Nehmotné kultúrne dedičstvo
a múzeá
Intangible cultural heritage and museums

Hlavná téma časopisu zaoberajúca sa nehmotným kultúrnym dedičstvom zdanlivo nesúvisí
priamo s múzeom a jeho zbierkami, ktoré sme
si zvykli definovať ako hmotné doklady našej
minulosti. S týmto pojmom sa v posledných
rokoch stretávame v rôznych súvislostiach čoraz častejšie, a preto je potrebné zaoberať sa
jeho obsahovou náplňou aj vo vzťahu k múzejnej zbierkotvornej, vedeckovýskumnej i prezentačnej činnosti. Nehmotné kultúrne dedičstvo podľa definície medzinárodného dohovoru o jeho ochrane z roku 2003 obsahuje
široké spektrum rôznych prejavov duchovnej
kultúry, kde okrem iného patria aj predmety
súvisiace s poznatkami či rôznymi duchovnými prejavmi.
V našich podmienkach sa nehmotné kultúrne
dedičstvo spája predovšetkým s oblasťou tradičnej ľudovej kultúry, čomu zodpovedajú aj
oficiálne právne predpisy a dokumenty zaoberajúce sa aj miestnou i regionálnou kultúrou.
Múzeá so svojou zbierkotvornou činnosťou zatiaľ nezapadajú do celkovej koncepcie nehmotného kultúrneho dedičstva aj napriek tomu,
že zbierkový predmet ako predmet kultúrnej
hodnoty je v legislatíve definovaný ako pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má
schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti.
Múzejné zbierky a ich interpretácia však vždy
úzko súviseli s nehmotným kultúrnym dedičstvom. Ich materiálna podoba je totiž výsledkom ľudského myslenia, realizácie výrobných
postupov či umeleckého cítenia, zvykov alebo tradícií. Tieto skutočnosti sa teda prirodzene stali súčasťou odborného spracovávania či
prezentácie zbierkových predmetov. V zmysle súčasného zvýšeného záujmu o nehmotné
kultúrne dedičstvo sa však ukazuje, že v múzeách napriek množstvu výchovno-vzdelávacích a iných prezentačných aktivít zatiaľ nevenujeme dostatočnú systematickú pozornosť
duchovnej nadstavbe, bez ktorej naše zbierky
zostávajú naozaj iba hmotnými dokladmi na-

šej minulosti. K problematike sa doteraz neotvorila širšia odborná diskusia, cieľom ktorej by malo byť hľadanie metodickej základne k systematickej práci s prejavmi duchovnej
kultúry či poznatkami súvisiacimi so zbierkovými predmetmi na rôznych úrovniach múzejnej činnosti.
Sú doteraz zaužívané spôsoby dostačujúce alebo je potrebné riešiť viacero úrovní práce s nehmotnými prejavmi súvisiacimi s odborným
zameraním múzea? Akým spôsobom a v akom
rozsahu dokumentovať a evidovať napríklad
zvuky hudobných nástrojov, remeselné a výrobné postupy, symboliku predmetov súvisiacich so zvykmi či náboženstvom, tradície nielen vidieckej, ale i mestskej kultúry bývania
a mnoho ďalších oblastí, v ktorých je možné prepojenie konkrétneho hmotného dokladu s nehmotným? Súvislosti zaznamenávať
už v základnom spracovaní zbierkových predmetov alebo túto problematiku riešiť až v rámci vedeckovýskumnej činnosti? Nemenej významnou oblasťou diskusie by mali byť možnosti dokumentácie a uchovávania informácií,
ktoré môžu byť vzhľadom k ich rozmanitosti
získavané rôznymi spôsobmi vyžadujúcimi si
špecifické nosiče.
Každá doba prináša nové témy, ktoré sú reakciou na aktuálne tendencie. Súčasný dôraz
na uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva úzko súvisí so všeobecnou globalizáciou
a rozvojom techniky stierajúcej rozdiely medzi
jednotlivými kultúrami. Múzeá nemôžu zostať
bokom a vo svojej práci by mali reagovať na spoločenské podnety najmä ak súvisia s ich základným poslaním. Zhodnocovanie zbierkových
predmetov o duchovnú nadstavbu sa môže stať
prínosom nielen ku komplexnému spracovávaniu zbierkových fondov a skvalitneniu ich prezentácie, ale najmä prínosom k poznaniu a interpretácii našich dejín.
REDAKCIA
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Neznáme nehmotné kultúrne dedičstvo
Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
Unknown intangible cultural heritage
Intangible cultural heritage is a relatively new term. Although Slovakia has been implementing systematic measures and
creating conditions for its protection for more than ten years, it has not penetrated into the awareness of the public yet.

Vymedzenie pojmu

2

Pojem nehmotné kultúrne dedičstvo (ďalej len „NKD“) je definovaný v medzinárodnom Dohovore o ochrane nehmotného
kultúrneho dedičstva (ďalej len „Dohovor“), ktorý prijala Generálna konferencia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (ďalej len „UNESCO“) na svojom 32. zasadnutí v Paríži v dňoch 29.
septembra až 17. októbra 2003. Pre ciele Dohovoru znamená
NKD praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto
NKD si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité
prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom
im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu
ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Podľa Dohovoru sa NKD prejavuje predovšetkým v oblastiach ústnych tradícií a prejavov, vrátane jazyka, v interpretačnom umení, spoločenských praktikách, rituáloch a slávnostných udalostiach,
poznatkoch a praktikách súvisiacich s prírodou a vesmírom,
ako aj v tradičných remeslách. Pri vykonávaní Dohovoru sa berie do úvahy jedine také NKD, ktoré je zlučiteľné s medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.
Slovenská republika (ďalej len „SR“) Dohovor ratifikovala 24.
marca 2006 a do platnosti vstúpil 24. júna 2006. Prijatím Dohovoru sa SR stotožnila s jeho princípmi, filozofiou a zaviazala
sa k plneniu v ňom vytýčených cieľov a odporúčaní.

ry SR (ďalej len „MK SR“) pripravuje nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý by mal dôslednejšie reflektovať potrebu systematickej ochrany NKD.
c) Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (ďalej len „Deklarácia“)
Podľa tejto Deklarácie je ochrana kultúrneho dedičstva verejným záujmom a vykonáva sa na základe rešpektovania individuálnych práv a slobôd občanov. Jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti podľa osobitných predpisov. Podmienky na ochranu kultúrneho dedičstva
utvára štát, územná samospráva, príslušné právnické osoby,
príslušné fyzické osoby a najmä vlastníci majetku, ktorý je
predmetom ochrany. Štát a obce podporujú aktivity občanov
a tretieho sektora pri ochrane kultúrneho dedičstva.
S ohľadom na priame prepojenie nehmotnej zložky kultúrneho
dedičstva s prejavmi, artefaktmi a činnosťou spojenou s ochranou hmotného kultúrneho dedičstva je potrebné spomenúť
i ďalšie zákony, najmä:
• zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení zákona č. 479/2005 Z. z a zákona č. 104/2014 Z. z.
• zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
• zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

Právne predpisy SR

Verejné politiky

V právnom poriadku SR nie je ucelený zákon o ochrane NKD,
ale táto problematika je rozdelená do pôsobnosti viacerých
všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentov.
a) Zákon č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a ľudových remeslách (ďalej len „zákon o ĽUV“)
Hlavným cieľom a účelom zákona o ĽUV je snaha o zachovanie, povznesenie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby a remesiel po stránke umeleckej a odbornej tak, aby sa stala výrazom tvorivého nadania ľudu, zdrojom poučenia i podnetom
pre všetky odvetvia výtvarných umení, ako aj pri výrobe úžitkových predmetov. Podľa zákona o ĽUV je zriadené Ústredie
ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV“) ako odborná organizácia pre riešenie zásadných otázok v tejto oblasti.
b) Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OČ“)
Zákon o OČ upravuje právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje osvetová činnosť, postavenie osvetových zariadení, práva
a povinnosti zriaďovateľov alebo zakladateľov osvetových
zariadení, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku
osvetovej činnosti. Osvetová činnosť má významnú úlohu pri
ochrane ľudových tradícií a sprístupňovaní tradičnej ľudovej
kultúry ako súčasti NKD. V súčasnosti Ministerstvo kultú-

Súčasťou štátnej politiky v oblasti starostlivosti o nehmotné
kultúrne dedičstvo sú aj viaceré koncepčné a strategické dokumenty.
a) Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Ide o prvý koncepčný materiál zameraný na túto oblasť kultúry na Slovensku. Koncepcia je východiskom pre vytvorenie
systémového prístupu k riešeniu starostlivosti o NKD Slovenska. S prihliadnutím na špecifické podmienky na Slovensku sa táto koncepcia sústredí predovšetkým na oblasť tradičnej ľudovej kultúry, keďže práve tento segment kultúry
vnímame v našom prostredí ako najrozsiahlejšiu a svojím významom najdôležitejšiu časť NKD Slovenska, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva. Cieľom koncepcie je vytvoriť také podmienky a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, aby sa mohla zachovať vo
svojom prirodzenom prostredí.
b) Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020
Cieľom projektu je vytvoriť rámcovú stratégiu rozvoja kultúry do roku 2020, ktorá navrhne víziu rozvoja a žiaduceho stavu
kultúry, identifikuje kľúčové priority pre rôzne oblasti kultúry,
poskytne analýzu existujúcich stratégií v oblasti kultúry a zároveň bude slúžiť ako „cestovná mapa“ na prípravu ďalších strate-
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gických materiálov a projektov v oblasti kultúry. V rámci strategickej oblasti 2: Zachovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva sú definované samostatné priority a opatrenia zamerané
na vytvorenie podmienok na ochranu, podporu, dokumentáciu
a sprístupňovanie prejavov tradičnej ľudovej kultúry.
c) Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Koncepcia vychádza z vymedzenia jednotlivých úrovní rozvoja kultúry od celoštátnej cez regionálnu až po miestnu.
Opisuje základnú sieť kultúrnych inštitúcií a kultúrnej infraštruktúry na území, pomenúva kompetencie a úlohy verejnej správy, ako aj ďalších aktérov miestnej a regionálnej
kultúry a definuje ich vzájomné väzby a prepojenia. Koncepcia poskytuje odporúčania vedúce k rozvoju miestnej a regionálnej kultúry pre jednotlivé úrovne verejnej správy, pričom
sa prierezovo dotýka všetkých oblastí kultúry.
d) Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Tento dokument priamo nadväzuje na Koncepciu rozvoja
miestnej a regionálnej kultúry. Prioritným cieľom stratégie je
vytvárať priestor na preklenutie úzko rezortného a sektorového prístupu prostredníctvom vzájomnej integrácie rozhodujúcich poznatkov o kultúre regiónu a sídla, uvedomelou participáciou jednotlivých subjektov zainteresovaných na rozvoji
kultúry a zavádzaním efektívnych návrhov a riešení jej zabezpečovania. Stratégia chápe rozvoj miestnej a regionálnej kultúry ako súčasť procesu obnovy kultúrnej, historickej a spoločenskej kontinuity vývoja spoločnosti, regiónu a sídla.
e) Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
Stratégia sa zameriava na formuláciu aktuálneho postavenia
osvetovej činnosti v kontexte domáceho a medzinárodného vývoja, ktoré je ovplyvnené najmä vyše dvadsaťročnou transformáciou kultúrneho sektora na Slovensku. Hlavným zámerom
stratégie je navrhnúť komplexné riešenie problematiky osvetovej činnosti a zabezpečiť jej udržanie a ďalší pozitívny rozvoj.

Medzinárodný rozmer ochrany NKD – UNESCO
Medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá aj ochranou
NKD je už spomenuté UNESCO. UNESCO pre vykonávanie
Dohovoru vytvorilo viacero orgánov. Najvyšším orgánom Dohovoru je Valné zhromaždenie zmluvných štátov (ďalej len
„valné zhromaždenie“). Ďalším orgánom je Medzivládny výbor na ochranu NKD (ďalej len „výbor“) zložený z volených
zástupcov zmluvných štátov Dohovoru. Pre SR prichádza
do úvahy kandidatúra do výboru v roku 2018. Výbor sa v rámci svojej činnosti zameriava na presadzovanie cieľov Dohovoru, podporovaní a monitorovaní jeho implementácie, poskytuje poradenstvo o osvedčených postupoch a odporúča opatrenia
na ochranu NKD. Výbor sa zodpovedá valnému zhromaždeniu
a informuje ho o všetkých svojich aktivitách a rozhodnutiach.
Výboru pri jeho činnosti pomáha sekretariát UNESCO – sekcia NKD, ktorý pripravuje dokumentáciu a podklady pre valné
zhromaždenie. Za SR pôsobí pri sekretariáte UNESCO v Paríži
Stála delegácia SR, ktorá je organizačne začlenená pod Veľvyslanectvo SR v Paríži. Stála delegácia zabezpečuje kontakt so
sekretariátom UNESCO, s ostatnými stálymi delegáciami členských krajín a zastupuje záujmy SR v UNESCO v období medzi
Generálnou konferenciou UNESCO.

Inštitúcie na Slovensku
SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru vytvorila inštitucionálny rámec, ktorého cieľom je zabezpečovanie ochrany NKD.
a) Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Gestorom plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru je MK SR.
Príslušný odbor vykonáva koncepčnú a systémovú činnosť vo
vzťahu k ochrane a rozvoju NKD, vytvára a systematicky rozvíja styky s ústrednými orgánmi štátnej správy, územnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa

miestnou, regionálnou a tradičnou ľudovou kultúrou. V tomto dialógu následne formuluje verejné politiky a legislatívu
pre túto oblasť kultúry, pričom monitoruje a vyhodnocuje
implementáciu Dohovoru a súvisiacich politík.
b) Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
Rada je stálym odborným poradným orgánom ministra kultúry SR v oblasti NKD, ochrany tradičnej ľudovej kultúry,
amatérskej umeleckej tvorby, miestnej a regionálnej kultúry
a osvetovej činnosti. Pri plnení úloh využíva poznatky a skúsenosti odbornej verejnosti.
c) Slovenský ľudový umelecký kolektív (ďalej len „SĽUK“), Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len „Centrum TĽK“)
Centrum TĽK, ako organizačná zložka SĽUK-u, plní funkciu
kompetenčného centra vo vzťahu k implementácii Dohovoru
a štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, iné
štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa
tradičnou ľudovou kultúrou. Zároveň pôsobí ako pracovisko,
ktoré zachováva, dokumentuje a prezentuje staršie i súčasné
prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, organizuje podujatia, ktoré sú zamerané na ochranu, šírenie, dokumentáciu,
propagáciu, sprístupnenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, pripravuje a vydáva printové, zvukové, obrazové a iné
multimediálne nosiče, ktoré rozširuje za účelom dokumentácie, výchovy a vzdelávania.
d) Rada vlády SR pre kultúru, Výbor pre kultúrno-osvetovú
činnosť
Radu zriadila vláda SR s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj koordinovaný postup
medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy
a osobnosťami kultúrnej obce. Rada je poradný, koordinačný
a iniciatívny orgán vlády SR pre riešenie otázok súvisiacich
s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. V rámci rady je zriadený Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť ako jej stály odborný orgán. Výbor je platformou pre komunikáciu o problémoch na úrovni miest, obcí
a krajov v kontexte štátnej starostlivosti o miestnu a regionálnu kultúru, kultúrno-osvetovú činnosť a neprofesionálne
umenie (v súčinnosti s Národným osvetovým centrom).

Identifikácia, dokumentácia a inventarizácia NKD
V rámci implementácie Dohovoru a verejných politík v oblasti NKD sa na Slovensku realizuje viacero projektov zameraných
na identifikáciu, dokumentáciu, inventarizáciu, archiváciu a prezentáciu NKD Slovenska. Najvýznamnejšími projektmi sú:
a) Projekt elektronickej encyklopédie
Projekt realizovalo Centrum TĽK a Ústav etnológie SAV v rokoch 2008 – 2012. Výsledný produkt pod názvom Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom je verejne dostupný
na webovom sídle www.ludovakultura.sk. Elektronická encyklopédia obsahuje 1 813 hesiel, ktoré poskytujú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov najmä z obdobia
19. a 20. storočia. Mnoho informácií sa odovzdáva i prostredníctvom bohatej obrazovej, zvukovej a filmovej dokumentácie.
Vzhľadom na svoj populárny charakter encyklopédia obsahuje iba najzákladnejší súbor všeobecných termínov, pričom poskytuje širšej verejnosti možnosť spoznať javy tradičnej ľudovej kultúry, a tým podnietiť záujem o zachovanie a šírenie významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku.
b) Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry
V rámci zámeru inventarizácie NKD vydalo Centrum TĽK metodiku, ktorá je návodom na získavanie a triedenie údajov. Základom tejto metodiky je predmetová klasifikácia – členenie tradičnej ľudovej kultúry, ktoré má viacero úrovní a vyúsťuje do konkrétnych otázok. Metodika je využiteľná pre samostatnú prácu,
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ale aj ako základ pre zapojenie sa do pripravovaného projektu
centrálneho archívu tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom tejto systematickej činnosti a zberu dát je vytvorenie informačného systému, ktorý poskytne údaje o NKD zo všetkých regiónov Slovenska formou prehľadnej a dostupnej databázy.
Okrem toho MK SR vytvorilo stabilný finančný mechanizmus na podporu projektov zameraných na ochranu a prezentáciu NKD – prostredníctvom dotačného programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť je každoročne na tento účel prerozdelených cca 1,5 mil. €.

Reprezentatívny zoznam nehmotného
kultúrneho dedičstva
Tvorba Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska (ďalej len „RZ NKD SK“) je súčasťou dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových nástrojov
potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o NKD.
V súlade s medzinárodnými kritériami MK SR vytvorilo
transparentný mechanizmus predkladania a posudzovania žiadostí o zápis do RZ NKD SK. Jednotlivé nominácie posudzuje
odborná komisia, ktorá je poradným orgánom ministra kultúry. Budovanie zoznamu, predkladanie nominácií a uchádzanie
sa o zápis je nastavené tak, aby iniciatíva mohla prichádzať smerom zdola – z prostredia komunít a spoločenstiev, v ktorých prežíva nejaká súčasť NKD. Národný reprezentatívny zoznam teda
zároveň reflektuje najaktívnejších nositeľov tradícií, ktorí majú záujem nielen o uchovávanie svojho kultúrneho dedičstva
vo vlastnej komunite, ale aj o jeho prezentáciu a zvýšenú mieru
ochrany. Zápis do RZ NKD SK je vyjadrením uznania mimoriadnym prvkom, praktikám a reprezentáciám – vrátane poznatkov,
zručností, nástrojov, objektov, artefaktov a miest nevyhnutných
na ich existenciu, ktoré sú uznávané spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi
ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v súlade s prostredím
a historickými podmienkami spoločenstiev a poskytujú im pocit
kontinuity a identity, podporujúc takto kultúrnu rozmanitosť
a tvorivosť. V súčasnosti je na RZ NKD SK zapísaných 9 prvkov. Aby mohol byť konkrétny prvok zapísaný aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
UNESCO, musí byť najskôr zapísaný na národný zoznam. Slovensko má v súčasnosti v svetovom zozname UNESCO zapísané dva prvky, a to prvok Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba
(2005) a prvok Terchovská muzika (2013). Aktuálne na zápis
do svetového zoznamu čaká prvok Radvanský jarmok, a zároveň sa pripravuje spoločná nominácia Slovenskej a Českej republiky na zápis prvku Fenomén tradičného bábkarstva.

Záver
Pre pochopenie pojmu NKD je nevyhnutné si uvedomiť, že
tvorí duchovnú nadstavbu hmotnej kultúry, ktorá je jeho
neoddeliteľnou súčasťou. Je potrebné ho vnímať v kontexte historického, spoločenského a duchovného vývoja ako integrálnu súčasť života jednotlivých komunít a ich kultúrneho dedičstva ako takého. Na základe jeho oficiálnej definície,
ktorá obsahuje množstvo aspektov života, sa tento pojem obvykle ťažko dostáva do bežného slovníka ľudí. Preto sa MK
SR vytváraním spomenutých nástrojov a opatrení snaží nielen o ochranu NKD, ale aj o priblíženie tohto pojmu verejnosti. Príkladom dobrej praxe v tejto oblasti je slávnostné vyhlasovanie prvkov zapísaných do RZ NKD SK, vďaka čomu sa
tento termín objavuje a vysvetľuje aj v domácich médiách.
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Ľudová slovesnosť na Slovensku
Hana Hlôšková, KATEDRA ETNOLÓGIE A MUZEOLÓGIE FIF UK, BRATISLAVA
Folk literature in Slovakia
The author is dealing with the issue of folk literature in the context of intangible cultural heritage. She presents
individual genres which have been included in folk literature by Slovak folklore studies. She also defines folk
literature and its manifestations within the so-called second folklore existence – folklorism. The contribution
highlights examples of institutionalised interest and care for the collection, maintenance and presentation of
individual phenomena of folk literature in Slovakia.

Folklór a komunikácia
Potreba ústne odovzdávať svoje pocity a poznatky patrí pravdepodobne do základnej psychofyziologickej výbavy človeka.
Tradičné spoločenstvá boli založené na úzkych a bezprostredných osobných vzťahoch medzi členmi skupiny, vidiecke komunity na Slovensku neboli výnimkou. Ústne sa odovzdávali
z generácie na generáciu poznatky o stavebných technológiách,
práci na pôde i so zvieratami, technologické postupy prípravy
stravy, odevu, ale aj zvyky a obyčaje.
Poznávacie a emocionálne potreby si ľudia napĺňali piesňami, prísloviami či rozprávkami. Práve bezprostredná ústna komunikácia1 umožňovala človeku spoločne zdieľať pocity radosti, žiaľu, strachu i zvedavosti s členmi skupiny, ktorí uznávali spoločné životné hodnoty. Aj takto sa utužovala
identita skupiny (lokality, generačnej skupiny, susedstva a i.)
a upevňovalo sa postavenie každého jednotlivca v nej.
Postupne sa vykryštalizovali texty, ktoré mali svoju ustálenú podobu, tvorili sa podľa istých pravidiel a ľudia ich vnímali tiež ako
„pekné“. Mnohé z nich sa tradovali v čase i v priestore, a aj napriek tomu, že ľudia ich obsah poznali, opakovane si ich žiadali rozprávať a prednášať od tých, ktorí takéto umenie ovládali
lepšie ako ostatní. Bolo teda dôležité nielen to, čo sa tradovalo,
ale aj ako sa to tradovalo2. Za všetky štúdie nositeľov folklóru
a faktorov, ktoré ovplyvňovali tvorbu a skladbu ich repertoáru,
z čoho vyplýval aj ich status v spoločenstve, uvádzam výnimočnú štúdiu Márie Kosovej o rozprávačovi J. Rusnákovi-Brondovi3.

Druhy a žánre ústnej slovesnosti
Folkloristika na Slovensku zaraďuje jednotlivé druhy a žánre ústnej slovesnosti/slovesného folklóru v širšom zmysle do ľudového umenia: „...ako súbor všetkých slovesných,
hudobných, pohybových a výtvarných umeleckých prejavov
vzniknutých a užívaných v ľudovom, predovšetkým vidieckom prostredí.“4 Už od čias Pavla Jozefa Šafárika môžeme
sledovať líniu chápania slovesnosti ako strešného termínu,
ktorý potom P. J. Šafárik i jeho nasledovníci, ako napr. Frank
Wollman5, členili na komplementárne zložky: ústnu (rozumej folklór) a písomnú slovesnosť (rozumej literatúru), ktoré
spolu tvoria celok v rámci národnej kultúry.
Do slovesného folklóru zaraďujeme ľudovú prózu (rozprávky,
povesti, memoráty, legendy, fámy, humoristické rozprávania, anekdoty), parémie (pranostiky, hádanky, príslovia, porekadlá, úslovia), v rámci výročných a rodinných obradov sú
to zaklínania, zariekania, dramatické výstupy a vinše, v rámci detského folklóru vyčítanky a rečňovanky. Špeciálne skupiny tvoria dramatické prejavy a ľudové piesne v celej svojej
žánrovej a druhovej pestrosti6.
Práve žánre ako fáma, mestská povesť zaznamenávajú v našom kultúrnom kontexte v ostatných skoro pätnástich rokoch

na jednej strane rozšírenie v kolektívnej pamäti určitých spoločenstiev, ale tiež vzostup vedeckého záujmu o ne7. Prudký rozvoj prostriedkov masovej komunikácie od druhej polovice 20.
storočia nateraz vrcholí celosvetovou elektronickou sieťou. Isteže nie všetci k nej majú prístup. Počítačovou gramotnosťou
sa vyznačujú predovšetkým mladí ľudia. A aj keď sa takto stráca priamy osobný kontakt, práve technické možnosti umožňujú „rozprávať sa“ jednotlivo i v skupine v reálnom čase. Táto akási „zástupná ústnosť“ umožňuje šíriť informácie, zdieľať
emócie, a to nezriedka prostredníctvom príbehov a motívov,
ktoré v ústnom podaní kolovali už pred niekoľkými storočiami. Aktuálne repliky, postoje či minipríbehy sa šíria i prostredníctvom SMS. Ich krátky život je, tak ako vo folklóre, určovaný pominutím ich aktuálnosti. Uvedené slovesné žánre, a je
možné medzi ne radiť tiež napr. svadobné telegramy, zároveň
označujeme aj ako tzv. netradičné folklórne žánre – vo vymedzení oproti „tradičnej“ rozprávke či povesti.

K dejinám záujmu o ústnu slovesnosť
Odborný a cielený záujem o slovesný folklór na Slovensku
rátame od prvých desaťročí 19. storočia, keď sa P. J. Šafárik
a Jozef Kollár zaslúžili o zhromaždenie bohatého piesňového
materiálu, ktorého textovú zložku aj publikovali v roku 1823
v diele Písně světské lidu slovenského v Uhřích8, v prvej tlačenej zbierke slovenských ľudových piesní. V roku 1845 potom
vyšla v Levoči prvá tlačená zbierka ľudových rozprávok, ktorú zostavil Ján Francisci-Rimavský. Dejiny vydávania zbierok
slovenských ľudových rozprávok od prvej tlačenej zbierky
po rok 1974 podrobne bibliograficky zmapoval Ján Štefánik9.
Generácia štúrovcov a vzdelanci okolo Pavla Dobšinského sa
po šafárikovsko-kollárovskom záujme o ľudovú pieseň neskôr
pokúšali zozbierať na slovenskom vidieku čo najväčšie množstvo prejavov prozaických žánrov ústnej slovesnosti. V tom
čase však nesledovali prísne vedecké ciele, prostredníctvom
týchto textov chceli skôr argumentovať na prospech národnej
či politickej emancipácie Slovákov10. A preto aj ich zbery a práca v teréne boli výberové – zameriavali sa len na určité druhy
a žánre, a to na tie, ktorými mohli vypovedať o ideovom bohatstve, umeleckej hodnote a starobylosti ústnej tvorby slovenského ľudu. Folklór sa stával symbolom a argumentom
v národno-emancipačnom procese11. Túto funkciu iste nemohli plniť humoristické rozprávania s lascívnymi námetmi,
ani konkrétne spomienky jednotlivcov, akokoľvek živou a častou súčasťou rozprávačského repertoáru boli.
Vzdelanecký záujem o ľudovú kultúru, špeciálne o folklór, priznával týmto fenoménom kultúry status dôležitosti, významnosti a symbolickej hodnoty pre formujúce sa národné spoločenstvo. Uvedené zbierky, ale napríklad aj monumentálne
paremiologické dielo Adolfa Petra Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia12, tak vstupujú do procesov literárneho
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folklorizmu a stávajú sa zároveň zdrojom a inšpiráciou dobovej literárnej tvorby. I bez použitia aktuálnej terminológie ich
vlastne vzdelanci považovali za fenomény národného kultúrneho dedičstva – hodné uchovávania a ochrany.
Inštitucionalizáciu takejto starostlivosti prevzali Muzeálna slovenská spoločnosť, predovšetkým však Matica slovenská. Po relatívne krátkom pôsobení v rokoch 1863 – 1875, po obnovení
v roku 1919 jej pracovníci položili základy odbornej a vedeckej
práce na poli folkloristiky13. Na to nadviazala v medzivojnovom
období a v rokoch tesne po druhej svetovej vojne bádateľská
a pedagogická práca takých osobností na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, akými boli Frank Wollman, Piotr Gregorjevič Bogatyrjov či v Slovenskej akadémii vied a umení Andrej
Melicherčík a Mária Kolečányi-Kosová. Uvedené, no i ďalšie
osobnosti od 50. rokov 20. storočia koncepčne a systematicky
rozvíjali folkloristické bádanie výskumnou a teoretickou prácou vo viacerých smeroch: terénny výskum, budovanie archívov, štúdium a publikačné sprístupňovanie poznatkov o jednotlivých folklórnych druhoch a žánroch, systematizácia poznatkov
v podobe syntetických diel14, početných lokálnych a regionálnych monografií, štúdium súčasného stavu a premien folklóru,
teória a dejiny folklóru a folklorizmu, porovnávacie a slavistické
štúdium folklóru a ekológia folklóru.

Edície folklóru
Významné edičné počiny predstavujú dve základné edície,
v ktorých vychádzali aj publikácie o folklóre. Edíciu Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry vydával ako populárno-vedecký
rad Národopisný ústav SAV a vyšli v nej publikácie o folklóre,
ako napr. Soňa Burlasová: Ľudové balady na Horehroní (1969);
Ondrej Demo – Oľga Hrabalová: Žatevné a dožinkové piesne
(1969); Kliment Ondrejka: Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku (1976); Viera Gašparíková: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier (1979); Orest Zilynskij: Slovenská
ľudová balada v interetnickom kontexte (1978); Ján Michálek:
Protifašistický odboj na Slovensku v rozprávaniach ľudu (1985).
Ľudové umenie na Slovensku bola knižná edícia, ktorá vychádzala vo vydavateľstve Tatran. Vyšli tu knihy z oblasti ľudového
výtvarného prejavu a slovesného folklóru, ako napr. Viera Gašparíková: Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva i žarty – Humor
a satira v rozprávaniach slovenského ľudu (1980); Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (1981); Viera Gašparíková: Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva i žarty – Humor a satira v rozprávaniach slovenského ľudu (1981); Viera Gašparíková: Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Čarovné rozprávky slovenského ľudu (I.
1984, II. 1985); Soňa Burlasová: V šírom poli rokyta. Slovenské
ľudové balady, romance a novelistické piesne (I. 1982, II. 1984);
Zuzana Profantová: Dúha vodu pije – Slovenské ľudové pranostiky (1986); Ján Michálek: Keď je dobrá klobása – Spomienkové
rozprávanie slovenského ľudu (1987); Ľubica Droppová-Markovičová: Chudoba, chudoba, šak si mi moc vina – Slovenské ľudové
piesne so sociálnou a revolučnou tematikou (1988); Ján Michálek:
Zvonové studničky – Slovenské ľudové povesti (1990); Ján Michálek: Na krížnych cestách – Poverové rozprávanie slovenského
ľudu (1991). Mimo tejto edície vyšli v Tatrane viaceré kvalitné komentované regionálne zbierky ľudovej prózy – Kliment
Ondrejka: Rozprávania spod Salatína (1972); povestí od Jozefa
Melichera: Tekovské povesti (1989), Hontianske povesti (1996),
Od Zobora po Sitno (1998), Požitavské povesti (1998).

Wollmanovská zberateľská akcia
Vzhľadom na vymedzený rozsah príspevku bližšie priblížim iba
jeden výskumný projekt a jeho publikačné vyústenie. Z hľadiska
dejín folkloristiky na Slovensku, tiež však z hľadiska metodológie terénneho výskumu, predstavuje tzv. Wollmanovská zberateľská akcia výnimočné podujatie, ktorého publikačným vyús6

tením je trojzväzkové dielo Slovenské ľudové rozprávky I. – III15.
V zimnom semestri školského roka 1928/1929 na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v oddelení pre slovanské tradície a slovanské literatúry viedol F. Wollman (1888
– 1969) seminár Úvod do ľudovedného štúdia a zbierania ústnej slovesnosti. A v tom roku sú aj datované prvé zbierky študentských terénnych výskumov ústnej slovesnosti. Iniciátorom
a odborným garantom výskumnej akcie, ktorá z hľadiska koncepcie i šírky nemá obdobu vo vtedajšom európskom kontexte,
bol práve profesor F. Wollman16. Vykonávali ju študenti a svojimi terénnymi zbermi pokryli v podstate všetky regióny Slovenska. Rozsah a kvalitu výskumu iste umožnila aj finančná podpora, ktorú študenti získavali formou štipendií. Pri Slovanskom
ústave v Prahe pôsobil Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, ktorý mal osobitný fond na financovanie rôznych výskumov, medzi nimi aj terénneho výskumu ľudovej prózy.
Výsledkom Wollmanovskej zberateľskej akcie je archív 120 zbierok, ktoré zozbieralo 64 zberateľov a v dnešnom stave by mali obsahovať vyše 2 200 textov ľudovej prózy a pomerne veľké
množstvo piesní. Zberateľmi boli vtedajší študenti17 rôznych
odborov Filozofickej fakulty UK, ktorí si do svojho študijného
programu zapísali prednášky a cvičenia o ľudovej slovesnosti
u F. Wollmana. Výskumy vykonali spravidla vo svojom rodisku,
prevažne počas zimných či letných prázdnin, niektorí opakovane a vo viacerých lokalitách. Súčasťou výskumných materiálov,
ktoré sú uložené vo zväzkoch podľa ich zberateľov, sú výskumné
správy. Práve v nich sa odzrkadľuje antropologizujúce zameranie výskumu a snaha o jednotnú metodiku. Výskumníci sledovali postavenie nositeľa v komunite, prípadnú rodinnú tradíciu
rozprávačského repertoáru, sociálne a kontextuálne otázky. Zo
spomienok Melichara Václava, jedného z výskumníkov, vieme,
že F. Wollman so študentmi na seminároch o výskumoch, metodológii a výsledkoch často a plodne diskutovali.
Wollmanov zámer publikovať výber z textov uskutočnila V. Gašparíková, dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Dielo Slovenské ľudové rozprávky I. –
III. bolo pripravené na pôde Národopisného ústavu SAV/Ústavu etnológie SAV ako výber 585 textov. Výber textov do edície
pripravila však ešte koncom päťdesiatych rokov Božena Filová.
Texty reprezentujú žánrové zastúpenie autentického ľudového
rozprávania a jeho stav v rokoch 1928 – 1947, keď sa výskumy
konali. Komentárovú časť a zaradenie textov do medzinárodných súvislostí rozprávačských látok spracovala V. Gašparíková,
ktorá v rokoch 1991, 1992 vydala tiež odborný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg textov Wollmanovskej zberateľskej akcie. Kým prvý zväzok Slovenských ľudových rozprávok zahŕňa texty zo stredného Slovenska a obsahuje 191 textov, druhý zväzok
obsahuje 255 textov z obcí západného Slovenska, v treťom zväzku je zaradených 139 textov z východného Slovenska. V. Gašparíková sa snažila čo najviac zachovať poetické a štylistické špecifiká pôvodného zápisu. Kvôli regionálnemu koloritu ponechala v textoch dialektizmy alebo málo známe výrazy či archaizmy,
ktoré vysvetľuje Slovník nárečových výrazov a málo známych
slov. Súčasťou publikácie sú aj Zoznam obcí, Zoznam rozprávačov, Zoznam zapisovateľov rozprávok, Schéma postupu uverejňovania rozprávok podľa obcí a Čiastková mapa zápisov.
I keď gro publikácie tvoria texty ľudovej prózy všetkých žánrov
– čarovné rozprávky, povesti, poverové rozprávania, memoráty,
humoristické rozprávania a anekdoty, neopomenuteľnou súčasťou sú porovnávacie komentáre k jednotlivým textom. Tie sú
zdanlivo určené predovšetkým odbornému záujemcovi – obsahujú totiž údaje o histórii konkrétnej rozprávačskej látky, jej šírení v inonárodných kultúrach, jej domácich variantoch. Z komentárov si však aj laický záujemca o slovesnú tradíciu utvorí obraz
o genéze, šírení, medzinárodných paralelách či o prípadnej špecifickosti rozprávaní, ktoré edícia sprístupňuje. Wollmanovská
zbierka predstavuje v rámci Textového archívu Ústavu etnológie
SAV uzavretý samostatný fond. Význam tejto zberateľskej akcie,
ojedinelej v dobovom kontexte európskej folkloristiky, ako i jej
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vedecké zhodnotenie a publikačné sprístupnenie vyzdvihla popredná svetová folkloristka Dorota Simonides18. Tento uzavretý
korpus výskumných materiálov ústnej rozprávačskej tradície sa
v súčasnosti stáva jedným z pilotných projektov digitalizácie fenoménov ústnej slovesnosti na Slovensku – dobovo a hodnotovo nenahraditeľnej súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.
Súčasná technológia umožní študovať tento zaujímavý materiál
komplexnejšie a v iných súvislostiach v duchu aktuálnych orientácií modernej folkloristiky19. História a peripetie tohto výnimočného projektu sú inšpiratívne aj v súvislosti s ostatnými fenoménmi nehmotného kultúrneho dedičstva.
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Záver
už od čias P. J. Šafárika môžeme sledovať líniu chápania slovesnosti ako strešného termínu s ďalším členením na komplementárne zložky – ústnu slovesnosť (folklór) a písomnú slovesnosť
(literatúra), ktoré spolu tvoria celok v rámci národnej kultúry.
Zbery a práca v teréne boli až do profesionalizácie folkloristiky
ako samostatnej vedeckej disciplíny výberové – zameriavali sa
len na určité druhy a žánre, a to na tie, ktorými mohli vypovedať
o ideovom bohatstve, umeleckej hodnote a starobylosti ústnej
tvorby slovenského ľudu. Folklór sa v 19. storočí stával symbolom a argumentom v národno-emancipačnom procese. Záujem
vzdelancov o ľudovú kultúru, špeciálne o folklór, priznával týmto fenoménom kultúry status dôležitosti a významnosti.
V súčasnosti zaznamenávame zvyšujúci sa záujem o žánre ľudovej slovesnosti. umožňuje to aj nebývalý rozvoj komunikačných technológií, pričom internetová „zástupná ústnosť“
umožňuje šíriť informácie či zdieľať emócie. Pri ich štúdiu je
možné zúročiť poznatky a doterajšie teoretické prístupy, ktoré sa vo folkloristike na Slovensku uplatnili a vyústili v kvalitné edície, ako boli Ľudové umenie na Slovensku vydavateľstva Tatran, Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry vydavateľstva Veda či edícia sprístupňujúca tzv. Wollmanovskú
zberateľskú akciu. uvedené počiny a publikácie na jednej
starne dokladajú rozmanitosť prejavov ústnej slovesnosti,
tiež však vývin bádateľských prístupov k nim ako k špecifickým prejavom nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
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Ľudové zvyky
a ich význam pre dnešok
Elena Zahradníková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE
Folk customs and their significance for the present
Customs and rituals, with often just minimal modifications, which are part of a phenomenon we have been calling
traditional folk culture for several centuries, are an inseparable part of our cultural heritage. The author illustrates the
theories applied in the analysis of customs and rituals and their possible use and application in the museum environment.
Etnológovia sledovali a sledujú to, čomu dnes hovoríme zvyky, obyčaje1, obrady, rituály2 ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Verili, že ich dekódovaním (teda nielen popísaním, ale aj analýzou) dokážu lepšie pochopiť vznik a vnútornú štruktúru určitej spoločnosti, správanie a motivácie jej
členov, sociálne siete3, ako aj postavenie tejto spoločnosti vo
svete. Častá otázka, prečo sa etnológovia na Slovensku najčastejšie venujú tzv. tradičnej ľudovej kultúre Slovenska, má
odpoveď v období národného obrodenia, keď jeho predstavitelia potrebovali poukázať na jedinečnosť a osobitosť kultúry, ktorej nositeľmi boli obyvatelia dnešného územia Slovenska. V štruktúre vtedajšieho obyvateľstva hľadali vrstvu, ktorá bola nositeľom takej kultúry, ktorá by podľa nich najlepšie
ukázala jedinečnosť národa, jeho osobitosť a dokázala aj svojbytnosť. Našli ju v tzv. ľudovej vrstve. Javy tejto kultúry mali
ukázať jedinečnosť tradícií jej nositeľov.
Dnes vieme, že niečo ako „národná ľudová kultúra“ neexistuje. Územie Slovenska je bohaté na tradície. Mapovaniu zvykov a obradov ako prejavov ľudovej religiozity sa etnológovia
venujú niekoľko desaťročí a dodnes vieme povedať len toľko, že sú rôznorodého charakteru, majú pestrú škálu a menia
sa. Tak ako napr. odev, sú čiastočne pod vplyvom módy. Týka sa to najmä tých obradov a zvykov, ktoré sú prezentované
smerom von, do spoločnosti. Všimnime si len, ako sa menila
svadba za uplynulých 10 – 20 rokov a ako na ňu vplývajú rôzne podnety (od TV cez internet až po svadobné agentúry).
Tento trend však nie je ničím novým, často nové formy nahrádzajú formy staré, pričom sa zachováva ich funkcia.

Etnológia v múzeu, jej delenie a prípadné
teoretické východiská
Etnológovia zvyknú rozdeľovať tradičnú ľudovú kultúru
do štyroch oblastí, aby ju lepšie popísali a analyzovali. Sú to
zároveň štyri spôsoby ako nazerať na kultúru. Rozdelenie
na materiálnu, sociálnu, duchovnú kultúru a folklór umožňuje etnológom zamerať sa na jednotlivé javy. Zároveň všetky
sféry spolu súvisia a nedajú sa celkom oddeliť. Dominantnou
témou materiálnej kultúry je spracovanie materiálov v danom čase, priestore a spoločnosti, duchovná kultúra sa zameriava na už spomenuté obrady, zvyky a ľudovú religiozitu,
sociálna kultúra sa špecifikuje ako sféra uplatňovania sociálnych inštitúcií, ako sú rodina, vrstovnícke skupiny, vzťahy
v komunite, často medzi susedmi, systém výmeny, v rámci folklóru sa sledovala nielen ľudová slovesnosť (legendy,
rozprávky, povesti, príslovia, porekadlá, úslovia, pranostiky, piesne), ale aj ľudová hudba a prejavy tanca či kombinácia
viacerých fenoménov v rámci divadla.
Študovať niektorý z javov tradičnej ľudovej kultúry znamená, že vedec dnes musí sledovať všetky štyri oblasti. Ak si vy8

beriem svadbu, nestačí popísať priebeh, zaznamenať obrady
a zvyky, jej súčasťou je aj odev všetkých účastníkov, cez postavy a ich úlohy v obradoch a zvykoch vieme identifikovať
vzťahy v rodine, spoločnosti, ale aj postavenie jednotlivých
účastníkov v spoločnosti, zároveň sledujeme jazykové a hudobné prejavy účastníkov atď.
Pre lepšie pochopenie zvykov najmä rodinného cyklu (napr.
svadba, prijímanie do rovesníckej skupiny) majú etnológovia
dnes už klasickú štúdiu etnológa Arnolda van Gennepa s názvom Prechodové rituály4, v podtitule Systematické štúdium
obradov a zvykov. Prvýkrát vyšla v roku 1908 a umožňovala
jeho súčasníkom, ako aj odborníkom dnes, lepšie analyzovať
zvyky a obrady. Všimol si, že existuje taký súbor zvykov, ktorý
má takmer identickú štruktúru a pomáha spoločenstvu pochopiť zmeny v statuse jeho jednotlivých členov, resp. ich symbolicky potvrdiť. Takéto súbory zvykov nazval rituálmi prechodu. Aplikovaním tejto teórie na analýzu obradov z určitej oblasti bolo možné jednoduchšie pochopiť štruktúry sociálnych
vzťahov, ako aj statusy všetkých nositeľov daného javu.
Arnold van Gennep rozdelil rituály prechodu do troch fáz.
Ide o fázu odluky (preliminárnu), fázu pomedzia a fázu zlúčenia (postliminárnu)5. Tieto tri fázy majú pomôcť jednotlivcovi, ktorého sa zmena jeho spoločenského statusu týka, lepšie
si uvedomiť jeho zmenené postavenie v spoločnosti. Vďaka
tomu, že celé spoločenstvo je svedkom úspešného vykonania
jednotlivých zvykov v rámci týchto fáz, akceptuje jednotlivca v jeho novom postavení. Tieto tri fázy nebývajú v rovnakom spoločenstve vždy rovnako rozvinuté. Odlučovacie rituály bývajú napríklad pri pohrebných rituálov viac rozvinuté,
pri svadbe sú to rituály zlučovania6.
Úlohou rituálov odluky je najčastejšie vyčlenenie jednotlivca
zo skupiny napríklad rovesníkov a jeho príprava na zmenu jeho spoločenského postavenia v spoločenstve. Fázu pomedzia
definujú rôzne rituály a zvyky, ktorých úlohou je symbolicky alebo fyzicky preveriť, či je adept na zmenu statusu vhodný a pripravený. Rituály zlúčenia majú uvítať adepta v novom
postavení a zároveň sú oslavou jeho, resp. jeho zdatnosti a šikovnosti, ukončené spravidla hostinou7. Medzi prechodové
rituály par excelans je možné zaradiť v slovenskom prostredí prijímanie do mládeneckého alebo dievčenského spolku či
svadbu. Niektorým obradom prechodu môže jedna z fáz chýbať. Napríklad krstu obvykle chýba časť odluky, ktorá môže
byť len na úrovni predstáv. Podobne pohrebu a pohrebným
obyčajam chýba fáza zlúčenia. Napriek tomu, že táto teória bola aplikovaná na obradoch najmä primárnych a podľa
možnosti na predliterárne spoločenstvá, je mimoriadne zaujímavé, že je možné ju aplikovať aj na súčasné spoločenstvá, dokonca aj na tak moderné fenomény, ako je prijímanie
do alternatívnej skupiny, odchod do dôchodku či prijímanie
do zamestnania (ani tak zo strany zamestnávateľa, ako skôr
zo strany ostatných zamestnancov).
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Napriek tomu, že prechodové rituály na celom svete majú podobnú štruktúru, predsa len v nich nachádzame prvky, ktoré
sú pre určitý priestor jedinečné. Arnold van Gennep v poslednej kapitole svojej knihy naznačil, že je možné vnímať kalendárne obyčaje ako komplex aktivít, ktorých cieľom je symbolickým spôsobom presunúť, resp. pomôcť cyklu ročných období prejsť z jednej fázy do fázy ďalšej. uvádza, že rituálne
neprechádza jednotlivými fázami obradu prechodu konkrétna osoba, resp. osoby, ale v tomto prípade prechádza symbolicky obradom prechodu prostredie, v ktorom spoločenstvo
žije. Symbolicky sa teda takýto druh obradu prechodu týka
celého spoločenstva, ktoré ho vykonáva8. Takto je možné vnímať napríklad aj Veľkú noc, kedy fáza odluky je Fašiangové
trojdnie alebo Posledný fašiang a hraničným obradom v tomto zmysle je pochovávanie basy, fázou pomedzia je 40 dní
pôstu, vrátane Kvetnej či Smrtnej nedele, skúškou je v tomto
prípade samotný pôst, teda odriekanie si pôžitkov. Fázou prijatia, resp. osláv úspešného prechodu z jedného stavu bytia
do druhého by mohlo byť Vzkriesenie, teda Veľkonočná nedeľa alebo Veľkonočný pondelok.
Napriek tomu, že sa teória A. van Gennpea na tieto zvyky spravidla neaplikuje, aj v tomto prípade možno hovoriť o potvrdzovaní statusu jednotlivca či skupiny jednotlivcov voči skupine. Samozrejme o statuse v spoločnosti hovorí
hneď niekoľko parametrov. Či už je to usadenie jednotlivých
skupín v kostole, rodín alebo jednotlivcov. Vykonávané obrady a zvyky v jednotlivých fázach prechodových rituáloch poukazujú nielen na širokú paletu možných variant v tejto oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ale predovšetkým nám umožňujú
nahliadnuť do latentných vzťahov v spoločenstve. Sledovanie
ústnej slovesnosti a tanečnej kultúry, ktoré sú spojené s jednotlivými fázami týchto obradov, nám ukazuje nakoľko záväzné sú pre spoločenstvo dodnes. V 90. rokoch 20. storočia
nadácia Prebudená pieseň zverejnila prieskumy Matice slovenskej z 30. rokov toho istého storočia, kde učitelia podávali
správy o zvykoch a obradoch vo vytypovaných oblastiach Slovenska. Ich súčasťou sú zápisy ústnej slovesnosti z týchto regiónov. Dodnes sú výborným zdrojom informácií na dopĺňanie podkladov pre tlačové výstupy rôznych inštitúcií.

Aký význam majú zvyky a obrady v kontexte
múzeí pri mapovaní súčasnosti?
otázka znie, či je vôbec ešte dnes možné sledovať zvyky a obrady. Či už nie sú len materiálom pre folklórne súbory a ich
život by nemal prebiehať už len na pódiách folklórnych slávností. ostatne, a čo s takýmto materiálom možno robiť v múzeách? Veď ich úlohou je uchovávanie najmä hmotných dokumentov kultúry. Dodnes sú v depozitároch mnohých múzeí
„zvláštne“ predmety, ktoré v podstate nemajú žiadnu umeleckú hodnotu. len hlbším skúmaním prichádzame na to, že
ide o predmety tzv. kultového významu, pričom nehovorím
o predmetoch spojených s kresťanským či iným kultom. Ide
o predmety používané pri konkrétnych zvykoch. A tým nemyslíme len notoricky známe zvyky, napr. obdarúvanie kúpačov počas Veľkonočného pondelka a množstvá kraslíc
v depozitároch. Ide o rituálne predmety – svadobní panáci, Moreny, Dedkovia... Nesmierne dôležitou súčasťou popisu takýchto predmetov je podrobný popis zvykov či obradov
s nimi spojenými. Poznámka na okraji popisu, kde bol predmet spomenutý v odbornej literatúre, často nepostačuje a len
neúnavných bádateľov navedie na podrobnejšie štúdium materiálov spojených s osobou výskumníka, ktorý sa predmetu
venoval pre nimi.
Je dôležité naďalej sledovať, študovať a analyzovať zvyky,
obrady a prejavy ľudovej religiozity? Je. oni tu totiž budú
vždy. Zdá sa, že nech je spoločnosť akákoľvek, obrady jej nikdy nechýbajú. Často preberá nové zvyky, ale v živote člo-

veka sú okamihy, kedy nestačí len slávnostné prehlásenie,
dôležité je obradmi dať na známosť zmenu statusu jednotlivca, spoločnosti. V konečnom dôsledku sa zdá, že predstavitelia národného obrodenia budú mať pravdu. Zvyky
či obyčaje si so sebou nesieme všade, kam sa pohneme. Sú
priestorom, kde potvrdzujeme spojenie s krajinou, v ktorej sme vyrástli a jej obyvateľmi (veľmi si vážim všetkých
Slovákov žijúcich v zahraničí, zháňajúcich pred Vianocami
všetky suroviny nevyhnutné na prípravu štedrovečernej večere podľa svojej rodiny). A napokon všimnime si, aké dôležité býva napr. pre manželstvo zosúladenie kalendárnych
zvykov, najmä v prípade Vianoc a Veľkej noci, a to tak v súčasnosti, ako aj v minulosti. Pretože práve spôsob prežívania sviatočných zvykov je niečo, čo si každý z nás nesie zo
svojej rodiny a je súčasťou jeho identity.
PoZNÁMKy
1
Pojem zvyk a obyčaj sú v rámci etnológie chápané ako synonymá s nižšou záväznosťou vykonávania, ako je to v prípade obradov alebo rituálov.
2
V rámci etnológie sú pojmy rituál a obrad tiež chápané ako synonymá a ich záväznosť na vykonanie je silnejšia, ako v prípade
zvykov.
3
Vo význame sociálnych vzťahov a štruktúr.
4
V češtine vyšla v roku 1996 v Nakladatelství lidové noviny. Viď.
VAN GENNEP, A. Přechodové rituály; Systematické studium rituálu. Praha : Nakladatelství lidové noviny, 1996. 205 s. (ďalej citované ako VAN GENNEP, A.).
5
uprednostňujem tieto názvy jednotlivých fáz, keďže pochádzajú
z pôvodnej knihy preloženej a zverejnenej v roku 1996 pre pojmami používanými v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska.
6
VAN GENNEP, A., s. 19.
7
Porov. VAN GENNEP, A., s. 22-152.
8
VAN GENNEP, A., s. 163.
PoZVÁNKA

Krajské múzeum v Prešove
Vás pozýva na výstavu

Včelárstvo na Šariši

23. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Prezentácia jedného z tradičných remesiel v regióne Šariš
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Pramene slovenského ľudového divadla
Katarína Nádaská, ARCHÍV DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA
Resources of Slovak folk theatre
Folk theatre is a part of folklore manifestations. It has its firm and, to a certain extent, independant position
in the genesis of individual folklore genres. It follows from the range and the diapason of the folk theatre which
are rather broad. It includes folk drama, also folklore manifestations which are part of drama forms, or theatre
phenomena to be found in the folklore expression. Costumes, face masks, props, gestures, mimicry, dialogues,
monologues, the dramatic effect – these are just a few elements which assign this folklore phenomenon to the
interest sphere of stage craft.
Slovensko je zaujímavé svojim prevažne rurálnym, v menšej
miere urbánnym tradičným modelom spoločnosti s ťažiskom
v rurálnej ľudovej kultúre. Tento model pretrval na Slovensku
takmer do polovice 20. storočia. Preto sú elementy tradičnej
ľudovej kultúry v súvislostiach so socio-kultúrnym vývojom
Slovenska cenným a unikátnym prínosom pre celý stredoeurópsky priestor. Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva
Európy je aj tradícia. Hodnoty tradície (tradičné výročné a rodinné zvyky, rituály, ľudové divadlo, hudba, piesne, tanec, rozprávanie...) sa kontinuitne odovzdávajú z generácie na generáciu. Ľudové divadlo patrí k jadru nehmotnej kultúry, pretože
okrem iného spoluvytváralo duchovný obraz o krajine a ľuďoch. Ľudové divadlo prinášalo generáciám obsahovú zaujímavosť, estetickú príťažlivosť a malo schopnosť divákov pobaviť, poučiť, zaujať rovnako deti i dospelých, slúžilo ako dôležitý nástroj socializácie a bolo tiež prameňom morálnych
hodnôt society. Živé prejavy ľudového divadla dokonca inšpirovali profesionálnych režisérov, a tak vidíme prienik pôvodne
insitnej ľudovej hry na dosky profesionálneho divadla. To len
potvrdzuje fakt, že ľudové divadlo je zdrojom inšpirácie a fondom morálnych hodnôt aj pre súčasného diváka.

Historické pramene slovenského ľudového divadla
Ľudové divadlo prináša synkretizmus foriem i funkcií, aj keď
je súčasťou folklórnych prejavov. Má svoje pevné a do určitej
miery aj samostatné postavenie v genéze vzniku jednotlivých
folklórnych žánrov. Vyplýva to z diapazónu ľudového divadla,
ktorý je značne široký. Patrí sem nielen ľudová dramatika, ale
tiež folklórne prejavy, ktoré sú súčasťou dramatických foriem
či divadelných javov, ktoré sa vo folklórnom prejave nachádzajú. Kostým, maskovanie tváre, rekvizita, gestá, mimika, dialóg, monológ, dramatično – to je len pár elementov, ktoré radia folklórny jav do záujmovej sféry divadelníctva, a to i vtedy,
ak predmetný folklórny jav ako štrukturálny celok divadlom
nie je. Dramatické a teatrálne prvky nachádzajúce sa v javoch
slovenského folklóru sú výrazom rudimentárnych divadelných
foriem, a ako konštatuje jeden z najväčších znalcov ľudového
divadla etnoteatrológ Martin Slivka: „Je zaujímavé, že vo folklórnych v podstate nedivadelných štruktúrach nachádzame
niekedy jednotlivé divadelné zložky aj v dokonalejších podobách, než v samotnom ľudovom divadle.“1
V ľudovej piesni, ktorá patrí obsahovo k najbohatším prejavom slovenského folklóru, môžeme tiež nájsť stopy divadelných prvkov, a to najmä v rovine slovesnej a výrazovej. Piesne
historické či legendy majú často rovnaký námet tak v piesňovom, ako i divadelnom repertoári. Ide napríklad o námet piesne či hry o svätej Dorote, Adamovi a Eve a ich vyhnaní z raja
a pod. Významný prvok ľudovej dramatickej tvorby predstavujú slovenské ľudové balady, ktoré sú často tragédiou v spieva-
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nej forme2. Azda aj preto ľudové balady oslovili významného
slovenského režiséra a herca Jána Jamnického, ktorý vnímal
ich dramatickú kompozíciu s prevahou dialógu ako hlavného
výrazového prostriedku.
V ľudovej piesni sa nachádza aj teatrálny prvok prednesu, čo
možno chápať ako divadelnú zložku. Dôkazom sú aj tzv. „lamentácie“ či „vykladanie“ nad mŕtvym, kde veľkú úlohu zohrávala atmosféra situácie, prípadne piesne pri čepčení nevesty, kde melodickosť dovoľuje piesni prerásť do intencií
akustického divadla. Akustiku prostredia využívali napríklad
aj trávnice (piesne spievané pri kosení lúk a sušení sena), ale
i večerné piesne spievané pri pálení svätojánskych ohňov. Obradové piesne môžeme nazývať súčasťou ľudového divadla –
majú významný element teatrálnosti a sú prepojené s hrou
v rôznych podobách. Pieseň, obrad a hra vytvárajú jednotu
synkretizmu. Ako príklad si môžeme uviesť hry pri mŕtvom,
ktoré boli rozšírené najviac na východnom Slovensku3. Veľký
význam pre ľudové divadlo mali aj jarmočné piesne, ktoré nesú poloľudový status, vďaka rôznym modifikáciám zapadajúci
do tradičného folklóru. Najmä rozširovanie jarmočných piesní z mestského do vidieckeho prostredia prispelo k ich masovému šíreniu. Slovesná zložka jarmočných a letákových piesní je stavaná na využívaní príbehov a dialógov. Pri prednášaní
piesní na jarmokoch sa spájal vysoko emotívny prednes s obrazovým vyjadrením deja na letákových tlačiach. Pri sekundárnom šírení piesní v ľudovom prostredí stále viac splýval
vystupňovaný dramatický text s teatrálnym prednesom nositeľa jarmočnej piesne, ktorý často prispôsoboval určité situácie z letáku vlastným interpretačným potrebám či požiadavkám, rovnako ako potrebám svojich poslucháčov. Vznikol
teda prednes často aj s pantomimickými vyjadreniami deja
a niekedy aj ilustrovaný v podobe tlačených obrázkov. Často
však obrázkové tlače neboli k dispozícii, zostalo len dramatické slovo a ukážky formou elementárneho hrania deja (tzv.
predvádzanie deja alebo aspoň jeho vrcholiacich častí). Nositelia folklóru – teda umelecky nadaní jednotlivci – obyčajne mali zaujímavý hlasový diapazón kombinovaný so speváckymi schopnosťami, rovnako ako aj výrazný svojský divadelný naturel, pod ktorým sa dajú rozumieť gestá, mimika tváre
a ostatné formy divadelnej produkcie4.
Súčasťou ľudového divadla je aj tanec, a najmä v tancoch improvizovaných je tanečník súčasne herec i režisér. Inšpirácia
ľudovým tancom v značnej miere prenikla i do profesionálneho tanca – spomeňme si len na Rudolfa von Labana, ktorý
svoje detské a mládenecké roky prežil v Bratislave a vo svojej
umeleckej dráhe bol inšpirovaný aj ľudovým tancom. Práve R.
von Laban si už ako dieťa všímal improvizované tance a bol
fascinovaný pohybom tanečníkov, ktorí tancom komunikovali s hudobným sprievodom – na pohyby tanečníkov hudba
odpovedala svojou melodickou replikou. Medzi tanečníkom
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a hudobným sprievodom sa vytváral pohybovo-hudobný dialóg. R. von Labana fascinovali najmä vitálne, expresívne, živočíšne ľudové mužské tance, v ktorých sa odrážal silný gestikulačný, scénický, pohybový i mimický výraz tanečníkov. Vedomie, že tanečníkov sleduje publikum im dodávalo vzletnú
silu, a približovalo tak tanec divadelnej štruktúre. Príkladom
môžu byť mládenecké a mužské tance, pri ktorých sa imitovala práca – cepový tanec, používali sa pri nich i rekvizity, ako
napríklad pri debnárskom či vareškovom tanci, využívala sa
šikovnosť a tanečná prestíž jednotlivých tanečníkov – mužské cifrovanie, odzemky, čapáše a pod. Avšak prvky divadla
nachádzame aj v iných druhoch ľudového tanca, napríklad pri
chorovodoch, karičkách, verbunkoch. Chorovody patria k najstarším druhom tanca – sú v nich zachytené pantomimické
vyjadrenia deja, spev, motív hry, ako napríklad pri prinášaní
Letečka alebo pri chorovodných obchôdzkach za účelom privolania vlahy, kde boli ženské aktérky zamaskované zeleňou
(náznak kostýmu), prípadne mali party na hlavách a pod. Medzi zaujímavé, takmer ojedinelé tance, patrí aj, archaický rituálny tanec, pôvodne pravdepodobne zo Šariša, Ovčí vzdych
(Ovčí skon). Pri tanci tanečník trasením rúk a nôh imituje pohybmi skon (vzdych) ovce. V závere tanca zviera ožíva. Tanec
je doplnený spevom tanečníka, ktorý je teda spevákom i tanečníkom – zvieraťom lúčiacim sa s týmto svetom. Tento typ
archaického tanca predstavuje obradovú štruktúru ľudového
divadla – môžeme tu sledovať spev, pohyb a dramatizáciu celej predstavovanej situácie.
V minulosti mali svoje nezastupiteľné miesto vo svete detí
i dospelých rozprávky. Nositelia rozprávok a príbehov – rozprávači mali dar pre herectvo. Dialógy obyčajne hovoril jeden
človek, avšak na základe hlasových nuáns dokázal rozprávač
plne vtiahnuť poslucháčov do deja. Okrem práce s hlasom
bola veľmi dôležitá aj mimika a gestá, ktorými znázorňoval
miesto deja a vytváral tak okolo seba imaginárny priestor,
často tak dokonale, že sa diváci stávali súčasťou rozprávky.
Výrazným faktorom ľudového divadla je potreba komickosti a zábavy. Rozprávač bol platným členom society, v ktorej
žil, a preto dobre poznal naturel poslucháčov a vedel do akej
miery môže využiť divadelné prostriedky všeobecne v takej
miere, aby svojich poslucháčov úplne zaujal. Rozprávač bol
teda herec i dramatik v jednej osobe. Démonické a čarovné
rozprávky, spolu s poverami môžeme považovať za jednu zo
základných foriem, v ktorých sa realizovala elementárna potreba dramatična5. Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v rámci ľudového divadla malo publikum. Divadlo je jav spoločenský a publikum je základnou podmienkou divadla. Z toho vyplýva, že v ľudovom divadle sa stáva publikum spolutvorcom
v procese tvorby, dôležitá je potreba zdieľania spoločných
pocitov medzi realizátormi a recipientmi.
Podľa Martina Slivku je možné korene slovenského ľudového
divadla začleniť do viacerých základných tematických okruhov.
Obradové hry patria medzi najstaršie rezíduá divadelných foriem, často siahajú ešte do predkresťanského obdobia. Patria sem obchôdzky (chodenie s Turoňom, Kozou, Chriapou),
medzi novšie sa radia chodenie s Mikulášom (6. 12.), chodenie s Luckou (13. 12.), chodenie s Barborkami (4. 12.). V čase
Vianoc je to mládenkovanie (chodenie zo Starým), Kurinovanie, chodenie s Kubom, Dedom, Babou, (babicovanie) a pod.
Ide o obradové hry s postavami v maskách a kostýmoch. Aj
keď doménou hier je narodenie Ježiša Krista – čiže kresťanský sviatok, miestami tu nachádzame aj prvky predkresťanských osláv zimného slnovratu (kurinovanie, chodenie s polazníkom, oceľovanie a pod.). Fašiangové obdobie patrí k mimoriadne bohatému obdobiu obradovo-divadelných aktov.
Fašiangy nesú v sebe silný princíp karnevalu, sveta postaveného „na hlavu“, plného maškarád, nespútaného veselia, tanca,
spevu. Súčasťou fašiangového sprievodu (obchôdzky, burzy)
sú maskované postavy (maškary, mátohy). V minulosti dominovali zvieracie a fantazijné masky, v súčasnosti sú do sprievo-

Betlehemci, Kelčov, 1985. Foto: archív Divadelného ústavu

du začleňované aj komické postavy (muži prezlečení za ženy
a naopak). V jarnom období to boli najmä obchôdzky privolávajúce jar a vyháňajúce zimu – vynášanie Moreny (Smrť, Kyselica, Kaniža, Marmuriena, Morana, Smrtnica...). Na Kvetnú
nedeľu sa do dedín prinášalo tzv. Letečko (Lesolo, Háj, Máj,
Leto). K jarnému obdobiu parilo ešte šibanie a polievanie žien,
a stavanie májov, ktoré malo v minulosti aj motív obradových
hier s maskami. K obradovému ľudovému divadlu môžeme ešte zaradiť oslavy letného slnovratu – pálenie jánskych ohňov
(Vajano, Sobotky) a v závere leta to boli dožinkové obchôdzky,
ktoré v minulosti boli tiež spojené s účasťou maskovaných postáv v obradovej hre.
Vianočné hry sú pokračovaním stredovekého liturgického námetu, ktorý sa ujal a pretavil vo folklóre. Hlavným námetom
hier je narodenie Mesiáša – preto sem patrí obchôdzka s kolískou, belčovom, medzi novšie patrí hľadanie prístrešia pre
svätú rodinu. Ide o skupinu jasličkových či betlehemských
hier. V období sviatku Troch kráľov sa hrávala trojkráľová hra
– Traja králi, chodenie s hviezdou, Hviezdonosi, hra o Herodesovi, hra o Adamovi, Eve a hadovi, chodenie s hadom a pod.
Hry sa rozšírili na celé územie Slovenska od valaskej kolonizácie, pretože pôvodne to boli hry pastierov – valachov. Výnimočným javom je hranie bábkovej hry s biblickým motívom narodenia Krista v Lendaku a Lechnici (Spišská Magura).
Hra bola prevzatá z poľskej strany, kde bola veľmi populárna. V Turci, na Orave jestvovala kombinácia hry živých hercov
a pohyblivých figúr v prenosnom betleheme.
Veľkonočné (pašiové hry) hry s motívom Kristovho utrpenia a smrti sa v minulosti hrávali skôr ako školské a žiacke
hry v mestách, kde sa ich nacvičovaniu venovali rehoľné rády,
avšak po roku 1989 sa stali obľúbenou súčasťou prípravy na veľkonočné sviatky a hrávajú sa nielen v mestách, ale i na vidieku,
obyčajne s iniciatívy aktívnych divadlo milujúcich ľudí.
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Dejovou líniou martýrskych (mučeníckych) hier je mučenícky osud prvých kresťanov. Hry sa sformovali najmä počas obdobia baroka a prenikli nielen do mestského, ale i vidieckeho
prostredia. Medzi tie najviac zachované patrí hra o svätej Dorote, hra o Zuzane, Teofilovi, Genovéve. Námetovo sa uplatnili aj v poloľudových bábkových predstaveniach a okrajovo prenikli aj do slovenského ochotníckeho divadla. Hra o svätej Dorote patrí k obchôdzkovým hrám, a hoci sa nehrávala na celom
území Slovenska, patrí k tým známejším.
Svoje hry a teda aj divadlo mali v minulosti aj jednotlivé stavy – remeselníci, roľníci, pastieri, školáci a študenti. Medzi
obľúbené stavovské hry patrila voľba kráľa tovarišov, rovnako ako aj obradové prijímanie učňa medzi tovarišov. Roľnícka mládež si volila svojho mládeneckého richtára, rovnako prijímala chlapca či dievča do mládeneckého či dievockého spolku. Obrad prijímania mal divadelné prejavy, často bol
súčasťou priadok a odohrával sa v tzv. kúdeľnej izbe. Nezanedbateľnými a v minulosti častými boli aj žiacke obchôdzky, a to najmä na Blažeja (3. február), Gregora (12. marec).
Obchôdzky mali charakter žartovných interlúdií a hrávali sa
najskôr v mestách, neskôr v skromnejšom rozsahu a menej
štylizovanej podobe aj na vidieku.
Žartovné interlúdiá sú spojením tradičného divadelného cítenia a danej chvíle, atmosféry a situácie. Často vznikajú
spontánne na svadbách, kde majú formu žartovných sujetov
a hier, ako je podkúvanie žien, holenie mužov, predaj nevestinej party obchodníkom, domáhanie sa otcovstva nemanželského dieťaťa a pod. Rozsiahlu sériu žartovných interlúdií
s erotickým podtónom nájdeme v rámci spoločenského života
mládeže, najmä na priadkach.
Pri polofolklórnych hrách ide o oblasť, v ktorej hraničí tradičný ľudový prejav a autorská tvorba z ľudového prostredia.
Sem patria napríklad jarmočné piesne prednášané s teatrálnym výstupom a pátosom. V tejto skupine môžeme uviesť aj
bábkové divadlo kočovných bábkarských skupín na Slovensku, ktoré radíme na hranicu profesionálneho a polofolklórneho divadla. Veľký význam má bábkové divadlo, ktoré svoje
inšpirácie a námety čerpá z tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Kočovné spoločnosti komediantov, muzikantov, artistov,
žonglérov, hercov a nakoniec i bábkarov vychádzali aj na našom území zo západných kultúrnych prúdov. Tieto spoločenstvá sa stávali súčasťou jarmokov a pútí. Prvé zmienky
o kočovných bábkaroch máme z roku 1609 z Bratislavy. Svoj
výrazný úspech, ako aj význam mali hosťujúce vystúpenia kočovných českých a moravských bábkarov, ktorí koncom 19.
storočia priniesli na Slovensko svoje tradičné hry. Ich obsahom a hlavnou dejovou líniou boli rytierske súboje a príbehy
o smelých rytieroch a princoch. Medzi výrazné osobnosti slovenského bábkárstva patrí Ján Stražan, ktorý začínal pôsobiť
koncom 19. storočia. V tejto tradícii pokračovala neskôr jeho
nevlastná dcéra Eva Kouřilová s manželom Michalom Václavom Anderlem. V našom kultúrnom prostredí sa bábkové divadlo viaže na tradičného protagonistu – Gašparka. Hry, ktoré prichádzali zo zahraničia, prechádzali procesom folklorizácie. Vstupoval do nich domáci jazyk a boli do nich zaraďované
nové postavy typické pre domáce prostredie, komické medzihry a veľký priestor tu mala aj improvizácia. S desiatimi,
dvanástimi bábkami vedeli naši ľudoví umelci udržať divákovu pozornosť aj vyše dvoch hodín.

Ľudové divadlo v zbierkach Divadelného ústavu
Prioritou Divadelného ústavu (DÚ) je odborná činnosť,
v rámci ktorej systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla, spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku, zabezpečuje komplexný informačný systém
o profesionálnom divadle a ďalších druhoch dramatického

12

umenia (opera, balet, scénický tanec, bábkové divadlo a iné
umelecké formy) na Slovensku. Jednou z významných funkcií DÚ je jeho dokumentačná činnosť – systematické zhromažďovanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie
zbierok, ktoré sú klasifikované do štyroch skupín: Dokumentačné fondy, Archívne fondy a zbierky, Knižničné, audiovizuálne a multimediálne fondy, Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty. V súčasnosti sa akcent kladie na kompletnú informatizáciu a digitalizáciu fondov. Činnosť DÚ sa rozšírila o všetky úlohy verejného špecializovaného archívu, Múzea Divadelného ústavu a akreditovaného pracoviska pre výskum a vývoj (od 1. 12. 2007)6.
Aj keď prioritne má DÚ vo svojom zameraní najmä vedeckovýskumnú činnosť v oblasti profesionálnych divadiel, v archíve DÚ sa sporadicky nájdu aj fotografie z poloľudového
(najmä bábkového) divadla. Pri výskume ľudového divadla DÚ spolupracuje s inými organizáciami, najmä Ústavom
etnológie SAV, Národným osvetovým centrom, SNM-Etnografickým múzeom v Martine. Výsledkom výskumov etnoteatrológov i spolupráce s DÚ je vydanie unikátnych kníh aj
o slovenskom ľudovom divadle.
POZNÁMKY
1
SLIVKA, M. Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný
ústav, 2002, s. 14 (ďalej ako SLIVKA, M. Slovenské ľudové divadlo).
2
SLIVKA, M. Slovenské ľudové divadlo, s. 15.
3
Hry pri mŕtvom patrili k symbolickým hrám znázorňujúcim
kolobeh života. Ich fragmenty zaznamenali etnológia pri svojich výskumoch v prvej polovici 20. storočia, najmä v slovensko-rusínskych obciach východného Slovenska. V minulosti,
keď človek zomrel, ležal vystretý v dome, na tretí deň bol pohreb. Pri mŕtvom sa držala stráž – modlilo sa pri ňom. Okrem
iného sa hrávali aj spomínané hry pri mŕtvom, ktoré mali pomerne silný erotický, ba až lascívny podtón. Hry pri mŕtvom
predstavovali kolobeh života – jeden život sa uzavrel (mŕtvy
v dome), druhý život sa narodí (imitácia pohlavného styku
v rámci hier pri mŕtvom).
4
K otázke ľudových obradov sa vyjadril aj Ľudovít Štúr:...“ ukazujúc nám vo zvláštnych obratoch buď samého pevca, alebo osobu
dejom rozčúlenú a v tomto rozčúlení sa vyslovujúcu.“ Ľ. Štúr poukazuje na náchylnosť Slovanov k dramatickému básneniu, ktoré nie je nič iné, ako spojenie básnictva lyrického a epického, t. j.
vystavenie činov, pochádzajúcich z vlastného cítenia, zmýšľania
a rozhodnutia uvedených osôb, ale tak, že osoby sú tu nie viac
v deji ako v epickej poézii, ale samy osoby tvoria dej (BUJŇÁK,
P. Náčrt vývinu slovenského estetického myslenia. In Prúdy, roč.
V. 1922, s. 45-59).
5
SLIVKA, M. Slovenské ľudové divadlo. s. 17.
6
Dostupné na: <http://www.theatre.sk/sk/divadelny-ustav/o-institucii/historia-a-poslanie/>.
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ÚĽUV a nehmotné kultúrne dedičstvo
Andrea Jamrichová, ÚĽUV-MÚZEUM ľudovej umeleckej výroby – Otvorený depozitár, STUPAVA
ÚĽUV and the intangible cultural heritage
The Centre for Folk Art Production had received the intangible cultural heritage into the portfolio of its activities
right at its establishment in 1954. It has been following its mission up to date with several forms (research, courses,
publications, competitions). This year its museum (The Museum of Folk Art Production) has created a documentation
fund group entitled The Intangible Cultural Heritage.

Kresby úpravy vlasov pod šatkou vo Važci. Múzeum ľudovej
umeleckej výroby, ÚĽUV, KK-45a, KK-46

Začiatky
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) dostalo do popisu práce riešiť nehmotné kultúrne dedičstvo skôr, ako sa tento konkrétny pojem začalo bežne používať. Zákon č. 4/1958
Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a ľudových remeslách,
ktorým bolo zriadené, mu totiž definoval i povinnosť vytvárať
podmienky pre zachovanie a ďalší rozvoj umelecko-remeselnej činnosti, a to najmä vykonávaním výskumu a dokumentácie v odvetní umelecko-remeselnej činnosti, následne výsledky odborne spracovať a skúmať nové metódy pre ďalší rozvoj
umeleckých remesiel (§ 8 písm. b) zákona). Čiže starostlivosť
o časť nehmotného kultúrneho dedičstva definovanú v Dohovore na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako „postupy, prejavy, poznatky, schopnosti no i nástroje,
predmety, artefakty...“.
Prirodzene, aby ÚĽUV dokázal remeslá rozvíjať, potreboval
ich detailne poznať. Nielen remeslá, ale aj domácke výroby,
vrátane výroby ľudového odevu. Tejto svojej úlohe – skúmať

a dokumentovať za účelom ďalšej výroby – výskumní pracovníci ÚĽUV podriadili témy a metódy výskumu i typy jeho výstupov. Ale tiež kritérium selekcie toho, čo z ľudového prostredia do ÚĽUV priniesť. Toto kritérium bolo desaťročia jediné: schopnosť slúžiť ako inšpiračný zdroj (výzdoby, farebnosti,
tvaru, materiálov). Cieľom bolo vytvoriť kvalitný študijný materiál a následne z neho čerpať.
Ako dokumentovať výrobný postup tak, aby bolo v budúcnosti možné naučiť sa ho a rozvíjať? Rozobrať na jednotlivé úkony, čo najvernejšie ich zdokumentovať a systémovo archivovať spolu s kontextovými informáciami na vhodných médiách.
V predchádzajúcich desaťročiach boli médiami hlavne papier
(texty, kresby, strihy) a negatívy. V 50. rokoch 20. storočia
v ÚĽUV precízne a systémovo nastavili spôsob evidencie dokumentácie ľudového odevu, ktorú mienili používať nielen pri
výrobe krojov pre tanečné súbory, ale aj ako inšpiračný zdroj
pre navrhovanie módnych odevov. Na to bolo potrebné poznať materiály, spôsoby šitia, strihy, spôsoby výzdoby, spôsoby nosenia. Preto okrem písanej výskumnej správy z výskumu
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(často pozostávajúcom z troch návštev danej lokality)1 vyhotovili v kancelárii z prinesených podkladov: strihy v mierke
1:1 (593 ks), strihy v menších mierkach (1 222 ks), materiálový vzorkovník (vzorka textílie na pasparte s popisom 370 ks),
ústredný vzrokovník vyšívacích techník (rozkreslili jednotlivé
techniky vyšívania na jednotlivé úkony tak, že sa dajú naučiť
(325 ks), kresby výzdoby jednotlivých súčiastok odevu (tzv.
veľká výzdoba, keďže bola robená v pomere 1:1, 1 005 ks),
kolorované kresby (odevu na postavách, odevných súčiastok,
postupov česania sa dievčat a žien...), ktoré pre ÚĽUV robila
Viera Škrabalová (3 295 ks). Negatívy dali vyvolať a doplnili
k nim získané informácie. Všetko precízne očíslovali a zaevidovali do ručne písaných prírastkových kníh.
Výskum v teréne ÚĽUV prirodzene zameral aj na iné oblasti –
napr. na spracovanie kukuričného šúpolia, výrobu viazaných
kobercov, zvoncov, košíkov na južnom Slovensku, hrnčiarstvo
napr. v Držkoviciach, ale i na technológiu gubárstva či na výrobu z pálky atď. Zoznam výskumných správ nájdete na http://
www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/. ÚĽUV má
od začiatku silný akcent na prítomnosť, takže logicky realizoval
systematický výskum aj súčasného stavu ľudovej umeleckej výroby v jednotlivých okresoch Slovenska, a to v 60. a 80. rokoch
20. storočia. Výstupom nebol iba zoznam výrobcov/remeselníkov, ale i nastavenie spolupráce s viacerými z nich a nové témy
na výskum nehmotného kultúrneho dedičstva.

Tri fondy
V decembri 2008 si ÚĽUV pre profesionálnu starostlivosť
o to, čo za desaťročia práce jeho zamestnanci priniesli z ľu-

Predkreslená výšivka „vyrezávaná,“ zvaná rebrá, zachytená
v Ústrednom vzorkovníku vyšívacích techník. Múzeum ľudovej
umeleckej výroby, ÚĽUV, DF/KD/UV/ 7199
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dového prostredia alebo vytvorili, zriadil múzeum, nazvané ÚĽUV-Múzeum ľudovej umeleckej výroby – otvorený
depozitár, Stupava (MĽUV). Jeho zbierky majú za cieľ dokumentovať a následne v budúcnosti rekonštruovať príbeh
vývoja prvkov ľudovej kultúry pretavených do ručne vyrobených úžitkových vecí – ich posun, životaschopnosť v meniacom sa svete 19., 20. a 21. storočia, s akcentom na pôsobenie ÚĽUV v tejto oblasti. V skratke – dizajn ovplyvnený
ľudovou kultúrou a jej technológie. Predmety uchovávané
v MĽUV sú nielen autentickým zdrojom výtvarnej kultúry
ľudu, ale pre súčasného človeka i inšpiratívnym príbehom
ručnej práce, používania a umného spracovania prírodných
materiálov z miestnych zdrojov (ekológia v praxi), spájania
funkčnosti s krásou, tradícií s invenciou. MĽUV má na to
oficiálne zriadené tri fondy – zbierkový, dokumentačný
a pracovný.
Pracovný fond tvoria predmety v rozpracovaných fázach výroby použiteľné na demonštrovanie výrobných postupov,
najmä nedokončené výrobky, z ktorých vidieť postup a techniku práce s materiálom, ale aj pracovné nástroje, pomôcky
a materiál potrebné pri výrobe. Napríklad v súvislosti s výstavou ľudovej obuvi (TANCOVALA BY SOM, BOSÁ SOM...
V Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici 64 v Bratislave do 13. 9.
2014) sa do neho dostali aj predmety súvisiace s domácou
výrobou obuvi (štyri typy) z kukuričného šúpolia a jedného
typu papúč z ovčej vlny (dlhý vlas), ktoré dnes na Slovensku
vyrábajú len dve výrobkyne (každá pracuje iba s jedným materiálom). Ide o materiál potrebný pre výrobu, tri významné
fázy výrobného postupu a konečný výsledok (pár papúč). Kurátorka spomínanej výstavy dostala priestor (a financie) zorganizovať i nakrútenie dvoch krátkych inštruktážnych filmov
s výrobkyňami, z ktorého bude možné pracovný postup odpozorovať. Informačným výstupom uchovávajúcim nehmotné kultúrne dedičstvo pre verejnosť je i jej článok „Netradičné“ pletenie s jedenástimi fotografiami dokumentujúcimi postup výroby papúč z kukuričného šúpolia publikovaný v čísle
2/2014 časopisu REMESLO_UMENIE_DIZAJN, ktorý ÚĽUV
vydáva od roku 2000.
Mnohé z predmetov troch fondov MĽUV sú priame doklady
nehmotného kultúrneho dedičstva. V roku 2014 interným
metodickým pokynom č. 6/2014 vznikla samostatná skupina dokumentačného fondu, ktorá dostala názov Nehmotné
kultúrne dedičstvo (NKD). Jednotlivé vedomosti, postupy,
schopnosti NKD sa pre potreby odbornej evidencie vedenej
v programe ESEZ 4G nazývajú v MĽUV znalosťami. Každá
znalosť je okrem popisu dokumentovaná jedným alebo viacerými dokladmi. Za doklad sa považuje obrazový a/alebo
zvukový záznam. Ak doklad nie je v digitálne podobe, je potrebné ho zdigitalizovať, aby mohol byť uložený do programu ESEZ. Doklad môže byť evidovaný v zbierkovom, pracovnom alebo dokumentačnom fonde múzea. V týchto prípadoch je potrebné uvádzať jeho evidenčné číslo. Znalosti sú
v rámci skupiny NKD rozdelené podľa dokumentovanej témy
do zbierok. Každá zbierka je označená špecifickým rozlišovaním znakom. Prírastkové číslo a evidenčné číslo každej znalosti je totožné. Tvorí sa v tvare: DF_NKD_rozlišovací znak
zbierky znalostí_vzostupný číselný rad od 00001. Prvé dve
zbierky znalostí vznikajú v spolupráci s národným projektom
Digitálne múzeum (OPIS PO2). Dokumentujú postup tvorby stehov v ľudovom odeve a postup zhotovenia ľudového
odevu. Jednotlivé znalosti (v počte 672 ks) a doklady k nim
z fondov MĽUV vyberala metodička národného projektu č. 3
Digitálne múzeum, odporučená ÚĽUV-om – Monika Zapletalová. Ďalšie zbierky budú nasledovať.
ÚĽUV si postupne vytvoril viacero kanálov sprístupňovania nehmotného kultúrneho dedičstva verejnosti. V roku 1996 vytvoril edíciu publikácií s názvom Škola tradičnej výroby a remesiel. Vydáva v nej príručky na osvojenie
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si základných tradičných výrobných techník. Ich autori
vychádzajú zo svojich vlastných dlhoročných pracovných
skúseností. Nechýba v nich ani krátky historický exkurz
(s fotografiami predmetov z MĽUV), ani informácie o potrebných pracovných pomôckach a materiáloch. Pracovný
postup je možné si osvojiť z textových pokynov a najmä
kresieb či fotografií ilustrujúcich jednotlivé úkony krok
za krokom. Zoznam stále dostupných publikácií nájdete
na http://www.uluv.sk/sk/web/publikacie/edicia-skola-tradicnej-vyroby-a-remesiel/.

Nehmotné kultúrne dedičstvo v súčasnosti
Od prelomu 20. a 21. storočia šíri ÚĽUV informácie o nehmotnom kultúrnom dedičstve organizovaním kurzov Školy remesiel Regionálnymi centrami remesiel, ktoré má v súčasnosti v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Sú určené širokej verejnosti (v minulosti vzdelávanie v oblasti
remesla riešil ÚĽUV iba pre svojich spolupracujúcich výrobcov a zamestnancov). Každý rok iba v Bratislave rozmanité
kurzy absolvuje viac ako 200 dospelých a okolo 120 účastníkov zo školskej mládeže. Mnohí zostanú celoživotnými
priaznivcami tradičného remesla. Záujmové kurzy Školy remesiel ÚĽUV vedú skúsení lektori podľa metodiky ÚĽUV
pre malé skupinky záujemcov, aby bolo možné sa im individuálne venovať. Od roku 2004 viaceré kurzy prešli úspešne akreditačným procesom Ministerstva školstva SR. V Bratislave sa kurzy organizujú na Dvore remesiel (Obchodná
64) v rezbárskej dielni (nielen so súčasnými pracovnými pomôckami, ale aj náradím zo starých dielní), tkáčskej dielni (tkanie na krosnách, tkanie na kartičkách, tkanie na ráme, pletenie na krosienkach, tkanie na doštičke, vyšívanie
na ráme a paličkovanie čipiek), košikárskej dielni (práca
s prútím, slamou a kukuričným šúpolím), hrnčiarskej dielni
a v drotárskej dielni. Nielen účastníkom kurzov ÚĽUV ponúka prezenčné štúdium vo svojej knižnici zameranej na remeslo a dizajn. Vo svojich priestoroch umožňuje aj stretávanie sa neformálnych záujmových skupín výrobcov – klubov
remesiel, ktoré majú vlastnú samosprávu (Priadky, Džarek,
Vretienko, Klub paličkovanej čipky, Klub priateľov maľby
na sklo...).
Významným médiom šírenia informácií o nehmotnom
kultúrnom dedičstve je v posledných rokoch internet.
ÚĽUV na svojej webovej stránke sprístupnil v tomto roku výber spomínaných kolorovaných kresieb v prepracovanej elektronickej encyklopédii Tradičný odev Slovenska, ktorej ideovým autorom je Mojmír Benža (www.uluv.
sk). Na jeseň 2014 tam nájdete i digitálny katalóg predmetov MĽUV, ktorých spoločným menovateľom je modrotlač ako inšpiračný zdroj tradičných vzorov u nás používaných. V budúcom roku plánuje MĽUV obdobne zverejniť svojpomocne zdigitalizovaný ústredný vzorkovník
vyšívacích techník (kresba, popis, kontextová informácia). V práci s nehmotným kultúrnym dedičstvom v ÚĽUV
má svoje miesto i súťaž dizajnu orientovaného na remeslo
Kruhy na vode. Každé dva roky ju ÚĽUV vyhlasuje na podporu kontinuity a kreativity remesla v štyroch materiáloch – kov, drevo, textil, keramika. Dizajnérov, výrobcov,
remeselníkov, výtvarníkov, študentov podnecuje k použitiu tradičných výrobných postupov, materiálov či vzorov.
ôsmy ročník práve prebieha. Porotou ocenené predmety
budú zverejnené v tlačenom katalógu a predstavené na výstave, vybrané kúsky sa dostanú do zbierky MĽUV nazvanej Kruhy na vode, niektoré predmety by radi ich tvorcovia vyrábali a dostali ich do domácností či ulíc. Tam, kam
nielen nehmotné kultúrne dedičstvo patrí.
Foto: archív MĽUV

Z publikácie J. Halámka: Výroba kože II. ÚĽUV 2010,
ISBN 97-80-88852-78-0
POZNÁMKA
1
Miesta, kde ÚĽUV realizoval výskum ľudového odevu:
	Liptovské Sliače (Dolný Liptov), Važec, Vyšná Šuňava, Vernár,
Švermovo, Šumiac, Veľký Lipník, Jakubany, Liptovská Lužná,
Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Východná, Fačkov, Turie Pole, Lešť, Bzovík, Senohrad, Kojšov, Myslava (Košická Bela, Nižný
Klátov), Torysky, Pozdišovce, Hlboké, Sotina (Čáčov, Kunov, Prietrž, Rovensko), Lamač, Záhorská Bystrica, Stupava, Sucha Hora,
Hruštín, Rejdová (Vlachovo, Gočovo), Osturňa, Ždiar, Oščadnica, Raková, Lazisko (Liptovsky Kríž), Skačany, Dačov Lom, Čierne nad Topľou (Bystré), Ábelova (Madačka), Dolná Poruba, Omšenie, Terchová, Záriečie, Mestečko (Lysá pod Makytou), Opatová (Čajkov, Tekovská Nová Ves), Dvorníky (Kyšov, Hontianske
Tesáre), Tura Lúka (Krajné, Myjava, Myjava Kopanice, Myjavské
Kopanice, Polianka, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce), Veľké Zálužie, Poniky (Povrazník, Strelníky), Horný Vadičov, Vyšné Raslavice, Dobrá Niva, Sása, Pliešovce, Šarišské Sokolovce, Bunetice,
Vyšné a Nižné Ružbachy, Skýcov, Lubiná (Bošáca, Moravské Lieskové), Poproč, Úľany nad Žitavou, Ličartovce (Kendice, Petrovany, Záborské), Veľký Blh (Dražice), Jalovec, Krakovany, Piešťany
(Korytné, Pobedim, Podolie), Mokrý Háj, Kátov, Kopčany (Holič, Koválovec, Lopašov, Oreské, Prietržka, Radinov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vieska, Vrádište), Zázrivá, Žakýl (Žakýl Podhorie, Žakýl Močiar), Horná – Dolná Súča, Solčany (Korytné, Krnča), Chorvátsky Grob, Viničné (Slovenský Grob, Vajnory, Veľké
Tŕnie), Čičmany, Zliechov, Valaská Belá, Detva (Zvolenská Slatina), Kubrá (Soblahov, Trenčianska Teplá), Sečovská Polianka (Trnávka), Dolná Mariková (Hatné, Papradno, Prosné), Horná Poruba, Studienka (Plavecké Podhradie, Plavecký Sv. Mikuláš, Rohožník, Sološnica), Veľký Grob, Čataj, Spišský Štvrtok (Letanovce),
Sládečkovce, Žibritov, Úpor, Hrušov, Bzenica, Kluknava, Riečnica, Dubodiel, Krivany, Martovce, Kamienka, Jablonica (Hradište pod Vrátnom, Osuské), Malá Lehota, Batizovce, Malé Borové,
Párnica, Jelšovce, Oreské, Brodské, Trnava (Bučany, Cífer, Dolné
Orešany, Dolný Lopašov, Horné Orešany, Hrnčiarovce, Trakovice, Veselé, Vlčkovce), Polomka, Pohorelá, Závadka, Bacúch, Heľpa
(Polomka – Bacúch, Horehronie, Polomka – Závadka), Čertižné,
Habura, Podkonice (Hiadeľ), Sekule (Moravský Sv. Ján, Závod),
Richvald, Kozárovce, Červený Kameň, Šoporňa.
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Rekonštrukcia vynášania Moreny v Polomke
nazývaná „Marejna“. Foto: A. Lukáčová

Digitalizácia ľudových tancov a postupov
výroby ľudového odevu
Miroslava Koreňová – Monika Zapletalová, Múzeum Slovenského Národného Povstania,
	Banská Bystrica

Digitisation of folk dances and folk costumes manufacturing procedures
One of the activities of the Digital Museum national project, co-financed with European Union resources and implemented
by the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica is aimed also at the digitisation of intangible cultural
heritage. It focuses on two selected areas – procedures of production and decoration of folk costumes and folk dances.
The resulting animations and audio-visual documents, together with the text, containing the identification data and
professional descriptions will be included in an extensive national database grouping the results of many digitisation
projects. The virtual space established in this way will enable a link among the digitised objects from various areas.
Z digitalizácie sa stal nadnárodný projekt záchrany kultúrneho dedičstva v mnohých krajinách, a nie je tomu inak ani
na Slovensku. Prvotným impulzom bolo zachovanie a sprístupnenie vzácnych a výnimočných hmotných predmetov
tak, že vďaka širokej škále profesionálnych metód snímania sa vytvoria ich takmer rovnocenní digitálni zástupcovia.
Nám sa ale prirodzene natíska otázka, čo s javmi nehmotnej
povahy ako napríklad ľudový tanec? Na rozdiel od zbierkových
predmetov, tance nemáme zozbierané a uložené v depozitároch,
sú viazané na konkrétnych interpretov a ich aktuálnu schopnosť prejavu ovplyvnenú zdravotným stavom, pamäťou a celkovou tanečnou zručnosťou. Inštitúcie v rámci svojich možností
vytvárajú koncepciu uchovávania tej skupiny javov, o ktoré sa
primárne zaujímajú, a nie je prekvapujúce, že ich limitujú najmä finančné možnosti. Preto by sme chceli upriamiť pozornosť
na jeden z aktuálne prebiehajúcich projektov, ktorý je vytvorený
a zameraný aj na dokumentovanie a zachytenie dvoch kategó-
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rií nehmotného kultúrneho dedičstva a ktorý navrhol koncepciu ich výberu, dokumentovania a popisu.
Jedna z aktivít národného projektu Digitálne múzeum (OPIS
PO 2) spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a realizovaného
Múzeom SNP v Banskej Bystrici je zameraná aj na digitalizáciu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keďže jej samotná realizácia bola v omeškaní, o jej zameraní, ako aj výsledkoch nemá
verejnosť veľa informácií. Predmetom tejto aktivity je digitalizácia dvoch vybraných oblastí – ľudových tancov a postupov výzdoby a výroby ľudového odevu. Tak, ako ostatné aktivity projektu, majú aj tieto stanovené merateľné ukazovatele, ktoré sa
musia v projektom vymedzenom čase naplniť. Zdigitalizované
postupy výzdoby a výroby ľudového odevu a ľudové tance spolu s textovou časťou obsahujúcou identifikačné údaje a odborné opisy sa zaradia do rozsiahlej národnej databázy združujúcej aj výstupy ďalších národných digitalizačných projektov.
Veľkou výhodou pre bežného záujemca je, že si bude môcť vy-
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hľadať zdigitalizované objekty online. Keďže ide o obrovské objemy dát rôznorodej štruktúry, o sprístupnenie zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva verejnosti sa stará samostatný národný projekt – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.
Jeho portál by mal začať verejnosti prinášať digitálny obsah už
v priebehu roka 2015. Novovzniknutý virtuálny priestor umožní aj vytvorenie prepojenia medzi zdigitalizovanými objektmi
z rôznych oblastí, a tým aj krossektorové vyhľadávanie. Napríklad si budete môcť nájsť audiovizuálny záznam ľudového tanca
z konkrétnej lokality a zároveň k nemu vidieť prislúchajúci tradičný ľudový odev, spôsob jeho výroby a zdobenia, typické vybavenie interiéru v danej lokalite, architektúru a pod. – podľa
toho, čo všetko bude databáza v danom momente poskytovať.
Samozrejmosťou je, že táto platforma bude otvorená pre prijímanie nových objektov a rozširujúcich podrobnejších popisov
k objektom už existujúcim aj po skončení aktuálnych projektov digitalizácie. Aby sa nestalo, že zdigitalizovaný objekt (či už
ide o hmotný múzejný zbierkový predmet alebo o jav nehmotnej kultúry) sa ocitne v databáze bez svojho popisu a identifikačných údajov, každý jeden objekt pochádzajúci z národného
projektu Digitálne múzeum je do Centrálneho dátového archívu
odosielaný pevne zviazaný s kompletnými údajmi zo svojej katalogizačnej karty vedenej v múzejnom katalogizačnom module
centrálnej evidencie múzejných zbierok ESEZ 4G.

Ľudové tance
Dôležitou charakteristikou javov tradovaných z generácie na generáciu v pôvodnom prostredí priamym podaním je ich pominuteľnosť. Tancu sa ľudia v minulosti od detstva učili „odkukávaním“ na zábavách, svadbách, v rodine a od starších. Je prirodzené a nezvratné, že funkcia ľudového tanca v súčasných zábavách
a obradových príležitostiach zaniká (v mnohých obciach už aj úplne zanikla), a s ňou sa „míňajú“ aj pôvodní nositelia, ktorí sa tanec naučili v spomínanom prirodzenom prostredí. Čo si ale treba uvedomiť je nevyčísliteľná hodnota prejavu práve autentických nositeľov a fakt, že táto situácia sa bude už len zhoršovať.
Aj v regiónoch s najsilnejšie zachovanou tanečnou tradíciou zažívame posledné roky, v ktorých máme možnosť uskutočniť terénny výskum a dokumentovať práve aj týchto pôvodných nositeľov. Prvoradou je pre nás snaha o vysoko kvalitné audiovizuálne
zachytenie pravdivého stavu momentálne dostupných štýlových
vrstiev ľudového tanca v mieste ich výskytu, s dôrazom na typové
varianty nevyhnutné pre prípadnú odbornú analýzu.
Audiovizuálne záznamy ľudových tancov sú výsledkom dokumentačného výskumu v teréne. Po výbere lokalít v spolupráci
s etnomuzikológom a etnochoreológom nasleduje získavanie
informácií priamo na mieste – zaujíma nás, ktoré typy tancov
sú ešte zachované v rámci manifestného a latentného (čiže toho, ktorý si sami interpreti uvedomujú a toho, ktorý si neuvedomujú) repertoáru, kto sú vhodní taneční interpreti a spôsob, akým si tanec osvojili, ďalej funkcia tancov v pôvodných
tanečných príležitostiach, obdobie, kedy zaznamenaný tanec
ešte „žil“ vo svojom prirodzenom prostredí. Tanec ako synkretický žáner je spojením pohybu, hudby a piesne. Pre zachovanie výpovednej hodnoty dokumentu je teda nevyhnutný aj výber a zabezpečenie adekvátneho hudobného sprievodu, ktorý
by mal byť nástrojovým zložením a štýlom hrania čo najbližší tomu, ktorý sprevádzal tanec v jeho pôvodnom prostredí
a funkcii. Následne prebieha samotná dokumentácia – vytvorenie audiovizuálneho záznamu zachovaných tancov predvedených vybranými interpretmi v lokalite ich výskytu.
Z výsledných záznamov vyhotovených vo vysokom rozlíšení sú
(vďaka rovnocennému súbežnému zaznamenaniu tanca z dvoch
uhlov pohľadu) jasné jednotlivé tanečné prvky a princípy.
Každý natočený variant tanca tvorí osobitnú odborne popísanú jednotku, kde popis okrem identifikačných údajov obsahuje zatriedenie podľa typu tanca, menný zoznam interpretov
a ďalšie objasňujúce informácie získané terénnym výskumom.

Mužská halena širica z Ábelovej – pohľad spredu a pohľad zozadu
Technický nákres: M. Zapletalová

Záznamy spolu s popisnými údajmi budú v katalogizovanej
forme dostupné verejnosti v už spomínanej jednotnej databáze umožňujúcej prepojenie s inými objektmi a vyhľadávanie
podľa zvolených parametrov.

Spôsob výzdoby a vyhotovenia ľudového odevu
Dokumentovať spôsob, akým sa ľudový odev vyrábal a zdobil, je
viac než nutné. Generácia nositeľov vedomostí, ktorí majú prevažne nad 70 rokov, postupne vymiera a s nimi žiaľ aj všetko,
čo si za svoj život osvojili. V 50. – 70. rokoch minulého storočia
boli na základe silného budovania národného povedomia uskutočňované početné terénne výskumy, z čoho existuje v záznamoch inštitúcií (ÚĽUV a SAV) bohatý materiál (najmä kresby
odevov, vzorníky reálnych stehov s ich kresbami, nákresy strihov, ako aj hotové odevné súčiastky). Tieto zbierky hmotných
predmetov však neobjasňujú priamo proces vzniku, zo zachovaného nákresu nebýva zjavný. Okrem toho, napríklad pri skladaní častí odevu do celku je veľmi dôležitá aj následnosť krokov,
čo sa do strihu nezaznamenáva. Preto sme si dali za povinnosť
práve tieto procesy výroby a zdobenia zaznamenať a priblížiť každému, kto bude mať záujem sa v tomto smere vzdelávať.
Pre názornosť vedenia ihly pre vytváranie stehu sme zvolili formu animácie. Ide v tomto prípade o animáciu procesu samotného vyšívania každého typu ozdobného i funkčného stehu a ich
následné spájanie do skupín tvoriacich konkrétne vzory. Postup je pochopiteľný i pre laika, ktorý ihlu v ruke nedržal alebo
sa s ňou len nedávno zoznámil. Pri výbere podkladov v oblasti
stehov aj ich charakteristických zoskupení viažucich sa na jednotlivé lokality výskytu sme sa rozhodli spracovať všetok dostupný materiál (teda stehy a skupiny stehov, ktoré boli v období už spomenutých výskumov zaznamenané a tieto záznamy sú
vo vlastníctve ÚĽUV-Múzea ľudovej umeleckej výroby. Otvorený depozitár v Stupave). Zo skupiny strihových podkladov spracúvame základné odevné súčasti zo zmapovaných regiónov Slovenska. Výrobu jednotlivých častí ľudového odevu ukazujeme
taktiež animáciami, v priebehu ktorých sa naznačuje spájanie
rozložených strihových dielov. Každý krok je znázornený textovým popisom i farebných označením na strihu. Pri nich je dôležité predovšetkým zachovať následnosť krokov potrebných
na vyrobenie každého kusu odevu. Jednotlivé kroky popisuje kurátor na základe svojich odborných znalostí. Tiež sa v rámci metadát ku každej spracovanej jednotke uvádzajú lokality výskytu,
a teda je možné priradiť potom už existujúci steh k strihu, ten
k odevnej súčiastke, prípadne k obci, tancu a podobne.

Záver
Kým technické možnosti zaznamenania mnohých už dnes zanikajúcich javov nehmotnej kultúry v minulosti neexistovali, jej
nositeľov bolo nadostač. V pokročilej technologickej dobe nám
zas nositelia miznú pred očami. Je na nás, či urobíme všetko pre
systematické a odborné zachytenie čo najširšieho spektra ešte
živých javov alebo nám ostanú iba tie technológie.
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Dobiedzanie
Liebermannova porcelánová plastika
a širšie súvislosti jej vzniku
Daniel Hupko, SNM-MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ, ČASTÁ
Teasing
Liebermann’s porcelain statue and wider connections of its origin
There is a very rare collection object of German provenience dating from the first half of the 20th century, i.e.,
a small-size porcelain statue of a boy with a bird which is part of the porcelain, glass and ceramics collection in the
SNM-Červený Kameň Museum collections (Reg. No. P 1485, Acq. No. ČK 22701).
Nemecké porcelánové plastiky z prvých štyroch dekád 20. storočia patria k artiklom, o ktoré záujem zberateľov porcelánu
neutícha. O čo väčší je ruch na trhu so starožitnosťami či na internetových fórach, o to žalostnejšie je zastúpenie týchto diel,
stojacich vzhľadom na svoje umelecké kvality na pomedzí „vysokého“ umenia a umeleckého remesla, v zbierkach slovenských pamäťových inštitúcií. Významný podiel na tomto stave
má v prípade slovenského múzejníctva i úplná absencia pamäťovej inštitúcie zameranej na umelecké remeslo s jasnou zberateľskou stratégiou. Postavenie a úlohy umelecko-priemyselného múzea na Slovensku suplujú viaceré múzejné ustanovizne, ktorých akvizičná činnosť nie je vzájomne koordinovaná
a do veľkej miery je i obmedzovaná nedostatkom finančných
prostriedkov. O to vzácnejšie sú porcelánové zbierkové predmety nemeckej proveniencie z tohto obdobia v zbierkach slovenských múzeí. Jedným z nich je i komorná porcelánová plastika chlapca s vtákom, ktorá je súčasťou zbierky porcelánu,
skla, keramiky Slovenského národného múzea-Múzea Červený Kameň v Častej (ev. č. P 1485, prír. č. ČK 22701).
Pomerne povrchne skatalogizovaná, bez bližšieho dôrazu
na kultúrne pozadie jej vzniku a ukotvenie v kontexte doby,
iba s rámcovým datovaním vzniku (po roku 1908) a skonštatovaním existencie vtlačenej signatúry na podstavci (FERDINAND LIEBERMANN) prečkala bez akejkoľvek ujmy na polici depozitára až do súčasnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou nebola ani nikdy vystavená, či už v stálej expozícii
múzea alebo ako súčasť niektorej z krátkodobých výstav.
Z hľadiska spôsobu nadobudnutia a pôvodu ide o konfiškát,
ktorý sa ako súčasť interiérového zariadenia kaštieľa v Borčiciach dostal na vtedajší štátny hrad Červený Kameň v januári
1948. V konfiškačnom zozname Národnej kultúrnej komisie
pre Slovensko sa plastika skrýva pod položkou č. 290: Dieťa
s vtákom. Porc. Zn. Rosenthal. XX. st.

Autor a jeho tvorba
Skutočne sa zdá, že červenokamenská porcelánová plastika
od Ferdinanda Libermanna je v zbierkach slovenských pamäťových inštitúcií ojedinelá. Druhá (a azda aj posledná) sa
nachádza v zbierkach Múzea mesta Bratislavy – ide o postavu fauna či puttiho, sediaceho na pancieri suchozemskej korytnačky a hrajúceho na syrinx (panovu flautu) s modelovým
názvom Korytnačia pošta2. Nemenej poetický je i typový názov plastiky zo SNM-Múzea Červený Kameň, ktorý v origináli znie Neckerei, čo je možné do slovenčiny preložiť ako dobiedzanie. Čeština má však pre tento nemecký výraz oveľa
výstižnejší ekvivalent - škádlení.

Ferdinand Liebermann: Dobiedzanie, pohľad spredu.
SNM-Múzeum Červený Kameň, Častá

Ferdinand Liebermann (1883 – 1941), ktorý je autorom modelu porcelánovej plastiky chlapca s vtákom, patrí k najvýraznejším sochárom konca 19. a prvých štyroch dekád 20. storočia. Významný umelec, absolvent mníchovskej akadémie,
ktorý si vzdelanie doplnil v Taliansku a Francúzsku, autor
mnohých monumentálnych a portrétnych plastík, ale i fontán
a menších sochárskych diel. Obdivovaná pre svoje umelecké
stvárnenie a psychologickú hĺbku a zároveň zatracovaná ako
politická objednávka je Liebermannova bronzová busta Adol-
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Ferdinand Liebermann: Dobiedzanie, pohľad zozadu. SNMMúzeum Červený Kameň, Častá

fa Hitlera. F. Liebermann sa však venoval aj komornej plastike. Známe a zberateľmi veľmi cenené sú práve jeho plastiky,
ktoré navrhol pre manufaktúru na výrobu porcelánu v Berlíne
a pre porcelánku Rosenthal AG v Selbe. Začiatok jeho spolupráce so selbskou továrňou sa datuje do roku 1909. F. Liebermann bol už vtedy etablovaný umelec, ktorý vo svojej tvorbe
recipoval vplyvy secesie ako posledného univerzálneho umeleckého slohu, ktorý sa výrazne prejavil aj v umeleckom remesle. Rosenthalské porcelánové plastiky sú zvlášť cenené pre svoje ušľachtilé tvary, eleganciu spracovania a pôsobivú farebnú
dekoráciu, ktorá ich robí nadčasovými. Z hľadiska dekoratívnosti sú rovnako aktuálne ako v čase svojho vzniku.
Nemecká porcelánová plastika prvých dvoch dekád 20. storočia nadviazala na bohatú tradíciu porcelánky v Meissene či
kráľovskej manufaktúry v Berlíne. Secesia úplne zmenila pohľad na dekoratívny porcelán, ktorý opustil overené a dovtedy stále veľmi obľúbené skupinové plastiky s galantnými scénami či žánrovými výjavmi. Plastiky z porcelánu sa v období
secesie stávajú svojbytnými umeleckými dielami, ktoré mnohokrát čerpali námet z „vysokého“ umenia. Liebermannova
tvorba pre Rosenthal je toho typickým príkladom. Niektoré
z jeho porcelánových plastík boli realizované i v bronze (azda
najznámejším príkladom je plastika ženy sediacej na bežiacom
pštrosovi či plastika s názvom Filozofická rozprava). Vyrábané
a obľúbené boli v období secesie i plastiky s klasickými námetmi – postavy ľudí v súdobom (teda secesnom) odeve, postavy
tanečníc či variácie na rokokové figurálne či žánrové plastiky,
ktoré pre konkurenčnú porcelánku v Meissene navrhoval Liebermannov súčasník Paul Scheurich (1883 – 1945).
F. Liebermann však šiel vlastnou tvorivou cestou. Drobné
porcelánové plastiky, ktoré pre porcelánku Rosenthal AG
navrhoval od sklonku prvého desaťročia 20. storočia, bo-

li v mnohom novátorské. Preberal síce klasické námety, dával im však v zmysle vlastného autorského štýlu nový obsah.
V Liebermannovej tvorbe hrá významnú úlohu nahota, zvieracia ríša a viaceré z jeho diel odkazujú na antické báje (postavy faunov či satyrov). Jeho plastiky však nie sú prvoplánové ani vulgárne. Ľudskú nahotu v jeho tvorbe je potrebné
vnímať cez optiku secesnej estetiky, ktorá kládla dôraz na návrat k jednoduchým tvarom a prírode ako kontrast k historizujúcim slohom, ktoré na sklonku 19. storočia ovládali európsku architektúru. Naostatok, Liebermannove nahé postavy nezdôrazňujú prvotné pohlavné znaky, nahotu využívajú
iba ako spôsob umeleckého vyjadrenia.
Secesnú hravosť badať i v prípade názvov jednotlivých modelov porcelánky Rosenthal. Prejavuje sa v nich zmysel pre humor
a imagináciu. Už spomínané modelové názvy Liebermannových
diel ako Korytnačia pošta (v origináli Schildkrötenpost), Filozofická rozprava (Philosophischer Disput – ležiaci muž predčítajúci z knihy vtákovi marabu) či Závisť (Brotneid – chlapec hádajúci sa s tučniakom o kraba) alebo Vysoká škola (Hohe Schule –
dievčatko sediace na zobákorožcovi kaferskom) nie sú náhodné.
Ide o slovné hračky so skrytou pointou, viažucou sa ku kompozícii a téme diela. Nie sú však iba špecifikom Liebermannových
diel. Obdobné názvy totiž nesú i porcelánové plastiky, navrhnuté pre Rosenthal inými umelcami, napr. Rýchla pošta (Schnellpost – dievčatko hľadiace v diaľ na chrbte raka idúceho dozadu)
od Richarda Förstera (1873 – 1956) alebo Kamaráti v hre (Spielkameraden – dieťa túliace sa k ovečke) od Alberta Caasmanna
(1886 – 1968). Okrem rovnakého postupu pri tvorbe názvov je
evidentná i jednotiaca línia umeleckého stvárnenia porcelánových plastík – dominuje hravosť, motívy exotickej fauny a estetika nahoty ľudských postáv. To svedčí o koordinovanej a systematickej činnosti umeleckého oddelenia porcelánky, ktorého
založenie v roku 1910 je späté s osobou dánskeho maliara Juliusa von Guldbrandsena (1869 – 1960). Pravdepodobne on bol
ako vedúci tohto oddelenia zodpovedný za zostavenie výrobného programu a angažovanie vynikajúcich modelárov, ktorí pre
Rosenthal navrhovali svoje diela.
Mesto Selb sa v prvej polovici 20. storočia stalo synonymom
vynikajúcich diel z porcelánu. Nielen porcelánka Rosenthal
AG, ale napr. aj továreň Lorenz Hutschenreuther AG, zamestnávala skvelých umelcov, ktorých diela, vychádzajúce z rovnakých inšpiračných zdrojov, možno zaradiť do tej istej epochy nemeckého dekoratívneho porcelánu, Karl Tutter (1883
– 1969) preslávil svojimi porcelánovými plastikami značku
Hutschenreuther po celom svete. Všetci spomínaní umelci,
ktorí pracovali pre selbské porcelánky – F. Liebermann, R. Förster, A. Caasmann, J. von Guldbrandsen či K. Tutter – boli rovesníci. Zasiahol ich nástup secesie na prelome 19. a 20. storočia a ovplynil ich estetický pohľad na umenie.

Detail Liebermannovej signatúry na zadnej časti sokla
plastiky. SNM-Múzeum Červený Kameň, Častá
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Detail tlačenej značky na sokli plastiky. SNM-Múzeum
Červený Kameň, Častá

Dobiedzanie
Presne v uvedených intenciách Ferdinand Liebermann, v tom
čase už etablovaný a renomovaný sochár, vytvoril model porcelánovej plastiky chlapca s vtákom s názvom Dobiedzanie,
ktorá sa nachádza v zbierkach múzea na hrade Červený Kameň. Model má jemné rysy s detailne prepracovanou anatómiou. Zobrazuje exotického vtáka s ovocím v zobáku, o ktorého sa nenútene opiera dieťa – chlapec v bedrovej rúške. Vták
býva v prípade tejto plastiky zvyčajne označovaný za pštrosa,
emu, prípadne za dropa. V odbornej evidencii SNM-Múzea
Červený Kameň je označený dokonca iba ako „bájny vták“. Zo
zoologického hľadiska ale ide jednoznačne o kazuára veľkoprilbého (Casuarius casuarius)3, ktorý sa vyskytuje výhradne
v Austrálii a v Novej Guinei. Z hľadiska pomeru veľkosti vtáka, ktorú dosahuje, je plastika výrazne štylizovaná. Kazuár
totiž zvyčajne dorastá do veľkosti pštrosa: pomer dieťa – vták
teda nie je v prípade tejto plastiky realistický. Reálny pomer
človeka a zvieraťa nezohrával v Liebermannovej tvorbe podstatnú úlohu: medzi jeho dielami nachádzame tak zmenšeného kazuára, ako i obrieho slimáka.
Z hľadiska námetu ide v porcelánovej plastike o nový prvok.
Zvieratá boli aj predtým tradičnými námetmi výzdoby porcelánu či predlohami na výrobu plastík, zvyčajne však išlo o európsku faunu, obohatenú maximálne o najznámejšie druhy
exotických zvierat – leva, tigra, slona a ďalších. Secesia doslova objavila nové námety možnosti zvieracej porcelánovej
plastiky, napr. meissenská továreň na trh dodávala plastiky
papagájov, tukanov, cibetiek, perličiek, ale i paviánov či tuleňov. Sám F. Liebermann s obľubou pasoval zvieratá za súčasť
svojich diel – ako súčasť jeho diel nachádzame pštrosa, tučniaka, kraba, kozorožca, psa, opicu či medveďa.
Maľba je jednoduchá a zároveň farebne pôsobivá. Maliar kládol dôraz na vyniknutie základnej farebnosti porcelánu, ktorá v kombinácii s vysokolesklou glazúrou vytvára na povrchu
plastiky nečakanú hru svetla a tieňa aj v miestach, ktoré sa
javia ako hladké. Sokel plastiky je ponechaný bez akejkoľvek
maľby, rovnako i postava chlapca, ktorému maliar dotvoril iba
vlasy hnedou farbou. Najväčší dôraz maliar kládol na kazuára,
ktorý je tónovaný oranžovo-hnedou, ružovou, zelenou, čiernou, sivou a niekoľkými odtieňmi modrej farby. Vták sa tak
stáva jednoznačnou dominantou kompozície. Z hľadiska použitej kombinácie farebných tónov sivej, modrej a hnedej možno túto plastiku zaradiť medzi práce v tzv. kodaňskom štýle.

V poslednej štvrtine 19. storočia sa výrobky kráľovskej manufaktúry v Kodani dostali do popredia európskej porcelánovej
tvorby a v roku 1889 zaznamenali na parížskej svetovej výstave priam veľkolepý úspech. Pre kodaňský porcelán boli typické podglazúrne farby v pastelových odtieňoch sivej, modrej a hnedej. Spojivkom medzi tradíciou manufaktúry v Kodani a produkciou porcelánky Rosenthal je už spomínaný J. von
Guldbrandsen, kodaňský rodák. Hoci na plastike nie je žiadna
maliarska značka, možno predpokladať, že autorom maľby je
práve J. von Guldbrandsen. V prospech jeho autorstva hovoria
použité farby i Guldbrandsenovo autorstvo maliarskej výzdoby v prípade ďalších Liebermannových plastík.
Datovanie Libermannovho chlapca s vtákom je značne problematické. Libermannova signatúra i J. von Guldbrandsen
ako najpravdepodobnejší autor maľby pod glazúrou odkazujú na raný vznik modelu – ešte pred prvou svetovou vojnou.
Tlačená zelená značka pod glazúrou však odkazuje na vznik
plastiky po roku 1924 – do roku 1918 totiž porcelánka používala modrú tlačenú značku pod glazúrou a v rokoch 1918
– 1924 červenú na glazúre. Musíme sa preto ako k obdobiu
vzniku plastiky prikloniť k druhej polovici 20. rokov 20. storočia, hoci nemožno vylúčiť, že model a prvé kusy Liebermannovej plastiky Dobiedzanie boli zhotovené už skôr. Nič
to však nemení na jej kvalitách: roky 1925 – 1930 boli stále
obdobím najväčšej slávy rosenthalských porcelánových plastík, ktoré charakterizuje rafinovaná a pôsobivá farebná dekorácia. Práve jej nevtieravosť zaručuje, že sú stále moderné, zberateľmi vyhľadávané a vďaka nadčasovosti dekorácie
v kodaňskom štýle nepodliehajú výkyvom módy.
Foto:

J. Tihányi

POZNÁMKY
1
Rozmery: v. 22 cm, d. strany štvorcovej základne 8,5 cm.
2
Ev. č. U 1063. Za informáciu ďakujem Mgr. Zuzane Francovej
z Múzea mesta Bratislavy.
3
Za druhovú determináciu vtákov, zobrazených na Liebermannových plastikách Dobiedzanie, Filozofická rozprava a Vysoká škola ďakujem Mgr. Jánovi Kautmannovi zo SNM-Prírodovedného múzea.
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Zbierka potápačskej techniky
Petra Ferdinandyho z Revúcej
Ján Aláč, GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM, RIMAVSKÁ SOBOTA
Diving technique collection of Peter Ferdinandy from Revúca
The author describes a collection of diving technique owned by Peter Ferdinandy from Revúca which is unique in
Slovakia. He explains its origin and formation and also presents the author of the collection himself, his motivation
for starting it and the activities by which he presents and popularises this topic in Slovakia.

Fotobox pre fotoaparát Exakta VX 500

Na Slovensku je viacero originálnych súkromných zbierok. Nemáme na mysli zbierky, ktoré sú vo svojej podstate predovšetkým formou investície a zhodnotenia finančných prostriedkov,
ale zbierky, ktoré sú prejavom osobnej iniciatívy a nadšenia zberateľa pre konkrétnu tému alebo určitú oblasť. Sú formované
často na úkor rodiny, voľného času, množstva úsilia, precestovaných kilometrov, preštudovaného materiálu, ale i vďaka kontaktom a komunikácii s podobne zameranými ľuďmi. Máme
na mysli zbierky, ktorým zberateľ obetoval nezanedbateľný kus
svojho života. Jednou z takýchto zbierok je pozoruhodná kolekcia historickej potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej. Je prierezom histórie potápačstva na Slovensku, pričom podobná zbierka v takomto rozsahu na našom území nejestvuje.

Formovanie a charakter zbierky
Budovaniu zbierky venoval P. Ferdinandy niekoľko desaťročí svojho života a neustále sa venuje jej rozširovaniu. Formoval ju počas svojej aktívnej potápačskej činnosti, vďaka dobrým stykom v potápačskej komunite na Slovensku, v bývalom
Československu, ale i v zahraničí. Ide o zbierku, ktorej ťažisko tvorí potápačská technika používaná pri výcviku potápačov
v bývalom Československu, Československej ľudovej armáde

či Zväzarme1. Obsahuje i niektoré rarity, ktoré sa pri potápačskom výcviku v Československu bežne nevyskytovali. Hodnota zbierky spočíva v jej rozsahu, štruktúre a ucelenosti, ktorá poskytuje komplexný pohľad na problematiku potápačskej
techniky, jej vývoj a sprostredkovane i na históriu potápania
ako takého. Členená je na niekoľko celkov predstavujúcich
kompletnú výstroj potápačov z rôznych období potápania, či
už klasického zásobovania vzduchom z hladiny hadicami, cez
potápačskú výstroj s dýchacími prístrojmi umožňujúcimi nezávislý pohyb pod vodou s vlastnou zásobou vzduchu v tlakových fľašiach, až po výstroj dnešných potápačov.
Jednotlivé časti zbierky pochádzajú z Francúzka, Maďarska, Španielska, Talianska, Poľska, Bulharska, Grécka, Taiwanu, USA,
bývalej Nemeckej demokratickej republiky a Nemeckej spolkovej republiky, bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, Švédska, Nemecka, Austrálie, Číny, Japonska a samozrejme bývalej Československej socialistickej republiky a jej nástupníckych krajín, Slovenska a Česka. Väčšina zbierky pochádza
z druhej polovice 20. storočia. Mnohé sú skutočnými originálmi, pretože boli vyrobené alebo upravené v amatérskych podmienkach, a sú tak dokladmi mimoriadnej schopnosti improvizácie nadšencov potápania na Slovensku a v Česku, ktorí si mnohé súčasti potápačskej výstroje pre ich problematické
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Prezentácia zbierky v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove v roku 2013

zaobstaranie vyrábali sami. K pozoruhodným prvkom zbierky tak
patria potápačské okuliare vyrobené z duše automobilovej pneumatiky alebo originálny amatérsky vyrobený podvodný skúter.
Najstaršou časťou zbierky je oživovací prístroj zn. Titan výrobcu V. Horák Praha (ČSR) z roku 1936 a záťažové topánky Dräger z 20., resp. 30. rokov 20. storočia. Zbierka historickej potápačskej techniky pozostáva z potápačských masiek, dýchacích
trubíc, potápačských, nožov, plutiev, kompasov, hĺbkomerov
a ukážok vývoja potápačských „počítačov“. Jej súčasťou sú potápačské vyvažovacie vesty, mokré a suché neoprénové obleky, suché potápačské pogumované a trilaminátové obleky, potápačské dýchacie automatiky, tlakové potápačské fľaše, rôzne
doplnky k potápaniu, oživovacie prístroje pri potápaní a iné.
Za spomenutie stojí kompletná potápačská súprava PL 40 alebo potápačská súprava SP 20 D. Zaujímavá je aj pomerne rozsiahla kolekcia hodiniek využívaných potápačmi, medzi ktorými sa nachádzajú aj vzácne prvé československé potápačské
hodinky Prim Orlík. V roku 1965 ich bolo pre potreby vtedajšej československej ľudovej armády vyrobených len 300 kusov,
a patria tak medzi zberateľské rarity. Do zbierky patria aj amatérsky vyrobené vodotesné puzdra na fotoaparáty a kamery,
vrátane fotoaparátov pod vodu, nevyhnutné k dokumentácii
ponorov a zaznamenávaniu reálií pod vodou.
Súčasťou zbierky Petra Ferdinandyho je rozsiahla knižnica,
mimoriadne bohatá fotodokumentácia, rozsiahly archív výstrižkov a drobných tlačí a predovšetkým foto a video dokumentácia s tematikou histórie potápania, potápania a speleopotápania postihujúca celú druhú polovicu 20. storočia.
Zbierka historickej potápačskej techniky, ktorú začal budovať
v 70. rokoch 20. storočia, bola po prvýkrát prezentovaná v Lubeníku v roku 1979. Potom pod názvom Potápanie včera a dnes
nasledovali výstavy v Revúcej (1986 a 1998), Jelšave (1997),
ale i v Bratislave (1998). V múzeách ju návštevníci mohli vidieť na výstavách v Košiciach (1999 a 2002), Brezne (2003),
Tatranskej Lomnici (2003), Zuberci (2004), Spišskej Novej
Vsi (2004), Levoči (2004), Rimavskej Sobote (2005), Revúcej
(2008), Trebišove (2013)... Výstavy sa vždy tešili mimoriadnemu záujmu návštevníkov2.

Peter Ferdinandy
Narodil sa 16. júna 1948 v Žiline. Po absolvovaní základnej
školy v Revúcej študoval v rokoch 1963 – 1967 na Strednej
priemyselnej škole vo Svite. Po jej skončení pracoval od roku
1967 v Slovenských magnezitových závodoch Jelšava. V roku 1976 spolu s niekoľkými ďalšími nadšencami založil Klub
športového potápania Vega Lubeník pri vtedajších Slovenských magnezitových závodoch v Lubeníku. Po roku 1979 sa

začal venovať aj inštruktorskej činnosti. Ako inštruktor pôsobil vo Výcvikovom stredisku Zväzarmu v Košiciach. Postupne
sa prepracoval až ku kvalifikácii inštruktora s tromi hviezdami
C.M.A.S. – Svetovej federácie potápačských organizácií. Patrí
tak medzi inštruktorov s najvyššou potápačskou kvalifikáciou
na Slovensku. Počas svojho pôsobenia vo výcvikovom stredisku bývalého Zväzarmu, cez pôsobenie na čele Potápačského centra ZPS Vega Lubeník sa podieľal na výchove niekoľko
stovák kvalifikovaných potápačov, hlavne v rámci východného Slovenska. Venoval sa tiež tréningom plutvového plávania,
najmä pri práci s deťmi. Pred niekoľkými rokmi ešte vykonával aj pracovné činnosti pod vodou. Jednou z aktivít v rámci
jeho potápačskej činnosti je aj speleopotápanie. Zaujímavé sú
jeho fotografie potápania na Morskom oku pri Tornali, ale absolvoval napríklad aj ponor do Modrej jaskyne na ostrove Biševo v Jadrane. Najďalej absolvoval ponory v Japonskom mori
v roku 1989, pri ostrovoch v zálive Petra Veľkého.

Záver
Peter Ferdinandy je nielen autor pozoruhodnej zbierky potápačskej techniky, hlavne je znalcom problematiky potápačstva. Je to človek s mimoriadnymi kontaktmi medzi potápačmi na Slovensku a v Česku. Je tiež výborným rozprávačom
s obrovským množstvom zážitkov a skúseností, ktoré si nenecháva len pre seba, tak ako si nenecháva pre seba svoju zbierku
a predstavuje ju verejnosti prostredníctvom výstav.
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote má snahu
získať túto unikátnu zbierku. Peter Fedinandy, predovšetkým
z priestorových dôvodov, by ju rád za určitú finančnú kompenzáciu (za zlomok jej skutočnej hodnoty) prepustil múzeu, ktoré
sa nachádza v regióne, kde žije. Jednak, aby zbierka zostala ako
celok zachovaná a predovšetkým prístupná verejnosti. V neposlednom rade má záujem na jej ďalšom rozvoji participovať
a pomôcť pri jej odbornom spracovaní. Žiaľ, doteraz sa Gemersko-malohontskému múzeu nepodarilo získať finančné prostriedky na nákup tejto zbierky.
Foto: P. Ferdinady
POZNÁMKY
1
Zväzarm, Zväz pre spoluprácu s armádou (česky Sväzarm) – dobrovoľná branno-spoločenská organizácia existujúca v rokoch 1951 –
1989. Zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť.
2
Prehľad o aktivitách a zbierke – http://picasaweb.google.com/107568410840617189490/VystavaTrebiso v161017112013?authkey=Gv1sRgCIjbz9e4uZ6X7wE; http://
www.youtube.com/watch?v=bdd6lsWHgZo; http://picasaweb.
google.com/107568410840617189490/FotoZbierkaPFerdinandy?authkey=Gv1sRgCOXsw52wqeGU_gE.
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Max Schurmann, pohľady zo záhrad Giverny, 1914,
Nitrianska galéria. Foto: Z. Koblišková

V ýstava

Impresionizmussk
Podoby impresionizmu na Slovensku
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA
Impressionismsk. Images of impressionism in Slovakia
In the early spring the Slovak National Art Gallery offered its visitors an exhibition which had a „blockbuster“
title „Impressionismsk. Images of impressionism in Slovakia“. The brand name „Impressionism“ has recently been
a guaranteed success to entice art gallery visitors in the surrounding European countries (especially in Austria). This
was also the case with this exhibition.
Kurátor Július Barczi si dal na výstave záležať a poňal ju priam
akademicky vážne. Výstavu sprevádzali mnohé edukatívne
programy či kurátorské a lektorské výklady. Na druhej strane to bola jedna z tých menej náročných výstav, ktorú mohol
návštevník absolvovať aj bez odborného výkladu. Nemalo ho
čo zaraziť, výstava bola zostavená z konvenčne „krásnych“ malieb, ktoré nikoho ničím neurážali. Z pohľadu človeka, ktorý
ľuďom pomerne často vysvetľuje, prečo sa ten-ktorý obraz či
dielo dostalo do galérie, môžem konštatovať, že práve preto
bola táto výstava jednou z najjednoduchšie prezentovateľných
a obhájiteľných aj pred laickým publikom.
Hoci výstava mala v názve aj Podoby impresionizmu na Slovensku, v období, do ktorého tematicky spadala, ešte Slovensko
ako také neexistovalo. Aj preto mali mnohí z maliarov vystavených v Esterházyho paláci maďarské mená. Július Barczi sa
vo výskume témy sústredil, na rozdiel od bežného prístupu
analýzy od centier smerom k perifériám, na reakcie periférií
na zmeny v umeleckých centrách. Jeho snahou bolo predstaviť predovšetkým umenie, ktoré bolo doteraz z hľadiska kunst

historického výskumu menej zaujímavé. S privlastňovaním si
umelcov nie slovenského pôvodu, ale určitým spôsobom spätých s naším kultúrnym prostredím, začali v slovenskej historiografii Katarína Bajcurová a Ján Abelovský1.
Výstavu kurátor rozdelil tematicky, podľa charakteristických
znakov impresionizmu, ako svetlo či farba, ale jednotlivé obrazy mohli fungovať aj v rámci viacerých tém. Úvodným obrazom navodzujúcim vhodnú atmosféru bolo rozmerné plátno
od Želmíry Duchajovej-Švehlovej. Najmä preto, že bola jednou z mála ženských predstaviteliek umenia tohto obdobia.
Jej obraz Rozkvitnutá jabloň a zvukový efekt čvirikania vtákov navodzovali atmosféru letného popoludnia v prírode, náladu, ktorá sa súborne niesla celou výstavou. Prvá miestnosť
predstavovala zároveň vzťahy medzi minulosťou a súčasnosťou. Niekoľko grafík Edouarda Maneta odkazovalo na zmenu v ikonografii maliarstva konca 19. storočia. Od historickej
maľby sa odkláňalo k súčasnosti a menilo vnímanie zaužívaných historických interpretácií. Impresionizmus hľadal námety v bežnom živote, maliari zobrazovali prírodu tak, ako
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ju v danom momente vnímali a modelmi pre ich figurálne
kompozície sa stali ľudia z ulice. Bohyňou lásky sa teda v ich
ponímaní mohla stať aj obyčajná prostitútka. Preto najjasnejším príkladom je Olympia, ktorú dal kurátor do kontrastu
k obrazu Venuše a Amora od neznámeho autora.
Impresionizmussk mal šťastie aj v tom, že v čase jeho trvania,
sa konala Noc múzeí a galérií. Návštevníci sa mohli dozvedieť niekoľko zaujímavých faktov o vybraných dielach. Niekoľko rokov je už v Slovenskej národnej galérii (SNG) zavedený
program „Jednohubky“ a mnohí návštevníci sa odvážia pýtať
aj „hlúpe otázky“. Jednou z nich bola aj otázka „Prečo sú všetky tie obrazy také krásne, pozitívne a žiarivé, všade len samé
maky a krásne záhrady?“ Nie je to vôbec hlúpa otázka. Výstava zahŕňala pomerne krátke obdobie konca 19. storočia v podstate do 20. rokov 20. storočia, teda do začiatku prvej svetovej
vojny. Hoci v dejinách Európy to bolo turbulentné obdobie, obrazy to vôbec nereflektovali. Reflektovali vývoj maliarstva vo
Francúzsku, dôležitý vynález olejových farieb v tubách, ktoré
boli prenosné a výtvarníci mohli začať naozaj maľovať vonku,
vychutnávať si atmosféru prírody či mesta. Ich záujmom bolo
zobrazovanie prchavého momentu šťastia a pokoja, ktorý nachádzali v prírode. Na rozdiel od akademických malieb 19. storočia sa vyhýbali stafáži a nebolo vôbec nutné, aby sa na obraze niečo zásadné dialo. Jedným z obľúbených motívov impresionizmu bolo pole plné rozkvitnutých makov. Nebolo to
z dôvodu, že všetci „opakovali“ po emblémovej osobnosti tohto výtvarného smeru – Monetovi. Bolo to tak krásne, že to „nemohli nenamaľovať“2. Medzi významné maliarske kolónie nasledujúce príklad Barbizonskej školy vo Francúzsku – jedných
z prvých výtvarníkov maľujúcich priamo „en plainair“, patrili
kolónie Nagybánya a Szolnock. Diela autorov pohybujúcich sa
v týchto kolóniách boli inštalované v dvoch miestnostiach nasledujúcich za sebou. Jediným doslovným prekvapením bola
maľba Martina Benku z roku 1911, ktorý vo svojej tvorbe taktiež prešiel fázou impresionizmu. Jeho dedinský výjav zapadá
štýlom medzi maľby szolnockých umelcov, hoci v kolónii nikdy nepracoval. Na výstave kurátor prekvapil ešte jedným Benkovým plátnom z roku 1914. Len málokto by na prvý pohľad
pripísal výjav z brehu rieky Orava jednému z najikonickejších
maliarov slovenskej moderny. V miestnosti venovanej téme
Priestor, kde bolo aj druhé Benkove plátno, sa kurátor pohral
s návštevníkmi hneď dvakrát. V druhom prípade vystavil dve
maľby od Júliusa Koreszku z roku 1954 a 1958, teda z obdobia, kedy boli impresionizmus, ale aj moderna nahradené oficiálnym štýlom socialistického realizmu. Koreszka sa počas vojen a medzi nimi veľmi k maľovaniu nedostal, a tak keď sa už
konečne mohol sústrediť na to, čo mal tak rád, vrátil sa k štýlu,
ktorý sa naučil ešte pred vojnou.
Téme Svetla dominovali predovšetkým maľby Ladislava Mednyánszkyho. Jeho dielo je výrazne individualistické a v rámci dejín slovenského umenia tvorí samostatnú kapitolu. Napriek tomu sú často jeho zádumčivé krajiny zaraďované k impresionistickým tendenciám. Oveľa podnetnejšie boli v tejto miestnosti
nenápadné diela Maxa Schurmanna a Pála Szinyei Merseho.
Max Schurmann nepatrí medzi tých najznámejších autorov,
avšak mnohí pravidelní návštevníci si spomenuli na jeho portrétnu tvorbu z obdobia sorely, ktorú videli v SNG na výstave
Prerušená pieseň3. O to viac ich na výkladoch a sprievodných
programoch prekvapila informácia, že Max Schurmann maľoval v Monetových záhradách v Giverny. Tri útle výjavy namaľované počas Schurmannovho študijného pobytu vo Francúzsku sú veľmi blízke klasickému francúzskemu impresionizmu. Autor sa po vojne sústredil na tvorbu, ktorá ho mohla
živiť. Istý čas pôsobil aj ako pedagóg, ale na sklonku života sa
znovu vrátil k voľnej tvorbe, a dokonca si zriadil štúdio v záhrade v bratislavskej Dúbravke.
Pál Szinyei Merse pochádzal z Chminianskej Novej Vsi
a väčšinu svojho života prežil na svojom statku v Jarovni-

ciach. Študoval na akadémii v Mníchove a hoci bol rektorom na akadémii v Budapešti, s vlastným dielom dlho nemal žiaden úspech. Jeho pokrokový prístup k farebnosti bol
dokonca označený za úpadok do „deliria colorans“. Až desať
rokov po jeho debute bolo Merseho dielo uznané dobovou
umenovedou. Július Barczi vystavil niekoľko jeho diel zapožičaných z maďarských inštitúcií. Medzi nimi aj prelomový
obraz Majáles, ktorý bol v 70. rokoch kritikou jednoznačne
odmietnutý a neskôr, v čase, keď už nebol taký prevratný,
bol rehabilitovaný. V poslednej miestnosti mohol návštevník pri dôkladnom štúdiu mozaikovej inštalácie drobných
obrazov nájsť aj dielo s názvom Prameň zo zbierok Galérie
umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Je to bohužiaľ jediné dielo Paula Szinyei Merseho v zbierkach slovenských umeleckých inštitúcií.
V mozaike obrazov v závere výstavy kurátor ukryl ešte niekoľko príbehov. Napríklad extrémne gýčový vreckový ženský
portrét od Dominika Skuteckého. Všetci ho radšej vidia ako
autora emblematického Trhu v Banskej Bystrici, ktorý bol mimochodom po prvýkrát vystavený spolu so štúdiou zo súkromného majetku. Zaujímavý je aj príbeh maľby Júliusa Andorka Manželia pri stole. Respektíve nie tak obrazu, ako jeho
autora, ktorý bol podľa dochovanej písomnej korešpondencie
prvým Maďarom vlastniacim pravého Van Gogha na našom
území. Dielo, ktoré údajne vlastnil, je v súčasnosti v zbierkach galérie MoMA v New Yorku, ale najskôr ho neúspešne
ponúkal Múzeu krásnych umení v Budapešti.
Ak sa niekomu nepodarilo navštíviť výstavu počas nejedného sprievodného programu, mohol sa mnohé zo spomínaných zákulisných informácii dočítať z kvalitne spracovaného katalógu, ktorý však bohužiaľ trpel „ružovým deliriom
colorans.“ Okrem prehnane sladkej farebnosti katalógu, mi
nedá nevyčítať dizajnérom Pavlíne Morháčovej a Braňovi Matisovi trblietavé „disco“ nápisy k témam v jednotlivých miestnostiach (keďže Július Barczi sa od tohto nápadu
po priamej otázke dištancoval). Istým zadosťučinením ale
bola dočasná záhrada v Átriu Esterházyho paláca od ateliéru 2ka. Časť výzdoby zostala v SNG nastálo, čo je osviežujúci návrat k dávnej tradícii výzdoby galerijných priestorov
„svokrinými jazykmi“.
POZNÁMKY
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Počuje ma niekto?

Výstava venovaná Jozefovi Murgašovi
Mária Rapošová,

LITERÁRNE MÚZEUM SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ KNIŽNICE, MARTIN

Can anybody hear me?
Exhibition devoted to Jozef Murgaš
Within the European event The Night of Museums and Art Galleries on Saturday
17 May 2014 there was a cultural programme connected with the projection of films
and the opening of an exhibition in the Literary Museum of the Slovak National
Library in Martin to the honour of the inventor, prioneer of wireless telegraphy,
painter, publicist and priest Jozef Murgaš entitled „Can Anybody Hear Me?“
Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v dedinke Tajov
pri Banskej Bystrici. Teológiu študoval v Bratislave, Budapešti, Banskej Bystrici; maliarstvo v Mníchove. Emigroval
do Ameriky, kde organizačne, ekonomicky, duchovne aj kultúrne budoval slovenskú farnosť v pennsylvánskom meste
Wilkes-Barre. Ako vedec objavil nový spôsob rádiotelegrafie
bez drôtu, čím sa významne zapísal do svetových dejín rádiotelekomunikácie. Jeho úspechy pritiahli pozornosť viacerých
vedcov a politikov, napr. svetoznámeho vynálezcu T. A. Edisona, talianskeho vynálezcu a podnikateľa G. M. Marconiho,
vedcov pennsylvánskej univerzity, amerického prezidenta T.
Roosevelta i odborníkov amerických námorných síl. Po vstupe USA do prvej svetovej vojny boli však rádiotelegrafické
skúšky amatérov zakázané a J. Murgaš sa začal intenzívnejšie venovať politickému i ekonomickému podporovaniu Slovákov s cieľom vymaniť ich spod maďarského útlaku. Časom
sa zaradil medzi najvýznamnejších tvorcov spoločného štátu
Čechov a Slovákov. Stal sa signatárom Clevelandskej dohody
aj Pittsburskej dohody. Pri návšteve Česko-slovenskej republiky v roku 1920 ho však v Prahe neprijali ani do vedeckých,
ani do pedagogických služieb, preto sa vrátil do Ameriky, kde
11. mája 1929 vo Wilkes-Barre umrel.
Na počesť zaradenia J. Murgaša do kalendára jubilujúcich
osobností UNESCO pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia a 85. výročia úmrtia pripravilo literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine (Literárne múzeum
SNK) podujatie v rámci Noci múzeí a galérií 17. mája 2014.
Použité exponáty, ako aj ukážky z filmov pochádzali z fondu
Literárneho múzea SNK. Historické fotodokumenty poskytol
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice a Archív Matice slovenskej. Slovenské národné múzeum v Martine umožnilo prístup do murgašovských zbierok, najmä k vecným pamiatkam, ktoré priviezla z Ameriky v roku 1936 – teda sedem rokov po Murgašovej smrti – matičná delegácia. Boli
medzi nimi jednoduché pomôcky z Murgašovej dielne a záhrady: skrutkovače, pilníky, letovačka, záhradné nožnice, záhradnícky klobúk..., na účely štúdia.
Najvzácnejšie predmety na výstave pochádzali z Literárneho múzea SNK. Boli to dva originály Murgašových olejomalieb – Rudolf Bobok z Valaskej a Sedliacky dvor vo Valaskej. Murgaš ich namaľoval ešte ako kaplán asi v roku 1895 po návrate
z maliarskych štúdií z Mníchova na Slovensko. Možno ich daroval svojmu priateľovi Rudolfovi Bobokovi, ale po čase zmenili majiteľa – dostali sa k významnému slovenskému kultúrnemu historikovi, bibliotekárovi a archivárovi Antonovi
Augustínovi Baníkovi, ktorý tiež pochádzal z Valaskej. Lite-

Jozef Murgaš, Sedliacky dvor
vo Valaskej (1895?), olejomaľba
zarámovaná v pôvodnom
dedinskom ručne hobľovanom
ráme. Foto: D. Jesenská

rárnemu múzeu sa ich podarilo v roku 1985, teda šesť rokov
po smrti A. A. Baníka, kúpiť od jeho manželky Anny. Okrem
týchto umeleckých diel vystavilo Literárne múzeum aj plakety, medaily a najstaršie poštové známky s podobizňou J.
Murgaša vydané v roku 1939 Slovenskou republikou pri príležitosti 10. výročia úmrtia vynálezcu. Na známkach v nominálnej hodnote 1,20 a 0,60 slovenských korún je portrét J.
Murgaša ovenčený lipovými a dubovými halúzkami s vročením jeho narodenia i úmrtia. Pri podobizni nechýba ani kresba slávnych Murgašových telegrafných veží. Múzeum vystavilo aj literárne pamiatky o jubilujúcej osobnosti (Murgašove
životopisné romány od M. Valehrachovej – Technik v reverende, od J. Vranku – Z doliny prerástol hory, krátky prozaický príbeh o vzniku Murgašovej maľby sedliackeho dvora vo
Valaskej od J. Alexyho z knihy Osudy slovenských výtvarníkov,
text hry Radošinského naivného divadla pod názvom Niekto to rád horúce od S. Štepku). Vystavené boli aj texty o vynálezcovi z americkej tlače. Pozornosť pútal najmä kreslený
komiks s anglickými popiskami, uverejnený 19. marca 1989
v pennsylvánskych novinách Tribune pri príležitosti 60. výročia Murgašovho úmrtia.
Takmer dva týždne po prvom uvedení murgašovského
programu sa v Literárnom múzeu SNK konala 29. mája 2014
aj repríza pre verejnosť a najmä pre martinských gymnazistov. Trvanie výstavy bolo pre veľký záujem verejnosti predĺžené do konca októbra 2014.
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Realizačný tím: Dana Jesenská, Emília Bieliková, Radoslav Ondrašovič, Adriana Brázdová, Daniela Paulďurová, Eva Kalnická
Spolupracovali: Slovenská národná knižnica Martin,
Matica slovenská Martin, Slovenské národné múzeum
v Martine, Turčianske kultúrne stredisko Martin
Zbierkové predmety zapožičali: Literárne múzeum
Slovenskej národnej knižnice, Literárny archív Slovenskej
národnej knižnice, Archív Matice slovenskej
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V ýS TAVA

Depot mincí z lomničky – denáre Mateja I. Korvína (1458 – 1490), denáre Vladislava II. (1447 – 1456) a denáre Ľudovíta II.
(1516 – 1526), zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Foto: A. Ježíková

ukryté poklady

v Podtatranskom múzeu v Poprade
Marta Kučerová, MúZEuM V KEŽMARKu, KEŽMARoK
Hidden treasures in the Sub-Tatran Museum in Poprad
Between 7 May and 24 August 2014 the Sub-Tatran Museum in Poprad was displaying the exhibition „The Hidden
Treasures“ to its visitors. The most beautiful items from the Poprad region and the surrounding area, from the
Eneolith up to the present coin treasures were presented. The objects had been selected from the collections of the
Sub-Tatran Museum in Poprad and the Museum in Kežmarok. The exhibition had an accompanying text illustrating
the story of each of these precious items.
Výstava Ukryté poklady, prezentujúca predmety zo zbierok
Podtatranského múzea v Poprade a Múzea v Kežmarku, bola
inštalovaná vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade v dňoch od 7. mája do 24. augusta 2014. Jej
autormi sú kurátor archeologických zbierok Matúš Hudák
a kurátor numizmatických zbierok Pavol Minarčák. Napriek
komornému charakteru výstavy (plocha 30 m2) sa autorom
podarilo splniť jej zámer a predstaviť zaujímavé hromadné
archeologické nálezy (depoty) z územia približne vymedzeného povodím rieky Poprad v podhorí Vysokých Tatier. Výstava pozostávala z dvoch tematicky oddelených častí: 1. Depoty strieborných mincí a 2. Archeologické depoty prevažne
bronzových predmetov.
V prvej časti boli predstavené poklady mincí z batizoviec
(okres Poprad) a lomničky (okres Stará Ľubovňa). batizovský náhodný nález troch strieborných mincí zo 17. storočia
(strieborný denár Mateja II. z roku 1620 a dva strieborné denáre Ferdinanda II. z rokov 1630 a 1636) pri stavbe rodinného domu v roku 1992 patrí k menším nálezovým súborom,
u ktorých sa predpokladá, že pôvodne mohli byť súčasťou
väčšieho depotu. Poukazuje na nepokojné obdobie 17. storo-

čia sužované 30-ročnou vojnou (1618 – 1648), kedy jedinou
záchranou majetku bola často jeho tezaurácia.
Hromadný nález mincí z lomničky v okrese Stará Ľubovňa je
ukážkovým príkladom toho, aké bohaté môžu poklady byť.
V júli roku 1963 ho vykopal pri prehlbovaní pivnice, v hĺbke
120 cm pod dlážkou, Ján oračko-Kalundžár. V malom hlinenom džbáne s obsahom približne 1,5 l sa nachádzala drevená
miska, v ktorej boli v handričke, možno vo vrecúšku, zabalené
mince. boli naukladané v troch stĺpikoch a navzájom zlepené,
vplyvom okolitých podmienok v prostredí, v ktorom boli ukryté. objavený poklad prekvapoval svojou veľkosťou. Pozostával
z 800 – 1000 ks strieborných mincí, z ktorých sa žiaľ zachovalo
iba 53 kusov, ktoré sa dostali do zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Ide o stredoveké razby – denáre Mateja I. (Korvína), Vladislava II. a Ľudovíta II. Podľa datovanie najmladšej
mince sa dá predpokladať, že poklad bol do zeme ukrytý po roku 1517, čo predstavuje obdobie konca stredoveku a zvýšeného tureckého nebezpečenstva. Zaujímavé v tomto prípade
je, že ide už o druhý, ba pravdepodobne o tretí hromadný nález mincí z tejto obce. Ten prvý objavili v roku 1934 pri stavbe zhoreného hostinca v základoch budovy. Mince v celkovom
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počte 74 kusov pochádzali zo 17. – 18. storočia. Ústne tradovaný je ďalší nález z roku 1935. Pri kopaní základov Potravného družstva sa údajne našiel malý kotlík so zlatými mincami,
ktoré si medzi sebou rozdelili robotníci pracujúci na stavbe.
V roku 1967 došlo v oblasti Spišskej Teplice pri Poprade k nálezu pokladu strieborných mincí pri lesných prácach, počas
sadenia stromčekov. Až v roku 2001 sa zistilo, že nejde len
o jeden poklad, ale hneď o dva, ktoré boli zhodou okolností
nájdené v tom istom roku a na tej istej lokalite – Baba. Prvý
z pokladov bol uložený v glazúrovanej nádobe, v ktorej bolo
spolu ukrytých 60 ks strieborných mincí. Najmladšia minca,
ktorá vypovedá o približnej dobe, kedy došlo k ukrytiu tohto
pokladu, pochádza z roku 1636. Najstaršie mince sú zo 16.
storočia. Druhý poklad obsahuje mince zo 17. – 18. storočia. Tieto poklady sú dokladom intenzívneho obchodu na tzv.
Poľskej ceste, nakoľko prevahu majú práve poľské mince.
Zaujímavé sú aj príbehy vystavených hromadných nálezov
pravekých bronzových predmetov. Depot troch bronzových
mečov zo Spišskej Belej našli v októbri roku 1964 pracovníci rašelinového závodu v Spišskej Belej v miestnom rašelinisku. Tento nález datovaný do 11. – 10. stor. pred n. l. môžeme
spájať s obetou vodnému božstvu, podobne ako votívne nálezy vhodené do studne otomanskej kultúry v Gánovciach.
Pozoruhodný je taktiež depot mečov z Popradu-Veľkej, nájdený náhodne pri orbe bratmi Krompecherovcami 11. októbra 1883. V spomenutý deň sa našiel jeden meč a následne pri výskume Aurela Wilhelma Scherfela, riaditeľa Tatranského múzea vo Veľkej, bolo nájdených ďalších sedem kusov.
Nález sa datuje do 11. storočia pred n. l. V súčasnosti je osud
dvoch z týchto ôsmych mečov neznámy.
V roku 1964 bol vo Veľkej objavený druhý hromadný nález,
ktorý obsahoval bronzový meč s tzv. anténovou rukoväťou
a neúplnú ružicovú sponu z rovnakého kovu. Datovať nález
z Veľkej je možné na základe ružicovej spony, ktorá spadá
do obdobia stredných až neskorých popolnicových polí (11. –
10. stor. pred n. l.). Meč s jazykovitou rukoväťou predstavuje
ojedinelý nález na Spiši aj na Slovensku a jeho pôvod možno
hľadať niekde v západnej časti Strednej Európy.
Pohnuté osudy mnohých hromadných nálezov dokladá aj depot zo Spišskej Belej zachránený Michalom Greisigerom pri
stavbe železnice v roku 1891, v polohe Stein am Stock (Kryvá Mädza). Depot, ktorý pôvodne pozostával z 21 predmetov
– hrotov oštepov, sekeriek s tuľajkou, náramkov, dvoch neúplných šálok, zlomku celokovovej helmy a nezvyčajného guľovitého predmetu, je v úplnej podobe známy len z dobovej
fotografie. Je rovnako ako predchádzajúce datovaný do obdobia 11. – 10. stor. pred n. l. Pozoruhodné sú torzá bronzových tepaných šálok typu Spišská Belá a cievkovitý násadec.
Návštevníci výstavy Ukryté poklady mohli, okrem vyššie spomenutých, poznávať aj depoty z lokalít Nová Lesná, Bušovce
či Batizovce a zo sprievodných textov získať zaujímavé informácie aj o pokladoch, ktorých osud dnes už žiaľ nepoznáme,
ale o ktorých sa zachovali príbehy šírené ústnym podaním
miestnych obyvateľov.
Tento stručný prehľad výstavy potvrdzuje, že kurátori výstavy sa podrobne oboznámili s osudmi zbierok, ktoré sa rozhodli predstaviť širokej verejnosti. Pravda, napriek tomu sa
nevyhli drobným nepresnostiam (ako napríklad v prípade
dvoch depotov mincí z tej istej lokality Baba sa v inej časti
textu spomína pri opise jedného z depotov lokalita Medzi horami, pričom z textu nie je zrejmé, či ide len o označenie polohy na tej istej lokalite, a pod.).
Čo výstave chýbalo, bolo sofistikovanejšie, než len prvoplánové prepojenie oboch častí výstavy vyplývajúce z charakteru vystavovaných súborov zbierkových predmetov, t. j. z faktu, že išlo o hromadné nálezy. Datovanie a zloženie súborov
v dvoch častiach výstavy je pri prvom pohľade navzájom natoľko vzdialené, že by si žiadalo poukázať na viacero styčných

plôch a následne poukázať na rozdiely. Styčné plochy sú napríklad v tom, že v oboch časových obdobiach sa tezaurovali predmety z kovu, ktorý sám osebe predstavoval v danej dobe značný majetok (striebro, meď, bronz). Rozdiely by sa mohli nájsť
napríklad aj v okolnostiach, za akých boli ukladané poklady
do zeme v stredoveku a novoveku na jednej strane a v praveku na strane druhej. Návštevník sa síce dozvie čo to o tom, ako
taký depot či hromadný nález vznikol, ale len v súvislosti s pokladmi mincí. Okolnostiam a dôvodom tezaurovania súborov
kovových predmetov v praveku už neostal priestor, hoci práve tieto, súčasníkovi vzdialené predmety a javy, by si žiadali
úvodné slovo, nehovoriac o farbistejšej charakteristike obdobia, ku ktorej sa tieto depoty hlásia. Autori nevyužili príležitosť, ktorú im núkali napríklad hromadné nálezy z rašelinísk,
aby v nadväznosti na uvedené nálezové okolnosti oboznámili
návštevníka podrobnejšie s tým, na akých miestach boli poklady v praveku ukladané a prečo. V prípade pokladov stredovekých a novovekých mincí sa spomína poľská obchodná cesta.
Zaujímavé by bolo znázorniť na prehľadnej mape priebeh dobových obchodných trás v súvislosti s nálezmi depotov mincí.
Výstava však určite bola poklonou všetkým, ktorí sa o záchranu týchto nálezov zaslúžili. Vzhľadom k tomu, že ide o náhodné
nálezy získané pri poľných, lesných alebo stavebných prácach, je
ich záchrana pre budúce pokolenia v podobe múzejných zbierok
nielen dielom náhody, ale i výsledkom nezištnej činnosti a záujmu miestnych vzdelancov, mecenášov a nadšencov pre archeológiu a históriu tak v minulosti, ako aj v dnešnej modernej dobe.
Názov výstavy: Ukryté poklady
Organizátor výstavy: Podtatranské múzeum v Poprade
Trvanie: 7. 5. 2014 – 24. 8. 2014
Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade
Autori výstavy: Mgr. Pavol Minarčák, PhD., Mgr. Matúš
Hudák
Architektonicko-výtvarné riešenie, grafický dizajn:
pracovníci Podtatranského múzea v Poprade
Spoluautor: Mgr. Jana Kušniráková
Realizačný tím: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, Mgr. Jana Kušniráková, Mgr. Pavol Minarčák PhD., Mgr. Matúš
Hudák, Mgr. Elena Bekešová, Štefan Gavalier
Zbierkové predmety zapožičali: Múzeum v Kežmarku
POZVÁNKA
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V ýstava

Záber z výstavy. Foto: J. Pekár

Stolička číslo 14
(a iné kúsky od Thoneta)
Marta Rusinová, HORNONITRIANSKE MÚZEUM, PRIEVIDZA
No. 14 chair (and other pieces by Thonet)
The Upper Nitra Museum in Prievidza has opened, for the first time in its history, a collection of furniture pieces
made of bent wood selected from its own collections as well as those of the partnership Walachian Regional Museum
in Vsetín. In addition to classical chairs from the Thonet company production, which had been part of the interior of
cafés, theatres, offices and households since mid 19th century, there were also exclusive pieces made for exhibitions,
company presentations or made in the experimental production process. Another exhibition benefit was the offer of
touch-on computer programmes and a catalogue describing the history of bent wood furniture manufacturing in the
Vsetín and Upper Nitra regions and characterising the structure of this kind of collections in both museums. It also
included a pictorial section with the displayed items and the relevant information.
Nábytok a jeho jednotlivé súčasti nebývajú veľmi často
predmetom prezentačného programu múzeí, výnimku
tvoria expozície tradičného bývania v múzeách v prírode i expozície historického nábytku v hradoch, zámkoch
a kaštieľoch, ale aj výstava Na čom sedela Európa, ktorú

premiérovo v roku 2011 predstavilo SNM-Múzeum Bojnice a v ďalších rokoch aj ostatné organizačné zložky Slovenského národného múzea. Preto potešiteľným bolo zaradenie časti nábytkárskej histórie do výstavnej ponuky regionálneho múzea.
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Výstavu Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta) predstavilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako jednu z aktivít projektu Múzejné križovatky 2, ktorý získal podporu
v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, prioritná os
I: Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory 1.6 Fond mikroprojektov. Partnerom slovenského múzea sa v tomto projekte stalo Muzeum regionu Valašsko zo
Vsetína. Pri napĺňaní podmienok projektu autori hľadali
spoločné prvky a základ našli v múzejných zbierkach ohýbaného nábytku. Tradícia výroby tohto nábytku je na Morave živá ešte aj dnes, no na hornej Nitre sa koncom 20.
storočia vytratila. Vynálezca ohýbaného nábytku Michael Thonet potreboval na výrobu nových druhov sedacieho
nábytku najmä dostatok surovín (bukového dreva) a lacnú pracovnú silu, a tak zakladal továrne v miestach, ktoré
spĺňali tieto kritériá. Prvú takúto fabriku založil v Koryčanoch (mesto neďaleko Uherského Hradišťa), druhá vznikla v Bystřici pod Hostýnem a tretiu vybudoval na Ponitrí vo Veľkých Uherciach, kde v roku 1865 zakúpil od grófa
Štefana Kegleviča panstvo, do ktorého patrili rozsiahle lesy a aj sklárska huta na valcované a tabuľové sklo. Továrne produkovali rôzne druhy sedacieho nábytku, ktorým sa
zariaďovali kaviarne, divadlá, kancelárske priestory, rozmanité veľké sály a pre cenovú dostupnosť sa stoličky tešili obľube nielen v mestských domácnostiach, ale aj v tých
dedinských.
Vsetínski múzejníci sa dokumentácii thonetovskej produkcie venujú takmer šesťdesiat rokov a za toto obdobie zhromaždili kolekciu 164 kusov. Výber z nich pravidelne predstavujú verejnosti v inovovaných expozíciách. Tie najexkluzívnejšie kusy (medzi nimi aj stoličku, ktorá je zhotovená
iba z dvoch kusov osem metrov dlhých bukových tyčí i súbor štyroch kresiel a stola, o ktorom nie je detailne známy
postup výroby) si často vypožičiavajú nielen domáci, ale aj
zahraniční vystavovatelia. Zbierka v Hornonitrianskom
múzeu v Prievidzi sa začala rodiť iba v roku 2007, kedy boli do fondu darované štyri stoličky z dedinskej domácnosti.
Rozsiahlejšiu kolekciu ohýbaného nábytku sa podarilo múzeu zakúpiť v roku 2009 vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dnes súbor
tohto druhu nábytku v prievidzskom múzeu predstavuje
viac ako štyri desiatky kusov a črtajú sa možnosti jej rozšírenia nielen o výrobky z továrne vo Veľkých Uherciach, ale
aj z podniku Tatra nábytok Pravenec, ktorého produkcia pokračovala i výrobou stoličiek z ohýbaného dreva a od druhej
polovice 20. storočia patrila k svetovej špičke.
Skúsenosti s prezentáciou podstatne bohatšej kolekcie
ohýbaného nábytku moravských partnerov vo Vsetíne
poslúžili slovenským zástupcom pri koncipovaní zámeru
i pri výbere exponátov a celkovom stvárnení výstavy. Základom výstavy sa stal najznámejší a snáď aj najslávnejší
typ stoličiek z produkcie firmy Thonet a ten sa dostal aj
do názvu výstavy Stolička číslo 14 a autorky výstavy do názvu pridali doplnok a iné kúsky od Thoneta, pretože exponáty netvoril iba sedací nábytok. Je na škodu veci, že vybraný exponát nedostal väčší priestor a podstatne výraznejšie označenie, čo náhodný a nedostatočne informovaný
návštevník s ľahkosťou mohol prehliadnuť. Priestorové
možnosti usporiadateľského múzea spôsobili aj obmedzenie počtu vystavených exponátov na 48. Autorky v snahe dodržať aspoň čiastočne rovnocenné rozdelenie vystavili 27 stoličiek zozbieraných moravskými múzejníkmi
a do časti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi prináležalo o jedenásť stoličiek menej. Zvyšok do celkového počtu 21 exponátov tvorili dva tzv. hniezdové stoly na serví-

rovanie, ktorých možnosti a funkcie by ocenili aj súčasníci, ďalej dva vešiaky a stojan na kvety už z produkcie firmy
TON. Vyčlenená stolička s modelovým značením číslo 14
rozdeľovala expozíciu na dve časti, v ktorých autorky akceptovali chronologický vývoj výroby jednotlivých typov
sedacieho nábytku spoločnosťou Thonet. Návštevnícku
pozornosť nepochybne pútal stredový rad exponátov zo
zbierok vsetínskeho múzea: exkluzívne exponáty vyrobené iba v troch či štyroch kusoch určené na výstavy alebo
zhotovené z netradičných materiálov s náročnejšou aplikáciou vybranej techniky či vytvorené ako solitéry v experimentálnom procese výroby. K múzejným exponátom
pridali autorky aj doplňujúce texty o histórii výroby ohýbaného nábytku s krásnymi vedutami lokalít, kde sa najvýznamnejšie thonetovské továrne nachádzali. Inštaláciu
dotváral plošný materiál s kvalitnou grafikou umiestnený v desiatich klipoch a ďalšie dôležité prvky. Návštevníka nepochybne oslovila napr. ponuka dotykového počítača s časovou osou, v ktorej sú zachytené najdôležitejšie
medzníky histórie thonetovskej firmy a bližšie informácie
o vybraných vystavených exponátoch. Nechýbala ani mapa
so znázornením sídiel tovární firmy Thonet, ale aj sídiel
partnerských múzeí. Pre návštevníkov z radov mladšej generácie pripravili vsetínski múzejníci hru vo forme pexesa,
samozrejme, so stoličkami a tí odvážnejší si mohli zvoliť
jej náročnejší stupeň odhaľovania dvojíc skrytých v pohybujúcich sa pásoch stoličkových obrázkov. Štvrtou možnosťou voľby v programe dotykovej obrazovky bol film
o výrobe ohýbaného nábytku v spoločnosti TON v Bystřici pod Hostýnem, na prezentáciu ktorého získali vsetínski
partneri súhlas tejto svetoznámej spoločnosti.
Definitívnou bodkou za výstavou bol vkusný katalóg s viac
ako pol stovkou strán, kde je ozrejmená história výroby ohýbaného nábytku na Vsetínsku a na hornom Ponitrí spolu
s rozborom zbierky tohto druhu nábytku v oboch múzeách.
Rozsiahlejšiu časť katalógu tvorí vyobrazenie všetkých exponátov výstavy s definovaním numerického zatriedenia výrobku podľa firemného thonetovského katalógu, ďalej určenie materiálu, rozmery, použitie značenia, údaje o výrobcovi
a zaradenie vo fonde múzea pod evidenčným číslom. Tvorba
katalógu ukázala skúsenosti i erudíciu vsetínskych kolegov
a ich neoceniteľnú pomoc pri určovaní exponátov, patriacich
do zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
Realizovaná výstava Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta)
v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi potvrdila, že spolupráca prináša vždy skvelé výsledky, ale bez podpory či dotácií sa dajú dosiahnuť len s ťažkosťami. Je na škodu veci,
že obmedzené priestorové možnosti hlavného organizátora
neumožňovali zvoliť inú formu inštalácie a tesno vedľa seba
uložené nábytkové solitéry bránili oku návštevníka preskúmať každý exponát detailnejšie a zo všetkých strán. Tento
vážny nedostatok, ktorý sužuje nejedno regionálne múzeum, čiastočne zmiernil tlačený katalóg s kvalitnými obrazovými dokladmi.
Názov výstavy: Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta)
Organizátori výstavy: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Muzeum regionu Valašsko
Trvanie: 15. 5. 2014 – 5. 9. 2014
Miesto konania: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Autori výstavy: Mgr. Olga Méhešová, PhDr. Iveta Géczyová
Architektonicko-výtvarné riešenie: Mgr. Eva Schniererová
Zostavovateľka katalógu: PhDr. Iveta Géczyová
Grafické riešenie katalógu: Ing. Imrich Gaplovský
Autori fotografií: Milan Ošťádal, Lukáš Grešner

Prezentačná činnosť • múzeum 4 / 2014 29

2014_10_muzeum_04_04.indd 29

20. 11. 2014 20:13:27

V ýstava

Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla
Ladislav Klíma, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
Joseph M. Petzval – the light conquerer
The aim of the exhibition was to illustrate the life and work, as well as contribution, of Joseph Maximilián
Petzval, a significant mathematician, physicist, inventor and professor who was born in Spišská Belá. The
exhibition was designed, implemented and displayed by the Centre of Scientific and Technological Information of
the SR in Bratislava in its premises.

Nivelizačný prístroj z 19. storočia, výrobca Stanley London, Anglicko.
Na výstavu zapožičala Kvant, spol. s r. o. Foto: M. Majerník

Výstava s názvom Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla nadviazala na sériu výstav, ktorými Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) postupne predstavilo verejnosti významné osobnosti slovenskej vedy a techniky.
Po Jozefovi Murgašovi a Samuelovi Mikovínim prezentovalo svetovo uznávaného matematika, fyzika, vynálezcu,
profesora a fotografa Jozefa Maximiliána Petzvala. Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským technickým múzeum v Košiciach, vysunutou expozíciou Múzeom J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Bola určená odbornej aj laickej verejnosti a bola sprístupnená od 27. marca do 31. augusta
2014. Inštalovaná bola vo výstavnej miestnosti na prízemí
v budove Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Hlavným zámerom výstavy bolo predstaviť priekopníka slovenskej vedy, rodáka zo Spišskej Belej J. M. Petzvala, priblí-

žiť jeho život, dielo a najmä zdôrazniť jeho prínos v oblasti
optiky a fotografickej techniky.
Na výstave sa verejnosť prostredníctvom 13 panelov mala možnosť dozvedieť o jeho súkromnom živote, štúdiách
i pôsobení v službách mesta Pešť ako inžiniera. Texty neboli koncipované encyklopedicky, ale snažili sa o stručný
popis aktivít vedca i predmetu jeho bádania. Priblížili jeho
ďalšie pôsobenie ako univerzitného profesora matematiky
na viedenskej univerzite i jeho matematické prepočty, teóriu zrkadliacich plôch. Samozrejme nechýbali informácie
o histórii legendárneho Petzvalovho portrétneho a neskôr
krajinárskeho objektívu, ako aj o využití Petzvalovho objektívu v astronómii na fotografovanie hviezdnej oblohy. J. M.
Petzval bol prezentovaný nielen ako teoretik v oblasti optiky, ale aj ako málo známy fotograf. Výrazný odkaz a stopu po tomto výnimočnom vedcovi slovenského pôvodu nachádzame v každom fotografickom prístroji a kúsoček z jeho diela je skrytý aj v najmodernejšom digitálnom prístroji.
Výstavu dopĺňala ukážka trojrozmerných exponátov, ktoré nadväzujú na Petzvalov prínos v oblasti fotografickej
optiky. Prezentovaný bol súbor niekoľkých fotografických
prístrojov – cestovných, sklopných, boxového typu, kompaktných prístrojov i ďalekohľadov. Tie na výstavu poskytla partnerská spoločnosť Kvant, s. r. o. Súčasťou výstavy
bol premietaný filmový dokument Volal sa Petzval o živote
a diele J. M. Petzvala, zapožičaný zo Slovenského technického múzea. K realizovanej výstave bola vydaná 45 stránová
brožúrka Jozef Maximilián Petzval – priekopník modernej optiky a fotografie.
V rámci národného projektu popularizácie vedy a techniky
na Slovensku ide o jedno z prvých podujatí v nemúzejnom
prostredí, ktorých cieľom je popularizovať vedu a priblížiť verejnosti velikánov slovenskej vedy a techniky.

Názov výstavy: Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla
Organizátor výstavy: Centrum vedecko-technických informácií SR
Trvanie: 27. 3. – 31. 8. 2014
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Autori výstavy: Mgr. Agáta Fisterová a kol., CVTI SR
Architektonicko-výtvarné riešenie, grafický dizajn:
pracovníci CVTI SR
Spoluautori: Mgr. Agáta Fisterová a kol., CVTI SR,
Mgr. Mária Izakovičová (jazyková korektúra)
Spolupracovali: Ing. Ladislav Klíma (autor textu)
Zbierkové predmety zapožičali: KVANT, spol. s r. o.,
FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava
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Obrazy mýtických predkov? Podľa nástennej maľby
v JAR, autor: R. Nemeček. Foto: J. Bartík

V ýstava

Paleoart
Juraj Bartík, SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
Paleoart
Between 26 June and 30 September 2014 the Slovak National Museum-Archaeological Museum in Bratislava was
displaying an exhibition entitled „Paleoart“ thematically ranging on the border between prehistoric and modern
art. Its author, academic architect Robert (Viktor) Němeček had been attracted by the original prehistoric rock
paintings to such an extent that he started interpreting and reproducing their motifs freely. 120 displayed works of
art illustrated the oldest art from four continents and twenty centuries to its visitors.
Dňa 26. júna 2014 bola v Slovenskom národnom múzeu-Archeologickom múzeu v Bratislave slávnostne otvorená výstava Paleoart tematicky stojaca na pomedzí pravekého a moderného umenia. Návštevníci mali možnosť si ju pozrieť do konca septembra.
S najstaršími výtvarnými dielami našich predkov sme sa všetci stretli na prvých stránkach učebníc dejepisu i v publikáciách
o výtvarnom umení. Medzi drobnými trojrozmernými plastikami ľudí a zvierat, vyrytými realistickými i skratkovitými obrazcami na kostenom i kamennom podklade vynikajú monumentálne
maľby na zvislých skalných plochách. O účele paleolitických malieb na stenách jaskýň nepanuje medzi archeológmi, etnografmi
ani umenovedcami zhoda. Často sú spájané s loveckou mágiou
zvyšujúcou nádej na úlovok, hľadajú sa v nich rodové totemové
zvieratá alebo mužský a ženský princíp. Krátko po objave v 19.
storočí ich obdivovatelia dokonca snívali o dávno stratenom raji, v ktorom ušľachtilí troglodyti (obyvatelia jaskýň) trávili voľný
čas výtvarnou tvorbou, a tým si napĺňali svoje prirodzené estetické potreby. I keď sa názory na účel paleolitických nástenných
malieb v priebehu posledných 150 rokov menili, žiaden z lúštiteľov ich tajomstiev im neupieral výtvarnú hodnotu. Tvorcovia obrazov bizónov, koní, mamutov, nosorožcov, medveďov, diviakov,
hyen a rýb uvedené živočíchy dôverne poznali, odpozorovali ich
charakteristické telesné znaky, dokázali ich zobraziť a perfektne
zvládli kontrasty farieb. Pokým paleolitických tvorcov pri výbere
námetov inšpirovala samotná príroda, pre umelcov modernej doby sa stali inšpiráciou ich diela.
Akademického architekta Róberta (Viktora) Němečka zaujali natoľko, že ich motívy začal voľne interpretovať a reprodukovať. Pohľad na jeho plátna nás prenesie do jaskýň v Pyrenejách,
k skalným previsom v saharskej púšti, do prostredia domorodcov
v južnej Afrike, Chile i v Arnhemskej zemi v Austrálii. Stodvad-

sať diel vystavených v Slovenskom národnom múzeu-Archeologickom múzeu tak priblížilo najstaršie umenie štyroch kontinentov a dvadsiatich tisícročí. Kurátor výstavy Vladimír Turčan zvolil
na prezentáciu netradičný priestor, klenuté pivnice bývalého krytu civilnej obrany. R. Němeček v nich za použitia jednoduchých
podkladových panelov a bodových reflektorov navodil tajomnú atmosféru ponúkajúcu návštevníkom estetický zážitok bez
akýchkoľvek rušivých vplyvov, umocňujúci dojem z vystavených
diel. Inštalácia výstavy Paleoart v Bratislave ukázala, že dôležitejší
než akokoľvek náročný a drahý výstavný fundus je dobrý výtvarný nápad. Pridanou hodnotou bol prístup cez expozíciu Najstaršie dejiny Slovenska, kde sa vnímavý návštevník mohol oboznámiť
s obdobiami, v ktorých vznikali inšpirujúce výtvarné diela prostredníctvom štandardne vystavených artefaktov doplnených textami a digitálnymi vizualizáciami. Po inštaláciách výstavy v Olšanoch, Ústí nad Labem a v Trnave sa s jedinečnými dielami približujúcimi a interpretujúcimi najstaršie skalné umenie mali
možnosť oboznámiť aj obyvatelia a návštevníci Bratislavy.
Názov výstavy: Paleoart
Organizátor výstavy: Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum
Trvanie: 26. 6. – 30. 9. 2014
Miesto konania: Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16,
Bratislava
Autor výstavy: akad. arch. Róbert (Viktor) Němeček
Architektonicko-výtvarné riešenie: akad. arch. Róbert
(Viktor) Němeček
Grafický dizajn a spoluautor: PhDr. Vladimír Turčan
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V ýstava

Záber z výstavy. Foto: Ľ. Čierny

Filmoví režiséri v školských laviciach
Michaela Gallusová – Zuzana Kunšteková, MÚZEUM ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY, BRATISLAVA
Film directors in classroom benches
The Museum of Education and Pedagory has launched another exhibition from the series „Personalities in Classroom
Benches“, i.e. „Film Directors in Classroom Benches“ this year. It presented interesting personalities of the Slovak
film production who, in their statements, remembered their schools and their school times.
V roku 2005 sa v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave zrodila myšlienka vytvoriť popularizačnú výstavu, ktorá
by prostredníctvom známych osobností z kultúrneho a spoločenského života priblížila verejnosti tému školstva a jeho
dejín. Zároveň sa tak ponúkla možnosť predstaviť predmety jedinečnej kultúrnej hodnoty viažuce sa na konkrétne významné slovenské osobnosti. V pilotnom projekte sa verejnosti predstavili rôzni slovenskí športovci, ktorí si zaspomínali na svoje školy, školské zážitky, učiteľov a na to, ako ich
škola formovala. Výstava mala pozitívne ohlasy a ukázalo sa,
že aj takouto cestou je možné múzeum zatraktívniť a prilákať viac návštevníkov. Vznikol tak popularizačný výstavný
cyklus Osobnosti v školských laviciach opakujúci sa pravidelne
každý druhý rok. Otvorenie výstav sa viazalo na každoročne
organizované celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií1.
Po Športovcoch v školských laviciach (31. 5. – 30. 6. 2005) sa
návštevníkom múzea predstavili Speváci v školských laviciach
(19. 5. – 31. 8. 2007), Herci v školských laviciach (16. 5. – 30.
6. 2009) a Spisovatelia v školských laviciach (19. 5. – 30. 6.
2012)2. Výstavy zachytávajú spomienky vybraných známych
slovenských osobností, ktoré sú prezentované formou medailónov na jednotlivých výstavných plagátoch. Súčasťou vý-

povedí sú aj predmety z ich súkromného vlastníctva, ktoré sa
viažu ku škole, školským zážitkom a vyučovaniu, z ktorých
niekoľko sa stalo aj súčasťou zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky.
V tomto roku sme verejnosti predstavili ďalšie veľmi zaujímavé povolanie – filmových režisérov. Pozvanie do nášho
múzea prijalo a so spoluprácou súhlasilo celkom sedemnásť
slovenských filmových režisérov v pestrej generačnej škále –
Martin Ťapák, Eduard Grečner, Juraj Jakubisko, Eva Štefankovičová, Zoroslav Záhon, Juraj Lihosit, Dušan Trančík, Vlado Balco, Dušan Rapoš, Juraj Nvota, Yvonne Vavrová, Pavol
Gejdoš, Martin Šulík, Mariana Čengel Solčanská, Jonáš Karásek, Juraj Lehotský a Jakub Kroner.
Výstava Filmoví režiséri v školských laviciach bola slávnostne
otvorená 28. marca 2014, na deň učiteľov. Bola inštalovaná
v dvoch miestnostiach a rozdelená chronologicky na štyri generačné okruhy. Atmosféru dotvárali kotúčové filmy na stenách, premietačka Popular z prvej polovice 20. storočia a školské lavice a tabuľa z prelomu 19. a 20. storočia pochádzajúce
z fondu múzea. Osvetľovacie reflektory, kameru a klapku používané pri tvorbe filmov v druhej polovici 20. storočia nám zapožičali Rozhlas a televízia Slovenska a František Osvald.

32 múzeum 4 / 2014 • Prezentačná činnosť

2014_10_muzeum_04_04.indd 32

20. 11. 2014 20:13:28

Výstavné plagáty šikovným grafickým stvárnením s využitím
filmového pásu nevtieravo vytvárali filmovú atmosféru. Tvorcovia slovenského filmu boli zachytení na samostatných plagátoch, z ktorých každému dominovala iná pastelová farba. Samotnej výpovedi predchádzal stručný chronologický prehľad
škôl, ktoré absolvovali. Režiséri vo svojich výpovediach spomínali na prvé dni v škole, na to, akí boli žiaci, ktoré mali obľúbené
a neobľúbené predmety, na učiteľov a spolužiakov, ktorí ich v živote ovplyvnili. Osudové rozhodnutia, náhody, ale aj prekážky,
ktoré im bránili študovať na vysnívanej škole, výnimočným spôsobom odzrkadľujú a približujú charakter doby, v ktorej študovali. Jednotlivé výpovede sú jedinečným prameňom cenných informácií o slovenských školách a učiteľoch, ktoré sú dnes už iba
históriou. Všetko uzatvárali výroky filmových tvorcov týkajúce
sa školy, ktoré odrážajú ich životnú filozofiu a skúsenosti.
Režiséri na výstavu zapožičali množstvo svojich školských
vecí, ktorých reprodukcie sa stali súčasťou výstavných plagátov. Návštevníci tak mali možnosť vidieť ich žiacke knižky,
indexy, vysokoškolské diplomy, zošity s prvými pokusmi písaných písmen, fotografie, ale aj to, ako zaháňali nudu na hodinách kreslením po okrajoch zošitov alebo hraním lodičiek.
Inštalácii v priestoroch múzea nechýbal samozrejme ani prehľad tvorby každého filmového režiséra.
Výstava svojou rôznorodosťou oslovila divákov každej vekovej
kategórie. Tí starší si vďaka nej možno osviežili vlastné spomienky na školu a niektorí zistili, že chodili do rovnakej školy
ako protagonisti výstavy, aj keď o tom dovtedy nevedeli. Mladá generácia zas môže byť pozitívne nasmerovaná pri rozhodovaní sa, na akú strednú alebo vysokú školu sa prihlásiť.
Osobitný priestor bol venovaný spomienke na klasika slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu (1914 – 1977), ktorého storočnicu si slovenská filmová verejnosť v tomto roku
pripomína. Spomienky výtvarnej redaktorky Zuzany Bahnovej, architekta Vladimíra Bahnu a filologičky Svetlany Valigurskej rod. Bahnovej na otca dopĺňali jeho vysvedčenia z ľudovej a meštianskej školy, výtvarné práce a originálne plagáty jeho filmov Pole neorané (1953), Posledná bosorka (1957),
Predjarie (1961), Námestie svätej Alžbety (1965) a Stopy
na Sitne (1968)3. V neposlednom rade mali návštevníci možnosť vzhliadnuť rodný list Vladimíra Bahnu, ktorý sa narodil tri dni pred vypuknutím 1. svetovej vojny4. Prostredníctvom tohto predmetu sa naše múzeum prihlásilo ku kampani
Zväzu múzeí na Slovensku Múzeum v čase, čas v múzeu a jej
pilotnému projektu Príbeh predmetu. Rok 1914, ktorým si
pripomíname sto rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Práve Vladimírovi Bahnovi bola venovaná pozornosť aj v rámci
podujatia Noc múzeí a galérií, kedy sa v múzeu uskutočnilo
spomienkové stretnutie Sto rokov od narodenia klasika slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu.
K výstave Filmoví režiséri v školských laviciach sa uskutočnilo aj
niekoľko ďalších sprievodných podujatí. V mesiaci apríl sa pre
učiteľov dejepisu konala beseda s režisérom Dušanom Trančíkom, súčasťou ktorej bolo aj premietanie jeho dokumentárneho
filmu Hodina dejepisu a Yvonne Vavrová porozprávala poslucháčom japonológie z katedry východoázijských štúdií Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave svoje skúsenosti
a postrehy z natáčania dokumentu o Japonsku a o špecifikách
japonského školstva. V júni sa pre deti z literárno-dramatického odboru ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave konal workshop Ako
prebieha kasting do detského filmu pod vedením Pavla Gejdoša.
Pre žiakov základných a stredných škôl bol pripravený vzdelávací program a ako súčasť výstavy bol premietaný zostrih
výpovedí filmových režisérov zachytených s využitím audiovizuálnej techniky.
Už po otvorení prvých výstav z cyklu Osobnosti v školských laviciach sa ukázalo, že je o ne veľký záujem aj v iných múzeách
a inštitúciách. Rovnako je to aj s výstavou o filmových režiséroch, ktorú si už mohli návštevníci pozrieť napríklad v Mest-

skej knižnici v Prievidzi a na festivale študentských filmov Áčko v Bratislave. V súčasnosti je verejnosti prístupná v Mestskej
knižnici v Senci. V roku 2015 v mesiacoch máj a jún bude prezentovaná v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.
POZNÁMKY
1
MICHALIČKA, V. – ŠIŠKOVÁ, M. – VANĚKOVÁ, D. – ZACHAROVÁ, E. Múzeum školstva a pedagogiky 2005 – 2010. Bratislava :
ÚIPŠ., s. 12.
2
Podrobnejšie informácie o výstavách dostupné na internete:
<http://msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=50>.
3
Viac o živote a tvorbe Vladimíra Bahnu In JANÍK, P. Vladimír
Bahna. Bratislava : Tatran, 1986, 165 s.
4
	Osobné dokumenty, vysvedčenia, rodný list, výtvarné práce
a filmové plagáty pochádzajú z pozostalosti Vladimíra Bahnu
a na výstavu ich zapožičala jeho rodina.

Názov výstavy: Filmoví režiséri v školských laviciach
Organizátor výstavy: Múzeum školstva a pedagogiky
Trvanie: 31. 3. 2014 – 26. 6. 2014
Miesto konania: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova
16, Bratislava
Autori výstavy: Mgr. Michaela Gallusová, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva
Zacharová
Architektonicko-výtvarné riešenie a grafický dizajn:
Ing. arch. Zuzana Vaněková
Odborná spolupráca: akad. soch. Ľubomír Čierny,
Mgr. Zuzana Kunšteková
POZVÁNKA
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Nehmotné kultúrne dedičstvo,
formy jeho prezentácie a kultúrnoosvetová činnosť z pohľadu jedného
regionálneho múzea
Katarína Konečná, POHRONSKÉ MÚZEUM, NOVÁ BAŇA
Intangible cultural heritage, ways of its presentation and cultural and educational activities as
viewed by a regional museum
Cultural and educational activity in a museum. Yes or no? Discussions of this topic could seem to lead to a blind alley
from the present day point of view. Surely, every museum institution is looking, according to its possibilites, for the
most attractive forms to present the results of its professional activity to the visitors. However, in the end, it is only
up to us, our options, capabilities and creative potential what form we choose.
Regionálne múzeá počas svojej existencie zhromaždili prostredníctvom dokumentácie kultúrneho a prírodného dedičstva obrovské bohatstvo, stali sa doslova klenotnicami
svojich regiónov. Pokiaľ by však bolo toto naakumulované
bohatstvo iba uchovávané a zostávalo by zatvorené v múzeu ako v trezore, obyvatelia regiónu by boli čoraz chudobnejší. Preto príležitosť podeliť sa s týmto bohatstvom chápeme ako našu povinnosť a hľadáme rozličné možnosti,
ako ho prezentovať. Pre malé regionálne múzeum, akým je
i naše Pohronské múzeum v Novej Bani, je však táto úloha
neraz nesmierne ťažká.
Diskusia na tému „Kultúrno-osvetová činnosť v múzeu áno,
či nie?“, by sa z hľadiska dnešnej doby mohla zdať vjazdom
do slepej uličky. Každá z múzejných inštitúcií predsa hľadá
podľa svojich možností najvhodnejšie formy prezentácie,
ktorými sa snaží návštevníkom priblížiť výsledky svojej odbornej činnosti, prístupy múzeí a ich pracovníkov sa ale líšia.
Ako dobre vieme, návštevníka dnes málokedy uspokoja už
iba statické expozície a výstavy, ako tomu bolo v minulosti.
Múzeá by mali mať slobodnú vôľu pri organizovaní odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít pre verejnosť, avšak to, čo by malo byť za každých okolností zachované, je odbornosť. Pri sprístupňovaní zbierkových predmetov a poznatkov o nich musíme mať ako prvoradé na pamäti
to, aby náš návštevník zakaždým odchádzal obohatený o nové informácie o svojom regióne. Priamo povedané – musíme
sa snažiť byť učiteľmi verejnosti a nie jej sluhami. Mali by
sme sa o to snažiť aj napriek tlakom zo strany zriaďovateľov. Tí nás budú znova a znova tlačiť do zvyšovania príjmov
a určité skupiny návštevníkov budú stále očakávať iba „krvavé hrôzy a strašidlá“. Akú formu kultúrno-osvetovej práce si
zvolíme, to záleží iba na nás, našich možnostiach, schopnostiach, tvorivosti a zanietení.
Na strane druhej, ak chceme pripravovať podujatia na úrovni, akú dnes očakáva návštevnícka verejnosť, mali by sme
na to mať vytvorené podmienky. Pri dnešných prioritách samospráv je kultúra a múzeá na mieste poslednom z posledných, ak ide o financovanie, paradoxne ale na mieste prvom,
ak sa treba partnerom niečím osobitým pochváliť. Na prvom
mieste sme, žiaľ, aj vtedy, ak treba prikročiť k úsporným
opatreniam. Ak múzeám nepostačujú finančné prostriedky

od zriaďovateľa na nutnú prevádzku, je ťažké bez inej pomoci zvládnuť prípravu akéhokoľvek podujatia. Takáto pomoc „zvonka“ je však v regiónoch skôr vzácna. Ešte vzácnejšia v regiónoch chudobnejších, ku ktorým sa radí aj ten náš.
Je nesmierne ťažké ochraňovať a prezentovať naše dedičstvo
v krajine, kde podpora kultúry zo strany bohatých sponzorov stále nie je dobrým zvykom a cťou.
Naše múzeum sa snaží byť dôstojným kultúrnym stánkom, no bez potrebných finančných prostriedkov a vybavenia pripravujeme podujatia prakticky „z ničoho“, ťažiac
iba z našich vedomostí a kreativity. Naše úsilie o prilákanie
väčšieho množstva ľudí stroskotáva na nedostatku financií na propagáciu. Vo svete reklám, útočiacich na zmysly
človeka zo všetkých strán, ťažko obstojíme s našou webovou stránkou, zopár svojpomocne zhotovenými plagátmi
a e-mailom zasielanými pozvánkami. Múzeum je aj personálne poddimenzované, s počtom pracovníkov limitovaným zo strany zriaďovateľa. Od roku 1999, kedy počet
klesol v súvislosti s plošným znižovaním počtu zamestnancov v štátnej správe na deväť, nedošlo už k žiadnemu nárastu ani po prechode pod samosprávny kraj. Okrem iných
odborných profesií nám chýba aj etnograf, čo je z hľadiska
prezentácie najmä nehmotného kultúrneho dedičstva veľká nevýhoda. Akým spôsobom sa teda máme podeliť s verejnosťou o toto kultúrne dedičstvo a primeranou formou
jej odovzdať naše poznatky z tejto oblasti? Na niekoľkých
príkladoch uvedieme, že napriek všetkému sa nevzdávame
a máme čo ponúknuť.
V Pohronskom múzeu máme spracované zvyky veľkonočného, vianočného a novoročného obdobia, zvyky okolo
vohľadov a svadieb, aj fašiangový banícky folklór charakteristický pre náš región. Uchovávame celý slovník nárečových výrazov, miestnych názvov i pamiatky ľudovej slovesnosti – príslovia, povesti, porekadlá, texty pochôdzkových hier a pod. V posledných rokoch sme svojpomocne
zdigitalizovali archív starých analógových nahrávok, medzi ktorými sa nájde betlehemská hra, spomienky ženičiek
z Brehov, ktoré chodili na Dolnú zem predávať výrobky zo
slávnej produkcie tamojších hrnčiarskych majstrov, spomienky i hru gajdošov z oblasti Veľkej Lehoty a Malej Lehoty. Okrem nahrávok ľudových piesní z regiónu ich máme
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takmer tisícku evidovanú na kartách s notovým i textovým
záznamom. Spracované sú i piesne baníkov a banícke tance. Sú to len príklady z toho bohatstva, ktoré sa nám počas
šiestich desaťročí existencie nášho múzea podarilo s pomocou dobrovoľných spolupracovníkov zhromaždiť a zdokumentovať, napriek všetkým existenčným problémom, ktoré múzeum po celý ten čas sprevádzali. Dovolím si citovať
z nášho archívu, kde sa už náš zakladateľ v roku 1953 pod
žiadosť o finančné prostriedky podpísal ako „Anton Solčiansky, správca, novobanskí chudobní múzeum“. Okrem
problému ako všetko uchovávať pre budúcnosť, nám zostáva teda už len tvorivo premýšľať – nie iba nad tým, akými
formami prezentovať naše nehmotné kultúrne dedičstvo,
ale ako ho prezentovať s čo najmenšími nákladmi. Som presvedčená, že s takýmto problémom nebojujeme ako jediné
múzeum na Slovensku.
Jednou z foriem prezentácie, ktorá si vyžaduje náklady nulové, len čas a iniciatívu odborných zamestnancov múzea,
je zabojovať o priestor v miestnych či regionálnych novinách. My taký priestor máme už od roku 2003, v mesačníku Novobanské noviny. Každý mesiac sa delíme s čitateľskou verejnosťou o naše poznatky o období najstaršieho
osídlenia regiónu, histórie mesta, mestskej správy a súdnictva, baníctva, remesiel, ochotníckeho divadla, školstva,
telovýchovy, zdravotníctva a pod. Svoje miesto medzi popularizačnými článkami má aj nehmotná kultúra – zvyky
našich predkov. Počas tohto obdobia medzi množstvom
tém bolo takejto problematike venovaných 13 článkov, čo
je viac ako jeden ročne. O priaznivom ohlase verejnosti
na túto našu osvetovú činnosť svedčia nielen poďakovania
od čitateľov, ale aj skutočnosť, že náklad novín vďaka našim článkom vzrástol o polovicu.
Ďalší zo spôsobov, ktorými zoznamujeme návštevníkov s nehmotným kultúrnym dedičstvom pri našej každodennej práci, je samotný lektorský text pri sprevádzaní návštevníkov.
(Pri tomto podotýkam, že s výnimkou masovejších akcií sa
každému návštevníkovi či skupine venujeme individuálne,
sme pripravení odpovedať na zvedavé otázky, prispôsobiť
výklad veku, záujmom a požiadavkám či prípadnému hendikepu. Za sprievodné slovo sa u nás pritom zvlášť nepripláca.) Artefakty v expozícii dopĺňame napríklad informáciami
o tradičnom fašiangovom baníckom poriadku, zvyklostiach
pri prijímaní nových majstrov do cechu, obyčajoch sprevádzajúcich varenie slivkového lekváru, dvorenie mládenca
dievčaťu, preprave a predávaní hlineného riadu... V období
pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami ponúkame školám vyučovacie hodiny v múzeu formou prednášky s prezentáciou na tému Zvyky nášho ľudu vo vianočnom alebo veľkonočnom období. V prípade požiadavky sme schopní takéto
podujatie zabezpečiť aj na pôde školy.
Nami zozbierané ľudové piesne oživujeme prostredníctvom spolupráce s učiteľmi spevu, folklórnymi súbormi
a speváckymi zbormi, pôsobiacimi v regióne. Žiaci odboru
spev na Základnej umeleckej škole v Novej Bani sú mnohokrát našimi sprostredkovateľmi, odovzdávajúcimi ľudovú pieseň poslucháčom Koncertov pre starších, konaných
v múzeu už tradične v októbri. Ľudové piesne a koledy v ich
podaní zaznejú medziiným aj na sérii predvianočných koncertov pre škôlkarov, malých školákov a dôchodcov, ktoré sme vlani usporiadali na pôde Pohronského múzea už
po siedmykrát.
Pri prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva formou
kultúrnych podujatí sa osvedčila spolupráca s inými subjektmi, keďže ako neveľké múzeum máme v tomto smere
i neveľké možnosti. Pre príklad siahnem do nedávnej minulosti, kedy sa nám s pomocou mesta Nová Baňa, novoza-

loženého folklórneho súboru Háj a OZ Nová Baňa podarilo ponúknuť verejnosti čosi, čo je pre Novú Baňu charakteristické v oblasti baníckeho folklóru. Už takmer desaťročie
sa v prvú júlovú a augustovú sobotu konajú u nás Večerné prehliadky múzea, ktoré sú vždy obohatené o výchovno-vzdelávacie programy pre návštevníkov. Tohtoročný
prvý júlový sobotný večer bol venovaný tradičnému baníckemu poriadku novobanskej mládeže. Na úvod večera odznela prednáška pod názvom Banícke artikule fašiangové,
spojená s prezentáciou historických písomných prameňov,
dobových fotografií, zachovaných rekvizít a diel ľudového
umenia baníkov. V parku pred múzeom potom folklórny
súbor Háj pod dohľadom „tancmajstra“ so všetkými rekvizitami a muzikou predviedol banícky poriadok naživo so
všetkým, čo k nemu patrí – sprievod baníckej mládeže, pozývanie na zábavu, ponúkanie chleba i vína, banícke piesne a tance. Táto tradícia sa udržiavala aj po zastavení banskej ťažby v meste v roku 1887 s prestávkami prakticky až
do druhej svetovej vojny. Ešte raz nacvičený a predvedený
bol v podaní súboru Vojšín pri príležitosti mestských osláv
v roku 1970. Až po uplynutí vyše štyroch desaťročí sa ho
podarilo opätovne oživiť pomocou projektu podporeného Európskou komisiou v rámci programu Mládež v akcii,
s pomocou ktorého vznikol i spomenutý nový folklórny súbor. Po celý čas práce na tomto projekte sme zo strany múzea poskytovali odborné metodické usmernenia, materiály, konzultácie, tiež aj rady i pomoc, potrebnú pri zhotovení tradičných rekvizít. Samozrejme, pri našich skromných
možnostiach bolo podujatie realizované opäť s minimálnymi a zanedbateľnými nákladmi z našej strany.
Na niekoľkých príkladoch som sa snažila ukázať našu cestu
pri prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva. Je neskutočne poľutovaniahodné, že v súčasnom svete informačných
technológií a pri neustále napredujúcich možnostiach uchovávania dát, svete animácie, projekcie, ktorý dokáže vytvoriť dokonalú virtuálnu ilúziu minulých udalostí, sme všetci
značne pozadu. Na využitie týchto výdobytkov sa v múzeách
nenájdu financie v úbohom zlomku percent HDP, ktoré sú
poskytované na kultúru. Veď ako si spoločnosť dané hodnoty cení, toľko do nich aj investuje.
Na skutočnosť, že my múzejníci dokážeme tvoriť hodnoty
prakticky z ničoho, sú už všetci akosi navyknutí. K tomu,
aby sme sa stali národom vzdelaných a kultúrnych ľudí,
uvedomujúcich si hodnotu dedičstva predkov, však treba
omnoho viac, ako tvoriť neustále papierové rozvojové stratégie, ktoré zostávajú napriek všetkému nenaplnené. K tomu, aby sa tento stav zmenil k lepšiemu, musí každý začať
predovšetkým od seba. Nie je to len rezort kultúry so svojou slabo prieraznou kultúrnou politikou, ale i rezorty školstva a financií a v neposlednom rade i ostatné rezorty, ktoré fungujú akoby s presvedčením, že kultúra je vec, ktorá
sa ich netýka, čo je však obrovský omyl. Sú to aj tvorcovia
právnych predpisov, ktorí vyvíjajú málo snahy vytvoriť pre
kultúru v našom štáte priaznivé prostredie, v ktorom by
sme neboli neúnosnou príťažou pre našich zriaďovateľov
a kde by práca v kultúre a nezištná podpora kultúry bola
inak oceňovaná. Je to každý občan, ktorý žije v presvedčení, že kultúra podporu nepotrebuje, každý žiak a študent,
ktorý by sa mal rozvíjať a rásť, každý rodič, ktorý vychováva dieťa, každý pedagóg, ktorý nevyužije pri svojej práci
to, čo mu regionálna kultúra môže ponúknuť. Sú to i mienkotvorné médiá, ktoré popri prezentácii násilia a lacných
senzácií zabúdajú na to, čo môže obohatiť človeka. Nájdu
sa i výnimky, hoci vzácne, ale o to viac si ich ceníme. Každý
musí začať od seba a mám pocit, že väčšina múzejníkov už
dávno začala.
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Reflexie nad jednou knihou
Bogdanos, M. Thieves of Baghdad.
Bloomsbury. New York, 2005
Pavol Šteiner, UNIVERZITA KONšTANTíNA FILOZOFA, NITRA
Reflection on a book
Bogdanos, M. Thieves of Baghdad. Bloomsbury. New York, 2005
The book „Thieves of Baghdad“ by M. Bogdanos made me to think of its content in relations with some other issues
of policy, armed conflits and a monumental care. The author, US Marine Colonel, was a chief of a special team
investigating the looting at the Iraqi Museum in Baghdad in 2003. During his investigations some new facts had
came to light and pointed to another sort of problems, i. e., concerning, the smuggling of archaeological artifacts, or
the antiquity black market.
Nedávno sa mi dostal do rúk titul, ktorý ma prinútil zamyslieť sa nad širšími súvislosťami múzejníctva a pamiatkovej starostlivosti v kontexte politiky a ozbrojených konfliktov. Ide o knihu spomienok zaujímavého autora menom
Matthew Bogdanos. Jeho kariéra môže niekomu pripadať
ako americký sen: vyštudoval právo, popri tom dejiny umenia, pracoval v úrade okresného prokurátora na newyorskom Mannhatane, a aby to nebolo málo, stihol sa medzičasom vypracovať aj na plukovníka americkej námornej pechoty. Takýto život by už sám o sebe mohol byť námetom
pre knihu. Dá sa samozrejme diskutovať o tom, ako je možné
niečo podobné stihnúť za nejakých štyridsať rokov ľudského života alebo o efektívnosti amerického systému vysokého
školstva, ale to v tejto súvislosti nie je až také podstatné. M.
Bogdanos totiž v roku 2005 vydal knihu s názvom Thieves of
Baghdad (Bagdadskí zlodeji).
V tom čase mal za sebou vyše dvojročné pôsobenie reaktivovaného dôstojníka amerických ozbrojených síl v Afganistane a Iraku vo funkcii veliteľa špeciálnej skupiny, zameranej
na uplatňovanie spravodlivosti voči predstaviteľom zvrhnutých režimov v uvedených krajinách a zároveň na elimináciu teroristických skupín. Ešte raz pripomínam, že ide o spomienky autora, ku ktorým treba zaujať kritický postoj. Podľa
jeho slov totiž krátko po porážke irackej armády a zvrhnutí režimu prezidenta Saddáma Husajna z vlastnej iniciatívy
zostavil tím spoľahlivých kolegov a išiel s tichým súhlasom
nadriadených do Bagdadu, aby sa tam ujal vyšetrovania
údajného rabovania na pôde Národného irackého múzea.
Tu sa dostávame k prvému momentu hodnému zamyslenia.
Umeleckohistorické zbierky v krajinách Blízkeho východu
bývajú často predmetom polemík, najmä v súvislosti s ich
efektívnou správou, respektíve podriadenosťou tamojším
politickým režimom. Asi najviac skúseností a zážitkov má
slovenský múzejník s Egyptským múzeom v Káhire. Ako
je známe, založili ho na popud francúzskeho egyptológa
A. Marietta za účelom zastavenia masového odlivu artefaktov do zahraničia. Od tých čias inštitúcia iba ťažko drží krok s požiadavkami moderného múzejníctva a zasvätený návštevník pri prehliadke expozície škrípe zubami. Čas
od času sa egyptské úrady pochvália plánmi na vybudovanie nového výstavného komplexu, ktorý však kvôli súčasnej politickej nestabilite v krajine a iným problémom asi
tak skoro neuvidíme. Napriek tomu je Egyptské múzeum

stále jedným z najnavštevovanejších na svete a hlavnou
turistickou atrakciu Egypta. Postoj jednotlivých vládnych
garnitúr od zvrhnutia monarchie, reprezentovaných autoritárskymi prezidentmi Násirom, Sádátom a Mubarakom,
však prezieravo využíva dané možnosti najmä v snahe udržať cestovný ruch ako jeden z najväčších zdrojov príjmov
pre štátny rozpočet.
Inak tomu bolo v Iraku. Hoci založenie tamojšieho národného múzea britskou asýriologičkou Gertrudou Bellovou
v Bagdade bolo motivované podobnými záujmami, aké viedli A. Marietta v Egypte, ich osudy sa diametrálne líšia. Irak
sa nikdy nestal cieľom masového turizmu. Rozhodujúcim
bol nakoniec postoj tamojšieho diktátora Saddáma Husajna. Ten postupom času začal považovať múzejné zbierky,
zahŕňajúce sumerské, babylonské, asýrske a iné artefakty,
za osobné vlastníctvo. Zdobil si nimi interiéry svojich početných rezidencií a do múzejných objektov, ktoré dostali nové,
moderné budovy, nemali irackí občania väčšinou vôbec prístup. Preto nečudo, že pre radového Iračana sa najväčšie múzeum v krajine automaticky spájalo s nenávideným režimom
strany Baas. Logickým dôsledkom takejto situácie bolo, že
akonáhle sa režim zrútil, využili davy Iračanov niekoľkodňové mocenské vákuum na bleskové vyrabovanie všetkých múzejných objektov, vrátane Irackého múzea.
Okolnosti uvedených udalostí a výsledky ich vyšetrovaní dodnes nie sú stopercentne známe a jasné. Dostupné informácie pochádzajú väčšinou z neveľmi spoľahlivých vtedajších mediálnych zdrojov a dodnes na internete „rotujú“
v rovnakej podobe. Preto je svedectvo, ktoré podáva M. Bogdanos, zaujímavým opisom a zároveň možnou rekonštrukciou hektických májových dní v roku 2003 v centre Bagdadu,
a to aj v prípade, že autora logicky možno upodozrievať z podávania faktov v podobe, ktorá ho charakterizuje ako hrdinu
a záchrancu historických hodnôt.
V konečnom dôsledku stačilo asi štyridsaťosem hodín, aby
dav vtrhol do objektov múzea, medzitým v rozpore s medzinárodnými dohovormi využitých na vojenské účely, a odcudzil niekoľko tisíc zbierkových predmetov ako z expozície,
tak z reštaurátorských dielní a depozitárov. Pre príslušníkov
amerických ozbrojených síl pochopiteľne iracké múzeum nepredstavovalo primárny objekt záujmu, a preto trvalo ešte
ďalších niekoľko desiatok hodín, kým sa podarilo situáciu
stabilizovať a budovy zabezpečiť.
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Keď zakrátko dorazil M. Bogdanos so svojím tímom, pokúsili sa v prvom rade nadviazať spoluprácu s vedením múzea,
ktoré sa medzitým vrátilo do svojich funkcií. Tu sa vyskytli prvé problémy. Niektorí z nich boli zároveň funkcionármi
strany Baas a ako takí sa nešli „pretrhnúť“ od ochoty riešiť
zásadné otázky, tým skôr, že sa obávali o svoj vlastný osud.
Ťažkosti sa vyskytli aj pri vyhľadávaní vopred evakuovaných
artefaktov, keďže zainteresovaní zamestnanci museli pred
ukrytím predmetov prisahať na Korán, že miesto uloženia
neprezradia „neveriacim“.
M. Bogdanos nakoniec pristúpil na sériu neštandardných
riešení. Ako dovtedajší prokurátor mal predsa len bohaté
skúsenosti s vyšetrovaním, a tak za krátky čas dokázal presvedčiť niekoľko vplyvných členov múzejného manažmentu
k efektívnej spolupráci. Zdôrazňovať, že možnosť opierať sa
o podrobnú evidenciu, nebodaj digitalizovanú, vonkoncom
nebola, je asi zbytočné. Napriek tomu slávil vyšetrovací tím
relatívne úspechy. Pomocou moslimských duchovných nechali Američania v mešitách rozhlásiť všeobecnú amnestiu
pre rabovačov. Výsledkom bolo navrátenie niekoľkých tisícok ukradnutých artefaktov. Rovnako úspešne sa skončilo aj pátranie po najcennejších predmetoch. Zistilo sa, že
tieto evakuovali ešte v roku 1991 počas prvej vojny v Zálive a v mieste úkrytu, v trezoroch národnej banky, zostali až
do pádu Husajnovho režimu.
Okrem tejto hlavnej dejovej línie sa M. Bogadnos vo svojej
knihe venuje aj viacerým detailom, s ktorými sa počas svojho pôsobenia v Iraku stretol. Ťažké srdce mal predovšetkým na novinárov. Prakticky okamžite po dobytí Bagdadu sa
vo svetových médiách objavila šokujúca správa o ukradnutí 170 000 predmetov z Národného irackého múzea. Keď M.
Bogdanos pátral po pôvode tejto cifry, zistil, že ide o počet artefaktov, získaných múzeom od jeho založenia v roku 1923.
Istá novinárka si ho z neznámych príčin zamenila s počtom
ukradnutých predmetov. Vieme, že zle informujúci alebo zámerne dezinfomujúci novinár dokáže napáchať značné škody. Konkrétne tento prípad svojho času rozpútal doslova hystériu, namierenú ani nie tak proti rabovačom, ako proti americkým ozbrojeným silám. Nemám v úmysle obhajovať US
Army. Každopádne však musíme objektívne uznať, že počas
ozbrojených konfliktov je akákoľvek ochrana kultúrnych hodnôt takmer nemožná. Nerobme si ilúzie, žiadna armáda nejde do boja s tým, že ako prvý objekt v dobytom meste obsadí
múzeum. To koniec-koncov priznáva aj M. Bogdanos – veliteľ
v boji v prvom rade chráni životy svojich vojakov, eventuálne
civilistov, všetko ostatné je druhoradé.
Dá sa povedať, že manažment irackého múzea urobil v danej situácii a pri daných možnostiach maximum, a aj americkí
vojaci obsadili objekt v pomerne krátkom čase. Rabovanie sa
udialo veľmi rýchlo, dokonca pravdepodobne ešte v čase, keď
sa v múzeu pohybovali irackí vojaci. Mediálna hystéria sa teda
minula účinkom, napáchala viac škody ako osohu. Ak už niekoho musíme viniť, tak skôr politikov, ktorí konflikty rozpútavajú, ale to sa dostávame do úplne iných kontextov. Každopádne aj naše múzejníctvo má nedávne negatívne skúsenosti so zle nasmerovaným mediálnym tlakom. Stačí spomenúť
prípad požiaru hradu Krásna Hôrka, kedy sa viac ako o osud
hradu novinári zaujímali o príčiny požiaru a v konečnom dôsledku akurát napomohli nemenovanému extrémistickému
politikovi k výraznému úspechu v regionálnej politike. Iným
príkladom môže byť aj kvázi aféra bojnického brečtanu.
V publikácii Thieves of Baghdad ma zaujali aj iné skutočnosti, ktoré vyšli najavo pri vyšetrovaní rabovania v Národnom irackom múzeu a ktoré poukazovali na prácu „profesionálov“, kradnúcich konkrétne vytypované artefakty, zjavne na objednávku. Išlo najmä o sumerské pečatné valčeky.
Ich hodnota dosahuje na trhu so starožitnosťami šesťmiest-

ne sumy v dolároch. M. Bogdanos sa dokonca domnieva, že
vyslanci obchodníkov a priekupníkov archeologických artefaktov sa v Bagdade objavili už krátko pred začiatkom operácie Iracká sloboda, so zjavným úmyslom využiť chaos na získanie vzácnych predmetov. Časť z týchto drahocenných kúskov sa podarilo vďaka hraničným kontrolám získať späť
ešte predtým, ako opustili územie Iraku, značné množstvo
sa však zakrátko objavilo na čiernom, ale aj legálnom trhu
v USA, Európe či Japonsku. Opäť teda ide o boj s veternými
mlynmi, v tomto prípade s rozvetvenou sieťou obchodníkov
a pašerákov, pripravených doslova vždy a všade využiť nepokoje vo vlastný prospech. Podotýkam, že niektoré z vyšetrovacích a iných metód, použitých pri záchrane zbierkového fondu irackého múzea, ktoré M. Bogdanos opisuje, by sa
s veľkou pravdepodobnosťou dali prispôsobiť aj našim podmienkam a použiť proti domácemu nelegálnemu obchodu so
starožitnosťami.
Rovnako moju pozornosť zaujali aj zmienky o rabovaní irackých archeologických nálezísk, ktoré prebehlo v rovnakom
čase ako nájazd davu na bagdadské múzeum. Opäť išlo vo
viacerých prípadoch o cieľavedomú činnosť, pri ktorej sa páchatelia neštítili použiť napríklad bagre! To je už kategória,
ktorá sa nás dotýka viac, než by nám bolo milé. „Naši“ vykrádači síce nevykrádajú lokality s ťažkou technikou (zatiaľ),
ale ich aktivity sú nemenej rozsiahle, artefakty končia v súkromných zbierkach alebo v zahraničí a my, ktorí by sme ich
mali chrániť, sa môžeme len bezmocne prizerať. Situácia naberá na dramatickosti tým skôr, že na rozdiel od Iraku vládne na Slovensku mier a relatívna politická stabilita. Neviem,
či má zmysel vstupovať do svedomia politickým špičkám.
Iniciatíva zmeny legislatívy a najmä jej uplatňovania možno
bude musieť prísť klasicky zdola.
Popri tom sa nedá nespomenúť aj aktuálne konflikty či politické nepokoje (Sýria, Mali, Ukrajina, Egypt...), ktoré si už
doteraz vyžiadali, a obávam sa že si ešte vyžiadajú, „obete“
aj medzi kultúrnými pamiatkami. Opäť sa nám takto vracia
otázka možnosti, respektíve nemožnosti, ich ochrany pred
ničením. Na Blízkom východe situáciu navyše komplikuje
zapojenie ideológie, nepriateľskej voči čomukoľvek, čo nie je
v súlade s ňou. Smutným faktom tiež zostáva nemohúcnosť
globálnych organizácií na čele s UNESCO podniknúť týmto smerom patričné kroky. Niet sa čo čudovať, keď ani OSN
samotná nedokáže bez vojenskej pomoci mocností situáciu
ovplyvniť. Uzatvára sa začarovaný kruh, kedy násilie plodí
ďalšie násilie a popri nenahraditeľných ľudských životoch sa
ničia aj nenahraditeľné kultúrne pamiatky. Snáď by sme sa
aspoň doma, keďže nám nejde dennodenne o život, mohli
pokúsiť podobné problémy efektívne riešiť.
Súčasná situácia v Iraku nedáva veľa dôvodov na optimizmus. Fundamentalistické hnutie, známe ako Islamský štát,
má až príliš jasné, hoci priamo nedeklarované úmysly ohľadne pamiatok, ktoré podľa ich vodcov nie sú v súlade s Koránom. Iracké vojenské sily a politické autority im očividne
nestačia čeliť a cudzie mocnosti, ktoré kedysi zvrhli Husajnov režim, už v krajine prítomné nie sú. Ťažko to padne čo
i len napísať, ale pravdepodobne budeme musieť očakávať
katastrofickú kombináciu „irackého“ a „afganského“ scenára, čiže zámernú likvidáciu pamiatok z ideologických príčin
a následné, možno aj paralelné rabovanie múzeí a archeologických lokalít.
V tomto momente by som mal asi so svojím zamyslením
skončiť. Som si vedomý, že stotožňovať situáciu v Iraku roku 2003 s našou aktuálnou realitou je nemožné, pre niekoho
možno dokonca urážajúce (pre istotu sa všetkým, ktorí by
sa cítili dotknutí, ospravedlňujem). Každopádne knihu Thieves of Baghdad vrelo odporúčam každému, komu nie je osud
nášho či svetového kultúrneho dedičstva ľahostajný.
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Časopis MÚZEUM vychádza už 60 rokov
Gabriela Podušelová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
The Museum journal is 60
The year 2014 will see the already 60th issue of the Museum journal – a methodological, research and information
reviewed journal aimed at the staff of museums and art galleries. It provides a wide spectrum of information
from museology and museum management to the professional and general public. It offers a space for exchange of
information and professional discussion, mediates the knowledge of professional museum activities and informs
about the results of work by the staff of museums and art galleries.

Keď v roku 1953 vydal Sväz slovenských múzeí ako samostatnú
cyklostylovanú tlač Študijný a informačný materiál, hádam dúfal,
že tento edičný počin, ktorého hlavným cieľom bolo predovšetkým sprostredkovať informácie ako ďalej postupovať v činnosti múzeí v zmenenej politicko-spoločenskej situácii, sa postupne
pretvorí na kvalitné odborné periodikum pre zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku. Ešte niekoľko rokov trvalo, kým sa časopis Múzeum sformoval do podoby periodicky vychádzajúceho
odborného časopisu, ktorý je dnes etablovaným odborným periodikom v oblasti spoločenských vied na Slovensku.
Potreba takéhoto periodika nebola nová. Už prvé edičné počiny
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, a to vydávanie Časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1889) a Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti do istej miery naznačili, akým smerom je potrebné orientovať edičnú činnosť spolkov a iných zriaďovateľov a zakladateľov múzeí. Čas postupne ukázal, že informácie o múzeách,
ich úlohe a poslaní, ale aj o zbierkových predmetoch uchovávaných
v múzeách je potrebné posúvať ďalej, hľadať nové formy edičnej aj
publikačnej činnosti múzeí. V tom čase začal vychádzať aj Vlastivedný časopis, ktorý bol určený širokej verejnosti, s cieľom prinášať vedecky overené a pútavo spracované informácie nielen o múzeách, ale aj o ostatných súčastiach kultúrneho dedičstva. Z pohľadu dneška, keď na nás útočia informácie z každej strany sa
nám zdá počin – vydávať odborný časopis – ako málo významný.
V časoch internetu a v množstve rozličných periodík nie je periodikum, aj keď so špecifickými odbornými informáciami, žiadnou zvláštnosťou. Lenže v roku 1953, keď sa začala formovať súčasná podoba časopisu, bolo možné považovať túto skutočnosť
za priekopnícky čin. Informácií o múzeách, ochrane kultúrneho

dedičstva bolo veľmi málo. Ojedinele vychádzali publikácie o múzeách, ich zbierkach, poslaní a úlohách múzeí. V 50. rokoch 20.
storočia sa však začala činnosť múzeí a novoformujúcich a vznikajúcich galérií profesionalizovať najmä vďaka prílevu mladých
odborníkov, zväčša absolventov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rástol nielen
počet múzeí a galérií, zvyšoval sa aj počet odborných zamestnancov múzeí. Vznik odborného periodika sa stal nevyhnutnosťou aj
preto, že v roku 1950 zanikol Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Druhý ročník časopisu Sväzu slovenských muzeí v roku
1954 už vychádza pod názvom Múzeum.
Časopis si dal za cieľ pomáhať v novej začínajúcej kapitole dejín
slovenského múzejníctva. Jeho úlohou bolo prinášať fakty z domácej múzejnej praxe, uplatňovať nové formy múzejnej osvety
získané zo zahraničných skúsenosti, ale aj publikovať múzejný
materiál z terénnych a výskumných prác, študovať a propagovať ochranu zbierok, učiť múzejníkov ich evidencii, preventívnej
a odbornej ochrane, začleniť sa do vedeckého života na Slovensku. Časopis mal pôsobiť aj na širokú verejnosť a zoznamovať
verejnosť s úlohami a poslaním múzeí.
Vydavateľom časopisu bol do roku 1960 Sväz slovenských múzeí, ktorý v tomto roku ukončil nedobrovoľne svoju činnosť.
V roku 1961 sa ujal časopisu Kabinet múzejnej a vlastivednej
práce (od roku 1969 premenovaný na Muzeologický kabinet
SNM) pri Slovenskom múzeu. Časopis vyšiel už s podtitulom
Študijný, metodický a informačný materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií s prílohou Výberová muzeologická literatúra za roky 1958 a 1959. V tomto roku ďalšie čísla nahradilo
päť čísiel Zpravodaja Kabinetu muzeálnej a vlastivednej práce
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pri Slovenskom múzeu (neskôr Slovenskom národnom múzeu,
SNM) a v roku 1962 vyšli tri čísla Zpravodaja. V roku 1963 začína časopis vychádzať už pod názvom MÚZEUM a s podtitulom
Metodický, študijný a informačný materiál. Slovenské národné
múzeum bolo vydavateľom časopisu do roku 1979, keď vydávanie prevzala Ústredná správa múzeí a galérií. V roku 1989 sa časopis opäť vrátil do Slovenského národného múzea, ktoré je jeho vydavateľom až dodnes.
Časopis Múzeum postupne ustálil svoje rubriky, ktoré reagovali
na aktuálne potreby múzeí a požiadavky odbornej múzejnej obce.
Popri článkoch o histórii jednotlivých múzeí, zbierkových predmetov, nových expozíciách a výstavách, recenziách zaujímavých
publikácií, odbornom ošetrení zbierkových predmetoch a medailónoch významných múzejníkov, prinášal aj informácie o nových
právnych predpisoch pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.
Stal sa účinným metodickým materiálom pre zamestnancov múzeí a galérií a zdrojom informácií o múzeu ako pamäťovej a fondovej inštitúcií, jej úlohách a poslaní pre študentov a pedagógov
vysokých škôl. Časopis počas svojho viac ako 60-ročného pôsobenia výraznou mierou pomáhal pri vytváraní slovenskej muzeologickej terminológie a pri formovaní muzeológie ako samostatnej
vednej disciplíny.
Časopis Múzeum. Metodický, študijný a informačný recenzovaný
časopis pre zamestnancov múzeí a galérií zoznamuje aj v súčasnosti odbornú a laickú verejnosť so širokým spektrom informácií
z oblasti múzejníctva, poskytuje široký priestor na odborné diskusie, na profesionálnu výmenu skúseností medzi zamestnancami múzeí a galérií, sprostredkováva poznatky o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov
múzeí a galérií v oblasti odborného zhodnocovania a vedeckého
skúmania zbierkových predmetov, odbornej evidencie a odbornej
ochrany zbierkových predmetov, nových trendoch v múzejnej komunikácii, práci s verejnosťou, nových možnostiach prezentácie
múzeí s využitím nových médií. Vytvára priestor aj na výmenu
informácií o zahraničných múzeách a nových trendoch v oblasti
ochrany kultúrneho dedičstva.
Časopis Múzeum je o múzeách, múzejníkoch a pre múzejníkov. Od svojho vzniku je zostavovaný najmä z príspevkov múzejníkov samých. Tak je časopis vlastne svojským obrazom
výkonov múzeí a ich odborných zamestnancov a ich záujmu
o prezentovanie výsledkov svojej odbornej práce. Redakcia časopisu v súčinnosti s redakčnou radou, ktorá sa stala aktívnym
a účinným pomocníkom a spolutvorcom obsahu časopisu, sa
usiluje skvalitňovať a zvyšovať jeho obsahovú a odbornú úroveň. Aj preto sú niektoré príspevky pre odklon od hlavnej profilácie časopisu alebo aj pre nižšiu odbornú úroveň neuverejnené.

Je to však na prospech veci a v záujme rastu odbornej kvality časopisu. Tomu pomáhajú aj skutočnosti, že od roku 2013 vychádza časopis ako recenzovaný, od roku 2009 sú k článkom pripojené aj anglické abstrakty.
Snaha redakcie o vyššiu kvalitu nachádza pozitívne odozvy
aj u svojich percipientov. Rozsah dodaných príspevkov často
prevyšuje kapacitu časopisu, rastie nielen kvalita príspevkov,
ale aj záujem zo strany odborných zamestnancov múzeí a galérií publikovať v časopise. Tento fakt vedie vydavateľa k úvahám zvýšiť rozsah časopisu a ponechať aj pre budúcnosť plnú
farebnosť časopisu.
Foto: archív SNM
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Školské múzeá – školské zbierky
Daniela Oravcová, UNIVERZITA KONšTANTÍNA FILOZOFA, NITRA
School museums – school collections
The present day museums in Slovakia had their predecessors in school collections which had been formed at the
first schools. They played an important role in the history of the Slovak museology. In Slovakia the school museum
is not very developed yet, in spite of the fact that it has been very important in the education of pupils. In some
countries, however, there are big school museums competing, with their collections and educational activities, with
the activities of the classical museums. Among them is, undoubtedly, Poland which has almost 500 school museums.
V záujme zvyšovania úrovne edukácie sa v súčasnosti hľadajú nové metódy a formy podporujúce efektívne osvojovanie si vedomostí a prinášajúce všestranný rozvoj osobnosti. Ako jedna z alternatív terénneho vyučovania vystupuje
do popredia i edukácia v múzeu či v inej pamäťovej inštitúcii. Múzeum môže byť účinným nástrojom pre podporu
vzdelávania, pokiaľ vieme využiť jeho potenciál. Aj školské múzeá, hoci nehovoríme o múzeách v zmysle zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., majú v tomto smere čo ponúknuť.
Podľa Roberta A. Stradlinga predstavuje školské múzeum
„zbierku predmetov, dokumentov, fotografií a pod., ktoré zozbierali študenti, ich rodičia, učitelia. Zozbierané predmety sú zhromaždené v škole, popísané a zapísané v katalógu
a ak je to možné, aj vystavené na svojom zvláštnom mieste“
(Stradling, 2001, s. 124). Autor tiež zdôrazňuje potrebu zainteresovať do tvorby zbierky múzea celú školu, učiteľov, študentov a v neposlednom rade aj rodičov či absolventov školy. Školské múzeá a ich zbierky obsahujú prevažne predmety
z regiónu, v ktorom škola pôsobí, spracúvajú lokálnu históriu
v pozadí histórie školy.
Význam školských múzeí spočíva v zážitkovom stretnutí sa
žiaka s predmetom. Popri obyčajnom prednášaní učiva je
školské múzeum to, čo žiakovi pomôže k lepšej fixácii učiva
prostredníctvom autentických predmetov. Umožňuje žiakom vytvoriť si subjektívny obraz o mieste, kde žijú, podporuje vytváranie vzťahu mladých ľudí k nemu a rozvíja patriotizmus, čím napomáha formovať občiansku spoločnosť.
Participácia študentov je možná nielen pri práci na tvorbe
múzea, ale aj pri jeho prevádzkovaní, napr. formou zbierania predmetov do múzea, ich študovaním a popísaním,
sprevádzaním návštevníkov s výkladom, ktorý si študenti
pripravili sami. Tým si rozšíria svoje vedomosti, schopnosť
analyzovať a interpretovať písomné, vizuálne aj materiálne
pramene.

tvorov prírody. Aj vďaka nim vznikli mnohé zbierky na školách s geologickými, botanickými a so zoologickými predmetmi. Tie boli označované ako „matematické múzeá“.
Zbierky spočiatku plnili funkciu učebných pomôcok, ktoré
pomáhali študentom pri edukácii v škole. Neskôr sa ich počet
zväčšoval až natoľko, že škola vytvorila jednotlivé oddelenia,
napr. historické, zemepisné, prírodopisné. Pokiaľ boli učebnými pomôckami, neboli prístupné verejnosti, zmena nastala po ich rozšírení a vytvorení jednotlivých oddelení, kedy sa stali prístupné aj pre verejnosť. V archívnych materiáloch sú takéto oddelenia kabinetných zbierok uvádzané ako
múzeá s rôznym zameraním, t. j. historické múzeum, prírodovedné múzeum, matematické múzeum, filologické múzeum a iné. Tiež môžeme nájsť označenie takýchto zbierok ako
„učebné pomôcky“, či „zbierky“. Až do 80. rokov 19. storočia
sa medzi nimi nerobili rozdiely. Jedinú výnimku tvorili zbierky numizmatické, mince a medaily, ktoré sa od začiatku radili do samostatnej skupiny označovanej ako „zbierka starožitností“. Jednotlivé oddelenia mali určených svojich správcov –
kurátorov/kustódov, podobne, ako je tomu dnes. Bol to člen
učiteľského zboru, ktorý bol touto funkciou poverený na jeden rok. Spolupracovníci v školských múzeách sa neskôr sta-

História školských múzeí
Zakladanie školských zbierok súviselo s rozvojom prírodných
vied na území Slovenska. Významným bol rozmach baníctva,
zakladanie banských ústavov a škôl, kde vznikali a rozvíjali
sa prírodné vedy. Na prelome 18. a 19. storočia sa zbieraniu
mineralogických a botanických predmetov, nielen na území
Slovenska, ale aj v zahraničí, venovali hlavne študenti a učitelia. Tieto zbierky si vymieňali medzi sebou, poskytovali inštitúciám a múzeám. Záujem vzrástol aj o geológiu, zoológiu
a o exaktné vedy. Vedecky zameraní pedagógovia na školách
a vzdelanci sa začali orientovať na zbieranie neobyčajných vý-

Školské múzeum ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach.
Foto: D. Oravcová
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li majiteľmi vlastných múzeí alebo vedeckými pracovníkmi
v muzeológii príbuzných odboroch.
Medzi prvé školské kabinetné zbierky sprístupnené aj verejnosti patrili zbierky Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
konkrétne kabinet zbierok banskej techniky a nerastov – fyzikálne múzeum. Podnecovateľ vzniku tejto zbierky bola Viedenská dvorská komora, na príkaz ktorej grófsky komorný
úrad zostavil pre školu zbierku. Počet zbierkových predmetov
múzea na konci 18. storočia bol 17 400 kusov. Radí sa medzi
prvé múzeá technického zamerania v Európe a bolo vyhľadávaným nielen pedagógmi, odborníkmi a študentmi z rakúsko-uhorskej monarchie, ale i zahraničnými bádateľmi. Toto múzeum bolo prvé v „múzejno-zberateľskej aktivite s náučno-didaktickým významom“.
Podľa zachovanej písomnej zmienky z roku 1769 môžeme
medzi druhé zaradiť matematické múzeum zriadené v jezuitskom, neskôr premonštrátskom, gymnáziu v Košiciach.
Jeho zbierky patrili medzi najväčšie a na jeho prevádzku sa
ročne použilo 400 zlatých. Gymnázium vlastnilo aj chemické a prírodopisné zbierky, na ktoré sa používalo 180 – 200
zlatých ročne. Ako uvádza Eugen Sabol v článku Zbierky košického gymnázia, múzejný charakter mala len zbierka mincí
a medailí, ostatné zbierky boli v archívnych správach len uvádzané ako múzeá. Napriek tomu sa tu prejavovala myšlienka múzejníctva vo väčšom rozmere, ako na ostatných školách
v Uhorsku. Bolo to hlavne tým, že vyučujúci na gymnáziu
patrili aj k členom košického muzeálneho spolku a pričinili sa
o vznik múzea v Košiciach.
Medzi najstaršie školské kabinetné zbierky radíme aj prírodovedné a historické zbierky gymnázia v Prešove, ktoré
začali vznikať v roku 1773. Ďalšie školské zbierky, predchodcovia múzeí, vznikali až v 19. storočí. V tomto období
sme podľa dostupnej literatúry našli 38 školských zbierok.
Zbierky prírodovedného oddelenia evanjelického gymnázia v Banskej Štiavnici vznikli v roku 1845 a o rok neskôr
venoval Fridrich Hazslinsky prírodovedné zbierky evanjelickému kolégiu v Prešove. Neskôr pribudla aj historická
zbierka. Prešovské kolégium sa radí medzi najrozsiahlejšie počtom zbierok. V roku 1912 malo 30 216 predmetov
v oboch oddeleniach. V roku 1850 vznikla prírodovedná
a historická zbierka Vyššej reálky v Bratislave, o rok neskôr vznikli prírodovedné zbierky v rehoľnom gymnáziu
v Komárne. Prírodovedné a historické oddelenie vzniklo aj
na gymnáziu v Levoči v roku 1852 a v roku 1853 vznikli rovnako zamerané zbierky v Rimavskej Sobote. Základy
prírodovedeckých zbierok v učiteľskom ústave v Košiciach
boli položené v roku 1856. V roku 1858 vznikli prírodovedné zbierky na reálke v Košiciach, prírodopisné, historické a národopisné oddelenia v evanjelickom gymnáziu
v Spišskej Novej Vsi a zbierky gymnázia v Skalici. V roku
1862 vznikli zbierky evanjelického slovenského gymnázia
vo Veľkej Revúcej, ktoré založil Ľudovít A. Reuss darovaním 500 kusov minerálov. Gymnázium v Leviciach založilo
svoje zbierky v roku 1863, v roku 1865 vznikajú prírodovedné a historické zbierky na gymnáziu v Sabinove. Gymnázium v Nitre zakladá svoje zbierky po vzore ostatných
škôl v roku 1867.
V 70. rokoch 19. storočia nastal na území Slovenska v kultúre vzostup, čo sa prejavilo aj v oblasti múzejníctva. Vznikali nové múzeá v celom Uhorsku, vznikla aj Slovenská
muzeálna spoločnosť a stále pribúdali nové školské zbierky. V roku 1869 vzniklo prírodovedné oddelenie Učiteľského ústavu v Lučenci a mineralogická zbierka S. Reussa
gymnázia v Kláštore pod Znievom. O rok neskôr aj v reálke v Kremnici, Levoči a na gymnáziu v Lučenci. Aj Učiteľský ústav v Bratislave založil prírodovedné oddelenie v roku 1871.

Evanjelické lýceum v Bratislave, kde pôsobil Matej Bell ako
rektor, disponovalo numizmatickou zbierkou, ktorá mala
okolo 17 000 mincí a medailí. Obsahovala mince od antiky
až po 19. storočie, čo bolo zriedkavé z hľadiska úplnosti a zloženia. V archeologickej časti zahŕňala predmety aj z Egypta.
Podľa archeologičky Dr. Ľudmily Kraskovskej je zbierka bratislavského lýcea „posledný zachovaný príklad školskej zbierky 19. storočia“(Cintulová, 1992, s. 26). Dnes sa nachádza
v zbierkach SNM v Bratislave a vo vlastníctve Evanjelickej
cirkevnej obce v Bratislave.
Rok 1880 je rokom vzniku prírodovedného oddelenia zbierok Učiteľského ústavu v Leviciach. Kabinetné zbierky
evanjelického lýcea v Kežmarku nie sú presne datované, ale
pravdepodobne vznikli približne v tomto období, nakoľko
do roku 1881 (vznik Karpatského múzea v Poprade) nahrádzali funkciu múzea na Spiši. Obsahovali zbierky prírodovedné, numizmatické a neskôr aj filologické a zbierky dejín
umenia. V roku 1881 vznikli aj prírodovedné zbierky Vyššej
dievčenskej školy v Levoči. V roku 1883 boli položené základy kabinetných zbierok na Vyššej dievčenskej škole v Bratislave a v Banskej Bystrici a v roku 1886 vzniklo historické
oddelenie kabinetných zbierok na gymnáziu v Trnave. Jeho
zbierky v prírodovednom oddelení majú svoj pôvod v skoršom období.
Nasledujúce obdobie, 90. roky 19.storočia, bolo obdobím príprav na oslavy tisíceho výročia príchodu Maďarov
do Karpatskej kotliny. K oslavám milénia boli usporiadané
historické výstavy, ktoré priaznivo pomohli v rozvoji múzejníctva. Panovníci začali prejavovať zvýšenú starostlivosť
o múzeá. V tomto období končí zakladanie školských zbierok vzhľadom na to, že sieť múzeí je už rozvinutá omnoho viac. Školské zbierky v mestách, kde vznikali múzeá ako
prvé, prestali zastávať funkciu múzeí a opäť plnili len edukačnú funkciu.

Školské múzeá v súčasnosti
Školy disponujú určitým materiálom potrebným na výučbu prírodopisu, zemepisu, no tie sú uložené v kabinetoch
a vynášané len v prípade potreby na hodiny. Tradícia školských múzeí zameraná na históriu školy prepojenú s dejinami mesta, obce a významných osobností školy na Slovensku chýba. Pri našom výskume sme ale našli pár škôl
v Nitrianskom kraji, ktoré si vytvorili vlastné múzeá a je
možné, že sa nachádzajú aj v iných regiónoch. Bohužiaľ,
vzhľadom k ich slabej propagácii nie je jednoduché nájsť
ich v médiách.

Základná škola s materskou školou v Mani
V Základnej škole s materskou školou v obci Maňa sa nachádza národopisná expozícia, ktorá je v adresári evidovaných múzejných zariadení na Slovensku vypracovanom
SNM ku dňu 22.10. 2012 zapísaná ako školské múzeum.
Vznikla ako súčasť projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na pokusné overovanie organizácie, foriem
i obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl. Expozícia sa skladá z piatich častí: Máňanské kroje a textílie,
Sedliacka izba, Hospodársky dvor, Spracovanie textilných
plodín a Drevené hračky.

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
v Komjaticiach
Školským múzeom sa môže pochváliť aj Základná škola
s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach. Škola touto zbierkou predmetov podporuje zážitkové učenie.
Medzi zbierkami sú predmety od paleolitu až po súčasnosť.
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Disponujú dokonca skutočnými archeologickými nálezmi.
Tieto najstaršie predmety pochádzajú z vykopávok uskutočnených v 70. rokoch 20. storočia dvoma miestnymi nadšencami histórie (učiteľ Gálik a Podhorec) a z výskumov
archeologického ústavu SAV. K zbierke dopomohli aj obyvatelia obce, rodičia žiakov, ktorí priniesli predmety, ktoré doma našli a stali sa tak spolutvorcami múzea. Darované predmety sú opatrené darovacími listinami. V múzeu sú
predmety ako pazúrik, mäkkýše zo štvrtohôr, zub a kosti
z mamuta, nádoby z eneolitu a z doby bronzovej, kopy korýtok škebľe rybničnej. Súčasťou zbierky sú i mladšie predmety, ako nočník grófskych dcér z Komjatíc, zreštaurované
lavice z budovy starej školy, zvon z obdobia života Ondreja
Cabana, miestneho kňaza a národného buditeľa. Najstaršie predmety sú označené popisnými textami, tie mladšie ešte čakajú na spracovanie. Exponáty sú nainštalované
v dejepisnej učebni, v ktorej sa využívajú aj viac ako storočné lavice a na výučbu dejepisu slúži aj moderná technika v podobe premietacieho zariadenia. Snahou zakladateľky učebne je prerobiť triedu v dobovom duchu, aby dýchala historickou atmosférou a deti sa tu cítili ako v pôvodnej
starej škole. Múzeum je prístupné nielen žiakom školy, ale
aj širokej verejnosti. Škola usporadúva rôzne podujatia dejepisného charakteru ako Deň starej matere s tradičnými
jedlami a s remeselníkmi, Hračky starých rodičov, Dejepisné kvízy či archeologické vykopávky vopred zakopaných
predmetov. Zaujímavý je Historický projekt, na ktorom
pracujú žiaci spoločne s rodičmi a vytvárajú makety historických budov, predmetov, ktoré potom slúžia k edukácii na predmetoch. Takto boli zhotovené makety veterného
mlyna, veľkomoravskej osady, gilotíny a iné, ktoré sú tiež
prezentované v múzeu.

Základná škola Jána Amosa Komenského
v Tvrdošovciach
Otvorením dejepisnej učebne sa nechala inšpirovať aj Základná škola Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach. Škola disponuje historickou učebňou už od 17. júna 2004, kedy
dostala čestné pomenovanie podľa patróna školy Jána Amosa Komenského. Od 1. septembra 2012 bola učebňa premiestnená a preinštalovaná do nových priestorov, ktoré pôvodne slúžili ako šatne. Nachádza sa vo vstupných priestoroch školy v otvorenom priestore, kde ju môže vzhliadnuť
každý návštevník školy. Slúži ako súčasť vyučovania dejepisu a pri oslavách výročia J. A. Komenského. Okrem lavíc,
kalamárov a počítadiel obsahuje aj historické učebnice, ktorú sú darom od Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF). Historická učebňa má vo svojom
zbierkovom fonde aj predmety etnografického charakteru,
ako sú kolovrátok, keramika a odev. Predmety slúžia k názornej ukážke pri vyučovaní.
Nakoľko učebňa nesie názov „Výstavná sieň J. A. Komenského“, nachádza sa v nej i mnoho predmetov opisujúcich jeho
život, jeho fotografie a významné diela.
Škola disponuje i Vlastivednou učebňou vytvorenou 20.
mája 2005 a finančne podporenou nadáciou Orange. Ide
o priestor určený pre vyučovanie dejepisu žiakov. Učebňa
obsahuje jednotlivé dominanty období od doby kamennej
po vznik prvej Československej republiky. Žiaci si na vlastnej koži skúšajú život v rekonštrukcii jaskyne, v dobe bronzovej, železnej, na Veľkej Morave, na stredovekom hrade,
počas fungovania Uhorska a iné. Vyučovanie prebieha zážitkovou formou, pričom pri každom období majú pripravené
rôzne úlohy, ktoré plnia: vyrábajú hlinené Venuše, odtláčajú prírodniny do hliny, skúšajú prácu na hrnčiarskom kruhu
a tkáčskom stave. K obdobiu stredoveku si žiaci pripravujú
inscenáciu s kostýmami. Ku každému obdobiu sa viažu in-

teraktívne učebné pomôcky, ktoré im majú napomôcť k lepšiemu kódovaniu získaných poznatkov.
Zábery z dejepisnej učebne nájdete na stránke školy: http://
www.zatvrdosovce.edu.sk/albumy1213/historicka/index.
htm.

Školské múzeá v zahraničí
V niektorých krajinách trend zriaďovania školských múzeí pretrval od 15. storočia až dodnes. Zo susedných krajín
je vhodné spomenúť školské múzeá v Poľsku a v Maďarsku.
V Maďarsku ich môžeme nájsť niekoľko. Napríklad školské
múzeum v meste Hajdúszoboszló, ktoré sa zameriava na významnú osobnosť obce, učiteľa a politika Pavla Gönciho. Jeho život a dielo je vsadené do regionálnych dejín. V obci Albertfalva sa nachádza školské múzeum dokumentujúce každodenný život v škole. Medzi jeho exponáty patria školské
fotografie od roku 1896, matriky študentov od roku 1915,
nákresy pôdorysu školy, zošity, učebnice, vysvedčenia, diplomy, písacie potreby a iné. Významné školské udalosti sú spracované na tablách.
Najlepším príkladom školských múzeí v blízkom okolí našej krajiny je však Poľsko. Nachádza sa tu skoro 500 školských múzeí, ktoré obsahujú približne 111 000 exponátov.
Takéto múzeá majú základné, stredné aj vysoké školy. Venujú sa histórii miestnej školy na pozadí obce a regiónu.
Väčšina škôl má vytvorenú aj pamätnú izbu venovanú významnej osobnosti, respektíve udalosti v regionálnych dejinách. Tieto múzeá sú využívané v procese edukácie žiakov na hodinách regionálnej výchovy a histórie. Do tvorby
väčšiny z nich boli zapojení žiaci spolu so svojimi učiteľmi,
žiaci sú aj lektormi v týchto múzeách, podieľajú sa na dokumentácii a celkovom chode múzea. Niektoré z týchto múzeí sa špecializujú na predmety, ktoré sú významné pre región. Napr. múzeum píšťaliek na strednej škole v Gwizdalach (Szkolne Muzeum Gwizdka w Gwizdałach).
Vzniklo v roku 1999 a k jeho exponátom patria historické dychové nástroje a píšťaly z celého sveta. Múzeum bolo
vyhlásené za turistickú atrakciu v turistickom atlase Poľska a je uvedené aj v encyklopédii neobyčajností a rekordov Poľska. Pravidelne organizuje workshopy venujúce sa
výrobe hlinených píšťaliek.
Ďalším pozoruhodným múzeom je múzeum mliekarstva
v potravinárskej škole v Rzeszów (Muzeum Mleczarstwa).
Bolo založené v roku 1953 pri príležitosti 50. výročia školy
a slúži ako učebná pomôcka pre žiakov školy. Jeho zbierky
sú rozsiahle od historických zbierok prístrojov a nástrojov
používaných vo výrobných procesoch po školské tablá, pečiatky, staré osnovy a zošity. Múzeum sa zapája do európskeho dňa múzeí a galérií, kedy je otvorené do neskorých
nočných hodín.
Izba dávnych automobilov v meste Krosno (Czar dawnych pojazdów – Muzealna Izba Motoryzacji w „Mechaniku“ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie) patrí tiež k špecializovaným školským múzeám zameraným na rekonštrukcie
starých vozidiel v rámci záverečných prác študentov. Vznikla v roku 1992 a na jej vzniku sú podpísaní žiaci, učitelia i rodičia. Vozidlá a motocykle boli nájdené za rôznych okolností
– odpadky, podkrovie, stodoly. Zbierka má teraz viac ako 80
vozidiel, neustále rastie a všetky vozidlá sú pojazdné.
Školské múzeum vytvorené na odevnej škole v Tarnowskich
Górach (Zespół Szkół Odzieżowych w Tarnowskich Górach) disponuje špeciálnymi priestormi v podkroví školy, kde boli nainštalované exponáty a vytvorené školské múzeum. Všetky
exponáty sú inventarizované a uložené v rámci jednotlivých
oddelení. Podávajú informácie o histórii regiónu, tradíciách
a kultúre. Múzeum slúži k výučbe dejín odievania, výroby
odevov a regionálnych prvkov na odevoch.
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Popri špecializovaných školských múzeách sa v Poľsku nachádzajú aj tradičné školské múzeá sústreďujúce predmety
z histórie školy, mesta, obce a regiónu. Väčšina z nich bola
založená pri oslave významného výročia školy.
Z uvedených príkladov je zrejmé, o čo efektívnejšie sa s fenoménom školského múzea pracuje v susednom Poľsku. My
sme sa zamerali na Poľsko, no po hlbšom pátraní by sme našli podobné múzeá aj v Českej republike či v Nemecku, kde
sa formovali na učiteľských podujatiach a výstavách. Niektoré z nich kvalitou svojej činnosti konkurujú regionálnym, mestským a obecným múzeám. Nie sú len súčasťou
škôl, ale sú prístupné širokej verejnosti a spracúvajú regionálne dejiny.
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POZVÁNKA

Žilinský samosprávny kraj
Považské múzeum v Žiline
Vás pozývajú do novej expozície

´
MUZEUM
D OPRAVY

Rajecké Teplice

v budove železničnej zastávky v Rajeckých Tepliciach
otvorené: utorok – nedeľa 9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 hod.
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Študijný pobyt v Rumunsku
Katarína Očková – Lucia Segľová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE
Study stay in Romania
In October 2013 curators from the Slovak National Museum in Martin accomplished a study stay in selected
open air museums in Romania with the aim to establish international cooperation in research, documentation,
implementation and presentation of ethnographic open air museums, with a special emphasis on technical buildings.
The project was supported by the Research and Development Agency and will continue in 2014 by the running of
a study stay in Slovakia for curators from the Museum of Traditional Folk Civilization in Sibiu, accompanied by an
international professional seminar.
Rumunsko, jedna z najchudobnejších krajín Európskej únie,
sa stále častejšie stáva turistickou destináciou. Napriek našej, do veľkej miery spoločnej rakúsko-uhorskej histórii, sú
na Slovensku znalosti a predstavy o tejto nádhernej balkánskej krajine povrchné. V oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a múzejníctva je pre nás táto krajina obzvlášť inšpirujúca, najmä v záujme o dokumentáciu a ochranu technických výrobných zariadení v jednom z najväčších európskych
múzeí v prírode – Múzeu tradičnej ľudovej kultúry (Muzeul
Civilizatiei Populare Traditionale), ktoré je súčasťou Národného múzejného komplexu ASTRA (Complexul Naţional
Muzeal ASTRA) v Sibiu.
Nadviazanie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu,
dokumentácie, stavebnej realizácie a prezentácie tradičných
obytných a technických objektov predindustriálneho obdobia, ako aj v oblasti problematiky vytvárania genofondov
tradičných poľnohospodárskych plodín a domácich zvierat
s rumunskými múzeami v prírode boli preto hlavnými cieľmi projektu Slovenského národného múzea v Martine (SNM
v Martine), ktorý bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV).
V októbri 2013 absolvovali kurátorky Múzea slovenskej dediny a Múzea rómskej kultúry na Slovensku týždenný študijný pobyt v Múzeu tradičnej ľudovej kultúry v Sibiu. Súčasťou študijného pobytu boli exkurzie najmä do Múzea vinohradníctva a ovocinárstva v Golesti (Muzeului Viticulturii
şi Pomiculturii Goleşti), prehliadka historického mesta Sibiu s niektorými ďalšími múzeami a výjazd do pastierskych
osád v okolí Sibiu.

Národný múzejný komplex v Sibiu ASTRA
Podobne ako komplex Slovenského národného múzea v Martine, aj komplex múzeí ASTRA je tvorený štyrmi etnografickými múzeami1. Jeho história siaha do začiatku 20. storočia,
kedy bolo múzeum založené z národnej zbierky v mestskom
centrálnom parku. Prvý objekt prezentovaný vo voľnej prírode bol originál studne z Poiana Sibiului, ktorá bola situovaná
pozdĺž zlatníckej dielne z horského regiónu Apuseni. Cieľom
múzea bolo prezentovať sídelný vývoj a štruktúru vidieckeho
prostredia, obydlia, zamestnania, obchod, remeslá a tradičné
hospodárske výroby.
Základy múzea v prírode boli položené o polstoročie neskôr
a vychádzali z iniciatívy Cornela Irimieho. Ako sídlo múzea
v prírode bola vybraná obľúbená oddychová prímestská zóna
Dumbrava Sibiului. V roku 1963 sa začal realizovať projekt
výstavby Múzea tradičných výrobných techník. Základom
budovania múzea bolo nájsť čo najvzácnejšie a najreprezentatívnejšie pamiatky tradičných výrobných techník a postupov z celej krajiny. Štyri hlavné budované tematické expozič-

Ľudová architektúra v Múzeu ovocinárstva a vinohradníctva
v Goleşti. Foto: K. Očková

né sektory boli rozdelené do množstva menších podskupín.
Rozdiely boli naznačené výrobným procesom, založeným
na jednotlivých výrobných technikách a postupoch, zariadeniach a nástrojoch. Od roku 1970 sa výmenou generácií kurátorov múzea pozmenili aj prístupy v tvorbe expozície múzea
v prírode. Z prioritne materiálneho zamerania na technické
objekty a postupy tradičnej výroby sa orientácia posunula
na komplexné modelovanie historicko-sídelného prostredia,
vývoj obydlia, spôsob života a duchovnú kultúru v celkovom
ponímaní tradičnej ľudovej kultúry.
V súčasnosti múzeum obhospodaruje plochu 96 hektárov a je
tak jedným z najväčších múzeí v prírode v Európe. Permanentná expozícia obsahuje 400 zbierok ľudovej architektúry, vrátane sakrálnych stavieb (drevených kostolov), usadlostí a technických zariadení na ploche 40 hektárov. Ročne múzeum navštívi približne 270 000 návštevníkov. Od roku 2007
expozícia pozostáva z: a) 65 zariadení na tradičnú priemyselnú výrobu; b) 20 objektov rôznych odvetví získavania obživy,
zahrňujúc rybárske objekty, pastierske sezónne a stále objekty, objekty a ohrady pre hovädzí dobytok a ovce, pivnice
na víno a ovocie, pálenice, bane na zlato; c) 37 usadlostí (vrátane pastierskych, poľnohospodársko-pastierskych a remeselníckych); d) 3 pamiatok z oblasti tradičnej dopravy (člny
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a kompy). Z uvedených pamiatok tvoria najreprezentatívnejšiu skupinu zariadenia tradičnej priemyselnej výroby, ktoré
tvorí: 36 zariadení na spracovanie potravy, 6 zariadení drevárskeho priemyslu, 17 zariadení textilnej výroby, 1 expozícia baníctva, 1 zariadenie metalurgickej výroby. Okrem toho
sa v areáli nachádzajú tematické interiérové expozície – expozícia rozšírených variantov lisov a expozícia zbierok dopravy a transportu. Niektoré z technických zariadení boli od počiatkov múzea využívané na ukážky nepretržite, niektoré len
príležitostne počas špecializovaných podujatí alebo filmovania. V areáli sa nachádza aj exteriérová galéria moderného
umenia. Múzeum každoročne usporadúva niekoľko prezentačných podujatí s ukážkami tradičnej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.

Čo nás obzvlášť zaujalo?
Zbierka objektov múzea zobrazuje rôznorodosť variantov technických stavieb a zariadení a ich rozšírenie v Rumunsku. Zároveň predstavuje varianty, ktoré v podmienkach budovania múzeí v prírode na Slovensku (najmä v 70.
a 80. rokoch) v teréne už neexistovali. Neoceniteľný prínos
nadobudnutých skúseností z prehliadky múzeí a Rumunska je v kontexte prezentovanej tradičnej stavebnej kultúry oblasti Karpát a Balkánu, nakoľko je zastúpená najširšia škála objektov zo stavebných materiálov hlina, kameň
a drevo. V svojráznej karpatsko-balkánskej oblasti Rumunska sa v jednom regióne prelínajú prvky, ktoré sú na Slovensku zastúpené s veľkým geograficko-klimatickým rozdielom v značne vzdialených regiónoch severu a juhu krajiny.
Na príklade obce Răşinari, jednej z pastierskych osád v okolí
Sibiu, sa dalo priamo v teréne sledovať prelínanie vinohradníctva a pastierstva. Pre odbornú i laickú verejnosť je zbierka Múzea tradičnej ľudovej kultúry v Sibiu unikátna v zastúpení rôznych typov konštrukcií, regionálnych variantov
a časového zaradenia v predstavenej škále objektov ľudovej
architektúry a tradičnej stavebnej kultúry vo všetkých výrobných odvetviach, ktorým sa človek venoval od počiatku svojej existencie, od štádia lovu a zberu až po vlastnú
tvorbu a jej zdokonaľovanie novými technológiami a využitím zdrojov energie. Nejeden odborný pracovník výrazne
ocení zastúpenie variantov hydraulických zariadení, veterných mlynov, zariadení na spracovanie textilu (valchy a tzv.
drasty na plstenie vlny a ďalej spracovanie súkna ubíjaním,
trením a parením), ako aj celú škálu zariadení využívaných pri spracovaní živočíšnych a potravinových produktov
a rôznych materiálov. Systematické budovanie zdôrazňuje aj rôznorodé zastúpenie variantov pokladania strešných
šindľových, slamených a prútených krytín, v spôsobe sanácie drevených konštrukčných prvkov, situovaním usadlostí,
variantmi drobnej architektúry, agro a zooexpozíciou.

Nórsky finančný mechanizmus – veľká výzva,
veľké zmeny
Partnerskému rumunskému múzeu v prírode sa v posledných rokoch darí úspešne využívať granty Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). Práve v kontexte výmeny skúseností majú rumunské projekty potenciál tvoriť príklad
dobrej praxe aj pre slovenské múzeá. Slovenský riešiteľský
kolektív projektu sa oboznámil s dokumentáciou a archívmi, depozitármi zbierok, s konzervátorskými a reštaurátorskými laboratóriami, ktoré sídlia v novovybudovanom
Centre reštaurovania a konzervovania etnografického dedičstva. Moderné centrum bolo vybudované v rámci grantu NFM v rokoch 2009 – 2010. Centrum sa špecializuje
na konzervovanie a reštaurovanie zbierok zo základných
materiálov kov, drevo, keramika, textílie, koža. Zároveň plní

funkciu profesionálneho strediska konzervovania a reštaurovania hmotného kultúrneho dedičstva pre okolité regióny
Rumunska s možnosťou objednania školenia v seminárnej
miestnosti s kapacitou 80 osôb. Okrem vybudovania konzervátorského a reštaurátorského strediska s najmodernejším vybavením podľa štandardov súčasnej múzejnej ochrany zbierok bolo v rámci nórskeho projektu zreštaurovaných
45 zbierkových predmetov maľovaného nábytku a múzeum
podľa pôvodnej koncepcie z roku 1963 pokračovalo v budovaní ďalších objektov. Na pôvodných miestach sa demontovalo, následne previezlo a v areáli múzea znovu postavilo 6
usadlostí tradičného staviteľstva. V areáli múzea sa v rámci projektu konzervovalo 26 objektov tradičného staviteľstva povrchovým hydrofóbnym vodeodolným prostriedkom
a 350 metrov dlhým odvodňovacím systémom sa prepojila
kanalizácia múzea v prírode s kanalizáciou mesta Sibiu. Ako
samotné vedenie múzea zdôraznilo, na projekty uvedeného
rozsahu je z prostriedkov samotného grantu najímaný projektový manažér – špecialista.
Projektová manažérka predstavila aj ďalší v súčasnosti realizovaný projekt z grantov NFM, ktorý užšie prepojí činnosť
múzea v prírode s Múzeom sedmohradskej kultúry (ďalším
z múzeí ASTRA komplexu). V plánovanej novej vstupnej
a výstavnej budove múzea v prírode bude expozíciou a pravidelnými výstavami začínať tzv. chodník národností, približujúci multikultúrnu minulosť regiónu.
Okrem prehliadky samotných depozitárov múzea, bolo ďalej predmetom záujmu slovenských kurátoriek štúdium
technicko-architektonickej dokumentácie zbierkových objektov múzea, rodné listy, druhostupňová odborno-analytická evidencia, resp. katalogizácia zbierok, konzervátorské
a reštaurátorské listy zbierok, fotodokumentácia demontáže objektov ľudového staviteľstva in situ a ich rekonštrukcie v múzeu v prírode, ďalšia dokumentácia zbierkových objektov (denníky, spisy, plány) a tematicko-urbanistická štúdia stavieb múzea v prírode.
Štúdium dokumentácie naznačilo rozdiely v prístupe rumunských a slovenských etnografov pri budovaní múzeí v prírode spôsobené aj oveľa dlhším prežívaním tradičných technológií na území Rumunska. Pri výmene skúseností v otázkach
prezentácie a marketingu bola výrazne prítomná snaha rumunských kolegov prezentovať stále živé tradičné postupy
a technológie ako ekonomicky zaujímavé pre západného či
mestského konzumenta. Napríklad v rámci rumunsko-francúzskeho projektu prešli miestni výrobcovia potravín, ktorí sú dôležitou súčasťou pravidelných podujatí múzea, marketingovým školením o spôsoboch predaja orientovaných
na zdravý a ekologický životný štýl.
V rámci študijného pobytu boli v programe aj exkurzie
do Múzea vinohradníctva a ovocinárstva v Golesti, niektorých ďalších múzeí v Sibiu a pastierskych dedín v jeho okolí.
Pokračovaním spoločného projektu je pobyt rumunského kolektívu na Slovensku v roku 2014, ako aj spoločný medzinárodný odborný seminár o technických stavbách v rovnakom
čase.
POZNÁMKY
1
Národný múzejný komplex ASTRA (Transylvánska spoločnosť
rumunskej literatúry a ľudovej kultúry) v Sibiu je okrem múzea v prírode tvorené Múzeom všeobecnej etnografie Franza
Bindera (zamerané najmä na prezentáciu mimoeurópskych
kultúr), Múzeom sedmohradskej kultúry (prezentujúce ľudovú kultúru rôznych etník Sedmohradska) a Múzeom etnografie a ľudového umenia sedmohradských Sasov Emila Sigerusa. Dostupné na internete:<http://www.muzeulastra.ro/pdf/
cnm%20ASTRA%20en%20-%20ASTRA%20NATIONAL%20
MUSEUM%20COMPLEX.pdf>.
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Priestor Fiľakovského hradu počas
festivalu. Foto: archív redakcie

Festival múzeí Slovenska
v Hradnom múzeu vo Fiľakove
Ingrid Hričovcová, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
Festival of Slovak Museums in the Castle Museum in Fiľakovo
The 16th of June 2014 was the day of the 11th year of the Festival of Slovak Museums which took place in Fiľakovo.
It was run by the Union of Museums in Slovakia, the Castle Museum in Fiľakovo with its branch operations the
Municipal Homeland Museum and the Novohrad Museum and Art Gallery in Lučenec.
Dňa 16. júna 2014 privítalo mesto Fiľakovo účastníkov 11.
ročníka Festivalu múzeí Slovenska. Organizátormi tohto podujatia bol Zväz múzeí na Slovensku, Hradné múzeum vo Fiľakove s pobočkou Mestské vlastivedné múzeum a Novohradské
múzeum a galéria v Lučenci.
Na nádvorí hosťujúceho Hradného múzea vo Fiľakove prezentovalo pre širokú odbornú aj laickú verejnosť svoje činnosti,
expozície, výstavy a ďalšie aktivity 33 členských múzeí zo Slovenska a skoro 220 múzejných pracovníkov. Slávnostné otvorenie sa začalo o 10.45 hod. príhovormi organizátorov festivalu.
Ako prvý mal príhovor riaditeľ hosťujúceho múzea Mgr. Attila
Agócs, po ňom nasledovali príhovory predsedu ZMS PhDr. Petra Hyrossa, ako aj ďalších hostí z partnerských zahraničných
organizácií – Asociace muzeí a galerií ČR a Pulszkého spoločnosti z Maďarska. Pre pracovníkov múzeí a galérií, ale aj pre
širokú odbornú verejnosť boli v priestoroch Mestského vlastivedného múzea pripravené dve odborné prednášky, ktoré
priamo súviseli s výstavami inštalovanými v Hradnom múzeu.
Prednášku o dejinách novohradských sklární pripravil Ing. Pavol Hlodák, autor viacerých knižných monografií venujúci sa
histórii regiónu. Ďalšiu prednášku Novohradské smaltovne – svetoznáme/málo známe odprednášal Mgr. Atilla Agócs, etnológ

a súčasný riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove. Po ukončení
odborného programu sa prezentovali laureáti národnej súťaže
Múzeum roka 2013 ‒ Slovenské technické múzeum Košice ako
víťaz v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou a Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch s prvenstvom v kategórii regionálne, mestské a miestne
múzeá a galérie. V popoludňajších hodinách pripravilo hosťujúce múzeum pre účastníkov festivalu v hradnom areáli ukážky miestnych historických skupín Nomád a Defensores. Návštevníci festivalu si mali možnosť vyskúšať streľby z luku, z historických muškiet zo 17. storočia a tiež výrobu smaltovaných
šperkov. Na záver, so sprievodným výkladom riaditeľa múzea,
bola predstavená stála expozícia Hradného múzea vo Fiľakove
s aktuálnymi výstavami venovanými dejinám novohradských
sklární a smaltovní a dielam klasikov novohradského výtvarného umenia 20. storočia. Festival bol zakončený spoločenským
posedením v penzióne Bebek.
Jedenásty ročník Festivalu múzeí Slovenska sa vydaril nielen
vďaka peknému a slnečnému počasiu, ale hlavne vďaka milému prijatiu, dokonalej organizácii, ktorú zabezpečilo vedenie
a pracovníci Hradného múzea vo Fiľakove spolu so spoluorganizátormi a sponzormi, za čo im patrí veľké poďakovanie.
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Dni európskeho kultúrneho
dedičstva 2014
Juraj Paučula, ZDRUŽENIE HISTORICKÝCH MIEST A OBCÍ SR, BANSKÁ ŠTIAVNICA
European Heritage Days 2014
The European Heritage Days 2014 were run on 12 – 21 September 2014 in Slovakia. Many towns, museums,
art galleries, cultural institutions and churches had contributed to them with their programmes. The
ceremonial opening was held on 12 September in the Tatran Art Gallery in Poprad accompanied also with the
donation of annual prizes granted by the Monuments and Museums review for the most significant activities
in cultural heritage protection in 2013.
V septembri sa mnohé mestá, kultúrne inštitúcie a cirkvi na
Slovensku pripojili k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2014, významnému celoeurópskemu podujatiu organizovanému Radou Európy a Európskou Komisiou,
ktoré upriamuje pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty kulturného dedičstva účastníckych štátov (http://www.
europenheritagedays.com/). V období od 12. do 21. septembra 2014 sa opäť konali prehliadky výnimočne sprístupnených pamiatok, komentované výklady v kostoloch a meštianskych domoch, dni otvorených dverí v múzeách a galériách, tvorivé dielne pre deti, koncerty, výstavy a konferencie.
Na rozdiel od minulých ročníkov prebiehalo tento rok podujatie bez určenia hlavnej témy.
Slávnostné otvorenie DEKD sa uskutočnilo 12. septembra
2014 v Poprade v priestoroch Tatranskej galérie. Po príhovoroch hlavných organizátorov nasledovalo odovzdávanie
výročných cien revue Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva za rok
2013. Medzi ocenenými bola aj významná osobnosť z oblasti športu Věra Čáslavská, ktorá získala ocenenie za darovanie dvoch zlatých olympijských medailí Múzeu telesnej
kultúry v SR.
Mesto Poprad, múzeum, galéria a pracovisko pamiatkového
úradu pripravili množstvo zaujímavých sprievodných podujatí pre širokú verejnosť. V predvečer slávnostného otvorenia sa uskutočnila v Podtatranskom múzeu v Poprade vernisáž výstavy Reštaurovanie, remeslo alebo umenie?, na ktorej boli prezentované výsledky niekoľkoročného projektu
reštaurovania vzácnych zbierok z knižného fondu múzea.
V Tatranskej galérii si návštevníci mohli pozrieť špeciálne
pri príležitosti DEKD inštalované výstavy Modlitba dreva, Fotozážitky s pamiatkami či Meštiansky dom.
Cez víkend 13. a 14. septembra boli výnimočne sprístupnené sakrálne pamiatky v Poprade a v mestských častiach
Veľká, Matejovce, Spišská Sobota a Stráže. Podtatranské
múzeum v Poprade ponúklo moderované prehliadky v starovekých kostýmoch, pre rodiny s deťmi boli pripravené
tvorivé dielne, prezentácie a prednášky priniesli návštevníkom informácie o histórii výnimočného nálezu Kniežacej hrobky, jej výskume, konzervácii a výstave Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012. Výstava
získala cenu revue Pamiatky a múzeá. Prehliadku historických priestorov pripravili počas Dňa otvorených dverí viaceré inštitúcie sídliace v Poprade – Spišskej Sobote:
Štátny archív Levoča, Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové stredisko, pracovisko krajského pamiatko-

vého úradu a v nedeľu sa konali v mestskej časti Spišská
Sobota prehliadky meštianskych domov, ktoré slúžia v súčasnosti ako penzióny. Organizátormi podujatí v Poprade
boli okrem už spomínaných Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Slovenské národné múzeum a Združenie historických miest
a obcí SR.
V rámci DEKD v regiónoch Slovenska ponúkli mnohí ďalší organizátori širokú škálu podujatí. Mesto Modra už tradične pripravilo celý rad podujatí a nechýbali ani každoročné Slávnosti hliny – Keramická Modra 2014, ktoré sa
tento rok venovali téme kachliarstva a tehliarstva. V Holíči pripravili prehliadky sakrálnych pamiatok, Holičského
zámku, veterného mlyna a sýpky. V Piešťanoch bola výnimočná prehliadka archeologickej lokality Starý kláštor.
Mesto Nitra a kultúrne inštitúcie mesta pripravili bohatú
ponuku podujatí počas celého týždňa DEKD. V Synagóge
– koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitra bola inštalovaná výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Poznávanie pamiatok spojené s vychádzkou ponúklo zaujímavé podujatie Prechádzka po siedmych nitrianskych vŕškoch,
v rámci ktorého si návštevníci mohli pozrieť Nitriansky
hrad, ruiny Zoborského kláštora, kalvársky vŕšok, židovský cintorín aj kostolík sv. Michala na dražovskom vŕšku.
Na Topoľčianskom hrade sa okrem prehliadky hradu konal aj večerný džezový koncert, mesto Považská Bystrica pripravilo špeciálne pre DEKD výstavu Historické podoby mesta a jeho mestských častí, koncert dobovej hudby
a stredoveký tábor a na Trenčianskom hrade pripravili
špeciálnu prehliadku archeologickej expozície. Vo Fiľakove zorganizovali výnimočné prehliadky farského kostola
a františkánskeho kláštora. V rámci Dňa otvorených dverí v Archíve mesta Košice si záujemcovia mohli pozrieť
najvzácnejšie dokumenty archívu od 13. storočia po súčasnosť. V Spišskej Novej Vsi pripravili viaceré zaujímavé
podujatia: prehliadky historickej radnice, Reduty, gréckokatolíckeho chrámu a nevšednú prehliadku historických
zákutí Provinčného domu spojenú s tvorivými dielňami.
V kaštieli v Markušovciach sa uskutočnil komorný koncert. V Prešove pripravili viaceré organizácie špeciálne
dvojdňové podujatie Nočné objavovanie Prešova. Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove pripravilo prehliadky
10 chrámov v Prešovskom kraji.
Zoznam všetkých podujatí, ktoré sa konali v rámci DEKD
2014 nájdete na stránke Združenia historických miest a obcí
http://www.zhmao.sk/dekd.html.
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Výročné ceny revue
Pamiatky a múzeá za rok 2013
Objav – nález
Cena nebola udelená.

Akvizícia
Slovenské združenie telesnej kultúry-Múzeum telesnej
kultúry v SR a Věra Čáslavská za akvizíciu – dar dvoch zlatých olympijských medailí
a
Slovenské technické múzeum-Múzeum dopravy Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Slovenská plavba a prístavy, a. s. za akvizíciu vlečného
remorkéru Šturec (pôvodne tanková loď Štúr) z roku
1937.

Expozícia
Dárius Gašaj, Ivan Havlice, Robert Pollák, Barbora Kopnická a Východoslovenské múzeum v Košiciach za expozíciu
Pamätný dom Františka II. Rákocziho v Rodošte.

Výstava
Magdaléna Békessová, Claus von Carnap-Bornheim, Karol Pieta, Podtatranské múzeum v Poprade, Archeologický
ústav SAV a Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig (Nemecko) za výstavu
Kniežacia hrobka z Popradu – konzervácia 2008 – 2012 s dôrazom na mimoriadnu hodnotu a kvalitné zreštaurovanie exponátov a s prihliadnutím na sprievodné podujatia
k prezentácii nálezu.

Za Jánom Weissom
Farewell to Ján Weiss

Kto čo len raz vošiel do budovy Horehronského múzea
v Brezne alebo aspoň okolo múzea prechádzal, nemohol nestretnúť muža s čiernymi fúzami a charakteristickým úklonom na pozdrav. Bol to Ján Weiss.
Po ukončení stredoškolského štúdia (Gymnázium Jána Chalupku v Brezne) pracoval najskôr ako učiteľ (Ľudová škola umenia v Brezne, Základná deväťročná škola v Šumiaci).
Absolvoval štúdium národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do breznianskeho múzea
nastúpil 1. augusta 1973 na miesto odborného pracovníka –
etnografa. Od roku 1990 až do jeho predčasnej smrti 3. augusta 2014 pôsobil vo funkcii riaditeľa.
Ján Weiss bol pri všetkých dôležitých udalostiach tejto inštitúcie. Bol pri tom, keď múzeum zápasilo o svoje priestory, keď

Publikácia
Jozef Medvecký a Societas historiae artium za monografiu
Anton Schmidt 1713 – 1773. Život a dielo barokového maliara
a
Gabriela Podušelová (zost.), Eva Králiková, Elena Machajdíková, Matúš Lányi a Slovenské národné múzeum za publikáciu Slovenské národné múzeum.

Menšia publikácia – drobná tlač
Jaroslava Žuffová, Pamiatkový úrad SR – Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava za dlhoročné vydávanie
zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja z rovnomenného odborného seminára.

Obnova
Alica Tichá, Zsolt Papp, Pro Art Levice, Andrea Moravčíková, Katarína Damjanovová, Pamiatkový úrad SR – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec
a SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku za obnovu
kaštieľa Madáchovcov v Dolnej Strehovej.

Reštaurovanie
Múzeum mesta Bratislavy, Nora Hebertová a Zlatica
Schreierová za reštaurovanie obojstranne maľovanej cechovej zástavy bratislavských kožušníkov z roku 1751.

Akcia, podujatie
Ateliér Bavlna a Open Design Studio za súbor aktivít Včera
predvčerom – Cvernovka a jej príbehy venovaných storočnej
histórii bratislavskej textilnej fabriky Cvernovka.

Film, video, audio, multimediálne dielo
Cena nebola udelená.

zvládlo zápis roľnícko-remeselníckej usadlosti do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, koordinoval až do posledných dní
návrh jeho pamiatkovej obnovy. Bol pri tvorbe a realizácii expozícií (Život a kultúra ľudu na Horehroní, Brezno v premenách
času, Literárne Brezno), autorsky pripravil viacero etnografických výstav a prezentácií. Bol vynikajúci fotograf (dokumentárna fotografia – pastierstvo, zvyky, drobná sakrálna architektúra,
kultúra Rómov, železiarske pamiatky, slávnosti, festivaly). Zaujímalo ho všetko, čo akokoľvek súviselo s možnosťou múzejnej záchrany predmetov, objektov. To, že sa v Brezne vytvorilo
múzeum so všetkým, čo k tomu patrí (vybudovaný a usporiadaný zbierkový a dokumentačný fond, expozície, výstavy, objekty múzea), to je aj jeho zásluha. On nebol len etnograf, ktorý
mal v „malíčku“ celú zbernú oblasť múzea, s ním sa ľudia vo
všeobecnosti radi rozprávali – zberatelia, muzikanti, výrobcovia, speváci ľudových piesní, bádatelia, študenti. Pre študentov
stredných škôl v Brezne boli nezabudnuteľné jeho vyučovacie
hodiny na tému ľudových hudobných nástrojov so živými ukážkami (od drumbli po heligónku). Redakčne pripravil množstvo
príležitostných tlačí a od roku 2002 sa podieľal na príprave a redakcii viacerých cenných publikácií. V roku 2002 to bola monografia obce Valaská, v roku 2005 monografia Brezno v premenách času. Pod jeho vedením začala vychádzať múzejná edícia
venovaná zbierkovému fondu: Smaltovaný riad z Hronca, Liatinová krása, Ľudový odev z okolia Brezna a Trvalé stopy v čase – pamätnica k 50. výročiu založenia Horehronského múzea.
Bol autor scenára k filmu Horehronské impresie, ktorý vypovedá nielen o hornom Pohroní, ale aj o sile kamarátstva.
A najmä, ukázal nám – svojim kolegom, ako sa múzejná práca má robiť – srdcom a na vysokej profesionálnej úrovni. Česť
jeho pamiatke.
EVA ŠVAJDOVÁ
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Sympózium

Dopravné
múzejníctvo,
ochrana
a revitalizácia
pamiatok
dopravy
na Slovensku
– súčasný stav
a perspektíva
Aleš Bílek,

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA,
ČIERNY BALOG

Transport museology,
protection and revitalisation of
transport historical monuments
in Slovakia – the current state
of affairs and the perspective
On 24 June 2014, on the occasion of
the 15th anniversary of the opening of
the Transport Museum of the Slovak
Technical Museum in Bratislava,
there was a professional symposium
entitled „Transport Museology,
Protection and Revitalisation of
Transport Historical Monuments in
Slovakia – the current state of affairs
and the perspective“. The event was
run by the STM-Transport Museum
together with the Slovak Railways
Museum and Documentary Centre,
The Monuments Board of the SR and
futher professional institutions as
a working meeting in commemoration
of the significant anniversary of
transport museology in Slovakia.
Dňa 24. júna 2014 sa konalo odborné sympózium Dopravné múzejníctvo,
ochrana a revitalizácia pamiatok dopravy na Slovensku – súčasný stav a perspektíva pri príležitosti 15. výročia sprístupnenia Múzea dopravy Slovenského
technického múzea (STM) v Bratislave
v priestoroch revitalizovaných skladov
prvej parostrojnej železničnej stanice
na Šancovej ulici. Podujatie usporiadalo
STM-Múzeum dopravy, spolu s Múzejno-dokumentačným centrom Železníc
Slovenskej republiky, Pamiatkovým úra-

dom SR a ďalšími odbornými inštitúciami ako pracovné stretnutie a oslavu významného výročia dopravného múzejníctva na Slovensku.
V priestoroch múzea zaznelo po krátkom neformálnom otvorení sympózia 16 krátkych príspevkov od rôznych
subjektov, zaoberajúcich sa dopravným
múzejníctvom na Slovensku. V úvode sa príspevky venovali predovšetkým evidencii dopravných pamiatok,
prehľadu aktivít na ochranu dopravného dedičstva v Slovenskej republike
(SR) a teoretickým aspektom ochrany.
V ďalšej časti prezentovali príspevky
jednotlivé aktivity najrôznejších spolkov, organizácií i dobrovoľníkov, ktoré za ostatný čas dokázali na Slovensku
vyprodukovať viaceré unikátne projekty. Za všetkých spomeniem ozubnicovú železnicu Tisovec, Čiernohronskú
železnicu, pancierový vlak Štefánik,
STM-Múzeum letectva v Košiciach,
remorkér Šturec a vznikajúce Lodné
múzeum v Bratislave, viedenskú električku, lokomotívu Albatros, aktivity
železničných modelárov, dokumentáciu dopravného stavebníctva a ďalšie.
V samotnej expozícii múzea boli potom účastníkom sympózia postupne
prezentované trvalo vystavované exponáty automobilovej i železničnej dopravy a v kuloárnych debatách predstavované najrôznejšie pripravované alebo už rozpracované projekty z oblasti
histórie dopravy na Slovensku.
Účastníci skonštatovali, že 15 rokov
existencie Múzea dopravy sa už výrazným spôsobom zapísalo do histórie samostatného Slovenska a jeho rozvoj je
potrebné naďalej podporovať. Význam
tejto inštitúcie by mohol vzrásť v oblasti odbornej koordinácie a v podpore ukotvenia dobrovoľných združení a
spolkov v právnych predpisoch, ktoré
sa spolupodieľajú na zachovaní dopravného dedičstva na Slovensku. Efektivita a podiel práce dobrovoľníkov na realizácii konkrétnych projektov sú vysoké,
často však chýbajú vhodné podmienky na užšiu spoluprácu s relevantnými
štátnymi organizáciami a legislatívne
podchytená vzájomná podpora.
Na záver sympózia bolo prijaté uznesenie,
ktoré vyzýva všetkých kompetentných
na podporu zachovania a ďalší rozvoj revitalizácie pamiatok dopravného dedičstva Slovenskej republiky najrôznejšími
formami práce so zdôraznením odbornej
a inštitucionálnej garancie týchto aktivít
Múzeom dopravy. Súčasne účastníci sympózia dohodli dvojročný cyklus podobných stretnutí tak, aby dostatok vzájomných informácií podporil synergetický
efekt všetkých aktivít v tomto odbore.
Zostáva už len poďakovať organizátorom a zaželať všetkým mnoho úspechov
a radosti do ďalšej práce. „Nech to para tlačí!“

Botanické dni
2014
Oľga Removčíková,

ORAVSKÉ MÚZEUM
P. O. HVIEZDOSLAVA, DOLNÝ KUBÍN

Botanical days 2014
Under the auspices of the Ministry
of the Environment of the SR there
was a botanists‘seminar „Botanical
Days“ in the premises of the Malá
Fatra National Park Office in Varín
on 2 to 6 June 2014. Also this year it
was an important meeting that has
contributed to a better exchange of
information and experiences.
Činnosť prírodovedcov v múzeách má
svoje špecifiká, ku ktorým patrí aj práca v teréne, zber a determinácia prírodnín, ako aj dokumentácia zaujímavých a charakteristických lokalít v jednotlivých regiónoch. Nemenej dôležitá
je aj výmena skúseností a vedomostí,
k čomu už dlhé roky prispieva organizovanie medzinárodného seminára
botanikov múzeí Slovenskej republiky a Českej republiky. Tento sa v ostatných rokoch striedavo koná v Čechách,
na Morave a na Slovensku.
Tohtoročný seminár (Botanické dni) sa
konal 2. – 6. júna 2014 v priestoroch
Správy Národného parku Malá Fatra
vo Varíne. Organizačne ho zabezpečilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v odbornej spolupráci so Štátnou
ochranou prírody SR – Správou Národného parku Malá Fatra, Botanickou záhradou Univerzity Komenského (UK),
pracovisko v Blatnici a Múzeom Spiša
v Spišskej Novej Vsi. Botanické dni sa
uskutočnili pod záštitou Ministerstva
životného prostredia SR.
Prvý deň, hneď po slávnostnom otvorení, mali účastníci možnosť oboznámiť sa prostredníctvom referátov a prezentácií s územím Národného parku
(NP) Malá Fatra, ale aj s výsledkami vedeckovýskumnej činnosti či praktickej
ochrany prírody. S referátmi vystúpili
A. Dobošová z Národného parku Malá
Fatra na tému Botanické vzácnosti Malej Fatry a Žilinského kraja, O. Removčíková z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne s témou Výskyt
vybraných druhov rastlín v územiach európskeho významu v okolí Zázrivej, J.
Zmeškalová z Ministerstva životného
prostredia ČR s príspevkom Záchranné programy rastlín v Českej republike
a ich rozvoj v ďalších rokoch, J. P. Halda
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z Múzea a galérie Orlických hôr v Rychnove nad Kněžnou na tému Pozoruhodné lišajníky NP Malá Fatra. S. Očka zo
SNM-Múzea Andreja Kmeťa v Martine
sa vo svojom referáte venoval Botanickému výskumu Lúčanskej Malej Fatry, D.
Bernátová z Botanickej záhrady UK –
pracovisko v Blatnici predstavila Biogeograficky významné populácie cievnatých
rastlín v Krivánskej Fatre, Z. Rozbrojová
z Ostravského múzea v Ostrave vystúpila s témou Múzeum – miesto pre celoživotné environmentálne vzdelávanie a J.
Uhlířová zo SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave prezentovala Pohľad
do Cypriánovho herbára.
V ďalších dňoch sa uskutočnili celodenné odborné exkurzie, a to na lúky
a mokrade Rajeckej doliny (komplex
podmáčaných lužných lesov a rašelinísk s výskytom Drosera rotundifolia,
Pinguicula vulgaris a lúky v Šuji, suché
údolia s vápnitým podkladom s jediným výskytom Linum austriacum v Žilinskej kotline), na Veľký Rozsutec, cez
Horné a Dolné diery do Bieleho Potoka (územie so subalpínsko-alpínskymi
prvkami ako Dryas octopetala, Gentiana clusii, Saxifraga wahlenbergii, Saxifaga caesia), na hlavný hrebeň Krivánskej
Malej Fatry v úseku Veľký Kriváň, Malý Kriváň a Suchý (okrem iných vzácnych druhov výskyt endemitu Sorbus
margittaiana) a posledný deň podujatia
pokračovali exkurzie na lúkach v okolí Zázrivej – Bielej (výskyt vstavačovitých druhov rastlín) a na Bôrickej mláke (prechodné rašelinisko s charakteristickou vegetáciou). Odborný výklad
na exkurziách zabezpečili D. Bernátová,
A. Dobošová a O. Removčíková.
Na medzinárodnom odbornom seminári Botanické dni sa celkovo zúčastnilo 35 botanikov, z toho 22 z Českej republiky a 13 zo Slovenska. Podujatie
bolo podporené formou dotácie z Environmentálneho fondu (vydanie exkurzného sprievodcu) a finančným príspevkom Asociácie múzeí a galérií Českej
republiky (Botanická sekcia) určeným
na autobusovú dopravu.
Seminár nielenže splnil svoj účel a potvrdili dôležitosť a význam organizovania odborných stretnutí múzejníkov,
ale prispeli k poznaniu a predstaveniu
prírodovedecky a botanicky atraktívneho prostredia s pestrou škálou biotopov
a druhov rastlín, čo určite ocenili všetci účastníci. Poďakovanie patrí najmä
Slovenskému múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – riaditeľke Dane Šubovej a všetkým
odborným pracovníkom, ktorí vzali
na seba neľahkú úlohu organizátorov
a svojím profesionálnym prístupom,
ponukou programu a kolegiálnou atmosférou prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

Szerdová-Veľasová Ľubica –
Kapišinská Veronika (zost.)

Národné kultúrne
pamiatky
na Slovensku –
okres Martin
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo
SLOVART, Bratislava, 2012, 624 s.,
ISBN 978-80-556-0784-9
Szerdová-Veľasová Ľubica –
Kapišinská Veronika (ed.)

National cultural monuments in
Slovakia – Martin district
The Monuments Board of the SR
and the SLOVART publishing house,
Bratislava, 2012, 624 p., ISBN 97880-556-0784-9
Druhá publikácia ambicióznej edície
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, ktorú v decembri roku 2012
pod názvom Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin vydali Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo
SLOVART, spol. s r. o. nadväzuje na prvotinu mapujúcu okres Ružomberok,
vydanú v roku 2008. Reprezentatívna
a odborne fundovaná publikácia predstavuje kvalitné dielo zamerané predovšetkým na všetky evidované národné
kultúrne pamiatky okresu Martin.
Bohato ilustrovaná publikácia doplnená množstvom aktuálnej i historickej
dokumentácie sa skladá z dvoch častí. Úvodná všeobecná časť je orientovaná na priblíženie prehistórie a histórie územia, nadväzujúce kapitoly sú
zamerané na vývoj architektúry a výtvarného umenia v širších historic-

ko-spoločenských, politických a kultúrnych súvislostiach presahujúcich
rámec sledovaného územia. Tento záber súvisí so skutočnosťou, že súčasný
okres Martin funguje vo svojich aktuálnych hraniciach od roku 1996, kedy
bolo prijaté aktuálne administratívne
rozdelenie Slovenska. Čitatelia, orientovaní na históriu a historické súvislosti by mohli namietať, že publikácia nemapuje celé územie historického
Turca. Treba podotknúť, že národné
kultúrne pamiatky sú v tejto publikácii predstavované v ich aktuálnom rozsahu, podobe a začlenení do súčasných
sídiel. V tejto súvislosti by vymedzenie územia podľa niektorého z historických období nemuselo odzrkadľovať aktuálnu skutočnosť a sťažovalo
by orientáciu najmä pri vydávaní ďalších dielov tejto edície. Navyše si treba uvedomiť, že formovanie administratívneho členenia na našom území
prebieha už dlhší čas a tak napr. okres
Turčianske Teplice, ktorý pokrýva horný Turiec, sa s prestávkami objavuje
od roku 1880. Jednotlivé všeobecné
state v snahe preklenúť tieto premeny teda poukazujú na spoločnú históriu územia Turca, pričom v konkrétnych detailoch a príkladoch kladú dôraz na okres Martin.
Popis a objektívne zhodnotenie národných kultúrnych pamiatok, avšak so
širším záberom i na významné objekty, ktoré buď v nedávnom období úplne zanikli alebo pre rôzne dôvody doposiaľ nie sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky, neboli doposiaľ
pre daný okres v takomto rozsahu riešené, a postavili tak autorský kolektív
pred náročnú výzvu sumarizácie a vypracovania syntetických štúdií. Tie
sa opierajú predovšetkým o výsledky viacročného terénneho výskumu,
mapujúceho každú kultúrnu pamiatku osobitne. Významný posun v poznaní predstavuje i jeden z cieľov autorov, integrovať do popisov najnovšie
výsledky parciálnych pamiatkových
výskumov viacerých pamiatok v okrese. Dôležitým prínosom je využitie
a v grafickej podobe i čiastočné sprístupnenie mnohých doposiaľ nezverejnených archívnych materiálov, o ktoré
sa autori opierajú.
Druhú časť publikácie, jej jadro, tvorí
abecedne zoradený katalóg všetkých
sídiel okresu, s výnimkou okresného
sídla – Martina i s miestnymi časťami,
ktorý je ako správne centrum logicky
umiestnený v úvode tejto časti publikácie. Základná štruktúra popisu je pri
každom sídle zhodná. V úvode sú popri historickom názve obce a erbe, ak
jestvuje, uvedené kultúrno-historické
údaje a v stručnosti (ak sa v obci v sú-
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časnosti nenachádza žiadny pamiatkový fond) je popísaná aspoň charakteristika historickej zástavby, ilustrovaná výrezom z historických vojenských
máp, prípadne aj archívnymi fotografiami zaujímavých, niekedy už zaniknutých architektúr. Každá národná
kultúrna pamiatka nachádzajúca sa
v obci je popísaná osobitne, popis dopĺňa fotografická a grafická dokumentácia čerpajúca z archívnych fondov
Pamiatkového úradu SR, ale i Slovenskej národnej knižnice, Štátneho archívu v Bytči a ďalších inštitúcií. Pozornému čitateľovi určite neujde piktogram
v hlavičke popisu pri čísle Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu zaraďujúci nehnuteľnú pamiatku podľa druhu stavby medzi sakrálnu alebo profánnu architektúru, kaštiele a kúrie,
hrady a fortifikácie, ľudovú architektúru, technické pamiatky, pamiatky
histórie, prípadne medzi nehnuteľné
výtvarné pamiatky, pamiatky archeológie a historickú zeleň. Zároveň sú
popísané i hnuteľné národné kultúrne
pamiatky, často stojace nielen fyzicky,
ale i zo strany pozornosti širokej verejnosti v tieni nehnuteľných pamiatok. Rozsah popisov a ilustrácií odráža nielen význam konkrétnej pamiatky, ale i stupeň, v mnohých prípadoch
jej veľmi hlbokého poznania, neraz dokumentovaného pôdorysmi so slohovými analýzami z výskumov alebo archívnymi plánmi.
Do istej miery nad rámec názvu publikácie (národné kultúrne pamiatky) sú
pri príslušných dvoch sídlach zobrazené mapy s vymedzením vyhlásených
pamiatkových území v okrese – pamiatková zóna Martin a pamiatková zóna
Kláštor pod Znievom.
Poctivá snaha o zachytenie všetkých
43 sídiel v tomto okrese nepriamo odhaľuje paradox, že hoci všetky majú
doložený stredoveký pôvod, v dvanástich z nich sa neeviduje žiadna národná kultúrna pamiatka. To, že nám mnohé hodnoty miznú niekedy priamo pred
očami, však dokazujú mnohé historické fotografie v publikácii, zobrazujúce
v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov zaniknuté alebo nie najšťastnejšie
prebudované objekty.
Na viac ako 600 stranách nám autorský kolektív predstavuje bezmála 300
nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok okresu Martin (podľa evidencie k 1. januáru 2014, zverejnenej
na webovej stránke Pamiatkového úradu SR) a zároveň početné hnuteľné pamiatky (evidencia bohužiaľ nie je sprístupnená). Okres sa i podľa publikácie
radí k priemeru a nepatrí k tým najbohatším na poklady kultúrneho dedičstva na našom území. Môžeme si

už teraz klásť otázku, ako sa zvolená
forma prejaví pri pripravovaných publikáciách o okresoch bohatých na významné pamiatky, napr. na územiach
stredoslovenskej banskej oblasti alebo
Spiša, keďže už recenzovaná kniha je
objemná, čo jej používanie a prípadné
konfrontovanie priamo v teréne značne komplikuje.
Na úrovni jednotlivých, najmä všeobecných kapitol, sa do istej miery
prejavuje široký autorský kolektív, zložený zo špecialistov na rôzne druhy
pamiatok, takže niekde uniklo pozornosti redaktorov zbytočné opakovaniu
faktov, sledovaných vo viacerých oblastiach (napr. stať o drevených kostoloch a zvoniciach na str. 32 aj na
str. 43). Pri takomto diele, kde tvoria jadro odborné popisy, je tiež dôležitou úlohou ustrážiť odbornú terminológiu zo širokého spektra oblastí
od architektúry a urbanizmu, histórie umenia, archeológie, histórie, etnológie, záhradníctva, vedy, techniky až po remeslá a technológie. Dá sa
konštatovať, že tejto úlohy sa odborní i jazykoví redaktori zhostili pomerne úspešne, za čo je možné zrejme ďakovať i internému terminologickému
slovníku, ktorý ešte na konci minulého storočia vypracoval pre vlastné potreby Pamiatkový úrad SR a uviedol ho
do života pri terénnej časti vedeckovýskumnej úlohy revízie Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu, ktorá je základným kameňom recenzovaného diela. Za jediný rušivý moment
z tohto hľadiska považujem používanie výrazu „sedliactvo“ vo význame
usadlosť, resp. sedliacky dvor vo všeobecných kapitolách o ľudovom staviteľstve okresu, avšak tento termín sa
pri jednotlivých heslách katalógu už
našťastie neobjavuje.
Napriek uvedeným drobným výhradám môžeme publikovanie tohto syntetického vedeckého diela privítať ako
mimoriadny počin, zameraný na odovzdanie zhutnených vysoko aktuálnych informácií o hodnotách pamiatkového fondu širokej verejnosti. Svojím rozsahom, hĺbkou a komplexnosťou je ťažko porovnateľným posunom
v poznaní pamiatkového fondu okresu Martin oproti predchádzajúcemu
súpisu pamiatok, vydanému na konci
60. rokov 20. storočia. Môžeme dúfať,
že tento kvalitatívny posun pozitívne ovplyvní postoj širokej verejnosti k ochrane toho najvýznamnejšieho
z nášho kultúrneho dedičstva, nášho pamiatkového fondu a národných
kultúrnych pamiatok, ktoré ho vytvárajú.
VIERA DVOŘÁKOVÁ

Kostelník Martin

Kúpele Františka
Jozefa – stratený
architektonický
skvost Piešťan
Vydalo Balneologické múzeum,
Piešťany, 2013, 60 s., ISBN 978-8089155-21-7
Kostelník Martin

Francis Joseph’s spa – a lost
architectural jewel of Piešťany
Published by the Balneological
Museum, Piešťany, 2013, 60 p., ISBN
978-80-89155-21-7
V roku 2013 sme si v Balneologickom
múzeu v Piešťanoch pripomenuli samostatnou výstavou Kúpele Františka Jozefa – stratený architektonický skvost Piešťan
115 rokov od otvorenia dnes už neexistujúcej budovy kúpeľov – Františka Jozefa,
skrátene nazývaných aj Františkove kúpele. Honosná budova patrila k prvým väčším stavebným aktivitám nájomcov piešťanských kúpeľov – Winterovcov priamo na Kúpeľnom ostrove. Pomenovali ju
na počesť panovníka Františka Jozefa I.
keďže bola slávnostne otvorená v roku 50.
výročia jeho nástupu na trón. Výstava mapovala osudy tejto významnej kúpeľnej
budovy od jej vzniku v roku 1898 až po jej
asanáciu v roku 1967. Vystavený bol aj
unikátny model budovy, ktorého zhotovenie podporilo finančnou dotáciou – grantom Ministerstvo kultúry SR.
K výstave vydalo Balneologické múzeum aj publikáciu Kúpele Františka Jozefa – stratený architektonický skvost Piešťan, ktorej autorom je pracovník múzea,
historik Martin Kostelník. Publikácia
čitateľom prezentuje históriu budovy,
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okolnosti jej vzniku a príčiny, ktoré
viedli k jej zbúraniu v roku 1967. Je tu
množstvo objavných a vôbec prvýkrát
publikovaných informácií, nakoľko autor publikácie čerpal zo zachovaných archívnych prameňov, ale aj z dobových
sprievodcov po kúpeľoch a obrazových
materiálov.
Po úvode nasleduje kapitola Od výstavby po prvú svetovú vojnu, v ktorej je
zachytená história výstavby, podrobný
popis a charakteristika kúpeľnej budovy a jej fungovania. Zaujímavá je publikovaná tabuľka – cenník procedúr z roku 1902. Nasleduje drobná kapitolka, či
skôr heslo, o architektovi budovy Emanuelovi Pollákovi (1854 – 1937). V kapitole Obdobie prvej svetovej vojny sú
okrem iného veľmi zaujímavé informácie o myšlienke navrhovaných stavebných úprav objektu a postupnom vývoji a zmenách názorov na to, aký rozsah
by úpravy a adaptácie mali mať. V období Československej republiky, to je názov kapitoly nielen o zmenách pomenovania kúpeľnej budovy (Kúpele Ischia,
Kúpele Republika či Republikánsky kúpeľ), ale aj o neúspešnom hľadaní a navrhovaní zmien vo využívaní budovy.
Od roku 1927 sa už nevyužívala na terapeutické účely. V kapitole Plány prestavby v 50. rokoch 20. storočia sú spracované pokusy a snahy možného využitia
budovy na spoločenské účely, resp. kultúrno-spoločenské účely. Problémy pri
uzatváraní zmluvy a s tým súvisiaci časový posun, zmena organizačnej štruktúry a vedenia kúpeľov na celoštátnej
úrovni sa ukázali pre zaujímavú kúpeľnú
budovu ako osudové a viedli až k jej asanácii v prvom polroku 1967. Tá je spracovaná v rovnomennej kapitolke. Kúpeľný ostrov tak prišiel o jednu zo svojich
dominánt a Piešťany o kus nádhernej architektúry. Potom nasleduje záverečné
zhodnotenie.
Publikácia je vybavená poznámkovým
aparátom, nechýbajú použité pramene
a literatúra. Textovú časť rovnocenne
dopĺňajú zaujímavé dobové fotografie,
reprodukcie historických pohľadníc, plánov, písomných dokumentov, suvenírov
a plagátov, na ktorých je kúpeľná budova zobrazená.
Publikáciu odporúčame všetkým záujemcom o históriu kúpeľnej architektúry, kúpeľov či dejiny spoločenského vývoja. Osudy kúpeľnej budovy pomenovanej
po významnom panovníkovi panujúcom
od polovice 19. storočia (1848) až takmer
po rozpad a zánik monarchie (do roku
1916) sú aj osudmi zložitého spoločenského a politického vývoja na území Slovenska v období existencie budovy teda v období rokov 1898 – 1967. Knihu si
môžete zakúpiť alebo objednať v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.
VLADIMÍR KRUPA

Novotný Ľubomír

Počiatky
pravekého
umenia
na Slovensku
Vydala Matica slovenská, Martin,
2013, 250 s., ISBN 978-80-8128080-1
Novotný Ľubomír

The beginnigs of prehistoric art
in Slovakia
Published by Matica slovenská, Martin,
2013, 250 p., ISBN 978-80-8128-080-1
Zberateľstvo a archeologický výskum,
ktoré sa na východe strednej Európy postupne rozvíjali od 2. polovice 19. storočia, priniesli veľké množstvo nálezov.
Hmotná kultúra zo sídlisk, pohrebísk,
ako aj hromadných a ojedinelých nálezov
umožňuje do značnej miery rekonštruovať každodenný život našich predkov
od ich narodenia až po uloženie do hrobu.
V súboroch zvyškov výbavy domácností, remeselníckych dielní, odevu, výstroje
a výzbroje jednotlivcov sa vyskytujú aj výrobky, pri ktorých náročné výtvarné prevedenie prevyšuje ich praktickú funkciu.
U mnohých ďalších takú funkciu ani nepoznáme, avšak kvalitu stvárnenia prezrádzajúceho estetický zámer tvorcu im
nemožno uprieť. Tieto artefakty si právom zasluhujú pozornosť, ich monografické vyhodnotenie má už na Slovensku
tradíciu, počnúc prácou Vojtecha Budinského-Kričku Výtvarný prejav slovenského
praveku z roku 1942, súhrnov Bohuslava Novotného Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku z roku 1958, ďalej Život
a umenie doby železnej na Slovensku Márie
Novotnej, Jozefa Paulíka a Blažeja Bena-

díka z roku 1962 a Praveké umenie na Slovensku od J. Paulíka z roku 1980. Na rozdiel od autorov uvedených prác – archeológov je Ľubomír Novotný povolaním teoretik výtvarného umenia, kurátor početných výstav, pedagóg, publicista i prekladateľ. Jeho rozsiahla štúdia pozostávajúca z 228 strán textu, 22 strán farebných
obrázkových príloh a 200 čiernobielych
obrázkov jednotlivých predmetov i celostránkových tabuliek v texte je časovo obmedzená obdobím paleolitu až záverom doby bronzovej. Autor vychádza
z premisy, že všetky základné odvetvia
umeleckej činnosti – maliarstvo, sochárstvo, kultúra odievania i architektúra majú korene v praveku. Objektom jeho záujmu sú síce vybrané nálezy zo Slovenska, avšak ako uvádza, ich spoznávanie
by nebolo plnohodnotné bez konfrontácie s prejavmi umeleckej tvorby v stredoeurópskom priestore a vo vzdialenejšom
juhovýchode. Uvedený postup dôsledne využíva, v období paleolitu sa pohybuje v priestore od Pyrenejí po Ukrajinu,
v období neolitu a eneolitu od Malej Ázie
po stredné Nemecko, v dobe bronzovej
od Egejskej oblasti po Škandináviu. Členenie textu na kapitoly kopíruje obdobia
relatívnej chronológie stanovené archeologickým bádaním. Pre každé obdobie
je popri základnej téme umenia dôkladne charakterizovaná materiálna kultúra, pohrebné zvyky a spôsob bývania.
Okrem informácií o striedaní výtvarných
štýlov a vývojových tendenciách pravekého umenia získa čitateľ prehľad názorov na spoločnosť a na jej vývoj od paleolitickej tlupy po vertikálne štruktúrované
komunity na prahu protohistórie, prinajmenšom v stredoeurópskych súvislostiach. Rozsiahle časti textu tým nadobudli charakter špecializovanej archeologickej
príručky prinášajúcej aktuálne informácie
nielen umenovedného charakteru. Výber
prejavov výtvarného umenia zo Slovenska je reprezentatívny a dôkladný, Ľ. Novotný pozná väčšiu časť artefaktov z autopsie, zvyšok z publikácií, k ojedinelým
prípadom pristupuje kriticky. Je ale škoda, že ilustrácie v knihe nie sú označené
číslami. Čitateľ musí v texte spomínané
artefakty v obrázkovej časti pracne hľadať. Ako kunsthistorikovi mu nemôžeme
zazlievať, že vyobrazenia nepreberal z primárnych zdrojov, ale zo súhrnných prác,
kde sú často v prekreslenej, idealizovanej podobe. S umeleckovednými hodnoteniami a komparáciou so súčasnou tvorbou sa v práci stretávame menej často,
ako by sme očakávali, nájdeme ich predovšetkým v úvodnej a záverečnej časti.
Rozpaky, ktoré pozorovateľ pociťuje pri
hodnotení počiatočných pokusov o výtvarné umenie, vyriešil autor označením
„objekty, ktoré znesú kritériá umeleckej
tvorby“, pri vrcholných dielach, predovšetkým paleolitických jaskynných maľbách, však nepochybuje, že ide o umelec-
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ké diela. Opakovane naznačuje, že prvými
pohnútkami výtvarnej tvorby boli viera
a náboženstvo. K tým najneskôr v dobe
bronzovej pristúpila spoločenská objednávka najmä v oblasti úžitkového umenia
a umeleckého remesla ako odraz postupujúceho vertikálneho delenia spoločnosti, v ktorej elity zdôrazňovali svoj status
luxusnými, náročne zdobenými súčasťami odevu, výzbroje a predmetov osobnej
potreby. Pokým v neolite sa počíta s ideovým importom duchovnej kultúry a umenia z juhovýchodu, postupom doby sa stala oblasť karpatskej kotliny v tomto smere autonómnejšou.
Je zrejmé, že sledovanie prejavov umenia
medzi pravekými nálezmi je pre Ľ. Novotného témou, ktorej sa venuje veľa rokov,
preštudoval k nej množstvo prác i štúdií
a v práci ich aktívne používa. Jeho publikácia je nielen katalógom samotných objektov, ale poskytuje aj rozsiahly prehľad
starších i celkom čerstvých interpretácií,
ktoré sa k nim viažu. Monografiu odporúčame záujemcom o najstaršie prejavy
umenia, ako aj každému, kto chce získať
základný prehľad o materiálnej kultúre
a spoločnosti v strednej Európe v časovom
intervale paleolit až záver doby bronzovej.
JURAJ BARTÍK

Holečková Sylvia

Rožňavské cechy
Vydavateľstvo a tlačiareň ROVEN
Rožňava, Banícke múzeum
v Rožňave, 2013, 87 s.,
ISBN 978-80-968688-7-2
Holečková Sylvia

Rožňava guilds
ROVEN Rožňava publishing house
and printers, The Mining Museum in
Rožňava, 2013, 87 p., ISBN 978-80968688-7-2

Pre všetkých nadšencov histórie Gemera je potešujúcou správou, že koncom
roka 2013 vyšla publikácia od historičky Baníckeho múzea v Rožňave Sylvie
Holečkovej venovaná rožňavským cechom.
Plnofarebná, reprezentatívna, popularizačno-náučná publikácia s rozsahom
87 strán sa v 14. kapitolách zameriava na prezentáciu bohatého cechového
života banského mesta Rožňava, ktoré po čiastočnom útlme baníctva, ako
najdôležitejšieho zdroja obživy obyvateľstva tohto regiónu, zaznamenalo
v 17. storočí veľký rozmach. Kým baníci
v banských mestách na území Slovenska
sa združovali do baníckych bratstiev,
v prípade Rožňavy hovoríme o cechu baníkov, ktorého existenciu predpokladáme už v 14. storočí. Tento cech mal v roku 1714 svoju zvolávaciu tabuľku a v roku 1753 vlastnú zástavu. V roku 1637
bolo v meste 15 cechov: baníci, krajčíri, ševci, tkáči, kožušníci, kováči, debnári, mečiari, súkenníci, čižmári, stolári, remenári a sedlári, zámočníci, križiari a klobučníci. Význam Rožňavy, ako
mesta s rozvinutými remeslami dokladá
aj skutočnosť, že v roku 1728 evidovali v meste 293 remeselníkov, z nich pätina bola sústredená do troch najväčších
cechov: cechu súkenníkov, cechu čižmárov a cechu krajčírov. Popri nich pôsobili
v meste aj ďalšie cechy (gubárov, halenárov, kožušníkov, garbiarov, murárov, tesárov a v celoslovenskom meradle aj významný cech medikováčov – tieto v poslednej tretine 18. storočia). Publikácia
objasňuje cechovú hierarchiu a právomoci cechmajstrov, cechové insígnie, trhové a obchodné vzťahy Rožňavy s ostatnou časťou Uhorska.
K ťažiskovým častiam publikácie patrí
kapitola venovaná cechovým insígniám,
rozsahom menšia časť pojednáva o cechových zvyklostiach, ku ktorým patrilo napríklad aj prijímanie nových členov. Čitateľ má možnosť oboznámiť sa
s postupom v cechovej hierarchii – cez
učňov, tovarišov, majstrov až k tradíciám pri voľbe cechmajstra. Posledná
časť práce je venovaná zmenám hospodárskej politiky Uhorska, ktoré viedli
k postupnému zániku cechov.
Publikácia, ktorej vydanie je jedným
z konkrétnych výstupov vedeckovýskumnej úlohy autorky (ďalším výstupom je rovnomenná putovná výstava,
prezentovaná aj v zahraničí), je obohatená kvalitnými fotografiami cechových
insígnií zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave a archívnych dokumentov získaných zo Štátneho archívu
v Košiciach, pobočky Rožňava. Autormi
fotografií sú Štefan Fábián, Lukáš Ďurán a Karol Tomány.
Predkladaná publikácia z hľadiska výberu a kvality fotografií, ako aj z hľadiska grafickej úpravy, predstavuje mimo-

riadne hodnotné dielo, určené laickej
i odbornej verejnosti. Nominovaná bola
v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný
materiál o Slovensku za rok 2013, kde
v kategórii A4 Knihy o mestách – Monografické publikácie, získala 1. miesto.
Na grafickej príprave a tlači sa podieľala
tlačiareň a vydavateľstvo Roven v Rožňave.
SILVIA LÖRINČÍKOVÁ

Desvallées André –
Mairesse François a kol.

Základní
muzeologické
pojmy
Technické muzeum v Brne, 2011,
Translation LightPoint, s.r.o. Brno,
64 s., ISBN 978-80-86413-79-2
Desvallées André – Mairesse François
et al.

Basic museological concepts
Technical Museum in Brno, 2011,
Translation LightPoint, s.r.o. Brno,
64 p., ISBN 978-80-86413-79-2
Brožúra je dielom kolektívu autorov Komisie pre muzeológiu Medzinárodnej
rady múzeí –ICOFOM a ponúka (re)definície vybraných základných pojmov
z oblasti muzeológie a múzejníctva. Má
najširšej verejnosti odhaliť pôvod, vývoj
a význam rôznych termínov tvoriacich
„múzejnú reč“ a byť štandardnou a odbornou pomôckou nielen pre pracovníkov múzeí. Ide o preklad publikácie Concepts clés de muséologie, ktorú bola pre
generálnu konferenciu ICOM v Šanghaji
vydaná v roku 2010.
redakcia
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Machajdíková Elena

Ako sa meral čas.
Katalóg výstavy
Vydalo Slovenské národné
múzeum-Historické múzeum,
Bratislava, 2014, 200 s., ISBN 97880-8060-329-8
Machajdíková Elena

How the time was measured.
Exhibition catalogue
Published by the Slovak National
Museum-Museum of History,
Bratislava, 2014, 200 p., ISBN 97880-8060-329-8
Katalógy z výstav mávajú rôznorodé
osudy a v dôsledku toho aj rozličný vzhľad
a odlišnú kvalitu (platí to aj obrátene).
Niekedy je katalóg len akýmsi povinným
apendixom, nenápaditou brožúrkou, ktorá v duchu známej sentencie Littera scripta
manet iba dokumentuje čas a miesto existencie tej – ktorej expozície či výstavy, inokedy zas praktickým sprievodcom – systematickým súpisom vystavených exponátov a neraz priam luxusnou bibliofíliou,
na ktorú padá prach v knižnici alebo múzejnej či galerijnej predajni dávno potom,
čo už pôvodná výstava upadla do zabudnutia. Katalóg nie vždy primerane harmonizuje s výstavou, ktorú sprevádza – niekedy ju svojou úrovňou dokonca prevyšuje a inokedy zas za ňou zaostáva a takýto
nesúlad napokon často určuje aj jeho ďalší
osud – buď sa zaradí do knižničného fondu svojho vlastníka, alebo skončí ako odpadový papier (horribile dictu!) a bude nakoniec recyklovaný. Anotovaný katalóg
sa všetkému, čo som doteraz napísal, vymyká. Jeho autorke Elene Machajdíkovej
sa totiž podarilo vytvoriť (napísať a aj zostaviť) publikáciu, ktorá nielenže adekvátne dokumentuje vydarenú nápaditú výstavu a poskytuje všetky relevantné informácie o jej téme, ale aj orientuje čitateľa

v problematike fenoménu času a jeho merania a zároveň identifikuje všetky vystavené exponáty. Textovú časť katalógu dopĺňa rozsiahla kvalitná fotodokumentácia
a publikácia obsahuje aj anglické resumé.
V krátkom úvode (rozhodne ho však treba prečítať!) autorka upozorňuje čitateľa
na hlavné zameranie a zacielenie výstavy
o meraní času na kalendár – na túto populárnu a praktickú pomôcku v každodennom živote človeka, ktorá má však aj
jedinečnú historickú výpovednú hodnotu. Problematika kalendárov, ich tvorby
a výskytu (s dôrazom na územie dnešného Slovenska) bola na výstave prezentovaná na exponátoch z fondov a zbierok
v katalógu vymenovaných slovenských
múzeí, archívov, knižníc, galérií, ba aj Filozofickej fakulty UK a niekoľkých súkromných zberateľov. Čitateľ sa v úvode
oboznámi aj so štruktúrou výstavy a dozvie sa, že vystavené kalendáre dopĺňali
aj ďalšie zaujímavé artefakty – napr. odborné astronomické tlače, meracie prístroje, hodiny, hviezdne glóbusy a mapy.
Vlastná odborná textová časť publikácie
je rozdelená do troch hlavných kapitol.
Prvá – najrozsiahlejšia – približuje vznik
a vývoj kalendárov od najstarších čias až
do súčasnosti. E. Machajdíková v nej najskôr definuje kalendár ako pragmatickú
pomôcku, ktorá zaznamenáva usporiadanie istej konkrétnej sústavy delenia času
(t. j. systému pravidiel, ktoré umožňovali
zosúladenie občianskeho roka s astronomickými pozorovaniami) a pomáha človeku sa v nej orientovať. Genéza kalendára súvisí s dlhodobými pozorovaniami
pohybov vesmírnych telies – jednotlivých
fáz Mesiaca, zdanlivého pohybu Slnka
okolo Zeme, periodického striedania ročných období a dňa s nocou. Práve z týchto pozorovaní boli odvodené tri základné jednotky času: slnečný deň, synodický mesiac a tropický rok. Skutočnosť, že
ani tropický rok a ani synodický mesiac
neobsahujú celočíselný počet slnečných
dní, problematizuje tvorbu kalendárov
(z tohto vyvstal rozdiel medzi kalendárnym rokom a tropickým rokom, následne nevyhnutnosť reforiem a priestupných rokov). Kalendáre sú (ako vysvetľuje autorka), vzhľadom na základnú
časovú astronomickú jednotku, od ktorej boli odvodené, mesačné, slnečné alebo kombinované – mesačno-slnečné.
Na prvý pohľad je táto stať na pochopenie trocha náročnejšia, no pri pozornom
čítaní je zrozumiteľná a pre poznanie kalendárov a ich historického vývoja je skutočne nevyhnutná. Ďalšie podkapitoly
hovoria o rímskom predjuliánskom kalendári, nevyhnutnosti najskôr Caesarovej a oveľa neskôr (v 16. storočí) gregoriánskej kalendárovej reformy. Potom
autorka podrobne dokumentuje kalendárovú tvorbu na území dnešného Slovenska, a to od stredoveku až do 21. storočia (text dopĺňajú ukážky konkrétnych

exponátov z výstavy). Prínos tejto časti
práce k poznaniu vývoja tvorby kalendárov na Slovensku (v kontexte európskeho
historického vývoja) je nespochybniteľný
a publikovaná stať má dokonca potenciál
prerásť pri ďalšom prehĺbenom výskume
do podoby vedeckej štúdie.
V druhej kapitole sa čitateľ prehľadne
oboznamuje s letopočtami (érami), ktoré sa v minulosti používali v rôznych
oblastiach a civilizáciách – najmä v starovekom Grécku a Ríme, osobitne sa tu
zmieňujú éry od stvorenia sveta, objasňuje sa podstata židovského a kresťanského letopočtu a uvádzajú sa ich epochy (chronologický bod, udalosť, od ktorej sa začala tá-ktorá éra rátať).
Posledná kapitola približuje rozličné
spôsoby merania času, podstatu konštrukcie a fungovania slnečných a mechanických hodín (na ilustračných fotografiách sú zachytené najkrajšie exponáty týchto meracích zariadení dochované
na historickej architektúre na Slovensku). Pomyselnou bodkou za odbornou
textovou časťou katalógu je stať o spôsoboch merania presného času v súčasnosti – najväčšiu presnosť dnes dosahujú atómové hodiny, ktoré sú základom
súčasného svetového času.
Odborný text dopĺňa výberový zoznam
literatúry a záujemcu o ďalšie bádanie
v tejto problematike odkazuje autorka
na pramene z archívov, knižníc a ostatných pamäťových inštitúcií.
Ďalšiu časť anotovanej publikácie tvorí vlastný katalóg výstavy sensu stricto –
súpis všetkých vystavených artefaktov.
Exponáty (kalendáre, meracie prístroje,
hodiny, ikonografický materiál či zariadenie dobových interiérov) boli na výstave usporiadané chronologicky – podľa jednotlivých storočí (od 14. až do 21.
storočia) a kalendáre ďalej aj podľa svojej proveniencie. Väčšina vystavovaných
predmetov je v katalógu aj fotograficky
dokumentovaná. Laik, ale aj odborník
tu určite objavia viacero skutočných pokladov a unikátov (napr. kalendáre M.
R. Štefánika).
Katalóg Ako sa meral čas je nielen precízne zostavená publikácia so základnými
informáciami o vskutku vydarenej výstave, ale má pre potenciálneho čitateľa
aj ďalšiu pridanú hodnotu. Tou je odborná textová časť katalógu. Na päťdesiatich
stranách sa autorke podarilo povedať
všetko podstatné o problematike merania času – jej výklad je vedecky fundovaný, no napriek tomu zrozumiteľný aj laikovi, je čitateľsky príťažlivý a zaujímavý,
štylisticky čistý. Tieto kvality nie sú vždy
samozrejmosťou ani vo výsostne vedecky zameraných prácach a, žiaľ, ani v populárno-vedeckých textoch. Oceniť treba
aj autorkinu precíznosť, minucióznosť,
dôsledné uvádzanie zdrojov a schopnosť
stručne vysvetliť aj rôzne komplikované
fakty či vzťahy. Samozrejme, táto pub-
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likácie je navyše aj pekne urobená – tak
graficky ako aj polygraficky. Publikované fotografie vystavovaných predmetov
v nej nie sú len ilustračným a estetickým
doplnkom textu, ale majú aj nezastupiteľnú informačnú funkciu. Každý obrázok je jednoznačne identifikovaný – exponát je určený a pomenovaný, uvádza sa
jeho súčasná proveniencia a aj rozmery.
Raz vidieť je vraj lepšie, ako viac ráz počuť – potvrdzuje to aj tento katalóg z výstavy (dovolím si dokonca povedať, že
ten, kto si nenašiel z rôznych príčin čas
zhliadnuť vlastnú výstavu, má ešte šancu si ju aspoň virtuálne prejsť – stačí mu
prezrieť si túto publikáciu).
Vzhľadom na vysokú odbornú úroveň publikovaného textu (katalóg mal
až troch renomovaných recenzentov),
množstvo kvalitného obrazového materiálu a technicky kvalitné spracovanie
publikácie je viac ako zrejmé, že tento
katalóg bude stálou súčasťou knižníc tak
právnických, ako aj fyzických osôb.
JURAJ ROHÁČ

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR
Konferencia
Kvalifikované sprístupňovanie
kultúrnych inštitúcií a podujatí
osobám so zrakovým postihnutím,
prostriedok ich spoločenského
začleňovania a informovanosti
9. – 11. december 2014
Bratislava
Témy konferencie:
• odborný výklad pre osoby so zrakovým postihnutím v múzeách, historických pamiatkach a na výstavách,
• príprava osôb so zrakovým postihnutím na efektívne využitie návštev výstav, múzeí a ďalších kultúrnych inštitúcií,
• popisy exponátov a tlač dokumentov v Braillovom písme,
• popisy exponátov a tlač dokumentov
v súlade so zásadami jasnej tlače,
• reliéfna grafika a modely,
• komentované audiovizuálne programy,
• špecializované expozície a zážitkové
aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia vidiacej verejnosti o živote
osôb so zrakovým postihnutím,
• príklady z praxe a ďalšie súvisiace
témy.
Účasť na konferencii bezplatná.
Ďalšie informácie na telefónnom čísle
+421 69 20 34 20 alebo na adrese horanic@unss.sk.

Petrakovičová Agáta (zost.)

Slávnosť hliny –
Keramická Modra
2013
130. výročie
Slovenskej
ľudovej majoliky.
Keramické
učilištia
v strednej Európe
Vydalo Slovenské národné
múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra,
Modra, 2013. 64 s., ISBN 978-808060-323-6
Petrakovičová Agáta (ed.)

The Feast of Clay – Ceramic
Modra 2013
The 130th anniversary of the
Slovak folk majolica. Ceramic
training centres in Central
Europe
Published by the Slovak National
Museum-Ľudovít Štúr Museum,
Modra, 2013, 64 p., ISBN 978-808060-323-6
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre sa zameriava predovšetkým na výskum a prezentáciu diela a života Ľudovíta Štúra. Od svojho vzniku však
plní (a supluje) aj funkciu mestského múzea. Predmetom jeho záujmu
a zbierkotvornej činnosti sú aj miest-

na história a tradície – predovšetkým
keramikárstvo. Od roku 1994 prevádzkuje Galériu Ignáca Bizmayera
a v roku 2012 vzniklo v zrekonštruovanom objekte vinohradníckeho domu nové Múzeum slovenskej keramickej plastiky. V Modre tak existuje stály priestor na prezentáciu miestnej,
regionálnej, ale aj celoslovenskej keramickej tvorby. Každoročne oživuje tradíciu keramiky aj podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra. Jej iniciátorom a hlavným organizátorom
je miestne občianske združenie Modranská Beseda. Slávnosť hliny spája
jarmok pre širokú verejnosť, tradičný alegorický sprievod, predaj keramiky a prezentáciu súčasných (najmä
miestnych) keramikárov formou výstav a sprievodné programy pre rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia je aj
odborný seminár realizovaný pod záštitou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra.
Každý ročník slávnosti i seminára je
tematický, vďaka čomu sa keramická
výroba a jej história spracováva, skúma a prezentuje systematicky. Výstupom je každý rok zborník s príspevkami zo seminára. Šiesty ročník uskutočnený v roku 2014 bol zameraný
na tehliarstvo a kachliarstvo.
Témou zborníka z piateho ročníka
(2013) je slovenská ľudová majolika
a keramické učilištia v strednej Európe. Útla publikácia predstavuje tému v šiestich kratších textoch a má
aj svoju katalógovú časť. V úvodnom
príspevku Silvie Hrdlovičovej (SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra) sa
dozvedáme základné informácie o založení a chode Keramického učilišťa
v Modre (1883), ktorého pôsobenie
a tradícia vytvorila základ pre otvorenie dodnes fungujúcej Slovenskej ľudovej majoliky (ďalej SĽM). Autorka sa
podrobnejšie venuje aj osobnostiam,
ktoré vývoj učilišťa ovplyvnili. Boli to
najmä Jozef Mička – prvý správca učilišťa a keramikár a zberateľ Heřman
Landsfeld. Nasledujú dva texty od zahraničných účastníkov semináru. Alena Kalinová (Moravské zemské muzeum, Brno) sprostredkúva čitateľom informácie o hrnčiarskom kurze, ktorý
sa konal v roku 1914 v Hodoníne, ako
aj o modernizácii a urbanizácii moravskej spoločnosti a jej vplyvoch na tradičnú výrobu fajansy. Historický vývoj
keramickej školy v Stoobe je predmetom textu Kurta Piebera, rakúskeho
autora, učiteľa na Odbornej keramickej škole v Stoobe. Text je veľmi jednoduchý a krátky, ale prehľadne vysvetľuje okolnosti vzniku a fungovania strednej keramickej školy, pričom
sa venuje aj súčasnej situácii, popisuje spôsob výučby a profil absolventov
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terajšej školy pre keramiku a stavbu
pecí v Stoobe. Text Agáty Petrakovičovej (SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra,
Modra) ilustruje vývoj maľovanej keramiky v Modre, spôsob jej udomácňovania, vplyv habánov na tvorbu
a ornamentiku miestnych majstrov.
objasňuje úlohu keramického učilištia v šírení západoslovenskej habánskej tradície a vplyv jednotlivých majstrov (Mička, Vořechová-Vejvodová,
landsfeld, barčík a pod.) na výtvarné
stvárnenie keramiky a jej kvalitu. Príspevok Daniely Kopálovej s názvom
Spolupráca Slovenskej ľudovej majoliky s Malokarpatským múzeom v Pezinku zostal tak trochu obsahovo nenaplnený. Textu chýba odbornejšia analýza možných prínosov spolupráce
medzi výrobným družstvom a zbierkotvornou organizáciou, ktorá keramiku uchováva a prezentuje. Naopak Daniel Hupko, kurátor SNM-Múzea Červený Kameň, spracoval a v zborníku
publikuje odborný katalóg modranskej
fajansy, ktorá je v zbierkach menovaného múzea. Týchto 24 fajansových
predmetov modranskej proveniencie
nebolo doteraz odborne spracovaných.
Autor zbierku zhodnocuje a detailne
popisuje v katalógovej časti príspevku.
Na záver sa vráťme k úvodu publikácie. Keďže v rukách držíme odborný zborník, na jeho začiatku by sme
okrem príhovoru primátorky očakávali aj úvodný odborný text, ktorý by
predstavil ciele, príspevky a autorov
textov a zosumarizoval výsledky seminára. Medzi príspevkami tiež chýba text reflektujúci súčasné pôsobenie a kvalitu keramickej výroby Slovenskej ľudovej majoliky. Zborník je
naozaj útly, čo je v súčasnej situácií financovania kultúry pochopiteľné. Napriek tomu mohli organizátori zaradiť
do zborníku aspoň dva, tri ďalšie príspevky, ktoré by mapovali tému Keramické učilištia v Strednej Európe, ktorá zostala pomerne nevyčerpaná.
MARCElA KVETKoVÁ

PoZVÁNKA

Kamenická Viera

Židovské sviatky
a kolobeh života
Vzdelávacie texty. Edícia Judaica
Slovaca, č. 104
Vydalo Slovenské národné múzeumMúzeum židovskej kultúry,
bratislava, 2014, 68 s., ISbN 97880-8060-325-0
Kamenická Viera

Jewish feasts and the course of life
Educational texts. Judaica Slovaca
edition, No. 104
Published by the Slovak National
Museum-Museum of Jewish Culture,
Bratislava, 2014, 68 p., ISBN 97880-8060-325-0
Autorka textu (a fotografií) Viera Kamenická sa pokúsila priblížiť slovenskej verejnosti sviatky a životný cyklus
židovskej komunity. Na naplnenie tejto neľahkej úlohy zvolila formu vzdelávacích textov. Ťažiskom sú krátke
vysvetlenia jednotlivých pojmov, kto-

ré dopĺňa množstvo kvalitných farebných fotografií. Treťou zložkou sú záverečné otázky, určené hlavne žiakom.
Z obsahovej stránky publikácia začína
objasnením asi najznámejšieho židovského symbolu Magen David, čo sa ale
trochu vymyká z avizovaných okruhov sviatočného a životného cyklu.
Nasleduje vysvetlenie židovského roka a základných náboženských pojmov
(Tóra, synagóga). Najviac priestoru
venuje autorka sviatočným príležitostiam. V jednotlivých kapitolách (možno až príliš stručne) približuje najväčší židovský sviatok Šabat, ale aj iné
významné výročné príležitosti: Roš
Hašaná, Jom Kipur (k nemu Viera Kamenická priradila vysvetlenie dôležitého, hoci nie veľmi známeho pojmu mizrach/východ), ďalej Sukot, Simchat
Tora, Tu biŠvat, Chanuka, Purim, Pesach, Šavuot. Možno tu mohla spomenúť aj najsmutnejší z týchto dní, Tiša beAv, ktorý si komunita pripomína
každoročne v deviaty deň mesiaca Av.
Nasledujúci blok sa zaoberá životným
cyklom. uvádza ho mezuza, drobný
predmet, ktorý vari v každej židovskej domácnosti chráni príbytok a rodinu pred zlými silami. logicky pokračujú zvyky pri narodení dieťaťa (samostatný text venuje obriezke), prechod
k dospelosti (bar micva a bat micva),
svadba a napokon chevra kadiša. Táto historická inštitúcia je spojená s poslednými chvíľami človeka. Záverečné
kapitoly sa venujú kašrutu a fenoménu židovského vzdelávania. Vítanou
pomôckou pre čitateľov je register (nie
celkom presne nazvaný „Slovník použitých výrazov“).
Textová stránka publikácie je na dobrej úrovni. Charakteristiky sú vecné, napriek spomenutej stručnosti zrozumiteľne objasňujú podstatu pojmov. A tam,
kde v dôsledku priestorových obmedzení nestačia slová, využíva V. Kamenická obraz. Vďaka zodpovednému výberu
a kvalite použitých fotografií predstavuje vizuálna stránka nie „dekoráciu“, ale
plnohodnotný doplnok textov. Trochu
rušivo pôsobí len formulovanie niektorých otázok v závere jednotlivých kapitol. Akoby sa autorka pokúšala uľahčiť
žiakom pochopenie judaizmu aj tým, že
ho prezentuje reáliami majoritnej spoločnosti. Myslím, že vhodnejšie by bolo
vysvetliť historické príčiny existujúcich
rozdielov. Pri čítaní odborných aj vzdelávacích publikácií má človek pocit, že menej by bolo viac. V prípade tejto publikácie často platí opak: viac by bolo viac. Aj
to je doklad, že Viere Kamenickej sa podarilo naplniť neľahký cieľ, ktorý si postavila.
PETER SAlNER
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Údaje o autoroch
Ján Paprčka, Mgr.
Je riaditeľ odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR.
Podieľal sa na príprave Správy o vykonávaní Dohovoru o ochrane nehmotného
kultúrneho dedičstva a stave prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva UNESCO. Je predseda pracovnej
skupiny k tvorbe zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a členom dozornej rady tanečného divadla Ifjú Szivek.
Hana Hlôšková, doc., PhDr. ,CSc.
Pôsobí ako docentka na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety so zameraním na folkloristiku a jej dejiny. Vo vedeckom bádaní sa
venuje naratívnym žánrom, problematike historickej pamäte, orálnej histórii,
osobnostiam folkloristiky a teórii folklorizmu. Je autorka publikácií Individuálna
a kolektívna historická pamäť – vybrané
folkloristické aspekty (Bratislava 2008),
Príspevky k dejinám folkloristiky na Slovensku (Bratislava 2009) a editorka, viacerých vedeckých zborníkov. Je členka redakčných rád viacerých odborných časopisov a aktívne pôsobí ako hodnotiteľka
a lektorka v rámci folklorizmu. V rokoch
2008 – 2014 bola predsedníčka Národopisnej spoločnosti Slovenska pri Slovenskej akadémii vied (SAV).
Elena Zahradníková, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu
v Martine ako kurátorka – etnologička
so zameraním sa na duchovnú a sociálnu kultúru, ľudovú stravu a ľudovú hračku a zároveň je metodička pre oblasť múzejnej pedagogiky tohto múzea. V rámci
etnológie sa zaujíma najmä o symbolickú stránku obradov a obyčají, ako aj potvrdzovanie sociálnych statusov cez obrady a zvyky v rámci spoločnosti aj z pohľadu rodových štúdií. V rámci duchovnej
kultúry sa zameriava na prejavy religiozity v každodennom živote, či už napr. pri
dodržiavaní alimentárneho tabu alebo
výzdobe interiéru. V rámci komunikácie
s návštevníkom preferuje didaktické postupy konštruktivistickej pedagogiky nielen v rámci edukačných programov.
Katarína Nádaska, Mgr. Ph. D.
V súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka v Divadelnom ústave. Je autorka
vedeckých monografií: Slovenský rok vo
výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna
Libri 2012), Čím žila slovenská rodina –
Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri 2014),
Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre

Slovenska (Fortuna Libri 2014), spoluautorka ôsmych regionálnych monografií a série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie, napísala viac ako 100 vedeckých
štúdií a množstvo popularizačných článkov. Venuje sa popularizácii vedy, výskumu v oblasti slovenskej ľudovej kultúry,
histórii každodennosti, tradícií a zvykov.
Andrea Jamrichová, Mgr.
Bola kurátorka a kultúrno-propagačná
manažérka v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej, projektová manažérka v Slovenskom národnom múzeu, múzejná pedagogička v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, riaditeľka ÚĽUV-Múzea ľudovej
umeleckej výroby – otvorený depozitár
v Stupave. V súčasnosti je kurátorka v Múzeu mesta Bratislavy.
Miroslava Koreňová, Mgr.
V súčasnosti pracuje v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v rámci projektu Digitálne múzeum
ako odborná pracovníčka pre digitalizáciu
ľudových tancov.
Daniel Hupko, PhDr.
Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis – slovenský
jazyk a literatúra. V súčasnosti pracuje v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej ako kurátor a dokončuje doktorandúru v Historickom ústave SAV v Bratislave.
Ján Aláč, RNDr.
Pracuje v Gemersko-malohontskom múzeu
v Rimavskej Sobote ako vedúci oddelenia
dokumentácie a správy zbierok a zástupca riaditeľky múzea. Venuje sa problematike mlynov a mlynárstva v Gemeri – Malohonte a Novohrade, taktiež ľudovým náhrobníkom evanjelikov a. v. v Novohrade
a všeobecne regionálnej histórii a ľudovému umeniu. Je autor publikácie ALÁČ, J. –
PULIŠOVÁ, Ľ. – BODOROVÁ, O. Kolo, kolo
mlynské... OZ Ozveny Hrachovo, 2012.
Zuzana Koblišková, Mgr.
Pracuje v Múzeu Divadelného ústavu. Je
kurátorka – správkyňa zbierok galerijnej
a múzejnej hodnoty. V múzeu sa venuje
metodike spracovania metadát scénografík pre digitalizačnú kampaň Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(PO 2), koordinácii projektu digitalizácie
a budovaniu elektronickej databázy pre
zbierkové predmety v rámci druhej fázy
budovania databázy IS.theatre. Naďalej
sa zaoberá výskumom problematiky stálych expozícií v galériách na Slovensku aj
v zahraničí, ktorému sa venovala v rámci
svojej diplomovej práce.

Mária Rapošová, PhDr.
Pracuje ako odborná pracovníčka v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vykonáva prieskum a výskum s cieľom zbierkotvornej činnosti,
podieľa sa na odbornej príprave a realizácii expozícii a výstav, spolupracuje so zahraničnými slovakistami a publikuje v oblasti literárno-múzejného výskumu, biografií literárnych osobností a kultúrnej
histórie.
Marta Kučerová, Mgr.
Pracuje v Múzeu v Kežmarku vo funkcii
archeológ – etnograf. Venuje sa archeologickým výskumom v Kežmarku a širšom
okolí. Pravidelne publikuje o výsledkoch
archeologického výskumu v odbornej literatúre zameranej na túto oblasť. Ako
spoluautorka spolupracovala aj na príprave prvého dielu monografie o meste Kežmarok a monografií viacerých obcí
v okrese Kežmarok.
Marta Rusinová, Mgr.
Pracuje v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi ako vedúca oddelenia informácií a marketingu a v jej pracovnej náplni sú komplexné dokumentačné práce,
vrátane elektronického spracovania fondov. Zaujíma sa o oblasť regionálnej histórie s orientáciou na osobnosti ľudovoumeleckej výroby. Spolupracovala pri
spracovaní obecných monografií Nedožery-Brezany a Nitrica.
Ladislav Klíma, Ing.
Pracuje v Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach ako vedúci oddelenia dejín
vied a techniky. Je kurátor zbierok priemyselný dizajn, fotografická a kinematografická technika. Publikuje v oblasti dejín vied a techniky.
Juraj Bartík, PhDr., PhD.
Je riaditeľ SNM-Archeologického múzea
v Bratislave. Ako kurátor sa venuje výskumu praveku zo špecializáciou na dobu
bronzovú. V tejto oblasti publikoval okolo 60 štúdií a kratších príspevkov.
Michaela Gallusová, Mgr.
Pracuje v Múzeu školstva a pedagogiky
ako kurátorka. Pôsobí ako externá doktorandka na Katedre všeobecných dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu
dejín školstva a vzdelanosti v staršom
období.
Zuzana Kunšteková, Mgr.
Pracuje v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave ako kultúrno-propagačná manažérka, pričom sa venuje tvorbe
vzdelávacích a sprievodných programov
pre školské skupiny a verejnosť. Zároveň
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má na starosti činnosť spojenú s propagáciou a prezentáciou múzea. Vyštudovala odbor história na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.

historický prístup (In Historický časopis, roč. 60, č. 2, 2012, s. 271-299. ISSN
0018-2575). Publikuje v oblasti regionálnej histórie a oral history.

Katarína Konečná, Mgr.
Je riaditeľka Pohronského múzea v Novej
Bani. Venuje sa predovšetkým archeológii
a regionálnym dejinám. Publikuje v oblasti regionálnych dejín, archeológie, pamiatok, cestovného ruchu a múzejníctva.

Ingrid Hričovcová, PhDr.
Je odborná pracovníčka na umelecko-historickom oddelení v Múzeu vo Svätom
Antone. Aktívne sa podieľa na odbornom spracovávaní zbierkových predmetov z oblasti výtvarného a nábytkárskeho umenia 18. – 19. storočia. Zaujíma sa
o históriu súvisiacu so svätoantonským
kaštieľom, so zameraním hlavne na genealógiu nemeckého rodu Sachsen-Coburg-Gotha. S týmito témami súvisí aj jej publikačná činnosť.

Pavol Šteiner PhDr., PhD.
Je odborný asistent na Katedre muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa staršej dobe bronzovej v Karpatskej kotline,
dokumentácii a prezentácii kultúrneho
dedičstva na pôde múzeí a vojensko-historickému výskumu na juhozápadnom
Slovensku (roky 1944 – 1945). Je autor
monografie Keramický inventár otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I.
Gabriela Podušelová, PhDr.
Je námestníčka generálneho riaditeľa
Slovenského národného múzea (SNM)
pre úsek odborných činností. V múzejníctve pôsobí od roku 1982, v SNM od roku
1992. Je autorka a spoluautorka analyticko-koncepčných materiálov, mapujúcich
stav odbornej ochrany v slovenských múzeách, venovala sa otázkam ďalšieho
vzdelávania zamestnancov múzeí SR, ako
aj pedagogickej činnosti, podieľala sa tiež
na tvorbe právnych predpisov pre oblasť
múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva.
Daniela Oravcová, Mgr.
Vyštudovala odbor muzeológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je
spoluautorka interaktívnej študentskej
výstavy Technológie starých Slovanov
organizovanej na pôde Ponitrianskeho
múzea v Nitre v rámci bakalárskej práce,
spojenia teórie s praxou.
Katarína Očková, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu
v Martine-Múzeu slovenskej dediny ako
kurátorka – vedúca Múzea slovenskej dediny. Zaujíma sa o štruktúry rodiny v súvislosti s prírodným prostredím, rodinu v procese reemigrácie Slovákov z Maďarska po roku 1946, viacrodinné domy
– tradičná stavebná kultúra a spôsob bývania na dolnom Liptove. Publikovala
v oblastiach: prezentačné a vzdelávacie
programy, dokumentácia, ochrana kultúrneho dedičstva v múzeách v prírode.
Lucia Segľová, Mgr., PhD.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu
v Martine-Múzeu kultúry Rómov na Slovensku ako kurátorka. Venuje sa regionálnym dejinám, dejinám Rómov, urbánnej etnológii, nacionalizmu a oral history.
Je autorka článku Samosprávne revolučné orgány v Turci v roku 1918: Mikro-

Juraj Paučula
Pracuje pre Združenie historických
miest a obcí SR v Banskej Štiavnici, ktoré je národným koordinátorom Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Venuje
sa vzdelávaniu a osvete verejnosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a obnove pamiatok.
Eva Švajdová
Pracovala v Horehronskom múzeu
v Brezne vyše 36 rokov, od januára 2014
je na dôchodku. Ako kurátorka spravovala etnografickú zbierku múzea. Predmetom jej výskumu bol najmä ľudový odev
a textil, ako aj ostatné témy ľudovej kultúry horného Pohronia. Výsledky práce publikovala v odborných časopisoch
a zborníkoch (Etnografia, Etnológ a múzeum, RUD, Pamiatky a múzea) a monografiách (Brezno, Valaská, Ľudový odev
v okolí Brezna). Ľudová kultúra je aj naďalej predmetom jej záujmu.
Aleš Bílek, Ing.
Pracuje na Čiernohronskej železnici
v Čiernom Balogu ako jej riaditeľ. Venuje
sa záchrane, obnove a popularizácii predovšetkým bývalých úzkorozchodných
lesných železníc v Karpatoch. Je autor
publikácií Karpatské lesné železnice I, II,
III, Čiernohronská železnica – 30 rokov
zápasu o zachovanie, Čiernohronská železnica 1992 – 2011, 20 rokov novodobej
prevádzky.
Oľga Removčíková, RNDr.
Pracuje v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – pracovisko
Oravský Podzámok vo funkcii botanik
– kurátor, kustód. Venuje sa najmä nelesným spoločenstvám rastlín a histórii
lesníctva a ochrany prírody. Je autorka
viacerých výstav a odbornými článkami
prispieva do monografií obcí, časopisov
a zborníkov.
Viera Dvořáková, Ing. arch., PhD.
Profesionálne sa zaoberá otázkami pamiatkovej ochrany aj v medzinárodných
súvislostiach. Publikuje v oblasti ochrany
a prezentácie hodnôt kultúrneho dedičstva so zameraním na pamiatkový fond

a svetové dedičstvo. Je autorka a spoluautorka viacerých odborných článkov a publikácií popularizujúcich slovenské pamiatky a chránené územia, napr.
Historické mestá na Slovensku (Slovart
2012), Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO (DAJAMA 2009), Najkrajšie mestá
(DAJAMA 2007), atď.
Vladimír Krupa, PhDr.
Je riaditeľ Balneologického múzeu v Piešťanoch. Zaoberá sa históriou a archeológiou Piešťan a najbližšieho regiónu a témami z histórie múzea. Podieľal sa na archeologických výskumoch v Piešťanoch (lokalita
Starý kláštor) a priľahlom regióne (Chtelnica, Krakovany, Vrbové a i.), publikoval
články, štúdie a publikácie z tejto oblasti. Je
spoluautor knihy Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Podieľa sa na vydávaní
publikácií Balneologického múzea i zborníka Balneologický spravodajca.
Silvia Lörinčíková, Mgr.
Od roku 1999 pôsobí ako odborná pracovníčka – kurátorka SNM-Múzea Betliar, do roku 2014 bola externá doktorandka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave – školiaceho
strediska HÚ SAV. Venovala sa problematike zberateľstva šľachty, so zreteľom
na zberateľské aktivity rodu Andrássyovcov, od roku 2008 sa vo svojom výskume
venuje aj problematike podnikateľských
aktivít tohto rodu, pričom výsledky výskumu v týchto oblastiach publikovala
v rôznych domácich i zahraničných periodikách. Je autorkou dvojjazyčného (slovensko-maďarského) katalógu faleristickej zbierky SNM-Múzea Betliar (Rady,
vyznamenania a dekorácie v zbierkach
SNM-Múzea Betliar).
Juraj Roháč, doc., PhDr., CSc.
Pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako vedúci
Katedry archívnictva a pomocných vied
historických. Venuje sa diplomatike a archívnictvu, cirkevným dejinám a dejinám
mesta Trnava. Je autor štúdií z mestskej
a cirkevnej diplomatiky, dejín vinohradníctva a spoluautor monografie Dejiny
Trnavy.
Peter Salner, PhDr., DrSc.
Pracuje ako vedecký pracovník v Ústave etnológie SAV. Zameriava sa na urbánnu etnológiu a sociálnu kultúru židovskej komunity v 20. – 21. storočí. K uvedeným témam
vydal niekoľko knižných publikácií, napr.
Prežili holokaust, Bratislavské kaviarne
a viechy, Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu).
Marcela Kvetková, Mgr.
Pracuje v Slovenskej národnej galérii,
kde vedie oddelenie galerijnej pedagogiky. Venuje sa múzejnej a galerijnej pedagogike a zaujíma sa o metódy tvorivého
sprístupňovanie umenia a kultúrneho
dedičstva.
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Pokyny pre prispievateľov
Zameranie časopisu

Recenzovanie

MÚZEUM je metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Jeho zámerom je oboznamovať odbornú, ale
i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytnúť priestor
pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informovať o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku, ale i v zahraničí.

Recenzované sú články v prvých troch
ústredných rubrikách časopisu – Hlavná
téma, Múzejné zbierky a Teória a metodika, podľa zamerania aj články v rubrike Vzdelávanie a komunikácia či Informačne zdroje. Recenzie pri každom čísle
časopisu zabezpečujú vždy dvaja odborníci, vybraní členovia Redakčnej rady
časopisu MÚZEUM, v prípade potreby
odborníci z externého prostredia. Hodnotenia príspevkov sú archivované v redakcii u výkonného redaktora.

Dodanie a uverejnenie príspevkov
Redakcia prijíma pôvodné a doteraz
nepublikované príspevky v slovenskom (českom) jazyku, a to do všetkých rubrík časopisu. Príspevok sa musí týkať oblasti múzejníctva či muzeológie, kultúrneho dedičstva všeobecne,
prípadne príbuzných odborov. Všetky príspevky posudzuje Redakčná rada časopisu MÚZEUM a vyhradzuje
si právo výberu príspevkov, ktoré budú publikované. Príspevky prechádzajú obsahovou a jazykovou korektúrou,
pričom rešpektovanie požiadaviek redakčnej rady a redaktorov, ako aj grafickej úpravy časopisu, je podmienkou
publikovania príspevku. Publikovanie príspevku je možné len na základe zmluvy o vytvorení diela a licenčnej
zmluvy, uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom príspevku.

Príspevky je potrebné zasielať
elektronicky (možnosť výberu):
1. e-mailom na adresu: kabinet@snm.
sk (prípadne na adresu člena redakcie či redakčnej rady)
2. CD, DVD na adresu redakcie:
Redakcia časopisu MÚZEUM
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16

Predná strana obálky
Obal platne s nahrávkou folklórnej hudby z medzinárodnej rozhlasovej súťaže
PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE
RADIO BRATISLAVA 1975, autorka návrhu: Božena Augustínová, SNM-Hudobné
múzeum v Bratislave, MUS CI 379. Foto:
S. Urdová
Front Cover
Record cover with a record of folklore music
recording from the international radio competition PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE
DE RADIO BRATISLAVA 1975, author of
the design: Božena Augustínová, SNM-Music
Museum in Bratislava, MUS CI 379. Photo:
S. Urdová
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Honoráre
Autorské honoráre sú stanovené v súlade s platným cenovým výmerom SNM.

Každý príspevok musí obsahovať:
- názov príspevku,
- meno/mená autora/autorov textovej
časti, obrazových či tabuľkových častí príspevku (vrátane pracoviska),
- krátky abstrakt príspevku (do 10
riadkov; redakcia zabezpečí preklad
do anglického jazyka),
- text príspevku,
- názov a krátky popis (text) obrazovej/tabuľkovej časti/častí.

Každý príspevok musí spĺňať
nasledujúce publikačné požiadavky:
Textová časť:
- program: Microsoft Word,
- písmo: Times New Roman, veľkosť
12, riadkovanie 1,5,
- horný, ľavý aj pravý okraj 3 cm; dolný
okraj 3,7 cm,
- zarovnanie vľavo,
- abstrakt sa umiestňuje na začiatok
textu, písaný kurzívou,
- text odsekov sa odsadzuje pomocou
klávesy enter,
- nadpisy/podnadpisy sú písané rovnakým typom písma, zvýraznené boldom, zarovnané od ľavého okraja,

Vnútorná strana obálky
Vyšívaná nástenka Komu sa nelení tomu sa zelení
(nástenka z bieleho plátna, výšivka obrázku a textu čierna priadza, autor a doba vyhotovenia neznámi, oblasť používania Červená Skala, evid. č.
8514) a drevená maľovaná truhlica (smrek, farba
čierna s maľovaným farebným rastlinným ornamentom, z domu Terézie Vansovej na Fortničke,
evid. č. L 12411), ŠVK-Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Foto: J. Glončák
Inner Cover
Embroided wall piece The Early Bird Catches the
Worm (the wall piece is made of white cloth, the
embroidery of the picture and the text with a black
yarn, the author and the period of origin are unknown, popular in the Červená Skala region, Reg.
No. 8514) and a wooden painted chest (pine wood,

- kurzívou sú v texte písané iba názvy
diel – výstav, kníh, predstavení či filmov, prípadne dokumentov a pod.
a latinské názvy; pre všetky ostatné texty, vrátane citácií, je použité
normálne písmo, bold sa nepoužíva
na zvýraznenie myšlienok v texte,
- bibliografické odkazy a citácie sa
uvádzajú podľa platnej medzinárodnej normy ISO 690-2, umiestnené
na konci textu (nie poznámka pod
čiarou),
- v texte je možné označiť miesto pre
každú fotografiu, graf, kresbu jednotlivo.
Obrazová časť (fotografie, grafy, kresby):
- publikačná kvalita (min. 300 x 300
dpi),
- nezalamovať do textu, obrazové časti sú samostatné súbory vo formáte
TIF, JPEG, JPG,
- ak grafy a tabuľky nie sú v takomto formáte, musia byť dostupné cez
program Word, Excel, Powerpoint,
- jednotlivé obrazové časti je potrebné identifikovať presne tak, ako sú
označené v texte príspevku (obr. 1
a pod.).

Rubriky a rozsah (vrátane zdrojov
informácií a abstraktu):
1. Hlavná téma – max. 15 normostrán
(NS)
2. Múzejné zbierky – max. 15 NS
3. Teória a metodika – max. 15 NS
4. Vzdelávanie a komunikácia – max.
15 NS
5. Prezentačná činnosť – max. 5 NS
6. Informačné zdroje – max. 5 NS
7. Diskusia – max. 5 NS
8. Personálie – max. 2 NS
9. Múzejné zariadenia – max. 2 NS
10. Odborné podujatia – max. 2 NS
11. Recenzie a anotácie – max. 2 NS
Aktuálne informácie o časopise, termínoch či hlavných témach jednotlivých čísiel na http://www.snm.sk/?muzeum-casopis.

black colour with a painted coloured plant ornament, from the house of Terézia Vansová in Fortnička, Reg. No. L 12411), ŠVK (State Scientific
Library) - Museum of Literature and Music, Banská Bystrica. Photo: J. Glončák

Zadná strana obálky
Kresba výzdoby zadného dielu bieleho ženského kožucha z Krakovian, Múzeum ľudovej umeleckej výroby, ÚĽUV, DF/KD/VV/6998. Foto: archív Múzea ĽUV
Back Cover
A drawing of the decoration at the back of
a white female furcoat from Krakovany, Museum of Folk Art and Crafts, Centre for Folk Art
Production, DF/KD/VV/6998. Photo: Archive
of the Museum of Folk Art and Crafts
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