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Traditional Music and Dance  
in Contemporary Culture(s).  
International Conference  
17.–19. 10. 2018, Nitra, Slovensko
Na po�átku druhé poloviny října se pod 
záštitou Katedry etnológie a folkloristiky 
Filozofické fakulty Univerzity Konštantína 
filozofa konala mezinárodní konference. 
Byla zaměřena na etnomuzikologickou 
a etnochoreologickou tematiku a zahrno-
vala jak teoretické příspěvky a referáty 
týkající se transmise hudebních prvků 
a výzkumů hudebních a tane�ních pro-
jevů minorit, tak nové pohledy na využití 
nejmodernější techniky při zpracování 
hudebního a tane�ního materiálu.

Třetí den se konala exkurze do Mojmí-
rovců k výrobci hudebních nástrojů Róbertu 
Žilíkovi, jenž se specializuje na různé druhy 
aerofonů (píšťaly, gajdy), ale také na ryt�é na ryt� na ryt-
mické nástroje a ze svých výrobků vytvořil 
malé hudební muzeum.

Mezinárodní konference byla velmi 
rozmanitá, a to nejen tématy jednotli-
vých příspěvků, ale také výběrem referu-
jících – ti přijeli z Rakouska, Irska, Finska, 
Makedonie, Polska, Ukrajiny, Velké Britá-
nie, Slovenska a České republiky, což dalo 
možnost srovnání různých badatelských 
směrů v rámci evropské etnomuzikologie 
a etnochoreologie.

Konferenci otevřel svým referátem 
Oskár Elschek, který shrnul vědecký 
vývoj v hudebním bádání na Sloven� hudebním bádání na Sloven�na Sloven-
sku za posledních padesát let. Zdůraznil 
některé mezníky v systematizaci sloven-
ské etnomuzikologie. Z osobností vyzved-
nul Jozefa Kresánka a jeho teoretické 
práce, jež se staly základem dnešního 
etnomuzikologického výzkumu.

Teoretické roviny se dotýkal i pří-
spěvek Ulricha Morgensterna z Vídně. 
Zamýšlel se nad dichotomií pojmů „revi-
val“ a „revitalization“ a také nad definicí 
a funkcí hudebního nástroje v lidovém 
instrumentáři.

Zatímco v České republice se aktu-
álně výzkumu romských hudebních 
a tane�ních projevů nevěnuje mnoho 
badatelů, na Slovensku je to téma poměrně 
živé, což doložilo několik příspěvků. Agáta 
Krausová z pořádající univerzity refero-
vala o transformaci tane�ního repertoáru 
romských žen z Horehroní při sou�as-
ných tane�ních zábavách. Jana Belišová 
z Bratislavy se věnovala novým formám 
popularizace a prezentace romské hudby. 
Poukázala na formu transmise v rámci 

slyší na hlasy politických představitelů 
tzv. původních národů a v nedávné době 
vrátilo kupříkladu exponáty�tělesné 
pozůstatky Sanů a Maorů do příslušných 
zemí. Mnohé v této souvislosti napadne, 
jaké exponáty budou následovat? Co třeba 
egyptské mumie?

Světové muzeum ve Vídni patří k nej-
významnějším etnologickým muzeím 

světa. V jeho sbírkách bychom našli více 
než 200 tisíc etnografických předmětů,  
75 tisíc fotografií a 144 tisíc knih věnova� 144 tisíc knih věnova�144 tisíc knih věnova-
ných historii, kultuře a umění především 
mimoevropských populací. Jedná se tudíž 
o jedine�ný soubor, dokumentující kul-
turní rozmanitost lidstva.

František Bahenský (EÚ AV ČR, v. v. i.)



484 Český lid 105 4 2018

rodinného prostředí, ale také na vliv 
masmédií. Jako příklad zvolila příspěvky 
tzv. youtuberů, kteří tvoří „romský pop“ 
doprovázený krátkými klipy, v nichž 
sami ú�inkují a jejichž spole�ným jme-
novatelem jsou drahá auta, krásné ženy 
a cenné šperky. Z jiného úhlu se romské 
otázce věnoval i Petr Nuska, Čech studující 
v britském Durhamu. Pro svůj výzkum 
transgenera�ní transmise u romských 
muzikantů si vybral slovenské obce Kle-
novec a Kokavu nad Rimavicou, při�emž 
se zaměřil na rozdíly v hudební edukaci 
oficiální (v rámci základních uměleckých 
škol) a v rodinné tradici.

Tradi�ní hudební seskupení, nástrojo-
vou hru, její způsob, transformaci a analýzu 
shrnovaly příspěvky nitranských zástupců 
Bernarda Garaje a Jany Ambrózové, hlavní 
organizátorky konference. Bernard Garaj 
se věnoval fenoménu heligonky v lidové 
tradi�ní hudbě na Slovensku, regionál-
ním způsobům tradi�ní hry až po popula-
rizaci nástroje v rámci televizních pořadů 
a programů (např. TV �lágr apod.). Jana 
Ambrózová se zabývala hrá�ským stylem 
mladých primášů hudeckých nebo cimbá-
lových muzik na základě audiovizuálních 
záznamů jednotlivých interpretů a jejich 
analýzy z několika úhlů pohledu – rozdílů 
v množství ozdob (cifer), rytmických speci-
fikách, technické dokonalosti aj. Primášské 
osobnosti Zdeňka Kašpara ze Vsetína, jeho 
sběratelské �innosti a proměnám získaného 
materiálu v jeho úpravách v rámci folklor-
ního hnutí na Valašsku se věnovala Klára 
Císaríková z Brna.

Anastasia Mazurenko z Kyjeva v rámci 
svého doktorského výzkumu zpracovává 
analýzu tradi�ního ženského vokálního 
projevu při svatebních písních – pomocí 
převedeného hudebního zápisu do gra-
fické křivky může sestavit typologii písní 
podle nej�astěji použitých intervalů. 
Navazuje na práci etnomuzikoložky Iryny 
Klymenko, která se zabývala metrorytmic-
kým rozborem těchto písní. Tradi�nímu 

způsobu zpěvu, jeho použití při moderní 
hudební produkci a lidovému tanci „Tesh-
koto“ původně z regionu Reka, z něhož 
se stal symbol národní identity, se věno-
valy příspěvky makedonských badatelek  
Juliany Papazové a Sonji Zdravkové� 
Djeparosky ze Skopje.

Metamorfózy tane�ního repertoáru 
v Transylvánii prezentoval Colin Quigley 
z irského Limericku. Na místním svateb�irského Limericku. Na místním svateb-
ním tanci demonstroval proměny žen-
ských a mužských prvků při spontánním 
projevu neškolených tane�níků. Přizpů-
sobení tane�ního repertoáru sledovala 
i Zuzana Beňušková z Nitry na příkladu 
seniorských skupin folklorních souborů 
z tří vybraných obcí na Slovensku. Její 
kolegyně z nitranské katedry Margita 
Jágerová obrátila pozornost při výzkumu 
na nejmladší generaci, a to na děti a jejich 
školní aktivity spojené s výukou jak mate-
riální, tak nehmotné tradi�ní lidové 
kultury. Podle angažovanosti u�itelů 
v některých regionech Slovenska se tak 
děti v rámci běžné výuky seznamují i se 
základy lidového tance a hudby.

Co vše nám v dnešní době umožňuje po�í-
ta�ová technika ukázali Iris Kico z Bosny 
a Fotis Liarokapis z Řecka, kteří na Fakultě 
informatiky Masarykovy univerzity v Brně 
spolupracují na projektu vizualizace tane��tane�-
ního projevu. Pomocí snímání pohybu přes 
speciální sondy dokáže program vytvořit 
po�íta�ového „avatara“ skute�ného tane�-
níka a rozfázovat kroky a pohyby při libo� rozfázovat kroky a pohyby při libo�rozfázovat kroky a pohyby při libo-
volném prostorovém náhledu. V budoucnu 
by pak tento program mohl sloužit k výuce 
nejen lidových tanců.

Konference, kterou připravila Katedra 
etnológie a folkloristiky při FF UKF 
v Nitře, byla propracovaná jak z organi� Nitře, byla propracovaná jak z organi�Nitře, byla propracovaná jak z organi-
za�ní stránky, tak obsahově. V konferen�ní 
místnosti byli celou dobu přítomni také 
studenti katedry z různých ro�níků, kteří 
se aktivně podíleli na diskusích s před-
nášejícími, což mělo oboustranný pří-
nos. Představili také výstavu fotografií 
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ze svých studijních projektů a �ást se jich 
aktivně podílela na programu spole�en-
ského ve�era, kdy vystoupili jako �lenové 
folklorního souboru Ponitran pro ú�ast-
níky konference.

Během prvního pololetí roku 2019 by 
měl z proběhlé konference vzniknout 
sborník s odeznělými příspěvky.

Klára Císaríková (EÚ AV ČR, v. v. i., Brno)

7. mezinárodní konference  
Ethnology without borders
V pořadí již sedmá konference Ethno-
logy without borders se konala v polské 
Vratislavi 16. a 17. listopadu 2018. Sjezdy 
studentů etnologie z univerzit států Vise-
grádské �tyřky byly zahájeny v roce 2012 
v Těšíně, poté pokra�ovaly v Krakově, Buda� Těšíně, poté pokra�ovaly v Krakově, Buda�Těšíně, poté pokra�ovaly v Krakově, Buda-
pešti, Varšavě, Szegedu a Bratislavě.

Motto vratislavské konference – Field(s) 
without borders: Anthropological reflecti-
ons on the nature of contemporary world – 
se odrazilo v náplni velké �ásti příspěvků, 
jež byly věnovány terénnímu výzkumu 
a možnostem etnologického bádání v dnešní 
internetem determinované době.

První den jednání probíhaly sou�asně 
konferen�ní panely Digital Aspects of Reality 
a Wikipedia workshop. Úvodní slovo měla 
docentka Monika Baer z Ústavu etnologie 
a kulturní antropologie vratislavské univer�vratislavské univer-
zity. Ve svém proslovu poukázala na sou-
�asnou komplikovanou situaci etnologie 
v Polsku, která podle rozhodnutí ministra 
školství od letošního roku není už samostat-
ným vědeckým oborem, ale patří k vědám 
o kultuře a náboženství. Svůj příspěvek 
následně prezentovalo deset ú�astníků 
konference. Tematika jednotlivých refe-Tematika jednotlivých refe-
rátů zahrnovala otázky chápání �asu 
v kontextu nových technologií, možnosti 
výzkumu on�line komunit na příkladech 
náboženských a kulturních skupin, ale také 
skupin, jež se věnují domácím mazlí�kům. 
Byly rovněž prezentovány internetové mar-
ketingové strategie folkových kapel, feno-
mén falešné identity (catfishing) a sociální 

interakce, k nimž dochází prostřednictvím 
YouTube kanálů.

Workshopu se zú�astnilo �trnáct stu-
dentů, kteří získali příležitost se seznámit 
nejen s teoretickou stránkou fungování 
Wikipedie, ale rovněž nau�it se přidávat 
a editovat hesla největší otevřené webové 
encyklopedie. Pořadatelé workshopu si 
dali za cíl propagaci etnologie na Wikipe-
dii a rozšíření i doplnění informací týka-
jících se oboru.

Během panelu Anthropological Reflecti-
ons, konajícího se druhý den, bylo pre-ý den, bylo pre-, bylo pre-
zentováno rovněž deset příspěvků. 
Pojednávaly o duchovních praktikách, 
identitě, stereotypech a vlivech Evrop-
ské unie na každodennost jejích ob�anů 
na příkladu Maďarska a slovensko�ukra� slovensko-ukra-slovensko-ukra-
jinského pohrani�í. Do mimoevropského 
kontextu zavedla poslucha�e Diana Vallejo 
Robalino, která prezentovala svůj výzkum 
z ekvádorské Amazonie a upozorňo-
vala na přetrvávající koloniální rétoriku 
ve výzkumech jihoamerických etnik.

Nejdelší a zároveň nejdůležitější dis-
kuse se uskute�nila na téma internetové 
totožnosti sou�asného �lověka, která se 
podle většiny přítomných stala již neod-
dělitelnou sou�ástí lidské totožnosti. Pro-
fesor Waldemar Kuligowski z poznaňské 
univerzity navrhl perspektivu pohledu 
na �lověka nikoli jako na jednotku pohy-
bující se mezi reálným a virtuálním 
prostorem, ale přímo jako na sou�ástí 
internetu.
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