný, miestami vedecký, ale hlavne populárny 
text, bez teoretických aplikácii a analýz. Veď cieľom publikácie je priblížiť 
širokému spektru zvedavých čitateľov vývin nosičského remesla v Tatrách, 
jeho minulé i súčasné podoby (s. 7), ako naznačuje aj podtitul knihy – história 
nevšednej profesie. Popri údajoch o nosičoch a nosičstve sa v knihe objavujú aj 
ďalšie informácie – o dopravných a transportných pomôckach, tatran-
ských horských a vysokohorských chatách, turistických cieľoch a orientačných 
bodoch, ďalej sú tu uvedené názvy podtatranských sídel a osobné spomienky 
nosičov. Kniha tak v sebe spája prvky odbornej monografie, turistického sprie-
vodcu i memoárových zápiskov. Jej atraktívnosť zvyšujú dobové i súčasné fo-
tografie, kresby i karikatúry včlenené medzi text, ktorý je vytlačený na kriedo-
vom papieri. Kniha je doplnená o prehľad literatúry a vybrané internetové 
zdroje.  

Tatranskí nosiči sú charakterizovaní ako členovia špecifickej sociálnej 
skupiny, ktorá sa zaoberá zásobovaním horských a vysokohorských chát, vyná-
šaním potrebných nákladov na vlastnom tele pomocou transportných pomôcok, 
najmä tzv. krošní. Nosičstvo je tu vysvetlené ako dôsledok vzťahu poznávania 
a využívania vysokohorského prostredia Vysokých Tatier a poskytovania slu-
žieb v postupnom rozvoji turizmu.  

Prezentácia faktov o spôsobe života a práci tatranských nosičov od minu-
losti až po súčasnosť vychádza najskôr z opisu kontextu, konkrétne spôsobu, 
akým obyvatelia okolitých podtatranských dedín, ale aj prví turisti, objavovali 
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prostredie Vysokých Tatier. Prvotná orientácia miestnych obyvateľov sa po-
stupne menila zo zabezpečenia potrieb pre seba na zabezpečenie potrieb pre 
druhých a poskytovanie služieb – pomoci pri turistických výstupoch. Súčasťou 
priblíženia problematiky sú aj texty, ktoré vysvetľujú vývin a technické para-
metre transportných pomôcok, hlavne krošne a priblíženie nosičstva, resp. pou-
žívanie krošne aj v iných než tatranských oblastiach (stredoeurópsky región, 
Alpy, Pyreneje, Himaláje). Dôležitou časťou je vysvetlenie, prečo nie sú horskí 
nosiči v poľskej časti Tatier, čím sa tento fenomén v Tatrách stáva typickým 
pre ich slovenskú časť. Jadro knihy spočíva v sociálnych kontextoch nosičstva, 
osobných motiváciách a dôvodoch stať sa nosičom, rôznych dimenziách a kva-
litách času v horách, tak, ako ho vnímajú a prežívajú samotní nosiči, aktivitách 
a vzájomných vzťahoch nosičov, ale aj o kuriozitách a zaznamenaných nosič-
ských rekordoch, triumfoch a úspechoch. Časť knihy o sociálnych aspektoch 
života a práce tatranských nosičov považujem za najdôležitejšiu. Sociálny roz-
mer tohto remesla zdôrazňuje aj samotná autorka, keď píše, že „byť nosičom 
znamená vykonávať namáhavú prácu a zároveň byť plnohodnotným členom 
skupiny či spoločnosti, v ktorej žije, s ktorou sa každodenne stretáva 
a spolupracuje. Musí dodržiavať pravidlá, aby v danom prostredí mohol existo-
vať“ (s. 11).  

Z textu ale vyplýva, že nosič formálne existuje a pôsobí v rámci zásobova-
nia tatranskej vysokohorskej chaty, ktorej je zamestnancom (s. 27). Aj keď sa 
v texte píše, že „niektorí vydržia deň, dva, mesiac či jednu-dve sezóny, 
a spájajú tak príjemné (pobyt v horách) s užitočným (finančným zárobkom)...“, 
nie je jasné, akým spôsobom sa záujemca takýmto zamestnancom stáva, resp. 
ako prebieha nábor a prijímanie nových nosičov. Zaujímavé by bolo aj uviesť, 
koľko stabilných (a hádam aj tých nestabilných) nosičov takéto vysokohorské 
chaty majú k dispozícii počas jednej – zimnej i letnej sezóny. Verím, že takéto 
informácie má autorka k dispozícii, škoda je, že sa neobjavili v texte, čo by 
pomohlo lepšiemu porozumeniu organizovania nosičstva. V texte absentujú 
údaje organizačného charakteru, akým spôsobom funguje vzťah zamestnáva-
teľa (chata) a zamestnanca (nosiča) v prípade profesionálnych i amatérskych 
nosičov, či ide o celoročné zamestnanie, alebo o sezónne zamestnanie, či ide 
o zamestnanie hlavné, či doplnkové, resp. aké možné varianty využívajú sa-
motní nosiči. Zaujímavé by boli aj údaje o približnej veľkosti zárobku. V texte 
sa síce objavujú informácie o cene za vynášku, ktorá bola stanovená na kilo-
gram (s. 21–23, s. 53)1 v minulosti, ale kvôli predstave chýbajú tie aktuálnejšie 
údaje. Tieto otázky sa mi vynorili pri čítaní prípadu jedného nosiča, v ktorého 
citácii je uvedené, že pôsobil ako pedagóg i nosič a peniaze z vynášok využil na 
opravu jednej horskej chaty (s. 97). Ako to bolo s tými ďalšími? Ako vyzerá 
                                                 
1 Na predsádke knihy sú vyúčtovania vynášok 3 nosičov z rokov 1958. Bolo by zaujímavé vidieť 
vyúčtovania vynášok z ostatných rokov.  
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koordinácia nosičských aktivít od vydania sa na chatu až po úspešný príchod na 
ňu? Od koho nosiči prevezmú tovar? Kto ho pre chaty nakupuje?  

Kapitola o motiváciách stať sa nosičom mohla byť troška rozsiahlejšia. 
Veď motivácia je faktor, ktorý ovplyvňuje jednotlivca v jeho výkonoch, ale aj v 
nazeraní na už dosiahnuté výsledky svojej práce. Naviac, zámery a podnety 
môžu byť súčasťou individuálnych príbehov a biografií, ktoré existujú v širších 
kontextoch. Takými je napríklad len krátke naznačenie okolností, keď sa Vy-
soké Tatry stávali „ostrovmi pozitívnej deviácie“ v období politickej a občian-
skej neslobody (s. 48–49). K tomuto obdobiu sa mi žiadalo prečítať aspoň jeden 
citát informátora, hoci, pripúšťam, že rozprávania takýchto informátorov sa už 
nemuseli stihnúť a zaznamenať. Odkrývanie širokej palety motívov však 
nemusí mať len individuálne pozadie. Ak je nosičstvo súčasťou miestnej 
kultúrnej databázy, je na mieste pýtať sa, aké výhody a úžitky (materiálne, 
emocionálne, sociálne) prináša, ale aj akým je zdrojom napätí, konfliktov 
a rozporov, a prečo. Tomu nasvedčuje aj text malej podkapitolky o názoroch na 
výber povolania, kde sú ale skôr uvedené spomienky na reakcie blízkych ľudí 
ako od nosičov samotných.  

V kapitole „Aký má byť správny nosič“ sa žiada doplnenie, že ide 
o prezentáciu kritérií chatárov, ktorí sú s nosičmi v najužšom pracovnom kon-
takte. Veď predstavy a kritériá na to, aký má byť správny nosič môžu mať aj iní 
ľudia, vrátane samotných nosičov. Táto kapitola podáva register oceňovaných 
vlastností správneho nosiča, ktorého prototyp tu zo strany chatárov reprezentuje 
dôveryhodný, vytrvalý, čestný, spoľahlivý a vzdelaný človek. Vzdelanosť au-
torka potvrdzuje aj údajmi v percentách, pričom malým nedostatkom je, že ne-
poznáme veľkosť vzorky (s. 54). Pre existenciu funkčných vzťahov medzi no-
sičmi a chatármi je podľa autorky dôležitá vzájomná dôvera a rešpekt. Hneď 
v nasledujúcej vete tvrdí, že je to ideál, čo mi znelo jednak ako reálna pod-
mienka, ale aj ako nesplniteľná vízia. Pokiaľ autorka píše, že nosiči predstavujú 
„značne heterogénnu, ba až rozhádanú skupinu“ (s. 33), možno ostáva otázkou 
pre ďalší výskum, aké sú efekty takéhoto heterogénneho prostredia na budova-
nie vzťahov dôvery a rešpektu, dôležitých pre úspešné fungovanie skupiny. 
Heterogénnosť nie je v knihe nikde popísaná, je len konštatovaná. V kapitole sú 
uvedené aj praktické zásady, formulované do podoby „desatora“, porušenie 
ktorých bolo verejne sankcionované a to vo forme komických výstupov a pos-
meškov. Dodržiavanie týchto pravidiel vlastne testovalo dôveru. Akým spôso-
bom sa kontrolovalo dodržanie týchto zásad? Ak bol niekto sankcionovaný, 
a označený za nedôveryhodného, ako sa z tohto stavu „vykúpil“? Nedá sa ta-
kéto sankcionovanie chápať aj ako forma „obrusovania“ spomínanej heteroge-
nity? Ďalšie otázky sú, aké sú formy prejavov pomoci a podpory v skupine no-
sičov, ako súčasti intenzívnych sociálnych interakcií. 
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Identitu nosiča určuje aj jeho odev, ktorý autorka opisuje od najstarších 
čias až po súčasnosť. Zachytáva vývinové tendencie, vplyv módy, ale aj preni-
kanie a využívanie moderných odevných materiálov, „nosičské modely“. Za 
pozornosť stoja informácie o zabezpečení si odevu v období jeho nedostatku, 
teda, kým sa výroba pohodlných odevných súčiastok vhodných do hôr nestala 
súčasťou rozsiahleho „trekking industry“. Text o vysokohorských nosičoch by 
asi nebol úplný bez spomenutia obľúbených „vibramiek“. Autorka osvetľuje aj 
ich prienik a výrobu v podtatranskej oblasti. Záver kapitoly sa v krátkosti snaží 
vystihnúť vzťah nosičov k svojmu telu, hygiene i rehabilitácii len prostredníc-
tvom citátu z knihy vynášok (s. 62). Táto oblasť by mohla byť ďalšou témou na 
spracovanie, zvlášť, keď telo je vlastne nosičovým pracovným nástrojom 
a predstavuje jeho „kapitál“. Domnievam sa, že účasť v skupine a úspešnosť 
nosiča je o.i. podmienená získaním a ovládaním praktických zručností – zna-
losť terénu, manažovanie nákladu, aby bolo čo najmenej bolestivé, vyvážený 
počet a objem nákladov, a pod. Akým spôsobom a či vôbec sa odovzdávajú 
rady, ako prebieha učenie a vlastne socializácia. Viem si predstaviť, že pre 
dlhodobé zvládnutie „sólovej hry“ každého nosiča je účinný súlad praktických 
vedomostí skúsených nosičov s jedinečným poznaním tela každého jednotlivca. 
To všetko umožňuje prekonať strach, zvládnuť kritické situácie, prekážky, ná-
strahy počasia i možné útoky zvierat. Verím, že táto pripravenosť je dôsledkom 
učenia sa – individuálneho a v skupine.  

Čitateľsky pútavá je kapitola o všedných i sviatočných dňoch nosičov. 
Vhodne volené citácie chatárov a nosičov ilustrujú každodenné povinnosti, trá-
venie voľného času, zábavu, recesistické kúsky, športovanie, sviatky. Do textu 
je zaradená aj časť o vzťahoch mužov – nosičov so ženami. Autorka píše, že 
ide o citlivú tému, a aj keď to nerozvádza ďalej, čitateľ si to môže domyslieť. 
V časti, ktorá líči trávenie sviatkov na horách sú rafinovane uvedené vianočné 
tradičné jedlá podtatranského regiónu (s. 75), aj keď trochu kontrastne 
k sviatočnej ponuke chát. Opísaná je atmosféra a nálada sviatočných chvíľ, 
doplnená o veselé príhody. Trošku ale pochybujem, že ľudia – či chatári, no-
siči, horolezci alebo aj turisti – počas slávenia vianočných sviatkov v horách 
nikomu nechýbajú (s. 77). Nie je celkom jasné, odkiaľ sú takéto informácie.  

Posledné kapitoly knihy sa sústreďujú na ďalšie aspekty sociálneho života 
nosičov – organizovanie súťaže a memoriálu, existenciu a pôsobenie kapely, 
udeľovanie čestných odznakov, ale aj budovanie múzea. Autorka tieto aktivity 
líči ako súčasť života sociálnej skupiny nosičov, ktoré posilňujú skupinovú 
identitu. Aj keď je v texte knihy naznačená možnosť prežívať konflikty a hádky 
(pozri citácia vyššie), spomenuté aktivity sa môžu chápať ako prejav zdravých 
vzťahov v skupine, výraz dynamického pulzovania v nej.  

V knihe sa vyskytlo niekoľko formálnych chybičiek, ktorým by možno 
pomohlo ešte ďalšie čítanie rukopisu (napríklad zamenenie hornej hranice lesa 
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za dolnú hranicu lesa na s. 14, chýbajúce pramene na s. 20, kde sú uvedení 
vodcovia „klasickej éry“, podobne na s. 31, druhý odstavec). V knihe chýbajú 
údaje, ktoré by nie až tak znalému čitateľovi uľahčili orientáciu – napríklad na 
s. 64 vysvetlenie, prečo „je rozdiel, ak človek nesie 100 kg na Zamkovského 
chatu a na Chatu pod Rysmi“.  

Napriek týmto malým nedostatkom je kniha pre akéhokoľvek čitateľa 
veľmi pútavá. Napomáha tomu aj jemne expresívny jazyk samotnej autorky 
i jej informátorov (fešáci, živel, starí vlci, húfne ako lastovičky, baby). Z celej 
knihy cítiť, že autorka sa pri zisťovaní okolností života nosičov na horách ne-
chala nimi viesť, že im načúvala. Kniha tým, že zverejňuje mená viacerých 
nosičov, ich vlastne zviditeľňuje, a tým aj celé ich remeslo. Nie je to ale len 
v prípade nosičov. Autorka svojou knihou urobila propagáciu nielen jednej 
skutočne nevšednej profesii, ale aj Vysokým Tatrám i etnológii. Ostáva si len 
želať, aby takýchto kníh bolo viac.  
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Poznámky k recenziám 
 

Katarína Nováková 
 
 

Úvodom mojich poznámok a reakcií by som rada úprimne poďakovala 
všetkým recenzentom za úsilie, ktoré venovali napísaniu svojich postrehov 
v recenziách. A keďže všetci vo svojich recenziách svorne ocenili neformálny 
jazyk knihy, budem v ňom pokračovať. 

Ďakujem za ich názory, za čas, ktorý strávili pri čítaní knihy (i keď mám 
informácie z hodnoverných zdrojov, že sa to dá zvládnuť počas jazdy v IC zo 
Žiliny do Bratislavy, či ako dlhšie „toaletné čítanie“).  

Písať recenzie je nepopulárna a nevďačná úloha. Ak ste príliš kritický, 
môže sa stať, že si znepriatelíte autora. Ak ste príliš neutrálny, obvinia vás 
z kamarátstva. Recenzie sa tak často stávajú skôr anotáciami. V neposlednom 
rade si treba tiež priznať, že recenzie sú na stupnici hodnotenia publikačných 
výstupov tak nízko, že prestávame mať chuť ich písať. Preto vám milí recen-
zenti vyslovujem vďaku za úsilie, pozornosť a bystré oko pri čítaní mojej „no-
sičskej“ knižky. Musím tiež priznať, že pozitívne reakcie vedeckej obce ma 
prekvapili a potešili.  

Kniha o tatranských nosičov „s telom atléta a mysľou filozofa“ je pre 
mnohých kolegov prinajmenšom nevšedná. Obsahom, uhlom pohľadu, spraco-
vaním, jazykom, grafikou. Snažila som sa však písať s nadhľadom, bez pátosu. 
Poopraviť médiami tlačené mýty o nosičoch – hrdinoch, ale i turistické pred-
sudky o nosičoch – silných s prázdnymi hlavami. Mojím cieľom bolo predsta-
viť skupinu ľudí, žijúcu v nevšednom prostredí a riadiacu sa vlastnými pravid-
lami. I keď mnohí kolegovia napriek všetkému stále tvrdia, že nosiči nie sú 
žiadna skupina, sociálna, profesijná ani nijaká iná, ja ich za skupinu pokladám, 
a tak k nim aj pristupujem.  

Tí, ktorí ma poznajú isto potvrdia, že som vždy mala „ľahšie pero ako bolo 
očakávané“, a populárno-vedecký štýl mi preto pre tento typ publikácie logicky 
pripadal ako vhodný nástroj na interpretovanie získaných poznatkov o skupine 
nosičov. 

Písať o nosičoch však nebol veľký problém. Problémom bolo informácie 
získať. Aspoň v začiatkoch: terénny výskum v náročnom vysokohorskom pros-
tredí, počiatočná neochota informátorov a čas, potrebný pre „infiltráciu“ do 
skupiny nosičov a získanie ich dôvery, neochota tatranského kolegu-etnológa, 
poskytnúť informácie a pomoc, toto všetko bolo v začiatkoch výskumov v roku 
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1999 pre mňa veľkou bariérou, ale zároveň výzvou do „boja“. Dnes, 
s odstupom času, sa nad tým spolu s nosičmi pri pohári horca len usmievame. 
Bola to pre mňa nezaplatiteľná skúsenosť. 

Kniha je primárne určená širokej verejnosti, so snahou sprístupniť moje 
výskumy a získané informácie čo najširšiemu spektru čitateľov, všetkým, ktorí 
sa chcú o nosičoch niečo dozvedieť. Stretla som sa s názorom, že písať popu-
lárno-vedecké publikácie nie je našou úlohou a nemá zmysel sa týmto druhom 
tvorby zaoberať. Práve naopak! Väčšina našich informácií pochádza z terén-
nych výskumov, z rozhovorov s ľuďmi. Píšeme o ľuďoch, ich živote, ich viero-
vyznaní, názoroch, postojoch, hodnotách…, preto sa nazdávam, že by sme mali 
písať nielen pre seba a svojich piatich kolegov, ktorí sa o skúmanú prob-
lematiku zaujímajú, ale i pre ľudí, ktorých sa to týka. Vrátiť im to, čo nám viac 
či menej ochotne dali.  

Rozhodla som sa ísť v našom odbore málo prešliapanou a „slabo znače-
nou“ populárno-vedeckou cestou. Ako sa podľa reakcií kolegov, ale hlavne 
čitateľov z celého Slovenska ukazuje, cestou správnou. Veď dvetisíc predaných 
výtlačkov za šesť mesiacov je bez akýchkoľvek náznakov chvály vcelku dobré 
skóre!  

A tak záverom len uvažujem nad myšlienkou, pokračovať v snahách nie-
ktorých kolegov, ktorí sa veľmi úspešne vybrali touto cestou, a napísali čo-to 
pre širokú verejnosť; a podporovať na našich pracoviskách tieto snahy 
a aktivity. Čas radosti veselosti Viery Feglovej, Slovenský rok i Kuchyňa na-
šich predkov Rastislavy Stoličnej, Bezdomovci Niny Beňovej, Kaviarne 
a viechy Petra Salnera či ostatná Veľká kniha slovenských Vianoc od Zory 
Mintálovej-Zubercovej sú pekným príkladom úspechu týchto snáh. A preto, 
odľahčime sem tam pero, milí kolegovia, čitatelia to ocenia!!! 
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Slovenská spoločnosť národopiscov sa zišla a oslavovala 
 

Zita Škovierová 
 
 
V dňoch 28.–30. mája sa zišli slovenskí národopisci/etnológovia na 17. 

riadnom valnom zhromaždení svojej spoločnosti. Tentoraz bolo toto stretnutie 
výnimočné, nakoľko v roku 2008 si Národopisná spoločnosť Slovenska pripo-
menula 50. výročie svojho vzniku. V tomto duchu boli naplánované jednotlivé 
aktivity, stretnutia a návštevy a od nich sa odvíjal celý program. Za miesto ro-
kovania bola symbolicky zvolená Bratislava ako lokalita, v ktorej bola spoloč-
nosť založená (predchádzajúcimi miestami valných zhromaždení boli Ter-
chová, Svidník, Liptovský Mikuláš atď.).  

Prvý deň rokovania bol venovaný valnému zhromaždeniu, ktoré malo obli-
gátny priebeh, bohatú diskusiu a zvolilo nový výbor NSS. Zúčastnilo sa ho viac 
ako 60 riadnych členov, ktorí si za novú predsedníčku zvolili PhDr. Hanu 
Hlôškovú, CSc. Valného zhromaždenia sa zúčastnili a pozdravili ho aj prítomní 
zahraniční hostia. Z Moravy a Čiech boli prítomní doc. Miroslav Válka (ten 
predniesol zhromaždeniu pozdrav Národopisnej spoločnosti Čiech a Moravy), 
doc. Jana Pospíšilová, doc. Alexandra Navrátilová, dr. Andrea Zobačová, dr. 
Pavel Popelka, z Maďarska prišli hostia z Výskumného ústavu Slovákov 
v Maďarsku so sídlom v Békéšskej Čabe Zuzana Gulyásová (v mene ústavu 
pozdravila zasadajúcich), Magdaléna Laczová a Rozálka Kustár. Ďalšie náro-
dopisné spoločnosti susedných krajín zaslali spoločnosti k okrúhlemu výročiu 
písomné blahoželania.  

Rokovanie sa odohralo podľa predpísaných pravidiel a čo bolo vítané, aj 
priestor venovaný diskusii bol pomerne rozsiahly. Záverečná časť zasadania 
Valného zhromaždenia bola obohatená o odovzdávanie Ceny Jána Mjartana 
prof. Jánovi Michálkovi, CSc. V mene Národopisného odboru Matice Sloven-
skej, ktorý túto cenu každoročne udeľuje, ju spolu s príhovorom a hodnotením 
odborného aj ľudského pôsobenia J. Michálka v národopisnej obci odovzdal 
doc. PhDr. L. Mlynka, CSc., predseda NO MS a tajomníčka PhDr. Viera Sed-
láková.  

Nasledovala spoločenská časť valného zhromaždenia spojená so slávnos-
tnou večerou, na ktorú boli pozvaní všetci prítomní. Po nej boli podľa návrhov 
zo strany členov NSS odovzdané ocenenia národopisnej spoločnosti za ve-
decko-organizačnú činnosť (organizovanie, konferencií, výstav, kolektívnych 
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výskumov, zostavovanie zborníkov), za publikačnú činnosť a za výstavnú 
a propagačnú činnosť za obdobie rokov 2005–2007.  

Už tradične sa popri valnom zhromaždení uskutočnila aj odborná etnolo-
gická konferencia. Tentoraz bola zameraná na dejiny etnológie na Slovensku. 
Bola to vhodne zvolená téma, jednak kvôli výročiu spoločnosti, jednak pre to, 
že v tomto čase sú na Slovensku činné až 3 pracovné skupiny etnológov, ktoré 
riešia vedecké grantové úlohy s podobným zameraním. V Ústave etnológie 
SAV vedie PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. úlohu o etnológii na Slovensku 
v druhej polovici 20. storočia, pričom v tomto roku boli riešitelia sústredení na 
analýzu nových vedeckých orientácií v 50. rokoch a na diskurz 
v západoeurópskej etnológii. Na tomto istom pracovisku sa pod vedením doc. 
PhDr. Zuzany Beňuškovej, CSc. riešia otázky vývinu etnológie v 20. storočí. 
Vedecký tím sústredený na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie skúma 
pod vedením doc. PhDr. Marty Botíkovej, CSc. otázky najstarších dejín etnoló-
gie a ich využívanie vo výučbe. V rámci týchto základných výskumných okru-
hov, ktoré menované etnologičky prezentovali, odzneli aj referáty venované 
špecifickejším otázkam dejín národopisných inštitúcií, vedeckého a peda-
gogického pôsobenia význačných etnológov a folkloristov, vedeckému 
smerovaniu a metódam v rôznych obdobiach, predovšetkým na Slovensku, ale 
vo vzťahu k slovenskej vede aj v okolitých krajinách.  

Na konto prezentovaných referátov možno povedať, že sa v súčasnosti 
veľmi ujíma vizuálna komunikácia: v porovnaní s predchádzajúcimi konferen-
ciami bolo oveľa viac vizualizovaných vystúpení. Pozitívne možno hodnotiť aj 
pomerne neformálnu diskusiu k referátom.  

K organizovanej spoločenskej časti stretnutia etnológov patria už tradične 
aj návštevy múzeí a exkurzie. Tentoraz bola pripravená návšteva Mauzólea 
Chatama Sofera v Bratislave a návšteva Múzea chorvátskej kultúry v neďalekej 
Devínskej Novej Vsi. Skupinka jej účastníkov neodolala tomu, aby vystúpila aj 
na neďaleký hrad Devín a pokochala sa pekným výhľadom na sútok Dunaja 
a Moravy. 

Pokiaľ ide o neorganizovanú časť valného zhromaždenia, možno konštato-
vať, že priestory Inštitútu pre verejnú správu, kde sa valné zhromaždenie aj 
konferencia odohrávali, poskytovali pomerne veľa možností pre neformálne 
rozhovory, vzájomné informácie a výmenu poznatkov. Pri nich sa medzi kole-
gami odovzdávali publikácie, zborníky z konferencií i osobné dary. Avšak 
zmenou oproti predchádzajúcim valným zhromaždeniam je fakt, že vo chvíľ-
kach zábavy si už účastníci sami nezaspievali ani jednu pieseň (najmä kolego-
via z Moravy negatívne hodnotili poznanie, že spevnosť etnológov u nás 
upadla). Pozitívne však možno prijať to, že všetci sme pocítili, že sa len zriedka 
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takto stretávame viacerí spolu. I keď je nás neveľa, rozdeľuje nás ešte i oblasť 
vedeckého záujmu, účasť na riešení rôznych vedeckých grantových úloh, pôso-
benie v rôznych inštitúciách či mimovládnych organizáciách, ale často aj geo-
grafická vzdialenosť. Preto skrsol nápad, podľa ktorého by sa etnológovia mali 
ako profesijná (stavovská?) skupina stretávať pod záštitou NSS každý rok. Túto 
myšlienku si osvojilo aj nové vedenie spoločnosti a zabuduje ju do svojho 
programu.  
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Správa o činnosti Národopisnej spoločnosti Slovenska 
za roky 2005–2007 

 
 
Výbor NSS pracoval po celé tri roky v zložení: 
Predsedníčka: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.  
Podpredsedníčka: PhDr. Zita Škovierová, CSc.  
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.  
Hospodárka: PhDr. Júlia Domaracká  
predsedníčka Západoslovenskej pobočky NSS: PhDr. Eva Kollárová  
predsedníčka Stredoslovenskej pobočky NSS – Banská Bystrica: PhDr. Dita 

Nociarová  
predsedníčka Stredoslovenskej pobočky NSS – Martin: PhDr. Viera 

Sedláková  
Predseda Východoslovenskej pobočky NSS: PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.  
Zástupkyňa mladých členov NSS: Mgr. Mária Žúreková  

 
Plnenie uznesení z predošlého valného zhromaždenia:  
 
VZ NSS v Terchovej, 2005 poveruje výbor: 
1. Iniciovať spoluprácu na rôznych úrovniach a inštitúciách pri tvorbe a kritike 

monografií – rozpracované 
2. Vytvoriť pracovnú skupinu združujúcu pedagógov – etnológov – splnené 
3. Oživiť spoluprácu so sesterskými vedeckými spoločnosťami doma i v za-

hraničí – čiastočne splnené udržiavali sa pôvodné kontakty 
4. Zapracovať odsúhlasené zmeny stanov NSS – splnené 
  
Členská základňa NSS: 

Spoločnosť má k máju 2008 205 individuálnych členov, z toho 24 čestných 
členov a 15 kolektívnych členov. Prijatých bolo 13 nových členov, prevažne 
mladých absolventov etnológie (Maroš Demko, Zuzana Koreňová, Miroslava 
Bobáková, Petra Jarošová, Vojciech Dzudziak, Andrea Šuleková, Ľudmila 
Hladká, Roman Kozák, Richard Jonoštín, Monika Holíková, Sylvia Vaculová, 
Barbora Skraková, o obnovu členstva požiadal Mikuláš Derevjanik). 
V priebehu funkčného obdobia ubudli členovia – neplatením členského 
a nezáujmom o činnosť, 3 úmrtím (Ján Ordoš, Milan Chlebana, Viera Urban-
cová). 
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Práca výboru NSS 
NSS fungovala v priestoroch ÚEt SAV na Klemensovej ulici č. 19. Výbor 

Národopisnej spoločnosti Slovenska sa stretával 2x do roka, na jar a v jeseni, 
v roku 2007 však bola veľmi nízka účasť. Jedno zo zasadnutí sa konalo 
v novembri 2007 v Martine. Možno konštatovať, že počas uplynulého funk-
čného obdobia si členovia výboru svoju funkciu aspoň príležitostne plnili. Uká-
zalo sa, že funkcia hospodára priestorovo odčlenená od predsedu a tajomníka je 
málo produktívna. Z členov výboru bola najmenej výkonná predsedníčka zápa-
doslovenskej pobočky Eva Kollárová, ktorá sa zasadnutí výborov zúčastňovala 
len v prvom roku funkcie. Opätovne však prispela k činnosti v roku 2008, keď 
NSS žiadala grant u nitrianskej VÚC. Zoslabená bola aj činnosť stredosloven-
skej pobočky s centrom v Banskej Bystrici – Lučenci – chuť a čas na stretáva-
nie nebola a iné formy komunikácie sa nerozvinuli. Stredoslovenská pobočka 
s centrom v Martine fungovala už tradične len v úzkom martinskom okruhu. 
Východoslovenská pobočka sa sústreďovala na aktivity MURK vo Svidníku, 
prepojenie v rámci NSS na ďalšie múzeá a členov fungovalo po iných líniách, 
než je NSS. V júni 2007 boli členovia výboru oslovení e-mailom s otázkami 
o ich predstavách o ďalšom fungovaní pobočiek a obsahu ich činnosti, avšak 
výzva zostala bez reakcie. Nepodarilo sa oživiť pravidelné oslovovanie členov 
pobočiek predsedami pobočiek prostredníctvom internetu. Funkcia M. Žúreko-
vej ako zástupkyne mladých vo výbore sa ukázala ako neefektívna, výborov sa 
z dôvodu študijného pobytu zúčastňovala sporadicky a mladí si našli cestu k 
NSS inými spôsobmi, než prostredníctvom ich zástupkyne.  

Priebežná práca s adresármi NSS sa zintenzívnila v zime 2008 v súvislosti 
s prípravou valného zhromaždenia. Primárnym východiskom činnosti národo-
pisnej spoločnosti bola aj v tomto funkčnom období jej komunikačná funkcia 
medzi odborníkmi, ktorých združuje, ale tiež dotvorenie reprezentácie spoloč-
nosti smerom k verejnosti. Nepodarilo sa aktivizovať najstaršiu generáciu NSS, 
zdá sa, že nemajú záujem o osobitý priestor v rámci NSS. 

Pozitívna bola aktivita členov NSS pri získavaní grantov a dotácií NSS. 
Zámer preniesť vymýšľanie a plánovanie podujatí z predsedu na členov sa 
čiastočne podarilo zrealizovať. Prispela k tomu zjavne aj e-mailová komuniká-
cia s členmi pred podávaním žiadostí o príspevok na podujatia z RSVS. Prob-
lém však bol, že napriek tomu, že všetkým členom šla informácia o pridelených 
financiách, niektorí žiadatelia neprejavili záujem o získaný príspevok, resp. 
nevedeli ho použiť s adekvátnym zúčtovaním. Financie, ktoré zvýšili, boli ná-
sledne použité na krytie účtovníctva, nutných výdavkov výboru a čiastočne boli 
nepriamo ušetrené pre VZ v Bratislave. Vo viacerých prípadoch bol účet NSS 
využitý na prijímanie sponzorských darov a preplatenie aktivít, ktoré z rôznych 
byrokratických dôvodov nemohli byť platené priamo, ale následne boli NSS 
vrátené ako refundácie (kúpa kamery, tlač zborníka „Mestá a dediny pod Ma-
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lými Karpatmi“, preplatenie pohostenia pri uvedení anglickej verzie zborníka 
Malé dejiny veľkých udalostí, preplatenie pohostenia pri príležitosti 15. výročia 
vzniku katedry etnológie v Nitre). Niektoré refundácie sa presunuli cez koniec 
kalendárneho roka  (pozri správa o hospodárení). 

 
Spolupráca s partnerskými inštitúciami doma a v zahraničí 

Táto oblasť činnosti v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiam bola 
v útlme. V roku 2005 sa Z. Beňušková sa zúčastnila na valnom zhromaždení 
PTL v Poľsku a H. Hlôšková bola poverená zastupovaním NSS na VZ Českej 
národopisnej spoločnosti. V roku 2006 bola predsedníčka NSS pozvaná do 
Nitry na konferenciu Zväzu múzeí na Slovensku. Tradične najlepšie fungovala 
spolupráca s Českou republikou – formou výmeny periodík a e-mailových in-
formácií. Od roku 2006 po rokoch absencie opäť NSS participovala na festivale 
Etnofilm Čadca. Predsedníčka NSS sa dvakrát zúčastnila valného zhromažde-
nia RSVS na predsedníctve SAV, ktoré sa koná každoročne.  

Počas celých troch rokov NSS finančne a editorsky participovala na vydá-
vaní Etnologických rozpráv. Zabezpečovanie informácií o činnosti NSS 
v rámci rubriky Správy v Etnologických rozpravách bolo menej pravidelné než 
v predchádzajúcom období. Snaha systematicky zapojiť do písania členov po-
bočiek zostala len jednorázovo naplnená. V redakčnej rade po ukončení funk-
čného obdobia Martinu Bocánovú vystriedala za NSS Ivana Šusteková (obe FF 
UKF v Nitre).  

Rozvinula sa spolupráca so školami. Participáciou študentov na poduja-
tiach s organizačnou a finančnou pomocou NSS dáva predpoklad lepšieho po-
znania a vnímania NSS zo strany budúcich absolventov. 

NSS bola kontinuitne príjemcom 2 % z daní. Registráciu zabezpečovali Z. 
Beňušková a Z. Profantová.  
 
Vedecký archív  

Do archívu neboli odovzdané žiadne materiály. V súvislosti s digita-
lizáciou archívov ÚEt SAV sa otvorila perspektíva digitalizácie fotodoku-
mentačnej časti archívu NSS. Vypracovaný bol projekt sprístupnenia informácií 
o dejinách etnológie na internete, ktorý vstúpil do platnosti od roku 2008 ako 
projekt VEGA. Jeho súčasťou budú aj niektoré videodokumentačné aktivity 
vykonané v rámci NSS.  
 
Aktivity  
2005 
Máj – Valné zhromaždenie – Terchová (Projekt RSVS a MK SR)1 

                                                 
1 Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV 
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V súlade s uznesením z VZ v Terchovej bol ustanovený výbor Pedagogickej 
sekcie NSS, predsedníčkou sa stala Doc. Marta Botíková, CSc. 
August – účasť členov NSS seminár O folklóre a folklorizme v Kokave nad 
Rimavicou 
Jeseň – účasť Z. Beňuškovej na valnom zhromaždení PTL v Poľsku a H. Hlôš-
ková bola poverená zastupovaním NSS na VZ Českej národopisnej spoločnosti. 
V rámci prednáškových aktivít prispela NSS na spestrenie prednáškovej čin-
nosti. Prednášali: R. Vidová v Bratislave, M. Bartoš v Nitre a v Trnave bol pri-
zvaný na prednášku vysokohorský nosič. Aktivita vyplynula z Pedagogickej 
sekcie NSS. 
NSS participovala prostredníctvom grantov z RSVS a MKSR na vydaní zbor-
níkov Malé dejiny veľkých udalostí a Bulhari na Slovensku.  
 
2006 
Jar – aktivita Pedagogickej sekcie NSS pri preskúmaní výučby Kultúrnej 
a sociálnej antropológie na FSŠ v Nitre 
Jún – Konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy – Východoslovenská pobočka 
NSS 
Leto – Seminár Etnograf a múzeum Galanta   
November – Etnofilm Čadca, aktívna účasť študentov z BA (Karásek, Melu-
šová a účasť M. Chlebanu)  
Seminár Naratívna každodennosť 
Spracovanie histórie NSS prostredníctvom diplomovej práce J. Godálovej. 
Jubileum J. Podoláka v Trnave  
 
2007 
Marec – Etnologické dni – Nitra – preplatenie cestovných nákladov študentom 
UCM Trnava a prednášajúcim 
August – Seminár Koliesko v spolupráci s NOC a Petrou Klobušickou – 9 štu-
dentom preplatená cesta 
Október – Predstavenie NSS v rámci konferencie Na slnečnej strane Karpát 
v Opole 
December – Participácia na uvedení knihy J. Botíka Etnická história Slovenska 
December – Participácia na uvedení knihy Marvana Absiho Káva v Arabskej 
kultúre 
December – Participácia na uvedení anglickej verzie zborníka Z. Profantovej 
Malé dejiny veľkých udalostí 
Od jesene – príprava konferencie a valného zhromaždenia v Bratislave 
 

Zuzana Beňušková 
V Bratislave 16. 5. 2008                                                           Predsedníčka NSS
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Správa o hospodárení Národopisnej spoločnosti Slovenska  
za roky 2005–2007 

 
 

Hospodárkou NSS v rokoch 2005–2007 bola Júlia Domaracká. Evidenciu 
vykonávala spolu s predsedníčkou NSS Zuzanou Beňuškovou na Klemensovej 
ul. 19, kde je sústredená agenda NSS. Záverečné spracovanie účtovných 
dokladov vykonával Martin Hudec, externý spolupracovník V. Bagalu, člen 
výboru Rady slovenských vedeckých spoločností. Účtovníctvo pre RSVS je 
potrebné odovzdávať v programe určenom SAV, preto je NSS viazaná na 
ponuku účtovníkov spolupracujúcich s SAV.  

Súčasťou účtovných dokladov za každý kalendárny rok sú: peňažný 
denník, výpisy z bankového účtu (Istrobanka), účtovné doklady a pomocný 
interný tabuľkový rozpis akcií, s príjmami a výdajmi na konkrétne akcie 
a uvedením konkrétnych zdrojov. 

Časť prevádzkových nákladov NSS je zahrnutá vo výdajoch za jednotlivé 
akcie, čo je v súlade s predpismi RSVS. Správu webovej stránky vykonávala 
spoločnosť A3web. 

 
Príjmy a výdaje NSS za jednotlivé roky 2005–2007 

podľa tabuľkového rozpisu: 
 
ROK 2005 
 

Príjmy:                                                                                            Sk 
 
Od Rady slovenských vedeckých spoločností:                                       53 600       
 

Z toho: 
• Etnologické rozpravy 10 000 
• Konferencia a valné zhromaždenie Terchová 18 000 
• Zasadnutie pedagogickej sekcie NSS - Terchová 5 000 
• Seminár mladých – Kokava nad Rimavicou 8 000 
• Cyklus prednášok na katedrách etnológie 4 000 
• Zborník Malé dejiny  veľkých udalostí 5 000 
• Účasť na riadiacich orgánoch partnerských 

spoločností   
 

3 600 
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Ministerstvo kultúry SR  – konferencia Terchová 17 000 
Ministerstvo kultúry SR  zborník Bulhari na Slovensku 80 000 
2 % z dane 15 390 
Členské 16 395 
Sponzorské Malé dejiny veľkých udal. – zostatok z r. 2004 52 0002 
Konferenčný poplatok Terchová 17 150 
SPOLU 251 535 

 
Výdavky:                                                                                          Sk 

 
Etnologické rozpravy 10 000 
Konferencia a Valné zhromaždenie Terchová 57 150 
Seminár mladých – Kokava nad Rimavicou 8 000 
Cyklus prednášok na katedrách etnológie 4 000 
Zborník Malé dejiny  veľkých udalostí 5 000 
Účasť na riadiacich orgánoch partnerských spoločností 3 600 
Zborník Bulhari na Slovensku 80 000 
Webová stránka www.etnologia.sk 2 275 
Registrácia 2 % z dane 2 693 
Účtovníctvo 8 000 
Odmeny členom výboru 15 000 
Kolky, obchodný vestník 825 
Malé dejiny veľkých udalostí 48 970 
SPOLU 245 213 

 
 
ROK 2006 
 

Príjmy:                                                                                            Sk 
 
Prispevok z RSVS pri SAV                                                                   39 000 
 

Z toho: 
• Konferencia Slov.- ukrajinské vzťahy 10 000 
• Etnologické rozpravy 10 000 
• Etnofilm Čadca 6 000 
• Seminár Etnograf a múzeum  Galanta 6 000 
• Seminár Naratívna každodennosť 7 000 

                                                 
2 Z účtovného hľadiska nejde o príjem v roku 2005, ale položku uvádzame kvôli prehľadu zdrojov 
 a výšky financií, ktorými NSS v tomto roku disponovala. 
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Knihy – VEDA3 6 300 
Daň 2 % 6 756 
Členské 14 585 
SPOLU 62 741 

 
Výdavky:                                                                                      Sk 

 
Konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy 10 000 
Spravodaj Etnologické rozpravy 10 000 
Etnofilm Čadca 6 000 
Seminár Etnograf a múzeum  Galanta 6 000 
Seminár Naratívna každodennosť 16 331 
Webová stránka www.etnologia.sk 5 275 
Účtovníctvo 8 000 
Registrácia 2 % z dane 1 582 
SPOLU 63 188 

 
 
ROK 2007 
 

Príjmy:                                                                                        Sk 
 
Prispevok z RSVS pri SAV                                                                31 000   

 
Z toho: 
• Seminár Koliesko 10 000 
• Etnologické dni Nitra 3 000 
• Etnologické rozpravy 10 000 
• Etnológ za kamerou 3 000 
• Konferencia kultúrne tradície Oravy 5 000 

 
Knihy – VEDA 1 150 
Daň 2 % 10 679 
Členské 7 500 
Sponzorstvo (Profantová) 22 000 
SPOLU 72 3294 

                                                 
3 Komisionálny predaj publikácií Z. Profantovej a Z. Beňuškovej v predajni VEDA,  realizovaný na 
základe zmluvy s NSS. 
4 Sponzorstvo vinkulované J. Zajoncovi:  69 271 Sk. 
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Výdavky:                                                                                      Sk 

 
 

Seminár Koliesko 10 000 
Etnologické dni Nitra 3 000 
Spravodaj Etnologické rozpravy 10 000 
Konferencia kultúrne tradície Oravy 5 000 
Malé dejiny veľkých udalostí – angl. 21 000 
Webová stránka www.etnologia.sk 2 275 
Účtovníctvo 8 000 
Registrácia 2 % z dane 1 963 
SPOLU 61 238 

 
 
Stav financií K 31.12. 2007  
na účte 75 468 Sk, v pokladni – 453 Sk, z toho:  69 271 vinkulované J. 
Zajoncovi,  
+ 15 000 Sk refundácia za akciu v decembri, na účet bola vrátená v januári. 
SPOLU:  + 20 744 Sk 
 
Poznámka: Do výdavkov nie sú zahrnuté poplatky za vedenie bankového účtu. 
Na kompletné vyúčtovanie jednotlivých rokov je možné nahliadnuť v ÚEt 
SAV. 
 
Spracovala: Zuzana Beňušková                                                             
20. 5. 2008 
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Ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska 
za roky 2005–2007 

 
 
Cena za vedecko-organizačnú činnosť  
– organizácia konferencií, výstav, kolektívnych výskumov (zborníky) 
 
2005 
1. PROFANTOVÁ, Zuzana: za interdisciplinárnu vedeckú konferenciu 

a editovanie zborníka (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Čes-
ko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Etnologické štúdie 13. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV – Ústav pamäti národa 2005. 283 s. a 
193 s.   

2.  ČUKAN, Jaroslav: za manažovanie výskumov a publikácií o zahraničných 
Slovákov v Rumunsku a Srbsku. 
S prihliadnutím na:  
Čukan, J. – Garaj, B. – Járek, M.: Kultúrne tradície v Erdevíku. Korene a 
súčasnosť. Nitra 2005.  
Čukan, J. – Chrastina, P. – Lenovský, L. – Michalík, B. – Šusteková, I.: 
Borumlak, Varzaľ. Spôsob života a kultúra Slovákov v Bihore. Nadlak – 
Nitra : Vyd. I. Krasko 2006.  

3. FERENCOVÁ, Michaela: za interdisciplinárnu vedeckú konferenciu 
a editovanie zborníka  Marušiak, J. – Ferencová, M.: Teoretické prístupy k 
identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava : Veda 2005. 220 s.  

 
2006 
1.  DANTEROVÁ, Izabela: za komplexný  prístup ku vedecko-výskumnej 

a organizačnej činnosti v môzejných podmienkach.  
S prihliadnutím na: 
Danterová, J. ed:  Mlyny a mlynárske remeslo. Zborník. Galanta : Vlasti-
vedné múzeum 2006. 160 s.   
Danterová, J. ed.: Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine. Neded – 
Vlčany – Galanta 2006. 
Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na 
Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog 2006. 

2.   LUTHER, Daniel: za editovanie publikácie E/Migrácie a Slovensko. Diver-
zita ako faktor transformácií identít. Bratislava : Ústav etnológie SAV – 
Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici 2006. 200 s. 
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3.  LETAVAJOVÁ, Silvia: za organizovanie konferencie a editovanie zborníka  
Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve a editovanie zborníka 
Reflexia globalizácie v lokálnom  spoločenstve. Trnava : UCM 2006. 255 s. 
S prihliadnutím na:  
Kanianka. Vlastivedná monografia obce. Zost. S. Letavajová. Obecný úrad 
Kanianka 2006. 222 s. 

 
2007 
1. STOLIČNÁ, Rastislava:  Za prípravu výstavy, konferencie a editovanie 

zborníka Chute a vône Slovenska. Martin : Slovenské národné múzeum 2007. 
129 s.  

2.  BOTÍKOVÁ, Marta – Herzánová, Ľubica – Bobáková, Miroslava za 
organizovanie konferencie a prípravu zborníka Neroľnícka rodina na 
Slovensku. Bratislava : Prebudená pieseň 2007. 191 s. 

3.  VRZGULOVÁ, Monika a kol.: Za organizáciu konferencie Holokaust ako 
historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti a za prípravu troch 
publikácií k tejto téme. 

 
 
Cena za publikačnú činnosť (knižné monografie) 
 
2005 
1.  MLYNKA, Ladislav a kol.: Región vodného diela Žilina. Ľudová kultúra 

v zátopovej oblasti. Martin : Matica slovenská 2005. 289 s. 
2. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Ženy v občianskom a politickom živote na 

Slovensku. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici 2005. 165 s.   
S prihliadnutím na:  
Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály 
I. Teoretické východiská. k výskumu diverzity. Ed. A. Bitušíková  

3. DEMO, Ondrej zost.: Branovo. História, život a tradície 1325–2005. 
Bratislava : Komprint – Obecné zastupiteľstvo Branovo 2005. 240 s. 

 
2006 
1. SOPOLIGA, Miroslav: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku. 

Bratislava : VEDA 2006. 294 s. 
2. LEŠČÁK, Milan: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku 

na konci 20. storočia. (2) Bratislava : Prebudená pieseň – združenie 2006. 
224 s. 

3. JUHÁSZ, Ilona – LISZKA, József: Jelek a térben I. Szakrális 
kisemlékeink. Znaky v priestore I. Malé sakrálne stavby. Šamorín : Fórum 
inštitút pre výskum menšín 2006. 95 s. 
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S prihliadnutím na: 
LISZKA, Józef: Bevezetés a néprajzba. A magyar néprejz európai 
etnológia alapjai. Dunajská Streda : Lilium Aurum 2006. 233 s. 

 
2007 
1. URBANCOVÁ, Hana: za publikáciu Mariánske legendy v ľudovom speve : 

príspevok k typológii variačného procesu. Bratislava : Academic Electro-nic 
Press (AEPress) 2007. 220 s. (resumé v nemčine). 
S prihliadnutím na: 
Urbancová, Hana: Trávnice lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, 
štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava : Academic Electro-
nic Press (AEPress) 2005. 324 s. (príloha CD). 
Urbancová, Hana (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období 
Vianoc. In: (= Studia Ethnomusicologica III.). Bratislava : Ústav hudobnej 
vedy SAV – Academic Electro-nic Press (AEPress) 2006. 

2. BUZALKA, Juraj: Nation and Religion. The Politics of Commemoration in 
South-East Poland. Lit. Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2007. 237 s.  

3. PRIEČKO, Martin et al.: Nesluša 1367-2007. Obec Nesluša, 2007.  
BOCÁNOVÁ, M.: Spolkový život v Trnave do roku 1945, Trnava: UKF, 
2007, 154 s. 

 
 
Cena za výstavnú činnosť  
 
2005  
1. ZUSKINOVÁ, Iveta: Ovčiarske múzeum – Galéria ľudového výtvarného 

prejavu  
2. ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária: Kým nevesta povedala áno. 
3. KRAFČÍKOVÁ Terézia: Na gazdovskom dvore. Krajské múzeum v Prešove. 
 
2006 
1. DOMARACKÁ, Júlia: za prípravu expozície Múzeum chorvátskej kultúry 

SNM  
2. ZELINOVÁ, Hana, Adriana Daneková, Gabriela Dobrovičová: Príbeh detí 

vetra 
3. BEŇUŠOVÁ, Elena – Keby koza mala štvrtku… (ľudový odev a ukážky 

sva-dobného zvykoslovia) 
 
2007 
1. ZAJIČKOVÁ, Mária: Habaner Hof in Veľké Leváre, Múzeum Záhorie 

Skalica  
2. JANOŠTÍN, Richard: Za originálne aktivity pri prezentácií expozícií 

v Múzeu oravskej dediny v Zuberci  
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3. VARCHOL, Jozef:  Kraslice (9. ročník súťažnej výstavy), Múzeum ukrajin-
skej kultúry vo Svidníku 

 
 
Mimoriadne ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska 
udelené pri príležitosti 50. výročia založenia spoločnosti. 
 
Mimoriadne čestné uznanie k 50. výročiu založenia NSS 
 
Jaroslav ČUKAN – za iniciatívny vklad do rozvoja aplikovanej etnológie  
Hana HLÔŠKOVÁ – za dlhoročné redigovanie Slavistická folkloristika 
Magdaléna KAŇOVÁ –  za celoživotnú prácu a výsledky v slovenskom mú-

zejníctve  
Eleonóra KLEPÁČOVÁ – za kvalitu organizácie dokumentačných záznamov 

súčasných prejavov folklóru a folklorizmu 
Ingrid KOSTOVSKÁ – za dlhoročné redigovanie Etnologických rozpráv 
Vladimír KYSEĽ – za propagáciu ľudovej kultúry a prácu v oblasti folklo-

rizmu 
René LUŽICA – za šírenie etnologických poznatkov prostredníctvom filmovej 

produkcie 
Peter MARÁKY– za etnologický vklad do rozvoja slovenského múzejníctva 
Kolektív redakcie časopisu Záhorie – za dlhoročné vydávanie regionálneho 
časopisu Záhorie 
 
Osobitná cena za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti etnológie 
 
Ján BOTÍK  
Oľga DANGLOVÁ 
Mojmír BENŽA 
Peter SALNER 
Eva KREKOVIČOVÁ 
 
Mimoriadne ocenenie k 50. výročiu založenia NSS  
 
za dlhoročnú aktívnu prácu v NSS:  Miroslav SOPOLIGA 
                                                          Viera SEDLÁKOVÁ  
 
Mimoriadne poďakovanie za osobnostný vklad pri formovaní Slovenskej 
národopisnej spoločnosti 
 
Ján PODOLÁK 
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