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Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

 je pre nás nesmierne potešujúce, že Speculum inšpiroval viacerých študentov, 
aby sa pridali do radov našich autorov. Vďaka ich záujmu budú v tomto roku pub-
likované tri čísla časopisu namiesto predpokladaných dvoch. Stúpol aj počet vysokých 
škôl, na ktorých pôsobia autori: druhé číslo, ktoré vám prinášame, obsahuje práce 
študentov Katedry etnológie a kultúrnej antropológie a Katedry histórie Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, ako i Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociál-
nych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Pevne dúfame, že táto tendencia 
k rozšíreniu pôsobenia nášho časopisu sa bude aj naďalej udržovať a prehlbovať.
 V druhom čísle Specula nájdete štyri štúdie zasvätené rozmanitým 
spoločenským problémom: popri otázkach súvisiacich s vplyvom internetu na vyt-
váranie sietí spoločenských vzťahov sa autori venujú obrazu Slovákov v prácach au-
torov 19. storočia, procesom uplatnenia moci v pobytovom tábore, ako i kognitívnym 
procesom etnických a rasových klasifikácií u detí. Dva príspevky v rubrike Materiály 
sú venované pozorovaniu priebehu tohtoročných prezidentských volieb – tak na in-
ternete, ako i v „reálnom“ živote – zatiaľ čo tretí obsahuje spracovanie archívnych 
materiálov vzťahujúcich sa na židovskú obec v Komárne. Rubrika Diskusia prináša 
príspevok o európskom kreditnom systéme. V Rozhovore sa tento krát stretnete s Doc. 
Mgr.  Martinom Kanovským, PhD. z Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK. V ru-
brike Správy si môžete prečítať o priebehu tohtoročného výskumu študentov Ústavu 
sociálnej antropológie FSEV UK v Sarajeve. Nová rubrika Fotografické okienko vnáša 
do časopisu tvorivú náladu aj v ďalšej oblasti a vyzýva nádejných autorov, aby si 
vyskúšali svoje schopnosti v zachytení každodenných vizuálnych podrobností nášho 
života.
 Prajeme vám príjemné čítanie!

Tatiana Bužeková 
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Abstrakt:

 The study is dealing with the issue of making social connections on the internet and the way they are reflected 
in the real life. It focuses on the Slovak lesbian community relations emerged from lesbian chat room. The field research 
made on the internet and live interview outside it confirms that for lesbian women in Slovakia the internet is an impor-
tant factor in creating relations. Internet relationships become a part of community life. Thus virtual community eventu-
ally merges with a real one.

Úvod

 Cieľom mojej práce je analýza procesu vytvárania vzťahov vo virtuálnej komunite a ich prepojenie s reál-
nym životom. Zameriavam sa pritom na lesbickú komunitu vytváranú prostredníctvom internetovej komunikácie, 
predovšetkým synchrónnej (teda chatu). Vychádzam z tézy kanadského sociológa Barryho Wellmana, podľa ktorého 
internet môže zvyšovať/meniť sociálny kapitál. Výsledky môjho výskumu potvrdzujú, že táto téza platí v spomenutej 
komunite: v súčasných podmienkach na Slovensku internet predstavuje nevyhnutný prostriedok pre vytváranie sociál-
nych vzťahov v lesbickej komunite.
 V mojom výskume rezonovali dva základné aspekty - skúmanie lesbickej komunity a  internetový výskum. Z 
odborného hľadiska oba majú svoje špecifiká. Keďže antropologické výskumy či teórie zaoberajúce sa lesbickou komu-
nitou na Slovensku prakticky neexistujú, oprela som sa o zahraničné štúdie, najmä o poňatie lesbickej komunity Denyse 
Lockard, podľa ktorej je utvorená zo sociálnych sietí lesieb, i keď tieto siete môžu existovať aj mimo komunity.
 Rozsah výskumov internetu a výskumov na internete rastie úmerne s expanziou tohto média a jeho čoraz 
dôležitejšou úlohou v ľudskom živote. Z výskumov komunikácie na internete, ktoré zahŕňajú aj sféry obchodu, výroby, 
či technické otázky, som sa ja zamerala na ďalšiu významnú oblasť - a to je sociálna interakcia, teda vytváranie sociál-
nych vzťahov a spoločenských skupín na báze osobných vzťahov.
 Vo svojom výskume a jeho hlavnom zameraní som sa oprela predovšetkým o teóriu Barryho Wellmana, ktorý 
sa v súvislosti s vplyvom internetu na sociálny kapitál zaoberal aj prepojením vzťahov na internete s reálnym životom.

	 Vytváranie	sietí	vzťahov	
v		lesbickej	komunite	
online		a	ich	premietanie			
do	reálneho	života:	
príklad	slovenskej	lesbickej	
chatovej	miestnosti
   Barbora Blahutová
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Opieram sa aj o inú odbornú literatúru zaoberajúcu sa sociálnymi vzťahmi a komunitami na internete, či už štúdie Hol-
mesa a Rheingholda alebo slovenskej etnologičky Tatiany Bužekovej. 

Edičná poznámka:

 Prepis materiálu získaného z internetu je značne špecifický. Preto rozhovory, ktoré ilustrujú moje argumenty, 
uvádzam v pôvodnej podobe, vrátane emotikonov, s výnimkou prezývok účastníčok. Jednotlivé termíny vysvetľujem 
priebežne v poznámkach pod čiarou.

1 Teoretické  východiská

 Tak, ako aj v iných akademických disciplínach, záujem antropológie o sociálne a komunikatívne praktiky 
založené na internete je relatívne nový (Wilson, Peterson 2002: 450). Existuje množstvo diskusií a prístupov k skúma-
niu sociálnych vzťahov na internete, často si odporujúc už v základných pojmoch. Podľa Davida Holmesa sa napríklad 
pojem virtuálna realita mnohokrát zamieňa s kybernetickým priestorom,  kde podľa niektorých kritikov jednotlivá 
osoba neexistuje (Holmes 1997: 234). Keďže v iných štúdiách narábajú vedci a vedkyne práve s pojmom kybernetický 
priestor v súvislosti s vytvárajúcimi sa sociálnymi vzťahmi a komunitami, a teda rátajú s „existenciou“ osoby v tom-
to priestore, respektíve tieto pojmy všelijako obmieňajú a spájajú, debatu o rozdieloch medzi nimi či ich presných 
definíciách prenechávam iným - mojím cieľom je rozobrať komunitu vytvárajúcu sa na internete ako priestore mimo 
fyzického sveta, no zároveň čoraz viac sa doňho zakoreňujúceho (Agre 1999, citované podľa Wilson, Peterson 2002: 
451).

1.1 Virtuálna (on-line) komunita

 Odborných diskusií na tému on-line komunít je veľa, niektorí tvrdia, že sú tieto komunity nezlučiteľné s reál-
nymi komunitami, alebo sa zameriavajú najmä na dichotómiu „on-line/off-line“, reálneho a virtuálneho, individuálneho 
a kolektívneho (Wilson, Peterson 2002: 456). Ja sa prikláňam k pohľadu Wilsona a Petersona, ktorí tvrdia, že robenie 
rozdielov medzi reálnymi a virtuálnymi komunitami nie je prospešné a antropologický prístup je dobre situovaný na 
skúmanie súvislosti medzi komunitami, identitami a sieťami, ktoré existujú (Wilson, Peterson 2002: 456).
 Na základe takéhoto chápania sa tiež opieram o často citovanú definíciu Howarda Rheingolda, podľa ktorého 
sú virtuálne komunity „sociálne agregáty, ktoré vyplynuli zo siete, keď dostatok ľudí interagoval dostatočne dlho s ad-
ekvátnym ľudským cítením pre formovanie siete osobných vzťahov v kybernetickom priestore“ (Holmes 1997: 239). 
Rheingold tiež tvrdí, že virtuálna komunita je reálna entita, ktorej dávajú zmysel jej participanti/ky (Fernback 1999: 
211).

1.2 Lesbická  miestnosť

 Pojem „lesbická miestnosť“ nie je celkom presný, pretože miestnosť je určená podľa názvu a aj podľa pôvod-
ného zámeru jej zakladateliek  aj bisexuálnym ženám, teda ženám s inou orientáciou ako heterosexuálnou. Ja ale kvôli 
prehľadnosti a ekonomickosti názvu preferujem práve tento termín- jej účel ako miesto komunikácie a nadväzovania 
vzťahov medzi ženami je v nej plne obsiahnutý. 

1.3 Lesbická  komunita  on-line 

 V súvislosti s „pracovným názvom“ miestnosti a predpokladanými bisexuálne orientovanými ženami v rámci 
mojej cieľovej skupiny nedelím ženy z komunity vytvárajúcej sa na internete na „lesbické“ a „bisexuálne“ ženy; túto 
komunitu chápem ako heterogénny a neohraničený celok, ktorého súčasťou sú všetky neheterosexuálne ženy, ktoré na 
ňom participujú prostredníctvom komunikovania a vytvárania vzťahov s inými ženami a nazývam ju „lesbickou ko-
munitou“. Chápem ju ako súčasť širšej lesbickej komunity, ktorá podľa mojej mienky zahŕňa hocijaké združovanie či 
komunikovanie žien práve za týmto účelom, či už v kaviarňach a diskotékach, na kultúrnych, športových, súkromných 
alebo aktivistických akciách. 
 Vo svojich tvrdeniach sa opieram o teóriu Denyse Lockard, podľa ktorej je lesbická komunita odlišná od les-
bickej populácie. Je utvorená zo sociálnych sietí lesieb, i keď tieto siete môžu existovať aj mimo komunity a nezávisle
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od nej. Lockard tvrdí, že z množstva žien z lesbickej populácie len isté, menšie množstvo žien spolu interaguje a formuje 
tak lesbickú komunitu. Ani veľkosť lesbickej populácie, ani komunity nemôže byť známa v presných číslach (Lockard 
1986: 84-85). 

1.4 K otázke  definície  lesbickej  ženy

 Pojem lesba alebo lesbická žena je v mojom ponímaní relatívny. Pre jeho zložité definovanie som sa zamerala 
priamo na skúmané objekty môjho výskumu a definujem ich ako ženy priťahované sexuálne, duševne i psychicky 
inými ženami v určitom životnom období, nadväzujúce medzi sebou vzťahy (nie len za účelom sexuálnej aktivity), kde 
kľúčovú alebo veľmi dôležitú úlohu hrá internet, internetová komunikácia, v tomto prípade v konkrétnej chatovacej 
miestnosti. 

1.5 Sociálna  sieť 

 Prvý vedec, ktorý sa začal venovať začiatkom 20. storočia priamo sociálnym sieťam, bol Georg Simmel. Vo 
svojich esejach poukazoval na prirodzenosť rozmeru sietí v interakcii a na voľne previazané siete viac než na skupiny. 
Po ňom nasledovali napríklad antropológovia ako A.R. Radcliffe-Brown či J. Clyde Mitchell, v 60-70. rokoch Harrison 
White a jeho študenti, medzi inými aj Barry Wellman. Podľa Wellmana sú sociálne siete hlavným zdrojom sociálneho 
kapitálu a sú samy osebe a vyplývajúc zo svojho kontextu mobilizovateľné (Wellman 2002).
 Sociálna sieť je všeobecne charakterizovaná ako sociálna štruktúra tvorená z uzlov (čo sú obyčajne jednotlivci 
alebo organizácie), ktoré sú zviazané jedným alebo viacerými špecifickými typmi vzájomnej závislosti, ako sú napríklad 
hodnoty, predstavy, zámery, priateľstvá, príbuzenstvá, konflikty, obchody, webové linky, sexuálne vzťahy, či železničné 
dráhy. Výsledné štruktúry sú často veľmi zložité. Analýzy sociálnej siete teda nahliadajú na sociálne vzťahy v termínoch 
„uzlov“ a „väzieb“. Uzly sú individuálni aktéri v rámci sietí a väzby sú vzťahy medzi aktérmi. 
 Spomenula som tu však len malý zlomok z definície sociálnej siete- tento pojem je taký široký, že pre jeho 
definovanie by som potrebovala oveľa viac priestoru a času- keďže ho však nepoužívam pre kvantitatívnu analýzu ma-
teriálu, ale len ako pomôcku ku analýze kvalitatívnej, nebudem ho hlbšie rozoberať. 

1.6 Sociálny  kapitál

 Termín „sociálny kapitál“ patrí k zaužívaným pojmom v sociálnych vedách. Jeho definície sa však u rôznych 
bádateľov líšia. James Coleman definuje sociálny kapitál ako škálu entít s dvoma spoločnými elementmi: všetky 
spočívajú v nejakom aspekte sociálnej štruktúry a uľahčujú určité konanie aktérov v rámci štruktúry. Teda sociálny 
kapitál je všetko, čo napomáha individuálnemu alebo kolektívnemu konaniu, vytvorené sieťami vzťahov, reciprocity, 
viery a sociálnych noriem (Coleman 1988 citované podľa Portes 1998).
 Teóriu sociálneho kapitálu a jeho aspekty rozpracoval aj Wellman, ktorý bol jedným z prvých vedcov, ktorí sa 
výskumu na internete začali venovať. Skúmal vplyvy dramatického vzrastu používania internetu od roku 1990 na spôsob, 
akým ľudia žili, pracovali a hrali sa. Jeho hlavná myšlienka bola, že pokiaľ počítače spájajú ľudí, tak počítačové siete sú 
aj siete sociálne. Vplyv internetu na sociálny kapitál chápe v dvoch komplementárnych významoch: 1. (medziľudský) 
sociálny kontakt vo všeobecnosti - teda vzorce komunikácie medzi osobami vrátane telefonovania, návštev či stretnutí; 
2. zapojenie do verejnej sféry- teda do akej miery sa ľudia zapájajú do fungujúcej komunity - napríklad do rôznych 
politických aktivít, knižných či športových klubov. Podľa teórií niektorých sociológov (ako napríklad Erbringa alebo 
Hillygusa) pri výskume na internete ho interpretuje troma spôsobmi: 1. internet sociálny kapitál mení - teda svojimi 
rozsiahlymi možnosťami nejakým spôsobom mení sociálne siete vzťahov 2. internet sociálny kapitál znižuje - napríklad 
vzdialením sa od rodiny a priateľov alebo uľahčením globálnej komunikácie znižuje záujem o lokálnu komunitu a jej 
politiku 3. internet sociálny kapitál zvyšuje - ako ďalší prostriedok komunikácie napomáha udržiavaniu existujúcich 
sociálnych vzťahov a rozširuje modely sociálneho kontaktu a občianskeho zaangažovania (Wellman 2002).

1.7 Ciele  práce 

 Ako som už povedala, cieľom mojej práce je analýza procesu vytvárania vzťahov vo virtuálnej komunite a ich 
prepojenie s reálnym životom. Vychádzajúc z koncepcií Wellmana o vplyve internetu na sociálny kapitál môžem tento 
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cieľ zahrnúť do riešenia nasledujúcej výskumnej otázky:
Akým spôsobom internet ovplyvňuje sociálny kapitál v konkrétnom prípade lesbických žien na Slovensku?
 Keďže sa podľa Wellmana môže sociálny kapitál okrem znižovania pod vplyvom internetu aj meniť alebo 
zvyšovať, vyvstala mi z jeho teórie nasledujúca hypotéza:
Internet v prípade lesbických žien na Slovensku sociálny kapitál mení a zvyšuje.
 Z Wellmanovej teórie som sa zamerala práve na transformáciu a zvyšovanie sociálneho kapitálu vplyvom inter-
netu, ktorý je nejakým spôsobom pre moju skúmanú skupinu prínosný. Určite by sa však dal istým spôsobom aplikovať 
aj aspekt znižovania kapitálu, ba priam by si podľa mojej mienky vyžadoval samostatný výskum - a to aplikovaný na 
vzťahy netýkajúce sa internetu a mimo komunity - napríklad na spomínanú rodinu či priateľov mimo komunity. 
 Podľa Wellmana sa internet sa stáva súčasťou sociálneho života a tiež ho dopĺňa, ak nie je možnosť iného 
stretnutia. Túto teóriu môžem aplikovať práve na skúmanie lesbických žien na Slovensku. Význam kontaktu týchto 
žien s komunitou je nemalý, najmä prvý kontakt a začleňovanie sa do komunity, prvé nadväzovania vzťahov. Ženy 
vyhľadávajú a utvárajú vzťahy na internete, ktoré sa potom môžu preniesť do reality a tam sa tieto vzťahy obmieňajú 
a spájajú do väčších sietí. Internet teda ich sociálny kapitál bezpochyby rozširuje a mení - v rámci tejto komunity ho 
považujem dokonca za kľúčový.
 V termínoch hypotéz a konkrétneho prostredia teda môžem sformulovať nasledujúce predpoklady:
 1. Komunitu žien, na ktorú som sa zamerala, spája internet a konkrétna chatovacia miestnosť, ktorá je vo   
 väčšine prípadov prvým kontaktom týchto žien s lesbickou komunitou. Sú to predovšetkým ženy z menších 
 miest bez možnosti nejakého iného kontaktu s komunitou v podobe napríklad navštívenia podniku im 
 určenom.  
 2. Stretávaním sa a nadväzovaním vzťahov žien z rôznych častí republiky v danej chatovacej miestnosti sa  
 vytvára celoslovenská sieť aj mimo internet. Niekedy, no zriedkavejšie, je tento proces opačný, sociálne 
  vzťahy on-line vznikajú po predchádzajúcom nadviazaní sociálnych vzťahov v reálnom živote. V oboch prí 
 padoch hrá internet veľmi dôležitú úlohu. Rozhovory o komunikácii na internete, konkrétnych ženách a ich
 prezývkach- teda „nickoch“ aj mimo internetu, je dôležitá súčasť výmeny informácií v bežnej komunikácii. 
 3. Aj po stretnutí sa „naživo“ sú internetové vzťahy stále udržiavané, nezávisle od toho, či ženy pochádzajú z
 rovnakého mesta alebo z rôznych častí Slovenska. Nadviazanie vzťahov v reálnom živote však mení spôsob 
 on-line komunikácie s danou osobou/danými osobami.

2 Metodológia  

2.1 Metódy a techniky
 Zbierané dáta boli najmä kvalitatívneho charakteru, na internete zúčastnené pozorovanie s kladeným dôrazom 
na špecifikum internetového výskumu, v ktorom sú napriek rozmanitosti metód charakteristické podľa T. Bužekovej 
dve perspektívy: chápanie internetu ako sociálneho priestoru a internetovej komunikácie ako textu. V tomto kontexte 
rovnako ako ona používam výrazy vzťahujúce sa na priestor - teda „miestnosť“, „rozprávať sa“, „prísť“, „odísť“, 
„návštevníčka“ (Bužeková 2005: 99-100). 
 Pri zúčastnenom pozorovaní som si robila priebežné poznámky a pri momentoch, ktoré sa mi zdali dôležité pre 
moju prácu, som konverzáciu v podobe textu kopírovala do súborov. Tiež som sa zapájala do rozhovorov, od neformál-
nej konverzácie k pološtruktúrovanému interview, kladené otázky boli vybraté z otázok kladených respondentkám pri 
rozhovoroch v reáli a to pre čo najviac získaného materiálu. Pri skúmaní na internete som sa zamerala na to, o čom sa 
ženy rozprávajú, teda predmety ich rozhovorov, z akých miest pochádzajú (teda opierala som sa najmä o mestá, ktoré 
majú uvedené v profile , čo nemuselo vždy korešpondovať so skutočnosťou), aké vzťahy majú medzi sebou, ako sa 
zoznamujú, ako často sa približne nachádzajú v miestnosti, resp. v nej chatujú a pod.
 Pri skúmaní naživo som kládla z dôvodov vyplývajúcich z výskumnej otázky dôraz primárne na rozhovory, 
formálne interview bolo najdôležitejším prostriedkom, no prirodzený vývin k neformálnym rozhovorom som tiež za-
znamenávala. Ďalšie metódy vyplývali z teórií a výsledkov. Výskumné jednotky, ktoré som si zvolila, obsahovali tiež 
kvantitatívne dáta, ako odborné i neodborné články a informácie získané prostredníctvom masmediálnych prostriedkov. 

2.2 Popis prostredia 
 Skúmané prostredie, teda daná chatovacia miestnosť sa nachádza na známom slovenskom portáli, ktorý ale 
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pre čo najväčšie zachovanie anonymity skúmaných osôb nebudem zverejňovať. Na tomto portáli je pár desiatok miest-
ností, ktoré sa nachádzajú pod konkrétnejšími podtitulmi (napríklad „Hlavné miestnosti“, „Regióny a mestá“ a pod.) a 
podľa názvov sú rozdelené tematicky. Miestnosť, na ktorú som sa zamerala ja, je teda podľa názvu určená lesbickým a 
bisexuálnym ženám a nachádza sa pod podtitulom „Flirt a sex“ (tento dôležitý fakt detailnejšie rozoberám neskôr). Ko-
munikácia môže prebiehať na úrovni synchrónnej, teda komunikácia prebiehajúca v reálnom čase a asynchrónnej, ktorá 
prebieha v istých časových intervaloch (Bužeková 2005: 94). Synchrónna v tomto prípade zahŕňa chatovanie „na skle“  
alebo cez „rýchlu poštu“ (RP) , asynchrónna najmä komunikáciu cez poštu a maily- všetky možnosti ponúka portál, na 
ktorom sa skúmaná miestnosť nachádza.
 Skúmaná vzorka žien zahŕňa návštevníčky stále, príležitostné i nové, ktoré do nej prichádzajú práve za účelom 
komunikácie a nadväzovania vzťahov s inými ženami, či už partnerských alebo kamarátskych, záujemkyne o výhradne 
sexuálne vzťahy neboli predmetom môjho skúmania, takisto ako ani muži chatujúci v miestnosti. Vzorka žien nie 
je ohraničená vekom, sociálnym statusom alebo inými premennými. Vek sa pohybuje približne od 15 - 40 rokov, 
zriedkavejšie aj mimo tejto škály. Ženy sú obyčajne študentkami stredných a vysokých škôl, pracujúce, zamestnankyne 
i zamestnávateľky, vydaté, rozvedené, niektoré sú aj matky. Časové hľadisko zahŕňa skúmanie na internete v priemere 
niekoľko hodín týždenne od konca júla 2007 približne do konca januára 2008 s vyhradeným časom na rozhovory 
„naživo“(teda osobné stretnutia mimo priestoru internetu). Vzorka respondentiek, ktoré mi poskytli rozhovor naživo, 
zahŕňa 14 žien (z toho jeden pár a obyčajne sa jednalo o ženy, ktoré som poznala ešte pred začiatkom výskumu), 
dodatočne som spravila špeciálny rozhovor s hlavnou administrátorkou miestnosti (viď kap.3.1, Administrátorstvo), 
ktorá stála aj pri jej založení.
 Keďže prihliadam na anonymitu skúmaných osôb a respondentiek, zmenila som všetky mená aj prezývky 
používané v internetovej komunikácii- teda nicky . 

2.3 Obmedzenia výskumu 

 Výskum na internete a jeho špecifiká znamenajú dosť veľké obmedzenie, na ktoré som si musela zvykať znova 
a znova - dezinformácie vznikajúce z klamlivo pravdivých informácií ma častokrát utvrdili v tom, že „internetové 
záležitosti“ musím brať s rezervou - niekedy až po čase vyplynuli na povrch skutočnosti, ktoré mi niektoré „zistenia“ 
pozmenili či vyvrátili. Tiež som cítila, že nedostatok dostupnej literatúry mi bráni skutočne reflektovať výskum a jeho 
výsledky s predošlými výskumami.
 Veľkú rolu hrá v miestnosti už spomínaná necieľová skupina - ako ukážem ďalej - ľudia ju tvoriaci majú dosť 
veľký dopad na vnímanie miestnosti a jej výhod/nevýhod žien z mojej cieľovej skupiny. To ako samotný fakt by ne-
muselo byť obmedzujúce - v tomto kontexte sa mi však táto skupina ľudí premiešavala so ženami z mojej cieľovej 
skupiny a v niektorých momentoch odvádzala moju pozornosť od skúmania podstaty problematiky.

2.4 Etika výskumu 

 Pri svojom výskume som sa riadila všeobecnými pravidlami dokumentu „Ethical guide of ASA“ (Americká 
sociologická asociácia), keďže na Slovensku ešte neexistuje etický kódex prijatý „antropologickou komunitou“. 
 Avšak ako píšu Bassett a Riordan, keď sa dostávame ku skúmaniu písaných textov(a to aj v rámci internetovej 
komunikácie v podobe textu), etická smernica nie je taká jednoznačná (okrem lingvistickej sféry) (Basset, Riordan 2002). 
Vznikajú mnohé polemiky pri chápaní výskumu na internete a z neho vyplývajúcej etickej otázky. Pre mňa najväčšia 
etická dilema bola tá, ako upovedomiť účastníčky internetového výskumu o tom, že sú jeho súčasťou. Na jednej strane 
je portál verejný a voľne prístupný pre hocikoho a účastníčky sú si toho vedomé, teda informácie, ktoré (predpokla-
dám) z vlastnej vôle uverejňujú „na sklo“, si môže prečítať ktokoľvek, kto sa v miestnosti nachádza. Na druhej strane 
však toto tvrdenie môže vyznieť alibisticky: Túto skutočnosť si akiste neuvedomujú stále a keď, tak len do istej miery- 
určite drvivá väčšina z nich neráta s tým, že by mohla byť ich komunikácia a správanie zaznamenávané v rámci ne-
jakého vedeckého výskumu. Keďže však internet poskytuje anonymitu, ktorá je, podľa môjho názoru, „priamo úmerná“  
nevyhnutnej „anonymite“ výskumu, informáciu o výskume som umiestnila na voľne prístupné a viditeľné miesto a pri 
rozhovoroch som dané účastníčky o výskume osobne upovedomila, urobila som všetko pre to, aby účastníčky neboli 
zaznamenaním ich komunikácie a prejavov nejakým spôsobom poškodené. Použila som teda vo svojej práci len materiál 
voľne dostupný z „verejných“ rozhovorov a informácie získané zo súkromných rozhovorov tu uvádzam až po ústnej 
dohode s respondentkami. Informácie, ktoré si účastníčky výskumu nepriali zverejniť, vo svojej práci ani nikde inde 
neuvádzam.

vytváranie	vzťahov	v	lesbickej	komunite
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3 Zmena a rozširovanie sociálneho kapitálu 

 V tejto časti sa budem snažiť na materiáli získanom z výskumu ukázať, že sociálny kapitál sa v tomto konkré-
tnom prípade lesbických žien rozširuje a mení a tiež spôsob, akým sa to deje a ako to vnímajú samotné aktérky týchto 
procesov. Materiál z výskumu na internete uvádzam okrem prezývok v pôvodnej podobe. Po ňom nasleduje materiál 
získaný z rozhovorov naživo, informácie získané z oboch rozoberám čo najdetailnejšie  pre čo najlepšie ilustrovanie 
mojich argumentov.

3.1 Komunikácia  a vzťahy na internete

 Pri on-line komunikácii som si všímala, o čom skúmané ženy debatujú, ako sa zoznamujú, odkiaľ pochádzajú, 
aké vzťahy sa medzi nimi nadväzujú, ako riešia konflikty, ktoré vznikajú a čoho sa tieto konflikty týkajú, a pod.
 Ženy chatujúce v miestnosti zvyknú debatovať o bežných veciach a každodenných problémoch, o škole, práci, 
láske, vymieňajú si rôzne informácie jednak o sebe a svojom súkromí a tiež o spoločných známych či priateľkách, alebo 
informácie týkajúce sa čohokoľvek: 

(08:35:49 OmegaO) 3D_kWiEtoK: IDEM DO BANKY  :)) 
(08:36:14 OmegaO) Marry80: DOBRE SA MAM :)) ZASE SICE NEJAKA CHRIPKA SA MA CHYTA, ALE INAK  
POHODA... 
(08:36:19 OmegaO) Marry80: A TY ? 
(21:19:45 mima202) Ka3na: som pribralaaaaaaaaa..maa porazi:-)))

 K výmene informácií patrí aj cielené informovanie (sa) o konkrétnych návštevníčkach, podnikoch či akciách: 

(22:27:31 podvecernaa) all: nepozna niekto Peenelope??? neviete co je s nou?? davno som ju tu nevidela!!
(12:12:52 Berusqa) all: daka zainteresovana kosicanka, lesbicka???pocula som, ze sa otvara nejaky teply podnik, viete 
o tom nieco??? 

Ambivalentný vzťah návštevníčok k miestnosti

 Napriek tomu, že návštevníčky (a môže sa to týkať aj pravidelných a dlhodobejších návštevníčok) miestnosť 
navštevujú a vytvárajú si v nej sociálne kontakty a vzťahy, majú väčšinou k miestnosti ako takej najmä kvôli ľuďom 
ju navštevujúcim ambivalentný vzťah. Negatívna stránka tohto vzťahu sa odvíja od dvoch aspektov: Ženy zvyknú byť 
sklamané jednak z typu komunikácie a vzťahov, ktoré sa v nej utvárajú a ktoré sa im zdajú povrchné a klamlivé a tiež z 
ľudí z mojej necieľovej skupiny nachádzajúcimi sa v miestnosti: 

(16:08:33 zitta) Nicky9: ved tato miestnost vobec nema svoj ucel aky by mala mat tu by mali chodit prevazne ludia co 
vedia co su a co chcu boze to:(
(16:09:47 Nicky9) zitta: povedz mi ma ucel ktorakolvek miestnost tu???nie kazdy sa trepe tam kam vlastne nema 
(19:47:31 exlibriss) all : inteligencia to tu obchadza..ja viem

 Špecifický a jednoznačne komplikovaný vzťah návštevníčok k „netu“ (teda k danej miestnosti takto všeobecne, 
slangovo nazývanej), udalostiam sa tam odohrávaným a vzťahom tam nadväzovaným, je jasne viditeľný aj na tomto ro-
zpore: na jednej strane (sklamané, nahnevané) vyjadrenia o miestnosti, jej účeloch a ľuďoch v nej, na druhej strane veľa 
žien chatuje v miestnosti každý deň aj viac hodín a prirovnáva svoj vzťah k tomuto „procesu“ k závislosti - napríklad 
úryvok z rozhovoru medzi 3D_kWiEtoK a Soulmejtt: 

(21:18:26 Soulmejtt) 3D_kWiEtoK: a ty co robis, ked si cely den tu, ha??:-)
(21:18:57 3D_kWiEtoK) Soulmejtt: ale neprehanaj :) 
(21:19:47 Soulmejtt) 3D_kWiEtoK: no sak aj ja som cely den tu a co...ved ta tu stale vidim...:-) 
(21:20:32 3D_kWiEtoK) Soulmejtt: davam si poslednu dennu davku ;) 
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Necieľová skupina

 Ako som už párkrát spomínala, necieľová skupina nachádzajúca sa v miestnosti dôležitým spôsobom ovplyvňuje 
dianie v miestnosti a vzťah skúmaných žien k nej. Pozastavím sa teraz preto pri špecifikách tejto necieľovej skupiny i 
keď ľudia ju tvoriaci neboli predmetom môjho skúmania. 
 Množstvo ľudí v tejto skupine je častokrát veľké, i keď je naozaj ťažké, ba v istých situáciách pri zbežnom 
odhade nemožné zistiť, kto do nej patrí a kto nie. V prvom rade do mojej necieľovej skupiny patria muži navštevujúci 
miestnosť. Keď sa povedzme v miestnosti nachádza 150 ľudí a z toho je napríklad 20 nickov „mužských“ a zvyšné (teda 
jasná väčšina) sú nicky „ženské“ , vôbec to neznamená, že je v miestnosti skutočne len 20 mužov. Práve naopak - pod 
množstvom ženských nickov sa nachádzajú práve muži. Podľa hlavnej administrátorky Kelly sa pod ženskými nickmi 
môže obyčajne nachádzať aj 40 % mužov. 
 Taktiež ženy pod ženskými nickmi (i keď, ako som už spomenula, niekedy je ťažko určiť, osoba akého pohlavia 
sa nachádza pod tým - ktorým nickom) majúce explicitný záujem o nejaký druh sexuálneho vzťahu so ženou, alebo so 
svojim partnerom a nejakou ženou, či vymieňanie si nejakých sexuálnych skúseností a pod. patria k necieľovej skupine, 
resp. „neželaným návštevníčkam“, teda ženy z mojej cieľovej skupiny k nim obyčajne nemajú pozitívny vzťah. A to 
napriek tomu, že možno v miestnosti tiež nepriamo vyhľadávajú sexuálne kontakty.  
 Muži pod „mužskými“ nickmi ako najlepšie rozoznateľná kategória je akoby treťou zložkou necieľovej sku-
piny.
 Dôvody zmeny sexuálnej identity za účelom sexuálneho kontaktu cez internet práve v tejto miestnosti sú 
logické, ak zoberiem do úvahy, že daná miestnosť sa nachádza pod už spomínaným podtitulom „Flirt a Sex“ a tiež že jej 
názov predpokladá najmä návštevníčky so záujmom o ženy. S pomocou anonymity, ktorú zaručuje a spôsobuje internet, 
je teda nanajvýš ľahké zmeniť akúkoľvek identitu, no môže sa pritom stať, čo v miestnosti nie je zriedkavosťou, že spolu 
zrejme komunikujú dve „domnelé ženy“.
 K otázke identity na internete a v tejto súvislosti aj jeho negatívnej či pozitívnej stránke existuje veľa protichod-
ných názorov, ja sa prikláňam aj v tomto prípade k názoru Bužekovej, podľa ktorej nie je dobré skúmať internet ako 
izolovaný sociálny jav neberúc do úvahy, akým spôsobom tento druh komunikácie je prepojený s ostatnými aspektmi 
ľudského života. Kladie si skôr otázku, akým spôsobom kultúra a identita užívateľov internetu vplýva na rozličné as-
pekty internetovej komunikácie. Tvrdí, že „Otázka identity v kyberpriestore je komplementárnou otázkou anonymity, 
ktorú nternet poskytuje užívateľom a ktorá robí komunikáciu on-line tak príťažlivou pre mnohých ľudí“ (Bužeková 
2006).
 Niektoré spomínané znaky či charakteristické črty, podľa ktorých sa dajú odhaliť muži chatujúci pod ženskými 
nickmi (najmä sexuálne požiadavky a agresivita), sú vo veľkej miere prítomné aj u ostatných osôb z necieľovej skupiny. 
Na prvý pohľad sa teda novým návštevníčkam/návštevníkom môže zdať, že v danej miestnosti skutočne ide len alebo 
najmä o nadväzovanie sexuálnych kontaktov a že práve to je jej účel. Celá necieľová skupina je mojimi respondentkami 
v lepšom prípade označovaná ako neželaná.  
 Uvádzam pár krátkych ukážok k prezentovaniu sa spomínaných ľudí v miestnosti: príklad k tomu, ako ešte stále 
vnímajú niektorí ľudia „kategóriu lesba“, ponuky na sex a vulgárnosti:

(20:38:43 aalbbatros) all: caute lesbicky,co tak zmenu? 
(00:40:17 Dr.azdiva) pomeni nejaka hesielka?
(22:23:16 zeny.su.defky) Kava1979: Ste zvrhlé odporné hady. 
(15:10:23 69mamca69) all: Najdem tu zrelsie zeny rovnako ako ja ktore neuveritelne vzrusuju a pritahuju mladinki 
chlapci do 15 rockov??

 Reakcie skúmaných žien na neželaných ľudí v miestnosti sú rôzne: od ráznych či agresívnych cez humorné až 
po ignorovanie:  

(22:01:37 josef22) all: ktorra suka ma chce
(22:02:30 icering) josef22: AKA SUKA ??? TO SA AKO VYJADRUJES O ZENACH ??? TI YEBE ??? 
(13:24:40 Fcelka) trocha.roskose: Aj ty by si chcel dve lesby do trojky ? aj ja  

Administrátorstvo

 Administrátorstvo , ktoré by mohlo aspoň čiastočne vyriešiť problém s neželanými 
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návštevníkmi/návštevníčkami, alebo tiež zabrániť niektorým konfliktom, aby sa rozvinuli a pretrvávali, nie je v danej 
miestnosti prejavom statusu alebo autority, lebo sa častokrát zdá, že sa „míňa účinku“. Ako sa vyjadrila v rozhovore 
naživo moja respondentka Anka:
„Je tam veľa adminiek, ale oni ťa zrušia za blbosť, kvôli ich osobnému vzťahu k tebe, vieš, napríklad že vidia ťa tam, 
kde je ich bývalá alebo niečo, tak ťa zrušia. A nerušia tých, čo naozaj tam nemajú čo hľadať.“
 Hlavná administrátorka mi pri otázke, ako vyberá ženy, ktorým pridelí administrátorské práva (a s nimi spojené 
povinnosti), teda ustanoví ich administrátorkami, povedala o ťažkosti, ba priam nemožnosti vybrať ženy, ktoré by zod-
povedne, nezaujato a dlhodobo dokázali v miestnosti „udržiavať poriadok“. Účelné otázky, ktoré im kladie predtým, ako 
im dané práva pridelí, sa týkajú priamo toho, ako s nimi budú mnohokrát veľmi nadšené a cieľavedomé záujemkyne o 
administrátorstvo nakladať. Pri spätnej kontrole skutočného napĺňania záväzkov sa však stretáva so zneužívaním právo-
mocí v podobe riešenia si osobných záležitostí a postupným opadávaním nadšenia pre udržiavanie poriadku v miestnosti 
(spomenula prípad dvoch žien, čo ju dokonca po čase poprosili, aby im administrátorstvo odobrala), čo má za následok 
neváženie si „adminiek“ ako autorít a spomínané veľké množstvo neželaných osôb v miestnosti. Admin, ako pojem, je 
vo všeobecnosti chápaný dokonca negatívne.

Zoznamovanie a nadväzovanie kontaktov

 Zoznamovanie žien sa deje najmä prostredníctvom zapojenia sa do nejakého rozhovoru, reagovaním na nejakú 
všeobecne položenú otázku či požiadavku, napísaním rýchlej pošty alebo jednoducho, i keď zriedkavejšie, aj takto:

(16:34:01 hera123) CCCERNICA: kto sa ešte nepoznate s CCCERNICA zoznamte sa Fcelka KAKADU5 :)

 Vzťahy, ktoré už sú vytvorené, teda napomáhajú k vytváraniu nových kontaktov/vzťahov. Taktiež je dosť zásad-
né pre rozširovanie kontaktov a vzťahov aj „skupinové“ zoznamovanie či stretávanie už zoznámených žien naživo, ktoré 
tiež nie je zriedkavosťou - veľkú úlohu v ňom hrajú najmä podniky, určené neheterosexuálne orientovaným ľuďom (v 
komunite nazývané ako „teplé“ alebo „naše“ podniky), diskotéky a bary, najmä podniky vo Vrútkach, Banskej Bystrici, 
Trenčíne či Bratislave. Taktiež je dôležitou súčasťou organizovanie a dohadovanie rôznych chatových akcií, ktoré sa 
deje priamo v miestnosti „na skle“ (ak to, samozrejme, účastníčky či organizátorky chcú zverejniť). Na podobnej akcii 
v Prešove som spoznala za jeden večer sedem žien, z ktorých každá navštevuje danú miestnosť, niektoré som podľa 
nickov poznala už predtým, s inými som začala cez internet komunikovať až po spomínanej akcii. Taktiež boli tieto ženy 
okrem Prešova napríklad z Košíc, Lučenca, či Spišskej Novej Vsi.
 Informácie o akciách, prípadne dohadovanie akcií vyzerá takto: 

(17:34:01 Bejbis) Fcelka: nikita44: jasne, ze by sme isli spolu...sak v ...(názov podniku v Trenčíne) partia fajn / Damy 
24 vrutky..

 Dôležitým aspektom komunikácie je flirtovanie, z ktorého neskôr môže vzniknúť partnerský alebo sexuálny 
vzťah, ale nemusí. To sa deje vo všeobecnosti, dokonca aj medzi ženami, čo majú partnerky, a preto je otázne, ako 
veľký význam mu ženy prikladajú. Táto otázka mi, žiaľ, vyvstala až pri analyzovaní materiálu, určite by však stála za 
samostatnú pozornosť, podľa mojej mienky vďaka jej komplexnosti aj za ďalší výskum.
 To, že miestnosť spája aj slovenské ženy žijúce v zahraničí, dokazuje napríklad aj časť komunity, ktorá sa sfor-
movala v Londýne – cez danú miestnosť sa tam zoznámilo a udržiava vzťahy asi 20 žien, ktoré sa pravidelne stretávajú 
na rôznych akciách ako diskotéky, pikniky alebo športové akcie. Túto informáciu som získala po skončení cieleného 
výskumu od ženy, ktorá v Londýne žije päť rokov a sama tieto akcie aj organizuje. 

3.2 Rozhovory naživo

 Pri rozhovoroch naživo som kládla respondentkám už spomínané otázky týkajúce sa ich osobných skúseností s 
nadväzovaním vzťahov na internete a ich premenami (viď Metodológia - 2.3 Otázky kladené respondentkám). V tejto 
časti sa pokúsim ich výpoveďami dokázať  potvrdenie mojej hypotézy a predpokladov; taktiež niektorými informáciami 
dopĺňam či podkladám internetový výskum. Otázky sú súčasťou textu, môžu byť mierne pozmenené (v zmysle prispô-
sobenia plynulosti textu, podstata teda ostáva tá istá), v rámci čo najlepšej čitateľnosti a zrozumiteľnosti sú zvýraznené. 
 Na otázku „Kedy si prišla prvýkrát do miestnosti a prečo?“ (či chcela nadviazať partnerský, alebo kamarátsky 
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vzťah), mi väčšina respondentiek povedala, že približne pred tromi - štyrmi rokmi, dve z nich viac než pred piatimi a 
dve asi pred rokom až dvoma. Vo väčšine prípadov nebolo ich prvotným zámerom, ako som sa spočiatku domnievala, 
nadväzovať vzťahy - len tri respondentky si nejasne spomínali, že asi tam chceli nájsť nejaký vzťah (jedna z nich na 
začiatku sexuálny), skôr ich tam ťahala zvedavosť, nejaký vnútorný pocit, potreba porozprávania sa s „rovnakými 
ľuďmi“, získanie kontaktov. Dve tam prišli len „zo srandy“ a jedna sa chcela porozprávať s kamarátkou, ktorá tam cho-
dila a potom sa tam už „zabývala“. 
 Danú miestnosť teda navštevujú, odkedy tam prvýkrát prišli, všetky viac než rok a v priemere tri až štyri 
roky, s klesajúcou tendenciou, čo ešte spomeniem neskôr. Na otázku, ako ich navštevovanie miestnosti ovplyvnilo, 
sa niektoré respondentky najprv vyjadrili, že „nijak“, no po zamyslení sa mi povedali, že si tam vlastne našli vzťah/y. 
Ambivalentnosť vzťahu žien k miestnosti zistená na internete sa mi začala potvrdzovať už pri tejto otázke. Väčšina z 
nich tam našla ľudí, čo hľadala a tiež samé seba, ako to vyjadrila Zuzka: 
„No ovplyvnilo tak, že som sa tam vlastne našla, spoznala som tam ľudí a po stretnutí vlastne s nimi som si začala 
uvedomovať kto som, čo chcem.“
Zuzka explicitne vyjadrila to, čo mi viacero žien povedalo viac-menej v skrytej forme. V kontraste s pocitom skoro 
žiadneho ovplyvnenia u asi troch respondentiek sa niektoré ženy cítili byť ovplyvnené dosť, jedna z nich bola aj Nora:
„Tak dosť významne ma ovplyvnila, lebo keby nebolo jej, tak možno že by som sa nikam nepohla a možno že by som 
stále bola niekde utrápená... v kúte... domova. Asi tak.“
„Utrápená? Prečo?“ (moja otázka)
„Lebo by som nevedela, že či je tu fakt niečo také, či existujú viacerí takí ľudia, že sa nejak neviem či schádzajú, alebo 
nejako tak.“ 
Nora, pochádzajúca z malej dediny nebola jediná, ktorá mala pocit, že je „sama“. Rovnaký pocit mala aj Linda, a to 
napriek tomu, že je na rozdiel od Nory z Trenčína. 
 Na otázku, aké vzťahy už v miestnosti nadviazali alebo nadväzujú, mi skoro všetky respondentky odpovedali, 
že aj kamarátske, aj partnerské a obyčajne to boli najprv tie kamarátske. Čo bolo zaujímavé, viaceré z nich nadviazali 
partnerské vzťahy so ženami len v miestnosti alebo cez inzerát na danom portáli (na ktorý buď odpovedali, alebo si ho 
samy podali).
 Všetky respondentky mi na otázku, či sa ich vzťahy prenášajú do reálu, odpovedali áno, i keď nie so všetkými, s 
ktorými komunikovali/komunikujú na internete, mali možnosť alebo chuť sa stretnúť aj naživo, ale z väčšiny odpovedí 
vyplynulo, že po čase už internetová komunikácia je obmedzujúca a teda stretnutie preferujú, aby to už (daný človek), 
ako sa vyjadrila Klaudia, nebol „len nick“. 
 Najzaujímavejšie odpovede som dostala na otázku, či považujú túto miestnosť za vyhovujúcu (na vytvorenie 
vzťahu kamarátskeho alebo partnerského)- väčšina sa síce vyjadrila kladne, no z ich odpovedí bolo cítiť už spomínaný 
ambivalentný vzťah k nej, ako sa napríklad vyjadrili Marcela a Petra - protirečili by si, ak by povedali nie, pretože si tam 
vzťahy našli, no nevyhovujú im ľudia tam chodiaci - konkrétne „chlapi pod babskými nickmi“ a „hesielkové indivídua“. 
Zdenka a Marta si tam síce tiež našli vzťahy, no tvrdia, že miestnosť vyhovujúca nie je - podľa Zdenky je miestnosť 
„zásadne debilne umiestnená“. Naráža tým na už spomínaný fakt, že sa miestnosť nachádza pod podtitulom „Flirt a 
sex“, čo podľa nej zapríčiňuje, že tam ľudia skutočne chodia hľadať sex a „povyrazenie“ a teda vážny vzťah sa tam dá 
nájsť ťažko.
 Nadväzujúcu otázku umiestnenia miestnosti, teda ich názor na to, že/ prečo je miestnosť umiestnená práve pod 
podtitulom „Flirt a sex“, som potom položila ešte niekoľkým respondentkám, kde mi napríklad Táňa povedala toto: 
„No asi preto, že sme tak vnímaní spoločnosťou. Že je to proste sexuálna záležitosť.“ Podobný názor má aj Nora a, 
paradoxne, aj pôvodná zakladateľka miestnosti a hlavná administrátorka  Kelly, ktorá nerátala s tým, že vedenie portálu 
umiestni miestnosť práve pod tento podtitul, pretože miestnosť nebola založená za účelom nadväzovania sexuálnych 
vzťahov, ale za účelom si „pokecať“. Tu by som spomenula znova Denyse Lockard, podľa ktorej skoršie definície a 
všeobecné chápanie, kto je to lesba, boli založené na sexuálnom správaní; teda že lesby sú ženy, ktoré sa zúčastňujú 
na sexuálnych aktivitách s inými ženami. (Lockard 1986: 84). To by vysvetľovalo jednak umiestnenie miestnosti a tiež 
(podľa môjho názoru aj mimo tohto faktu) chápanie „kategórie lesby“ návštevníkmi miestnosti z necieľovej skupiny.
 K súvisiacej otázke, čo by na miestnosti zmenili, (keby mohli), mi väčšina respondentiek povedala, že by prijala 
prísnejšie opatrenia na zamedzenie prístupu mužom do miestnosti a to najmä tým pod „babskými nickmi“, no zároveň 
vyjadrili skepticizmus nad úspešnosťou, respektíve realizovateľnosťou takéhoto alebo podobného opatrenia. 
 Otázka špecifík vzťahov v lesbickej komunite bola tiež poňatá z viacerých strán - niektoré respondentky vníma-
jú ako špecifické partnerské vzťahy medzi ženami, ktoré sa im zdajú rovnocennejšie či vyrovnanejšie v porovnaní s 
heterosexuálnymi vzťahmi a niektorým jednoducho viac vyhovujú ženy ako partnerky po všetkých stránkach.

vytváranie	vzťahov	v	lesbickej	komunite
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Podľa viacerých je nielen na internete, ale aj mimo neho špecifická „previazanosť“ vzťahov. Ankine vyjadrenie, že často 
sa ex- priateľky nejakých kamarátok dajú dokopy, a tie sú ešte ex- priateľky ďalších ex- priateliek, vyjadrila Linda na 
konkrétnom príklade, tiež zjavne z vlastnej skúsenosti: „...môže sa stať, že tvoje dve bývalé sa dajú dokopy. Čo sa v 
heteráckom vzťahu stať nemôže... Ale je to také dosť nepríjemné, keď sa dve bývalé dajú dokopy (smiech). Je to divné.“ 
Podľa Anky sú tieto vzťahy krátkodobé, podľa Lindy závisia od toho, za akým účelom vznikajú.
 Z tejto otázky mi mimovoľne vyvstala aj otázka promiskuity, ktorá ale bola spomínaná aj v iných častiach ro-
zhovorov bez toho, aby som sa na ňu respondentiek pýtala - väčšina z nich má pocit, že medzi ženami komunikujúcimi 
na internete vládne veľká promiskuita, Elena napríklad prirovnáva dianie v miestnosti ku Kocúrkovu, „...všetko tam je 
také ako keby... tam každý s každým niečo riešil.“ No promiskuita je prítomná medzi lesbickými ženami, podľa niek-
torých respondentiek, aj mimo internetových vzťahov, teda vo všeobecnosti.
 Zaujímavou sa ukázala aj otázka počtu nickov- väčšina respondentiek má nicky dva - z toho niektoré si vytvorili 
jeden nick kvôli chatovaniu v danej miestnosti, pod druhým chatujú, ako sa vyjadrila napríklad Linda, „s kamarátmi a 
známymi, ktorí nevedia“. Táňa a Petra si museli dať druhý nick kvôli ženám, ktoré im robili nejakým spôsobom v danej 
miestnosti problémy, niektoré si spravili druhý nick len tak, „z haluze“, alebo kvôli tomu, že keď ich niekto vyhodí z 
miestnosti (narážka na spomínané administrátorky), môžu sa tam vrátiť pod druhým. 
 Na otázku, či majú dostatok informácií o akciách, mi väčšina povedala, že ich buď informujú známe/kamarátky, 
alebo si ich vedia vyhľadať na internete, napríklad na stránkach podnikov, alebo im chodia maily tohto typu, Lucii 
napríklad z rôznych fór, kde je zaregistrovaná. Vo všeobecnosti teda áno, i keď ich cielene nevyhľadávajú. Ako povedala 
Anka: „To sa rýchlo rozšíri. Keď chceš, tak sa dozvieš.“  
 K súvisiacej otázke, či sa dozvedajú o akciách aj v danej miestnosti, mi zase väčšina povedala, že aj áno, ale 
málokedy a Linda k tomu napríklad dodala, že keď, tak sú to informácie o diskotékach, nie nejakých organizovaných 
akciách na Slovensku. 
 Špecifikum komunikácie v danej miestnosti v porovnaní s komunikáciou naživo je podľa väčšiny respondentiek 
v tom, že v on-line komunikácii sú ľudia odvážnejší, môžu sa „pretvarovať“, resp. „hrať sa na niekoho, kým nie sú“, 
zjednodušene klamať, čo pri stretnutí naživo môže vyvolávať sklamania. Tiež môžu komunikujúce/i dlhšie rozmýšľať 
predtým, než odpovedia, je to ľahší a anonymnejší spôsob komunikácie. Lucia ak si má čo povedať s danou ženou na 
internete, má si s ňou čo povedať aj v reáli, podľa Klaudie je to niekedy výhodnejšie na internete a naopak, niekedy si 
on-line nemajú čo povedať a naživo je to iné.
 Pri analyzovaní odpovedí na otázku, koľko stretnutí mali naživo a z akých miest boli/sú tie ženy, som zistila, že 
musím rátať s relatívnosťou týchto počtov, pretože nejasné odpovede pri rýchlom uvažovaní určite nezahrnuli všetky 
stretnutia, možno ani väčšinu. Asi polovica respondentiek mala 3-4 stretnutia, ďalšia polovica 6-10. No ani menší 
počet cielených stretnutí neznamenal, že by respondentky nepoznali väčší počet žien, ako tie, s ktorými sa stretli, práve 
naopak. Marta:
„Tak mala som ich v podstate dosť. Ale keď je dáke stretko, teraz som sa napríklad stretla s jednou a prišli štyri. Abo aj 
v Bratislave som bola a som sa stretla s jednou a rovno s ďalšími piatimi som sa tam stretla.“ 
Ženy, ktoré sa už poznajú, sa teda cez tieto vzťahy zoznamujú s ďalšími ženami a to nie len na takýchto „stretkách“, ale 
aj v podnikoch, na diskotékach (spomínané dohadované stretnutia vo Vrútkach či Banskej Bystrici), organizovaných 
chatách alebo len jednoducho pri bežných denných príležitostiach. Pri tomto zoznamovaní je tiež dôležitým faktorom 
spomínanie nickov, teda predstavovanie sa žien aj pod nickmi, pod ktorým chatujú, no tieto sú súčasťou aj v bežnej 
konverzácii žien mimo zoznamovania. 
 Mestá, z ktorých sa stretávajúce ženy pochádzajú, sa v podstate nachádzajú, ako vyplynulo z odpovedí väčšiny, 
vo všetkých častiach Slovenska. Ženy zo západného Slovenska sa stretávali/stretávajú najmä zo ženami zo západného 
a stredného Slovenska, „východniarky“ majú najviac stretnutí z východného Slovenska. Nie je však výnimkou a práve 
naopak, je bežné a charakteristické práve pre zoznamovanie sa prostredníctvom danej miestnosti, aj stretávanie sa a 
spoznávanie žien z „opačných koncov“ krajiny. Anka je napríklad z Bratislavy a stretla sa už so ženami z Bratislavy, 
Košíc, Lučenca, či Spišskej Novej Vsi. Klaudia z Lučenca žijúca v Košiciach mala stretnutia so ženami z Košíc, Micha-
loviec, Sečoviec, Spišskej Novej Vsi, Kremnice, Trenčína či Bratislavy. Samotné ženy tvrdia, že sa stretávajú so ženami 
„z celého Slovenska“.
 S touto otázkou úzko súvisí a prelína sa aj otázka, či sa spoznávajú so ženami z danej miestnosti aj mimo inter-
netu bez toho, aby šli za tým cielene: okrem dvoch žien, ktorým sa to „asi nestalo“, všetky povedali áno. Otázka bola 
postavená asi dosť nejasne, viacerým respondentkám som musela vysvetľovať, čo mám pod ňou na mysli. Nakoniec 
sme sa ale pochopili. Zuzka:
„No, stalo sa mi to ,že som niekoho spoznala a som zistila, že som si s ním písala.“ 
 Na otázku, koľko času trávia/trávili v danej miestnosti, mala väčšina žien veľmi podobnú odpoveď: 
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„Fúú... ja som tam dakedy trávila strašne veľa času...“ – táto konkrétna odpoveď je od Klaudie, ktorá mala niekedy svoje 
„maratóny“: „...večer o siedmej som si tam sadla a na druhý deň o 11- 10:00 som odtiaľ vypadla...“
Anka sa vyjadrila, že tam zvykla stráviť väčšinu dňa, Linda viac, ako by bolo treba (keď prišla domov zo školy, tak 
do večera), pre Táňu bolo veľa aj hodina denne. Nora zase nebola jediná, kto označil navštevovanie miestnosti alebo 
vo všeobecnosti celého portálu za drogu (podobne, ako vo vyjadreniach žien v miestnosti). Postupom času sa ale čas 
strávený v miestnosti skracoval a teraz už skoro všetky ak aj chatujú, tak len s osobami, ktoré už poznajú. Prečo sa čas 
strávený v miestnosti s pribúdajúcim reálnym časom skracuje, mi vysvetlili respondentky nasledovne: Noru to po čase 
omrzelo, lebo sa jej to zdalo „stále to isté“ (spomenula sexuálne ponuky na skle), Zuzka si tam už našla svoje (partner-
ský vzťah ), tak nemá dôvod tam chodiť, Petra už skôr vyhovuje komunikácia cez ICQ (dôvod podobný ako má Nora).
 Na otázku kam by chodili alebo ako by vyzerala komunita, ak by neexistovala daná miestnosť, respektíve celý 
internet, mi väčšina respondentiek odpovedala, že „ženy by si našli spôsob“ (napríklad inzeráty v novinách, teletext, 
bary- v podstate „starý spôsob“ nadväzovania kontaktov), ale bolo by to ešte ťažšie a určite by sa nepoznali v takom 
množstve, ako to vyjadrila Marta- „takto celoslovensky“ . Tiež si myslia, že by nespoznali  tých ľudí, ktorých poznajú 
teraz vďaka danej miestnosti (resp. portálu, keďže jeho súčasťou je aj spomínaná „Zoznamka“). Táňa to vyjadrila takto:  
„Takto z tohto pohľadu...akože na to nadávam, ale keď si predstavím, že týchto ľudí, čo poznám, by som nemala ako 
spoznať...“
 Na otázku, ako vnímajú lesbickú komunitu na Slovensku, ak si myslia, že tu nejaká existuje, mi viaceré re-
spondentky povedali, že nemajú pocit, že by tu nejaká komunita fungovala, Klaudia si myslí, že sú tu skôr skupinky 
žien, Zuzka a Vanda považujú „komunitu“ za kategorizáciu a vyčleňovanie sa, podľa Lucie komunitu tvoria napríklad 
podniky a organizácie a Marta si myslí, že „...tak je tu určíte nejaká (smiech.) Tak na Slovensku vieš... tu je to také uta-
jované... takže taká tajná komunita.“

Záver

 Vo svojej práci som sa snažila poukázať na dôležitosť internetu v prípade lesbických žien na Slovensku. Ako 
mi potvrdil výskum na internete aj rozhovory s respondentkami naživo, sociálny kapitál týchto žien sa výrazne mení a 
zvyšuje, čo by bez kľúčovej úlohy internetu nebolo za týchto podmienok na Slovensku možné. Konkrétna chatovacia 
miestnosť, v ktorej nadväzujú medzi sebou vzťahy, je síce vďaka rôznorodosti ľudí ju navštevujúcich u nich vnímaná 
protichodne - na vytvorenie vzťahov medzi ženami je ale vhodná ako prvý a najjednoduchší prostriedok skontak-
tovania sa s komunitou. Neskôr, keď sa ich vzťahy prenesú do reálu a môžu ich rozvíjať tam, už nemajú takú potrebu 
danú miestnosť navštevovať a vytvárať tam nové vzťahy - v reáli sa im zdajú tieto vzťahy pravdivejšie. Istý kontakt 
„s miestnosťou“ však väčšinou udržiavajú stále - či už je to zo zvyku, z nudy, alebo je účelom komunikovanie s už im 
známymi ženami. Počas udržiavania tohto kontaktu a tiež počas predošlého aktívneho sa zapájania do „života“ on-
line komunity vytvárajú komunikáciou a stretávaním sa mimo internetu vzťahy reálne a takto sa aj on-line komunita 
premieta do komunity reálnej - i keď nie je nijako ohraničená či ucelená. Ani „pocit komunity“ nie je týmto ženám vo 
všeobecnosti známy, i keď danú miestnosť ako prostriedok nadviazania kontaktu a neskoršie aj vzťahu s inými ženami 
považujú za dôležitý a v ich už vytvorených vzťahoch za kľúčový. 
 Výskumy lesbickej komunity, žien či vzťahov medzi nimi sú na Slovensku zatiaľ ešte len „v plienkach“. Preto 
bolo tým najpôvodnejším cieľom mojej práce načrtnúť aspoň kúsok sveta týchto žien, ktorý ostáva pre väčšinu majorit-
nej spoločnosti úplne skrytý, kúsok pre ne taký dôležitý, aký je pre väčšinu ľudí v ich potrebách a túžbach po vzťahoch 
a citovom naplnení. 
 Môj výskum je len jedna časť veľkej mozaiky, ktorá by mohla čosi viac napovedať o fungovaní lesbickej ko-
munity stretávajúcej sa on-line za posledných 10 rokov, odkedy vznikla skúmaná miestnosť a určite sa neobmedzuje len 
na ňu, ale prepája rôzne skupiny neheterosexuálnych žien po celom Slovensku. Tiež siaha, ako som ukázala vo svojej 
práci, aj za hranice a do veľkých vzdialeností. Napokon, v tom aj spočíva úloha/význam spájajúceho internetu. 
 Za výskum by určite stáli aj vzťahy medzi ženami vytvárajúce sa v danej miestnosti v skoršom období, napríklad 
tesne po jej vzniku, skupín žien, ktoré sa tam za tie roky „povymieňali“, či sa nejako poznajú alebo prepájajú, či sa 
jednotlivé vzťahy vo vnútri týchto skupín ešte udržiavajú, alebo či sa potvrdzuje teória jednej z mojich respondentiek, 
že vzťahy vytvárané na internete nemajú dlhú trvácnosť. Nakoľko je internet, virtuálny priestor virtuálnych lesbick-
ých vzťahov skutočne „sprostredkovateľ“ reálnych, skutočných vzťahov a či dokáže zaručiť/vytvoriť aj kvalitu týchto 
vzťahov, je tiež otázka, ktorá by si vyžadovala samostatný výskum a možno, časom, to v najjednoduchšej podobe spo-
zorujeme aj voľným okom...
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1 „Profil užívateľa“ sú  základné alebo aj rozšírené informácie o užívateľovi/užívateľke, ktoré zadá samotný/á 1    užívateľ/ka. Základné informácie patria okrem mena a priezviska k povinným: a to vek- i keď môže ostať ne
    zverejnený, miesto bydliska a pohlavie. K rozšíreným patria napríklad informácie o výzore, osobnostné charakteri 
    stiky a záujmy. 2 „Sklo“ je slangový, všeobecne používaný výraz pre komunikáciu v miestnosti, kde sa rozhovory v podobe textu
    objavujú na monitore a sú  viditeľné pre všetky/ých návštevníčky/návštevníkov miestnosti (ak komunikujúca osoba 
    nezvolí možnosť „tajnej“ komunikácie, viditeľnej len jej a osobe, ktorej je text adresovaný). Pri rozprávaní sa „na 
    skle“ teda môžu vzájomne komunikovať viaceré osoby naraz.3  Rýchla pošta (bežne používaná aj skratkou RP) je okrem skla druhou možnosťou rýchlej komunikácie, no v sú
    kromnej forme – správy sa píšu v osobitnom okienku a sú určené len pre adresovanú osobu. Slúži na rozdiel od 
   „klasickej pošty“ na krátke a rýchle odkazy. 4  Nick- odvodené z anglického slova nickname – prezývka. 5  Používanie veľkých písmen sa zvykne v internetovej komunikácii považovať za neslušné – podľa etikety pri
    rozhovore on-line (netikety) sú ekvIvalentom kriku. Niektoré návštevníčky však používajú veľké písmená v bežnej 
    komunikácii, takže ich účel a zámery treba chápať v konkrétnom kontexte.  6  Emotikon, alebo hovorovo aj „smajlík“, je grafický symbol vyjadrujúci emocionálnu reakciu komunikujúcej osoby 
    (napr. smiech, radosť, hnev a pod.). Viď tiež prílohu Základné akronymy a emotikony. 7  All (anglicky) – všetci/všetkým, znamená adresovanie textu všetkým osobám v miestnosti, text sa zvýrazní. Nie
    ktorí komunikujúci toto slovo nepoužívajú ani pri adresovaní textu všetkým, jednoducho nechajú daný text bez 
    adresáta. To, komu je však text bez adresáta určený, závisí aj od konkrétneho kontextu. 8  Mužský či ženský nick je rozpoznateľný podľa toho, aký symbol v podobe panáčika (v minulosti v podobe
    srdiečka) je pri ňom umiestnený- rodovo stereotypne sú pri nickoch žien panáčiky ružové, pri mužoch panáčiky 
    modré (toto vyselektovanie sa udeje na základe informácie o pohlaví v profile). Dá sa tiež rozpoznať podľa 
    prezývky samotnej a spomínaného „pohlavia v profile“.9  Administrátorstvo je spravovanie miestnosti, predpokladá staranie sa o „poriadok“ v miestnosti, teda usmerňovanie
    správania sa a komunikácie návštevníčok/kov, prípadne zamedzenie pohybu neželaných osôb v miestnosti. Admi 
    nistrátorské práva (a s nimi súvisiace aj povinnosti ) udeľuje v tomto prípade záujemkyniam hlavná administrátorka 
    miestnosti.10Jej terajšia partnerka sa v čase ich zoznámenia v miestnosti a počiatočného komunikovania nachádzala v Anglicku,
    neskôr sa aj kvôli ich rozvíjajúcemu sa vzťahu vrátila na Slovensko.
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Úvod
	 Od	konca	18.	storočia	možno	sledovať	v	Európe	pozvoľnú,	zriedkavo	i	radikálnu	premenu	stavovskej	spoločnosti	
na	občiansku.	Súčasťou	tohto	dlhodobého	procesu	bolo	i	formovanie	moderných	národov	a	ich	národného	povedomia.	
Jednotlivec	sa	stal	súčasťou	národného	celku	a	stotožnil	sa	s	ním.	Impulzom	k	tomuto	spoločenskému	javu	v	Uhorsku	
boli	okrem	iného	významné	hospodárske,	spoločenské	a	kultúrne	reformy	Jozefa	II.	v	80.	rokoch	18.	storočia	a	všeobecne	
osvietenská	filozofia.	Tie	sa	presadzovali	súčasne	s	požiadavkou	lepšieho	poznania	ľudových	vrstiev.	História	sa	tak	
prestala	vnímať	len	ako	dejiny	kráľov,	vojen	a	cirkvi,	ale	do	jej	záujmu	sa	dostal	aj	ľud,	ktorý	postupne	predstavoval	
fundament		národa.	Dochádzalo	aj	k	významnému	posunu	ponímania	obsahu	pojmu	národ.	
	 Národ	nadobudol	v	tomto	období	nový	význam	a	začal	sa	vnímať	ako	jedna	z	najdôležitejších	spoločenských	
hodnôt.	Ľud	a	ľudová	kultúra	sa		premenila	na	pozoruhodnú	až	vzácnu	a	charakteristickú	súčasť,	v	ktorej	sa	ukrývali	
typické	črty	národa.	Slovenská	inteligencia,	ktorá	sa	v	tomto	období	výrazne	spoločensky	emancipovala,	sa	stala	jeho	
zástupcom	a	obrancom.	Tento	proces	nadobudol	najintenzívnejšie	parametre	v	30.	a	40	rokoch	19.	storočia,	kedy	ambí-
cie	národného	hnutia	nadobudli		politický	charakter	s	cieľom	získať	slobodu	pre	vlastný	národ.	Maďarský	národ,	ktorý	
bol	čoraz	viac	posilňovaný	a	zvýhodňovaný	na	úkor	ostatných	oslabených	národov	žijúcich	v	Uhorsku,	predstavoval	
hlavnú	príčinu	týchto	obrodeneckých	snáh.	Pred	revolúciou	1848	viedol	obdiv	k	ľudu	a	zaangažovanosť	na	jeho	kul-
tivovaní	ešte	výraznejšie	k	sakralizácii	ľudovej	kultúry.	Viaceré	jej	zložky	plnili	národnoidentifikačné	funkcie.	Vlaste-
necké	prostredie	v	nich	videlo	dôležitý	znak	svojho	národa.	
	 Javy	z	ľudového	prostredia	tvorili	nezanedbateľnú	súčasť	tvoriacej	sa	vysokej	národnej	kultúry.	Ľudová	vrstva	
sa	tak	výrazne	podieľala	aj	na	tvorbe	národných	symbolov.	Táto	skutočnosť	pretrvávala	aj	najďalej	v	priebehu	celého	
19.	storočia.	Fakt,	že	sa	ľudovým	vrstvám	dostalo	väčšieho	záujmu,	sa	očividne	odrazil	aj	na	slovenskej	spisbe.	Ľud	a	
jeho	kultúra	sa	stali	hlavnou	témou	mnohých	literárnych	a	vedeckých		prác,	úvah,	dobovej	tlače	a	pozornosť	im	venovali	
mnohí	významní	učenci	a	dejatelia	tejto	doby.
		 Tematikou	ľudu	a	jeho	kultúry	sa	zaoberajú	aj	diela	významných	slovenských	vzdelancov,	Etnografia	Slovákov	
v	Uhorsku		od	Jána	Čaploviča	a	Die	Slowaken		od	Franka	Víťazoslava	Sasinka.		Tieto	práce	vznikali	v	priebehu	19.	
storočia	a	nezávisle	od	seba.	Po	preštudovaní	týchto	zaujímavých	diel	by	som	sa	chcela	vo	svojej	práci	venovať	ich	
komparácii	a	poskytnúť	tak	obraz	o	tom,	ako	obaja	autori	videli	slovenský	ľud.	Poukázať	na	zhodné	a	odlišné	stano-
viská,	spôsob,	akým	tieto	názory	vo	svojich	prácach	prezentovali,	rovnako	ako	aj	na	vývoj	týchto	pohľadov	vzhľadom	
na	to,	že	každá	práca	bola	vytvorená	v	inom	časovom	období.		V	prvom	rade	som	vychádzala	z	dvoch	spomínaných	
diel.	Okrem	iných	som	využila	aj	práce,	ktoré	sa	podrobnejšie	venovali	profilom	oboch	autorov.	Monografiu	doktora	
Vendelína	 Jankoviča	 ,	ktorý	 sa	podrobne	venoval	životu	a	dielu	 Jána	Čaploviča	a	 taktiež	viaceré	 syntézy	venované	
Frankovi	Víťazoslavovi	Sasinkovi	.	Dobový	obraz	mi	pomohla	dotvoriť	aj	tlač	vychádzajúca	počas	celého	19.	storočia	
a	na	začiatku	20.	storočia.		Prostredníctvom	nej	som	študovala	ich	publikačné	príspevky	a	články,	ale	taktiež	hodnote-
nia	činnosti	Čaploviča	a	Sasinka	zo	strany	iných	vtedajších	vzdelancov	a	publicistov.	Nachádzala	som	aj	mnoho	iných	
článkov	venovaných	slovenskému	ľudu	a	jeho	kultúre	,	čím	sa	potvrdil	fakt,	že	o	nositeľa	národnej	kultúry	bol	v	tomto	
historickom	období	skutočný	záujem.	
 1. Slováci a ich obraz

1.	1.	,,Národ	tvrdý	a	vytrvalý	v	práci...	národ	nezničiteľný“
 
	 Týmito	slovami	sa	prihovoril	k	čitateľom	Ján	Čaplovič,	ktorý	na	začiatku	svojej	práce	nezanechal	svoj	národ	
zahanbený.		Hrdo	sa	pýšil	príslušnosťou	k	slovenskému	národu	a	s	vďačnosťou	spomínal	na	detstvo	prežité	v	rodnej	
slovenskej	zemi.	,,Medzi	Slovákmi	som	prežil	detstvo		a	mladosť,	a	tak	moje	najkrajšie	spomienky	patria	im...“		
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Ako	sme	už	spomínali	v	Čaplovičovom	životopise,		bol	to	človek	veľmi	skúsený,	vzdelaný.	Počas	svojho	života	mal	
nesmierne	veľa	príležitostí	navštíviť	a	spoznávať	mnohé	zaujímavé	miesta	a	spolu	s	nimi	aj	miestnych	ľudí,	ich	život	a	
kultúru.	Aj	vďaka	tomu	si	vypestoval	pevný	vzťah	k	svojmu	národu	rovnako	ako	aj	úctu	k	nemu	:	,,Nasýtil	som	sa	vyše	
miery	beštiálnosti	sveta,	...	najbližší	zo	všetkých	národov	sú	mi	Slováci.“			
	 Myšlienka	vytvoriť	 syntézu	venovanú	Slovákom	a	 ich	národu	 sa	u	Čaploviča	ukázala	neskôr.	Spočiatku	 sa	
venoval	iným	národom	a	etnikám	žijúcim	v	Uhorsku,	čím		získal	aj	väčšiu	skúsenosť	a	prax.	Naučil	sa	ako	pracovať	s	
etnografickým	materiálom	a	taktiež	si	vycibril	aj	metódu,	na	základe	ktorej	vytváral	svoje	práce.	Až	neskôr	začal	zbierať	
materiál	o	svojom	národe,	z	ktorého	zostavil	už	spomínanú	syntézu.	Zo	svojho	výsledku	bol	evidentne	prekvapený:	,,Ja	
sám	som	nečakal,	že	vypracujem	až	takú	rozsiahlu	etnografiu	Slovákov.“		
	 Úvod	svojej	syntézy	slovenského	národa	zakončil	odvážnymi	slovami	,,A	naozaj	sú	v	civilizovanom	vývine	
Slováci	vyššie	ako	Maďari.“			Tým	aj	predniesol	hlavný	zámer		práce	-	poukázať	na	vyspelosť	slovenského	národa	a	
tým	apelovať	na	neprávosť	jeho	ponižovania	a	podceňovania	zo	strany	maďarského	národa.
,,...	všetky	národy,	ktoré	žijú	vo	veľkej	európskej	domácnosti,	majú	svoje	zvláštne	zásluhy	a	niet	preto	dôvodu	niektorý	
národ	podceňovať.“	
	 Úvod	Čaplovičovej	syntézy	pôsobí	síce	krátko	a	stručne,	ale	pár	riadkami	dokázal	autor		vyjadriť,	aký	je	cieľ	
jeho	práce		a	čo	má	priniesť	pre	slovenský	národ.	V	spôsobe,	akým	to	čitateľovi	podáva,	je	silno	cítiť	vplyv	doby,	v	
ktorej	Ján	Čaplovič	pôsobil.	Myšlienky		významných	učencov,	akým	boli	Herder	alebo	Ovidius,	ale	taktiež	aj	forma	a	
štýl	diela	to	určite	potvrdzujú.
	 Úvod	Sasinkovej	štúdie	sa	líši	nielen	formou,	ale	taktiež	aj	obsahom.	Čaplovič	v	úvode	venoval	slovenskému	
národu	pozoruhodné	verše,	ktorými	chcel	poukázať	na	jeho	vyspelosť	a	veľkosť	a	zároveň	mu	tým	prejaviť	veľkú	úctu.	
Sasinek	sa,	na	rozdiel	od	Čaploviča,		hneď	v	úvode	vehementne	púšťa	k	jadru	veci.	Už	v	prvých	riadkoch	kritizoval	
pomery	v	Rakúsko	–	Uhorsku	na	konci	19.	storočia.	Vyjadril	svoju	nespokojnosť	a	rozhorčenosť	zo	stavu,	v	ktorom	
sa	nachádzala	uhorská	spoločnosť	a	jej	postoj	a	správanie	sa	k	jednotlivým	národom	žijúcim	v	Uhorsku.	,,...	nad	rôzne	
národy	Uhorska	bol	vrhnutý	kabát	úplného	mlčania.“	 	Sťažoval	sa	na	absenciu	zdrojov,	prostredníctvom	ktorých	by	
obyvatelia	Uhorska	mohli	získať	množstvo	znalostí	a	informácií	o	jednotlivých	národoch	tam	žijúcich.	Tým	naznačil	
aj	ďalší	závažný	problém,	pomalý	a	nedostačujúci	vývoj	etnografickej	vedy	v	Uhorsku.	Sasinek	sa	domnieval,	že	aj	na	
základe	vzájomného	spoznávania	a	tolerovania	by	sa	situácia	v	spoločnosti	zlepšila.	Ako	ďalší	dôvod,	prečo	sú	jednot-
livé	národy	Uhorska	vystavované	 tomuto	 tlaku,	považoval	Sasinek	skutočnosť,	že	sú	zrádzané	aj	svojimi	vlastnými	
zástupcami.	 	Uviedol	 to	na	konkrétnom	príklade	slovenskej	študujúcej	mládeže,	ktorá	zanecháva	svoju	národnosť	v	
prospech	národnosti	maďarskej,	aby	sa	tak	jednoduchou	cestou	vyhla	útlaku	vo	vtedajšej	uhorskej	spoločnosti.	Sasinek	
si	 uvedomil	 závažnosť	 tejto	 situácie	 a	usúdil,	 že	 je	potrebné	 týmto	 ľuďom	pomôcť	vypestovať	 si	 k	 svojmu	národu	
pozitívny	vzťah	a	úctu,	pretože	,,len	poznaním	svojho	vlastného	národa	a	jeho	skutočným	životom	môžu	nalievať	čisté	
víno.“		Chcel,	aby	sa	len	tak	ľahko	nevzdávali	svojej	skutočnej	národnosti	a	dokázali	sa	k	problémom,	s	ktorými	sa		stre-
távali,	postaviť	a	vyriešiť	ich	iným	spôsobom.		Práve	to	sa	stalo	pre	Sasinka	jedným	z	impulzov	vytvoriť	akúsi	menšiu	
etnografickú	prácu	o	Slovákoch.	
	 Jedným,	z	očividne	mnohých	podnetov,	prečo	sa	Sasinek	podujal	písať	o	svojom	národe,	boli	aj	články	vy-
chádzajúce	v	nemeckých	časopisoch.		Obsah	týchto	článkov	bol	podľa	Sasinka	veľmi	výsmešný	a	sarkastický.	,,Krajina	
Slovákov	je	nazývaná	krajinou	primitivizmu	a	necivilizovanosti“	,	čím	slovenský	národ	úplne	podceňovali.	Nemožno	
sa	teda	čudovať,	že	Sasinka	popudili	k	tomu,	aby	poukázal	na	vyspelosť	a	civilizovanosť	slovenského	národa	a	tým	
tieto	nepravdivé	slová	nemeckých	autorov	vyvrátil.	Vzhľadom	na	to,	v	akej	dobe	sa	na	túto	prácu	Sasinek	podujal,		to	
bolo	pre	neho	určite	ťažké.	Aj	on	sám	to	priznal,	ale	zároveň	dúfal,	že	jeho	práca	nebude	zbytočná	a	pre	slovenskú	etno-
grafiu	bude	predstavovať	aspoň	nejaký	prínos.	,,Ale	ja	som	sa	na	to	dal,	aby	som	tú	temnotu,	ktorá	leží	nad	etnografiou	
Slovákov,	rozohnal.“	
	 V		úvodoch	nám	teda	autori	celkom	jasne	predostreli	hlavné	podnety	a	dôvody	svojej	práce.	Môžeme	skonštatovať,	
že	v	oboch	prípadoch,	 	aj	keď	s	úplne	odlišným	štýlom	a	slovníkom,	sú	 tieto	dôvody	a	 taktiež	aj	hlavná	myšlienka	
takmer	totožné:	zložité	a	nerovnoprávne	postavenie	Slovákov	v	rámci	multikultúrneho	Uhorska,	nedoceňovanie	jeho	
kultúry	a	individuality	a	taktiež	nevedomosť	iných	národnostných	kultúr	o	jeho	kvalitách	a	schopnostiach.	Práve	to	sú		
motívy,	na	základe	ktorých	sa	obaja	autori	rozhodli	prezentovať	Slovákov	ako	vyspelý,	moderný	národ,	ktorý	má	svoju	
etnicitu,	a	tým	ho	vyzdvihnúť	spomedzi	utláčaných	národov	Uhorska.	Tieto	práce	znamenajú	veľký	prínos	pre	sloven-
skú	kultúru,	ale	najmä	pre	etnografiu.	Čaplovič	svojím	dielom	nepriamo	položil	základy	slovenskej	etnografie	a	Sasinek	
cielene	prispel	k	jej	ďalšiemu	vývinu.	
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1.2.	História	a	,,národné	premeny“	slovenského	národa

	 Pri	vykladaní	 slovenskej	histórie	Čaplovič	 s	hrdosťou	prijal	 skutočnosť,	 že	Slováci	obývali	 svoje	územie	v	
Uhorsku	ešte	pred	príchodom	Maďarov.	Tým	naznačil,	že	aj	na	základe	tejto	skutočnosti	by	mal	mať	slovenský	národ	
úplne	iné	postavenie	v	Uhorsku.		Spomínal	aj	iné	kultúry,	s	ktorými	sa	slovenský	národ	na	svojom	území	postretol	a	
pýšil	sa	tým,	že	niektoré	z	nich	ostali	medzi	slovenským	ľudom	žiť	a	zároveň	prijali	aj	slovenskú	kultúru	a	jeho	reč.	Mu-
sel	však	aj	z	nevôľou	skonštatovať,	že	mnohokrát	sa	to	stalo	naopak.	Aj	medzi	niektorými	Slovákmi	sa	našli	odrodilci,	
ktorí	zanechali	svoj	pôvod	a	prijali	inú	kultúru.	Uviedol	mnohé	fakty	súvisiace	s	nemeckým	prisťahovalectvom	medzi	
slovenským	ľudom.	Konkrétne	spomenul	oblasť	Spiša,	,,kde	sa	v	kostoloch	spieva	po	nemecky	a	káže	sa	po	slovensky,	
lebo	spišský	boh	lepšie	rozumie	nemčine	a	obyvatelia	zas	slovenčine.“		Tým	chcel	zrejme	autor	naznačiť	skutočnosť,	že	
spočiatku	tu	malo	nemecké	obyvateľstvo	majoritné	zastúpenie	a	používalo	iba	nemecký	jazyk,	ale	časom	sa	asimilovalo		
a	postupne	sa	v	znalostiach	slovenského	jazyka	zlepšovalo.	Prítomnosť	Nemcov	v	tejto	oblasti	dokázal	aj	vymenovaním	
niektorých	nemeckých	názvov	kopcov,	miest	či	samotných	priezvisk,	ktoré	sa	z	tejto	oblasti	zachovali.	Ďalej	sa	podob-
ným	spôsobom	venoval	aj	ostatným	slovenským	stoliciam.	V	tejto	kapitole		autor	rozoberal	aj	podkapitolu	s	pútavým	
titulom	,,Ako	sa	z	Maďarov	stali	Slováci.	“	Každý	z	nás	sa	určite	zamyslí	nad	tým,	či		sa	vôbec	takéto	prípady	vyskytli	
a	ak	áno,	tak	ich	muselo	byť	skutočne	veľmi	málo.	Ani	Čaplovič	neuviedol	veľa	konkrétnych	prípadov,	ale	aj	na	ich	
základe	dokazoval	to,	že	slovenský	národ	môže	aj	maďarskému	národu	predsa	len	ponúknuť	niečo,	čo	ho	dokáže	zaujať	
a	upútať	natoľko,	že	opustí	svoje	maďarské	korene.
	 ,,Tam,	kde	sa	Slováci	potroche	a	roztrúsene	medzi	Maďarov	presadili,	tak	sa	ľahko	a	úplne	maďarizujú.“		Takto	
smutne	zhodnotil	Čaplovič	situáciu	v	súvislosti	so	slovenskými	odrodilcami,	ktorí	sa	dajú	ľahko	zlákať	maďarským	
vplyvom.	Toto	hodnotenie	by	sme	však	mali	brať	ako	výstrahu.	Slovenské	odrodilstvo	v	týchto	časoch	totižto	nebolo	
ešte	tak	populárne	a	početné.	Čaplovič	teda	poukázal	na	problém,	ktorý	by	mohol	veľmi	poškodiť	slovenskému	národu,	
pokiaľ	by	sa	mu	nevenovala	väčšia	pozornosť	a	nesnažili	by	sa	ho	vyriešiť.	Na	záver	nastoľuje	veľký	problém	na	ro-
zlúskanie:	,,Ktorý	národ	pritom	získa	alebo	stratí	viac	príslušníkov	a	či	Slováci	poslovenčením	sa	Nemcov	a	Maďarov	
získajú	viac,	ako	sami	na	svojich	vlastných	odpadlíkoch	stratia?“		Oprávnene	sa	obáva,	že	tento	problém	je	veľmi	ťažko	
riešiteľný.	
	 Sasinek	sa	k	týmto	,,národným	premenám“	vyjadril		už	v	úvode	svojej	práce,	ako	sme	to	uviedli	v	predošlej	
kapitole.	 Na	 rozdiel	 od	 Čaploviča	 hodnotil	 slovenské	 odrodilstvo	 oveľa	 kritickejšie.	 Problém,	 na	 ktorý	 Čaplovič	
upozorňoval,	sa	totižto	neodstránil,	ale	naopak	výrazne	sa	prehĺbil	na	úkor	slovenského	národa.	Zamýšľal	sa	nad	tým,	
čo	spôsobilo,	že	mnohí	sa	vzdávajú	svojej	identity	v	prospech	inej,	najmä	maďarskej	a	snažil	sa	nájsť	možné	riešenie,	
prostredníctvom	ktorého	by	sa	takýmto	veciam	predišlo,	a	tým	aj	upevnilo	sebavedomie	slovenského	národa.
	 Históriu	slovenského	národa	hodnotil	Sasinek	veľmi	,,bolestne,	najmä	potom,	čo	Slováci	museli	prekonať	hrôzu	
mnohých	barbarských	národov,	akým	je	napríklad	aj	Uhorsko.“			Spôsobom,	akým	nám	túto	históriu	podal,	nás	chcel	
autor	očividne	upozorniť	na	 to,	 že	 slovenský	národ	 to	 	naozaj	počas	 svojej	 existencie	nemal	 jednoduché.	Snažil	 sa	
spomenúť	hlavne	tie	historické	fakty	a	údaje,	ktoré	túto	bolestnú	históriu	slovenského	národa	jasne	dokazovali.	,,Strašný	
údel	zažili	Slováci	v	roku	1241,	keď	strašní	Tatári	vpadli	z	troch	strán	a	zničili	celé	územie	Uhorska	obývané	Slovákmi.	
S	ohňom	a	mečom	ničili	tieto	ušľachtilé	časti	ríše,	všetko	bolo	ničené,	pálené,	zabíjané...“		Podobný	prístup	ku	spô-
sobu	podania	histórie	slovenského	národa	má	aj	Čaplovič.	Aj	on	v	prvom	rade	uviedol	negatívne	životné	skúsenosti,	s	
ktorými	sa	slovenský	národ	musel	vysporiadať.	Obaja	týmto	vyjadrili	svoju	ľútosť	nad	ním.	Zároveň	ho		akoby	chceli	
obaja	autori		nepriamo	prebudiť,	vyburcovať	k	tomu.	aby	sa	zbytočne	neľutoval,	ba	naopak	aby	sa	konečne	vzoprel	a	
bojoval	za	lepšiu	budúcnosť,	a	tým	definitívne		odzvonil	ťažkým		nespravodlivým	časom.	Tento	,,bolestný“	pohľad	na	
slovenské	dejiny	bol	v	19.	storočí	zaužívaný.	Stretol	sa	však	aj		s	kritickým	hodnotením.	Zvlášť	u	tých	vzdelancov,	ktorí	
v	histórii	slovenského	národa	hľadali	argumenty	podporujúce	ambície	slovenskej	politiky	a	kultúry.	Vyzdvihovali	tzv.	
pozitívne	historické	symboly.			Veľká	Morava,	od	ktorej	odvíjali	historické	právo	Slovákov	v	podunajskom	priestore,	
predstavovala	základný	pilier	slovenského	historizmu.		Slovenskí	vzdelanci	nachádzali	vo	vlastných,	najmä	uhorských	
dejinách	veľmi	málo	bodov,	s	ktorými	mohli	bezvýhradne	identifikovať	iba	Slovákov	a	tým	ich	presvedčivo	vyhraniť	
voči	susedom,	predovšetkým	Maďarom.	O	to	nástojčivejšie	začali	spájať	Veľkú	Moravu	s	vlastným	územím	a	etnikom	
a	to	až	natoľko,	že	predstavovala	jadro	práve	sa	formujúcej	koncepcie	slovenských	národných	dejín,	mala	potvrdzovať	
vlastnú	štátnu	tradíciu	a	jej	hlavné	reálie	sa	povyšovali	na	národné	symboly.	Takým	sa	stala	aj	cyrilometodská	tradícia,	
ktorá	potvrdzovala	starobylosť	slovenského	národa	rovnako	ako	aj	fakt,	že	Slováci	boli	prvými	Slovanmi,	ktorí	prijali	
kresťanstvo,	vďaka	čomu	sa	medzi	nimi	šírila	aj	vzdelanosť	vo	vlastnom	jazyku.	Jedinečnosť	tohto	historického	obdo-
bia	bola	v	tom,	že	sa	diala	nezávisle	od	Maďarov	a	pred	ich	príchodom.	Týmto	spôsobom		sa	usilovala	slovenská	strana	
presviedčať	maďarskú	stranu	o	oprávnenosti	Slovákov	na	ich	

19



obraz Slovákov u J.Č a F.V.S speculum

2_2009

rovnoprávne	postavenie	v	Uhorsku.	Medzi	pozitívne	historické	symboly	patrili	aj	rôzne	historické	postavy	akým	bol	
Svätopluk,	,,Pán	Váhu	a	Tatier“	a	mnoho	iných.		Ani	Čaplovič,	ani	Sasinek	sa	však	týmto	symbolom	podrobnejšie	neve-
nujú.

1.3.	Bohaté	potomstvo	slovenského	ľudu

	 Aj	 keď	 Sasinek	 písal	 svoju	 prácu	 takmer	 o	 polstoročie	 neskôr	 ako	 Čaplovič,	 v	 údaji	 o	 počte	 slovenských	
obyvateľov	v	Uhorsku	sa	práce	zhodujú.			Obaja	uviedli	približný	počet	-	tri	milióny	s	tým,	že	ani	jeden	svoje	tvrdenie	
nepodložil	nejakými	hodnovernými	úradnými,	či	štatistickými	záznamami.	Čaplovič	dokonca	podrobne	vyčíslil	aj	počet	
slovenského	obyvateľstva	v	každej	jednej	stolici	v	Uhorsku.	
	 ,,Aj	Slováci	teda	mávajú	bohaté	potomstvo.“		Takto	zhodnotil	Čaplovič	pôrodnosť	a	prirodzený	rast	slovenského	
obyvateľstva	a	priložil	k	tomu	aj	niekoľko	príkladov,	ktorými	dokázal	početné	potomstvá	slovenských	rodín.	Sasinek	
sa,	na	rozdiel	od	Čaploviča,	ktorý	dokazoval	pôrodnosť	hlavne	číselne,	k	tejto	problematike	postavil	sofistikovanejšie.	
Vysokú	pôrodnosť	u	slovenského	obyvateľstva	vysvetlil	ako	prirodzený	dôsledok		zdravého	životného	prostredia	a	sil-
ného	vplyvu	náboženstva.	Vyzdvihoval	fakt,	že	na	základe	vysokej	pôrodnosti	sa	urýchľuje	zaľudňovanie	dedín	a	miest	
slovenským	obyvateľstvom.	No	taktiež	si	uvedomil	aj	závažné	negatívum.	Mnohé	rodiny,	ktoré	mali	veľké	potomstvo,	
si	nemohli	dovoliť	poskytnúť	vzdelanie	každému	členovi	rodiny.	Tak	sa	z	nich	stávali	nevzdelanci,	ktorí	predstavovali	
pre	slovenský	národ		hrozbu	a	to	hlavne	preto,	lebo	práve	títo	jednotlivci	častokrát	opúšťali	svoj	slovenský	pôvod	a	
prešli	k	inej	národnosti,	najčastejšie	maďarskej.	Tu	môžeme	postrehnúť	skutočnosť,	že	Sasinek	sa	snažil	rôznymi	ces-
tami	nájsť	príčinu	slovenského	odrodilstva		a	dopomôcť	k	tomu,	aby	sa	konečne		tento	národný	problém	odstránil.

1.4.	Osídlenie	a	bývanie

	 ,,Najstarších	obyvateľov	tohto	svetadiela	nájdeme	teraz	len	vo	vrchoch,	alebo	na	najvzdialenejších	pobrežiach	
a	v	zastrčených	kútoch.	Museli	ustúpiť	najmladším	a	najudatnejším,	ktorí	prišli.“	
	 Medzi	najstarších	obyvateľov	európskeho	kontinentu	Čaplovič	zaraďoval	podľa	všetkého		slovanské	národy.	
Touto	myšlienkou	opäť	poukázal	na	neprajný	osud,	ktorý	postretol	tieto	národy,	ale	zároveň	aj	vyzdvihol	silu	a	odolnosť	
slovanstva,	ktoré	sa	toľké	stáročia	dokázalo	s	týmto	osudom	vysporiadať	a	svoju	existenciu	zachovať.	Týmto	zároveň	
aj	motivoval	slovenský	národ	ako	príslušníka	slovanského	sveta,	aby	sa	len	tak	nedal	zahubiť	inými	silnejšími	národmi.	
V	tejto	kapitole	sa	nezameriaval	iba	na	oblasť	Slovenska,	ale	naopak	podal	informácie	o	osídlení	Slovákov	v	celom	
Uhorsku.	Tým	potvrdil,	že	Slováci	v	Uhorsku	naozaj	predstavovali	veľké	etnikum.	,,Slováci	bývajú	hlavne	v	Karpatoch,	
ale	aj	na	žírnych	rovinách	takmer	celej	Uhorskej	krajiny	.	Ich	obydlia	sú	rozosiate,	niekde	redšie	a	inde	hustejšie.“		Jed-
notlivé	župy	Uhorska	rozdelil	do	akýchsi	kategórií	na	základe	počtu	slovenských	obyvateľov	žijúcich	v	týchto	župách.	
Svoje	pozorovania	doplnil	rôznymi	údajmi,	ako	sú	názvy	niektorých	významnejších	obcí	patriacich	do	týchto	kategórií,	
či	samotný	počet	slovenských	obyvateľov	v	týchto	častiach,	ktoré	však	opäť	nepodložil	vierohodnými	zdrojmi.
	 Rovnakým	spôsobom	zaradil	slovenské	obyvateľstvo	do	obdobných	skupín	vytvorených	z	jednotlivých	komi-
tá	 tov	aj	Sasinek.	Pri	každej	z	nich	taktiež	uviedol	názvy	niekoľkých	obcí,	v	ktorých	prevažovalo	najmä	slovenské	
obyvateľstvo.	Vo	väčšine	uvedených	príkladov	sa	zhodovali	spolu	s	Čaplovičom.	Na	rozdiel	od	Čaploviča	však	neuvi-
edol	žiadne	číselné	údaje	ohľadom	počtu	obyvateľstva.	

1.5.	Príroda	ako	prejav	národného	ducha
 
	 ,,...	usmievavé	a	večne	zelenými	kobercami	pokryté	lúky,	mierne	úbočia,	briežky	a	návršia,	nebytočné	a	večným	
snehom	pokryté	skalnaté	masívy,	náramne	krásne	priepasti,	ľúbezné	doliny,	kryštáľovo	jasné	pramene	a	studničky,	kŕdle	
plachých	sŕn..“		Z	týchto	opisov	je	cítiť	veľmi	blízky	a	hlboký	vzťah	autora	k	jeho	rodnej	zemi.	Svojim	rodákom,	ktorí	
si	túto	slovenskú	krásu	vôkol	seba		povšimli,	akoby	Čaplovič	naznačil,	aby	si	tento	dar	vážili,	ctili	a	hlavne	neopustili.	
Tým,	ktorí	si	to	ešte	neuvedomili,	chce	otvoriť	oči.	Príroda	sa	v	tomto	období	taktiež	začala	tešiť	pozornosti,	nadšeniu	
a	obdivu	tvorcov	národných	ideí	a	kultúry.	Nadobúdala	nielen	pozitívne	vlastnosti	a	príťažlivé	znaky,	ale	sa	tiež	ide-
alizovala	a	postupne	pomáhala	odlišovať	vlastný	národ	od	okolitých	etník,	pretože	 jedným	zo	základných	atribútov	
národa	bolo	jeho	vlastné	a	typické	územie.		Túto	symbolickosť	nachádzal	v	prírode	aj	Sasinek.	,,Príroda	tu	predstavuje	
malebnú	panorámu.	Jedľové	lesy	sú	vždy	svieže	a	zelené;	kopce	sú	zámkami	a	ich	ruinami
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	pokryté.	“			Podobne	obidvaja	opisovali	aj	spôsob	bývania	slovenského	ľudu,	ktorý	hlavne	záležal	od	prostredia,	v	kto-
rom	žili	ale	taktiež	aj	od	finančného	zabezpečenia	tej	ktorej	rodiny.

1.	7.	Charakteristika	slovenského	národa

	 ,,Obyvateľom	Karpát	 je	 vlastný	 vysoký,	 pevný,	 krásny	 vzrast.“	 	 Takto	 všeobecne	 charakterizoval	 	 telesnú	
stránku	slovenského	ľudu	Ján	Čaplovič.	Ďalej	sa		podrobnejšie	venoval	jednotlivým	oblastiam	slovenského	územia	a	
vykresľoval	telesnú	i	duševnú	stránku	mužov	a	žien,	špecifickú	pre	danú	oblasť.	Tak	sa	postupne	preniesol	od	,,neví-
dane	pekných	dievčeniec	 z	Turčianskej	 stolice“	 cez	 ,,rozkošne	 stavané	 slečny	z	Gemerskej	 stolice“	 až	ku	 ,,dobre	 a	
krásne	urastenému	mužskému	pokoleniu	v	Békešskej	stolici“.		Upriamil	pozornosť	aj	na	vlastnosti,	ktorými	sú	Slováci	
príznační.		Z	autorových	slov	bolo	cítiť	jeho	hrdosť	nad	tým,	že	slovenský	ľud	aj	napriek	chudobe	či	neprávosti,	ktoré	
ešte	viac	sťažovali	jeho	život,	nezatrpkol,	ba	naopak,	pretvoril	sa	na	usilovný,	pracovitý,	trpezlivý	národ,	ktorý	si	vážil	
život	a	vždy,	keď	mohol,	túto	radosť	zo	života	dával	patrične	najavo	svojou	veselosťou	a	živosťou.	Pozornosť	venoval	aj	
veľmi	zaužívanému	ľudovému	liečiteľstvu	a	bylinkám,	ktorými	sa	už	predtým	zaoberal	Juraj	Fándly.		.	Čaplovič	uviedol	
pár	zaujímavých	receptov.	Či	už	,,Niekoľko	strúčikov	cesnaku	zmiešaných	s	pušným	prachom		na	boľavé	zuby“	alebo	
,,usušenú	žabiu	slezinu	zmiešanú	s	vínom	na	liečbu	močových	kameňov.“		
	 Sasinek	sa	k	charakteristike	Slovákov	opäť	vyjadril	stručnejšie,	avšak	na	rozdiel	od	Čaploviča	poukazoval	aj	
na	negatívne	vlastnosti	 slovenského	 ľudu.	Samozrejme	nepozabudol	na	 jeho	 ,,dobrotu	 a	usilovnosť“,	 ale	 taktiež	ho	
predstavil	ako	národ,	 ,,ktorý	sa	dá	veľmi	ľahko	ponižovať	a	 taktiež	 je	veľmi	ziskuchtivý.“	 	Postavil	sa	k	 tomu	viac	
kritickejšie	ako	Čaplovič,	ktorý	sa	zameral	viac	na	pozitívnejšie	a	príťažlivejšie	stránky.
Obidvaja	si		však	uvedomili	aj	skutočnosť,	že	tento	obraz	o	slovenskej	krajine	nie	je	vždy	taký	ľúbezný	a	romantický.	
Či	už	chudoba	a	bieda,	ktorá	často	sužovala	slovenských	obyvateľov;	neúrodná	pôda,	ktorá	pre	väčšinu	predstavovala	
zdroj	obživy,	alebo		silný	národnostný	útlak,	a	mnoho	iných	neprajných	vecí.	Sasinek	na	záver	smutne	zhodnotil	si-
tuáciu	v	chudobnejších	oblastiach	slovenského	národa:		,,V	niektorých	chudobných	dedinách	sú	žiaľ	príbytky	tak	tesné,	
preplnené	a	nečisté,	že	v	inom	civilizovanejšom	štáte	by	to	zdravotnícka	kontrola	určite	netolerovala,	nehovoriac	o	ich	
ohavnom	duševnom	a	telesnom	vývoji.“		

1.	8.	Duch,	myseľ,	vlohy

	 ,,Veľké	schopnosti	driemajú	v	našom	národe,	len	ich	treba	nechať	vynájsť,	prebúdzať,	napomáhať	a	poslúžia	i	
národu	nášmu	i	človečenstvu	k	dobrjemu	a	k	radosti.“					
Čaplovič	zdôraznil,	že	slovenský	ľud	je	obdarený	dobrou	pamäťou,	dôvtipnosťou	a	chápavosťou.	Vďaka	tomu,	majú	
Slováci	 obrovskú	 schopnosť	 zdokonaľovať	 sa	 v	 cudzích	 jazykoch.	 Túto	 vlohu	 Čaplovič	 spozoroval	 najmä	 u	 tých	
Slovákov,	ktorí	odchádzali	za	prácou	ďalej	do	zahraničia,	kde	prichádzali	priamo	do	styku	s	inými	cudzími	jazykmi.	,,S	
úžasom	ich	počúvame	hovoriť	po	maďarsky,	rumunsky	alebo	po	nemecky.“		Tu	však	Čaplovič	upozornil	aj	na	negatívne	
stránky,	hlavne	na	prispôsobivosť,	ktorú	Slováci	často	prejavovali.	Nezriedka	sa	totižto	stávalo,	že	veľmi	ľahko	pre-
berali	cudzie	obyčaje,	ktoré	sa	odrážali	či	už	v	používaní	rôznych	cudzích	slovných	spojení,	v	správaní	sa,	v	obliekaní	
sa,	alebo	v	mnohých	iných	činnostiach.	Tak	v	podstate	znevažovali	svoju	vlastnú	slovenskú	kultúru.	Čaplovič	v	tom	
videl	istý	prejav	neúcty	voči	svojmu	národu.	Sasinek	túto	skutočnosť	uviedol	opäť	na	príklade	,,Slovákov,	ktorí	opustili	
svoj	slovenský	jazyk	a	kultúru	a	zamenili	ho	za	maďarský,	a	časom	zabudli	aj	na	svoje	slovenské	korene	a	pôvod,	a	
dokonca	 aj	 svoje	otcovské	priezvisko	 zahodili.“	 	 	Obaja	 teda	upozornili	 na	 túto	 skutočnosť	dosť	kriticky	 a	vyzvali	
slovenský	národ	k	tomu,	aby	sa	opäť	naučil	pestovať	a	vážiť	si	svoju	kultúru	a	príslušnosť	k	nej,	a	aby	sa		nedal	len	
tak	ľahko	zvábiť	inými	cudzími	vplyvmi.	Tým	nezabraňovali	Slovákom	spoznávať	iné	národy,	ich	reč	a	kultúru,	práve	
naopak,	podporili	ich	v	tom.	Ale	upozornili,	aby	pri	tom	nepozabudli	na	svojráznosť	svojho	národa	a	nesnažili	sa	zmeniť	
a	prispôsobiť	tú	vlastnú	kultúru	k	niečomu,	čo	k	nej	očividne		nepatrí.

1.	9.	,,Ľubozvučnosť	a	lahodnosť	slovenského	jazyka“

	 ,,Široká	škála	a	sila	slovných	výrazov,	gramatická	precíznosť,	ľubozvučnosť	a	lahodnosť	slovenského	jazyka“		
a	taktiež	aj	,,vlastnosť	slovenského	jazyka	ľahko	tvoriť	viazanú	veršovanú	reč“.			Takto	videli	obaja	autori	svoju	rodnú	
slovenčinu,	ktorú	pokladali	za	veľký	dar	slovenského	národa.	Aj	preto	zdôrazňovali	potrebu	jej	zveľaďovania	a	zacho-
vania.	Vlastný	jazyk	predstavuje	pre	každý	národ	skutočne	veľa.	Je	to	prostriedok,	ktorým	sa	národ	môže	prezentovať,	
dorozumievať,	no	predovšetkým	vyjadrovať	svoje	pocity,	myšlienky,	túžby	či	nádeje.	Obaja	si	uvedomovali	
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krásu	slovenského	jazyka,	ktorý	slovenskému	národu	umožňuje	tvoriť	nádherné	verše,	skladby	a	piesne,	či	už	ducho-
vné	alebo	ľudové,	v	ktorých	môžu	vyjadriť	skutočne	všetko,	a	ktoré	sa	bezpochyby	taktiež	stávajú	súčasťou	sloven-
skej	kultúry	a	národného	povedomia.	,,Je	sotva	iný	národ,	v	ktorom	by	bolo	toľko	prírodnej	poézie	ako	v	slovenskej.“			
Pestrosť	a	bohatosť	slovenského	jazyka	je	iste	spôsobená	zaužívaním	rôznych	dialektov	a	nárečí,	ktoré	sú	špecifické	
pre	určité	oblasti	a	navzájom	sa	od	seba	odlišujú.	Čaplovič	nám	podrobnejšie	podal	správu	o	týchto	nárečiach,	naproti	
tomu	Sasinek	sa	tejto	problematike	vôbec	nevenoval.	Čaplovič		tiež	poznamenal,	že	slovenská	reč	je	rozšírená	najmä	
na	vidieku,	kým	v	mestách	už	taká	používaná	nie	je.	,,Žiadny	národ	v	Uhorsku	nie	je	voči	svojej	materinskej	reči	taký	
ľahostajný	ako	Slováci.“		Mnohí	dávajú	totižto	prednosť	používaniu	maďarčiny	alebo	nemčiny.		K	tejto	nepriaznivej	
situácii	sa	rovnako	vyjadril	aj	Sasinek,	ktorý	túto	skutočnosť	ale	predostrel	z	obdobia	svojho	pôsobenia		a	uvádza	ju	
hlavne		na	príklade	školstva.	Bolestivo		hodnotí	to,	že	slovenčina	sa	ako	vyučovací	jazyk	používa	už	len	na	niektorých	
dedinských	 školách	 a	 na	niektorých	gymnáziách	 sa	 vyučuje	 už	 len	 ako	nepovinný	predmet,	 ktorého	 sa	 však	 radšej	
vzdávajú,	pretože	,,na	týchto	gymnáziách	slovenská	národnosť	nie	je	šetrená	a	musí	neustále	čeliť	výsmechu,	...	musí		to	
byť	skutočne		silná	povaha	junáka,	ktorý	sa	nebojí	nechať	sa	zapísať	ako	Slovák.“		Taktiež	vyjadril	aj	veľkú	ľútosť	nad	
zatvorením	troch	slovenských	gymnázií,	ktoré	predstavovali	pre	slovenskú	spoločnosť	,,jediné	vzdelávacie	ústavy	pre	
povznesenie	kultúry	a	blahobytu	Slovákov.“		Skutočnosť,	že	slovenský	národ	musel	takmer	celé	storočie	obraňovať	svoj	
vlastný	jazyk	preto,	aby	ho	mohol	slobodne	používať,	je	veľmi	zarmucujúca.	To	priznal	Sasinek	a	rovnako	aj	Čaplovič	a	
nepriamo	nás	nútia	zamyslieť	sa	nad	tým,	či	si	aj	my	dnes	natoľko	vážime	svoj	jazyk,	ktorý	prešiel	mnohými	útrapami,	
ako	si	ho	vážili	vtedy	oni.

1.	10.	Stravovanie	a	hostiny

	 Profilácia	národnej	kuchyne	sa	nachádzala	v	tomto	období	ešte	v	zárodočnejšej	etape.	Slovenská	kuchyňa	ešte	
nemala	jedno	či	niekoľko	jedál,	ktorým	by	sa	jednoznačne	prisúdili	typické	znaky	Slovákov.	Pri	opisovaní	slovenskej	
kuchyne	Čaplovič	 začal	 svoju	 vtipnú	 paralelu	 slovenského	 národa	 k	 národu	 anglickému.	 Snažil	 sa	 tak	 dokázať,	 že	
Slováci	v	Uhorsku	majú	 také	výnimočné	postavenie	ako	Angličania	v	samotnej	Európe.	 	 	Keď	spomínal,	že	 jednou	
z	mnohých	charakteristických	čŕt	Slovákov	je	aj	veselosť	a	živosť,	tak	svoje	tvrdenie	opäť	potvrdil.	Žartovne	pozna-
menal,	že	rovnako	ako	Angličania,	tak	aj	Slováci	si	vždy	nájdu	nejakú	príležitosť	na	hostiny	a	oslavy,	ktoré	sa	určite	
nezaobídu	bez	poriadneho	 jedla	 	a	pijatiky.	Vtipne	podáva	obraz	 typickej	slovenskej	kuchyne	a	nezabúda	ani	na	 jej	
zvyky	a	tradície	počas	väčších	sviatkov	či	hostín,	počnúc	typickou	vianočnou	kapustnicou	a	končiac	nedeľnou	kuracou	
polievkou	s	rezancami.	Oboznámil	nás	s	každodennými	stravovacími	návykmi	slovenského	ľudu,	ktoré	samozrejme	
záviseli	od	prostriedkov	a	 taktiež	aj	prostredia,	v	ktorom	sa	slovenské	domácnosti	nachádzali.	 Jedlo	znamenalo	pre	
mnohých	príslušníkov	slovenského	národa	skutočne	veľký	dar.	Mnohé	slovenské	rodiny	často	sužovala	veľká	bieda	a	
neúroda,	ktorá	im		neumožňovala	prísun	pravidelnej	stravy.	Preto	boli	niekedy	nesmierne	vďační	aj	za	to	málo,	čo	vo	
svojich	domácnostiach	mali.	Sasinek	podal	obdobný	obraz	o	 tom,	 	aké	stravovacie	zvyky	mali	zaužívané	jednotlivé	
slovenské	domácnosti,	ale	v	porovnaní	s	Čaplovičom	sa	v	súvislosti	s	obživou	slovenského	národa	viacej	venoval	jeho	
vzťahu	k	alkoholu.	Alkoholizmus	u	Slovákov	bol	ostro	kritizovaný	najmä	štúrovskou	generáciou.	,,Tolká	a	tak	hrozná	
bjeda	valí	sa	z	tohto	pijanstva	pálenkovjeho	na	lud	náš,	vetšja	a	hroznejšia	od	moru,	ktorí	berje	pravda	ľudí,	ale	po	čase	
prestáva,	toto	ale	pijanstvo	dusí,	hubí	a	morí	celje	pokoleňja,	dusí	ich	už	od	mnoho,	mnoho	rokou,	duchovňe	i	telesňe,	
hubí	pokoleňje	prítomnje,	no	prudko	do	nešťestja	uvaluje	budúce.“		Rovnako	aj	Sasinek	sa	k	tomuto	problému	post-
avil	veľmi	kriticky.	Alkoholizmus	považoval	za	 ,,najškodlivejšiu	rakovinu	pre	slovenský	ľud“	 ,	kvôli	ktorej	nejedna	
slovenská	domácnosť	prišla	takmer	o	celý	majetok	ako	aj	o	pokojný	život.	Za	pôvodcu	tohto	nešťastia	pokladá	najmä	
vysokú	šľachtu		a	židovské	obyvateľstvo,	ktorí	vlastnili	najviac	krčiem	a	výčapov,	v	ktorých	Slováci	každodenne	s	alko-
holom	zapíjali	žiaľ,	veselili	sa	alebo	utužovali	svoju	závislosť	na	ňom.		Zaujímavo	sa	vyjadril		k	toľko	kritizovanému	
a	vyčítanému	alkoholizmu	Čaplovič.	Krátko	poznamenal,	že	správy,	ktoré	opisujú	slovenský	národ	ako	,,národ,	ktorý	
nadmerne	rád	slope	pálenku“		sú	nepravdivé	a	upozorňuje	na	to,	že	alkoholizmus	sužuje	aj	iné	národy,	a	častokrát	je	
to	podľa	neho	ešte	horšie	ako	v	slovenskej	spoločnosti.	Nesnažil	sa	nejakým	spôsobom	tento	 	vzťah	k	alkoholizmu		
vyriešiť	a	ani	kritizovať	ako	Sasinek,	ba	naopak,	slovenský	ľud	zastával.		

1.	11.	Odev	slovenského	národa

	 Národný	odev	sa	taktiež	postupne	stával	nástrojom	národnej	sebaidentifikácie	a	súčasťou	vytvárania	moderných	
národov	v	Európe.	Inšpirovali	sa	zvláštnym	štýlom	viažucim	sa	k	vlastnej	histórii,	ľudovému	oblečeniu	alebo	k	farbám,	
ktoré	sa	označovali	za	národné.	Taktiež	aj	slovenskí	vlastenci	čoraz	viac	túžili	definovať	aj	ten	svoj	vlastný.
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	 ,,Práve	tak	ako	sú	odlišné	bohaté	a	chudobné,	či	chladné	alebo	teplé	regióny	Slovenska,	tak	sú	rozdielne	aj	ľudové	
odevy	jednotlivých	oblastí.“		Sasinek	písal	svoju		prácu	predovšetkým	pre	príslušníkov	iných	národov	a	národností,	aby	
im	poskytol	skutočný	obraz	o	živote	a	kultúre	slovenského	národa.	Aj	kvôli	tomu	v	prvom	rade	čitateľa	upozorňuje	
poznámkou,	že	pozornosť	nevenoval	bohatému	odevu,	ktorý	je	príznačný	pre	vysokú	šľachtu	alebo	meštianstvo,	ale	
tradičnému	slovenskému		ľudovému	kroju.		Tento	typický	slovenský	odev		predstavuje	neodmysliteľnú	súčasť	sloven-
skej	kultúry	a	napriek	svojej	jednoduchosti	a	skromnosti	dokázal	zaujať	mnohé	iné	bohatšie	kultúry.	Aj	Sasinek	potvrdil,	
že	niektoré	slovenské	kroje	sú	,,tak	krásne,	že	môžu	byť	aj	viedenskej	dáme	vzorom.“		Týmto	nepriamo	opäť	pozname-
nal,	že	aj	napriek	jednoduchšiemu	a	niekedy	aj	biednejšiemu	spôsobu	života	dokáže	byť	slovenská	kultúra	vždy	niečím	
zaujímavá,	pútavá	a	krásna.	Najmä	v	tom	tkvie	jej	čaro,	ktoré	by	mali	objaviť	najmä	samotní	príslušníci	slovenského	
národa	a	nezrádzať	ju.	Rovnako	aj	Čaplovič	opisoval	jednoduchosť	a		krásu	slovenského	odevu,	ktorým	sa	ešte	viac	
zvýrazňuje		slovacita.	Vtipne	porovnal	kroje,	ktoré	sú	príznačné	pre	jednotlivé	slovenské	regióny,	čím		poukázal	na	ich	
pestrosť	a	rozmanitosť.	

1.	13.	Náboženstvo

	 Náboženstvo	zohráva	v	živote	slovenského	národa	bezpochyby	veľkú	úlohu.	Je	faktorom,	ktorý	z	veľkej	časti	
usmerňoval	a	ovplyvňoval	fungovanie	slovenského	národa	nielen	v	súkromnom,	ale	i	vo	verejnom	živote.	Aj	vďaka	
silnému	náboženskému	vplyvu	 sa	vyformoval	najmä	 jeho	morálny,	mravný	a	 zásadový	charakter.	Čaplovič	 svojimi	
zaujímavými	postrehmi	dosvedčil,	že	bolo	súčasťou	ich	každodenného	života.	Náboženstvo	a	silná	viera	znamenala	
pre	mnohých	akúsi	oporu,	nádej	či	predstavu	niečoho	krajšieho	a	lepšieho.	Aj	to	bol	dôvod,	prečo	boli	mnohí	Slováci,	
najmä	žijúci	na	vidieku,	tak	silno	nábožensky	založení.	V	časoch	najväčšej	biedy,	chudoby	a	bezprávia	sa	v	prvom	rade	
utiekali	práve	k	Bohu.	Ďalším	dôkazom	tohto	silného	vzťahu	sú	aj	mnohé	zvyky	a	tradície	spojené	s	náboženskými	svi-
atkami;	rôznorodá	náboženská	výzdoba,	ktorou	si	spríjemňovali	svoje	príbytky;	a	v	neposlednom	rade	veľmi	morálny	a	
konzervatívny	pohľad	na	život,	ktorý	pretrváva	vo	veľkej	miere	ešte	aj	dodnes.	Aj	to	uvádzal	Čaplovič	vo	svojej	syntéze.	
Sasinek	to	poňal	iným	spôsobom	na	rozdiel	od	Čaploviča.	Ten	v	prvom	rade	podal	hlavne	informácie	o	jednotlivých	
vierovyznaniach,	ktoré	slovenský	národ	vyznáva	a	samozrejme	nepozabudol	ani	na	číselné	údaje.	Aj	napriek	veľkému	
zastúpeniu	či	už	katolíkov,	 evanjelikov	a	mnohých	 iných	vierovyznaní,	bolo	ešte	 stále	podľa	Sasinka	cítiť	 aj	vplyv	
slovanského	pohanstva,	či	už	vo	zvykoch,	tradíciách,	hrách	alebo	v	literatúre.	Na	tento	fakt	upozornil	aj	Čaplovič	pri	
opisovaní	zvykov	slovenského	ľudu.			Sasinek	taktiež	poukázal	aj	na	zložité	postavenie	slovenských	kňazov	v	uhorskej	
spoločnosti,	ktorých	poslanie	bolo	sťažované	najmä	nátlakom	zo	strany	maďarského	duchovenstva.	To	sa	týkalo	najmä	
tých	kňazov,	ktorí	podporovali	svoj	slovenský	národ	nielen	morálne,	ale	aj	národne.	Jedným	z	takých	dejateľov	bol	aj	
Franko	Víťazoslav	Sasinek.		Venoval	sa	tomu	s	o	to	väčšou	pozornosťou,	pretože	sám	na	vlastnej	koži	túto	neprávosť	
pocítil.	,,Vo	všeobecnosti	platí,	že	na	vyhubení	alebo	rozšírení	určitého	jazyka	sa	podstatnou	mierou	podieľa	duchoven-
stvo.“		Čaplovič	potvrdzuje	skutočnosť,	že	práve	cirkev	a	duchovenstvo	má	veľký	podiel	na	pomaďarčovaní	sloven-
ského	národa.

1.	14.	Spôsob	obživy

	 ,,Chcem	opísať	bezpríkladnú	pracovitosť	a	príčinlivosť	tohto	početného	národa.“		Takto	sa	prihovoril	svojim	
čitateľom	Čaplovič	a	jasne	dal	najavo,	čo	je	jeho	zámerom.	Podal	podrobný	obraz	o	spôsobe	obživy	slovenského	ľudu	
a	o	tom,	v	ktorých	odvetviach	vynikal	najviac.	Väčšinu	slovenského	obyvateľstva	zamestnávalo	poľnohospodárstvo.	
Pôda	znamenala	základ	a	zdroj	obživy.	Pri	obrábaní	pôdy,	ktorá	nie	vždy	dávala	bohatú	úrodu,	používali	rôzne	praktiky	
a	niektoré	z	nich	vo	svojej	práci	zachytil	aj	Čaplovič.	Podrobne	opísal	typy	plodín,	ktoré	sú	charakteristické	pre	jednot-
livé	regióny.	Túto	informáciu		poskytol	aj	Sasinek,	avšak	už	nie	tak	podrobne	a	prehľadne.		Nezabudli	ani	na	tradičné	
poľnohospodárske	odvetvia	ako	vinárstvo	či	ovocinárstvo,	ktoré	tiež	prinášalo	prostriedky	na	prežitie.	Neodmysliteľnou	
súčasťou	slovenskej	kultúry	bol	aj	chov	oviec,	salaše	a	s	tým	spojené	výborné	syrové	výrobky.	V	súvislosti	s	týmto	po-
volaním	sa	začal	formovať	a	idealizovať	obraz	pastiera	oviec	–	baču	–	a	spoločne	s	ním	sa	označovali	za	charakteristické	
národné	symboly	Slovákov	aj	jeho	atribúty	–	salaš,	koliba,	široký	opasok,	valaška.	Ďalšou	možnosťou,	ako	zabezpečiť	
svoje	 rodiny,	 bol	 bezpochyby	aj	 obchod.	Sasinek	 skonštatoval,	 že	na	území	obývanom	slovenským	ľudom	existuje	
množstvo	zaujímavého	artiklu,	s	ktorým	sa	dá	výhodne	obchodovať.	Avšak	smutne	poznamenal,	že	Slováci	sú	aj	v	tomto	
smere	častokrát	ponižovaní,	a	to	takým	spôsobom,	že	vykonávajú	iba	tú	najťažšiu	a	často	podradnú	prácu	a	hlavný	zisk	
má	v	rukách	niekto	úplne	iný.	Opisuje,	v	akých	ťažkých	podmienkach,
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	často	s	nasadením	vlastného	života,	si	bol	nútený	slovenský	ľud	zabezpečovať	prostriedky	na	obživu.	Poukázal	však	
aj	na	šikovnosť	rúk	slovenského	ľudu,	ktorý	sa	preslávil	svojimi	výrobkami	aj	v	zahraničí.	Čaplovič	ten	zase	upozornil	
na	ich	,,špekulatívneho	a	podnikavého	ducha.“		Či	už	sú	to	slovenskí	drotári	a	ich	krásne	drôtené	nádoby,	plátenníci,	
precízni	čipkári	alebo	spomínané	slovenské	syrové	výrobky,	ktoré	svedčili	o	zručnosti	a	schopnosti	slovenského	národa	
a	s	ktorými	úspešne	podnikali	doma	alebo	v	zahraničí.

1.	15.	Zvyky	a	tradície

	 Slovenské	zvyky,	obyčaje	a	tradície	sú	príznačným	symbolom	slovenskej	kultúry		a	vďaka	nim	je	naša	kultúra	
bezpochyby	 zaujímavejšia	 a	 	 príťažlivejšia.	 Stali	 sa	 súčasťou	 slovenskej	 každodennosti	 a	 aj	 	 prostredníctvom	 nich	
Slováci	prežívali	svoje	radosti,	starosti	i	súženia.	Odzrkadľovali	aj	iné	vplyvy,	akými	bolo	už	spomínané	náboženstvo	
či	 pozostatky	 slovanského	pohanstva.	 Ján	Čaplovič	 sa	 tejto	 oblasti	 venoval	 	 najpodrobnejšie.	 Poskytoval	množstvo	
pútavých	informácií	o	krásnych	svadobných	zvykoch,	priebehu	tradičných	ľudových	veselíc,	fašiangov,	dožinkov		a	
iných	 	podujatí	a	príležitostí,	kde	mohli	 tieto	zvyky		a	 tradície	realizovať.	Aj	Sasinek	sa	venoval	zvlášť	svadobným	
tradíciám,	ktoré	sú		tiež	v	každom	regióne	niečím	odlišné.	Viac	postrehov	z	jeho	strany	nám	však		nepodáva.
Obaja	autori	sa		vo	svojej	práci	venovali	aj	poverám	a	predsudkom,	ktoré	mali	v	živote	slovenského	ľudu	svoje	stále	
miesto	a	stali	sa	príčinou	mnohých	kritík	zo	strany	viacerých	slovenských	vzdelancov	a	aj	našich	dvoch	autorov.	,,Po-
vera	je	paviera,	lživá,	nepravdivá	viera,	ktorá	podaním	z	úst	do	úst	prechodí	z	otca	na	syna,	z	pokolenia	na	pokolenie,	
vlnia	sa	vždy	viac	na	široko	a	stanú	sa	po	čase	majetkom	celých	národov.“	Aj	napriek	týmto	mnohým	negatívnym	vy-
jadreniam	povery	a	predsudky	ostali	v	slovenskej	spoločnosti	ešte	zaužívané	dodnes.

1.16.	Slová	na	záver

	 Takto	videli	svoj	národ	dvaja	významní	slovenskí	vzdelanci.	Voviedli	nás	do	jeho	kolobehu	života	poukáza-
ním	na	jeho	kultúru,	históriu,	vzdelanie,	 tradície.	Tým	všetkých	upovedomili	na	skutočnosť,	že	sú	príslušníkmi	kul-
tivovaného	národa,	ktorý	si	zasluhuje	väčší	prejav	úcty	a	slobody.

,,Má	každý	národ	svojich	Prometejov,
Čo	v	mraznom	chlade,	v	čiernych	tmách
rozbrieždia	zory	žiarny	nach
a	posvietia	mu	do	minulých	dejov
a	ukážu	mu	jeho	biedny	stav,
a	v	srdci	jeho	rozožnú
nádeje	iskru	rozkošnú,
až	on	sa	octne	v	kúzle	čarnom	sláv.“	

	 Čaplovič	a	Sasinek	predstavujú	pre	slovenskú	kultúru	dôležitý	článok,	ktorý	prispel	k	jej	zveľadeniu	a	posilne-
niu	zároveň.	Patrili	medzi	tých	vzdelancov,	ktorým	očividne	záležalo	na	lepšej	budúcnosti	slovenského	národa.	Tento	
postoj	dosvedčujú	nielen	diela	porovnávané	v	tejto	práci,	ale	ich	celoživotná	tvorba	a	činnosť,	ktorou	chceli	pomôcť	
posilniť	národné	vedomie.		

Záver

	 Devätnáste	storočie,	zložitá	etapa	slovenských	dejín,	bolo	obdobím	rastu	národného	vedomia,	ktorý	bol	dot-
váraný	novým	vzťahom	k	ľudovým	vrstvám.	Čoraz	viac	sa	prejavovala	úcta	k	ľudovej	kultúre	rovnako	ako	aj	k	 jej	
nositeľovi	–	ľudu,	teda	neprivilegovanej	väčšine	obyvateľstva,	ktorá	predstavovala	základ	slovenského	národa.	František	
Víťazoslav	Sasinek	a	Ján	Čaplovič	mali	k	svojmu	národu	jednoznačne	pozitívny	vzťah.	Prostredie,	v	ktorom	vyrastali,	
výchova,	 rovnako	ako	aj	bohatá	skúsenosť,	ktorú	nadobudli	doma	alebo	v	zahraničí,	výrazne	prispeli	k	 formovaniu	
ich	národného	ducha.	Uvedomovali	si	dôležitosť	a	nenahraditeľnosť	národa.	Národnostný	útlak	a	nedoceňovanie	zo	
strany	maďarskej	elity	upevňovali	ich	patriotizmus	a	snahy	za	rovnoprávne	a	slobodné	postavenie	slovenského	národa,	
ktoré	boli	čoraz	intenzívnejšie.	Vo	svojich	dielach	Etnogenéza	Slovákov	v	Uhorsku	a	Die	Slowaken	venovali	značnú	
pozornosť	histórii,	kultúre	a	každodennosti	slovenského	národa.
	 Na	základe	komparácie	pohľadov,	postrehov	a	poznatkov	Jána	Čaploviča	a	Franka	Víťazoslava	Sasinka	som

24



obraz Slovákov u J.Č a F.V.S speculum

2_2009

dospela	k	viacerým	záverom.	V	prvom	rade	sa	obe	práce	od	seba	odlišujú	rozsahom	a	štýlom,	akým	boli	písané.	Vplýva-
li	na	to	rôzne	faktory.	Vzdelanie,	ktoré	obaja	autori	absolvovali,	prostredie	a	spoločnosť,	v	ktorej	sa	pohybovali.	Ján	
Čaplovič	písal	prácu	uvoľnenejším,	populárno-náučným	štýlom,	ktorý	oživil	žartovnými	historkami	a	výpoveďami	zo	
života	slovenského	ľudu.	Nebol		natoľko	vzdelaný	ako	Sasinek	a	taktiež	nemal	toľko	možností	a	materiálov,	z	ktorých	
mohol	čerpať.	Písal	hlavne	z	vlastivedného	pozorovania.	Poznámkový	aparát	jeho	práce	však	dosvedčuje,	že	pri	jej	zos-
tavovaní	vychádzal	z	mnohých	vedeckých	prác	a	historických	prameňov,	ktoré	dodávajú	dielu	aj	napriek	štýlu	a	forme	
odbornejší	charakter.		František	Víťazoslav	Sasinek	uprednostnil	odborný	štýl	písania,	ktorý,	žiaľ,	neosviežil	podobným	
spôsobom	ako	Čaplovič.	Napriek	odbornému	výkladu	však	neobsahuje	takmer	žiadne	poznámky,	ktoré	by	poskytovali	
informácie	o	materiáli,	na	ktorom	Sasinek	postavil	svoju	prácu,	čo	znižuje	jej	vedeckú	hodnotu.
	 Prvým	dôležitým	stanoviskom,	v	ktorom	sa	obaja	autori	rozchádzajú,	je	ich	názor	na	pôvod	Slovanov.	Čaplovič	
sa	na	základe	uvádzaných	informácií	pridáva	na	stranu	zastávajúcu	migračnú	teóriu.	Naproti	tomu	Sasinek,	ktorý	sa	
v	začiatkoch	svojej	činnosti	 taktiež	horlivo	hlásil	k	 tejto	 teórii	najmä	pod	vplyvom	Pavla	Jozefa	Šafárika,	sa	v	 tejto	
práci	pridáva	k	teórii	autochtónnej.	Takmer	rovnakým	spôsobom	sa	obaja	autori	rozhodli	podať	históriu	slovenského	
národa.	Cez	tzv.	,,bolestný“	pohľad	poukázali	najmä	na	nepríjemné	udalosti,	ktoré	výrazne	zasiahli	do	života	sloven-
ského	národa.	Obaja		vyhradili	miesto	kritike	odrodilstva,	ktorým	národ	nielenže	strácal	na	kvantite,	ale	taktiež	znášal	
trpké	sklamanie	a	prejav	neúcty	voči	vlastnej	kultúre.	Pohľad	na	kultúru,	každodennosť	slovenského	ľudu	sa	u	oboch	
autorov	veľa	neodlišoval.	Poukázali	na	typické	črty	a	znaky,	ktorými	sa	náš	národ	vyznačoval	a	zároveň	reprezentoval.	
Slovákov	charakterizovali	ako	pracovitých,	skromných,	dôvtipných	a	trpezlivých	ľudí,	ktorí	napriek	svojím	trápeniam	
nezanevreli	na	veselosť	a	zábavu.	Žiaľ,	bývali	ľahko	ovplyvniteľní	a	ziskuchtiví.	Nezabudli	spomenúť	typickú	slov-
enskú	kuchyňu,	ktorá	sa	vyznačovala	svojou	jednoduchosťou	a	skromnosťou.	Prejavili	nadšenie	a	obdiv	k	prostrediu	
a	prírode,	ktorú	slovenský	ľud	obýval.	Avšak	upozornili	aj	na	jej	nepriaznivé	podmienky,	ktoré	im	veľa	ráz	sťažovali	
život.	Ľubozvučnosť	a	pestrosť	slovenského	jazyka,	ktorý	sa	stal	neodmysliteľnou	súčasťou	národa,	taktiež	neunikla	
ich	pozornosti.	Bolo	pre	nich	veľkým	sklamaním,	keď	sa	nahrádzal	maďarským	jazykom.	K	slovenskému	národu	ro-
zhodne	patrí	tradičný	ľudový	odev.	Sasinek	a	Čaplovič	poukázali	na	špecifickosť	a	krásu	slovenského	ľudového	kroja,	
ktorý	ešte	viac	zvýrazňoval	slovacitu.	Pozornosť	upriamili	aj	na	náboženstvo,	ktoré	malo	veľký	vplyv	pri	formovaní	
a	živote	slovenského	národa.	Sasinek	kritizoval,	že	práve	náboženstvo	sa	mnohokrát	stalo	prostriedkom	maďarského	
útlaku.	Pri	slovenských	tradíciách	a	zvykoch	poukázali	nielen	na		vplyv	náboženstva,	ale	taktiež	na	niektoré	pozostatky	
pohanstva.	Slovenský	národ	predstavili	ako	národ	s	vlastnou	kultúrou,	tradíciou,	jazykom,	symbolmi,	na	základe	čoho	
chceli	apelovať	na	lepšie	a	slobodnejšie	postavenie	v	rámci	multietnického	Uhorska.	Poskytli	množstvo	nových	a	zau-
jímavých		poznatkov	o	slovenskom	národe	a	jeho	kultúre,	čím	výrazne	prispeli	aj	k	vývoju	etnografickej	vedy.	Tým,	
že	boli	obe	diela	pôvodne	napísane	v	nemčine,	rozšírili	okruh	čitateľov,	ktorí	mohli	spoznať	slovenský	ľud	aj	takýmto	
spôsobom.	Slovenskú	spisbu	doplnili	o	ďalšie	diela,	ktoré	upozornili	na	jedinečnosť	a	vyspelosť	slovenského	národa,	
ktorý	má	právo	na	rovnocenné	postavenie		a	lepšie	možnosti	sebarealizácie.	Chceli	na	to	upozorniť	nielen	maďarskú	
elitu,	ale	najmä	slovenský	ľud.	Práve	ten		si	mal	v	prvom	rade	uvedomiť	túto	skutočnosť,	a	tak	svoj	národ	posilňovať	a	
nezrádzať.

1 ČAPLOVIČ,	Ján	:	Etnografia	Slovákov	v	Uhorsku.	Bratislava	:	Slovenské	pedagogické	nakladateľstvo,	1997,	301	s.2	SASINEK,	Franko	Víťazoslav	:	Die	Slowaken.	Martin,	1875,	33	s.3	JANKOVIČ,	Vendelín	:	Ján	Čaplovič.	Život,	osobnosť,	dielo.	Martin	:	Matica	slovenská,	1945,	211	s.4	Kolektív	autorov	:	Franko	Víťazoslav	Sasinek.	Najvýznamnejší	slovenský	historik	19.	storočia.	Ed.	Marsina,	Rich
			ard	a	Mulík,	Peter.		Martin	:	Matica	slovenská,	2007,	230	s.
   OTČENÁŠ,	Michal	:	František	Víťazoslav	Sasinek.	Košice	:	Slovo,	1998,	96	s.   WINKLER,	Tomáš	a	spol.	:	Matiční	dejatelia	Michal	Chrástek	–	František	V.	Sasinek.	Martin	:	Matica	slovenská,		
			1971,	148	s.5 Slovenskje	národnje	noviny,	Orol	Tatranskí,	Obzor,	Slovenské	Pohľady,	Slovenské	ľudové	noviny,	Národnie	noviny,			
			Letopis	Matice	slovenskej,	Slovenský	letopis.
6 ČAPLOVIČ,	Ján	:	Običaje,	hri	a	zábavi	Slovákou.	In	:	Orol	Tatranský,	1846,	28.	apríl,	č.	28.
			J.G.	:	Schopnosti	a	spôsobnosti	Slovákov.	In	:	Orol	Tatranský,	1846,	9.	jún,	č.	32.
			BA	:	Obrazy	zo	života.	In	:	Orol	tatranský,	1848,	14.	apríl,	č.	93.
			BA	:	Život	domáci	a	pospolitý.	In	:	Orol	Tatranský,	1845,	17.	október,	č.	23.7 ČAPLOVIČ,	Ján:	Etnografia	Slovákov	v	Uhorsku.	Bratislava	:	SAV,1997,	s.	6.8 Tamže,	s.	7.
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		9	ČAPLOVIČ,	Ján:	Etnografia	Slovákov	v	Uhorsku.	Bratislava	:	SAV,1997,	s.	7.10	Tamže.11 Tamže.12	Takýto	názor	presadzoval	Ján	Čaplovič	v	otázkach	národných.	     KAĽAVSKÝ,	Milan	:	Dejiny	slovenskej	etnológie.	Bratislava	:	Veda,	1999,	s.	18.13	Diese	Aufklärung	kann	sie	aber	aus	der	Staats	–	Statistik,	besonders	aber	aus	der	ämtlichen	Statistik	Ungarns	nicht	           schöpfen	können,	da	diese	letztere	den	Mantel	des	völligen	Schwegens	über	die	verschiedenen	Nationen	Ungarns
					geworfen	hat.	
					SASINEK,	Franko	Víťazoslav	:	Die	Slowaken.	Martin	,1875,		s.	3.14	Welche	durch	kenntniss	ihrer	eigenen	Nation	und	ihre	Wahrheits	–	Liebe	den	reinen	Wein	einschänken	können	und		
					wollen.
					SASINEK,	Franko	Víťazoslav	:	Die	Slowaken.	Martin	,1875,		s.	3.15 Konkrétne	sa	Sasinek	odvoláva	na	časopisy	Weser-Zeitung	zo	6.	augusta	1873	a	Über	Land	und	Meer	z	januára	
     1865.
					Tamže16 Dass	ausgebreitete	Schriften	Deutschlands	das	Land	der	Slowaken	als	ein	Land	der	Primitivität,	wenn	nicht	der		
					Wildheit	schildern,	oder	die	Nationalität	der	Slowaken	völlig	verkennen. 
					Tamže.17 Doch	nahm	ich	diese	Aufgabe	über	mich,	um	die	Finsternisse,	welche	auf	der	Etnographie	der	Slowaken	liegen,	zu
					zerstreuen. 
					Tamže.18 OTČENÁŠ,	M.	:	F.V.	Sasinek,	s.	2019	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	24.20	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnogenéza	Slovákov,	s.	25.21	Was	die	Geschichte	der	Slowaken	anbelangt,	dieselbe	kann	mit	Recht	eine	Leidensgeschichte	genannt	werden;	da
					kaum	ein	Land	die	Schrecknisse	so	vieler	barbarischen	Nationen	erlebte,	als	Ungarn,	die	Urheimath	der	Slowaken      SASINEK,	F.V.	:	Die	Slowaken,	s.	10.22	Ein	furchtbares	Schicksal	erlebten	die	Slowaken	um	das	J.	1241,	als	die	Alles	nichtenden	Tataren	von	drei	Seiten
					sich	auf	das	von	Slowaken	bewohnte	Gebiet	Ungarns	stürzten.	Mit	Feuer	und	Schwert	rotteten	sie	diesen	edleren 
					Theil	des	Reiches	aus,	nach	allen	Seiten	wüthend,	tödtend	und	brennend.
					Tamže,	s.12.23	ŠKVARNA,	D.	:	Začiatky	moderných	slovenských	symbolov	.	Banská	Bystrica	:	Univerzita	Mateja	Bela,	2004,
					s.100.24	Tamže.	Docent	Škvarna	podáva	vo	svojej	práci	venovanej	slovenským	národným	symbolom	podrobnejší	popis
					pozitívnych	historických	symbolov	a	ich	vývoj,	ktorý	je	rozdelený	do	jednotlivých	kapitol	preskúmaných	období.25	Pravdepodobne	používali	tie	isté	údaje	o	počte	slovenského	obyvateľstva,	ináč	si	to	nevieme	vysvetliť.	Ani	jeden	z
					nich	sa	však	neodvoláva	na	nejaký	potvrdený	údaj.26	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.28.27	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	30.28	Tamže,	s.36.29	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	37.30	ŠKVARNA,	D.	:	Začiatky	moderných	slovenských	symbolov,	s.	32.31	Die	Natur	stellt	allenthalben	die	angenehmsten	Aussichten	dar.	Die	Tannenwälder	sind	stets	frisch	und	grünend;	die
					Hügel	sind	mit	Schlösern	und	ihren	Ruinen	bedeckt.
					SASINEK,	F.V.	:	Die	Slowaken,	s.25.32	In	manchen	armen	Dörfern	sind,	leider,	die	Vohnungen	so	eng,	überfüllt	und	unrein,	dass	in	einem	anderen	civili	
					sirten	Staate	die	Gesundheits-Polizei	dieselben	kaum	dulden	würden.     Tamže,	s.	30.33	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	46.34	Tamže,	s.46	–	48.35	FÁNDLY,	Juraj	:	Zelinkár.	Martin	:	Osveta,	404	s.36	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	41.37	Sie	sind	gutmüthing,	fleissig,	aber	servil	und	eigennützig
					SASINEK,	F.V.	:	Die	Slowaken,	s.	17.
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38	Schopnosti	a	spôsobnosti	Slovákov,	in	:	Orol	tatranský,	1846,	9.	jún,	č.	32.39	ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	55.40	Es	ist	jedoch	nich	zu	verschweigen,	dass	viele	Slowaken	nach	der	Zeit	auch	die	magyarische	Sprache	als	Mu
					ttersprache	angenommen	haben;	wie	denn	unter	dem	Adel,	und	auch	unter	magyarischen	bauern	sehr	viele	sind, 
					deren	Vorfahren	Slowaken	waren,	deren	Enkel	aber	keine	Spur	mehr	von	slovakischer	Herkunft	an	sich	haben,	ja 
					selbst	den	ehrlichen	väterlichen	Beinamen	wegwerfend,	denselben	magyarisirten. 
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					Tamže,	s.28.55 SASINEK,	F.V.	:	Die	Slowaken,	s.	205	–	232.56 ČAPLOVIČ,	J.	:	Ján	Čaplovič	o	jazykových	a	etnických	pomeroch	v	Uhorsku,	s.	69.57 ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	140.58 ČAPLOVIČ,	J.	:	Etnografia	Slovákov,	s.	170-190.59	Týchto	pár	slov	patrí	k	prednáške	Samuela	Šípku	O	čaroch	a	povere,	ktorú	predniesol	na	večierku	v	Turčianskom
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Abstrakt:

	 Práca	o	technológii	moci	v	pobytových	táboroch	v	obciach	Gabčíkovo	a	Rohovce	sa	zameriava	na	rozličné	pro-
cesy	a	mechanizmy,	ktorými	sa	moc	v	tábore	uplatňuje	(ako	priestorová	kompozícia,	pravidlá)	a	ktoré	slúžia	na	kontro-
lovanie	a	riadenie	života	ich	obyvateľov.	Práca	analyzuje	obyvateľov	táborov	ako	osoby	v	liminálnej	fáze	a	poukazuje	
na	charakteristiky	liminality	v	ich	životoch	v	táboroch

Kľúčové	slová:	tábor,	imigranti,	technológia	moci,	liminalita

	 The	study	of	technology	of	power	in	refugee	camps	in	the	village	Gabčíkovo	and	Rohovce	focuses	on	different	
processes	and	mechanisms	through	which	the	power	is	represented	in	these	camps	(as	composition	of	place,	rules)	and	
which	serve	to	control	and	manage	lives	of	their	habitants.	The	article	analyses	the	habitants	of	camps	as	persons	in	the	
liminal	phase	and	indicates	characteristics	of	liminality	on	their	lives	in	camps.	

Key	words:	camp,	immigrants,	technology	of	power,	liminality

Resumé:

	 Z	práce	vyplýva,	že	kontrolovanie	a	riadenie	života	obyvateľov	táborov	sa	uskutočňuje	viacerými	spôsobmi.	
Prvým	faktorom	je	priestorová	kompozícia	(ako	napr.	spoločenské	priestory,	kontrola	na	vrátnici,	priestorové	rozloženie	
izieb).	Pomocou	tej	mali	pracovníci	tábora	takmer	vždy	kontrolu		nad	pohybom	obyvateľov	táborov,	často	aj	nad	ich	
aktivitami.
	 Druhým	faktorom	sú	samotné	pravidlá	v	táboroch.	Uplatňovanie	moci	prostredníctvom	týchto	pravidiel	možno	
pozorovať	na	kontrole	a	obmedzení	pohybu,	prispôsobení	vlastného	programu	a	činností		obyvateľov	pravidlám	tábora.	
Tieto	súčasne	obmedzujú	a	riadia	aj	ich	sociálny	a	ekonomický	život.	V	niektorých	prípadoch	samotná	polícia	slúži	ako	
nástroj	upevňovania	moci	a	kontroly.
	 V	prípade	osôb	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	je	situácia	čiastočne	odlišná.	Ich	status	im	dovoľuje	väčšie	
možnosti,	avšak	ak	bývajú	v	tábore,	vo	veľkej	miere	je	ich	život	riadený	a	kontrolovaný	táborom.	Ekonomický	a	so-
ciálny	život	majú	však	slobodnejší	a	vo	väčšej	miere	si	ho	môžu	sami	riadiť.
	 Ako	z	výsledkov	vyplýva,	možnosti	činností	obyvateľov	tábora	boli	do	určitej	miery	determinované	a	riadené	
pravidlami,	ako	aj	priestorovou	dispozíciou	tábora.	Obyvatelia	tábora	mali	obmedzenú	škálu	činností	počas	dňa.	To	bolo	
určené	aj	tým,	že	väčšinu	času	trávili	v	tábore,	resp.	ho	mohli	opustiť	najviac	na	pár	dní.	
	 Čo	sa	týka	liminality,	obyvatelia	 táborov	skutočne	spĺňajú	charakteristiky	osôb	v	liminálnej	fáze.	Títo	ľudia	
sa	nenachádzajú	ani	„tu“	ani	„tam“,	nepatria	nikam.	Dotyčné	osoby,	ktoré	sú	mimo	majoritnú	spoločnosť	(a	 teda	aj	
štruktúru),	sa	spoločne	podriaďujú	špeciálnym	pravidlám,	ich	život	je	odlišný	od	života	majoritnej	spoločnosti.	Tak,	
ako	osoby	v	liminálnej	fáze	počas	rituálu	prechodu,	aj	obyvatelia	táborov	sú	pomocou	týchto	pravidiel	chránení	pred	
okolím,	avšak	tie	súčasne	slúžia	na	ochranu	okolia	pred	nimi.	Prechodná	fáza,	v	ktorej	sa	obyvatelia	táborov	nachádzajú,	
sa	stáva	trvalým	stavom,	keďže	dĺžka	ich	pobytu	v	tábore	prekračuje	často	dobu	pár	mesiacov.	

Pobytový tábor 
ako technológia moci
   Monika Išová

speculum
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štúdia:
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Úvod

	 Ľudia	migrujú	od	nepamäti,	z	rozličných	dôvodov	(ekonomických,	politických,	náboženských,	sociálnych,	ra-
sových	či	etnických).	Svet	v	21.	storočí	je	taktiež	plný	migrácií.	Väčšina	z	nás	si	nevie	predstaviť,	aké	to	je,	stať	sa	zo	
dňa	na	deň	„utečencom“,		nemať	domov,	netušiť	čo	s	nami	bude	zajtra,	kde	skončíme.	Podobne	sú	na	tom	aj	ľudia,	ktorí	
sa	v	tejto	situácii	ocitli.		Ich	osudy	sú	neuveriteľnejšie	než	akčné	filmy,	ich	odvaha	si	zasluhuje	veľký	obdiv.	Napriek	
tomu	sa	verejnosť	tejto	téme	často	vyhýba	a	názory	na	ňu	sú	veľmi	rozmanité.						
	 Čo	ma	motivovalo	k	výberu	tejto	témy	bolo,	že	som	chcela	robiť	prácu	priamo	aplikovateľnú	v	praxi.	Ďalším	
dôvodom	 pre	 výber	 témy	 bol	 fakt,	 že	 som	 počas	 štúdia	 prostredníctvom	Dr.	Heleny	Tužinskej	 zmenila	 náhľad	 na	
žiadateľov	o	azyl	(resp.	migrantov	všeobecne)	na	Slovensku,	ako	na	časť	našej	spoločnosti.
	 Táto	téma	je	podľa	môjho	názoru	veľmi	aktuálna	a	keďže	zatiaľ	nepatrila	k	nosným	témam	spoločenskovedného	
výskumu	na	Slovensku	,	je	načase	tento	jej	status	zmeniť.	Slovensko,	či	už	ako	súčasť	Európskej	Únie,	alebo	ako	súčasť	
Schengenského		priestoru,	by	malo	takejto	problematike	venovať	viac	priestoru	a	riešiť	otázky,	ktoré	sa	vynárajú.	
	 V	 spoločenských	 vedách	 sa	 jej	 venovali	 psychológovia,	 sociológovia	 i	 niektorí	 antropológovia.	Migranti	 a	
s	nimi	spojené	problémy	a	otázky,	sú	vo	svete	 témou	mnohých	výskumov,	či	už	z	psychologického,	sociologického	
ako	aj	antropologického	hľadiska.	 Ja	som	sa	ale	 rozhodla	urobiť	 terénny	výskum	uplatňujúc	etnografickú	metódu	a	
interpretovať	 jeho	 výsledky	 pomocou	 evolučno-psychologických	 ako	 aj	 antropologických	 prístupov,	 snažiac	 sa	 čo	
najhlbšie	preniknúť	do	príslušnej	problematiky	na	danej	vzorke	informátorov.
	 Vo	svojej	práci	budem	analyzovať	pobytový	tábor	ako	technológiu	moci,	ktorá	sa	uplatňuje	na	jeho	obyvateľoch.	
Tu	sa	sústredím	na	to,	akými	prostriedkami	sa	táto	moc	uplatňuje,	či	už	vo	forme	kontrolovania,	riadenia,	obmedzova-
nia	alebo	prikazovania.	Súčasne	sa	budem	venovať	i	žiadateľom	o	azyl	a	osobám	s	doplnkovou	ochranou,	ktorí	bývajú	
v	pobytových	 táboroch	 ako	 ľuďom	v	 liminálnej	 fáze.	Taktiež	 ale	poukážem	na	 to,	 ako	obyvatelia	 táborov	uvedené	
uplatňovanie	moci	vnímajú,	prežívajú	a	pociťujú.	

Teória

	 Tento	príspevok	čerpá	z	výskumu	ktorý	som	uskutočnila	od	júla	2008	do	decembra	2008.	Pri	analyzovaní	po-
bytového	tábora	ako	technológie	moci	budem	využívať	poznatky	antropologičky	L.	Malkki.
	 Liisa	Malkki	 vysvetľuje,	 že	 po	 roku	 1951,	 kedy	 vzniklo	UNHCR,	 začali	 byť	 utečenci	 vnímaní	 ako	medz-
inárodný	sociálny	a	humanitárny	problém	viac	ako	vojenský.	Počas	 tejto	 transformácie	z	vojenského,	na	sociálny	a	
humanitárny	problém,	utečenecký	tábor	ako	výkonný	vynález	moci	(productive	device	of	power)	hral	dôležitú	úlohu.	V	
tomto	období	vznikli	utečenecké	tábory	ako	štandardizovaná,	všeobecná	technológia	moci,	ktorá	zahŕňala	priestorovú	
kontrolu,	administratívne	a	byrokratické	procesy,	segregáciu	na	národnosti,	lekárske	a	hygienické	programy,	dokumen-
táciu	obyvateľov	 táborov,	kontrolu	 ich	pohybu,	verejnú	disciplínu.	Následkom	 týchto	procesov	sa	objavil	moderný,	
povojnový	utečenec	ako	poznateľný,	pomenovateľný	pojem	a	objekt	 sociálno-vedeckého	poznania	 (Malkki	1995a).	
Pričom	pod	pojmom	„technológia	moci“	rozumiem	spôsob,	akým	inštitúcie	usporadujú	a	kontrolujú	ľudské	konanie.	
	 „Špecifický	vynález	utečeneckého	tábora	môže	tiež	operovať	s	intímnymi	vzťahmi	voči	logike	národného	po-
riadku	vecí,“	(national	order	of	things	-	štátna	suverenita	je	vnímaná	ako	časť	prirodzeného,	potrebného	poriadku	vecí.	
„Skutočné“	národy	sú	fixné	v	priestore	a	rozoznateľné	na	mape.	Tento	termín	poukazuje	na	to,	že	sa	priestor,	národa	
a	kultúra	prekrývajú,	splývajú,	ako	aj	na	to,	že	„utečenci“	tento	poriadok	narúšajú.)	„Tábor	samotný	predstavuje	so-
ciálne	aj	súdne	„miesto	výnimiek“	ako	aj	pohotovostné	opatrenie,	a	prekvapivo	sa	drží	rutiny	a	pravidiel.	Je	vynálezom	
starostlivosti	 a	 kontroly	 rovnako	 ako	 (...)	mnohé	 iné	 sociálne	 technológie,	 ktoré	 podrobujú	 disciplíne	 priestorovú	 a	
pohybovú	voľnosť	ľudí.“(Malkki	2002:	353).	Táto	moc	sa	prejavuje	asymetrickou	štruktúrou	autority,	organizáciou	a	
kontrolou	výroby,	systémom	výučby,	priestorovými	a	časovými	obmedzeniami.	(Malkki	1995b).	V	práci	využijem	túto	
teóriu	na	vysvetlenie	a	popísanie	uplatňovania	moci	v	tábore	ako	aj	na	popísanie	mechanizmov,	ktorými	sa	táto	moc	
uplatňuje.	Čiastočne	to	využijem	i	na	analyzovanie	obyvateľov	táborov	ako	ľudí	v	liminálnej	fáze.	
	 Ďalej	vychádzam	z	Victora	Turnera	-	z	jeho	konceptu	o	liminálnej	fáze,	v	ktorom	hovorí:	„Liminární	bytosti	
nejsou	ani	tady,	ani	tam,	nacházejí	se	mezi	postaveními	určenými	a	uspořádanými	zákony,	zvyklostmi,	konvencemi	a	
obřady.“	Ďalej	rozvádza:	„Druhý	model,	který	se	rozeznatelně	vynořuje	v	liminárním	období,	představuje	společnost	
jako	nestrukturovaný	nebo	rudimentárně	strukturovaný	a	relativně	nediferencovaný	comitatus,	skupinu	nebo	dokonce	
společenství	jedinců,	jež	jsou	si	rovni,	kteří	se	společně	podřizují	obecné	autoritě	starších	z	hlediska	rituálu.“
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Podľa	Turnera	„všechny	stále	projevy	communitas	se	musejí	jevit	jako	nebezpečné	a	anarchistické	a	musejí	být	ohra-
zeny	pravidly,	zákazy	a	podmínkami.	A	 jak	nedávno	 řekla	Mary	Souhlasová,	 to,	co	nemůže	být	 jasně	zařazeno	po-
dle	 tradičních	měřítek	 klasifikace	 nebo	 spadá	mezi	 klasifikační	 hranice,	 je	 skoro	 všude	 považováno	 za	 „nečisté“	 a	
„nebezpečné.“	Pre	našu	prácu	je	dôležité	i	toto	konštatovanie	(porekadlo):	„Křesťan	je	ve	světě	cizincem,	poutníkem	či	
cestovatelem	a	nemá	kam	by	hlavu	složil.“	Přechod	se	zde	stal	trvalým	stavem“	(Turner	2004:	96,	97,	106,	108).	Ako		
ukážem	na	materiáli,	obyvatelia	pobytových	táborov	sa	nachádzajú	v	podobnom	postavení	ako	kresťan	v	tomto	výroku.		
Tento	koncept	využijem	v	práci	pri	vysvetľovaní	a	analyzovaní	obyvateľov	táborov	ako	osôb	v	liminálnej	fáze.	Pomo-
cou	neho	popíšem,	aké	charakteristiky	liminality	títo	obyvatelia	majú.
	 Vychádzajúc	zo	spomenutých	teoretických	východísk	som	dospela	k	nasledujúcej	výskumnej	otázke:
Ako	prebieha	inštitucionálne	kontrolovanie	a	riadenie	života	obyvateľov	pobytových	táborov?
	Vychádzam	z	predpokladu,	že	pobytové	tábory	sú	jednou	z	foriem	uplatňovania	moci	a	kontroly	ich	obyvateľov.	Je	ale	
pravdepodobné,	že	priestorová	dispozícia,	ako	aj	samotní	pracovníci	príslušných	táborov	silne	ovplyvnia	rôznorodosť	
tejto	kontroly.

Základné	pojmy

	 Dohovor	o	právnom	postavení	utečencov	(tzv.	Ženevská	Konvencia)	z	roku	1951	definuje	žiadateľa	o	azyl	ako	
osobu,	ktorá:	„...	sa	nachádza	mimo	svojej	vlasti	a	má	oprávnené	obavy	pred	prenasledovaním	z	dôvodov	rasových,	
náboženských,	národnostných,	príslušnosti	k	určitej	sociálnej	skupine,	alebo	i	zastávania	určitých	politických	názorov,	
je	neschopná	prijať,	alebo	vzhľadom	hore	uvedeným	obavám	odmieta	ochranu	svojej	vlasti;	to	isté	platí	pre	osobu	bez	
štátnej	príslušnosti	nachádzajúcu	sa	mimo	krajiny	svojho	doterajšieho	pobytu	následkom	hore	uvedených	udalostí,	a	
ktorá	vzhľadom	k	hore	uvedeným	obavám	sa	tam	nechce	alebo	nemôže	vrátiť.“(Kritéria	a	postupy	pri	udeľovaní	statusu	
utečenca	1992:60)
	 Ak	 sa	 žiadateľovi	o	 azyl	udelí	 azyl	podľa	 zákona	o	 azyle	 (Zákon	414	z	2007),	 tento	 sa	 stáva	azylantom,	 s	
priznaným	statusom	utečenca.		
	 Keďže	termín	„utečenec“	je	viac	zavádzajúci	než	objasňujúci,	a	môže	viesť	k	mylným	záverom,		budem	v	práci	
používať	výrazy	žiadateľ	o	azyl		a	osoba	s	udelenou	doplnkovou	ochranou.	Považujem	za	nevyhnutné	chápať	rozdiel	
medzi	termínom	utečenec,	žiadateľ	o	azyl	a	osoba	s	udelenou	doplnkovou	ochranou,	keďže	títo	majú	rozdielny	status,	a	
teda	sa	nachádzajú	i	v	rozdielnych	situáciách.	Kým	utečenec	má	už	priznaný	status	utečenca,	s	čím	súvisí	i	získanie	azy-
lu,	žiadateľ	o	azyl		sa	nachádza	v	azylovej	procedúre	a	tento	status	ešte	priznaný	nemá	–	a	teda	ani	samotný	azyl.	Naopak	
osoba	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	má	zasa	iný	status,	pričom	dostane	povolenie	na	prechodný	pobyt	na	území	SR	
na	dobu	jedného	roka	ako	aj	pas,	s	ktorým	môže	vycestovať,	avšak	tomu	taktiež	po	roku	vyprší	platnosť.			Napriek	tomu	
v	bežnej	komunikácii	(nielen	medzi	nezainteresovanými	ľuďmi,	ale	i	počas	komunikácie	so	samotnými	žiadateľmi)	sa	
hranice	medzi	týmito	termínmi	stierajú	a	často	sa	tieto	pojmy	používajú	ako	synonymá	(Divinský	2005:101).	(Ak	sa	tam	
vôbec	termín	žiadateľ	o	azyl	vyskytne,	keďže	termín	utečenec	je	omnoho	frekventovanejší).	

Pobytový tábor ako technológia moci

	 V	tejto	časti	sa	budeme	venovať	analýze	pobytových	táborov	(ďalej	len	táborov)	ako	technológiám	moci.		Výs-
kum	som	začala	najskôr	v	pobytovom	tábor	v	Gabčíkove,	pretože	až	počas	neho	sa	mi	naskytla	príležitosť	rozšíriť	terén	
môjho	výskumu	aj	o	pobytový	tábor	v	Rohovciach,	a	tú	so	veľmi	rada	privítala.	V	prvej	polovici	výskumu	som	sa	viac	
zamerala	na	tábor	v	Gabčíkove	aj	preto,	lebo	tento	sa	v	novembri	2008	zatváral,	a	preto	som	chcela	zachytiť	čo	najviac	
ešte	za	jeho	fungovania.	Žiadatelia,	ktorí	v	ňom	boli	ubytovaní,	boli	potom	preubytovaní	buď	do	pobytového	tábora	v	
Rohovciach,	alebo	v	Opatovskej	Novej	Vsi.	
V	prvej	časti	budem	skúmať	tábor	v	Gabčíkove	a	jeho	prostriedky	a	metódy	na	uplatňovanie	moci.	V	druhej	časti,	sa	
pozornosť	obráti	na	ten	v	Rohovciach.	Následne	zhrniem	podstatné	závery,	čo	z	týchto	analýz	vyplynuli.

Gabčíkovo
c	 Táto	časť	práce	bude	mať	tri	časti:	v	prvej	časti	sa	budem	venovať	tomu,	ako	priestorové	rozloženie	 tábora	
ovplyvňuje	život	obyvateľov	táborov,	ako	ho	kontroluje,	obmedzuje	a	riadi.	V	druhej	časti	sa	budem	venovať	pravidlám,	
ktoré	existujú	v	tábore,	ako	aj	tomu,	aké	dôsledky	majú	na	jeho	obyvateľov	vo	forme	riadenia,	kontrolovania	či	obmed-
zovania.	V	tretej	časti	budem	rozoberať	jednotlivé	činnosti,	ktoré	obyvatelia	táborov	môžu	robiť,
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	z	čoho	vyplynie	opäť	uplatňovanie	moci	voči	obyvateľom	tábora.

Priestorová	kompozícia

	 Tábor	v	Gabčíkove	sa	nachádza	na	okraji	obce	v	rámci	komplexu	budov	patriacich	STU.	Celá	budova	je	kom-
ponovaná	na	spôsob	vysokoškolských	internátov.	Budova	nie	je	oplotená.	Hneď	vedľa	vchodu	sa	nachádza	trávnatá	
plocha	s	futbalovými	bránkami	a	malým	detským	ihriskom.	Pri	vstupe	do	budovy	je	vrátnica,	okolo	ktorej	musí	prejsť	
každý,	kto	vstupuje	do	tábora.	Za	ňou	pokračuje	rovná	relatívne	tmavá	chodba.	Na	chodbe	sú	po	oboch	stranách	kance-
lárie	–	či	už	SHR,	Migračného	úradu,	ako	aj	vedúceho	tábora.	Tiež	tam	má	miestnosť	zdravotná	sestra,	ďalej	je	tam	
miestnosť	s	oblečením,	miestnosť	s	televízorom,	knižnica	(do	ktorej	neskôr	pribudli	aj	počítače),	miestnosť	s	pingpon-
govým	stolom,	miestnosť	kde	sa	vyučuje	(volajú	 ju	„škola“),	materská	škola	(ktorú	 tvoria	 tri	prepojené	miestnosti),	
miestnosť	s	cvičiacimi	nástrojmi,	miestnosť	na	spôsob	čajovne	(mohli	si	tam	variť	čaj	a	kávu,	posedieť	tam)	a	práčovňa.	
	 Všetky	chodby	na	uvedených	štyroch	poschodiach	vyzerajú	rovnako	-	je	tam	relatívne	dlhá,	holá	chodba,	z	ktorej	
do	oboch	strán	idú	bunky	(pre	2	až	4	ľudí)	-	v	každej	je	WC,	kúpelňa	a	dve	izby.	Na	začiatku	chodby	na	ľavej	strane	je	
spoločná	kuchyňa	pre	dané	poschodie.	Tá	sa	nachádza	ale	len	na	prvom	a	druhom	poschodí.	Na	treťom	sú	len	zatvorené	
dvere	bez	kľučky	a	na	štvrtom	je	zamknutá	miestnosť.	Na	prvom	a	druhom	poschodí	bývali	žiadatelia,	pričom	na	tom	
druhom	bývali	ženy	s	deťmi,	resp.	rodiny	alebo	samotné	ženy.	Jeden	z	pracovníkov	v	tábore	mi	toto	delenie	vysvetlil	
tak,	že	ohrozené	skupiny	(v	tomto	prípade	ženy)	sú	umiestnené	úmyselne	spolu	na	jednom	poschodí,	aby	sa	tak	pred-
chádzalo	konfliktom	a	boli	viac	v	bezpečí	(väčšina	obyvateľov	boli	muži).	Spočiatku	boli	osoby	s	udelenou	doplnkovou	
ochranou	ubytované	v	hoteli,	vo	vedľajšej	budove,	kde	mohli	naplno	využívať	práva,	ktoré	im	umožňoval	ich	status	–	
neboli	kontrolovaní	ani	pracovníkmi	na	vrátnici	pri	odchodoch	a	príchodoch,	ani	inými	pracovníkmi.	Navyše,	neboli	ani	
v	priamom	kontakte	so	žiadateľmi.	Riaditeľ	STU	však	rozhodol,	že	sa	musia	presťahovať	do	tej	istej	budovy,	kde	bývajú	
žiadatelia.	Podľa	výpovedí	pracovníkov,	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	namietali	a	odmietali	sa	presťahovať,	
práve	preto,	že	by	boli	pod	kontrolou	a	to	sa	im	údajne	nepáčilo.	Po	presťahovaní	boli	ubytovaní	spočiatku	na	treťom	
poschodí,	pretože	štvrté	poschodie	sa	rekonštruovalo,	ale	keď	bola	rekonštrukcia	skončená,	boli	presťahovaní	na	štvrté	
poschodie.	Tu	mali	možnosť	využívať	druhý	vchod	od	ktorého	mali	kľúč,	a	teda	opäť	uplatňovať	práva	ich	statusu-	ne-
museli	prechádzať	cez	vrátnicu,	takže	pre	nich	neplatilo,	že	najneskôr	do	22.00	sa	musia	vrátiť	do	tábora,	ako	to	platilo	
pre	žiadateľov.	Ako	som	sa	však	dozvedela	od	 jedného	 informátora,	 tieto	pravidlá	sa	nedodržiavali	 striktne	–	ľudia	
zvykli	chodiť	do	tábora	aj	po	22.00	hod.	Niektorí	si	zariadili		využitie	zadných	dverí	určených	pre	osoby	s	doplnkovou	
ochranou	a	teda,	že	tiež	takýmto	spôsobom	unikali	kontrole	zo	strany	pracovníkov	na	vrátnici.	
	 Čo	sa	týka	materskej	školy,	pracovníčka,	ktorá	ju	mala	na	starosti	si	podľa	nariadení	zapisovala	číslo	(každý	
obyvateľ	má	jedno	priradené)	každého	dieťaťa,	ktoré	prišlo	počas	dňa	do	škôlky.	V	niektoré	poobedia	mala	aj	dobrovoľné	
vyučovanie	slovenčiny	s	obyvateľmi	tábora.	Aj	v	tomto	prípade	si	značila	čísla	ľudí,	ktorí	prišli,	pretože	to	tvorilo	súčasť	
jej	pracovného	výkazu.	Škôlka	bola	 jedným	z	hlavných	spoločenských	priestorov,	kde	sa	ľudia	 stretávali	 (keďže	 tu	
nefungovala	nejaká	väčšia	spoločenská	miestnosť	–	 tá	s	 televíziou	bola	 relatívne	malá).	Počas	môjho	výskumu	 tam	
často	chodili	aj	mamičky	detí,	pretože	nemali	žiadnu	inú	aktivitu,	ktorú	by	počas	dňa	mohli	robiť.	Niekedy	tam	zvykli	
chodiť	aj	niektorí	 iní	obyvatelia	 tábora	(ktorí	nemali	deti	a	neboli	 teda	rodičom	detí,	čo	tam	chodievali)	–	niekoľko	
krát	tam	prišli	dvaja	muži,	ktorí	si	tam	prišli	kresliť,	ako	forma	relaxu	–	potvrdila	to	i	pracovníčka,	ktorá	vravela,	že	
tam	prišli	niekoľko	krát	i	keď	som	tam	ja	v	príslušný	deň	nebola.	Podľa	slov	danej	pracovníčky	sem	niekedy	prišli	i	
mladí	obyvatelia,	ktorí	sa	zapájali	do	tvorivých	prác	–	ako	vyrábanie	kytičiek	z	farebného	papiera	a	pod.	Pracovníčka	tu	
mávala	niekedy	i	stretnutia	so	ženami,	ktoré	v	tábore	žijú.	Podobne	aj	niektorí	ostatní	pracovníci	sem	zvykli	prísť,	keď	
potrebovali	niekoho	nájsť.	
	 Čajovňu	podľa	výpovedí	respondentov	síce	využívali,	avšak	len	ako	kuchynku	a	nápoj	si	potom	odniesli	preč	
–	najčastejšie	do	miestnosti	s	televíziou.	Podľa	jednej	pracovníčky	je	to	dané	tým,	že	čajovňa	nebola	natoľko	veľká,	že	
by	tam	mohol	byť	naraz	väčší	počet	ľudí.
	 Nakoľko	tábor	nedisponoval	primeranými	spoločenskými	priestormi,	materská	škola	bola	jedným	z	hlavných	
priestorov,	kde	sa	ľudia	zvykli	združovať.	Druhým	takým	priestorom	bola	terasa	so	schodiskom	pred	vchodom	do	bu-
dovy.	Tu	sa	obyvatelia	združovali	tiež	pomerne	často.	Najmä	počas	slnečných	dní	a	hlavne	cez	leto,	na	jeseň	už	menej	(	
v	závislosti	od	počasia)	a	cez	zimu		minimálne.	Tu	som	vídala	ľudí	hlavne	tesne	poobede	a	v	poobedňajších	hodinách.	
Doobeda	tam	zriedka	niekto	bol.	To	je	dané	hlavne	rozšíreným	denným	režimom	väčšiny	obyvateľov,	ktorí	doobeda	
zvykli	dlhšie	spať,	resp.	byť	na	izbách	a	von	vychádzali	až	na	obed.		Avšak,	aj	keď	šli	ľudia	čo	i	len	pred	
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vchod	budovy,	prechádzali	okolo	vrátnice,	a	teda	dotyčný	pracovník	mal	prehľad	o	tom,	kto	sa	nachádza	v	budove	a	kto	
nie.	
	 Už	tu	možno	vidieť,	ako	bol	pohyb	a	činnosti	obyvateľov	v	tábore	kontrolované.	Kamkoľvek	sa	dotyčná	osoba	
vybrala,	bol	jej	pohyb	monitorovaný	-	či	už	išla	táto	osoba	von	pred	budovu,	do	škôlky,	do	miestnosti	s	televíziou	alebo	
na	obed,	pracovníci	tábora	mali	vždy	kontrolu	nad	ich	pohybom,	často	dokonca	i	nad	aktivitami,	ktoré	robia.	

Pravidlá	v	tábore

	 Obyvatelia	majú	v	tábore	zabezpečené	ubytovanie,	stravu,	oblečenie,	základnú	zdravotnú	starostlivosť,	základ-
né	materiálne	a	hygienické	vybavenie,	vyučovanie	slovenčiny,	sociálne,	psychologické	a	právne	poradenstvo.	Dostávajú	
mesačne	vreckové,	ktoré	vychádza	približne	12-13	SK	(cca	0,40	€)	na	deň.	Budova	tábora	je	otvorená	v	čase	6.00-22.00.	
Platí	tu	striktný	zákaz	vodenia	návštev.	Tiež	je	zakázané	fajčiť	vnútri	budovy.	Toto	pravidlo	ale	niekedy	nedodržiavali	
ani	samotní	pracovníci.	Žiadatelia	majú	zákaz	vstupovať	do	hotela,	ktorý	je	v	rámci	komplexu	STU,	i	keď	som	počas	
výskumu	nezachytila	prísne	dodržiavanie	tohto	pravidla.	Niekedy	sa	dokonca	vnútri	v	hoteli	konali	spoločenské	akcie	
organizované	pracovníkmi	tábora.	Tiež	majú	zákaz	vstupovať	na	diskotéku	v	obci,	vstup	majú	povolení	len	do	baru.	
Žiadatelia	sú	povinní	vyzdvihnúť	si	priepustku	(od	sociálnych	pracovníkov),	keď	chcú	opustiť	tábor	a	ísť	do	inej	obce	
či	mesta	(neplatí	to	v	rámci	obce	Gabčíkovo).	V	prípade,	že	chcú	opustiť	tábor	na	7	dní	a	viac	musí	ju	podpísať	vedúci	
tábora.	Tu	je	niekoľko	úryvkov	z	výpovedí	informátorov:
	 Nie	ste	oprávnený	mať	návštevu.	Nemôžete	mať	návštevu.	A	nemôžete	 fajčiť	vnútri	budovy.	Pretože,	ak	sa	
hocikoho	opýtate,	povedia	vám:	ach,	osoba,	ktorá	vám	povedala,	že	nemôžete	fajčiť,	tak	ona	fajčí	(vnútri	budovy).	Ste	
povinný	zobrať	si	priepustku	keď	chcete	odísť	do	iného	mesta.	
	 A	ak	chceš	ísť	len	do	Gabčíkova?
	 Nie,	to	je	ok.	Ale	do	Bratislavy,	alebo	Trnavy,	si	musíš	zobrať	priepustku.	A,	na	jedlo	na	tiež,	si	musíš	zobrať	
lístky	na	jedlo.	(Muž,	18	rokov,	z	moslimskej	krajiny)
	 A	keď	som	sa	dostal	do	Gabčíkova,	tiež	mi	dali	ubytovanie,	dali	mi	oblečenie	a	zaobstarali	mi	stravovacie	lístky.	
Zaobstarali	mi	všetko	čo	som	potreboval.	Máme	niečo	ako	špeciálnu	skupinu,	volajú	to	“	sociálni	pracovníci”,	oni	nám	
dávajú	oblečenie,	peniaze	navyše…	(Muž,	25	rokov,	z	Afriky)
	 S	výnimkou	miestnosti	s	pingpongovým	stolom,	mala	každá	miestnosť	na	prízemí	stanovený	čas,	v	ktorých	
hodinách	je	otvorená.	Navyše	miestnosť	s	televízorom	nebola	otvorená	stále	v	čase	kedy	mala	byť,	ale	bolo	potrebné	
vypýtať	si	od	nej	kľúč	na	vrátnici,	pričom	tam	dotyčný	nechal	svoj	preukaz	a	až	keď	vrátil	kľúč	dostal		preukaz	späť.	
Materská	škola	bola	otvorená	len	počas	pracovného	týždňa,	a	to	tiež	len	v	stanovených	hodinách	od	7.30	do	14.00	(	i	
keď	pracovníčka,	ktorá	ju	mala	na	starosti	tam	často	krát	zostávala	dlhšie).	Kancelárie	SHR	a	Migračného	úradu	mali	
tiež	stanovené	úradné	hodiny,	podobne	to	bolo	so	zdravotnou	sestrou.
	 Čo	sa	týka	denného	harmonogramu,	ten	bol	určený	výdajom	stravy	v	jedálni,	ktorá	sa	nachádzala	v	inej	z	budov	
komplexu	STU.	Raňajky	sa	vydávali	v	čase	medzi	7.30-	8.30,	obed	medzi	12.30-13.30	a	večera	medzi	17.30-18.30.	
To	ovplyvňovalo	stravovacie	návyky	i	denný	program	obyvateľov.	Reakcie	na	kvalitu	jedla	boli	skutočne	rôznorodé.	
Úryvky	výpovedí	informátorov	na	ilustráciu:
	 Ale	jedlo	čo	nám	dávajú,	to	jedlo	nie	je	ok.	Odpadky.	Dokonca	ani	teraz	nejdem	jesť	(do	jedálne).	(…)	Všetky	
moje	lístky	dávam	kamarátovi.	(Muž,	25	rokov,	z	Afriky)
	 Niekedy,	keď	varia.	Niekedy	keď	varia,	nik,	Arabi,	Číňania,	nik	 to	neje.	Všetci	 to	hodia	do	smetí.	 (…)	Ale	
niekedy	varia	výborne.	(Žena,	40tnička,	z		moslimskej	krajiny)
	 Jedlo	sa	z	jedálne	nemohlo	vynášať	na	izbu,	jedine	v	prípade,	že	bola	príslušná	osoba	vážne	chorá,	a	i	na	to	
by	mala	mať	potvrdenie	od	lekára,	resp.	zdravotnej	sestričky.	Napriek	tomu	sa	jedlo	niekedy	vynášalo	mimo	budovy.	
Bolo	to	tak	hlavne	pri	raňajkách,	ktoré	boli	pomerne	dosť	skoro	(podľa	výpovedí	informátorov,	ako	aj	podľa	výsledkov	
výskumu)		vzhľadom	k	tomu,	že	prakticky	nik	z	obyvateľov	tábora	nechodil	do	roboty,	ani	do	školy,	ani	nikam	neces-
tovali.	Program,	ktorý	počas	dňa	mohli	mať	bol	značne	obmedzený	a	tak	spánok	bol	jednou	z	častých	činností.	Avšak	
denný	rytmus	stanovený	táborom	túto	činnosť	narúšal.	Obyvatelia	síce	majú	k	dispozícii	kuchynky	v	tábore,	avšak	z	
ich	vreckového,	ktoré	dostávajú	raz	mesačne	nemajú	dostatočne	veľa	finančných	prostriedkov	na	kúpu	surovín,	ak	by	
si	chceli	variť	vlastné	jedlo,	ako	napríklad	v	prípade,	že	im	to	z	jedálne	nevyhovuje.	Niektorí	síce	dostávajú	peniaze	
navyše,	ktoré	sú	určené	na	ich	zdravotnú	diétu	(keď	majú	od	lekára	potvrdené,	že	strava	z	jedálne	pre	nich	nie	je	vhodná	
alebo	dostatočná),	avšak	takýchto	osôb	je	veľmi	málo.
	 Ale	ja	nemám	lístky.	Pretože	mi	dávajú	peniaze,	nedajú	mi	lístky.	
Čo	je	potrebné	na	to,	aby	človek	dostal	tieto	peniaze?

pobytový tábor ako technológia moci
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		 Lebo	to	povedal	môj	doktor.	Povedali,	že	je	to	ťažké	jesť…	Pretože,	ak	to	budem	jesť,	tak,	neviem…	povedali	
mi,	že	si	mám	variť	sama.	Tak	mi	urobili	take,	ako	potvrdenie.	A	potom	toto	potvrdenie	poslali	do	Bratislavy.	Myslím,	
že	to	podpísali	traja	riaditelia	a	potom	sa	to	vrátilo	späť	do	Gabčíkova,	takže	mi	dávajú..	to	znamená,	že	mi	dajú	každé	
dva	týždne	peniaze,	musím	podpísať	koľko	peňazí	som	dostala.	Je	to	dosť,	pre	mňa	je	to	dobré.	Lebo,	vieš,	na	začiatku,	
keď	mi	dali	peniaze,	to	bolo	ťažké.	Prečo?	Pretože	som	si	musela	kúpiť	olej,	cukor,	ryžu,	to	je	veľmi	drahé.	Ale	ďalší	raz,	
po	dvoch	týždňoch,	pretože	dvakrát	každý	mesiac	(dostáva	peniaze),	pre	mňa	je	to	dosť.		(Žena,	40tnička,	z	moslimskej	
krajiny)
	 Stravné	lístky	dostávali	obyvatelia	raz	týždenne.	Niektorí	rozpor	medzi	harmonogramom	stanoveným	táborom	
a	tým,	čo	by	oni	chceli	reálne	robiť	riešia	tak,	že	im	niekto	iní	dané	jedlo	zoberie	na	izbu:
	 Dávajú	nám	lístky	raz	a	týždeň.	(…)	Napríklad,	ty	máš	lístky.	Na	obed	ideš	do	reštaurácie	(tak	volali	jedáleň).	
Ty	máš	lístok,	ja	mám	lístok.	A	ja	chcem	ísť	do	Bratislavy.	Čo	musím	urobiť?	Dám	ti	môj	lístok.	Poviem	ti-	zober	jedlo	
pre	mňa,	ak	prídem	skôr,	postráž	mi	ho.	Ak	budem	až	do	noci,	nepotrebujem	jedlo-	nechaj	si	ho.
Na	ktorú	časť	dňa	sa	to	vzťahuje?
	Na	ráno.	Ale	na	obed	alebo	večeru	nie,	(vtedy)	sú	už	všetci	hore.	Pretože	nemajú	tu	čo	robiť	(ako	činnosti).	(Žena,	
40tnička,	z	moslimskej	krajiny)
	 Ďalším	pravidlom	v	tábore	bolo,	že	teplá	voda	tiekla	len	od	8.00	do	10.00,	a	potom	až	večer	od	20.00	do	22.00.	
Keď	sa	chceli	obyvatelia	napríklad	osprchovať,	alebo	vykonať	hygienu	s	teplou	vodou,	museli	sa	prispôsobiť	tomuto	
časovému	limitu.	I	keď	mal	byť	tábor	otvorený	len	do	22.00,	stávalo	sa,	že	ľudia,	ktorí	cestovali,	alebo	ktorí	išli	niekam	
do	obce	sa	zabaviť	sa	vracali	neskôr.	V	tom	prípade	buď	teplú	vodu	nestihli,	alebo	museli	prispôsobiť	svoje	aktivity	aj	
tomuto	obmedzeniu.
	 Žiadatelia	sa	nemôžu	legálne	zamestnať	skôr,	než	po	uplynutí	doby	jedného	roka	odkedy	požiadali	o	azyl.	Tým	
sa	ich	repertoár	možných	činností	radikálne	obmedzuje.
	 Osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	mali	odlišný	status.	Keďže	mali	vlastný	kľúč	od	druhého	vchodu,	ne-
platil	pre	nich	najneskorší	príchod	do	tábora	do	22.00.	Avšak	pravidlá	ohľadne	výdaja	stravy,	či	teplej	vody	sa	na	nich	
vzťahovali.	Na	rozdiel	od	žiadateľov	o	azyl,	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	si	môžu	nájsť	legálnu	prácu,	môžu	
vycestovať	mimo	Slovenska,	dokonca	môžu	bývať	mimo	pobytového	tábora,	ak	si	nájdu	ubytovanie	niekde	inde.
	 I	keď	sa	v	Gabčíkove	nerobili	pravidelné	kontroly	izieb,	z	času	načas	sa	konali	a	v	niektorých	prípadoch	ich	
realizovali	príslušníci	polície	–	zisťovali,	či	na	izbách	osôb	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	nie	sú	ilegálne	osoby,	ktoré	
tam	nebývajú	(niekedy	aj	v	čase	o	7.30-8.00,	kedy	väčšina	obyvateľov	ešte	spí).	Túto	forma	násilného	narušovania	súk-
romia,	ktoré	majú	aspoň	na	izbách,	som	počas	výskumu	zaznamenala	len	raz.	Raz	týždenne	však	chodila	pracovníčka	
tábora	s	pracovníkmi	SBS	kontrolovať	všetky	izby.	
	 Ako	môžeme	z	daného	opisu	vidieť,	tábor	v	Gabčíkove	sa	javí	ako	technológia	moci	viacerými	prostriedkami	
–	kontrola	a	obmedzenie	pohybu,	prispôsobenie	vlastného	programu	a	činností	pravidlám	tábora:	ubytovaní	nemajú	na	
výber	čas	a	miesto	stravovania,	ani	čas	vlastnej	hygieny.	Obmedzený	je	aj	pohyb:	povinnosť	mať	priepustku	pri	opustení	
tábora	za	účelom	ísť	do	inej	obce,	alebo	doklad	od	lekára,	ak	dotyčnému	nevyhovuje	strava	zabezpečená	v	tábore	sú	
prejavom	uplatňovania	moci.	Tieto	pravidlá	nielenže	kontrolujú	ich	pohyb,	ale	ho	aj	riadia	(kedy	majú	ísť	sa	najesť,	
odkedy	dokedy	sa	môžu	pohybovať	mimo	tábora).	Navyše,	súčasne	to	obmedzuje	a	riadi	aj	ich	sociálny	a	ekonomický	
život:	s	kým	sa	môžu	stretávať	(a	kde),	spôsob	zarobenia	si	až	po	jednom	roku	(a	v	takom	prípade	tábor	vie	presne	
kde)	príp.	formou	výpomoci	v	tábore,	kedy	tábor	určuje	samotnú	formu	danej	práce.	Samotná	polícia	slúži	ako	nástroj	
upevňovania	moci	a	kontroly,	ktorý	sa	občas	používa.	

Činnosti	v	tábore

	 Vyššie	spomenuté	pravidlá,	priestorové	a	časové	obmedzenia	silne	ovplyvňovali,	ba	priam	až	determinovali	
možnosti	 sebarealizácie	obyvateľov	v	 tábore.	Činnosti,	 ktoré	mohli	 obyvatelia	vykonávať	boli	 spojené	hlavne	 s	 in-
teriérom	a	blízkym	exteriérom	tábora	–	deti,	ako	aj	dospelí	mohli	navštevovať	materskú	školu	(v	čase	výučby	detí,	alebo	
v	čase	kurzov	slovenčiny).	Taktiež	mávali	hodiny	slovenčiny	v	„škole“	(miestnosť	v	tábore).	Príležitostne	si	mohli	nájsť	
nejakú	prácu	ako	výpomoc	v	tábore	(napr.	v	miestnosti	so	šatstvom,	alebo	upratovanie).	Ako	už	však	bolo	spomenuté,	
žiadatelia	sa	nemôžu	zamestnať	skôr,	než	uplynutie	jeden	rok	od	požiadania	o	azyl	(pričom	osoby	s	udelenou	doplnko-
vou	ochranou	môžu).	Žiadatelia	nemôžu	vycestovať	mimo	tábora	na	dlhšiu	dobu,	resp.	musia	v	takom	prípade	udať	kam	
idú	a	kto	sa	tam	o	nich	postará	-	ak	išli	na	dobu	dlhšiu	než	týždeň.	V	takom	prípade	ju	však	musel	podpísať	aj	vedúci	
tábora.	To	sa	nevzťahuje	na	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou,	ktoré	môžu	vycestovať	
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aj	mimo	Slovenska,	a	nepotrebujú	udávať	miesto	ich	pobytu.	Napriek	tomu	obyvatelia,	ktorí	sú	v	tábore,	a	nemajú	prácu	
(či	už	na	to	ešte	nemajú	právo,	alebo	si	ju		ešte	nezohnali)	majú	podobné	spektrum	možností	čo	sa	ich	činností	týka.	
Niektorí	obyvatelia	nevideli	rozdiel	medzi	žiadateľmi	a	osobami	s	doplnkovou	ochranou:
	 Vieš,	ľudia	ktorí	 tu	majú	pas,	 tým	myslím	doplnkovú	ochranu,	dokonca	aj	oni	 tu	nemajú	čo	robiť.	Nie	sme	
rozdielni.	Ľudia,	ktorí	tu	majú	dovolenie	zostať	nie	sú	odlišní	od	tých	čo	tu	žijú.	Je	to	iba	papier.	Nemajú	nič	odlišné.		
(Muž,	18	rokov,	z	moslimskej	krajiny)
	 Okrem	škôlky	a	školy	môžu	navštevovať	miestnosť	s	televízorom,	knižnicu.	Veľa	ľudí	trávilo	pomerne	dosť	
času	na	izbách	–	v	doobedňajších	hodinách	hlavne	spánkom,	niektorí	aj	v	poobedňajších,	aby	tým	takpovediac	zabili	
čas.	Niektorí	hrávali	spolu	karty,	alebo	šachy	(buď	na	izbách,	alebo	vonku	pred	budovou,	ak	bolo	pekne).	Niektorí	infor-
mátori	vraveli,	že	si	niekedy	čas	krátili	hraním	kriketu	(ja	osobne	som	to	nevidela),	alebo	išli	spoločne	do	kina,	niektorí	
chodili	do	Bratislavy	alebo	Trnavy	za	kamarátmi	(väčšinou	 tiež	 imigrantmi).	Keďže	v	 tábore	chýbala	nejaká	väčšia	
spoločenská	miestnosť,	čas	si	trávili	vzájomnou	komunikáciou	na	chodbách,	ale	najčastejšie	pred	vchodom	do	budovy.	
Tí,	ktorí	mali	aj	určitý	finančný	obnos	zvykli	chodiť	niekedy	do	obce	do	miestnych	podnikov,	či	už	krčiem,	alebo	barov.	
Raz,	dvakrát	do	mesiaca	sa	v	tábore	konala	nejaká	spoločenská	akcia,	organizovaná	jeho	pracovníkmi	–	takou	boli	napr.	
tzv.	„bubnovačky“	(spoločné	bubnovanie	pod	vedením	dvoch	mladých	mužov	čo	majú	vlastnú	kapelu),	spoločné	var-
enie	či	futbalový	zápas	medzi	obyvateľmi	tábora	v	Gabčíkove	a	tým	v	Rohovciach.	Niekedy	sa	zorganizoval	aj	nejaký	
výlet	s	určitou	skupinou	obyvateľov	pod	vedením	pracovníka	tábora	(napr.	ženy	s	deťmi).	Napriek	tomu	sa	niektorí	
obyvatelia	sťažovali,	že	v	tábore	nie	je	dostatok	činností,	ktoré	by	mohli	vykonávať:
	 Ja,	 ja	 tu	nedokážem	tráviť	môj	čas.	Vždy	cez	víkend	som	preč	odtiaľto,	v	Trnave	napríklad.	Ale	počas	dňa,	
nemám	tu	čo	robiť,	napríklad,	dokonca	nemám	ani	žiaden	kurz	slovenčiny-	je	tu	jeden	kurz,	hovoria,	s	učiteľkou,	ale	
tá	nehovorí	žiadnym	z	jazykov	ktorými	ja	hovorím.	Napríklad,	ak	sa	opýtam	nejakú	otázku,	ako	sa	opýtam	otázku	o	
gramatike,	alebo	niečom	podobnom?	Tým	myslím,	ak	by	som	mal	školu,	alebo	nejakú	aktivitu	–	tu	nie	je	čo	robiť.	Idete	
len	na	raňajky,	obed	a	večeru,	a	vrátite	sa	späť.	To	je	všetko.	Viete	si	predstaviť	ako	taký	deň	plynie?	(Muž,	18	rokov,	z	
moslimskej	krajiny)
	 Obyvatelia	 tábora	nemali	veľmi	„voľnú	ruku“	pri	výbere	svojich	činností	počas	dňa.	Silne	 to	bolo	determi-
nované	tým,	že	väčšinu	času	trávili	v	tábore,	resp.	ho	mohli	opustiť	najviac	na	pár	dní.	Osoby	s	doplnkovou	ochranou	
mali	viac	možností	–	keďže	mali	väčšiu	slobodu	pohybu,	mohli	vycestovať	bez	udania	 informácií	kam	idú	a	prečo,	
taktiež	mohli	vycestovať	aj	mimo	Slovenska,	či	nájsť	si	robotu	hneď	po	udelení	tohto	statusu	(čo	žiadatelia	mohli	až	po	
uplynutí	jedného	roku).	Vidieť	na	tom	riadenie	a	kontrolovanie	sociálneho	aj	ekonomického	života	obyvateľov	–	hlavne	
žiadateľov	–	pretože	tí	sa	nemôžu	zamestnať	skôr	než	po	jednom	roku,	ich	mesačné	vreckové	nestačí	na	to,	aby	mohli	
chodiť	mimo	tábora	častejšie	a	 teda	hľadať	si	sociálne	vyžitie	aj	 inde.	Sú	chtiac-nechtiac	nútení	zotrvávať	hlavne	v	
priestoroch	tábora	a	jeho	tesnom	okolí	a	ich	sociálne	interakcie	sú	teda	tiež	hlavne	s	obyvateľmi	a	pracovníkmi	tábora,	
prípadne	niektorými	miestnymi	obyvateľmi	obce.	Naopak	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	môžu	vycestovať	aj	
sa	zamestnať,	majú	väčšiu	slobodu	pohybu,	takže	ani	ich	ekonomický,	ani	sociálny	život	nie	je	tak	silne	riadený	tábo-
rom.	

Rohovce

	 Táto	časť	sa	skladá	z	troch	častí:	v	prvej	sa	budem	venovať	priestorovej	kompozícii	tábora.	Rozoberiem	tu,	ako	
vplýva	rozloženie	priestoru	na	život	obyvateľov	tábora,	ako	ho	týmto	kontroluje,	riadi	či	obmedzuje.	V	druhej	časti	bu-
dem	analyzovať	pravidlá	jestvujúce	v	tábore,	ako	formu	uplatňovania	moci	a	riadenia	života	obyvateľov.	V	tretej	časti	sa	
budem	venovať	činnostiam,	ktoré	môžu	obyvatelia	tábora	robiť,	na	čom	poukážem	na	využívanie	moci	na	obyvateľoch	
tábora.

Priestorová	kompozícia

	 Tábor	v	Rohovciach	sa	nachádza	taktiež	mimo	obec,	konkrétne	medzi	poliami	a	tvorí	ho	len	jedna	jediná	bu-
dova.	Na	rozdiel	od	Gabčíkova,	tento	je	oplotený	po	celom	jeho	obvode	(ešte	z	čias	kedy	sa	jednalo	o	záchytný	tábor).	
V	exteriéroch	tábora	sa	nachádza	trávnik	s	niekoľkými	lavičkami,	 	grilom	a	malým	detským	ihriskom.	Celá	budova	
je	 zrekonštruovaná,	nanovo	omietnutá,	 tiež	 sa	menili	 všetky	okná	 (na	plastové).	Pri	vstupe	do	budovy	 sa	nachádza	
vrátnica,	okolo	ktorej	každý	kto	vchádza	alebo	vychádza	musí	prejsť.	Ďalej	je	tam	psychologická	poradňa,	kancelária	
Migračného	Úradu,	miestnosť	s	oblečením,	miestnosť	s	cvičiacimi	nástrojmi,	práčovňa,	miestnosť	kde	sídli	zdravotná	
sestra	a	škôlka	(tá	je	tu	zriadená	odkedy	sa	zatvorilo	Gabčíkovo	pre	žiadateľov	a	deti	s	rodičmi	prešli	sem).	
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Na	prvom	poschodí	sa	nachádza	jedáleň,	kancelária	SHR,	na	chodbe	je	aj	pingpongový	stôl,	stolný	futbal,	vstup	na	
balkón,	škola,	knižnica,	učebňa	(menšia	miestnosť	než	škola,	zariadená	ako	trieda),	spoločenská	miestnosť	s	televízo-
rom,	kuchynka,	kde	si	môžu	obyvatelia	niečo	uvariť	a	miestnosť	s	počítačmi.	Chodba	je	relatívne	dobre	presvetlená,	
pretože	 cez	 balkón	 a	 okná	 na	 ňom	preniká	 relatívne	 dosť	 svetla.	Koncepcia	 druhého	 poschodia	 je	 podobná	 ako	 tá	
toho	prvého,	s	 tým	rozdielom,	že	sa	 tam	nenachádzajú	spoločenské	alebo	administratívne	priestory,	ale	 len	izby	pre	
obyvateľov,	 sprchy	 a	 sociálne	 zariadenia.	Nenachádza	 sa	 tu	 ani	 balkón,	 ako	 na	 prvom	poschodí.	 Izby	 sú	 pre	 väčší	
počet	ľudí	než	tie	v	Gabčíkove	–	najmenšia	izba	je	štvorlôžková.	Väčšina	izieb	je	v	priemere	pre	sedem	až	desať	ľudí,	
s	použitím	poschodových	postelí.		Sprchy	ako	aj	sociálne	zariadenie	sú	spoločné,	nie	sú	na	jednotlivých	izbách	ako	v	
Gabčíkove.	Ilustrácia	z	výpovedí	informátorov:
	 „Napríklad	tu	v	Rohovciach.	Tí	ľudia	nevedeli	dýchať,	vieš,	tak	veľa	bolo	ich	tu.	Taká	agresia	tu	bola	medzi	
ľuďmi.	Proste,	je	to	ťažké	ako,	veľa	ľudí	v	takých	malých	izbách,	(...)	Šesť	človiek,	napríklad,	v	takýchto	izby,	to	bude	
veľmi	nepríjemné,	veľmi	hnusné,	jak	tu	budú	šesť	človiek.“	(Muž	30tnik,	z	krajín	bývalého	ZSSR)
	 Čo	sa	týka	spoločenských	priestorov,	bolo	ich	tu	využívaných	viacero.	Jedným	z	nich	bola	spoločenská	miestnosť	
s	televízorom.	Pomerne	často	sa	obyvatelia	stretávali	na	balkóne	na	prvom	poschodí	(hlavne	fajčiari	–	ako	obyvatelia,	
tak	aj	pracovníci).	Ak	bolo	pekné	počasie,	stretávalo	sa	 tu	pomerne	dosť	ľudí,	nielen	fajčiari	za	účelom	fajčenia.	V	
prípade	menej	pekného	počasia	sa	tu	stretávali	len	pri	príležitosti	fajčenia.	Pomerne	čulý	spoločenský	život	bol	aj	na	
chodbe	na	prvom	pochodí	(kde	sa	vyššie	spomínaný	balkón	nachádzal),	kde	obyvatelia	niekedy	hrávali	pingpong	či	
stolný	futbal,	bolo	to	navyše	miesto,	kde	sa	ľudia	často	stretli	(aj	neúmyselne),	či	už	keď	išli	na	izbu	alebo	z	nej,	alebo	
keď	išli	do	jedálne,	či	iných	spoločenských	priestorov.
	 Relatívne	dosť	ľudí	som	vídala	i	v	kancelárii	SHR,	kde	často	chodievali	či	už	sa	porozprávať	s	pracovníkmi,	
popýtať	sa	ich	o	radu,	vypýtať	kľúčik	od	kuchynky,	či	nejakú	zo	spoločenských	hier,	ktoré	tam	za	týmto	účelom	mali.	
Počas	výskumu	som	tu	videla	veľmi	čulý	spoločenský	život,	obyvatelia	sem	chodili	počas	celého	dňa.	
	 Za	pekného	počasia	sa	ľudia	pohybovali	aj	po	exteriéroch	tábora,	či	už	tam	len	tak	postávali	(príp.	fajčili)	a	
rozprávali	sa,	alebo	sedeli	na	lavičkách	a	tak	diskutovali.	
	 Ako	môžeme	vidieť,	v	tábore	v	Rohovciach	sa	vyskytovalo	viacero	spoločenských	priestorov,	kde	sa	obyvate-
lia	pomerne	často	stretali.	Takými	bola	napr.	spoločenská	miestnosť	s	televízorom,	kancelária	SHR,	chodba	a	balkón	
na	prvom	poschodí,	či	exteriéri	tábora.	Môžeme	tiež	vidieť,	že	už	len	samotná	priestorová	kompozícia	tábora	výrazne	
ovplyvňuje	a	determinuje	život	jeho	obyvateľov	–	či	už	ten	súkromný,	alebo	spoločenský.	

Pravidlá	v	tábore

	 Ako	sme	mohli	vidieť	v	predošlej	analýze,	pravidlá	v	tábore	determinovali,	okrem	iných,	aj	možnosti	pohybu	
v	tábore.	Obyvatelia	sa	mohli	zdržiavať	len	v	interiéroch	a	exteriéroch	tábora,	pri	jeho	opustení	si	museli	vypýtať	pri-
epustku	–	v	prípade,	že	šli	len	do	Rohoviec	im	stačila	tzv.	„malá	priepustka“	(termín	používaní	zamestnancami	tábora)	
kedy	len	nahlásili	vrátnikovi	meno	(tá	v	prípade	Gabčíkova	nebola	potrebná).	Ak	však	chceli	ísť	do	inej	obce	alebo	
mesta,	musel	ju	podpísať	vedúci	tábora.	
	 Budova	tábora	bola	otvorená	od	6.00	do	22.00.	V	čase	od	22.00	do	6.00	bola	zamknutá	a	platil	nočný	kľud.	Oby-
vatelia	majú	zabezpečené	ubytovanie,	oblečenie,	stravu,	základnú	zdravotnú	starostlivosť,	základné	materiálne	a	hygien-
ické	vybavenie,	vyučovanie	slovenčiny,	psychologické,	sociálne	a	právne	poradenstvo.	Mesačne	dostávajú	vreckové,	
ktoré	vychádza	približne	12-13	SK	na	deň.	Na	rozdiel	od	Gabčíkova,	tu	mali	teplú	vodu	počas	celého	dňa.	Platil	taktiež	
zákaz	fajčiť	v	interiéroch	tábora,	povolené	to	bolo	jedine	na	balkóne.	Avšak	tento	zákaz	sa	striktne	dodržiaval	hlavne	
dokiaľ	sa	tam	nepresunula	časť	žiadateľov	z	Gabčíkova.	Odvtedy	som	pozorovala	uvoľnenie	tohto	zákazu	a	žiadatelia	
fajčili	i	na	chodbe	či	na	izbe.	
	 Stravné	lístky	nedostávali.	Každé	ráno	sa	robili	na	izbách	kontroly,	pomocou	ktorých	sa	zisťoval	aktuálny	stav	
počtu	obyvateľov.	Niektorí	informátori	vyjadrovali	voči	tomu	nespokojnosť:	„Ráno	chodia	kontroly?“
	 „Áno,	áno.	Či	sme	na	svojich	miestach,	či	nie.	Potom	nejaký	krik	možeš	počúvať,	nechcem	hovoriť	mená	ťech	
ľudí,	že	proste	ty	možeš	počúvať	krik	ťech	ľudí,	vieš,	a	to	bude	vyzerať	ako	krik	majiteľa.	Ako	ten	človiek	tu	majiteľ.	
Ten	človiek	može	kričať	na	ťebja	a	ty	nemožeš	mu	to	zakázať.“		(Muž	30tnik,	z	krajín	bývalého	ZSSR)
	Podľa	toho	sa	varili	porcie	na	príslušný	deň.	Ak	však	nahlásili,	že	v	ten	deň	budú	mimo	tábora	(tzn.,	že	si	vypýtali	pri-
epustku,	i	keď	len	na	jeden	deň)	automaticky	ich	vyškrtli	na	celý	deň	(alebo	dané	dni)	zo	zoznamu	a	nevarili	pre	nich	
porcie.	Niektorí	informátori	sa	na	tento	systém	sťažovali,	pretože	i	keď	odišli	len	na	jeden	deň,	a	večer	sa	vrátili,	večeru	
ale	nedostali,	a	údajne	sa	nedalo	nejako	nahlásiť,	že	na	večeru	v	tábore	už	budú.	Raňajky	prebiehali	od	8.00-9.00,	obed	
od	12.00-13.00	(cez	víkendy	od	11.30-	12.30)	a	na	večeru	dostávali	balíček,	ktorý	so	vyzdvihli	už	
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pri	obede.	Platil	prísny	zákaz	vynášať	taniere	s	jedlom	mimo	jedáleň,	jedine,	že	si	priniesli	vlastnú	nádobu,	do	ktorej	
jedlo	preložili.	Názory	na	úroveň	stravy	sa	u	informátorov	rôznili:
	 „Napríklad	v	Belgicku,	ja	som	bol	proste	taký	šokovaný-	ja	som	išiel	do	toho	jedálňa,	a	u	nich	to	sa	nazýva	ňe	
jedálňa,	to	reštaurácia.	To	normálny	reštaurácia.	A	tam	ja	videl	na	stene,	že	proste	taký	cerťifikát,	(...)	a	na	tom	papíri	tri	
pečiatky	a	tri	podpisy.	A,	to	pre	moslimov.	Že	direktor	tabora,	direktor	migračného	(...)	a	ten	inšpektor,	ktorý	ako	hlavný.	
Aj	on.	Že	oni	sľubujú,	ako	garantujú,	oni	garanti	toho,	že	moslimi	nebudú	tam	jesť	bravčové.	A	ešte	nielen	bravčové,	
že	proste	taký	varenie,	ktorý	je	dovolený.	A	tu,	tu	na	Slovensku,	oni	napríklad	davajú	bravčové	každý	deň.	A	ak	nejaký	
pracovník	 lebo	nejaká	pracovníčka	sa	snažia	proti	 tomu	niečo	urobiť,	 tak	ona	príde	o	prácu.“	(Muž	30tnik,	z	krajín	
bývalého	ZSSR)
	 Keďže	žiadatelia	o	azyl	(osoby	s	iným	statusom	v	tomto	tábore	ani	nebývajú	)	sa	nemôžu	zamestnať	skôr	ako	
jeden	rok	od	podania	žiadosti	o	azyl,	aj	tu	majú	niekoľko	príležitostí,	ako	si	môžu	nejakou	výpomocou	privyrobiť	(napr.	
upratovanie	a	triedenie	šiat	v	miestnosti	so	šatstvom,	drobné	práce	okolo	tábora,	pomáhanie	v	kuchyni	či	upratovanie	
jedálne).	
	 Viacerí	obyvatelia	vyjadrili	nespokojnosť	s	pravidlami	v	tábore.	Nepáčilo	sa	im,	že	sú	neustále	kontrolovaní	a	
obmedzovaní	v	ich	aktivitách.
	 „A,	 napríklad,	 tu	 v	 tábore,	 proste,	 tu	 je	 taká	 atmosféra,	 ja	 možem	 to	 porovnávať,	 lebo,	 že	 ja	 som	 bol	 vo	
Francúzsku,	napríklad,	ja	som	bol	v	Belgicku,	a	tam	proste	úplne	iný	(...).	Teraz,	ja	mám	depresiu,	ako	depku,	z	toho,	
že	ja	dnes	prišiel	sem,	včera	ma	vrátili,	z	Belgicka,	a	dnes	prišiel	sem,	a	ja	vidím	tváre	ťech	ľudí	ktorí	tu,	naozaj	oni	
nešťastní	ľudia.	Ja	proste	nemožem	na	nich	pozerať	teraz.	(...)	Pred	tým	ak	som	bol	tu	tri	mesiace	predtým	než	som	bol	
tu	na	Slovensko,	ja	videl	tie	tváre,	ale	ja	nevšimol	aké	to	nešťastné	tváre	pretože	ja	už	bol	akože	zvykší,	ja	zvykol	vidieť	
každý	deň.	A	teraz,	ja	som	trochu	oddychnul	od	toho.	Pretože	tam,	ľudia,	úplní	iní	ľudia,	oni	sa	uchádzajú	s	nami	úplne	
inak.	Proste,	tam	všetko	robia,	aby	ty	necítil,	že	ty	si	tam	cudzinec	lebo	niečo	také.	Proste	rôzne	ako	tie	akcie,	proste,	
hocičo	môžu	robiť.	(...)Každý	z	nás	má	vo	svojom	živote	nejakú	aktivitu.	A	tu,	ty	nemáš	žiadne	aktivity.	Ty	proste,	ráno	
sa	zobudíš,	proste	príde	ráno	nejaká	kontrola,	aby	skontroloval	či	my	sme	na	svojich	miestach,	ako	nejaké	zviera.		(...)
Vždy	nás	sledujú,	ako	by	sme	boli	my	nejakí	teroristi,	alebo	niečo	také.“	(Muž	30tnik,	z	krajín	bývalého	ZSSR)
	 Napriek	tomu	sa	niektorí	respondenti	nesťažovali	na	život	v	tábore,	ale	na	celú	migračnú	politiku	SR,	v	nej	
videli	hlavný	problém:
	 „Ja	by	nimohol,	proste,	všetko	ide	z	Migračného,	ja	nemožem	povedať,	že	tu	v	tábore,	je	tu	niečo	zlé.	No	dobre,	
možno,	niečo	tu	chýba,	ja	neviem,	ale	nie	je	to	tak	dôležité,	ako	ten	Migračný	Úrad.	Ako	on	s	nami	zaobchádza.“	(Muž	
30tnik,	z	krajín	bývalého	ZSSR)

Činnosti	v	tábore

	 Ako	vyššie	spomenuté	opisy	naznačujú,	možnosti	činností	obyvateľov	 tábora	boli	 silne	determinované	a	 ri-
adené	pravidlami,	aj	priestorovou	dispozíciou	tábora.	Obyvatelia	tábora	sa	mohli	pohybovať	v	interiéroch	a	exteriéroch	
tábora,	keď	ho	však	chceli	opustiť,	a	ísť	do	obce,	alebo	do	iného	mesta,	potrebovali	už	priepustku.	Napriek	tomu	do	obce	
zvykli	chodiť,	či	už	na	nákup,	na	prechádzku,	či	posedieť	si	v	nejakom	miestnom	podniku.
	 Čas	v	tábore	si	krátili	konverzáciou,	ale	aj	pozeraním	televízie,	hodinami	slovenčiny	(ktoré	mávali	s	 jednou	
učiteľkou),	spoločenskými	hrami	-		k	dispozícii	mali	pingpong	a	stolný	futbal	na	chodbe	na	prvom	poschodí,	ďalšie	si	
mohli	požičať	od	pracovníkov	SHR.	Tieto	hry	však	nehrávali	len	samotní	obyvatelia	medzi	sebou,	ale	niekedy	aj	spolu	
s	pracovníkmi	tábora.	
	 Ďalšou	 činnosťou	 bola	 konverzácia	 s	 pracovníkmi	 tábora,	 ktorá	 často	 prebiehala	 priamo	 v	 ich	 kancelárii.	
Niekedy	 chodievali	 s	 pracovníkmi	 tábora	 sa	 kúpať	 do	 neďalekej	 nádrže	 či	 potoka,	 ako	 aj	 chodili	 hrávať	 futbal	 na	
miestne	futbalové	ihrisko.	Hrávali	tiež	spolu	s	pracovníkmi	basketbal,	volejbal,	najčastejšie	však	frisbee.	Za	pekného	
počasia	sa	konalo	aj	grilovanie,	ktoré	podľa	slov	niektorých	pracovníkov	bolo	najlepšie	na	interkultúrnu	komunikáciu,	
pretože	spolu	boli	nútení	komunikovať	i	ľudia,	ktorí	spolu	normálne	nekomunikovali.	Niekedy	tam	prebiehali	aj	tvorivé	
ateliéry	do	ktorých	sa	obyvatelia	mohli	zapojiť.

Obyvatelia	táborov	ako	liminálne	bytosti

	 V	tejto	časti	sa	upriami	pozornosť	na	obyvateľov	táborov	ako	na	osoby	nachádzajúce	sa	v	liminálnej	fáze.	Ni-
kam	nepatria-	nie	sú	ani	„doma“,	ani	na	Slovensku,	sú	len	dočasne	v	tábore.	Nemajú	ešte	ani	status	utečenca,	
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niektorí	z	nich	majú	udelenú	doplnkovú	ochranu	na	 jeden	 rok,	ostatní	 sú	v	procese	žiadania	o	azyl.	Ako	vyplýva	z	
vyššie	spomenutej	analýzy,	tábor	so	svojou	technológiou	moci	túto	ich	liminalitu	potvrdzuje	a	ďalej	rozvíja,	pretože	im	
neumožňuje	možnosť	začleniť	sa	akýmkoľvek	spôsobom	medzi	obyvateľov	na	Slovensku.
	 Ako	argumentuje	Turner,	 liminárne	bytosti	nie	sú	 tu	ani	 tam	a	nachádzajú	sa	medzi	postaveniami	určenými	
zákonmi,	 zvyklosťami,	 konvenciami	 a	 obradmi.	 Túto	 skutočnosť	môžeme	 pozorovať	 aj	 na	 obyvateľoch	 táborov	 v	
Gabčíkove	a	Rohovciach.	Zo	samotnej	definície	ako	žiadateľov,	tak	osôb	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	vyplýva,	
že	síce	sa	nenachádzajú	v	ich	krajine	pôvodu,	v	krajine,	ktorú	by	považovali	za	„domov“,	nenachádzajú	sa	ešte	ani	v	
krajine,	kde	by	ten	náhradný	„domov“	mohli	nájsť	a	pokojne	žiť,	vediac,	že	sa	tu	môžu	cítiť	„ako	doma“.	Žiadatelia	o	
azyl,	ako	vyplýva	zo	samotného	ich	právnemu	názvu,	sa	nachádzajú	v	azylovej	procedúre,	ktorá	ešte	nie	je	ukončená.	
Nemôžu	(a	nechcú)	sa	vrátiť	domov,	kvôli	dôvodom,	pre	ktoré	odišli,	kvôli	nebezpečenstvu,	čo	im	tam	hrozilo.	Avšak,	
keďže	samotná	procedúra	ešte	nie	je	ukončená,	nevedia	sami	ako	tento	proces	dopadne,	a	či	azyl	skutočne	dostanú.	Žijú	
v	neistote,	v	prechodnom	obydlí,	nevediac	či	dostanú	povolenie	zostať	na	Slovensku	a	začať	tu	žiť	riadnym	plnohod-
notným	životom.	Rovnako	vytváranie	sociálnych	väzieb	je	náročnejšie,	pretože	ich	vytvárajú	vediac,	že	sú	len	dočasné,	
a	nevedia,	akú	trvácnosť	budú	mať	–	nevedia,	či	im	bude	udelený	azyl,	alebo	či	budú	nútení	opustiť	krajinu.	Pritom	
vytváranie	užších	ľudských	vzťahov	je	ako	časovo	tak	energicky	veľmi	náročné.	Ak	je	ale	človek	nútený	presúvať	sa	z	
miesta	na	miesto,	nevediac,	kde	sa	bude	môcť	trvale	usídliť,	je	čiastočne	i	demotivovaný	vytvárať	užšie	sociálne	väzby,	
keď	vie,	že	budú	len	dočasné.	
	 I	keď	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	majú	odlišný	status	od	žiadateľov,	v	konečnom	dôsledku	je	ich	
situácia	čo	sa	liminálnosti	týka	veľmi	podobná	tej	žiadateľov.	Ich	status	je	odlišný	v	tom,	že	dostali	povolenie	zotrvať	
rok	na	Slovensku,	ako	aj	možnosť	vycestovať	za	hranice.	Môžu	sa	hneď	po	udelení	tohto	statusu	zamestnať,	ubytovať	sa	
mimo	tábora	–	ich	ekonomický	a	sociálny	život	nie	je	tak	striktne	obmedzovaný	a	riadený	ako	život	žiadateľov.	Avšak,	
i	tento	ich	status	trvá	len	rok,	a	po	jeho	uplynutí	musia	buď	požiadať	nanovo	o	jeho	udelenie,	alebo	sa	vrátiť	do	krajiny	
pôvodu.	Takže	i	keď	žijú	jeden	rok	viac	menej	ako	ostatní	občania,	vedia,	že	tento	stav	je	len	dočasný	a	nevedia,	či	o	rok	
dostanú	tento	status	opäť:	preto	podobne	ako	žiadateľom,	aj	im	to	bráni	vytvoriť	si	väčšie	záväzky,	pretože	nevedia,	či	
ich	budú	môcť	naplniť.	Pod	týmito	záväzkami	rozumejme	napr.	sociálne	vzťahy	–	i	keď	si	dotyčná	osoba	vytvorí	určitý	
okruh	priateľov,	či	si	tu	dokonca	nájde	partnera,	nemôže	zaručiť,	že	i	o	rok	bude	môcť	s	týmito	priateľmi	či	partnerom	
byť.	
	 Ako	ďalej	Turner	rozvádza,	v	liminalite	je	spoločnosť	ako	neštruktúrovaný,	alebo	len	hrubo	štruktúrovaný	a	
relatívne	nediferencovaný	comitatus,	skupina	alebo	spoločenstvo	jedincov,	ktorí	sú	si	rovní	a	spoločne	sa	podriaďujú	
autorite	starších	z	hľadiska	rituálu.	Podľa	neho	sa	všetky	prejavy	communitas	musia	javiť	ako	nebezpečné	a	musia	byť	
ohradené	pravidlami,	zákazmi	a	podmienkami.	To,	čo	nemôže	byť	jasne	zaradené	podľa	tradičných	merítok	klasifikácie,	
je	skoro	všade	považované	za	„nečisté“	a	„nebezpečné“.	
	 Obyvatelia	pobytových	táborov	tvoria	taktiež	skupinu	jedincov,	ktorí	sa	spoločne	podriaďujú	obecnej	autorite,	
ktorú	predstavuje	tábor	a	jeho	pracovníci,	ktorí	zastupujú	vyššiu	autoritu,	ktorou	je	legislatíva,	štát	a	právne	normy.	I	
keď	sú	čo	do	počtu	jednoznačne	v	prevahe,	všetci	sa	podriaďujú	autorite	tábora,	dodržiavajú	(viac	či	menej)	pravidlá,	
ktoré	tam	fungujú,	pretože	v	prípade	ich	výrazného	porušenia	by	nasledovala	sankcia.	Keďže	žiadatelia,	ani	osoby	s	
udelenou	doplnkovou	ochranou	nespadajú	do	bežnej	štruktúry	danej	spoločnosti,	sú	považovaní	akoby	za	„nečistých“	
až	 „nebezpečných“,	 a	 tieto	 pravidlá,	 ktoré	musia	 dodržiavať,	 slúžia	 teda	 nielen	 na	 ich	 ochranu,	 ale	 aj	 na	 ochranu	
spoločnosti	pred	nimi.	Pri	opustení	tábora	musia	mať	so	sebou	priepustku	–	doklad	o	povolení,	že	ho	môžu	prepustiť,	
ako	aj	identifikačnú	kartu,	ktorou	je	možné	zistiť	odkiaľ	sú,	či	sú	na	Slovensku	legálne,	aký	je	ich	status.
	 Ako	hovoril	Turner	v	prípade	porekadla	o	kresťanovi,	prechod	sa	tam	stal	trvalým	stavom.	Na	fungovaní	tábo-
rov	a	ich	pravidiel,	ako	aj	celej	migračnej	politiky	možno	vidieť,	že	mnohí	z	obyvateľov	tábora	sa	v	ňom	nachádzajú	
mesiace,	často	i	roky,	netušiac	kedy	sa	ich	azylové	konanie	skončí,	kedy	dostanú	rozhodnutie.	Ako	bolo	vyššie	popísané,	
obyvatelia	spĺňajú	charakteristiky	ľudí	v	 liminálnej	 fáze.	Tá	 je	ale	v	rituáloch	prechodu,	ako	napovedá	samotný	 ich	
názov,	považovaná	za	prechodnú.	Tu	sú	však	obyvatelia	často	i	roky	–	prechodná	fáza	sa	tu	stáva	trvalým	stavom.	Ľudia	
si	začínajú	zvykať	na	spôsob	života,	ktorý	mal	byť	len	dočasným.	To	v	niektorých	prípadoch	vedie	až	k	apatii,	niektorí	
jedinci	strácajú	energiu	a	začína	im	byť	všetko	jedno,	prežívajú	jeden	deň	ako	druhý,	nesnažiac	sa	zapojiť	do	aktivít,	
ktoré	majú	v	tábore	k	dispozícii.	A	preto	napriek	snahe	pracovníkov	táborov,	ktorí	tieto	aktivity	a	činnosti	organizujú	a	
snažia	sa	ich	tým	vytrhnúť	z	ich	rutinizácie	každodennosti,	mnohí	sa	stávajú	apatickými	k	celému	okolitému	dianiu.
	 Ako	bolo	vidieť	na	vyššej	analýze	obyvateľov	tábora	z	hľadiska	liminality,	títo	skutočne	spĺňajú	charakteristiky	
osôb	v	liminálnej	fáze.	Nenachádzajú	sa	ani	„tu“	ani	„tam“,	nepatria	nikam.	Všetci	 jedinci,	nepatriaci	do	majoritnej	
spoločnosti	–	štruktúry,	sa	spoločne	podriaďujú	špeciálnym	pravidlám,	žijú	život	odlišný	od	toho	
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majoritnej	spoločnosti.	S	tou	sú	v	kontakte	hlavne	cez	inštitúciu	tábora,	ktorá	ich,	ako	osoby	v	liminálnej	fáze,		chráni	
pred	okolím,	ale	súčasne	ochraňuje	okolie	pred	nimi.	Avšak	keďže	dĺžka	ich	pobytu	v	tábore	býva	často	krát	dlhšia	než	
niekoľko	mesiacov,	stáva	sa	táto	prechodná	fáza	trvalým	stavom.	Niektorí	sa	stávajú	apatickými,	čím	ešte	viac	upadajú	
do	rutiny	ich	každodenného	táborového	života.	

Záver

	 Ako	už	bolo	spomenuté,	na	analyzovanom	materiáli	som	sa	snažila	zistiť:	Ako	prebieha	inštitucionálne	kontro-
lovanie	a	riadenie	života	obyvateľov	pobytových	táborov?
	 Z	empirického	materiálu	vyplýva,	že	kontrolovanie	a	riadenie	života	obyvateľov	táborov	sa	uskutočňuje	viac-
erými	spôsobmi.	Prvým	je	samotná	priestorová	kompozícia	táborov	-	tá	určitým	spôsobom	determinuje	a	obmedzuje	
možnosti	pohybu	(ako	napr.	spoločenské	priestory,	kontrola	na	vrátnici,	priestorové	rozloženie	izieb).	Kamkoľvek	sa	
dotyčný	jedinec	pohol,	bol	jeho	pohyb	monitorovaný:	či	už	išiel	von	pred	budovu,	do	škôlky,	na	obed,	alebo	do	mi-
estnosti	s	 televíziou,	pracovníci	 tábora	mali	vždy	kontrolu	nad	ich	pohybom,	často	dokonca	aj	nad	aktivitami,	ktoré	
vykonával.	
	 Uplatňovanie	moci	sa	prejavuje	aj	na	pravidlách	v	 táboroch.	To	možno	pozorovať	na	kontrole	a	obmedzení	
pohybu,	prispôsobení	vlastného	programu	a	činností	pravidlám	tábora.	Obyvatelia	nemajú	na	výber	čas	a	miesto	stra-
vovania,	ani	čas	vlastnej	hygieny	(	čas	hygieny	je	v	prípade	Gabčíkova	určený	časovým	rozhraním,	kedy	majú	obyvate-
lia	teplú	vodu).	Obmedzená	je	aj	možnosť	pohybu:		žiadatelia	sú	povinní	mať	priepustku	pri	opustení	tábora	ak	idú	do	
inej	obce	(v	prípade	Rohoviec	dokonca	aj	keď	idú	do	Rohoviec).	Taktiež	musia	mať	doklad	od	lekára,	ak	dotyčnému	
nevyhovuje	strava	zabezpečená	v	tábore.	Tieto	pravidlá	nielenže	kontrolujú	ich	pohyb,	ale	ho	aj	riadia	(kedy	sa	majú	ísť	
najesť,	odkedy	dokedy	sa	môžu	pohybovať	mimo	tábora).	Navyše,	tieto	pravidlá	súčasne	obmedzujú	a	riadia	aj	ich	so-
ciálny	život:	to	znamená	s	kým	sa	môžu	stretávať	a	kde	(prevažne	sú	v	kontakte	s	obyvateľmi	tábora	a	jeho	pracovníkmi,	
keďže	pohyb	mimo	tábor	je	obmedzenejší).	Ich	ekonomický	život	je	taktiež	ovplyvňovaný	uplatňovaním	moci:	majú	
možnosť	zarobenia	si	až	po	 jednom	roku,	príp.	zarobenie	si	 formou	výpomoci	v	 tábore,	kedy	 tábor	určuje	samotnú	
formu	danej	práce.	Denné	prehliadky	izieb	(v	prípade	Rohoviec),	v	niektorých	prípadoch	aj	samotná	polícia,	slúžia		tiež	
ako	nástroj	upevňovania	moci	a	kontroly.
	 V	prípade	osôb	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	je	situácia	čiastočne	odlišná.	Ich	status	im	dovoľuje	väčšie	
možnosti,	avšak	ak	bývajú	v	tábore,	vo	veľkej	miere	je	ich	život	riadený	a	kontrolovaný	táborom.	Ich	ekonomický	a	
sociálny	život	je	ale	slobodnejší	a	vo	väčšej	miere	si	ho	môžu	sami	riadiť	(s	kým	a	kde	sa	stretnú,	kde	budú	pracovať).	
	 Ako	materiál	z	výskumu	naznačuje,	možnosti	činností	obyvateľov	tábora	boli	silne	determinované	a	riadené	
pravidlami,	 aj	priestorovou	dispozíciou	 tábora.	Obyvatelia	 tábora	mali	obmedzenú	škálu	 ich	činností	počas	dňa.	To	
bolo	determinované	aj	 tým,	že	väčšinu	času	 trávili	v	 tábore,	 resp.	ho	mohli	opustiť	najviac	na	pár	dní.	Môžeme	 tu	
pozorovať	 riadenie	 a	 kontrolovanie	 sociálneho,	 ako	 aj	 ekonomického	 života	 obyvateľov	 –	 hlavne	 žiadateľov	 –	 ich	
mesačné	vreckové	nestačí	na	to,	aby	mohli	chodiť	mimo	tábora	častejšie	a	hľadať	si		formy	realizácie	sociálneho	vyžitia	
inde.	Sú	chtiac-nechtiac	nútení	zotrvávať	hlavne	v	prostredí	príslušného	tábora	a	jeho	tesnom	okolí	a	ich	sociálne	inter-
akcie	sú	teda	tiež	hlavne	s	obyvateľmi	a	pracovníkmi	daného	tábora,	prípadne	niektorými	miestnymi	obyvateľmi	obce.	
Naopak	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou	môžu	vycestovať	aj	sa	zamestnať,	majú	väčšiu	slobodu	pohybu,	takže	
ani	ich	ekonomický,	ani	sociálny	život	nie	je	tak	silne	riadený	táborom	ako	ten	žiadateľov.
	 Mnohí	 obyvatelia	 boli	 nespokojní	 s	 takýmto	 kontrolovaním	 a	 obmedzovaním	 ich	 životov.	 Nepáčilo	 sa	 im	
uplatňovanie	moci,	ktorú	mala	nad	nimi	inštitúcia	tábora.	Niektorí	sa	stávali	depresívnymi	až	apatickými.
	 Ako	vyplýva	z	analýzy	empirického	materiálu	z	hľadiska	liminality,	obyvatelia	táborov	skutočne	spĺňajú	chara-
kteristiky	osôb	v	liminálnej	fáze.	Títo	ľudia	sa	nenachádzajú	ani	„tu“	ani	„tam“,	nepatria	nikam.	Uvedení	jedinci,	ktorí	
sú	mimo	majoritnú	spoločnosť,	a	teda	aj	štruktúru,	sa	spoločne	podriaďujú	extra	pravidlám,	ich	život	je	odlišný	od	toho	
majoritnej	spoločnosti.	Tak,	ako	osoby	v	liminálnej	fáze	počas	rituálu	prechodu,	aj	obyvatelia	tábora	sú	pomocou	týchto	
pravidiel	chránení	pred	okolím,	ale	tie	súčasne	ochraňujú	okolie	pred	nimi.	Navyše	sú	v	kontakte	s	okolitým	svetom,	
a	 teda	aj	majoritnou	spoločnosťou,	práve	cez	 inštitúciu	 tábora.	 Ich	prechodná	fáza,	v	ktorej	sa	nachádzajú,	sa	stáva	
trvalým	stavom,	keďže	dĺžka	ich	pobytu	v	tábore	prekračuje	často	dobu	pár	mesiacov.	Niektorí	sa	stávajú	apatickými,	
čím	ešte	viac	upadajú	do	rutiny	ich	každodenného	táborového	života.	

1	 Termín	 utečenec	 nebudem	 vo	 svojej	 práci	 používať,	 pretože	 ide	 o	 problematický,	 vykonštruovaný	 pojem,	 ktorý
	 	 	 nespĺňa	 objektívne	 kritériá	 analytického	 pojmu.	 I	 keď	 je	 tento	 status	 oficiálne	 definovaný	 v	 Ženevskej	 dohode 
	 	 	 z	 1951	 (viď.	 časť	Základné	 pojmy),	 ja	 vo	 svojej	 práci	 budem	používať	 termíny	 obyvatelia	 pobytových	 táborov, 
			žiadatelia	o	azyl	a	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou.
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2	Divinský,	B.	 2005:	 Zahraničná	migrácia	 v	 Slovenskej	 republike.	 Stav,	 trendy,	 spoločenské	 súvislosti.	 Bratislava:
			SFPA,	Friedrich	Ebert	Stiftung3	Ďalej	len	„žiadateľ“4		http://utecenci.alfaomega.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=435	V	časti	Činnosti	v	tábore	sa	bližšie	venujem	spôsobu	jeho	prežívania.6	V	novembri	2008	sa	totiž	tábor	v	Gabčíkove	zatvoril,	a	všetci	žiadatelia	boli	presťahovaní	buď	do	Rohoviec	alebo
			do	Opatovskej	Novej	Vsi.	Tábor	v	Gabčíkove	odvtedy	slúži	len	pre	osoby	s	udelenou	doplnkovou	ochranou.
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Introduction

	 “The	future	is	now	“,	is	a	phrase	from	Philip	K.	Dick´s	science-fiction	short	story	Minority	report	,	set	in	a	not	so	
distant	future,	a	world	where	people	are	easily	tracked	by	implanted	microchips	containing	not	only	their	biography,	but	
also	shopping	habits,	list	of	friends	and	other	personal	information.	The	implications	of	such	condition	seem	disturbing,	
but	present-day	society	is	not	far	from	a	path	leading	to	this	very	fate.	Social	networking	sites	such	as	Facebook	provide	
the	first	steps	to	accumulate	private	information	and	use	it	for	business	or	other	purposes	that	are	somewhat	different	
from	the	ones	they	were	primarily	designed	for.	The	advertisements	that	appear	on	one’s	profile	page	are	based	on	his	
or	her	internet	searching	habits	and,	as	already	mentioned	above,	his	or	her	shopping	habits.	What	is	the	future	of	such	
networks	containing	profiles	of	millions	of	people?	The	present-day	world	is	amazed	by	the	opportunities	the	internet	
provides,	it	is	a	“brave	new	world”		.	According	to	James	T.	Costigan,	“the	internet	is	a	social	system,	a	networked	con-
sciousness,	or	more	a	networked	schizophrenic,	which	is	not	aware	of	its	numerous	parts	and	subsystems”	(Costigan	
1997:	xxiii).		Costigan	also	refers	to	the	internet	as	“the	Wild	West	of	our	time,	a	new	frontier	for	man	and	his	abilities”	
(Constigan	1997:	xxiii).	But	a	level	of	dubiousness	hangs	in	the	air,	with	the	consecutive	release	of	certain	information,	
such	as	the	fact	that	a	Facebook	profile	can	be	deleted	by	its	user	–	but	it	happens	only	formally,	the	profile	is	still	online.	
Although	Facebook	administrators	claim	the	information	is	not	passed	to	the	third	parties,	nobody	knows	what	the	future	
will	bring	to	this	enormous	databank	of	personal	information.	
	 This	paper	deals	with	the	role	of	social	networking	site	Facebook	in	the	environment	of	Slovak	virtual	space	
of	the	internet,	the	new	possibilities	it	provided	on	the	field	of	political	presentation	and	activation,	particularly	the	role	
Facebook	played	in	recent	presidential	elections.	The	term	social	network	according	to	Peter	Gonda	“was	being	used	
as	a	metaphor	among	the	social	scientists	for	a	long	time,	until	the	end	of	the	50-ties,	when	it	became	a	methodological	
apparatus	for	sociologists,	anthropologists	and	many	more”	(Gonda	2007)	.The	methodological	perspective	used	it	this	
paper	is	anthropological,	mostly	of	an	ethnographic	nature.	Arturo	Escobar	with	his	famous	paper	entitled	“Welcome	
to	Cyberia:	Notes	on	the	anthropology	of	cyberculture”	began	to	see	the	study	of	cyberculture	as	a	new	domain	for	
anthropological	practice.	In	particularly	he	was	concerned	with	the	cultural	constructions	and	reconstructions	on	which	
the	new	technologies	are	based	and	which	they	in	turn	help	to	shape.	He	goes	as	far	as	claiming	that	we	are	living	in	the	
era	of	a	birth	of	an	international	cyberliterary	society.	His	understanding	of	the	term	cyberculture	is	as	follows	“over-
reaching	field	of	forces	and	meanings	in	which	complex	production	of	life,	labor	and	language	takes	place”.	And	he	
continues	that	“anthropologists	need	to	pay	attention	to	the	social	and	cultural	relations	of	science	and	technology	as	
central	mechanisms	for	the	production	of	life	and	culture	in	the	21st	century.”	(Escobar	1995:217)		He	believes	“that	
any	technology	represents	a	cultural	invention	in	a	sense	that	it	brings	forth	a	world,	it	emerges	out	of	particular	cultural	
conditions	and	in	turn	helps	to	create	new	ones	(Escobar	1995:211).	Escobar	also	proposes	the	fact	that	“a	proper	task	
for	anthropology	of	science	and	technology	is	to	examine	ethnographically	how	technology	serves	as	agent	of	social	
and	cultural	production	(Escobar	1995:216).	In	other	words,	“anthropologists	would	study	technologies	in	the	cultural	
contexts	from	which	they	originate	and	in	which	they	operate”	(Escobar	1995:216).	And	this	is	exactly	what	my	paper	
is	about.
	 The	new	field	for	ethnography	in	virtual	world	is	accompanied	by	a	number	of	problems.	Christine	Hine	sees	
the	basic	one	in	the	authenticity	of	mediated	interactions	as	a	material	for	an	ethnographic	understanding	and	the	choice	
of	appropriate	sites	to	study	the	internet	as	both	culture	and	a	cultural	object.	(Hine	2001:43)
	 The	methods	used	in	the	making	of	this	paper	were	ethnographic	–	participant	observation	which	lasted	for	two	
months	and	covered	the	period	before,	during	and	after	the	elections	and	a	questionnaire	consisting	of	eight	questions,	
four	of	statistical	nature,	the	other	four	were	open	questions,	where	respondents	could	express	their	opinion.
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	 	The	participant	observation	took	place	on	Facebook,	all	of	my	respondents	were	my	“friends”.	This	I	see	as	
a	limitation	to	my	research	–	since	users	use	their	real-world	identities,	the	anonymity	is	quite	hard	to	achieve,	and	on	
the	other	hand	requests	sent	to	people	not	in	my	friend’s	list	were	mostly	ignored,	since	Facebook	is	based	on	networks	
of	people	who	know	each	other.	The	aim	of	this	paper	is	to	examine	the	world	of	Slovak	Facebook	and	the	way	Slovak	
users	adapted	to	this	new	way	of	cultural	expression.

Understanding	the	environment

	 At	this	point	it	is	accurate	to	present	the	empirical	background	upon	which	this	paper	is	based	on.	Slovakia,	
the	country	depicted	in	this	paper,	is	located	in	Central	Europe.	It	was	under	the	influence	of	the	Soviet	Union	for	40	
years.	Today	it	is	a	part	of	the	European	Union	and	since	January	2009	uses	Euro	as	an	official	currency.	The	number	of	
internet	users	in	Slovakia	has	risen	above	50%	according	to	a	recent	survey,			and	among	them	there	are	75.000	users	of	
Facebook.	The	monthly	increase	of	Slovak	users	is	18%.The	estimates	are	that	by	the	end	of	2009	there	will	be	around	
300.000	Facebook	users	from	Slovakia.			The	other	numbers	I	worked	with	were:	the	number	of	my	friends	(today	168);	
the	number	of	friends	who	I	sent	the	questionnaire	(50);	and	the	number	of	returned	questionnaires	(19).	The	selection	
was	based	mostly	on	nationality	and	my	knowledge	of	their	active	use	of	the	site.		

The	Elections

	 This	year’s	presidential	elections	were	held	in	two	rounds.	In	the	first	round	there	were	eight	candidates,	three	
of	which	were	women.	The	two	with	most	preferences	and	the	two,	who	actually	won	the	first	round,	proceeded	to	the	
second	round,	where	the	next	head	of	state	was	selected	by	the	votes	of	the	legal	citizens.	One	of	the	successful	candi-
dates	from	the	first	round	was	Ivan	Gašparovič,	the	recent	president	and	a	person	with	rich	and	colorful	political	past,	
who	offered	stability	and	the	old	ways,	a	politician	who	had	an	absolute	support	from	the	coalition	in	the	government.	
The	other	was	the	prime	minister,	whose	popularity	among	people	is	declining	and	is	particularly	on	the	level	of	zero	in	
certain	circles	of	the	Slovak	society.	The	hopes	of	those	circles	lied	in	the	recent	president’s	opponent,	Iveta	Radičová,	a	
woman	of	non-communist	political	past,	offering	a	fresh	look	and	highly	advanced	culture	of	making	politics,	which	is	
something	not	so	common	in	the	described	environment.	She	was	favoured	among	the	artists	and	students,	who	contrib-
uted	to	her	election	campaign	a	great	deal.	Most	of	the	support	from	students	came	from	the	virtual	world,	in	particularly	
the	Facebook.
	 The	reminiscences	of	Barack	Obama’s	expressive	campaign	were	still	alive	and	could	be	defined	as	one	of	the	
significant	impacts	on	her	official	election	campaign.		According	to	Steffen	Dalsgaard	there	has	been	a	“shift	of	presenta-
tion	of	self,	that	has	occurred	with	the	emergence	of	social	networking	sites	such	as	Facebook,	it	is	a	growing	tendency	
of	politicians	to	focus	on	mobilisation	via	such	sites,	as	has	been	evidences	by	the	overwhelming	success	of	the	Obama-
Biden	campaign,	which	mobilized	millions	of	active	campaigners	and	donors	worldwide	through	sophisticated	network-
ing	techniques.”	(Dalsgaard	2008:8)	For	instance,	the	Facebook	group	“Students	for	Barack	Obama”	consisted	of	nearly	
3	million	members.	Other	similar	groups	had	also	very	high	number	of	members.	On	the	other	hand,	Obama’s	opponent	
John	McCain	known	for	his	rather	cold	stance	toward	the	internet	did	not	have	a	significant	following	on	Facebook.
	 The	same	situation	was	in	Slovakia	and	could	be	illustrated	by	the	Facebook	presentation	of	the	two	candidates	
for	the	president	position.	Ivan	Gašparovič	is	known	for	his	rather	cold	attitude	toward	the	internet.	His	Facebook	profile	
as	a	politician	has	a	little	less	than	500	supporters.	There	are	around	15	groups	favoring	him	as	president	with	2-1000	
members.	On	the	other	hand,	Iveta	Radičová	uses	Facebook	as	a	private	person;	people	can	be	her	friends,	not	support-
ers.	This	suggests	her	use	of	the	internet	on	more	daily	basis	than	Ivan	Gašparovič.	She	has	got	about	500	friends,	which	
is	the	same	number	as	of	Gašparovič’s	supporters.	The	number	of	groups	supporting	her	during	elections	was	around	35.	
In	the	time	of	the	elections	each	of	them	was	ranging	from	30	to	6000	members.
	 Few	of	them	stood	out		–	the	group	“I	vote	Iveta	Radičová	for	the	President	of	the	Republic		was	created	by	
a	young	Slovak	author,	well	known	among	the	Slovak	cultural	underground.	This	is	how	he	describes	the	group	and	
also	the	broader	campaign	it	was	a	part	of:	“My	‘President’	was	the	biggest	citizen	campaign	in	the	history	of	Slovak	
internet.	On	Facebook	it	had	more	than	13	500	supporters	and	on	the	official	website	for	the	campaign	there	were	more	
than	200.000	readers.	On	Saturday	4th	of	April	we	voted	Iveta	Radičová	for	the	President	of	the	Slovak	Re	public.	She	
received	nearly	a	million	votes,	but	it	wasn’t	enough	for	the	victory.”	This	campaign	was	also	the	biggest	campaign	sup-
porting	a	politician	in	the	history	of	independent	Slovakia	which	was	organized	without	the	any	influence	of
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political	parties	or	non-profit	organizations	.	It	was	based	on	a	volunteer	work,	out	of	hope	for	change	and	progress	in	
Slovak	politics	among	people	who	shared	common	view	on	the	society	in	which	they	live	in.	This	would	suggest	that	
Slovak	people	are	slowly	abandoning	their	typical	reaction	to	any	kind	of	elections,	which	is	almost	total	ignorance	
caused	by	beliefs	such	as	“few	can’t	change	anything”,	“we	are	a	young	democracy,	this	is	normal”,	“there	is	nobody	
to	vote”	and	so	on.	But	with	 the	emergence	of	Iveta	Radičová	and	her	fresh	 look	on	politics,	she	encouraged	espe-
cially	young	people	to	become	interested	in	politics.	It	was	just	the	time	when	young	Slovaks	became	quite	numerous	
on	Facebook	and	quickly	realized	the	potential	this	social	networking	site	had	for	spreading	off	the	“right”	message.	
Groups	stating	official	support	to	this	candidate	were	accompanied	by	the	groups	related	to	the	subject,	but	created	just	
for	fun.	One	of	the	other	groups	that	overreached	the	virtual	environment	of	Facebook	was	the	campaign	“Watch	out!	
Bad	president”	with	 immediately	recognizable	pins.	They	were	visible	mostly	among	the	students	and	artists	 .	 	The	
third	big	campaign	located	on	Facebook	was	called	“Iveta	to	the	castle!	”	Its	main	goal	was	to	inform	people	about	the	
opportunities	they	had	as	voters	and	encouraged	those	who	couldn’t	be	in	their	place	of	residence	to	get	a	special	card	
which	would	enable	them	to	vote	wherever	they	were.	Today	the	group	on	Facebook	is	called	“Thank	you!	There	is	one	
million	of	us”		and	the	description	on	the	main	page	is	this:	“We	were	the	biggest	group	supporting	Iveta	Radičová,	there	
was	one	million	of	us	voting	for	her,	now	we	are	connecting	everyone	who	is	not	satisfied	by	the	election	results	and	
the	government	of	our	recent	prime	minister.	We	are	in	favour	of	CHANGE!”		Today	this	group	has	got	nearly	15.000	
members	and	continues	to	spread	awareness	of	the	darker	sides	of	domestic	politics	and	what	to	do	to	spread	some	light	
there.	Most	recently	this	group	is	organizing	petitions	against	the	immoral	interventions	of	the	government	to	the	retired	
payment	system.	There	is	one	more	significant	group	called	“I	didn’t	vote	for	him”.	It	consists	of	15	252	people.	It	is	
one	of	those	‘just	for	fun’	groups.	
	 As	David	Holmes	stated	in	1997,	“human	association	is	 increasingly	becoming	abstract	as	part	of	a	general	
social	trend:	the	formation	of	abstract	communities”	(Holmes	1997:27).	Today	the	abstract	communities	give	rise	to	real	
ones,	just	as	it	happened	with	people	involved	in	the	independent	campaigns	for	Iveta	Radičová.			

“Making	politics”	on	Facebook

	 Political	activities	on	Facebook	began	shortly	before	the	start	of	the	official	election	campaigns.	At	first	there	
was	the	campaign	‘My	President’,	which	was	slowly	expanding.	People	began	to	notice	it	by	commenting	in	their	sta-
tuses.	They	spread	the	word	and	began	to	create	their	own	groups	dedicated	to	one	of	the	candidates.	My	respondents	
reacted	variously.	There	were	those	who	were	annoyed	by	the	all-powerful	presence	of	the	campaign,	saying	that	“it	is	
everyone’s	own	business,	this	sort	of	stuff	does	not	belong	on	Facebook”,	“It	really	annoyed	me,	all	those	invitations	
to	pointless	groups”	,	“I	think	the	campaign	on	Facebook	was	nothing	against	the	“campaign”	in	local	pubs	and	inns”.	
There	were	people	that	were	actively	sending	messages	either	of	stability	or	of	progress.	“I	created	a	group	in	support	of	
Radičová,	but	was	not	very	successful	with	it	because	of	the	My	President	campaign,	I	didn’t	mind,	we	wanted	the	same	
thing”.	The	same	respondent	also	stated	that	“this	year’s	campaign	on	Facebook	was	a	new	thing,	to	many	people	it	was	
fun	to	become	supporters	of	the	candidates,	but	nothing	more,	but	the	next	election	campaign	will	be	much	more	inten-
sive	and	more	addressed.”		Significant	number	of	my	respondents	thought	that	the	impact	of	the	Facebook	campaigns	
was	minimal,	and	if	there	was	any,	it	went	in	favour	of	Radičová.	This	was	supported	by	the	fact	that	the	pro-campaign	
for	Radičová	was	very	strong	on	Facebook	as	well	as	the	anti-campaign	for	Gašparovič.	The	opposite	was	seen	rather	
rarely,	the	groups	on	Facebook	supporting	the	recent	president	mostly	consisted	of	10	to	100	members,	and	the	anti-
Radičová	campaigns	were	also	less	to	be	seen,	except	the	biggest	group	called	“We	didn’t	vote	Iveta	Radičová	for	the	
president	of	the	citizens	of	this	country”	with	1276	members.	
	 During	the	second	round	of	the	elections,	through	the	whole	day	and	then	through	the	night	just	when	the	partial	
results	were	being	put	online,	I	did	a	participant	observation	of	the	situation	on	Facebook.	Statuses	had	been	changed	
more	frequently	than	usually,	with	people	commenting	on	every	new	result.	A	very	common	status	was	“I	have	already	
voted.	Have	you?”	a	direct	activist	message,	encouraging	everyone	to	vote.	There	was	a	few	who	said	“Thumbs	up	for	
Iveta”,	or	“Go	Ivan	Go”.	In	the	evening	after	the	election	rooms	have	closed	and	when	it	slowly	became	clear	who	had	
won,	the	statuses	became	more	expressive,	in	the	mood	of	“and	it	is	verified,	Slovaks	are	dumb”,	“To	all	the	loosers:	
Hahaha,	Ivan	is	da	man!”,	“These	elections	have	proven	that	it	really	is	still	of	no	concern	to	slovak	people,	who	wins...”,	
“Only	one	thing	made	me	happy	today,	that	all	of	my	friends	here	on	Facebook	are	sad	because	of	the	election	results”.	
The	last	status	is	a	good	example	of	how	Facebook	constructs	one’s	personal	virtual	reality	–	a	person	is	the	center	of	
events.	Dalsgaard	argue	that	“social	networking	sites	are	meant	to	present	people	as	being	in	the	centre	of	the	world.	No	
matter	who	you	are,	your	Facebook	profile	has	you	as	the	one	in	focus.”	
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(Dalsgaard	2008:	9)	The	other	statuses	claimed	that	“Mrs.	Radičová	is	a	moral	winner”	and	“So	then	communism	does	
endure,	they	say”.

Conclusion		

	 The	goal	of	this	paper	was	to	analyze	the	emerging	possibilities	of	social	networking	sites	on	the	example	of	
Facebook	and	how	were	the	political	activities	of	young	people	in	Slovakia	reflected	on	this	site	during	the	elections	held	
this	spring.		Thanks	to	the	ethnographic	methods	I	was	able	to	witness	how	Facebook	as	a	new	form	of	self-presentation	
affected	people	I	had	in	my	friend	list	and	also	the	broader	Slovak	community	being	active	in	historically	the	first	elec-
tions	which	had	a	great	deal	of	support	among	young	people.	The	results	are	that	the	possibilities	of	Facebook	are	yet	
to	be	discovered	by	broader	Slovak	audiences,	and	also	by	people	behind	the	official	political	campaigns,	the	potential	
is	great	as	it	has	been	proven	not	only	by	the	successful	campaign	of	Barack	Obama,	but	also	by	the	pioneers	of	Slovak	
virtual	political	campaigns	during	this	spring.				

Appendixes	

	 The	successful	candidates	for	the	president	from	the	first	round	of	the	elections:

															Ivan	Gačparovič																																					Iveta	Radičová

	 	“The	Former”	in	the	style	of		 	 											Logo	of	the	My	President	campain
	 			Obama´s	“Progress”
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										Logo	for	the	campain	against		 	 											A	visual	expresion	of	the	election	results							
										Iveta	Radičová					

										“Watch	out!	Bad	president”	campain																			“Snowing?	In	March?	It	is	not	normal!	It’s							
										visual,	Gašparovič	is	depicted	as	a				 											Radičová´s	people	again!	Call	a	press
										clown:	‘gašpar’	means	something																										conference	immediately!”	This	was	the		
										like	a	clown	in	Slovak		 	 	 											Prime	Minister’s	typical	response		
																																																																																									during	the	elections.	Notice	the	face	of	Ivan	
																																																																																									Gašparovič	in	prime	minister’s	pocket

exploring the brave new world of facebook

	 “I	think	nationally,	I	feel	social”	Official	cam-
paign	billboard	for	Gašparovič																																				

 “I think 
accidently,	I	run	
competitively”.	
Altered	version
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  1	Philip	K.Dick	was	an		American	novelist,	writing	notably	in	the	genre	of		science-fiction,	Minority	Report	was	first
					published	in	1956		2	Here	I	refer	to	the	famous	novel	Brave	New	World	from	1932,	by	one	of	the	fathers	of		the	modern	science-fiction	
					-	Aldous	Huxley			3	The	research	was	carried	out	in	February	2009,	by	TNS	agency.	The	percentage	of	people	older	than	15	years	who	
					use	the	Internet	at	least	one	per	month	was	53.7%	and	the	total	number	of	respondents	was	1066.	Population	of 
					Slovakia	is	5.379.455.	Area	is	around	50.000	km².		4	Data	was	taken	from	an	official	Slovak	website	covering	media,	the	author	claims	the	data	come	from	a	Facebook
					insider	named	Mark.			5	By	active	I	mean	anything	more	than	just	registering,	being	logged	on	for	the	fist	time,	and	after	logging	out	never
					coming	back.		6	The	catchphrase	“Yes	we	can!”	was	translated	to	Slovak	language	as	“Together	we	can	make	it!”	This	similarity
					was	also	mentioned	in	many	reports	from	international	news	providers,	for	example	on	Arabic	Channel	Al’Jazeera  7 The	visuals	of	these	campaigns	can	be	seen	at	the	end	of	the	text	along	with	other	related	visual	material.		8	Today	the	name	of	the	group	is	“I	voted...”	and	it	is	still	being	in	use,	following	the	political	career	of	Iveta
					Radičová	after	the	elections.  9	Slovakia	became	independent	on	January	the	1th	1993	as	a	result	of	peaceful	splitting	of	Czechoslovakia	that	r
					esulted	in	formation	of	two	new	states	–	The	Czech	republic	and	Slovakia.10	See	the	picture	at	the	end	of	the	text.11 This	comes	from	the	famous	“Havel	na	hrad!”	(Havel	to	the	castle!),	a	phrase	that	arose	on	Vaclavske	square	in
					Prague	during	the	demonstrations	against	communism	in	1989.	It	called	a	well-known	dissident	Vaclav	Havel	to 
					become	the	leader	of	a	better	tomorrow.12	The	official	election	results	were:	Gašparovič	55.53%,	Radičová	44.47%,		the	percentage	of	attendance	was	51.67
					of	all	legitimate	voters	(source:	infovolby.sk)
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Reprezentácie detí o rase
a etnicite
   Veronika Rybanská

 0. Úvod

	 Hoci	dnes	už	vieme,	že	rasa	ako	taká	nie	je	biologickou	realitou,	neznamená	to,	že	neexistujú	rasové	klasifiká-
cie	a	reprezentácie	rasy,	rovnako	ako	reprezentácie	etnicity.	Existujú,	pretože	ich	spoluvytvára	naša	myseľ	a	sú	teda	
psychologickou,	ale	tiež	sociálnou	realitou.	Niektoré	reprezentácie	sú	v	populácii	rozšírené	viac	ako	iné,	pričom	rasa	
a	etnicita	patria	k	najstabilnejším	a	najľahšie	šíriteľným	kultúrnym	reprezentáciám	práve	preto,	že	sa	 ich	deti	ľahko	
naučia.	Pri	skúmaní	šírenia	predstáv	a	učenia	sa	kultúre	nemožno	ignorovať	vnímavosť	detí	voči	kultúre,	v	ktorej	žijú	
a	teda	prispievanie	detského	poznania,	ktoré	je	prenášané	prostredníctvom	osvojovania	si	viac	či	menej	presnej	verzie	
vzorov	kultúrneho	správania.	Moja	práca	teda	vychádza	zo	Sperberovej	epidemiologickej	teórie,	teda	z	predpokladu,	že	
procesmi	komunikácie	a	sociálnej	interakcie	sa	v	skupine	vytvára	štandardizovaný	konzistentný	súbor	predstáv,	konkré-
tne	predstáv	o	rasovej	a	etnickej	identite,	ktoré	som	chcela	preskúmať	u	detí	zo	slovenského	urbánneho	prostredia.
	 V	tomto	článku	by	som	chcela	ukázať,	ako	a	kedy	si	deti	začínajú	vytvárať	rasové	a	etnické	klasifikácie	a	ktoré	
znaky	sú	v	tomto	procese	kľúčové.	
	 Jednou	zo	zásadných	antropologických	tém	je	prenos	poznania	z	generácie	na	generáciu	a	sociálne,	kultúrne	a	
historické	vplyvy,	ktoré	na	tento	prenos	pôsobia.	Tieto	vplyvy	sú	nepochybne	dôležité,	dajú	sa	však	popísať	a	vysvetliť	
iba	vtedy,	keď	sa	popíše	a	vysvetlí	štruktúra	samotných	predstáv.	Práve	toto	bolo	cieľom	mojej	práce.
	 Článok	bude	mať	nasledujúcu	 štruktúru:	V	prvej	 kapitole	 uvediem	 teoretické	predpoklady	práce,	 teda	kog-
nitívne	prístupy	k	skúmaniu	rasy	a	etnicity	a	hypotézy,	ktoré	som	sa	snažila	overiť.	V	druhej	kapitole	uvediem	a	popíšem	
metodiku	a	spôsob	výskumu	a	tiež	analýzu	zozbieraných	dát	a	čiastkové	diskusie	o	nich.	V	závere	tejto	kapitoly	uvedi-
em	aj	všeobecnú	diskusiu.

 1. Kognitívne prístupy k skúmaniu sociálnych skupín 

1.1.	Základné	argumenty	v	prospech	kognitívneho	prístupu

	 Kritiku	prístupu,	kde	sú	etnické	skupiny,	rasy	a	národy	s	vlastnou	kultúrou,	záujmami	a	identitou	považované	
za	prirodzené	a	dané	„veci	vo	svete“,	prinášajú	Brubaker,	Loveman	a	Stamatov	(2004).	Podľa	nich	takéto	myslenie	o	
sociálnom	a	kultúrnom	svete	vedie	ku	grupizmu,	prístupu,	ktorý	život	v	sociálnom	svete	delí	do	homogénnych,	vnútorne	
ohraničených	a	diskrétnych	skupín,	považovaných	za	základné	jednotky	spoločenského	života.	Kognitívny	prístup,	za-
stávaný	autormi,	takýto	postoj	odmieta	a	tvrdí,	že	takéto	skupiny	nie	sú	danou	skutočnosťou	vo	svete,	ale	len	spôsobom	
vnímania	a	reprezentovania	sveta.	Rasové,	sociálne,	etnické	a	náboženské	skupiny	neexistujú	ako	fakty,	spoluvytvára	
ich	naša	myseľ.	Sú	to	teda	kolektívne	kultúrne	reprezentácie,	ktoré	sú	všeobecne	zdieľanými	spôsobmi	nazerania	na	
svet,	myslenia	o	ňom	a	jeho	interpretovania.	Takéto	skupiny	„nie	sú	vecami	vo	svete,	ale	perspektívami	o	svete	–	nie	
sú	ontologickými,	ale	epistemologickými	skutočnosťami“	(Brubaker,	Loveman,	Stamatov	2004:	45),	existujú	teda	iba	
prostredníctvom	nášho	vnímania,	reprezentovania,	kategorizácie	a	klasifikácie	sociálneho	sveta.	Neznamená	to	však,	
že	takéto	ľudské	vnímanie	a	mentálne	reprezentácie	sú	vymyslené.	Sú	reálne,	pretože	ľudské	myseľ	ich	reálne	vytvára.	
Nie	je	však	dôležité	skúmať	čo	je	rasa,	etnicita	a	národ	ako	reálne	existujúce	odlišné	kategórie,	pretože	sú	všetky	v	pod-
state	iba	inak	nazývanými	spôsobmi	nazerania,	procesmi	klasifikácie	a	kategorizácie	na	základe	dichotómie	my	–	oni,	
ktoré	vytvárajú	vzory	porovnávania,	organizovanie	sociálneho	poznania	a	modely	interpretovania	udalostí	v	rasových,	
etnických	a	národných	termínoch.	Je	to	„sociálne	zdieľané	poznanie	sociálnych	objektov“	(Brubaker,	Loveman,	Sta-
matov	2004:	52)	spôsobujúce	selektívne	vnímanie	sveta,	ktoré	posilňuje	vznik	konvencii	a	stereotypov,	kedy	sa	rôzne	
fenomény	rozlišujú	ako	domény	určitej	rasy,	etnickej	skupiny	alebo	národa.
	 Kritéria	na	rozoznávanie	takýchto	skupín	sa	navyše	môžu	meniť	a	byť	iné	ako	kritéria	príslušnosti	k	skupine.	
Dôležité	 je	 teda	skúmať,	ako	a	prečo	vznikajú	takéto	kategórie	a	procesy	klasifikácie.	Ak	existujú	takéto	delenia	do	
skupín,	treba	skôr	hľadať	kritéria,	ako	ľudia	vidia	tieto	umelo	vytvorené	kategórie,	kedy	v	mysli	vznikajú	
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–	od	akého	veku	a	ako	kategorizujú	deti.	Práve	toto	bolo	hlavným	cieľom	tejto	práce.	Inak	povedané,	treba	preskúmať	
tok	predstáv,	ktoré	sa	prenášajú	kognitívnymi	procesmi	v	ľudských	mysliach.	Príčinou	verejnej	reprezentácie	je	men-
tálna	 reprezentácia,	 ktorá	musí	 byť	ďalej	 komunikovaná.	 Jedným	z	vysvetlení	 takéhoto	prenosu	 je	Sperberova	 epi-
demiologická	perspektíva,	 ktorá	 rozdeľuje	 reprezentácie	 na	 dva	druhy:	 verejné	 (texty,	 prehovory,	 artefakty)	 a	men-
tálne	reprezentácie.	Oba	druhy	sú	viac	či	menej	verejne	zdieľané,	pričom	kvôli	našej	kognitívnej	štruktúre	sú	niektoré	
z	mentálnych	 reprezentácii	 ľahšie	 šíriteľné,	 prenášané	 a	 zapamätateľné,	 teda	 širšie	 zdieľané.	Ak	 je	 podobná	 verzia	
takejto	 reprezentácie	 širšie	zdieľaná,	môžeme	hovoriť	o	kultúrnej	 reprezentácii.	K	 takýmto	patrí	myslenie	o	 rasách,	
etnikách	 a	 národoch,	 pretože	 naň	 ľudská	myseľ	 používa	 doménovo	 špecifický	mechanizmus	 na	 hľadanie	 vzorov	 v	
sociálnej	sfére.	To	však	neznamená,	že	takéto	schémy	sú	univerzálne	alebo	nevyhnutné:	kognitívny	prístup	navrhuje	
nazerať	na	skupinovosť	ako	na	premennú,	teda	myslieť	o	nej	„skôr	vzťahovo	ako	substančne.	Z	kognitívneho	hľadiska	
skupinovosť	môže	byť	chápaná	ako	závislá	nie	na	obsahu	reprezentácie	...	ale	na	distribúcii	tejto	reprezentácie	v	popu-
lácii“	(Brubaker,	Loveman,	Stamatov	2004:	46).	Podmienky	šírenia	predstáv	v	populácii	sú	teda	sociálno-štrukturálne	
(komunikovateľnosť	a	zapamätateľnosť	predstavy),	ale	aj	kultúrne	(historické	distribúcie	predstavy,	jej	výskyt	v	mi-
nulosti	–	ak	sa	v	minulosti	nevyskytujú	určité	predstavy,	nemôže	sa	vyvinúť	mechanizmus,	tieto	predstavy	a	správania	
musia	byť	historicky	distribuované)	a	situačné	(súvislosť,	„zapadanie“	medzi	ostatné	kultúrne	predstavy).	Ide	tu	teda	o	
skúmanie	sociálne	zdieľaného	poznania	(intencionálnych	predstáv	a	schém)	sociálnych	objektov	(skupín)	existujúcich	
tak	na	mentálnej,	ako	aj	na	sociálnej	úrovni.	Medzi	týmito	mentálnymi	a	sociálnymi	objektmi	sú	kauzálne	vzťahy,	takže	
vytvárajú	kauzálny	reťazec.	Nejde	tu	iba	o	spôsob	videnia	alebo	o	čisto	politické	a	sociálne	procesy,	ale	o	kombináciu	
kognitívnej	a	sociálnej	zložky	na	jednej	úrovni.	

1.2.	Esencializmus	v	ľudovej	sociológii

	 Etnické	a	rasové	klasifikácie	sú	prejavom	esencialistického	myslenia.	Hoci	existujú	klasifikácie,	ktoré	nie	es-
encialistické,	 podľa	Kanovského	 (2007:	 242)	 takéto	 klasifikácie	 nie	 sú	 systematické,	 ale	 historicky	 a	 sociálne	 pod-
mienené,	teda	jedinečné,	a	preto	nie	sú	ohraničené	univerzálnym	doménovo	špecifickým	mechanizmom.	Ako	už	bolo	
spomenuté,	ľudová	sociológia	je	doménovo	špecifický	spôsob	organizovania	a	reprezentovania	poznatkov	o	sociálnych	
skupinách	a	esencializmus	vyskytujúci	sa	v	tejto	doméne	vedie	k	reprezentovaniu	takýchto	skupín	ako	ľudských	druhov	
–	členov	skupiny	zdieľajúcich	určitú	esenciu,	kauzálne	spôsobujúcu	konkrétnu	identitu.	„Kauzálna	esencia	je	nejakou	
substanciou,	silou,	kvalitou,	procesom,	vzťahom	alebo	entitou,	ktorá	spôsobuje,	že	vzniknú	a	pretrvávajú	iné	vlastnosti	
typické	pre	danú	kategóriu,	a	ktorá	zároveň	prisudzuje	identitu“	(S.	Gelman	2004:	405).	Táto	esencia	je	v	predstavách	
ľudí	nadobúdaná	nejakým	kauzálnym	procesom.	Inak	povedané,	esencializovať	sociálnu	skupinu	znamená	pripisovať	
členom	skupiny	zdieľanie	určitej	vnútornej	kvality.
	 Esencia	sa	podľa	spontánnych	predstáv	ľudí	vyznačuje	týmito	znakmi:	„(1)	je	to	navonok	neviditeľná	vlastnosť,	
inherentná	v	každom	jednotlivcovi,	(2)	je	neodstrániteľná	a	je	zložité	sa	jej	zbaviť,	(3)	je	prenášaná	z	rodičov	na	deti...	
,	 (4)	 pričom	počas	 tohto	 prenosu	 nedochádza	 k	 zmenšeniu	množstva	 esencie	 alebo	 jej	 dôsledkov,	 (5)	má	 rozsiahle	
kauzálne	dôsledky,	(6)	ktoré	zahrňujú	autentickosť	a	identitu.“	(S.	Gelman	2003:	306).	Z	tejto	definície	vidno,	že	pri	
prenose	esencie	nejde	 iba	o	dedičnosť.	Podľa	Kanovského	 (2007)	 teda	vrodenosť	nemôže	byť	konštitutívnym,	 teda	
nevyhnutným	prvkom	esencializmu	a	ľudovej	sociológie:	ľudia	môžu	esencializovať,	aj	keď	nepostulujú	biologickú	
dedičnosť	identity.
	 Pre	pochopenie	esencializmu	a	 ľudovej	 sociológie	 je	dôležité	pochopenie	kauzálneho	myslenia,	ktoré	ďalej	
umožňuje	pochopiť	kauzálny	esencializmus.	Už	deti	si	všímajú	kontrastné	reprezentácie	a	pri	výskyte	nových	znakov,	
ktoré	sú	v	rozpore	s	detským	chápaním,	dochádza	k	vytváraniu	nových	reprezentácii.	Deti	sa	teda	snažia	„vnímať	viac,	
ako	len	pozorovateľné	črty	a	snažia	sa	pochopiť	kategórie	vo	svete.	V	postulovaní	skutočnosti	hľadajú	ďalšie	informá-
cie,	hlbšie	príčiny“	(S.	Gelman	2004:	407).	„Kauzálna	esencia	umožňuje	ľuďom	nielen	triediť	členov	určitého	druhu	
podľa	ich	typických	vlastností,	ale	je	reprezentovaná	ľuďmi	ako	základná	neodmysliteľná	príčina	vzniku	a	pretrvávania	
týchto	vlastností“	(Kanovský	2007:	244).	V	tomto	prípade	ide	o,	ako	ju	nazýva	S.	Gelman	(2004),	„ideálnu	esenciu“,	
ktorá	nemá	konkrétnu	podobu	-	 je	to	nepozorovateľná	vlastnosť,	ktorá	sa	navonok	prejavuje	správaním	a	je	teda	vo	
vzťahu	ako	s	druhovou,	tak	aj	kauzálnou	esenciou,	pretože	sa	týka	vlastností	entít	v	reálnom	svete	(S.	Gelman	2004:	
405).	Esencia	je	teda	vnútorná	príčina	typických	kategorizačných	vlastností	a	identity.	
	 Vysvetlenie	ľudovej	sociológie	teda	musí	byť	založené	na	vysvetlení	esencializmu,	konkrétne	psychologického	
esencializmu,	ktorého	predmetom	štúdia	sú	systémy	reprezentácii	a	presvedčení.	Psychologický	esencializmus	je	teória,	
že	„určité	kategórie	majú	určitý	základ,	skutočnú	povahu,	ktorá	je	priamo	nepozorovateľná,	ale	poskytuje	objektu	iden-
titu	a	je	zodpovedná	za	iné	podobnosti,	ktoré	zdieľajú	členovia	jednej	kategórie“	(S.	Gelman	2004:	404).	
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Už	malé	 deti	 generalizujú	 svoje	 poznanie	 o	 kategóriách	 v	 sociálnom	 svete	 a	 hľadajú	 spoločné	 črty,	 ktoré	 zdieľajú	
členovia	takýchto	kategórii.	Esencializmus	je	teda	„skutočným			psychologickým	mechanizmom,	nie	epistemologickým	
nástrojom“	(Kanovský	2007:	243).	Je	spôsobom,	ako	si	ľudia	vytvárajú	realitu	sociálneho	sveta.	Podľa	S.	Gelmanovej	
(2004)	teda	ide	o	reprezentačný	esencializmus,	pretože	sociálne	kategórie,	ako	rasa	alebo	kasta,	nemajú	skutočnú	es-
enciu	 a	 v	 skutočnosti	 pre	 určitý	 organizmus	neexistuje	 jediná	klasifikácia.	Esencializovanie	 je	 teda	 iba	 konštrukcia	
ľudského	myslenia,	nie	vnímaná	realita.	Esencializmus	je	hlboko	zakoreneným	postulátom,	pričom	ide	o	to,	že	„ľudia	
veria,	že	existuje	nejaká	kauzálna	esencia,	ktorá	tvorí	určitú	kategóriu	bez	toho,	aby	vedeli,	čo	konkrétne	je	touto	esen-
ciou“	(S.	Gelman	2004:	405).	Okrem	toho	reprezentácie	esencie	predpokladajú	a	aktivizujú	aj	induktívny	inferenčný	
potenciál,	teda	odvodzovanie	množstva	ďalších	vlastností,	ktoré	domnelá	esencia	spôsobuje	a	ktoré	ľudia,	zdieľajúci	
esenciu,	majú	a	prejavujú.	Podľa	S.	Gelmanovej	(2003)	už	predškolské	deti	v	určitých	kategóriách	predpokladajú	všetky	
tieto	vlastnosti.	Indukcia	je	pritom	jednou	z	najdôležitejších	vlastností	pri	vytváraní	kategórii	(Medin	2003)	a	slúži	na	
zovšeobecňovanie,	na	aplikovanie	poznatkov	pri	nových	prípadoch	a	situáciách	–	kategórie	teda	slúžia	nielen	na	organi-
zovanie	už	nadobudnutého	poznania,	ale	aj	na	odvodzovanie,	predpokladanie	a	očakávanie	určitého	správania.	Už	deti	
„pohotovo	odvodzujú	vlastnosti,	ktoré	sa	týkajú	vnútorných	čŕt	a	nepozorovateľných	vlastností	od	jedného	člena	kat-
egórie	k	druhému.	..	deti	vytvárajú	súvislosti	aj	vtedy,	keď	členstvo	v	kategórii	v	rozpore	s	percepčnými	podobnosťami“	
(S.	Gelman	2004:	404).	Inými	slovami,	ak	sa	dieťa	raz	o	niečom	naučí,	že	je	to	typická	vlastnosť	pre	určitú	kategóriu,	
generalizuje	túto	vlastnosť	na	všetkých	členov	tejto	kategórie	aj	napriek	vizuálnym	odlišnostiam	členov	tejto	kategórie.	
Deti	teda	dokážu	vyhodnotiť,	do	akej	miery	je	určitá	vlastnosť	stabilná	a	teda	dôležitá	pre	členstvo	v	určitej	kategórii	(S.	
Gelman	2004).	Teda	nielen	u	dospelých,	ale	už	u	detí	sa	v	relatívne	skorom	veku	objavuje	očakávanie	určitých	navonok	
nepozorovateľných	podobnosti	medzi	členmi	určitej	kategórie,	ktoré	vymedzujú	členstvo	jednotlivca	v	tejto	kategórii	a	
zároveň	vymedzujú	hranice	voči	ostatným	kategóriám.

1.3.		Detská	kultúra:	vznik,	prenos	a	dôležitosť	jej	skúmania

	 Mnoho	kultúrnych	reprezentácii	je	stabilných	a	ľahko	prenášaných	práve	preto,	že	sa	ich	deti	ľahko	učia	a	je	
pre	ne	jednoduché	premýšľať	o	nich.	Preto	je	podľa	Hirschfelda	(2002)	dôležité	sústrediť	sa	najmä	na	to,	ako	je	orga-
nizovaná	detská	myseľ	a	ich	kultúrne	prostredie.	Deti	si	vytvárajú	vlastnú	kultúru,	ktorá	je	do	veľkej	miery	nezávislá	
od	kultúry	dospelých,	ktorú	zároveň	do	určitej	miery	tvaruje.	Poznatky	vytvárania	kultúry	detí	by	teda	podľa	Hirschfel-
da	mohli	pomôcť	k	pochopeniu	všeobecného	kultúrneho	prostredia	z	niekoľkých	dôvodov:	Podľa	súčasného	názoru	
rozšíreného	v	antropológii	je	kultúra	naučená	a	hoci	ide	o	celoživotný	proces,	práve	detstvo	je	obdobím,	kedy	je	učenie	
najintenzívnejšie	a	vytvára	sa	kultúrne	špecifický	spôsob	tvorenia	významov	a	spôsobov	správania.		Ďalším	dôvodom	
je,	že	etnografia	ani	teórie	by	nemali	ignorovať	žiadnu	časť	spoločnosti,	teda	ani	deti,	ktoré	sú	s	dospelými	v	určitých,	
nepochybne	 dôležitých,	 vzťahoch.	Deti	 sú	 významnou	 súčasťou	 každej	 spoločnosti	 a	 v	 každej	 spoločnosti	 existujú	
predstavy	a	názory	o	ich	výchove	a	prístupe	k	nim.	Sú	neoddeliteľnou	súčasťou	sveta	dospelých	a	často	sú	centrom	ich	
myslenia	a	konania.	Keďže	majú	toto	postavenie,	je	podľa	Hirschfelda	prirodzené,	aby	tvorili	významnú	súčasť	skúma-
nia	kultúry	„tých,	o	ktorých		viery	a	praktiky	sa	antropológovia	zaujímajú“	(Hirschfeld	2002:	614).		Nakoniec,	deti	si	
vytvárajú	vlastnú	subkultúru,	ktorá	sa	odlišuje	od	kultúry	dospelých	a	práve	vzťah	a	interakcie	subkultúr	a	dominantnej	
kultúry	sa	stáva	čoraz	významnejším	pre	antropologické	bádanie.	
	 Chybou,	ktorá	sa	podľa	Hirschfelda	(2002:	614)	najčastejšie	robí	pri	skúmaní	kultúry	v	detskom	prostredí	je	
to,	že	sa	detstvo	považuje	za	akúsi	prestupnú	stanicu	na	ceste	ku	„kompletnému,	rozpoznateľnému	...	a	dôležitejšiemu	
želanému	štádiu	dospelosti“	(Jenks	1996:	9)	a	že	deti	sú	akousi	„menej	dôležitou	variáciou	...	toho,	čo	sú	dospelí“	(Toren	
1993:	461).	Inými	slovami,	akoby	detstvo	bolo	prechodovým	štádiom	ku	kultúrnym	kompetenciám,	preto	sa	výskumy	
zaoberajú	takmer	výhradne	dospelými	a	spôsobmi	organizovania	prostredia,	v	ktorom	deti	získavajú	kultúrne	kompe-
tencie	relevantné	pre	spoločnosti,	v	ktorej	sú	vychovávané.	Nazeraním	na	dospelosť	ako	akési	konečné	štádium	smeruje	
k	nazeraniu	na	detské	aktivity	ako	menej	podstatné	a	podradné.	Pritom	práve	detské	hry	a	ich	rutinizácia	poukazuje	na	
spektrum	kognitívnych	schopností	detí,	pretože	hry	sú	stálou	súčasťou	spoločnosti,	neustále	generačne	obnovovanou,	
kde	deti	napodobňujú	svet	dospelých,	ich	prístup	k	moci	a	zdrojom	a	učia	sa	tak	to,	čo	je	pre	spoločnosť,	v	ktorej	žijú	rel-
evantné	a	dôležité,	ako	táto	spoločnosť	funguje.	Hra	im	pritom	umožňuje	vyskúšať	si	tieto	veci	„nanečisto“,	bez	rizika	
väčších	dôsledkov.	Medzi	detskými	hrami	a	mocenskými	vzťahmi	a	autoritami	existujú	paralely	so	svetom	dospelých.	
Tieto	 hry	 sú	 verziami	 vzťahov	 a	 zdôvodňovania	 distribúcie	moci	 a	 autority	 vo	 svete	 dospelých	 a	 ich	 dominantnej	
kultúry.	Aj	tu	sú	kontrolované	sociálne	vzťahy	a	stigmatizovaná	inakosť	(hoci	iným	vývojovým	procesom),	tak	ako	je	
vo	svete	dospelých	rasa	alebo	kasta	považovaná	za	prirodzenú	vlastnosť.	Takéto	myslenie	slúži	na	kontrolu	sociálnych	
rozdielov	a	kontakty	so	skupinami	rasovo	alebo	etnicky	inými	určitým	spôsobom	narúšajú	poriadok.	Deti	tieto	názory	
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preberajú	–	už	deti	predškolského	veku	podľa	Hirschfelda	dokážu	uplatňovať	esencialistické	myšlienky	o	 rasových	
rozdieloch	 a	 reprodukciu	 rasových	 skupín	 považujú	 za	 rovnakú,	 ako	 v	 prípade	 iných	 žijúcich	 prírodných	 druhov	
(Hirschfeld	2002:	619	–	620).	
	 Nemožno	 teda	 celkom	súhlasiť	 so	 socializačnou	 teóriou,	podľa	ktorej	deti	 nadobúdajú	vlastnosti	 dospelých	
prostredníctvom	 priamych	 zásahov	 dospelých,	 pretože	 táto	 teória	 úplne	 ignoruje	 prispievanie	 detského	 poznania	 a	
učenia	a	ich	všímavosť	a	citlivosť	voči	kultúre,	v	ktorej	žijú.	Viaceré	výskumy	navyše	dokázali	(Hirschfeld	1996,	Har-
ris	1998),	že	vplyv	dospelých	na	detské	poznanie		a	myslenie	je	oveľa	menší,	ako	sa	predpokladalo	a	detská	kultúra	sa	
medzi	deťmi	šíri	bez	zásahov	dospelých.	To,	že	deti	sa	podobajú	na	dospelých	teda	nie	je	iba	dôsledkom	socializácie,	ale	
aj	vytvárania	vlastnej	detskej	kultúry.	Keďže	prostredie	dospelých	nemusí	byť	pre	deti	vždy	relevantné,	vhodné	alebo	
pohodlné,	vytvárajú	si	deti	vlastné	prostredie,	v	ktorom	sa	tvoria	ich	vlastné	kultúrne	reprodukcie.	Ako	tvrdí	Harrisová,	
„cieľom	dieťaťa	nie	je	stať	sa	úspešným	dospelým	...	cieľom	dieťaťa	je	byť	úspešným	dieťaťom.	...	deti	sú	členmi	vlast-
nej	spoločnosti,	ktorá	má	vlastné	štandardy	a	vlastnú	kultúru	...	založenej	na	základe	majoritnej	kultúry	dospelých,	v	
rámci	ktorej	existuje.	Prispôsobuje	si	majoritnú	kultúru	dospelých	vlastným	potrebám	a	obsahuje	prvky,	ktoré	kultúra	
dospelých	postráda“	(Harris,	1998:	198	-	199).	Toto	prostredie	je	teda	nezávislé	od	prostredia,	v	rámci	ktorého	existuje	a	
nie	je	prepojené	s	kultúrou	dospelých,	ale	„koluje	od	dieťaťa	k	dieťaťu“	(Opie	&	Opie	1960:	1),	z	generácie	na	generáciu	
nezávisle	a	bez	zásahov	sveta	dospelých.

1.4.	Rasa	ako	sociálna	kategória

	 Rasa	je	kultúrna	forma	tak	vo	svete	dospelých,	ako	aj	detí	a	myslenie	o	rase	je	všadeprítomným	aspektom	so-
ciálneho	života.	Rozšíreným	názorom	je,	že	rasa	priamo	vyplýva	z	fyzických	variácii,	ktoré	sú	hlavné	rozlišovacie	znaky	
skupín.	Myslieť	o	rase	však	neznamená	iba	sústrediť	sa	na	povrchové	odlišnosti,	ale	aj	predpokladať	a	reprezentovať	si	
samotnú	povahu	odlišnosti.	Rasa,	ako	reálny	aspekt	sociálneho	života,	teda	predpokladá	očakávanie	odlišností	v	samot-
nej	ľudskej	prirodzenosti,	pričom	tieto	presvedčenia	vytvárajú	príťažlivé,	no	zavádzajúce	vysvetlenia,	zdôvodnenia	a	
ospravedlnenia	z	nich	vyplývajúcej	diskriminácie.		Rasové	myslenie	u	dospelých	obsahuje	podľa	Hirschfelda	tri	ľudové	
tézy,	ktoré	vytvárajú	sociálnu	konštrukciu	rás:	(1)	Ľudské	bytosti	môžu	byť	rozdelené	do	odlišných	typov	založených	
na	konkrétnych	pozorovateľných	vlastnostiach,	teda	rasa	je	niečo,	čo	je	nemenné,	prirodzené			trvalé.	(2)	Príslušnosť	k	
rase	so	sebou	prináša	určité	nepozorovateľné	vnútorné	vlastnosti.	(3)	Prvá	a	druhá	téza	sú	prepojené	kauzálnou	teóriou,	
ktorá	predpokladá,	že	jednotlivci	majú	tak	viditeľné,	ako	aj	nepozorovateľné	vlastnosti	určitého	rasového	typu,	teda	že	
zdieľajú	určitú	esenciu	(Hirschfeld	2002:	621).	Ľudí	však	podľa	Hirschfelda	nemožno	deliť	do	takýchto	uzavretých	a	
samostatných	druhov,	pretože	rasa	„nie	je	kategóriou	biologického	sveta.	Je	to	výplod	ľudskej	kultúry“	(Guillaumin	in	
Hirschfeld	1996:	3)	a	nemá	nijaký	biologický	základ.	Je	taktiež	dokázané,	že	variácie	v	rámci	rasovej	skupiny	sú	oveľa	
väčšie,	ako	tie	medzirasové.	Popieranie	biologického	základu	samozrejme	podľa	Hirschfelda	neznamená	popierať	bio-
logické	variácie	medzi	ľuďmi	alebo	biologické	rozdiely	v	ľudskej	anatómii	–	ide	skôr	o	tvrdenie,	že	rasa	ako	sociálna	
konštrukcia	tieto	rozdiely	nezachycuje	(Hirschfeld	1996).	Fyzické	podobnosti	sú	v	tomto	prípade	skôr	nositeľmi	iných,	
nepozorovateľných	vlastností.	Neexistuje	však	dôvod	veriť,	že	určité	črty	alebo	vlastnosti	by	mohli	zachycovať	dedičné	
vlastnosti	alebo	vymedzovať	kultúrne	špecifické	skupiny	–	rasy.	
	 Podľa	Hirschfelda	 je	 rasové	myslenie	 dôsledkom	 jedinečného	 spôsobu	 vytvárania	 a	 udržovania	 poznatkov	
o	 ľudských	druhoch,	 než	 dôsledkom	kultúrnych	 a	 historických	podmienok.	Poznanie	 o	 ľudských	druhoch	 je	 podľa	
Hirschfelda	dôsledkom	doménovo	špecifických	schopností	na	vytváranie	takéhoto	poznania	a	usudzovania.	
 
1.5.	Doménová	špecifickosť	ľudovej	sociológie

	 Viacero	vedcov	 (Karmiloff-Smith	&	 Inhelder	 1975,	Carey	1985,	Murphy	&	Medin	1985,	Wellman	&	Gel-
man	1991)	tvrdí,	že	intuitívne/ľudové	teórie	vznikajú	kvôli	spôsobu,	akým	je	organizované	a	nadobúdané	ľudské	poz-
nanie.	Sú	interpretované	ako	výsledky	doménovo	špecifických	schopností,	z	ktorých	každá	je	zameraná	na	spracovanie	
určitého	druhu	dát	a	formovanie	určitého	druhu	hypotéz.	Poznanie	je	teda	podľa	Hirschfelda	(1996)	spracovávané	pros-
tredníctvom	operácii	špeciálnych	konceptuálnych	mechanizmov,	ktoré	zameriavajú	detskú	pozornosť	k	súboru	informá-
cii,	špecifickému	pre	určitú	doménu	a	vedú	k	vytváraniu	hypotéz	o	vzťahoch	medzi	prvkami	v	tejto	doméne.	Hirschfeld	
charakterizuje	doménovo	špecifickú	schopnosť	takto:
	 „Doménovo	špecifická	schopnosť	je	súbor	poznatkov,	ktoré	identifikujú	a	interpretujú	skupinu	fenoménov,	u	
ktorých	predpokladajú	zdieľanie	určitých	vlastností,	zovšeobecňujú	ich	a	odlišujú	od	ostatných.	Doménovo	špecifická
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	schopnosť	funguje	ako	stabilná	schopnosť	reagovať	na	súbor	periodických	a	komplexných	fenoménov,	s	ktorými	sa	or-
ganizmus	stretáva.	Táto	schopnosť	reagovať	zahrňuje	zložitý	vedomiu	neprístupný,	percepčný,	kódovací,	vyhľadávací	
a	inferenčný	proces	zameraný	na	určitú	reakciu“	(Hirschfeld	1996:	75).
	 Pochopenie	ľudí	a	ich	sociálneho	prostredia	je	kľúčovou	snahou	všetkých	jednotlivcov.	Teda	názor,	„že	exis-
tujú	špecializované	schopnosti	na	klasifikovanie	a	uvažovanie	o	sociálnom	svete	je	na	prvý	pohľad	pravdepodobný“	
(Hirschfeld	1996:	79).	
	 Podľa	Hirschfelda	 (2002)	sú	 teda	všetky	systémy	klasifikácie	 (rasy,	kasty,	etniká,	pohlavia	atď.)	výsledkom	
vytvárania	a	zaraďovania	ľudí	do	skupín	a	sú	produktom	ľudského	inštinktu	kategorizovať	sociálnu	doménu.	Sú	to	di-
menzie	poznania,	ktoré	vznikajú	v	kontakte	s	inými	dimenziami	kultúrneho	prostredia.	Nespôsobujú	jedna	druhú	a	samy	
osebe	nevedú	k	manipulácii	vzťahov.	Sú	skôr	dôsledkom	kognitívnej	dispozície	videnia	a	predstavovania	si	sociálneho	
sveta	určitým	špecifickým	spôsobom.	Tento	systém	je	podľa	Hirschfelda	(1996,	2002)	produktom	kognitívneho	mecha-
nizmu/modulu,	ktorý	je	zodpovedný	za	vytváranie	a	spracovávanie	informácii	o	ľudských	druhoch	a	skupinách	a	usud-
zovania	o	nich.	Tento	modul	ovplyvňuje	nielen	získavanie	poznania	o	svete,	ale	aj	spôsob,	akým	dospelí	nazerajú	na	
svet.	Dokonca	už	batoľatá	dokážu	rozlišovať	medzi	jednotlivcami	ako	členmi	odlišných	pohlaví,	jazykových	a	rasových	
skupín.	Dokážu	tiež	predvídať	o	nepozorovateľné	vlastnosti	členov	týchto	skupín.	Keďže	ľudská	činnosť	je	do	veľkej	
miery	riadená	kultúrnym	prostredím,	nie	je	tento	fakt	prekvapujúci.	Niektoré	skupiny	sú	pre	ľudí	určitým	spôsobom	
prirodzenejšie	ako	iné.	Medzi	tieto	patria	napríklad	rasa,	pohlavie	alebo	kasta.	Keďže	dospelí	majú	tendenciu	tieto	sku-
piny	naturalizovať,	práve	o	týchto	sa	deti	učia	najskôr	a	je	pre	ne	najľahšie	naturalizovať	práve	tieto	skupiny.	Rasa	teda	
„nie	je	vrodený	koncept	...	V	prípade	absencie	kultúrneho	prostredia,	v	ktorom	je	základnou	dimenziou	politickej,	eko-
nomickej	a	kultúrnej	organizácie,	by	sa	ju	deti	nenaučili“	(Hirschfeld	2002:	623).	Rasa	je	teda	podľa	Hirschfelda	taký	
rozšírený	fenomén	preto,	lebo	je	ľahko	naučiteľným	konceptom	a	ľahko	naučiteľná	je	kvôli	vzťahu	samotnej	myšlienky	
rasy	a	špeciálnym	kognitívnym	modulom	riadiacim	poznanie	toho	druhu.
	 Deti	okolo	 troch	až	štyroch	rokov	však	rasu	vnímajú	 iba	ako	hociktorý	 iný	povrchový	znak	(postava,	dĺžka	
vlasov	atď.).	Esencialistické	uvažovanie	sa	objavuje	až	u	detí	okolo	piateho	až	šiesteho	roku,	nie	je	však	založené	na	
povrchových	vizuálnych	vstupoch,	ale	buduje	sa	na	základe	sociálno-politických	vzťahov,	podmienok	a	rôznych	ver-
bálnych	pripomienok	a	predsudkov,	pretože	práve	k	tomuto	je	detská	myseľ	vnímavá.	Nejde	teda	o	obyčajné	„videnie“	
alebo	metriku	pozornosti.	Kým	detská	pozornosť	nie	je	nejakým	spôsobom	vedená	alebo	upozornená,	deti	neusudzujú	
rasovo.	Detský	mechanizmus	tvorivo	hľadá	a	overuje	princípy	a	vstupy,	prostredníctvom	ktorých	získa	sociálnu	väzbu	
s	ostatnými	členmi	spoločnosti,	pretože	rasa	je	sociálnou	konštrukciou.	Dieťa	zovšeobecňuje	práve	na	základe	spätnej	
väzby	a	podľa	toho	si	vytvára	klasifikácie.	Kategorizácia	sa	teda	nedeje	na	základe	vizuálnych	znakov,	ale	na	základe	
vopred	vytvoreného	konceptu	–	najprv	sa	vytvára	predstava,	až	potom	dochádza	k	hodnoteniu	vstupov	z	okolia.	
	 Mojím	výskumným	cieľom	teda	bolo	preskúmať	a	porovnať	štruktúru	reprezentácii	a	poznatkov	o	rase	a	et-
nicite	u	detí	v	materskej	škole	vo	veku	päť	až	šesť	rokov	a	porovnať	ju	s	reprezentáciami	a	poznatkami	detí	na	druhom	
stupni	základnej	škole	vo	veku	dvanásť	až	trinásť	rokov.	Chcela	som	ukázať,	že	už	predškolské	deti	majú	konzistentnú	
intuitívnu	teóriu	spoločnosti	a	usudzujú	podľa	nej.

1.6.	Výskumné	hypotézy

Výskum	slúžil	na	overenie	týchto	hypotéz:
	 1.Usudzovanie	detí	o	rasových	a	etnických	klasifikáciách	je	konzistentné,	teda	detské	poznatky	a	detské	usud	
	 zovanie	sú	súvislé:	deti	odpovedajú	v	súlade	s	malým	súborom	základných	princípov,	ktoré	generalizujú	pri		
	 nových	úlohách.	Inak	povedané,	dieťa	dokáže	uplatniť	daný	princíp	v	hlavných	aj	kontrolných	otázkach.
	 2.V	tomto	usudzovaní	o	sociálnych	skupinách	vždy	prevláda	jediný	parameter	/	princíp	priraďovania	alebo		
	 identity,	ktorý	sa	deti	snažia	konzistentne	generalizovať.	Tento	princíp	sa	nazýva	„prirodzený	vzor“	(natural		
	 pattern).	Mojou	hypotézou	je,	že	v	našej	kultúre	bude	takýmto	„prirodzeným	vzorom“	farba	pleti.
	 3.Keď	sa	práve	tento	parameter	alebo	princíp	v	danej	konkrétnej	úlohe	nevyskytuje,	je	konzistentne	nah	-	 	
	 radený	iným	parametrom.	Inak	povedané,	ľudová	sociológia	detí	vždy	hľadá	a	aplikuje	nejaký	konzistentný		
	 princíp	usudzovania	a	na	jeho	základe	systematicky	generalizuje.	Deti	by	teda	nemali	odpovedať	tak,	že	keď		
	 parameter	farby	pleti	nebude	súčasťou	úlohy,	ich	odpovede	sa	stanú	náhodnými.
Týmto	 výskumom	 som	 v	 slovenských	 podmienkach	 chcela	 dokázať,	 že	 v	 doméne	 usudzovania	 o	 sociálnych	 sku-
pinách	deti	majú	konzistentné	usudzovanie	 a	uvažujú	na	 základe	 abstraktných	 intuitívnych	princípov,	ktoré	dokážu	
generalizovať.	
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  2. Štruktúra poznania detí o sociálnych klasifikáciách: popis metódy, prezentácia a analýza 
 empirických údajov.

	 Ako	už	bolo	spomenuté	v	predchádzajúcej	kapitole,	hlavným	výskumným	cieľom	tejto	práce	bolo	preskúmať	a	
porovnať	štruktúru	reprezentácií	a	poznatkov	o	rase	a	etnicite	u	detí	v	materskej	škole	vo	veku	medzi	piatym	a	šiestym	
rokom	a	porovnať	ju	s	reprezentáciami	a	poznatkami	detí	druhého	stupňa	základnej	školy	medzi	dvanástym	až	trinástym	
rokom.	Chcela	som	predovšetkým	zistiť,	ktoré	znaky	považujú	tieto	deti	za	kľúčové	a	rozhodujúce	pri	určovaní	rasovej	
a	etnickej	identity.	
	 Samotnému	výskumu	k	tejto	práci	predchádzal	predvýskum,	ktorý	slúžil	na	oboznámenie	pedagógov	a	rodičov	
s	výskumom	a	získanie	kvalifikovaných	súhlasov.	Výskum	mal	dve	súčasti:	priraďovací	test	a	test	identity.

2.1.	Priraďovací	test

	 Ak	chceme	zistiť,	ako	si	deti	organizujú	poznanie	a	vytvárajú	reprezentácie	o	rasovej	a	etnickej	identite,	jednou	
z	najvhodnejších	metód	je	priraďovací	test.	
	 Priraďovací	 test	 sa	 skladá	 z	 dvoch	 skupín	 otázok:	 hlavné	 otázky	 a	 kontrolné	 otázky.	Názvy	 hlavná	 a	 kon-
trolná	otázka	pritom	neznamenajú,	že	prvá	z	nich	je	dôležitejšia	alebo	nejakým	spôsobom	nadradená.	Ich	dôležitosť	v	
priraďovacom	teste	je	rovnaká	a	tieto	názvy	súvisia	iba	s	poradím,	v	akom	boli	deťom	predkladané.	V	tomto	teste	ide	o	
to,	že	respondent/dieťa	v	hlavnej	otázke	priraďuje	na	základe	realistických	fotografií	dieťa	k	vybranému	páru	rodičov,	
teda	rozhoduje	sa,	ku	ktorému	z	dvoch	párov	rodičov	dieťa	patrí.	Tieto	rodičovské	páry	zdieľajú	s	dieťaťom	určité	znaky	
tak,	že	daný	znak	má	iba	 jeden	pár	rodičov.	Táto	úloha	 testuje,	či	deti	konzistentne	rozoznajú	a	uprednostnia	určité	
znaky,	(napr.	jazyk,	farba	pleti,	typ	oblečenia)	pred	inými	znakmi.	Po	hlavnej	otázke	nasleduje	jej	obrátená,	kontrolná	
forma,	pri	ktorej	si	respondenti	vyberajú	z	dvoch	detí,	ktoré	priraďujú	k	jednému	páru	rodičov,	pričom	znaky	zostávajú	
rovnaké,	ako	v	hlavnej	úlohe.	Pokiaľ	deti	odpovedajú	konzistentne	v	súlade	s	uceleným	a	organizovaným	súborom	
poznatkov,	mali	by	priradiť	k	rodičovskému	páru	to	dieťa,	ktoré	s	ním	zdieľa	rovnaké	znaky,	ako	v	hlavnej	testovacej	
úlohe.	Na	výskum	boli	 teda	použité	realistické	fotografie	rodičov	a	detí.	Parametrami,	respektíve	premennými,	bolo	
rôzna	farba	pleti	(biela	vs.	čierna)	a	rôzne	typy	oblečenia		(obyčajné	oblečenie	vs.	etnicky	príznakové	oblečenie	-	kroj).	
Variantmi	farby	pleti	bola	biela	a	čierna	farba	pleti	preto,	 lebo	práve	tie	v	našich	podmienkach	predstavujú	výrazný	
rozdiel	vo	vzhľade	a	na	základe	toho,	ako	budú	alebo	nebudú	deti	zohľadňovať	tento	parameter	možno	zistiť	štruktúru	
a	existenciu	usudzovania	na	základe	rasových	parametrov.	Na	zistenie	miery	usudzovania	na	základe	etnických	parame-
trov	bolo	použité	bežné	každodenné	oblečenie	na	jednej	strane	a	etnicky	výrazné	oblečenie,	teda	kroj,	na	druhej	strane.	
	 Vo	svojej	pôvodnej	práci	som	testovala	aj	vplyv	jazyka,	avšak	jeho	vplyv	bol	dominantný	a	vždy	preferovaný	
pred	všetkými	ostatnými	parametrami.	Tento	fakt	je	však	prirodzený,	pretože	na	jazyk	ľudská	myseľ	používa	samo-
statný,	od	ľudovej	sociológie	nezávislý	a	dominantný	 jazykový	modul.	Jazyk	 je	preto	vždy	základný	identifikátor	v	
porovnaní	s	inými	znakmi.	Napríklad,	Kinzler	(2007)	uvádza	dva	druhy	argumentov,	prečo	je	jazyk	primárnym	identi-
fikátorom:	(1)	dôvody	vyplývajúce	z	evolúcie	a	(2)	esencialistické	tendencie.	Do	prvej	skupiny	patrí	fakt,	že	práve	jazyk	
poskytuje	deťom	ich	prvý	kontakt	so	sociálnym	svetom.	Už	novorodenci	rozlišujú	medzi	svojim	a	cudzím	jazykom,	
zatiaľ	čo	vizuálne	preferencie	sú	pozorované	až	u	trojročných	detí.	Rasa	navyše	nie	je	odveký	fenomén,	je	skôr	fenomé-
nom	modernej	doby	-	susediace	skupiny	sa	v	minulosti	od	seba	odlišovali	jazykom,	nie	rasou.	Práve	jazyk	bol	indikáto-
rom	členstva	v	skupine,	pretože	sa	vyvíjal	v	malom	priestore	a	čase.	
	 Do	druhej	skupiny	argumentov	vyplývajúcich	z	esencialistických	tendencií	patrí	fakt,	že	hlbšie	informácie	o	
človeku	si	vyvodíme	skôr	z	jeho	vnútorných	vlastností,	teda	skôr	z	toho,	ako	znie,	než	z	toho,	ako	vyzerá,	teda	z	jeho	
vonkajších	vlastností.	Kinzler	uvádza	príklad,	že	napríklad	aj	učitelia	si	vytvárajú	subjektívne	ohodnotenie	študentov	na	
základe	zvukových,	vrátane	jazykových	vnemov.	Sociálne	informácie	teda	prevažujú	nad	percepčnými	informáciami	v	
usmerňovaní	detského	usudzovania	založenom	na	gender	a	etnicite.	S	týmto	názorom	súhlasia	aj	Kanovský,	ktorý	tvrdí,	
že	ľudová	sociológia	nemôže	byť	založená	iba	na	lingvistických	rozdieloch	a	hoci	parameter	jazyk	je	silným	znakom	
pripisovania	skupinovej	identity,	nie	je	a	ani	nemôže	byť	reprezentovaný	ako	nevyhnutný	determinant	skupinovej	iden-
tity;	a	Hirschfeld,	podľa	ktorého	jazyk	nie	je	a	nemôže	byť	dôvodom,	prečo	sa	skupiny	vytvárajú	a	udržujú	pohromade.	
Jazyk	je	podľa	neho	skôr	funkciou,	a	nie	príčinou	skutočnosti,	že	sociálne	skupiny	existujú	a	udržujú	sa	pohromade	
(Hirschfeld	–	Kanovský,	osobná	komunikácia,	2008).
	 Keby	sme	chceli	pokračovať	v	presnom	skúmaní	úlohy	jazyka	pri	identifikovaní	sociálnej	identity,	museli	by	
sme	použiť	príklady	bilingválnych	rodín,	čo	nebolo	cieľom	tohto	výskumu	a	ani	jeho	formát	tomu	nebol	prispôsobený.	
Jazyk	môže	byť	veľmi	dôležitým	etnickým	a	rasovým	identifikátorom,	ale	vzhľadom	na	veľkú	rôznorodosť		
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etnických	a	 rasových	 skupín	a	veľmi	 rozšírené	prípady	bilingválnosti	 či	multilingválnosti,	nemôže	byť	principiálne	
základom	ľudovej	sociológie,	 teda	usudzovania	o	skupinách.	Preto	nebudem	v	tomto	článku	uvádzať	výsledky	s	 ja-
zykovými	úlohami	zo	svojej	pôvodnej	práce.
	 Obrázky	 boli	 roztriedené	 do	 zadaní	 podľa	 relevantných	 parametrov	 (kombinácie	 parametrov	 farba	 pleti	 a	
oblečenie)	a	v	každej	skupine	bolo	niekoľko	sérii	obrázkov	v	kombinácii	dva	páry	rodičov	a	jedno	dieťa;	a	dve	deti	a	
jeden	pár	rodičov.	Išlo	teda	o	zadávanie	otázok	na	princípe	forced	choice,	teda	otázok,	kde	existujú	len	dve	možnosti	a	
respondent	si	musí	jednu	z	nich	vybrať.	Práve	táto	metóda	umožňuje	najlepšie	testovať	konzistenciu	odpovedí.
	 Cieľom	výskumu	bolo	odpovedať	na	pomerne	diskutovanú	otázku,	či	majú	už	predškolské	deti	súvislý	systém	
predstáv	o	rase	a	etnicite	a	či	sa	 tieto	predstavy	zhodujú	s	predstavami	starších	detí	a	dospelých.	Aby	som	vylúčila	
možnosť,	že	odpovede	detí	budú	skreslené	tým,	že	sa	prvý	raz	stretnú	s	neznámymi	obrázkami	a	úlohami,	podrobila	som	
deti	štandardnej	metóde	habituácie:	deti	si	obrázky	dôkladne	prezreli,	mohli	si	ich	vziať,	pohrať	sa	s	nimi,	porozprávať	
sa	o	nich	alebo	povedať	k	nim	vlastné	postrehy.	Potom	bol	ku	každej	sérii	obrázkov	deťom	uvedený	príbeh,	ktorý	bol	
prístupný	ich	veku	a	skúsenostiam	z	každodenného	života	a	mal	v	deťoch	zároveň	vytvoriť	dojem,	že	ide	skutočne	o	
reálnych	ľudí	s	reálnymi	vzťahmi	medzi	sebou.	Používala	som	napríklad	nasledovné	príbehy,	ktoré	som	u	rôznych	detí	
rôzne	obmieňala	a	striedala:

	 1.Na	ihrisku	sa	hrajú	tieto	dve	deti	(ukázanie	obrázkov)	a	na	lavičke	sedia	títo	rodičia	(ukázanie	obrázku).	Títo		
	 rodičia	sa	neskôr	postavia	a	povedia:	„Poď,	už	musíme	ísť	domov.“	Ktoré	z	týchto	detí	k	nim	pribehne	a	pôjde		
	 s	nimi?	Ukáž	mi	ju	/	ho.
	 2.V	škôlke	sa	hrajú	dve	deti	(ukázanie	obrázkov)	a	čakajú	na	svojich	rodičov,	ktorí	ich	vezmú	domov.	Títo		
	 rodičia	prídu	ako	prví	(ukázanie	obrázku).	Čo	myslíš,	ktoré	z	týchto	detí	(ukázanie	obrázkov)	pôjde	s	nimi		
	 domov	–	ktoré	je	ich	syn	/	dcéra?	Ukáž	mi	ju	/	ho.
	 3.V	obchode	si	toto	dievčatko	/	chlapček	(ukázanie	obrázku)	vyberá	sladkosť.	Vyberie	si	lízatko,	a	chce		 	
	 požiadať	rodičov,	aby	mu	ho	kúpili.	Ku	ktorým	z	týchto	rodičov	(ukázanie	obrázkov)	pribehne	–	ktorí	sú	jeho		
	 mamička	a	otecko?	Ukáž	mi	ich.
	 4.Toto	dievčatko	/	chlapec	(ukázanie	obrázkov)	je	s	rodičmi	na	návšteve	a	chcel	/	-a	by	už	ísť	domov,	preto	im		
	 to	ide	povedať.	Čo	myslíš,	ktorí	sú	jeho	mamina	a	ocino	–	ktorému	z	týchto	dvoch	párov	(ukázanie	obrázkov)		
	 to	príde	povedať?	Ukáž	mi	ich.

Každé	dieťa	videlo	celkovo	osem	sérií	obrázkov	a	odpovedalo	na	dvanásť	otázok	podľa	parametrov,	ktoré	považovalo	
za	relevantné.
Otázky	boli	rozdelené	do	dvoch	skupín:

	 A.	výskumné	otázky	s	jedným	parametrom	–	otázky,	v	ktorých	bol	použitý	iba	jediný	parameter	(farba	pleti		
	 alebo	etnicky	výrazné	oblečenie),	a	zisťovalo	sa,	či	budú	deti	formulovať	svoje	odpovede	práve	na	základe		
	 tohto	jediného	parametra	(priraďovanie	detí	a	rodičov	na	základe	rovnakej	farby	pleti	alebo	oblečenia	),	teda		
	 či	ho	deti	spoľahlivo	rozoznajú.
	 B.	výskumné	otázky	s	dvoma	parametrami	–	otázky,	v	ktorých	boli	použité	dva	parametre	(kombinácie	farba		
	 pleti	a	oblečenie).	Tieto	otázky	slúžili	na	overenie	odpovedí	na	výskumné	otázky	s	jedným	parametrom,	teda		
	 na	overenie	toho,	či	skutočne	v	usudzovaní	o	rasovej	alebo	etnickej	identite	prevažuje	daný	parameter	alebo		
	 môže	byť	prekrytý	prítomnosťou	iného	parametra.	Výskumné	otázky	s	dvoma	parametrami	mali	teda	preveriť,		
	 či	je	detské	usudzovanie	skutočne	konzistentné	a	či	deti	dokážu	generalizovať	svoje	úsudky.

Rozhovory	sa	konali	formou	poloformálneho	a	neformálneho	interview,	pričom	každé	dieťa	odpovedalo	po	jednom,	a	
výsledky	boli	zaznačované	do	tabuliek.	
	 Pomocou	tejto	metodiky	som	overila,	ktoré	parametre	sú	rozhodujúce	pri	rozhodovaní	o	rasových	a	etnických	
klasifikáciách	u	detí	a	či	ich	systematicky	a	konzistentne	využívajú,	respektíve	akým	znakom	dávajú	pri	takomto	usud-
zovaní	prednosť.
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2.2.	Výsledky	výskumu	
2.2.1.	Parameter	farba	pleti:	výsledky	a	diskusia

Zadanie	1A:		 Rodičia	–	Čierni	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Rodičia	–	Bieli	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Čierne	–	Obyčajné	oblečenie
Úloha:		Priraď	dieťa	k	rodičom.
Tabuľka	1

 

1A Dieťa - Čierne 
 Bieli Čierni 

MŠ 0 21 
ZŠ 0 21 

  

Zadanie	2B:		 Dieťa	–	Biele	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Čierne	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Rodičia	–	Bieli	–	Obyčajné	oblečenie
Úloha:	Priraď	rodičov	k	dieťaťu.
Tabuľka	2

 

1B Rodičia - Bieli 
 Biele Čierne 

MŠ 21 0 
ZŠ 21 0 

Diskusia	1A,	1B:	Vidíme,	že	farba	pleti,	pokiaľ	je	jediným	parametrom,	je	štatisticky	veľmi	významným	identifikáto-
rom	(p<0,001;	n=21),	ktorý	používajú	deti	predškolského	aj	školského	veku	konzistentne	a	systematicky.	Ukazuje	sa	
teda,	že	deti	vždy	hľadajú	nejaký	princíp,	podľa	ktorého	usudzujú	o	rasovej	a	etnickej	príslušnosti.	Tieto	úlohy	mali	
ukázať,	že	predškolské	deti	veľmi	spoľahlivo	rozoznávajú	farbu	pleti	ako	rasový	znak.	K	tomu	sa	vrátim	v	Závere.

2.2.2.	Parameter	etnicky	príznakové	oblečenie:	výsledky	a	diskusia

Zadanie	2A:		 Rodičia	–	Bieli	–	Kroj
	 	 Rodičia	–	Bieli	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Biele	–	Kroj
Úloha:	Priraď	dieťa	k	rodičom.
Tabuľka	3

 

2A Dieťa - Kroj 
 Kroj Obyčajné obl. 
MŠ 20 1 
ZŠ 21 0 
      
Zadanie	2B:		 Dieťa	–	Biele	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Biele	–	Kroj
	 	 Rodičia	–	Bieli	–	Kroj
Úloha:	Priraď	rodičov	k	dieťaťu.
Tabuľka	4

2B Rodičia - Kroj 
 Kroj Obyčajné obl. 
MŠ 1 20 
ZŠ 0 21 

Diskusia	2A,	2B:	Už	u	detí	vo	veku	päť	až	šesť	rokov	vidno,	že	dokážu	používať	aj	znaky	etnických	klasifikácií	a	sys-
tematicky	usudzovať	podľa	nich.	Ak	je	etnicky	príznakové	oblečenie	jediným	parametrom	v	úlohách,
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	dokáže	štatisticky	veľmi	významne	ovplyvniť	ich	usudzovanie	v	úlohách	priraďovania	dieťaťa	k	rodičom,	rovnako	
aj	 v	 úlohách	priraďovania	 rodičov	k	dieťaťu	 (v	oboch	úlohách	p<	0,001;	 n=21).	V	prípade	dvanásťročných	detí	 je	
výsledok	 podobný	 –	 ak	 je	 etnicky	 príznakové	 oblečenie	 jediným	 parametrom	 v	 úlohách,	 práve	 tento	 parameter	 sa	
stáva	 štatisticky	veľmi	významným	 (v	oboch	prípadoch	p<	0,001;	 n=21)	 a	 rozhodujúcim	pri	 ich	usudzovaní.	Tieto	
výsledky	opäť	potvrdzujú	hypotézu	hľadania	princípu	alebo	vzoru.	Za	určitých	podmienok	je	teda	aj	etnicky	príznakové	
oblečenie	preferovaný	znak.	Zdá	sa	teda,	že	farba	pleti,	teda	rasové	klasifikácie,	predstavuje	akýsi	„prirodzený	vzor“,	no	
už	detí	predškolského	veku	si	začínajú	všímať	aj	iné	príznaky	sociálnej	skupiny.	Samozrejme,	tieto	výsledky	by	sa	dali	
interpretovať	aj	inak:	dalo	by	sa	namietnuť,	že	deti	jednoducho	preferovali	etnicky	príznakové	oblečenie	preto,	lebo	je	
vizuálne	príťažlivé,	teda	na	základe	povrchovej	podobnosti.	Práve	to	je	dôvodom,	prečo	musia	byť	tieto	priraďovacie	
testy	doplnené	testom	identity,	aby	sme	mali	istotu,	ktorý	vzor	skutočne	prevláda.	Výsledky	však	jednoznačne	ukazujú,	
že	deti	už	v	predškolskom	veku	výrazne	preferujú	akýkoľvek	vzor,	nielen	farbu	pleti.

2.2.3.Kombinácia	parametrov	farba	pleti	a	etnicky	príznakové	oblečenie:	výsledky	a	diskusia

Zadanie	3A:		 Rodičia	–	Bieli	–	Kroj
	 	 Rodičia	–	Čierni	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Čierne	–	Kroj
Úloha:	 	Priraď	dieťa	k	rodičom.
Tabuľka	5

 

3A Dieťa - Čierne - Kroj 
 Bieli – Kroj Čierni - Ob. obl. 
MŠ 5 16 
ZŠ 13 8 

Zadanie	3B:		 Dieťa	–	Biele	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Čierne	–	Kroj
	 	 Rodičia	–	Bieli	–	Kroj
Úloha:	 	Priraď	rodičov	k	dieťaťu.
Tabuľka	6

 

3B Rodičia - Bieli - Kroj 
  Biele - Ob. obl. Čierne - Kroj 
MŠ 10 11 
ZŠ 5 16 

Diskusia	3A,	3B:	Ak	do	úloh	s	parametrom	farby	pleti	zapojíme	parameter	etnicky	príznakové	oblečenie,	zistíme,	že	
tento	parameter	ovplyvňuje	usudzovanie	tak	detí	v	materskej	škole,	ako	aj	na	základnej	škole.	V	materskej	škole	vedie	
jeho	zaradenie	pri	priraďovaní	dieťaťa	k	rodičom	k	náhodnému	výsledku,	čiže	deti	sú	zmätené	a	usudzujú	pri	kontrol-
nom	zadaní	nekonzistentne	v	porovnaní	s	hlavnou	otázkou,	v	ktorej	štatisticky	významne	preferujú	farbu	pleti	(p<0,02;	
n=21).	Deti	na	základnej	škole	 tiež	usudzujú	nekonzistentne,	aj	keď	s	 iným	vzorom	ako	deti	v	materskej	škole.	Pri	
priraďovaní	dieťaťa	k	rodičom	s	nízkou	mierou	štatistickej	významnosti	(p<0,275;	n=21)	preferujú	farbu	pleti,	naproti	
tomu	pri	kontrolnej	úlohe	štatisticky	významne	(p<0,02;	n=21)	preferujú	etnicky	príznakové	oblečenie.	Dôvody,	prečo	
kroj	tak	významne	zasahuje	do	usudzovania	detí,	môžu	byť	dva:	
	 a)	Buď	u	detí	prevláda	usudzovanie	na	základe	vonkajších	parametrov,	teda	pri	výskyte	výrazných	parame	
	 trov	je	esencialistické	uvažovanie	zmätené	a	prekryté	percepciou.	Všeobecnou	námietkou	proti	celému		 	
	 formátu	a	dizajnu	tohto	výskumu	teda	môže	byť	to,	že	vo	všetkých	detských	odpovediach	môže	ísť	len	o		 	
	 priraďovanie	na	základe	vizuálnej	podobnosti,	a	to	tak	v	prípade	farby	pleti,	ako	aj	farby	a	štýlu	oblečenia.		
	 Inak	povedané,	deti	by	si	vôbec	nemuseli	predstavovať,	že	deti	a	dospelí	na	obrázku	skutočne	zdieľajú	niečo		
	 ako	„esenciu“,	teda	že	sú	takými,	akými	sú,	na	základe	niečoho	„vnútorného“,	čo	sa	prenáša	z		 	 	
	 generácie	na	generáciu	buď	vrodenosťou,	alebo	výchovou.	Rovnaké	výsledky	by	sa	totiž	dali	dosiahnuť	na		
	 základe	zohľadňovania	podobnosti,	a	to	aj	bez	psychologického	a	kultúrneho	esencializmu.
	 b)	Alebo	v	tomto	prípade	podľa	uvažovania	detí	nejde	len	o	povrchové	parametre,	ale	o	hĺbkové	parametre,	
	 teda	esencialistické	etnické	klasifikácie.	
Podľa	hypotéz	by	však	deti	mali	konzistentne	a	systematicky	preferovať	jeden	parameter,	a	to	nie	na	základe
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povrchových	podobností.	Ak	to	dokážu,	môžeme	usúdiť,	že	už	deti	vo	veku	okolo	šiesteho	roku	sú	schopné	general-
izácie,	ktorá	nie	je	založená	na	vnímaní	povrchových	vlastností	(pri	výskyte	dvoch	výrazných	parametrov	v	zadaných	
úlohách	by	jeden	z	nich	mal	byť	dominantným	princípom	usudzovania	a	generalizácie	bez	toho,	aby	druhý	parameter	
výrazne	ovplyvňoval	alebo	menil	usudzovanie).	Na	dokázanie	 takejto	hypotézy	 je	potrebný	ešte	ďalší	 test,	a	 to	 test	
identity.

2.3.	Test	identity

	 Test	identity	spočíva	v	tom,	že	deťom	sa	obrázky	prezentujú	tak,	že	osoby	na	nich	sú	vydávané	za	jednu	a	tú	
istú	osobu	v	rôznom	veku.	V	prípade,	že	deti	budú	konzistentne	a	systematicky	usudzovať	podľa	prirodzeného	vzoru	
aj	v	teste	identity,	možno	tieto	výsledky	považovať	za	produkty	konzistentného	mechanizmu,	systematizujúceho	usud-
zovanie	o	rasových	a	etnických	klasifikáciách	u	detí	predškolského	a	školského	veku.	Inak	povedané,	napriek	tomu,	
že	pri	priraďovacích	úlohách	môžu	byť	v	niektorých	prípadoch	 (konflikt	medzi	 farbou	pleti	a	etnicky	príznakovým	
oblečením)	deti	zmätené,	v	prípade,	že	platia	výskumné	hypotézy,	deti	by	mali	pri	teste	identity	usudzovať	konzistentne.	
Problém	spočíva	v	tom,	že	pri	priraďovaní	nemôže	ísť	o	rovnakú	osobu:	teda	dieťa	by	mohlo	usudzovať	tak,	že	rodičia	
patria	k	dieťaťu	preto,	 lebo	zdieľajú	určitý	 znak,	 a	nie	preto,	 lebo	 tento	 znak	 je	 iba	vonkajším	prejavom	spoločnej	
vnútornej	identity.	Takže	výsledky	by	boli	rovnaké,	či	dieťa	zapojí	predstavu	identity	a	usudzuje	podľa	„prirodzeného	
vzoru“,	alebo	nezapojí	takúto	predstavu	identity	a	usudzuje	podľa	povrchových	podobností	–	dokonca	môže	usudzovať	
podľa	povrchových	podobností	pri	rozoznávaní	a	priraďovaní	aj	vtedy,	keď	má	predstavu	identity	vo	vzťahu	dieťa	-	
rodič.	Môže	ju	mať,	ale	pri	rozoznávaní	nezapojiť.	Dá	sa	to	povedať	aj	tak,	že	rozoznávanie	a	priraďovanie	samotné	
nemusí testovať	 a	 byť	 relevantné	 pre	 rozoznávanie	 a	 priraďovanie	na základe identity	 –	 dieťa	môže	 jednoducho	
pochopiť	úlohu	tak,	že	zadávateľovi	ide	o	zistenie,	kto	vlastne	patrí	ku	komu	na	základe	vonkajšej	podobnosti,	a	nie	
o	zistenie,	kto	patrí	ku	komu	na	základe	identity.	Dieťa	môže	konzistentne	riešiť	priraďovanie	tak,	že	síce	nájde	ne-
jaký	princíp,	ale	nemusí	si	predstavovať,	že	ide	o	skutočný	vzťah	rodič	-	dieťa.	Čiže	je	zrejmé,	že	na	rozoznávacie	a	
priraďovacie	úlohy	sa	dá	konzistentne	a	systematicky	odpovedať	s	použitím	jednotného	princípu,	ktorý	však	môže	byť	
povrchový	a	netýkať	sa	toho,	či	je	priraďované	dieťa	skutočne	dieťaťom	daných	rodičov.	
	 V	prípade	testu	identity	ide	takisto	o	priraďovanie	na	základe	realistických	fotografií,	tento	krát	však	boli	deťom	
predkladané	ako	hlavná	úloha	obrázky	dvoch	malých	detí	rovnakého	pohlavia	a	jedného	dospelého	toho	istého	pohla-
via,	a	ako	kontrolná	úloha	dva	obrázky	dospelých	jedného	pohlavia	a	jeden	obrázok	dieťaťa	toho	istého	pohlavia.	Tieto	
obrázky	boli	rozdelené	do	zadaní	podľa	relevantných	parametrov	(kombinácie	parametrov	farba	pleti	a	etnicky	prízna-
kové	oblečenie	–	kroj)	a	v	každej	skupine	boli	dve	série	obrázkov	v	kombinácii	dvaja	dospelí	a	jedno	dieťa	v	jednej	
skupine;	a	dve	deti	a	jeden	dospelý	v	druhej	skupine.	Parametrami	v	tomto	prípade	boli	farba	pleti	(biela	vs.	čierna)	a	
rôzne	typy	oblečenia	(obyčajné	oblečenie	vs.	etnicky	príznakové	oblečenie	–	kroj).	Ide	tu	teda	o	overenie	zistenej	miery	
usudzovania	na	základe	rasových	a	etnických	parametrov.	V	tomto	prípade	sa	však	deťom	obrázky	prezentujú	tak,	že	
osoby	na	nich	(konkrétne	jeden	dospelý	a	jedno	dieťa)	sú	vydávané	za	jednu	a	tú	istú	osobu	v	rôznom	veku.	Aj	v	tomto	
prípade	prebehla	habituácia	obrázkov,	deti	sa	opäť	mohli	s	obrázkami	oboznámiť,	pohrať,	spýtať	sa	na	ne	a	takisto,	ako	
v	predchádzajúcom	teste	im	bol	o	týchto	postavách	rozpovedaný	krátky	príbeh.	Varianty	príbehov	boli	nasledovné:
	 1.Táto	teta	(ukázanie	obrázku)	si	pozerá	svoje	fotky,	na	ktorých	je,	keď	bola	ešte	malá.	Čo	myslíš,	ktorá	z			
	 týchto	fotografií	(ukázanie	obrázkov)	je	ona,	keď	bola	malým	dievčatkom?	Ukáž	mi	ju.
	 2.Táto	teta	(ukázanie	obrázku)	spomína,	ako	sa	hrávala	so	svojimi	kamarátmi,	keď	bola	malá.	Čo	myslíš,	ako		
	 vtedy	vyzerala?	(ukázanie	obrázkov)	Ukáž	mi	ju.
	 3.Toto	dievčatko	(ukázanie	obrázku)	si	predstavuje,	ako	bude	vyzerať,	keď	vyrastie.	Čo	myslíš,	ako	bude			
	 vyzerať?	(ukázanie	obrázkov)	Ukáž	mi	ho.
	 4.Čo	myslíš,	ako	bude	vyzerať	toto	dievčatko	(ukázanie	obrázku),	keď	bude	veľké	a	bude	chodiť	do	práce?		
	 (ukázanie	obrázkov)	Ukáž	mi	ho.	
Otázky	sa	opäť	zadávali	podľa	spomínaného	princípu	forced	choice,	kde	existujú	iba	dve	možnosti	a	 	respondent	si	
vyberá	jednu	z	nich.
	 Rovnako	ako	predchádzajúci	priraďovací	test,	aj	test	identity	má	svoju	kontrolnú	formu,	pri	ktorej	deti	vyberajú	
jedno	z	dvoch	detí	a	priraďujú	ho	k	dospelému.	
	 	prípade,	že	deti	odpovedajú	konzistentne,	mali	by	k	dospelému	priradiť	to	dieťa,	ktoré	sn	ím	zdieľa	rovnaké	
znaky,	ako	v	hlavnej	úlohe.	
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2.3.1.	Výsledky	a	diskusia	k	testu	identity

Zadanie	4A:		 Dieťa	–	Čierne	–	Kroj
	 	 Dieťa	–	Biele	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dospelý	–	Biely	–	Kroj
Úloha:	 Ako	vyzeral	tento	dospelý,	keď	bol	dieťaťom?
Tabuľka	7

 

4A Dospelý - Biely - Kroj 
  Biele - Ob. Obl. Čierne - Kroj 
MŠ 19 2 
ZŠ 19 2 

Zadanie	4B:		 Dospelý	–	Biely	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dospelý	–	Čierny	–	Kroj
	 	 Dieťa	–	Biele	–	Kroj
Úloha:	 Ako	bude	vyzerať	toto	dieťa,	keď	vyrastie?
Tabuľka	8

 

4B Dieťa - Biele - Kroj 
  Biely - Ob. obl. Čierny - Kroj 
MŠ 18 3 
ZŠ 17 4 

Zadanie	4C:		 Dieťa	–	Čierne	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dieťa	–	Biele	–	Kroj
	 	 Dospelý	–	Čierny	–	Kroj
Úloha:	 Ako	vyzeral	tento	dospelý,	keď	bol	dieťaťom?
Tabuľka	9

 

4C Dospelý - Čierny - Kroj 
  Biele – Kroj Čierne - Ob. obl. 
MŠ 6 15 
ZŠ 2 19 

Zadanie	4D:	Dospelý	–	Čierny	–	Obyčajné	oblečenie
	 	 Dospelý	–	Biely	–	Kroj
	 	 Dieťa	–	Čierne	–	Kroj
Úloha:	 Ako	bude	vyzerať	toto	dieťa,	keď	vyrastie?
Tabuľka	10

 

4D Dieťa - Čierne - Kroj 
  Biely - Kroj Čierny - Ob. obl. 
MŠ 8 13 
ZŠ 1 20 

Diskusia k testu identity:	Výsledky	testu	identity,	ktoré	všetky	boli	veľmi	štatisticky	významné	(p<0,05;	n=21)	s	výnimk-
ou	jedného,	ktorý	bol	menej	štatisticky	významný,	(p<0,28;	n=21)	potvrdili	hypotézu,	že	v	uvažovaní	o	rasových	a	et-
nických	klasifikáciách	existuje	prirodzený	vzor,	ktorým	je	v	našej	kultúre	farba	pleti.	
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 3. Záver

	 Najdôležitejšie	pri	overení	hypotéz	bolo	preskúmať	vplyv	farby	pleti	a	etnického	oblečenia:	existuje	práve	v	
týchto	prípadoch	niečo,	ako	„prirodzený	vzor“,	 teda	dominancia	farby	pleti	už	u	predškolských	detí,	alebo	sa	usud-
zovanie	detí	o	ľudských	skupinách	môže	konzistentne	zamerať	aj	na	 iné	parametre?	Alebo	predškolské	deti	nemajú	
ešte	nijaký	vzor	pri	usudzovaní?	Inak	povedané,	ak	je	farba	pleti	akýmsi	„prirodzeným	vzorom“,	po	ktorom	deti	siahnu	
vždy,	nemali	by	iné	parametre	(napríklad	odev,	hoci	aj	výrazný)	viesť	k	niečomu	viac,	než	len	k	náhodnosti	odpovedí:	
deti	by	mohli	byť	zmätené	a	odpovedať	náhodne,	no	len	v	priraďovacom	teste,	avšak	pokiaľ	je	farba	pleti	„prirodzeným	
vzorom“,	nemali	by	konzistentne	a	systematicky	preferovať	iný	parameter	v	testoch	identity.	
	 Z	výsledkov	výskumu	je	vidieť,	že	už	deti	v	predškolskom	veku,	päť	až	šesť	rokov,	majú	konzistentnú	a	ab-
straktnú	teóriu	identity	a	neusudzujú	náhodne	alebo	na	základe	povrchových	(napríklad	iba	vizuálne	výrazných)	znakov.	
Teda	do	 ich	 spôsobu	usudzovania	môžu	vstúpiť	 len	určité	parametre,	 nie	ktorékoľvek.	Potvrdenie	 alebo	vyvrátenie	
vyššie	uvedených	hypotéz	umožnilo	dôkladne	preskúmať	štruktúru	intuitívneho	poznania	detí	v	slovenskom	urbánnom	
prostredí.	
	 Nadväzujúc	na	výskum	Lawrence	A.	Hirschfelda	 (1996,	2002),	ako	aj	ďalších	antropológov	a	psychológov	
(Astuti,	Solomon,	Carey:	2004;	Gil-White:	2002;	Kanovský:	2007)	som	vykonala	výskum	s	21	predškolákmi	(vek	5	–	6	
rokov)	ako	výskumnou	skupinou	a	21	školákmi	druhého	stupňa	základnej	školy	(vek	12	–	13	rokov)	ako	kontrolnou	
skupinou.	Pokiaľ	ide	o	horeuvedené	hypotézy,	po	analýze	údajov	som	dospela	k	nasledujúcim	záverom,	ktoré	umožňujú	
dôkladne	preskúmať	štruktúru	intuitívneho	poznania	detí	v	slovenskom	urbánnom	prostredí:
 

	 Záverom	môžeme	považovať	za	definitívne	potvrdené,	že	už	predškolské	deti	majú	konzistentnú	intuitívnu	
teóriu	spoločnosti	so	svojou	vlastnou	štruktúrou.	
	 Na	tomto	mieste	by	som	sa	rada	vyjadrila	k	možným	otvoreným	otázkam	a	ďalším	produktívnym	smerom	
výskumu.	V	tomto	výskume	som	totiž	nepreskúmala,	čo	sa	deje	s	určitou	klasifikáciou	(napríklad	etnickou),	keď	ju	
prekrýva	iná	klasifikácia	(napríklad	rasová),	pretože	predmetom	skúmania	bolo	zistenie	dominantných	znakov,	teda	
existencia	„prirodzeného	vzoru“:	je	zrejmé,	že	v	našej	kultúre	je	dominantnejším	vzorom	farba	pleti,	teda	rasové	kla-
sifikácie.	To	nepopiera	existenciu	a	dôležitosť	etnických	klasifikácií,	ale	ich	štruktúra	sa	v	našej	kultúre	musí	skúmať	
prostredníctvom	odlišných	parametrov	–	takých,	pri	ktorých	sú	predmetom	výskumu	práve	rôzne	znaky	
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1.	Usudzovanie	detí	o	rasových	a	etnických	klasifikáciách	je	skutočne	konzistentné,	poznatky	detí	a	ich	usud-
zovanie	je	štrukturálne	súvislé	a	deti	naozaj	odpovedajú	v	súlade	s	malým	súborom	základných	princípov,	ktoré	
sú	schopné	generalizovať	pri	nových	úlohách,	s	ktorými	sa	doposiaľ	nestretli.	Deti	dokázali	uplatniť	príslušný	
princíp	pri	hlavných,	aj	kontrolných	úlohách,	a	to	systematickým	spôsobom.	Keď	bolo	jediným	parametrom	
etnicky	príznakové	oblečenie,	deti	tento	parameter	spoľahlivo	rozoznávali	a	formulovali	odpovede	na	základe	
neho.	Keď	bola	jediným	parametrom	farba	pleti,	deti	ju	tiež	dokázali	rozoznať	a	generalizovať	na	jej	základe	
svoje	úsudky.	Ukázalo	sa	však,	že	priraďovacie	testy	(teda	úlohy,	spočívajúce	v	priradení	dieťaťa	alebo	detí	
k	 rodičom	podľa	 určitých	 znakov),	 ktoré	 sú	 dôležitou	metodikou	 v	 sociálnej	 psychológii	 a	 aj	 v	 niektorých	
antropologických	výskumoch,	nie	sú	najvhodnejšou	a	rozhodne	nemôžu	byť	jedinou	metódou	na	potvrdenie	či	
vyvrátenie	tejto	hypotézy	–	musia	byť	doplnené	inými	druhmi	testov.	Problém	je	v	tom,	že	pri	priraďovacích	
testoch	dieťa	môže	systematicky	priraďovať	podľa	niektorého	z	parametrov,	ale	nemusí	usudzovať	o	rodičoch	a	
deťoch	ako	o	zdieľajúcich	nejakú	esenciu:	zo	systematického	priradenia	ešte	nevyplýva,	že	dieťa	ho	vykonáva	
nie	na	základe	generalizácie	perceptívnych	údajov,	ale	na	základe	predpokladu	zdieľanej	esenciálnej	identity	
medzi	rodičmi	a	deťmi.	Je	teda	potrebné	doplniť	priraďovacie	testy	tzv.	testom	identity,	keď	sa	deťom	zadajú	
úlohy	tak,	že	ide	o	jednu	a	tú	istú	osobu	v	rôznych	časových	obdobiach.
2.	V	usudzovaní	o	skupinách	vždy	prevláda	iba	jediný	parameter	(jediný	princíp	priraďovania	identity),	ktorý	
deti	konzistentne	generalizujú.	Tento	princíp	sa	nazýva	prirodzený	vzor	(natural	pattern).	Potvrdila	sa	hypotéza,	
že	v	našej	kultúre	je	týmto	prirodzeným	vzorom	farba	pleti.	Pokiaľ	farba	pleti	bola	v	konflikte	s	parametrom	
etnicky	výrazného	oblečenia,	vždy	v	usudzovaní	prevládla.	Pri	teste	identity	sa	jasne	preukázala	výlučná	domi-
nancia	tohto	vzoru.	V	odpovediach	detí	tento	parameter	vždy	prevládol	a	deti	formulovali	svoje	odpovede	len	
a	výhradne	na	jeho	základe.
3.	Keď	sa	v	danej	úlohe	tento	parameter	(prirodzený	vzor,	farba	pleti	v	našom	prípade)	nevyskytuje,	deti	ho	
konzistentne	nahradia	iným	parametrom.	Ľudová	sociológia	detí	teda	vždy	hľadá	a	aplikuje	nejaký	konzistentný	
princíp	 usudzovania	 a	 na	 jeho	 základe	 systematicky	 generalizuje.	Ak	parameter	 farby	 pleti	 nie	 je	 súčasťou	
úlohy,	odpovede	detí	nie	sú	náhodné,	ale	konzistentné	na	základe	iného	parametra,	v	našom	prípade	etnicky	
príznakového	oblečenia.
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etnickej	identity	a	nie	sú	v	konflikte	alebo	prekryté	rasovými	klasifikáciami.	Zároveň	je	potrebné	porovnať	výsledky	
týchto	výskumov	s	výskumami	v	odlišných	kultúrach
	 Námietkou	by	mohlo	byť,	že	šírenie	reprezentácií	ovplyvňujú	rôzne	sociálne,	politické	či	ekonomické	pod-
mienky	a	prostredia,	v	ktorých	dieťa	vyrastá.	Toto	je	nepochybne	pravda,	avšak	aby	sme	mohli	skúmať	tieto	vplyvy,	je	
potrebné	preskúmať	najprv	predstavy	samotné	a	ich	štruktúru,	až	potom	možno	skúmať,	čo	a	ako	ich	ovplyvňuje.	
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Abstrakt: 

	 Tento	príspevok	prináša	záznam	z	pozorovania	priebehu	volieb	prezidenta	SR	2009	z	pohľadu	člena	volebnej	
komisie	.	Nerieši	osoby	kandidátov,	ani	prezidentskú	kampaň.	Nebudem	prezentovať	svoje	politické	názory,	aj	keď	sa	
nimi	netajím.	V	príspevku	ponúkam	výlučne	svoje	vlastné	pozorovania.	Sledovala	som	volebnú	komisiu,	voličov,	ale	
hlavne	neštandartné	situácie.	Vyvodenie	záverov	z	pozorovania	prenechávam	na	čitateľovi.	

Deň	D	–	prvý	pokus

	 „...	príďte	na	piatu.“	Tak	to	povedali	na	informačnom	stretnutí	volebných	komisií.	Nastavila	som	si	budík	na	
nekresťansky	skorú	hodinu	a	horko	ťažko	som	dorazila	5:10.	Brána	zavretá,	pred	ňou	stojí	asi	desať	ľudí.	Školník	v	
„nálade“	a	v	alkoholovom	opare	otvára	bránu.	Niekde	je	však	problém,	asi	sa	nevie	trafiť	kľúčom.	Keď	sa	to	konečne	
podarí,	rozchádzame	sa	do	svojich	tried.	Zisťujem,	že	z	môjho	okrsku	som	tu	iba	ja	a	zapisovateľka,	tak	spolu	vylepu-
jeme	šípky	a	zoznamy.	Ja	blbá,	blbá,	blbá.	Mala	som	spať	do	piatej.	Nemáme	zvoleného	predsedu	ani	podpredsedu,	
nevďačné	to	úlohy,	ktoré	sa	ostrieľaní	členovia	snažia	zvaliť	na	nováčikov.	Jedno	je	isté,	urobím	čokoľvek,	aby	som	sa	
týmto	funkciám	vyhla.	Každých	15	minút	sa	v	triede	zastavujú	dvaja	policajti	v	uniformách,	aby	predseda,	ktorý	zatiaľ	
nejestvuje,	podpísal	nejaké	papiere.	O	šiestej	prichádza	ďalšia	členka	komisie	a	snaží	sa	ma	presvedčiť	o	tom,	že	byť	
predsedom	je	fajn.	Ja	však	viem,	že		nie	je.	Prichádzajú	policajti	a	tlak	zapisovateľky	a	ďalšej	členky	komisie	na	moju	
osobu	prijať	túto	zodpovednú	a	absolútne	neocenenú	funkciu,	sa	stupňuje.	Márne.	Vyhováram	sa,	že	nemám	dostatok	
skúseností	a	že	vlastne	ani	nie	sme	uznášania	schopní	a	teda	si	nemôžeme	zvoliť	predsedu.	
	 Miestnosť,	v	ktorej	máme	stráviť	celý	deň,	je	školská	trieda.	Štyri	lavice	sme	dali	do	jedného	radu	pod	okná,	
ktoré	sú	hneď	oproti	dverám.	
	 O	pol	siedmej	prichádzajú	zvyšní	členovia,	s	výnimkou	jednej	mladej	slečny.	Nedvíha	telefón	a	nikto	nevie,	
čo	s	ňou	je.	Predsedníčka	–	a	nie	som	to	ja	–	ju	škrtá	zo	zoznamu.	Pripravujeme	kôpky	–	voličské	zoznamy,	zoznam	na	
voličské	preukazy,	obálky	a	hlasovacie	lístky	so	siedmimi	kandidátmi.
	 Sedem	hodín,	volebné	miestnosti	sa	otvárajú.	V	tom	okamihu	vstupuje	starý	pán	a	teší	sa,	že	je	prvý.	Odvolí	a	
odšuchtá	sa	preč.	Asi	tri	minúty	po	ňom	vchádza	iný	starý	pán	a	tiež	sa	teší,	že	je	určite	prvý	–	skutočnosť	ho	sklamala.	
Byť	druhým	nie	je	terno.	Doobeda	je	volebná	miestnosť	navštevovaná	prevažne	dôchodcami	a	maminami	s	bábami	v	
kočíkoch.	Škola	nie	je	bezbariérová	a	tak	ochotne	vynášame	a	znášame	kočíky	hore	dolu	po	schodoch.	
	 Niečo	 po	 pol	 desiatej	 prichádza	 nezvestná	 členka	 komisie	 a	 rozpráva	 svoj	 príbeh;	 cestovala	 zo	 zahraničia,	
a	 nestihla	 autobus,	 tak	 išla	 vlakom	 ,	 ale	 ten	 predstavte	 si...	 Predsedníčka	 komisie	 jej	 oznámi,	 že	môže	 ísť	 domov,	
pretože	už	ju	aj	tak	škrtli	zo	zoznamu.	Dievčina	vyzerá	najskôr	šokovaná,	potom	nahnevaná.	S	trasľavým	hlasom	vy-
rozpráva	príbeh	o	svojom	cestovaní	ešte	raz.	Márne.	Tak	sa	dievčina	zdvihne	a	celý	príbeh	o	svojej	strastiplnej	ceste	
ide	vyrozprávať	zapisovateľke	aj	pracovníčke	MÚ	a	tí	nakoniec	dotlačia	predsedníčku,	aby	slečnu	vzala.	Slečna	sedí	a	
dokola	rozpráva	príbeh	svojej	cesty.	
	 Sedíme	a	krúžkujeme	voličov	na	voličskom	zozname.	Posielame	preč	muža,	ktorý	si	nevšimol,	že	má	neplatný	
preukaz.	Okolo	obeda	prichádzajú	rodiny.	Celé.	Matka,	otec	a	deti,	ktoré	s	nimi	bývajú	–	a	niekedy	aj	nebývajú...	Staršie	
generácie	chodia	v	pároch.	Do	volebnej	miestnosti	vodia	rodičia	aj	svoje	deti.	„Teraz	ideme	tuto,	aby	nikto	nevidel,	
koho	volíme,	zalepíme	a	hodíme	to	do	tejto	veľkej	krabice.	Chceš	si	hodiť	obáločku?	No	poď!“	Deti	sledujú,	hodia	
obáločku	do	krabice,	očká	im	svietia	a	čakajú.	Keď	sa	nič	nedeje	sa	pýtajú:	„...a	to	je	všetko?“	Všetko.	Rodičia	
asi	takto	deti	učia,	že	voliť	sa	jednoducho	chodí,	hoci	to	nie	je	práve	sranda.	
	 Prvá	kríza	prichádza	okolo	desiatej.	Som	unavená,	nevyspaná.	Oči	sa	mi	zatvárajú,	robím	si	Tesco-
kávu.	Je	hnusná.	Koniec	v	nedohľadne.	Občas	začujem	z	druhého	konca	lavíc	útržky	príbehu	o	strastiplnej	
ceste.	Bože	zase?
	 „Máme	to	aj	zalepiť?“	to	je	najčastejšia	otázka.	„Áno.	Zalepte	to,	prosím.“.	Horšie	je,	keď	sa	spýtajú:
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„Máme	sa	aj	podpísať?“	Z	rádia,	ktoré	si	priniesla	jedna	z	členiek	komisie	z	domu	znie	prenos	z	hokejového	zápasu.	
Majiteľka	rádia	i	do	pol	desiatej	nezvestná	slečna	sa	profilujú	ako	zapálené	fanúšičky	hokeja.	S	napätím	počúvajú.		Po-
sielam		preč	voličku,	ktorá	si	priniesla	voličský	preukaz	platný	až	pre	dátum	4.apríla.	Smola.	Je	zničená.	„Neopisuj!“	
smeje	sa	pán	svojej	manželke,	ktorá	volí	za	vedľajšou	plentou	a	hľadí	jeho	smerom.	
	 „Prosím	vás,	nemôžete	byť	dvaja	za	jednou	plentou!“	Hovoríme	márne	už	asi	piatej	manželskej	dvojici.	„Ale	
však	my	sme	manželia!“	„Práve	preto!“	
	 Dvaja	 členovia	komisie	 zapisujú	do	 zoznamu,	každý	do	 toho	 svojho.	Ďalší	 robí	 štatistiku	 	 a	 iný	pripravuje	
volebné	lístky	a	obálky.	Manufaktúra.	Ráno	sme	zrejme	zvolili	zlý	smer	postupu,	pretože	ľudia	sa	intuitívne	stavajú	na	
presne	opačný	koniec.	Okolo	obeda	meníme	smer	postupu	a	zrazu	nie	je	problém.	Striedame	sa.	V	„hluchých	časoch“	
si	čítam	knihu	a	to	isté	robí	aj	najmladšia	členka	komisie.	Starý	pán,	člen	komisie	si	číta	noviny	Sme,	ktoré	priniesla	iná	
členka.	Dve	staršie	pani	riešia	maľované	krížovky	a	predsedníčka	listuje	katalógom	Oriflame.

volil.	Náhli	sa	za	plentu,	lepí	obálku,	vhadzuje	ju	do	urny	a	uteká	preč.
	 Čas	22:02.	Meškáme	kvôli	poslednému	voličovi,	ale	nakoniec	predsa	len	zatvárame	volebnú
miestnosť.	Vysypeme	obálky	na	lavicu	a	rátame,	potom	rozlepujeme	a	rozdeľujeme.	Nakoniec	rátame	jednotlivé	hlasy.	
Čísla	sedia,	no	tak	šup,	šup,	do	auta	a	poďme	to	odniesť.	Auto	však	nepôjde	iba	s	jednou	zápisnicou	–	aspoň	dve	keby	
boli.	Ostatné	komisie	ešte	počítajú	a	náhle	i	ďalšia	z	nich	úspešne	dospeje	ku	koncu.	Obe	predsedníčky	sadajú	do	auta	a	
miznú	v	tme.	Napokon	je	všetko	v	poriadku.	Zápisnica	je	riadne	zaevidovaná	a	môžeme	ísť	domov.	

Deň	D	–	druhý	pokus

	 Prichádzam	presne	na	siedmu.	Dúfam	že	bude	väčšia	sranda	ako	minule	a	nemýlim	sa.	V	mojej	neprítomnosti	
som	bola	zvolená	za	podpredsedníčku,	keďže	predchádzajúci	podpredseda	odišiel	do	kúpeľov.	Tento	krát	majú	voleb-
né	lístky	iba	dvoch	kandidátov.	Nachystáme	„manufaktúru“	v	už	overenom	smere.	Otvoríme	volebnú	miestnosť	pre	
voličov	a...	nič.	Dobre	dlho	nič.	Prvá	vchádza	žena	a	muž,	zrejme	dcéra	so	svojim	takmer	nevidiacim	otcom.	Za	nimi	
prichádza	niekoľko	dôchodcov,	často	s	barlami.	Prichádzajú	sami,	alebo	v	pároch.	Všímam	si	starého	pána,	ktorý	prišiel	
aj	so	svojou	ženou.	V	ruke	drží	jednu	fialku.
	 Neskôr	zisťujeme	hroznú	vec.	Riaditeľka	ZŠ	dala	zamknúť	všetky	toalety,	s	výnimkou	jedinej.	I	tam	však	bola	
väčšina	záchodov	neprístupná.	O	jedinú	misu	sa	musí	deliť	mužské	aj	ženské	osadenstvo	komisií	štyroch	volebných	
okrskov.	Po	dvoch	hodinách	je	zrazu	dostupná	ďalšia	misa	a	o	14:00	tretia!	K	večeru	sú	dokorán	všetky.	
	 Okolo	obeda	voliči	omladnú.	Opäť	prichádzajú	celé	rodiny.	A	opäť	aj	s	malými	deťmi.	Zase	nosíme	buginy	a	
kočíky	hore-dolu	po	schodoch.	Prichádza	rodina	v	športovom	oblečení	a	po	vhodení	obálky	do	urny	otecko	zavelí:	„A	
teraz,	poďme	do	prírody!“		Vonku	je	prekrásne.	Po	nich	volí	mladý	muž.	Je	za	plentou	neuveriteľne	dlho.	Keď	vyjde,	
pochopím	prečo.	Aj	obálku	totiž	do	urny	hádže	veľmi	pomaly.	Pomaly,	pomaličky,	aby	sa	nepokrčil	žiadny	rožtek	a	
snaží	sa,	aby	hrana	obálky	bola	celý	čas	vodorovne	spolu	s	otvorom	do	urny.	Keď	už	drží	obálku	iba	za	rožky,	pomaly	
ju	ešte	dorovná	a	s	malým	zaváhaním	púšťa.
	 	 Celá	 komisia	 spozornie:	 „To	 je	Miška!“	 Začínam	 si	 všímať	 ratolesť	 objaviacich	 sa	 rodičov;	 malé	
blonďavé	dievčatko,	ktoré	pozná	veľká	časť	Slovenska	ako	Mišku	zo	seriálu	Panelák.	O	11:15	prichádza	

	 Vchádza	pudel	 aprikot	 a	 za	ním	 jeho	majiteľka.	Pudel	 je	 celý	
prestrašený	a	voliť	sa	mu	veľmi	nechce.	Zastavil	sa	aj	starosta	mestskej	
časti.	 Prišiel,	 niečo	porozprával,	 poďakoval	 a	 odišiel	 do	ďalšej	miest-
nosti,	kde	urobil	 to	 isté.	Z	nejakej	 televízie	si	prišli	k	našej	urne	robiť	
„stendap“.
	 Vonku	je	zima	a	preto	nevetráme.	Staršie	členky	komisie	to	za-
kázali	a	vec	obhájili	tým,	že	veď	aj	ty	(to	ako	že	ja)	máš	plný	nos.	Márne	
opakujem:	 „Alergia.	To	 je	 alergia	na	nejakú	 z	 týchto	kvetín,	 čo	 sú	na	
okne.“	Okná	ostávajú	zavreté.	Oči	puchnú,	nos	je	plný.	Idem	sa	prejsť	
pred	školu	a	prichádza	úľava.
	 Čas	19:00.	Druhá	kríza.	Knihu,	ktorú	som	si	priniesla	nevnímam.	
Káva	je	stále	hnusná,	rovnako	ako	čaj.	Nadšenie	komisie	definitívne	vy-
prchalo	už	okolo	štvrtej.	Komunikácia	je	obmedzená	na	„Občiansky.“,	
prípadne	„Krížikom.“	
	 Čas	21:40.	Prichádza	eufória.	Ešte	20	minút.	Dostavia	sa	posled-
ní	voliči.	Tesne	pred	uzavretím	miestnosti	ešte	vbehne	mladík,	aby	tiež	
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samotný	školník,	nečakane	absolútne	triezvy	–	aspoň	tak	sa	mi	zdá	–	aby	tiež	odvolil.

                 

		 „Viete,	čo	sa	teraz	stane?	Doma	sa	bude	fajčiť!	Doma!	Detičkám	pod	nos!“	Predsedkyňa	urobí	strašnú	chybu	
a	snaží	sa	mu	vysvetliť,	že	fajčenie	nemusí	byť	každému	príjemné.	Lenže	pán	akoby	iba	čakal	na	to,	aby	mohol	dať	
svojmu	rozčúleniu	potrebnú	výšku,	šírku	aj	hĺbku.	Všetci	mlčíme	–	tento	krát	už	aj	predsedníčka	–	a	pán	sa	pomaly	
ukľudňuje.	Zakončí	svoj	monológ	návrhom	„riešenia“:	fajčiari	by	mali	dostať	20-percentnú	prirážku	k	zdravotnému	
poisteniu	a	nech	im	dá	celá	spoločnosť	pokoj.	Budú	to	mať	predplatené.

	 	 O	siedmej	prichádza	smutný	starý	pán,	že	on	by	rád	volil,	ale	ešte	pred	
tým	sa	ma	chce	spýtať,	či	môže	voliť	aj	syn	so	ženou:	„Viete,	oni	sú	zo	Šaštína	a	prišli	za	mnou.	Veľmi	by	chceli	voliť.	
Nie,	nemajú	voličské	preukazy.	Nie,	nemajú	tu	trvalé	bydlisko,	to	majú	v	Šaštíne.“	Smola.	„Ale	keď	oni	by	strašne	radi	
volili.	Prišli	by	sme	spolu	aj	so	synom,	jeho	ženou	aj	s	vnúčencami.“	Bohužiaľ,	odo	mňa	to	naozaj	nezávisí.
	 Od	19:15	akoby	skapal	pes.	Kde	sú	všetci?	Je	im	to	jedno?	Únava	sa	dostavuje	a	ignoranciu	občanov	začínam	
brať	osobne.	Ak	mohli	prísť	obaja	cudzinci	zapísaní	v	zozname,	prečo	to	nezaujíma	ľudí,	ktorí	sa	tu	narodili?	Na	druhej	
strane,	keď	už	to	beriem	takto,	spomeniem	ešte	niečo	osobné		a	to	ako	sa	často	zdravili	

	 Čas	14:00	–	útlm.	Z	podriemkavania	nás	preberá	rozhorčená	
volička:	 „Žiadam	 vás,	 aby	 ste	 do	 volebnej	 zápisnice	 zapísali,	 že	
žiadam	o	nápravu!	Tu	je	napísané	Voľba	prezidenta,	ale	čo	ak	ja	ch-
cem	voliť	prezidentku?!	Malo	by	tam	byť	napísané	Voľba	prezident-
ky,	 alebo	prezidenta.	Slovenčina	 ten	 tvar	 predsa	pozná!	Trvám	na	
tom,	aby	ste	to	dali	do	zápisnice!“	Vraj	to	máme	okamžite	prepísať.	
Žiaľ,	 ani	 svojim	 spravodlivým	 rozhorčením	 sa	 jej	 nepodarilo	
prebrať	apatickú	komisiu.	Iba	jedna	z	členiek	sa	zmôže	na	unavené:	
„Čože...?“	
	 Zapisovateľka	behá	od	 jednej	volebnej	komisie	k	druhej	a	
pýta	sa	nervóze:	„Aká	je	účasť?	Koľko	máme	percent“?			
Manželský	 pár	 prichádza	 do	 volebnej	 miestnosti	 s	 fotoaparátom.	
Svoj	akt	voľby	si	zvečnia	navždy.	Romantické	foto	-	„on,	obálka	a	
urna“	a	„ona,	obálka	a	urna.“	Vraj	sa	takto	fotia	už	niekoľko	volieb.	
Ak	nefotia	voličské	zoznamy,	alebo	ľudí	za	plentou	,	nie	je	to	pro-
blém.

	 Opäť	raz	vchádza	pudel	aprikot,	tento	krát	si	priviedol	paničku	aj	s	pánom.	Niekoľko	
minút	nato	vchádza	malý	tučný	jazvečík,	ktorý	vyzerá	úplne,	ale	úplne	ako	ten	môj.	Na	základe	
rôznych	faktov	prídeme	s	majiteľkou	na	to,	že	asi	vlastníme	súrodencov.	Pani	sa	veľmi	teší,	
že	sa	nám	jej	jazvečík	páči.	Svet	je	malý.	Ja	a	najlmadšia	členka	sa	venujeme	jazvečíkovi	a	
voličské	zoznamy	prenechávame	na	chvíľu	 iným	členom	komisie.	 Jazvečík	 sa	 teší.	 Je	celý	
pozošívaný,	lebo	je	po	operácii.	Za	10.000	–	asi	ešte	korún.	Podvečer	vchádza	pán	staršieho	
veku.	Pýta	sa,	či	môže	dýchať,	lebo	vraj	mu	to	zakázali.	Ubezpečujeme	ho,	že	môže	dýchať	a	
ja	premýšľam	nad	tým,	kto	všetko	má	dnes	právo	voliť.	Pán	nás	dostáva	do
obrazu:	Fajčiarsky	zákon!	

	 Mladý	muž	 a	mladá	 žena	vchádzajú,	 berú	 si	 obálky	 a	muž	 sa	 vykloní	
spoza	plenty	„Ako	to	mám	označiť?	Krížikom?	Mali	by	ste	to	niekam	vyznačiť!“	
Ostávam	zaskočená.	Na	stene	každej	plenty,	približne	vo	výške	očí	je	„vzor“	a	
návod,	ako	sa	robí	ten	najkrajší	krížik.	Ďalšie	sú	na	dverách,	na	tabuli,	na	lavici	
pri	voličských	zoznamoch,	pri	vydávaní	lístkov...	dokopy	asi	12	krát	v	celej	mi-
estnosti.	Vraj....“mali	by	ste	to	niekam	vyznačiť!“
	 Ideme	s	prenosnou	urnou.	Stará	pani	ledva	píše	a	tak	má	problém	urobiť	
krížik.	Ešte	povie:	„Ja	síce	teraz	volím,	ale	už	sa	toho	asi	nedožijem.“	Dcéra	starej	
panej	nás	ubezpečí,	že	jej	mama	netrpí	klamnými	predstavami	blízkeho	konca,	
ale	že	ide	o	smutnú	skutočnosť.	Ľadová	ruka	nám	stisne	niečo	v	hrudi	a	rýchlo	
odchádzame.
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voliči:	„Ďakujem,	dovidenia.“	Oni	povedali	„ďakujem“,	to	bolo	od	nich	pekné	a	také...	osobné.
	 Čas	20:00	presne.	Je	tu	prvá	volička,	ktorá	bola	pripustená	k	voľbám	na	základe	dosvedčenia	totožnosti	inými	
osobami.	Slečna	si	zabudla	svoj	doklad	doma.	Je	celá	šťastná,	že	sa	nemusí	vracať.	Prichádza	aj	staršia	pani,	ktorá	sa	
spoza	plenty	sťažuje:	„Koho?	No	povedzte	koho	ja	mám	voliť?	Však	si	nemám	z	čoho	vybrať.“	Poslední	voliči	volia	
niečo	po	pol	desiatej.	
	 Úderom	desiatej	zatvárame	volebnú	miestnosť	a	počítame.	A!	Máme	tu	prvého	ľudového	humoristu.	Preškrtol	
Gašparoviča,	podčiarkol	Radičovú,	pod	nich	pripísal	Vladimíra	Mečiara	a	priradil	k	nemu	krížik.	Iný	expert	sa	na	svoj	
lístok	podpísal,	ďalší	vložili	do	obálky	svoje	predvolanie.	Ide	to	rýchlo,	máme	to	„nacvičené“	z	prvého	kola.	Spíšeme	
zápisnicu	a	predsedníčka	odmieta	zapísať	aj	žiadosť	dnešnej	gendrovo	uvedomelej	voličky	na	zmenu	nápisu	na	urne.	
Opäť	sme	prví	a	opäť	je	nám	to	na	nič.	Musíme	čakať	na	ďalších.	Volá	mi	priateľ	a	pýta	sa,	či	sme	vyhrali.	A	to	mám	ako	
vedieť?		Môj	okrsok	bol	bratislavský	a	teda	jeho	výsledok,	ako	sa	aj	neskôr	ukázalo,	sa	nezhodoval	s	celonárodným.	
	 Je	koniec.	Dostali	sme	za	to	niečo	cez	30	eur	a	stravné	lístky.	Je	to	práca	od	skorého	rána	do	polnoci.	Neviem,	
či	 je	 to	veľa,	alebo	málo.	Každopádne,	po	 tomto	zážitku	sa	prestávam	čomukoľvek	čudovať,	 teraz	aj	v	budúcnosti.	
Spoznala	som	časť	národa	a	ten	náš	národ	je	veľmi	rôznorodý.	Niektorí	voliči	brali	voľbu	prezidenta	emocionálne,	iní	
dokonca	osudovo,	ďalší	ako	obrad.	Veľká	časť	voličov-rodičov	chápala	voľby	edukačne	.	Najväčšia	časť	voličov	volila	
bez	prejavovaných	emócií	a	bez	obradnosti.	Všetkým	budúci	etnológom,	či	antropológom	veľmi	doporučujem	účasť	vo	
volebných	komisiách.	Je	to	skvelý	priestor	na	pozorovanie	ľudí.	

1	Číslo	volebnej	komisie	aj	mestskú	časť	neuvádzam	z	dôvodu	zachovania	anonymity	voličov,	aj	členov	komisie.
			Okrsok	sa	na	nachádzal	v	Bratislave.2 To	v	skutočnosti	znamená,	že	robí	čiarky	na	papier	–	jedna	čiarka,	jeden	vydaný	hlasovací	lístok3	Voličské	zoznamy	obsahujú	rodné	čísla	a	preto	nesmú	byť	fotené	ani	filmované.	Akt	voľby	za	plentou	má	byť	tajný	a	
			teda	by	sa	tiež	nemal	zaznamenávať. 4	Ich	vlastné	vyjadrenia scl
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	 Téme	eseje	som	si	zvolil	z	dvoch	dôvodov.	Po	prvé:	narodil	som	sa	a	žijem	v	Komárne,	takže	poznať	pomery	
jeho	rôznych	komunít	považujem	takpovediac	za	„povinnosť“.	A	to	o	to	viac,	že	moje	doterajšie	poznatky	o	tunajších	
Židoch	boli	veľmi	chabé.	Zaoberanie	sa	 touto	 témou	 je	pre	mňa	 teda	 	obohatením.	Po	druhé:	o	Židoch	v	Komárne	
je	zachovaných	 relatívne	dosť	 (aspoň	v	porovnaní	 s	 inými	mestami)	historických	údajov	a	 je	 to	 jedna	z	najstarších	
židovských		komunít	na	území	súčasného	Slovenska.	Predstavuje	preto	zaujímavý	subjekt	skúmania,	a	to	nie	len	pre	
ľudí	spätých	s	Komárnom.	
	 Komárno	bolo	svojou	výhodnou	geografickou	polohou	odjakživa	atraktívnou	usadlosťou.	Prvá	doložená	zmien-
ka,	ktorá	vraví	o	usadení	sa	Židov	v	Komárne,	pochádza	z	roku	1251.	Jedná	sa	o	súčasť	listiny,	ktorou	dal	kráľ	Belo	IV.	
Henukovi,	židovskému	grófovi,	do	prenájmu	tunajší	hrad	aj	s	pomerne	širokým	okolím.	Zámerom	bolo	naplniť	poklad-
nicu,	vyprázdnenú	po	odchode	Tatárov.	V	prenájme	pokračovali	jeho	synovia,	ktorí	boli	poverení	vyberaním	tridsiatku.	
V	čase,	keď	kvôli	dlžobám	získava	hrad	iného	správcu,	sú	Komárnu	udelené	mestské	privilégiá.	Nasledovalo	obdobie	
plné	krutých	udalostí.	„Nekatolíci“,	a	teda	aj	Židia		sú	odmietaní	a	vyháňaní.	Napriek	tomu,	že	počas	tureckého	plien-
enia	trpia	Židia	spolu	s	ostatnými	obyvateľmi,	r.	1647	sú	znova	nútení	opustiť	mesto	na	základe	nariadenia	Ferdinanda	
III.,	ktoré	ich	vyčlenilo	z	kráľovských	miest	na	zemepanské	statky.	Z	nasledujúceho	obdobia	sú	len	útržkovité	záznamy,	
presnejšie	je	opísaný	život	tunajších	Židov	až	v		pol.	18.str.	V	r.	1744	Mária	Terézia	nariadila	spísanie	Židov,	na	základe	
ktorého	potom	musel	každý	z	nich	platiť	dve	zlatky	za	pobyt	v	meste.	Jednalo	sa	o	akúsi	tolerančnú	daň-	Toleranztaxa-
Malkageld,	ktorá	bola	zrušená	až	Jozefom	II.	v	r.	1785.	
	 V	pol.	18	str.	tu	podľa	dobových	záznamov	žilo	34	Židov,	čo	zodpovedalo	siedmym	rodinám.	Z	tohto	obdobia	
sú	známe	podrobné	zápisy	rôznych	udalostí.	Za	zmienku	stojí	prípad,	keď	na	veľkonočnú	nedeľu	vnikli	miestni	žiaci	
do	„židovského	domu“,	kde	porozbíjali	okná.	V	skutočnosti	išlo	o	dom	pripojený	k	hradnej	pevnosti,	v	ktorom	sa	nach-
ádzala	kráľovská	pokladnica	a	v	ktorom	býval	židovský	obchodník.	Kauzou	sa	zaoberala	Viedeň,	vinníci	boli	prísne	
potrestaní	a	dokonca	bol	odvolaný	aj	mestský	sudca.	Vyskytovali	sa	však	aj	negatívnejšie	prípady,	napr.	ako	keď	boli	
v	kauze	Katalin	Vinceovej	z	rituálnej	vraždy	krivo	obvinené	dve	rodiny.	V	týchto	rokoch	sa	už	počet	členov	komunity	
pohyboval	okolo	čísla	250,	teda	70	rodín.	Postupne,	opatrne	sa	začali	zapájať	do	obchodu,	ktorý	vtedy	v	meste	rozkvital.	
Vďaka	svojej	usilovnosti,	vytrvalosti	a	odbornosti	si	čoskoro	vytvorili	dobré	meno	a	priateľské	vzťahy.	
	 Významným	medzníkom	v	ich	pôsobení	bolo	vydanie	Tolerančného	patentu	v	r.	1781	a	Židovského	patentu	o	
rok	neskôr		Jozefom	II.,	vďaka	ktorým	sa	upravilo	ich	právne	a	občianske	postavenie.	Nadobudli	právo	na	bohoslužby	
vo	svojom		jazyku,	rozvoj	živností	a	školstva,	obrábania	prenajatých	pôd,	či	usadzovania	sa	v	kráľovských	mestách,	
ktorým	bolo	aj	Komárno.	Jednou	z	podmienok	pre	takéto	rozšírenie	svojich	možností	bolo	napríklad	povinné	prijatie	
nemeckých	priezvisk.	Vzhľadom	na	to,	že	počet	komunity	sa	rapídne	zvyšoval,	bolo	im	v	r.	1791	umožnené	založiť	si	
samostatnú	židovskú	náboženskú	obec,	ktorá	okrem	iného	zahŕňala	3-členný	rozhodcovský	súd,	v	ktorom	sa	nachádzal	
aj	prvý	komárňanský	rabín	Eisik	Lax.	Jeho	nástupcom	bol	Pinchas	leb	Frieden,	ktorý	tu	pôsobil	ako	rabín	42	rokov.	
Na	základe	dekrétov,	ktoré	v	rokoch	1805	až	1821	vydal	kráľ	František	,	sa	mohlo	obchodovanie	Židov	uplatňovať	v	
hospodárstve	krajiny.	
	 Počas	protihabsburskej	revolúcie	(1848-1849),	na	konci	ktorej	bolo	mesto	obliehané,	bolo	v	bojoch	zabitých	
11	Židov	a	boli	zničené	budovy	ako	napr.	dočasná	synagóga	(prvá	v	meste,	zrejme	stála	na	mieste	dnešného	„nemeck-
ého	domu“	na	Nádvorí	Európy),	či	množstvo	spisov.	Takisto	niekoľko	občanov	židovského	vierovyznania	zomrelo	na	
následky	epidémie,	ktorá	vypukla	počas	revolúcie.	Mimoriadne	„čiernou“	postavou	bol	pre	Židov	krutý	rakúsky	veliteľ	
Haynau,	ktorý	od	nich	za	účasť	na	revolúcii	vybral	2,3	mil.	forintov.	Ako	odškodnenie	dal	neskôr	za	túto	sumu	František	
Jozef	postaviť	ješivu		v	Budapešti.	Pozitívom,	ktoré	revolúcia	Židom	priniesla,	bolo	uznanie	ich	emancipácie.	
	 V	roku	1951	bolo	Miestodržiteľstvom	prijaté	nariadenie,	ktoré	Židom	umožnilo	stať	sa	majiteľmi	obchodov	
a	členmi	cechov.	Zrejme	aj	vďaka	tomu	sa	židovská	náboženská	obec	stáva	aktívnejšou.		Zakúpila	pozemok	na	cin-
torín	a	začala	rozvíjať	činnosť	svojich	spolkov,	ako	napr.	Spolok	židovských	žien.	Veľký	podiel	na	tom	mal	dr.	Ármin	
Schnitzer,	ktorý	tu	bol	rabínom	od	roku	1862	až	do	svojej	smrti	v	roku	1914.	Bol	nepochybne	jedným	z	najvýznamnejších	
predstaviteľov	komunity,	vynikal	ako	rečník,	venoval	sa	spoločenským	i	náboženským	otázkam	židovstva	a	bol	veľmi	
obľúbený.	Za	svoju	dlhoročnú	prácu	bol	panovníkom	vyznamenaný	zlatým	krížom.	
	 V	roku	1863	bola	dokončená	Veľká	synagóga,	ktorá	slúžila	veriacim	neologického	smeru.	Tí	tvorili	celý	čas	
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väčšinu.	Zaujímavosťou	je,	že	na	rozdiel	od	iných	miest,	v	Komárne	ostal	aj	po	budapeštianskom	kongrese	pre	oba	
smery	(neologický,	ortodoxný)	spoločný	cintorín.	Od	roku	1882	bolo	povolené	viesť	bohoslužby	nie	len	v	nemčine,	ale	
aj	v	maďarčine.	V	roku	1889	sa	zástupcovia		ortodoxného	smeru,	na	čele	s	predsedom	Dávidom	Raabom,	osamostatnili	
a	z	270	osôb	platiacich	cirkevnú	daň	sa	k	nim	pridalo	20.	
	 V	tomto	období	už	boli	židovskí	obchodníci	jedni	z	najbohatších	v	meste	a	aj	celkový	počet	Židov	narastal.	
Kým	v	roku	1890	ich	bolo	1925,		o	desať	rokov	neskôr	to	už	bolo	2296.	Aj	to	bol		asi	jeden	z	dôvodov,	prečo	boli	v	r.	
1895	zrovnoprávnení	s	inými	vierovyznaniami.	Vďaka	dostatku	financií	mohli	v	roku	1896	postaviť	svoju	vlastnú	so-
ciálnu	budovu	(Menház).	Nachádzali	sa	v	nej	útulok		a	ortodoxná	synagóga.	Počas	1.	svetovej	vojny	v	nej	bola	zriadená	
vojenská	nemocnica	a	neskôr	opäť	útulok	s	bytmi.	V	roku	1907	bola	postavená	druhá,	väčšia	ortodoxná	synagóga.	V	
týchto	 rokoch	 bolo	 aktívnych	 viacero	 spolkov	 (Ahavath	Achim,	Chevra	Kadischa)	 a	 stále	 vznikali	 nové	 (Židovský	
mládežnícky	spolok).	
	 Do	tohto	pozitívneho	obdobia	náhle	zasiahla	vojna,	v	ktorej	padlo	za	obeť	81	Židov,	z	ktorých	asi	len	polovica	
má	vyryté	mená	na	pamätnej	tabuli.	Druhá	polovica	bola	pochovaná	v	masovom	hrobe.	
	 Medzivojnové	 obdobie	 bolo	 charakteristické	 aktivitami	 spolkov	 (Dievčenský	 spolok	 Deborah,	 Židovský	
cirkevný	 spevokol,	 židovská	 skautská	 skupina	Hasomer),	 zakladaním	 inštitúcií	 (pobočka	 sionistickej	 organizácie)	 a	
rozširovaním	nehnuteľností.	V	areáli	 rozšíreného	cintorína	bola	postavená	márnica,	bol	vybudovaný	dom,	v	ktorom	
sa	nachádzali	byty	pre	funkcionárov	náboženskej	obce,	kóšer	mäsiarstvo,	pekáreň	macesov	i	mikve	a	v	susedstve	bolo	
zriadené	kultúrne	centrum	s	kuchyňou.	V	tomto	období	tu	teda	pôsobila	celkom	komplexná	komunita,	ktorej	už	chýbala	
len	škola.	Tá	tu	však	nebola	postavená	ani	neskôr.	Počas	týchto	rokov	tu	ako	hlavní	rabíni	pôsobili	Dr.	Zoltán	Wallen-
stein	(neologický)	a	Dr.	Ernó	Waldmann	(ortodoxný).	
	 Pripojením	 južného	Slovenska	 (teda	 aj	Komárna)	 po	Viedenskej	 arbitráži	 v	 r.	 1938	 k	Maďarsku,	 sa	 začala	
najčernejšia		 etapa	v	dejinách	komárňanských	Židov.	Počiatočné	šikanovanie	a	prenasledovanie	vyústilo	po	obsadení	
územia	Nemcami	v	r.	1944	do	vytvorenia	geta,	do	ktorého	ich	bolo	sústredených	1950,	a	z	ktorého	boli	ešte	v	tom	istom	
roku	deportovaní	do	koncentračných	táborov.	Najväčší	teror	však	zažili	po	nástupe	fašistických	„nilašiovcov“.	Z	2170	
Židov,	ktorí	 tu	 	v	tom	čase	žili,	1922	zahynulo	v	koncentračných	a	internačných	táboroch	a	pracovných	vojenských	
jednotkách.	
	 Hneď	po	vojne	 sa	náboženská	obec	začala	 znova	prebúdzať,	 avšak	 iba	pomaly.	Postupne	narastal	počet	 jej	
členov,	najmä	prisťahovalcov	z	iných	miest.	Prvé	aktivity	boli	takpovediac	provizórne,	ako	napríklad	ľudová	kuchyňa	
dočasne	 zriadená	 v	 kultúrnej	 sále.	Boli	 odhalené	 viaceré	 pomníky	 a	 tabule	 na	 pamiatku	 zavraždených	 (o	 20	 rokov	
neskôr	sa	objavili	mená	komárňanských	mučeníkov	na	pamätníku	v	Jeruzaleme),	zhromažďoval	sa	majetok,	ktorý	bol	
počas	vojny	ukrývaný	(napríklad	12	Tór).	
	 Po	tom,	ako	v	roku	1948	vznikol	samostatný	štát	Izrael,	vysťahovalo	sa	doň	i	do	iných	krajín	343	osôb.	Nakoľko	
to	činilo	asi	2/3	vtedajších	Židov,	náboženská	obec	tým	značne	utrpela	a	bola	nútená	obmedziť	svoje	imanie.	Postupne	
predala	mestu	a	firmám	Veľkú	aj	ortodoxnú	synagógu,	opustené	byty	a	pozemky,	dom	s	bytmi	a	priestormi	na	kultové	
účely	i	kultúrne	centrum.		V	budove	Menházu,	poslednej	väčšej	nehnuteľnosti,	ktorá	jej	ostala,	sa	zriadila	kancelária.	
Cintorín	bol	kvôli	výstavbe	cesty	značne	zmenšený,	prenášali	sa	doň	hroby	a	pamätné	tabule,	ktoré	boli	zanedbávané.	
Neskôr	boli	tabule	umiestnené	v	márnici,	kde	sú	dodnes.	Do	smrti	Jakaba	Krakauera,	miestneho	predčítavača	modlitieb,	
teda	do	roku	1964,	sa	ešte	darilo	ešte	v	komunite	udržiavať	život.	Potom	však	odišla	drvivá	väčšina	mladých	ľudí	do	
zahraničia	a	náboženská	obec	začala	prudko	upadať.	
	 V	roku	1979	musela	židovská	obec	v	Komárne,	tak	ako	všetky	ostatné,	previesť	všetky	svoje	peniaze	na	ústredie	
v	Bratislave,	čím	sa	od	neho	stala	závislou.	Aj	keď	bola	sociálna	budova	označená	ako	pamiatkovo	chránený	objekt	a	
jej	nutná	obnova	bola	povolená,	nenašlo	sa	na	ňu	dosť	financií.	Tento	trend	trval	až	do	konca	80.	rokov,	keď	sa	už	zdalo,	
že	organizácia	zanikne.	Po	revolúcii	sa	znova	začala	pomaly	zviechať.	Pokles	členov	sa	zastavil,	obnovili	sa	niektoré	
činnosti.	
	 V	roku	1996	sa	začal	vydávať	mesačník	Spravodaj	a	vydáva	sa	doteraz.	Napriek	tomu,	že	dnes	má	komunita	
cca	50	členov,	z	ktorých	asi	20	je	pasívnych	a	15	je		žien	vo	vysokom	veku,	patrí	medzi	najaktívnejšie.	Na	jej	akcie	do-
konca	pravidelne	dochádza	asi	25	ľudí	zo	župy	Komárom-Ostrihom,	kde	vlastnú	náboženskú	obec	nemajú.	Takisto	sem	
na	sviatky	a	obrady	(bohužiaľ,	ešte	stále	väčšinou	pohreby)	chodia	z	Budapešti	rabíni	a	študenti	židovskej	univerzity.	
Objekty,	ktoré	náboženská	obec	kedysi	vlastnila,	sa	jej	však	nepodarilo	získať	späť.	I	keď	mnoho	z	nich	ešte	existuje	
a	sú	v	pomerne	dobrom	stave,	sú	v	rukách	súkromníkov	a	slúžia	na	rôzne	iné	účely	(športové	centrum,	krčmy,	domov	
dôchodcov,...).	Jej	pestrú	históriu	tak	pripomínajú	hlavne	tabule	a	názvy	inštitúcii,	ktoré	zastrešuje	(Mikromúzeum	Ár-
mina	Schnitzera,	Malá	knižnica	Bélu	Spitzera,	Vzdelávacie	centrum	Pinchasa	leb	Friedena,	atď.).	
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	 Vypracovanie	tejto	práce	bolo	napriek	tomu,	že	o	Židoch	v	Komárne	existuje	relatívne	dosť	literatúry,	spočiatku	
obmedzené.	Dôvodom	bolo	to,	že	väčšina	tejto	literatúry	je	napísaná	v	maďarskom	jazyku,	ktorý	neovládam.	Stretol	
som	sa	však	s	ochotou	so	strany	samotnej	komunity	a	tak	sa	mi	nakoniec	podarilo	nazbierať	potrebné	množstvo	údajov.	
A	ako	som	na	začiatku	predpokladal,	práca	bola	pre	mňa	zaujímavým	obohatením.

Použitá	literatúra:

Raab	F.,	1985/8:	Spravodaj	oblastného	podunajského	múzea,		„Kronika	Komárňanských	Židov“,	s.	5-	48
Ďurčová	E.,	2006:	Slovník	osobností	komárňanského	regiónu,	Knižnica	Józsefa	Szinnyeiho	v	Komárne,	s.	132
Spravodaj,	r.2000-	2008	
www.menhaz.sk

židia v Komárne
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s rovnakým výberom charakteru a predpokladá sa, že aj vlastností, nemáte rovnaké postavenie. Ešte pred začiatkom 
hry si totiž hráči ťahajú bonusové karty I, ktoré určia ich predispozície: Inteligencia, bohatí rodičia, fotografická pamäť, 
presvedčovacia schopnosť, schopnosť improvizácie, či výrečnosť. Tiež si však môžu vytiahnuť karty ako je zábudlivosť, 
roztržitosť, lajdáctvo, alebo len jednoducho „blbý ksicht“. A hra môže začať!
 Každý charakter dostane povinné karty s ktorými musí hrať. Tu sa tie karty volajú povinné predmety. Zahrať sa 
musia – a to bez diskusie. Každý hráč má ešte povinne voliteľné karty, čo vlastne znamená, že má na výber z niekoľkých 
kariet, z ktorých si musí vybrať určitý počet – podľa charakteru. Karty typu povinne voliteľné sa niekedy vyskytujú 
aj v balíkoch po dvoch, či troch, kedy si treba vybrať vždy jednu z toho balíka a jednu z onoho. Poslednou kategóriou 
sú voliteľné karty Z obrovského balíčka si hráč vyberie ďalšie karty s ktorými chce hrať.  Pozor na tzv. mŕtve karty! 
Niekedy sa v balíčku objavia mŕtve karty, ktoré sa tvária ako aktívne, ale hrať sa s nimi nedá. Môžu byť staré,  pre cha-
rakter zakázané, alebo patria k úplne inej hre. Niektoré z kariet môžu tiež mať tzv. prerekvizity, čo znamená že ešte pred 
touto kartou treba zahrať inú konkrétnu kartu. Opakom prerekvizít sú zákazy. To znamená, že existujú karty, ktoré sa 
súčasne zahrať nedajú, dokonca ani v rôznych kolách. Našťastie zákazov je pomerne málo. Hráč môže hrať aj s povin-
nými kartami iných charakterov a používa ich tak isto ako voliteľné karty. 
 Karty majú svoju hodnotu, napríklad 2, alebo až 5 kreditov, niektoré dokonca 20. Hodnota karty by mala 
indikovať pravdepodobnosť úspešného zahratia karty, ale nie je to tak. Najlepšie je vyslať špióna k osobe, ktorá už 
kartou hrala a zistiť jej reálnu hodnotu. Ak už totiž máme kartu na ruke, musíme s ňou hrať. Niektoré karty s nízkou 
hodnotou môžu byť naozaj ťažko hrateľné a niektoré s vyššou môžu byť naopak malinou.
 Jedno kolo v tejto hre sa volá semester. Hra má celkovo 10 kôl (6+4), pričom s pokutovými bodmi sa dá hrať aj 
dlhšie. Počas jedného kola postupne zahráš karty, ktoré si pred jeho začiatkom vybral. Hráš proti mágovi absolútnemu. 
Pred samotným súbojom sa postava nabije. Sila nabitia postavy závisí od množstva faktorov: 
 -od bonusových kariet I
 -od intenzity nabitia postavy
 -od spôsobu súboja - niektoré karty sa hrajú spôsobom „skúška“, „test“ „seminárna práca“ či dokonca
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 Ako sa hrá hra zvaná kreditný systém? Vysvetlenie dostávaš od 
študijnej poradkyne, na katedre, či pri zápise. A porozumenie? Nikde... 
Frustrovaní prváci nešťastne blúdia chodbami a zúfalo hľadajú niekoho, 
kto im povie, čo majú robiť. Toto je návod pre nich.
 Teraz už viem, že ide o celkom jednoduchú hru. Je veľmi podob-
ná súčasným kartovým hrám, kde hráč volí prostredníctvom kariet cha-
rakter svojej postavy. Počas nasledujúcej hry (štúdia) sa pokúša dostať k 
pokladu (titulu) a stať sa mágom relatívnym (skratka mgr). Výber charak-
teru je osudový, preto by sa mal zhodovať s vlastnosťami hráča. Ak si na 
začiatku zvolíš charakter „študent hudobnej vedy“ a o hudbe nemáš ani 
tušenia, znamená to, že máš zlú kombináciu charakteru a reálnych vlast-
ností. Takéto nesprávne pochopenie dôležitosti východiskovej pozície má 
za následok skoré ukončenie hry. Ak však správne skombinuješ charakter 
svojej  postavy a vlastností, je nádej, že hra sa dostane ku svojmu cieľu. 
Cieľom hry je prejsť všetkými súbojmi s mágmi cez Prefinal combat  až k 
Final combat.
 Hru môže hrať ľubovoľný počet hráčov, no strážca pokladu určuje 
maximálny počet hráčov v jednej hre. Napriek tomu, že ste hráči

diskusia:
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   „kolokvium“  
 -od losovaných zbraní (otázok) – Niektoré karty sa hrajú náhodným výberom zbraní. Zbraň môže hráčovi   
   sadnúť, alebo aj nie. Čím viac je postava nabitá, tým viac zbraní ovláda a tým väčšia je pravdepodobnosť  
   výhry v boji.
 -od mága absolútneho – ten si tiež ťahá  bonusové karty II – „blbo som sa vyspal“, „som boh“. „ešte si pamä 
   tám, ako som bol sám študentom“,
   „mačka má mladé“, „narodil sa mi vnuk“, „študenti ma otravujú svojim študentstvom“ či „milujem  
   akademický život“ a iné.
 -od náhody

 Kombinácia týchto faktorov vydá výsledok súboja. Ak je súboj v prospech hráča, získava za kartu body – kred-
ity. Ak vyhrá mág absolútny, máš ešte jeden pokus. Ak však prehráš v jednom kole dva súboje, nielen že nezískaš body, 
ale karta ti ostáva na ruke a musíš s ňou hrať aj ďalšie kolo. To však neplatí pre karty voliteľné. Ak prehráš súboj s 
voliteľnou kartou, nepripisuješ si síce žiadne body, no nemusíš si ju ponechať na ruke.
 Po šiestich kolách čaká hráča Prefinal combat, ktorý sa podobá záverečnému Final combal (popísaný nižšie). 
Ak však hráč skončí hru na úrovni Prefinal combat a nepokračuje v hre smerom k Final combat, je to síce regulárne 
ukončenie hry, pre ostatných hráčov má však takýto hráč iba  taký status, ako hráč ktorý skôr ukončil hru. 
 Na konci hry by mal hráč na súbojoch vybrať minimálne 300 kreditov, kým bude pripustený k  Final combat.  
Final combat pozostáva zo súboru piatich veľkých súbojov. Štyri sú typovo podobné všetkým doterajším súbojom, 
vyžadujú však oveľa intenzívnejšie nabitie hráča a zlyhanie je fatálne. Piaty súboj je však odlišný, tu trvá nabíjanie 
najdlhšie a hráč si dokonca volí majstra a inkvizítora. Majster svojho hráča vzdeláva v umení svojej duchovnej školy a 
pripravuje ho na súboj s inkvizítorom. Ak hráč na konci zvládne celý Final combat – prichádza záverečné defilé, fanfáry 
trúbia, šampanské strieka, papierové konfety lietajú vo vzduchu a hra sa končí a hráč je 

VÍŤAZOM, MÁGOM RELATÍVNYM!

Slovníček:

hra – štúdium
hráč - študent
charakter – študijný odbor, príslušnosť ku katedre
kolo – semester, polovica ročníka
nabiť sa – naučiť sa, pripraviť sa
mág relatívny – absolvent
mág absolútny – vyučujúci, skúšajúci
majster – školiteľ
inkvizítor - oponent
strážca pokladu – vedúci katedry
poklad – titul
skoré ukončenie hry – vylúčenie zo štúdia
súboj – hodnotenie predmetu, test, ústna skúška,...
pokutové body – školné pri prekročení dĺžky štúdia
karty – predmety
karta na ruke – predmet zapísaný v systéme
mŕtve karty – predmety, ktoré boli suspendované, ale v systéme vystupujú ako aktívne
bonusové karty I – bonusy s ktorými sa prichádza na štúdium - iba pre hráčov – študentov
bonusové karty II – bonusy s ktorými prichádza mág na súboj – iba pre mágov
Prefinal combat – bakalárske štátne skúšky a obhajoba bakalárskej práce 
Final combat – magisterské štátne skúšky a obhajoba diplomovej práce
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	 Po	interview	s	vedúcou	Katedry	etnológie	a	kultúrnej	antropológie	Filozofickej	fakulty	UK	prof.	Martou	
Botíkovou	prinášame	rozhovor	s	doc.	Martinom	Kanovským,	ktorý	stojí	na	čele	Ústavu	sociálnej	antropológie	Fakulty	
sociálnych	a	ekonomických	vied	UK.	Je	zároveň	predsedom	Slovenskej	asociácie	sociálnych	antropológov	(ďalej	len	
SASA).	Rozhovor	s	ním	viedli	Michal	Herceg	a	Tatiana	Bužeková.

H:	Hoci	periodicita	a	zameranie	tohto	časopisu	nám	to	priamo	nediktuje,	buďme	na	úvod	aktuálni.	Aj	na	vašej	škole	je	
po	ďalších	štátniciach.	Ako	ste	ich	prežili	vy	a	vaši	študenti?

K:	Môžem	povedať,	že	tohtoročná	úroveň	bola	podstatne	vyššia	ako	v	roku	2008,	kedy	väčšina	študentov	a	študentiek	
nevyužila	naplno	svoj	potenciál.	Pravda,	to	môžeme	pripísať	na	vrub	čiastočne	aj	nám	-	pedagógom.	Zlepšenie	oproti	
minulosti	sa	týka	nielen	ústnych	odpovedí,	ale	aj	odovzdaných	záverečných	prác	a	ich	obhajoby.	Ak	by	tento	trend	
pretrval,	bol	by	som	veľmi	rád.

H:	Ukončenie	bakalárskeho	stupňa	znamená	pre	mnohých	študentov	aj	zmenu	školy,	k	čomu	aj	vy	svojich	študentov	
nabádate.	Zaujímalo	by	ma,	ako	to	bolo	s	vašou	univerzitnou	dráhou.	V	čase,	keď	ste	študovali,	bola	vašim	prvotným	
dvojodborom	na	Filozofickej	fakulte	UK	v	Bratislave	kombinácia	história	-	estetika.	Neskôr	k	tomu	pribudla	filozofia.	
Ako	sa	do	tejto	vyberanej	spoločnosti	zaradila	antropológia,	ktorú	ste	-	podobne	ako	mnoho	ďalších	predstaviteľov	
tejto	disciplíny	-	nikdy	neštudovali?

K:	Bola	to	taká	zvláštna	dráha.	Počas	štúdia	filozofie	som	absolvoval	seminár	u	môjho	vtedajšieho	učiteľa	a	neskôr	
kolegu	a	priateľa	Miroslava	Marcelliho.	Jeho	prednášky	o	francúzskom	antropológovi	Claudovi	Lévi-Straussovi	ma	
fascinovali.	Chcel	som	sa	tým	ďalej	zaoberať,	ale	keď	som	začal	čítať	Lévi-Straussove	diela,	zistil	som,	že	celkom	
nerozumiem	kontextu,	v	ktorom	sa	pohybuje.	Ako-tak	som	chápal	filozofické	odkazy,	ale	antropologický	rámec	mi	
unikal.	Nevedel	som,	kto	sú	Malinowski,	Radcliffe-Brown	či	Evans-Pritchard	a	nepoznal	som	ich	práce	a	myslenie,	
neboli	mi	jasné	mnohé	veci	zo	štúdií	o	príbuzenských	systémoch	a	mytológiách.	A	tak	som	si	začal	hľadať	antropo-
logickú	literatúru.	Zistil	som,	že	v	našich	knižniciach	sa	vyskytuje	len	sporadicky	a	zistil	som	tiež	to,	že	u	nás	neexis-
tuje	študijný	odbor	zameraný	výhradne	na	antropológiu.	Zaujímavé	články	z	tejto	oblasti	písal	už	spomínaný	Miroslav	
Marcelli,	štrukturalizmom	sa	inšpirovali	aj	niektorí	literárni	vedci	a	aj	v	slovenskej	etnológii	sa	vyskytli	záblesky	
antropologických	inšpirácií.	Nebol	tu	však	systematický	antropologický	vzdelávací	smer.	Preto	som	sa	antropológiou	
začal	priamo	zaoberať	až	na	postgraduálnej	úrovni,	približne	od	roku	1995.

H:	Zaujímavé	bude	pripomenúť	si,	čo	si	doc.	Kanovský	zvolil	za	tému	svojej	diplomovej	práce.
K:	Dobre,	teraz	prechádzame	k	bizarnostiam.	Na	histórii	som	sa	v	diplomovej	práci	venoval	15.	storočiu.	Zaoberal	
som	sa	dejinami	mesta	Topoľčany	v	rokoch	1235	–	1435,	a	najmä	v	čase,	keď	v	tej	oblasti	v	15.	storočí	sídlila	husitská	
posádka.	Bola	z	toho	aj	moja	prvá	publikovaná	práca	z	roku	1992	v	Historickom	časopise,	kde	som	spochybnil	tézu	o	
Ludaniciach	ako	stredisku	slovenských	husitov.	Na	filozofii	som	končil	komparatívnou	prácou,	kde	som	porovnával	
koncepciu	amerického	semiotika	Charlesa	Sandersa	Peirca	s	francúzskym	filozofom	Jacquesom	Derrridom,	ktorého	
som	neskôr	aj	prekladal.	Vo	svojej	doktorandskej	práci	som	sa	venoval	podrobnej	analýze	sémantických	a	naratívnych	
štruktúr	starogréckeho	textu	O	božích	menách	od	Dionysia	Areaopagitu.

H:	Nechceli	ste	ďalej	rozvíjať	túto	historickú	líniu?
K:	Ale	áno.	Mojím	pôvodným	celoživotným	snom	bolo	byť	historikom.	Keď	som	sa	dostal	ešte	v	roku	1989	na	
históriu,	čo	vtedy	vôbec	nebolo	jednoduché,	niektorí	tamojší	učitelia	ma	uviedli	aj	do	iného	spôsobu	písania	vnímania	
histórie,	ako	len	prerozprávavanie	listín.	Začal	som	mať	otázky	súvisiace	s	metodológiou,	s	historickou	interpretáciou	
skutočnosti.	Kolegovia	historici	mi	povedali,	že	toto	sú	veci,	ktoré	riešia	filozofi.	Keď	som	sa	obrátil	na	filozofov,	
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dali	mi	nejakú	literatúru	a	rovnako	ako	neskôr	v	prípade	Lévi-Straussa,	ani	tu	som	plne	nechápal	zasa	filozofický	kon-
text.	Tak	som	si	v	roku	1991	štúdium	rozšíril	o	filozofiu.	Takže	tá	cesta	bola	kľukatá	a	viedla	od	histórie,	cez	filozofiu,	
až	k	antropológii,	kde	som	už,	dúfam,	zakotvil.

H:	Venujete	sa	kognitívnej	antropológii,	ktorá	tiež	predpokladá	znalosti	z	iných	disciplín,	najmä	zo	psychológie.	Ako	
došlo	k	tejto	špecifikácii	vášho	záujmu?
K:	Prekladal	som	dielo	Lévi-Straussa	-	Štrukturálnu	antropológiu,	Totemizmus	a	ďalšie	práce.	Písal	som	aj	malú	
monografiu	o	Lévi-Straussovi,	ktorá	bola	mojou	habilitačnou	prácou.	Snažil	som	sa	prečítať	čo	najviac	antropo-
logickej	literatúry	o	štrukturalizme.	Pri	písaní	tejto	knihy	som	bol	na	študijnom	pobyte	v	Paríži.	Prečítal	som	si	aj	
knihu	Štrukturalizmus	v	antropológii	od	Dana	Sperbera	a	jeden	jeho	veľký	článok	s	názvom	Lévi-Strauss	dnes	z	knihy	
Antropologické	poznanie.	Zdala	sa	mi	to	zaujímavá	a	mimoriadne	podnetná	kritika.	V	Paríži	som	ho	aj	kontaktoval.	Je	
to	veľmi	otvorený	človek,	zavolal	ma	k	sebe	domov,	veľa	sme	spolu	debatovali.	Práve	on	ma	-	a	ako	som	sa	dozvedel,	
aj	mnohých	ďalších,	oveľa	slávnejších	než	ja	–	„infikoval“	kognitívnou	antropológiou.	

H:	Takže	keď	sa	opýtame,	koho	považujete	za	svojho	učiteľa,	zaznie	tam	meno	stále	žijúceho	Pána	štrukturalistu?
K:	Tých	učiteľov	je	viac,	nielen	Lévi-Strauss.	Toho	som	videl	iba	raz	v	živote	a	tak	ako	nefungujú	vzťahy	na	diaľku,	
ťažko	hovoriť	o	učiteľstve	na	diaľku,	iba	z	kníh,	bez	osobného	kontaktu.	Budem	teda	hovoriť	iba	o	kkolegoch,	s	
ktorými	som	zažil	a	zažívam	osobné	kontakty.	Na	histórii	som	za	svojho	učiteľa	považoval	dnes	už	nebohého	byz-
antológa	Alexandra	Avenaria,	ktorého	som	si	vážil	ako	veľmi	inteligentného	a	rozhľadeného	historika.	Na	estetike	
mi	veľa	dali	rozhovory	a	semináre	s	Petrom	Michalovičom.	Na	filozofii	to	bol	už	spomínaný	Miroslav	Marcelli	a	
František	Novosád,	no	a	v	antropológii	Maurice	Bloch	a	samozrejme	Dan	Sperber,	dominantná	postava	v	najnovšej	
kognitívnej	antropológii,	s	ktorým	sme	veľa	komunikovali	a	stále	komunikujeme.	Ako	posledného	by	som	uviedol	
kolegu,	s	ktorým	spolupracujeme	na	rovnakých	témach	a	diskutujeme	o	nich,	Larryho	Hirschfelda	z	New	Yorku.

H:	A	čo	estetika?
K:	Tá	patrila	do	mojej	prvotnej	kombinácie	história	-	estetika.	História	sa	vtedy	nedala	študovať	samostatne.	Pôvodne	
som	chcel	históriu	študovať	v	kombinácii	s	nejakým	cudzím	jazykom,	ale	to	vtedy	nebolo	možné.	Ponúkali	sa	ešte	
učiteľské	smery	alebo	kombinácie	histórie	s	vedeckým	komunizmom	či	vedeckým	ateizmom,	čo	ma	nelákalo.	Voľbu	
história	-	ruština	som	prehodnotil	vďaka	Petrovi	Michalovičovi	a	jeho	výbornému	semináru	o	Bachtinovi	a	Fou-
caultovi.	Vedecký	smer	estetiky,	ktorý	na	fakulte	s	Oliverom	Bakošom	rozvinuli,	nebol	nejakým	krasorečnením	o	
umení,	ale	naozaj	išlo	o	snahu	robiť	sociálno-humanitnú	vedu	o	umení,	čo	sa	nám	zdalo	byť	veľmi	produktívne.	Ak	s	
dobrým	výkladom	čítate	Mukařovského,	Kanta,	Bachtina	a	ďalších,	môže	to	byť	mimoriadne	fascinujúce	a	veľmi	mi	
to	pomohlo.

H:	Aj	keď	oficiálne	ste	nevyštudovali	žiadny	cudzí	jazyk,	prekladáte	knihy	napr.	z	francúzštiny.
K:	Mojím	prvým	cudzím	jazykom	bola	nemčina,	ktorú	som	sa	učil	dlhé	roky.	Keď	som	sa	začal	zaoberať	stredoveký-
mi	dejinami,	kolegovia	-	historici	mi	povedali,	že	bez	latinčiny	to	nejde.	Jednosemestrálne	kurzy	latinčiny	pre	histor-
ikov	boli	nedostatočné,	takže	som	dva	roky	chodil	s	klasickými	filológmi	na	latinskú	normatívnu	gramatiku	a	syntax	a	
absolvoval	som	aj	rok	starogréčtiny.	Zastavil	som	sa	na	úrovni,	kde	som	bol	schopný	čítať	texty.	Latinčina	mi	pomohla	
pri	učení	sa	francúzštiny,	ktorá	bola	dlho	pre	mňa	akoby	mŕtvym	jazykom.	Bol	som	schopný	plynulo	čítať	a	prekladať,

	dlho	som	však	nerozumel	jeho	hovorenej	podobe.	Napokon,	
čo	myslíte,	ako	prekladajú	kolegovia	texty	z	latinčiny?	S	hov-
orenou	francúzštinou	sa	to	zlepšilo	až	pri	dlhodobom	pobyte	vo	
Francúzsku	v	roku	2001.

H:	Z	toho,	čo	sme	doteraz	počuli,	vyplýva,	že	každá	ďalšia	vaša	
“odbočka”	naprieč	vedeckými	disciplínami	vznikla	z	potreby	niečo	
pochopiť.	Málo	sme	zatiaľ	hovorili	o	skutočnom	záujme,	nadšení,	
o	tom,	pre	čo	používame	výraz	“baví	ma	to”.
K:	Isté	oneskorené	nadšenie	vzniklo	až	po	pochopení	kontextu.	
Takže	“baviť”	ma	to	začalo	až	vtedy,	keď	mi	isté	veci	zapadli	na	
miesto.	Najprv	som	sa	musel	prinútiť	prehryznúť	sa	niektorými	
vecami,	ktoré	neboli	vôbec	zábavné.	Je	veľmi	dobré,	ak	niekoho	
niečo	baví,	ale	je	chybou,	ak	za	tým	nie	je	nič	ďalšie.	Ak	človek
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chce	robiť	niečo	poriadne,	absolvuje	aj	kopu	driny	a	nudných	vecí.	Takýto	prístup	sa	už	žiaľ	vytráca,	aj	u	tých	
najlepších.	Ani	teraz	nepociťujem	len	čisté	nadšenie.	Stále	sú	veci	–	a	vôbec	nemyslím	len	na	povinnú	administratívu,	
ale	aj	články,	knihy,	koncepcie	–	ktoré	sú	nudné,	nič	zábavné	ani	vzrušujúce	človeku	nedajú,	ale	musí	si	ich	osvojiť,	
pretože	aj	keď	sú	nudné,	sú	prínosné	a	kľúčové.	Aby	sa	človek	mohol	rozhodovať	len	na	základe	kritéria	páči-nepáči,	
musel	by	mať	mimoriadne	kultivovaný	vedecký	vkus,	ktorý	vyrastá	z	dlhej	tradície.	Ja	taký	nemám	a	pochybujem,	že	
sa	dá	u	nás	získať,	takže	sa	musím	púšťať	aj	do	nezáživných	a	nezábavných	vecí.	Snažím	sa	na	jednej	strane	nenechať	
sa	zlákať	tým,	že	ma	niečo	nadchne,	ale	na	druhej	strane	nezavrhujem	texty	či	koncepcie	len	preto,	že	mám	voči	nim	
nechuť.	Nechuť	býva	skôr	istým	druhom	motivácie.	Keď	som	napríklad	prešiel	z	katedry	filozofie	na	etnológiu,	čisto	
z	akéhosi	pocitu	povinnosti	som	si	prelistoval,	miestami	aj	prečítal,	všetky	ročníky	Slovenského	národopisu,	čo	mi	
trvalo	asi	tri	mesiace.

H:	Tak	toto	hádam	neurobili	ani	všetci	etnológovia.
K:	Iste,	oni	si	to	môžu	na	rozdiel	odo	mňa	dovoliť	(smiech).

B:	To	znamená,	že	rozlišuješ	medzi	nadšením	z	niečoho,	ktoré	nevyžaduje	veľkú	intelektuálnu	námahu	a	radosťou	z	
poznania.
K:	Presne	tak.	Nadšenie	je	čosi	ako	vedľajšia	motivácia.	Môže	vyprchať,	alebo	prísť	neskôr.	Naopak,	radosť	z	pozna-
nia	prichádza	skoro	vždy	dodatočne.	Keď	čítam	alebo	na	niečom	pracujem,	nemôžem	vopred	vedieť,	ako	sa	to	skončí.	
Mnohé	veci,	ktoré	som	robil,	nepriniesli	očakávané	výsledky,	cítil	som	znechutenie	nad	nimi	aj	nad	sebou,	ale	nad	
niektorými	z	nich	som	tú	radosť	pocítil,	avšak	až	dodatočne.	Teda	tá	radosť	samotná	nemohla	byť	motiváciou,	ani	
zdôvodnením.	Je	to	určité	dobrodružstvo,	či	sa	radosť	dostaví.	Niektoré	veci,	ktoré	sa	mi	spočiatku	zdal	byť	vydarené	
a	mal	som	z	nich	radosť,	sa	neskôr	ukázali	chybnejšie	ako	iné,	ktoré	naopak	priniesli	až	dodatočný	pocit	uspokojenia.

H:	Vráťme	sa	na	úplný	začiatok,	na	miesta,	odkiaľ	pochádzate.
K:	Do	mojich	desiatich	rokov	sme	bývali	v	malej	dedinke	Tvrdomestice	pri	Topoľčanoch	s	päťsto	obyvateľmi.	Po-
chádzam	z	generácie	tzv.	Husákových	detí.	V	našej	triede	bolo	vtedy	dvadsaťdva	žiakov,	čo	sa	nikdy	predtým	ani	
potom	nestalo.	Neskôr	sme	sa	presťahovali	do	väčšej,	trojtisícovej	dediny	Prašice,	stále	v	okolí	Topoľčian.	Cesta	do	
topoľčianskeho	gymnázia	sa	pre	mňa	rovnala	výletu	za	hranice	všedných	dní	a	ďalší	nový	svet	sa	otvoril	po	príchode	
na	univerzitu.	Je	to	komické,	ale	Bratislava	sa	mi	vtedy	zdala	byť	metropolou	a	veľkým	mestom.	Ďalším	obrovským	
skokom	bol	študijný	pobyt	v	Prahe	v	roku	1992.	Stúpanie	na	tomto	rebríčku	môjho	ustavičného	úžasu	zastavili	až	
pobyty	v	Paríži,	Londýne,	Pittsburghu	a	New	Yorku,	ktorý	by	som	hádam	ani	nenazval	mestom...

H:	Venujme	sa	teraz	obdobiu	medzi	ukončením	vášho	štúdia	a	vznikom	FSEV	UK.	Učili	ste	na	Katedre	porovnávacej	
religionistiky	FFUK...
K:	Upresním	to:	V	roku	1996	som	začal	ako	asistent	na	katedre	filozofie,	kde	som	učil	semiotiku,	stredovekú	filozo-
fiu	a	sociálnu	antropológiu.	Asi	v	roku	1998	som	prešiel	do	vtedajšieho	oddelenia	religionistiky,	kde	som	prednášal	
antropológiu,	viedol	som	semináre	z	kognitívnej	antropológie	náboženstva,	v	jednom	alebo	v	dvoch	semestroch	som	
mal	aj	seminár	o	austrálskych	náboženstvách	a	ďalšie	antropologické	predmety.	Vtedajší	vedúci	oddelenia	Milan	
Kováč	chcel	štúdium	religionistiky	orientovať	viac	antropologicky	a	požiadal	ma	o	takúto	výpomoc.

H:	Mali	o	tieto	predmety	záujem	aj	etnológovia?
K:	Áno.	Vtedy	však	etnologický	študijný	program	prechádzal	transformáciou	smerom	k	antropológii	a	etnológovia	sa	
domnievali,	že	na	to	majú	vlastné	kapacity,	takže	špeciálne	pre	študentov	etnológie	som	neprednášal.

H:	Strávili	ste	tam	štyri	roky,	čo	je	nezanedbateľný	úsek	života.	Aké	to	bolo	obdobie?
K:	Mal	som	tam	veľa	dobrých	a	zainteresovaných	študentov,	terajších	kolegov	a	kolegýň.	Pochopil	som	tam	však,	
že	antropológia	sa	nedá	vyučovať	ako	prídavok	k	niečomu.	Antropologické	smerovanie	ťažko	zabezpečiť	nejakými	
dvoma	kurzmi	a	význam	to	má	len	vtedy,	ak	antropologická	orientácia	prevláda.	Bola	tu	určitá	dvojkoľajnosť.	Študent	
religionistiky	musel	na	jednej	strane	získať	základy	z	dejín	hlavných	svetových	náboženstiev,	interpretácie	textov,	
historický	prístup	a	k	tomu	sa	pridávala	antropológia	v	podobe	pár	kurzov,	výskumov	a	smerovaní.	Tieto	časti	do	seba	
navzájom	celkom	dobre	nezapadali.
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B:	Čo	teda	považuješ	za	hlavné	charakteristiky	antropologického	smerovania	v	iných	disciplínach	a	akým	spôsobom	
sa	podľa	teba	navzájom	voči	sebe	vymedzujú	etnológia	a	antropológia?
K:	Odpoviem	najprv	na	druhú	otázku.	Myslím	si,	že	nejde	o	odlišné	disciplíny,	ale	že	pojem	etnológia	je	označením	
niektorých	prístupov	vnútri	antropológie.	Etnológia	je	súčasťou	antropológie.	Sú	určité	smerovania	a	témy,	ktoré	sa	
dajú	označiť	ako	etnologické,	či	už	geograficky,	napríklad	v	rámci	Strednej	Európy,	alebo	sústredením	sa	na	určité	
témy	a	prístupy,	napr.	historické.	Je	to	teda	len	vec	terminológie.	Pokiaľ	ide	o	antropológiu:	Po	prvé,	príznačný	je	
pre	ňu	spôsob	skúmania	problémov,	kde	je	dominantný	dlhodobý	terénny	pobyt	v	nejakej	lokalite	-	s	jej	dôkladnou	
znalosťou	a	udržiavaním	čo	najširších	sociálnych	vzťahov.	Druhý	špecifický	znak	antropológie	je	snaha	o	začlenenie	
skúmaných	javov	do	širšieho	sociálneho	a	kultúrneho	kontextu.	Tretia	dôležitá	vec	je	výskum	implicitného	poznania,	
teda	príčin	správania	a	predstáv,	ktoré	ľudia	majú	bez	toho,	že	by	to	reflektovali.	Toto	nie	je	možné	robiť	vo	vede,	
ktorá	má	k	dispozícii	len	dotazníky	či	priame	rozhovory,	prípadne	iba	skúmanie	archívov.

H:	Takže	u	nás	napr.	Josef	Kandert,	ktorý	v	stredoslovenských	dedinách	pobudol	pomerne	dlho	a	popisoval	rôzne	
sociálne	siete,	napr.	takzvané	vesnické	kliky,	robil	antropológiu?
K:	Áno.	To	bol	jeden	z	mála,	ak	nie	jediný	štandardný	dlhodobý	výskum	na	našom	území,	nielen	antropológiou	
inšpirovaný.

H:	Ako	vznikol	Ústav	sociálnej	antropológie	na	FSEV?
K:	Prišla	ponuka,	aká	neprichádza	často,	na	vybudovanie	pracoviska.	Pôvodná	predstava	bola,	že	popri	iných	od-
boroch	by	tam	existovala	aj	kultúrna	a	sociálna	antropológia	na	obohatenie	poznania.	Mali	sme	byť	takou	brošňou	
na	šatách	novovznikajúcej	fakulty,	ale	ak	som	mal	vybudovať	štandardný	program,	nemohol	som	sa	s	tým	uspokojiť.	
Predstavte	si,	že	niekto	kráča	iba	s	brošňou,	hoci	krásnou,	ale	bez	šiat.	Mojou	ambíciou	preto	bolo	založiť	a	
akreditovať	vlastný	študijný	antropologický	program.	O	rok,	teda	v	roku	2003,	som	si	urobil	habilitáciu	v	Prahe	a	
mohol	som	to	realizovať.	Začali	sme	bakalárskym	stupňom,	pokračovali	sme	paradoxne	doktorandským	a	ako	tretí	bol	
schválený	aj	magisterský.	Momentálne	sme	v	štádiu,	že	o	rok	či	dva	sa	budeme	môcť	nazývať	štandardným	pracovis-
kom	sociálnej	antropológie.

H:	Aj	tí,	ktorí	navštívili	len	pár	z	vašich	prednášok,	si	určite	zapamätali	aspoň	niektoré	prvky	vášho	slovného	i	
mimorečového	prejavu:	Prechádzanie	sa	po	miestnosti,	gestikuláciu,	výraznú	artikuláciu	a	iné.	Ste	aj	vy	zástancom	
toho,	že	pedagóg	by	mal	byť	trochu	aj	hercom?	Vieme,	že	na	niektorých	profesorov	sa	chodili	pozerať	ešte	aj	(ne)
študenti...
K:	Možno	vás	prekvapím,	ale	nemyslím	si	to.	Je	to	možno	zábavné,	ale	považujem	to	skôr	za	nešvár.	Herectvo	pri	
prednášaní	sa	niekedy	spája	aj	s	kvalitnou	náplňou,	inokedy	však	prekrýva	len	obsahovú	chudobu.	A	naopak,	sú	veľmi	
dobrí	učitelia	s	pomerne	nudným	prejavom.	Vidím	to	ako	určitý	problém.	Dynamický	prejav	môže	zvádzať	k	povrch-
nosti.	Študenti	nesledujú	obsah	myšlienok,	ale	budú	si	všímať	ozvláštnenia	-	farebné	blikania	Power	Pointu,	gestiku-
láciu,	moduláciu	hlasu	a	podobne.	Dať	do	výkladu	viac	zo	seba,	prepojiť	to	s	príkladmi	a	schopnosť	angažovať	sa	je	
plusom,	ale	samé	o	sebe	to	z	človeka	dobrého	učiteľa	neurobí.	Dobrým	učiteľom	na	vysokej	škole	môže	byť	podľa	
môjho	názoru	len	ten,	kto	sám	tvorivo	pracuje	a	skúma.	Niektorí	vynikajúci	výskumníci	nie	sú	dobrí	v	prenášaní	poz-
nania,	ale	dobrých	študentov	dokážu	ďalej	doviesť	aj	oni.	Pri	súčasnej	masovej	výučbe	je	to	problém.	Divadelnosť	je	
tam	žiaľ	veľkou	výhodou.

H:	Prinajmenšom	taký	dôležitý	ako	dobrá	prednáška	či	seminár	je	pre	študentov	dobre	napísaný	text...
K:	Napísať	text	zaujímavo	je	ešte	ťažšie,	pretože	text	je	lineárny,	nemožno	ho	doplniť	nijakou	bombastickou	gestiku-
láciou.	Ani	text	by	však	nemal	byť	napísaný	s	cieľom	zapôsobiť,	ale	kvôli	argumentačnej	línii.

H:	Štýl	komunikácie	je	zjavný	nielen	v	ústnom,	ale	aj	v	písomnom	prejave.	Ten	váš	je	opäť	rozpoznateľný.	Aj	keď	na	
počesť	tohto	rozhovoru	som	si	žiadny	váš	text	neprečítal,	pamätám	si	vás	najmä	z	diskusných	a	polemických	článkov.	
Niekto	vás	dokonca	označil	za	“rozhnevaného	autora”,	vidno	tam	veľkú	zaangažovanosť...
K:	Chápem	to	tak,	že	ak	je	niekto	alebo	niečo	predmetom	polemiky,	zaujalo	to	moju	pozornosť,	lebo	to	vyčnieva	
spomedzi	ostatného.	Mojím	zámerom	nie	je	niečo	zahatať,	ale	naopak,	vzdať	tomu	istú	poctu,	aj	keď	to	z	textu	vždy	
tak	nevyzerá.	Bolo	veľa	kníh,	ku	ktorým	som	nepotreboval	nič	napísať,	ale	ani	ma	nijako	neinšpirovali.	Polemicky	
sa	vyjadrujem	iba	k	tým,	ktorí	nereprezentujú	iba	sami	seba,	ale	aj	určité	smerovanie	či	koncepciu.	Mimochodom,	
nedávno	som	napísal,	aj	keď	nie	až	s	takou	polemickou	vervou,	článok,	kde	polemizujem	sám	so	sebou	z	minulosti.
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H:	V	škole	sme	počuli,	popri	iných	teoretických	smeroch,	aj	o	kognitívnej	antropológii.	O	vás	sme	sa	učili	ako	o	
jedinom,	resp.	jednom	z	mála	slovenských	predstaviteľov.	Dozvedeli	sme	sa,	že	ste	niečo	skúmali	na	Ukrajine	z	kog-
nitívnej	perspektívy,	ale	už	nie	to,	o	čo	presne	išlo	a	či	sa	vám	tento	prístup	osvedčil.	Čím	ste	sa	tam	zaoberali?
K:	Výsledky	z	tohto	výskumu	som	zatiaľ	publikoval	iba	v	americkom	a	českom	časopise.	Skúmal	som	predstavy	ľudí	
o	sociálnych	skupinách,	konkrétne	etnické	a	rasové	predstavy	ľudí.	Zaujímalo	ma,	akým	spôsobom	ľudia	prisudzujú	
rasovú	a	etnickú	identitu	ostatným	ľuďom.	Keďže	ide	najmä	o	systémy	predstáv,	kognitívny	prístup	je	jediný,	ktorý	sa	
tým	môže	seriózne	zaoberať.	Práve	na	to	prišiel	neskôr	aj	zakladeteľ	etnických	štúdií	v	antropológii	Fredrik	Barth:	ak	
neexistuje	nijaká	objektívna	charakteristika	toho,	čo	je	to	etnický	a	rasový	znak,	o	tom,	čo	ním	v	danej	kultúre	bude,	
rozhoduje	najmä	systém	predstáv	ľudí.	Pokiaľ	ide	o	etnicitu,	aj	ja	som	konštruktivista,	ale	tie	esencialistické	kategó-
rie,	ktoré	ľudia	o	nej	majú,	sú	historicky	a	sociálne	konštruované,	ale	ja	neochvejne	trvám	na	tom,	že	sú	aj	kognitívne	
konštruované.	Preto	by	som	ani	konštruktivistický	a	kognitívny	prístup	nestaval	proti	sebe.	A	takisto	netreba	hneď	
toho,	kto	skúma	esencialistické	predstavy,	považovať	za	esencialistu.	Ja	som	sa	pohyboval	na	Západnej	Ukrajine,	
ktorá	sa	dá	ešte	považovať	za	stredoeurópsku.	Boli	tam	určité	druhy	esencialistických	predstáv	o	rase	a	etnicite	a	tiež	
neesencialistické	sociálne	predstavy,	niečo	ako	pragmatické	identity.	Niekto	sa	deklaruje	ako	človek	s	viacnásobnou	
identitou,	aby	získal	nejaké	pragmatické	výhody,	či	už	potvrdenie	zahraničného	Maďara	alebo	status	zahraničného	
Slováka.	Oni	sami	sa	však	nepovažujú	za	ľudí	s	viacnásobnou	identitou.	Mnohí	etnológovia	a	antropológovia	do	skú-
mania	etnicity	vnášajú	priveľa	svojich	intuitívnych	predpokladov	a	dojmov.	Ak	však	píšeme	napríklad	o	stereotypoch,	
pamäti	či	predstavách,	a	sociálna	i	kognitívna	psychológia	sa	týmito	problémami	zaoberá	už	desiatky	rokov,	je	potreb-
né	sa	s	tým	prinajmenšom	oboznámiť.	Ak	nemáme	koncepciu,	ktorá	je	o	niečo	opretá,	pravdepodobne	zachytíme	len	
útržky	poznania	a	“príhodičky”	z	terénu.

H:	A	čo	expresívnosť	vo	vašich	textoch?	Pravdepodobne	čítate	veľa	beletrie...
K:	Ani	nie	tak	beletriu,	ako	skôr	kritické	vydania	Slovenských	ľudových	rozprávok,	horory,	sci-fi	a	iné		žánre	tohto	
druhu.	Vo	veľmi	kultivovanom	prostredí	sú	čitatelia	schopní	vnímať	aj	jemné	narážky	a	netreba	byť	expresívnym.	Ak	
by	sme	chceli	takýto	kultivovaný	štýl	napodobniť	v	slovenčine,	text	by	sa	stal	veľmi	krkolomný.	Bez	expresívneho	
zvýraznenia	ostanú	aj	výhrady	a	protirečenia	často	nepovšimnuté.	Expresívne	vyjadrovanie	však	nemá	byť	efektnou	
náhradou	chýbajúceho	argumentu.	Naopak.	Chápem	ho	ako	istú	textovú	stratégiu.	Naznačuje	sa	tým:	Pozor,	argument!

H:	V	minuloročných	Etnologických	rozpravách	venovaných	vzdelávaniu	v	našom	odbore	bol	uverejnený	váš	príspe-
vok,	v	ktorom	navrhujete	spôsob	hodnotenia	kvality	vysokých	škôl.	Bola	to	pomerne	konkrétna	predstava,	nebudeme	
ju	tu	približovať.	Prišla	na	to	nejaká	reakcia?
K:	Nie,	žiadna.	Na	to	sa	v	podstate	nedá	odpovedať,	pretože	situáciu	každý	pozná.	Neverím	tomu,	že	väčšina	pra-
covísk,	ktorých	sa	to	týka,	má	reálny	záujem	vzájomne	sa	porovnávať,	pretože	chýba	motivácia.	Zatiaľ	sme	nedozreli	
na	to,	aby	sme	takéto	porovnávania	chápali	ako	reálnu	cestu	k	zlepšeniu.	Problémom	je,	že	pri	kvantitatívnych	i	kvali-
tatívnych	porovnávaniach	to	berieme	skôr	ako	vnucovanie	niečoho	zvonku,	bez	čoho	sa	zaobídeme	a	čo	nás	ukazuje	
v	inom	svetle,	než	sa	my	sami	chceme	vidieť.	Stáva	sa	to	dokonca	aj	vtedy,	keď	to	nekončí	nejakým	rebríčkom	či	
zoradením.	Myslím	si,	že	pri	minimálnej	dobrej	vôli	by	sa	etnologické	a	antropologické	pracoviská	vedeli	veľmi	
rýchlo	dohodnúť	na	istých	kritériách.	Zmysel	by	to	malo	vtedy,	keby	sa	dosiahol	všeobecný	súhlas:	Poďme	urobiť	po-
rovnanie	silných	a	slabších	stránok	našej	činnosti,	ale	sami	kvôli	sebe,	nie	preto,	že	sme	do	toho	niekým	alebo	niečím	
tlačení.	Chceme	iba	prežiť,	nech	nám	dá	každý	pokoj	a	nech	si	robíme	svoje,	alebo	sa	chceme	naozaj	zlepšovať?	Ak	
by	sme	sa	náhodou	chceli	zlepšovať,	nie	je	to	možné	bez	určenia,	v	čom	sme	dobrí	a	v	čom	zaostávame.	Nijaké	pra-
covisko	nemôže	byť	dobré	vo	všetkom,	aj	keby	sa	to	snažilo	predstierať.	Mladšie	pracoviská	nemusia	mať	kapacity	a	
vybavenie,	staršie	môžu	z	generačných	či	iných	dôvodov	mať	menšiu	produktivitu,	iné	zas	o	produkciu	nemajú	núdzu,	
ale	trpí	kvalita	obsahu.

H:	V	čom	napríklad	vidíte	silné	stránky	pracoviska,	ktoré	ste	založili?
K:	Tam	je	asi	jediná	silná	stránka:	snažíme	sa	robiť	štandard,	čo	potom	vyzerá	ako	divoko	novátorské,	ale	vôbec	
to	tak	nie	je.	Kurzy,	ktoré	tam	učíme,	spôsoby,	ako	to	robíme,	nie	sú	v	ničom	priveľmi	novátorské	v	porovnaní	so	
zahraničným	kontextom.	V	slovenských	podmienkach,	nie	vinou	či	konšpiráciou	nejakých	ľudí,	ale	z	dôvodu	napr.	
podfinancovania,	generačnej	štruktúry	a	nedostatku	zahraničných	kontaktov,	je	v	sociálnovednej	výučbe	ešte	stále	
veľa	neštandardného.	Preto	to,	čo	sa	nám	tu	javí	ako	silná	stránka,	by	bolo	v	zahraničí	úplne	bežné.
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H:	V	čom	sa	teda	váš	štýl	vyučovania	odlišuje	od	toho	“klasického”	slovenského?
K:	Prvým	rozdielom	je	to,	že	sa	sústreďujeme	na	menší	počet	intenzívnejších	a	viackreditových	kurzov.	To,	že	sme	
novým	pracoviskom,	nám	zároveň	umožňuje	neprispôsobovať	štruktúru	študijného	plánu	personálnemu	obsadeniu.	
Tým,	že	sme	personálne	obsadenie	nezdedili,	ale	sme	ho	budovali,	sme	kolektívom	takých	kolegov	a	kolegýň,	ktorí	a	
ktoré	budú	učiť	predmety	integrálne	patriace	do	študijného	plánu.	Keď	študent	musí	absolvovať	nejaký	kurz,	poznat-
ky	z	neho	by	nemali	byť	len	samy	o	sebe	zaujímavé	a	potrebné,	ale	študent	by	ich	mal	využiť	aj	neskôr	-	v	ďalších	
kurzoch,	vo	svojej	práci	a	podobne.	Pri	formovaní	študijného	programu	považujem	za	kľúčové	to,	aby	jednotlivé	
súčasti	na	seba	nadväzovali	a	aby	študent	dostal	ucelený	súbor	poznatkov.	A	práve	o	to	sa	snažíme.	Usilujeme	sa	dať	
študentom	dobré	základy	v	jednotlivých	antropologických	subdisciplínach,	ako	je	politická,	ekonomická	či	kognitívna	
antropológia.	Myslíme	si,	že	študijný	plán	by	nemal	byť	len	zoznamom	zaujímavých	a	navzájom	príliš	nesúvisiacich	
tém.	Pri	každom	kurze	si	treba	klásť	otázku:	Čo	by	sa	stalo,	keby	ten	či	onen	kurz	zo	zoznamu	vypadol	a	vôbec	sa	
neučil?	Ak	tú	“dieru”	len	mechanicky	zapcháme	alebo	necháme	tak,	stane	sa	vôbec	niečo?	Ak	odpovieme	nie,	tak	
študijný	plán	zrejme	nie	je	dobre	zostavený.	

H:	No	niekedy	sa	to	musí	“napasovať”,	aby	sedeli	počty	kreditov...
K:	Áno.	To	je	tiež	príklad,	keď	forma	pohlcuje	obsah.	Je	napríklad	rozšírená	predstava,	že	vysokoškolský	učiteľ	musí	
veľa	učiť,	aby	dostal	a	zaslúžil	si	svoj	plat.	Hovorí	sa	tomu	úväzky.	Lenže	termín	úväzku	a	normatívu	naša	legis-
latíva	pozná,	len	pokiaľ	ide	o	základné	a	stredné	školy.	V	pracovnej	zmluve	má	pedagóg	určený	pracovný	čas,	nie	čas	
strávený	výučbou.	Ani	financovanie	nezohľadňuje	počet	hodín	kontaktnej	výučby.	Ak	sa	tým	nezvýši	počet	študentov,	
tak	aj	z	finančného	hľadiska	je	jedno,	či	niekto	učí	dve	alebo	dvadsať	hodín.	Napriek	tomu	sa	obsahovo	a	počtom	
kurzov	niektoré	programy	podriaďujú	tomu,	aby	učitelia	veľa	učili.	Pritom	to	nechcú	samotní	učitelia,	kurzy	neza-
padajú	integrálne	do	študijného	plánu,	je	to	zbytočné,	neprináša	to	peniaze	a	nevyžaduje	to	nijaký	predpis.	Keby	aj	
učitelia	nerobili	namiesto	toho	nič	iné,	keby	sa	ani	nezvýšil	objem	konzultačných	hodín	a	nemuseli	by	viac	skúmať	a	
publikovať	a	išli	by	hoci	domov	piecť	koláče,	stálo	by	to	za	to,	ak	by	výsledkom	bol	integrovaný	študijný	program.

H:	Túto	otázku	by	sme	teda	mohli	zanechať,	keďže,	ako	ste	spomenuli,	na	Slovensku	nemáme	do	vzájomného	poro-
vnávania	veľkej	chuti.
K:	Trochu	by	som	to	poopravil.	Niektoré	pracoviská	majú	viac	vôle	ako	iné.	Možno	by	stálo	za	to,	či	už	v	oblasti	
výučby	alebo	celkového	hodnotenia,	aby	sa	začali	porovnávať	aspoň	niektoré	pracoviská.	Časom	by	aj	tie	ostatné,	už	
len	preto,	že	sa	to	deje	a	že	by	to	bolo	okolím	oceňované,	museli	do	toho	“naskočiť”.	Opakujem:	Bolo	by	to	vnútorné	
hodnotenie,	z	ktorého	nebude	vyplývať	nič;	nikto	nepríde	o	peniaze,	nikoho	nebudú	prenasledovať,	iba	pracoviská	
na	základe	vlastných	kritérií	zistia	silnejšie	a	slabšie	stránky	vo	výskume	a	výučbe.	Toto	sa	dá	urobiť	tak,	aby	to	tým	
pracoviskám	pomohlo.	Verím,	že	sa	mi	podarí	presvedčiť	o	tom	aspoň	niektoré	pracoviská.

H:	Výlučne	sociálnej	antropológii	sa	zatiaľ	u	nás	venuje	iba	váš	ústav.	Kam	odchádzajú,	resp.	čo	robia	vaši	absolventi	
po	skončení?
K:	Na	to	sa	dá	odpovedať	reklamne	a	reálne.	Reklamná	odpoveď	by	bola	taká,	že	študent,	ktorý	tomu	venuje	čas	a	
úsilie,	získa	istý	druh	antropologického	poznania	a	môže	mu	to	pomôcť	v	mnohých	ďalších	povolaniach,	ak	by	aj	
nepracoval	priamo	v	odbore.	Vedieť	sa	integrovať	do	komunity	ľudí	sa	naši	študenti	učia	na	výskumoch,	určite	by	to	
využili	aj	na	ktoromkoľvek	pracovisku.	Mať	metódy,	techniky,	výcvik	a	teoretické	poznanie	na	preskúmanie	sociálne-
ho	správania	môže	byť	veľmi	užitočné,	aj	keď	sa	to	nebude	nazývať	antropológiou	a	môže	to	pomôcť	hoci	aj	projek-
tovému	manažérovi	alebo	zamestnancovi	sociálneho	úradu.	Takže	neverím,	že	každý	absolvent	môže	a	bude	pracovať	
ako	sociálny	antropológ,	ale	verím,	že	títo	ľudia	sa	dobre	uplatnia,	nech	budú	pracovať	kdekoľvek.	Toto	bola	pravda	
prikrášlená	reklamou.	A	teraz	na	rovinu:	v	skutočnosti	však	obrovskej	väčšine	vedcov,	univerzitných	zamestnancov	a	
dokonca	aj	dobrých	študentov	je	otázka	uplatnenia,	na	rozdiel	od	ich	rodičov,	úplne	ľahostajná.	Chcú	pochopiť,	chcú	
mať	radosť	z	poznania,	chcú	vedieť,	ako	veci	fungujú,	cítia,	že	to,	čo	robia,	je	niečo	zmysluplné.	Otázku	uplatnenia	
ponechávajú	na	hmlistú	budúcnosť.	Povinnosťou	vysokoškolského	učiteľa	je	odovzdávať	poznanie	a	to	dokonca	aj	
také,	ktoré	je	zatiaľ	dokonale	neužitočné.	Poznávanie	samotné	je	hodnota	a	cieľ.	Ukážeme	princíp	fungovania	ne-
jakého	javu	a	možno	sa	to	raz	ukáže	byť	pre	študenta	užitočné.	Neustále	podliehame	rečiam	o	aplikovateľnosti,	ale	
nikdy	vopred	nevieme,	ktoré	poznatky	sa	za	akých	okolností	ukážu	užitočné	alebo	dokonca	nevyhnutné.	Stavanie	
mostov	je	technika.	To,	že	sa	to	z	čudných	dôvodov	nazýva	vedou	a	tí	ľudia	sami	seba	z	nejakých	komických	dôvodov	
považujú	za	vedcov,	je	iná	otázka.	No	odovzdávanie	poznania	na	univerzite	nemôže	byť	organizované	podľa	modelu	
prípravy	staviteľov	mostov.	Musí	existovať	a	byť	podporovaný	základný	výskum,	či	už	v	prírodných	alebo	sociálnych
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	vedách, 	kde 	ide 	len 	o 	poznanie 	samotné. 	Fyzici 	neobjavuje 	bozóny 	a 	hadróny 	kvôli 	nejakému 	ich 	praktickému 	
využitiu,	aj	keď	často	z	toho	niečo	také	vzíde,	ale	preto,	lebo	chcú	“vedieť”.	Prečo	by	aj	vedec,	učiteľ	a	študent	sociál-
nych	vied	nemohol	mať	tiež	takúto	ambíciu?	Veľká	väčšina	našich	študentov	nie	sú	právnici,	ktorí	sa	chcú	voziť	na	
drahých	autách,	takí	si	sociálnu	antropológiu	nevyberú.	A	potom	sú	študenti,	ktorých	nezaujíma	ani	teoretické	poz-
nanie,	ani	praktická	aplikácia.

H:	S	veľmi	podobnou	odpoveďou	som	sa	pred	časom	stretol	v	súvislosti	s	filozofiou	a	s	tým,	aký	význam	má	dnes	
jej	štúdium.	Ale	aj	vy	ste	príkladom	toho,	že	človeka	môže	na	jeho	ceste	stretnúť	všeličo	a	všetko	mu	v	niečom	môže	
pomôcť.	Keď	napríklad	“robíte”	antropológiu,	určite	vám	ani	poznatky	z	filozofie	či	estetiky	nie	sú	na	príťaž.
K:	Áno,	je	to	tak.	Stále	presne	neviem,	ako	by	som	sa	rozhodol,	keby	som	bol	postavený	pred	otázku	zn-
ovu	vyštudovať	alebo	nevyštudovať	filozofiu.	Aj	keď	sa	tým	profesionálne	nezaoberám,	v	žiadnom	prípade	to	
nepovažujem	za	premárnený	čas	a	nikdy	to	nebudem	ľutovať.	Mimochodom,	základy	filozofie	by	mali	byť	včlenené	
do	štúdia	sociálnych,	ale	aj	prírodných	vied,	tak	ako	je	to	vo	svete	na	dobrých	univerzitách.

H:	O	uplatnení	kognitívneho	hľadiska	pri	skúmaní	etnicity	na	Ukrajine	sme	už	hovorili.	Čomu	sa	vo	výskume	venu-
jete	teraz?
K:	Tému	som	nezmenil,	ale	začal	som	sa	zaoberať	antropológiou	detí	a	detstva.	Spolu	s	mojou	výskumnou	asistentkou	
som	nedávno	uskutočnil	robil	výskum	o	osvojovaní	si	predstáv	u	bratislavských	väčšinových	a	prešovských	rómskych	
detí	:	čo	sociálne	a	kognitívne	podmieňuje	usudzovanie	detí	o	sociálnych	skupinách.	Zameriavam	sa	na	predškolské	
deti,	lebo	to	je	kľúčové	(a	stále	dosť	prehliadané)	obdobie	pre	kultúrne	učenie	sa.	Okrem	toho	v	rámci	jedného	
veľkého	medzinárodného	grantu	s	kolegami	skúmame	systémy	morálnych	predstáv	a	správaní	v	rôznych	kultúrach,	
zisťujeme,	čo	ľudia	-	v	rôznych	kultúrach	-	považujú	za	poznania,	mienky,	istotu	a	akým	spôsobom	ľudia	v	rôznych	
spoločnostiach	pristupujú	k	artefaktom,	zhotoveným	predmetom,	k	nástrojom,	teda	k	materiálnej	kultúre.	Zatiaľ	to	
skúmam	na	Ukrajine,	ale	chcel	by	som	inšpirovať	študentov,	aby	sa	niektorí	vo	svojich	diplomových	a	doktorand-
ských	prácach	venovali	takýmto	oblastiam.	Projekt,	do	ktorého	som	zapojený,	sa	volá	Culture	and	Mind,	financuje	ho	
Britská	akadémia	vied	spolu	s	Rutgers	University	v	USA.	Projekt	sa	realizuje	od	roku	2006	do	roku	2011	a	podieľa	
sa	na	ňom	dvanásť	antropológov,	desiatky	filozofov	mysle,	psychológov	a	podobne.	V	rámci	toho	sa	konajú	tri	veľké	
podprojekty,	kde	na	dvanástich	miestach	celého	sveta	antropológovia	zbierajú	podľa	jednotného	dizajnu	etnografické	
dáta,	čo	sa	následne	bude	porovnávať	a	vyhodnocovať.

H:	Ako	ste	si	zvolili	teritórium	Ukrajiny?	Ostalo	vám	ešte	z	predchádzajúcich	výskumov?
K:	Chcel	som	skúmať	etnické	a	rasové	predstavy,	takže	som	potreboval	komunitu	s	nejakým	druhom	etnickej	rôzno-
rodosti.	Toto	som	na	Západnej	Ukrajine	našiel.	Etnická	a	konfesijná	rôznorodosť	tu	bola	naozaj	veľká.	Chcel	som	to	
porovnať	s	niektorými	slovenskými	lokalitami,	kde	bola	etnická	diverzita	oveľa	menšia.	Od	roku	2001	som	na	Ukra-
jine	strávil	naozaj	dlhé	a	dlhé	mesiace.

H:	Nezmienili	sme	sa	ešte	o	Slovenskej	asociácii	sociálnych	antropológov	(SASA).	Približovať	pozadie	jej	vzniku	
nebudeme,	hádam	sa	na	to	nájde	iná	príležitosť.	Študentov	však	možno	bude	zaujímať,	ako	to	vyzerá	s	finančným	
podporovaním	ich	výskumov,	ktoré	mala	SASA	v	pláne.
K:	Na	túto	otázku	vám	odpoviem	dvoma	informáciami:	Približne	polovica	členov	SASA	doposiaľ	ešte	ani	nezaplatila	
členské,	no	daňový	úrad	už	poukázal	všetky	peniaze	v	rámci	dvoch	percent	daní	od	darcov.	Keďže	SASA	zatiaľ	nemá	
iné	zdroje	príjmov,	malá	grantová	podpora	bude	najskôr	v	budúcom	akademickom	roku.	Prvú	grantovú	výzvu	vyhlá-
sime	v	zimnom	semestri	2009.

H:	Nehovorme	teda	o	peniazoch,	ale	o	činnosti.	Čo	sa	podarilo	urobiť	za	vyše	roka	jej	fungovania?
K:	Tieto	informácie	sú	vo	verejne	prístupnej	záverečnej	správe,	ale	najviac	spokojní	sme	s	rozbehnutím	organizačnej	
štruktúry.	Niektoré	sekcie	a	komisie	začali	pracovať.	Aktívne	sú	napríklad	etická	komisia,	kognitívna	sekcia,	podarilo	
sa	rozbehnúť	internetovú	stránku,	napokon	aj	tento	časopis.	Najproduktívnejšie	bolo,	že	sa	nám	v	spolupráci	s	Uni-
verzitou	Komenského	a	projektom	Excelentná	univerzita	podarilo	pozvať	svetovú	antropologickú	špičku.	Niektorí	
antropológovia	svetového	mena	sa	stali	našimi	čestnými	členmi,	iní	prijali	pozvanie	na	semináre.	V	budúcnosti	bude	
najvýznamnejšou	akciou	letná	škola	višegrádskych	krajín,	ktorá	sa	uskutoční	v	septembri	a	tiež	veľká	medzinárodná	
konferencia	organizovaná	slovenskou	a	českou	asociáciou	sociálnych	antropológov	v	treťom	septembrovom	týždni
Povedal	by	som	to	tak,	že	SASA	nie	je	taká	aktívna,	ako	by	som	chcel,	ale	oveľa	aktívnejšia	než	som	dúfal.
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H:	Pripravuje	sa	etický	kódex	antropológov.	Ako	je	to	ďaleko?
K:	Najnovší	vývoj	podrobne	nepoznám,	lebo	nie	som	členom	etickej	komisie.	Nechceli	sme	tento	dokument	unáhliť.	
Chceli	sme,	aby	to	bol	dokument,	ktorý	sa	v	komunite	stretne	naozaj	so	všeobecným	súhlasom.	Chceme	usporiadať	
sériu	diskusií	o	etickom	kódexe,	aby	sme	si	ujasnili,	čo	od	neho	očakávame,	aký	druh	dokumentu	to	má	byť,	s	akou	
záväznosťou,	akou	formou	ho	vo	verejnosti	a	v	akademických	kruhoch	budeme	presadzovať,	či	to	bude	mať	aj	legis-
latívne	nadväznosti	a	podobne.	Preto	by	mal	byť	prijatý	najskôr	v	budúcom	roku.

H:	Viacerí	študenti	vás	poznajú	aj	ako	draka,	pod	týmto	označením	figurujete	aj	na	niektorých	internetových	fórach.	
Čo	by	ste	o	tom	chceli	povedať?
K:	Vzniklo	to	tak,	že	som	dal	najavo	svoj	hnev	nad	niektorými	záležitosťami	ešte	expresívnejšie	ako	zvyčajne.	Mnohí	
si	mysleli,	že	je	to	iba	vtipná	póza,	ale	zistili,	že	to	myslím	vážne.

H:	To	znie	záhadne	a	zároveň	tak,	že	netreba	vŕtať	do	dračieho	hniezda.	Ale	predsa,	drak	sa	vo	vás	zobudil	práve	
vďaka	študentom	a	my	sme	študentský	časopis,	takže	by	sme	to	mohli	skonkretizovať.
K:	Áno.	Spustili	to	študenti,	o	ktorých	som	mal	priveľké	ilúzie.	U	nás	sa	stalo	to,	že	voľnejší	a	dôvernejší	vzťah	
k	študentom	spôsobil,	že	niektorí	to	začali	mylne	chápať	ako	uvoľnenie	z	povinností	a	nárokov.	A	to	som	musel	
“zaraziť”.	Dôverný	vzťah	je	určitý	druh	výsady,	niečo,	čo	si	môžeme	vážiť,	ale	nie	je	to	pokyn	k	laxnosti	a	signál,	že	
teraz	sa	stávame	nejakými	pochybnými	kumpánmi	a	každý	si	môže	robiť,	čo	chce.

H:	Čo	teda	doc.	Kanovský	robí,	keď	ho	niekto	hnevá,	ale	nemôže	si	dovoliť	dať	to	najavo?	Pýta	sa	aj	jedna	zo	
študentiek.
K:	Takých	situácií	je	čoraz	menej.	Väčšinou	to	najavo	dám,	aj	keď	nie	krikom,	ale	skôr	určitým	druhom	podráždenosti	
vo	výrazoch	a	gestách.

H:	Ďalšiu	študentku	zaujíma,	či	má	doc.	Kanovský	voľný	čas	a	ako	ho	trávi.	Ale	myslí	tým	skutočný	voľný	čas,	bez	
zahlbovania	sa	do	vedeckých	problémov.
K:	Študujem	oveľa	menej,	ako	si	mnohí	myslia	a	práve	na	štúdium	mi	neostáva	toľko	času,	koľko	by	som	chcel.	
Voľný	čas	trávim	čítaním	a	pozeraním	poklesnutých	žánrov	typu	science-fiction.	Od	trinástich	rokov	počúvam	niek-
toré	metalové	skupiny,	sledujem	ich	od	ich	vzniku	(Metallica,	Slayer)	a	zhromažďujem	si	o	nich	informácie.	Hrám	
(nie	bohvieako)	na	basovej	gitare.	Pozerám	i	filmy.	Na	jednej	strane	umelecké,	niektoré	opakovane	(Casablanca,	The	
Big	Sleep,	Fellini,	Uher,	Hanák).	Potom	sa	cez	hlbokú	priepasť	určite	dobrých	filmov,	ktoré	si	však	nevšímam,	dos-
távame	k	filmom	považovaným	za	úplne	podradné.	Príklad:	Na	štvrtý	diel	Terminátora	sa	chystám	už	dlhší	čas,	a	to	
nielen	preto,	že	nevidieť	tento	film	ma	môže	úplne	znemožniť	v	komunite	sedemnásťročných	ukrajinských	výrastkov.	
Rád	navštevujem	aj	hradné	zrúcaniny.	Ak	sa	tam	ide	nejakým	lesom	a	nie	je	to	zrekonštruovaný	zámok,	určite	ma	to	
pritiahne.	Chodil	som	tam	s	deťmi,	keď	boli	malé	a	nemohli	sa	brániť,	teraz	je	to	trochu	problém.

B:	Čo	ťa	na	pokleslých	žánroch	priťahuje?
K:	Viaceré	z	nich	sú	remeselne	veľmi	dobre	urobené.	Tým,	že	som	ich	videl	a	čítal	pomerne	veľa,	vidím	medzi	nimi	
veľkú	hierarchiu.	Vo	vreci	poklesnutých	žánrov	sú	veľmi	dobré	aj	veľmi	zlé	a	tie	dobré	sú	naozaj	dobré.
B:	Napríklad?
K:	Lukjanenko	-	Hliadky	a	všetky	knihy	od	neho.	Takisto	Strugackých	by	nikto	nenazýval	pokleslý	žáner,	asi	ani	
Franka	Herberta	či	Larryho	Nivena.
B:	A	čo	Superman	či	Spiderman?
K:	To	si	tiež	pozriem	kvôli	vypätým	emóciám	a	naratívnej	zápletke.	Už	po	desiatich	minútach	viem,	ako	sa	to	skončí.	
Ale	ako	to	bude	rozvinuté,	ako	sa	tie	ploché	a	plytké	príbehy	vpletú	do	celkovej	štruktúry,	to	je	vždy	zaujímavé.
H:	Prišla	nám	aj	otázka,	Čoho	sa	v	živote	bojíte.	Máte	nejaké	fóbie?
K:	Bojím	sa,	aby	som	nezneužil	prípadný	vplyv,	ktorý	mám	na	študentov	alebo	kolegov.	Fóbie	v	klinickom	zmysle	
nemám.	Tie	má	málokto:	väčšina	toho,	čo	v	súčasnosti	ľudia	nazývajú	fóbiami,	sú	iba	cintľavé	malomestské	vrtochy.
B:	Máš	nejakú	predstavu	o	trávení	svojho	dôchodku?
K:	Rozhodne	áno.	Chcel	by	som	robiť	to	isté	ako	teraz,	ale	nie	ako	povinnosť.
B:	Čiže	žiadny	sen	typu:	“Kúpim	si	krčmu	a	budem	ju	pre	priateľov	prevádzkovať”.
K:	To	nie.	Ale	rád	navštívim	takú	krčmu,	ak	to	nejaký	môj	priateľ	urobí.	A	najlepšie	by	bolo	správať	sa	ako	dôchodca	
už	pred	dôchodkom.	V	našich	pomeroch	to	znamená,	že	sa	človek	musí	stať	profesorom	(smiech).
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Kľúčové slová: burek, tepich, džamija, Tuborg, veľko točeno, slastičarna, toaletný papier, BIT, fufeň

 V dnešný veľký deň ideme výnimočne všetci pekne v predstihu a už polhodinu pred odchodom vlaku do Viedne 
čakáme svorne na stanici (dokonca aj Smraďa a Špára). Nasleduje niekoľko dlhých hodín cesty (1 plus 15), no zábava je 
v plnom prúde, pokiaľ nás pani „doubledecker“ (dvojí poprsí) neupozorní, že deti v autobuse a nie len ona rady pospali. 
Zábava upadá a autobus je čím ďalej tým menší, keď si to šofér šialene šinie serpentínami o šírke autobusu. 

Nadránom vchádzame do útrob Sarajeva, ktoré na prvý pohľad vyzerá ošumelo a špinavo ako keby sme sa vrátili do 20. 
storočia. To však bola iba jedna časť jeho tváre.       

 Prišli sme asi o štyri hodiny skôr, ako nás mohli ubytovať, takže sme sa prešli po najstaršej časti Baščaršii 
(hlavné tradičné obchodné centrum), ktorej vznik spadá do obdobia Otomanovej ríše. Drevené obchodíky, kaviarničky a 
„slastičarny“- cukrárne ešte len pomaly otvárali. Bolo milé vidieť ako obchodníci vykladajú von svoje koberce- tepichy, 
zametajú pred obchodmi, pofajčievajú a pijú svoju rannú kávu. 
Prvý deň sme si prehliadli mesto, okoštovali prvé bureky (mastné- premastné lístkové cesto plnené mletým mäsom a 
cibuľou) či tikvenice (tekvicový burek) a večer sme utužovali priateľstvá v pivovare, kde sa vyrába domáce Sarajevsko 
pivo.

O výskume v Sarajeve 
alebo malý sprievodca 
sarajevským terénom 
Piatok, 15.5.09, 14:30 BIT
   Naďa Horňáková a Barbora Blahutová 
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 Pohodová atmosféra panovala každý deň, 
no výskum mal tiež svoje miesto. Nedeľa sa tu až 
tak nesvätí a aj my sme mali bojovú poradu ohľadom 
našich projektov. Spolu 6 výskumných tímov malo 
pracovať na rôznych témach (socialistické stavby, 
orientálna koncepcia mesta a jej premena, vnímanie 
priestoru a krajinné plánovanie, hranice, mesto ako 
javisko...)  Každá téma mala svoje metódy výskumu, 
od fotografovania, cez kreslenie mentálnych máp a 
pozorovanie až po rozhovory. I keď na začiatku sme 
až tak nevedeli ako oslovovať ľudí a značný strach 
z neznámeho robil svoje, po prvých dňoch už išiel 
výskum hladko. So staršími ľuďmi sme sa doro-
zumievali rukami- nohami, s mladšími, čo obyčajne 
ovládali angličtinu, po anglicky. Oproti takému výs-
kumu v Taliansku mal tento jednoznačnú výhodu- 
ak nejaké slovíčko respondenti a respondentky po 
anglicky povedať nevedeli, povedali ho v domácej 
reči, čomu sme väčšinou s prekvapením rozumeli.
 Naša snaha o kvalitné prevedenie výskumu 
nás donútila navštíviť aj mnoho odľahlých častí Sa-
rajeva, kam by sme sa na obyčajnej dovolenke určite 
nevybrali.

 Len obuv z najkvalitnejších materiálov 
odolala vysokej záťaži celodenného chodenia. Mali 
sme straty na teniskách, ale lodičky to prežili.
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 Samo osebe je mesto malé- leží v doline obkolesenej zelenými vrchmi a zhruba 300 000 obyvateľov sa premáva 
jednou dlhou takmer rovnou električkovou traťou s cca dvoma malými odbočkami. Napriek tomu je mesto plné kon-
trastov. Nadčasové mrakodrapy verzus socialistické sídliská, zrekonštruované budovy verzus chalúpky sotva držiace 
pohromade. Práve tieto chalúpky ale aj neopravené bytovky na sídliskách si ešte pamätajú vojnu, aj 14 rokov po jej 
skončení (1992-1995). Bosnianska mena je konvertibilná marka, čo je dosť dlhý názov, teda potrebuje skratku. Oficiálne 
KM, pre nás zo začiatku jednoznačný kilometer a v ešte skrátenejšej verzii fufeň. Neprehliadnuteľná a často nepríjemná 
bola neodbytnosť miestnych žobrákov, ktorí si zvykli vybrať len fufne, ktoré chceli a ostatné (euro mince) nám vrátili 
späť. I keď sa v obchodoch dá platiť eurami, centy ani kovové eurá tu nemajú miesto. Zvuk kostolných zvonov v meste 
nahrádzalo pravidelné zvolávanie džamijských reproduktorov k modlitbám. Dnes tu žijú ľudia viacerých vierovyznaní 
vedľa seba v relatívnom mieri. Mladí tvrdia, že Sarajevo je ukážkou toho, ako sa môžu ľudia odlišných náboženstiev 
nielen tolerovať, ale mať medzi sebou priateľské vzťahy. Ako je to medzi staršími, ktorých viac poznačil vojnový 
konflikt aj iná doba, v ktorej žili, sme zistiť nestihli. Na tomto ani nie tak ďalekom východe fičí ako „mainstreemovo“ 
obľúbená hudba turbofolk- hymnou zájazdu sa stala pieseň „Zmija i žaba“ (nájdete aj na internete a vo všetkých dobrých 
hudobninách). 
 Pri pravidelnom testovaní domácej kuchyne v kombinácii so starostlivo dodržiavaným pitným režimom po-
zostávajúcim z Tuborgu (Smraďou označeným ako recyklované pivo) a vody zo studne mali naše črevá a (nie len 
verejné) toalety o zábavu postarané. Ústredná téma zájazdu bola jasná a spoločné problémy urýchlili proces vzájomného 
zbližovania. Tí a tie z nás, ktorí mali šťastie, si vyskúšali aj turecký záchod.

O výskume v Sarajeve

 A keď sú nohy v teple, stolica pravidelná a ostatné základ-
né potreby naplnené, človeka obkľúči neznesiteľná ľahkosť bytia. 
Spokojnosť a radosť sa pribalila i na cestu späť a v 15 minútových 
intervaloch BIT (Berec international time) sa rozlievala dobrá 
nálada. 

Citáty na záver:

Juro: „Kata, dúfam, že si neberieš štekle...?“
Kata: „Jasné, že nie. Ja si ich dám do kabelky.“ 

Berecko: „Tak, dopil som všetky svoje darčeky...“
     „Je pol 9 ráno príliš skoro na rakiju?“ 

Barbora: „Medzi mnou a mnou bola vyložiť ešte Kandla.“

Andrej:  „A kde to býva?“
Barbora: „Tuto blízko a trochu do kopca.“
Andrej:  „Tu je všetko blízko a trochu do kopca.“
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Náš slávny antropo-tím

 Kontrast mesta                                           Aj moslimský svet pozná konzum a komerciu
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Ku kontrastu určite patrí aj moderná poliklinika na starom vojnou poznačenom sídlisku

Ranné upratovanie na Baščaršiji.

O výskume v Sarajeve
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Pohľad na mesto z jedného z množstva kopcov, ktoré obkolesujú celé mesto. Na vrcholkoch niektorých hôr bolo ešte v 
máji vidieť sneh.

Vojnou poznačených častí mesta, je ešte stále neúrekom.
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                   Anjel z Apollky

Fotografické okienko
   Daša Bombj aková

speculum

2_2009

foto:

84



fotografické okienkospeculum

2_2009

      Cvernovka

      Dynamit nobel
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                          Koniec Heklerovho mlynu

      Nad hladinou Istrochemu.

fotografické okienko

86



fotografické okienkospeculum

2_2009

      Srdce Starého Mosta
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                   Stein

          Tabaková továren

fotografické okienko
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