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hraničn�ch věd během v�lky, jako 
bylo využ�v�n� astrologie k�v�lečné 
propagandě, experimentov�n� na�li-, experimentov�n� na�li-
dech a�p�es�dlov�n� n�rodů. Tyto 
a�dalš� hraničně vědné aktivity byly 
všechny motivov�ny a�ospravedlňo-
v�ny kombinac� supernaturalistické 
obrazivosti, eugeniky, kolonialismu 
a�evolučn� teorie.

Rozsah knihy je výhodou i�ne-
výhodou. �a�jednu stranu kniha 
poskytuje skvělý úvod do� pro-
blematiky vztahů mezi nacismem 
a�okultismem d�ky obrovské his-
torické i�tematické š��ce a�detailn�-
mu zamě�en� se na�hraničn� vědy. 
�a�druhou stranu je škoda, že p�i 
tomto rozsahu autor opomněl uk�-
zat některé z�sadn� p�edpoklady, 
na�kterých ariosofie a�cel� nacistick� 

supernaturalistick� obrazivost st�la. 
�onkrétně formov�n� �rijské rasové 
teorie by si zasloužilo v�ce pozornos-�ce pozornos- pozornos-
ti. �dyby �urlander věnoval větš� 
pozornost roli biblického p��běhu 
o�stvo�en� světa a�formov�n� kom-kom-
parativn� lingvistiky a�mytologie, 
mohl by nově vysvětlit nap��klad 
koexistenci různých forem germ�n-
ského pohanstv� a��rijského „pseu-
dok�esťanstv�“ v�r�mci nacistické 
ideologie. Svůj vytyčený c�l však 
pr�ce splňuje. I�kdy ve�větš� m��e 
sp�še jen origin�lně shrnuje p�ed-
choz� b�d�n�, stav� č�stečně i�na�no-
vých archivn�ch materi�lech. To 
však nen� slabina, protože �urlan-
der skutečně dal dohromady knihu, 
kter� může být skvělým úvodem 
do�problematiky.

Pavel Horák (EÚ AV ČR, v. v. i., Praha)
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Slovensk� etnologička �atar�na 
�opelkov� sa venuje výskumu vino-
hradn�ctva a�vinohradn�kov v�malo-
karpatských mest�ch takmer tridsať 
rokov. �onografia Vinohradnícke 
mesto v etnologickej perspektíve je preto 
logickým vyústen�m jej profesijného 
zamerania. 

Ústrednou témou knihy sú vino-
hradn�cke mest� �odra a��ezinok, 
kde m� vinohradn�ctvo dlhoročnú 

trad�ciu. Jej cieľom je „sledovať vý-
voj charakterist�k vinohradn�ckeho 
mesta, študovať procesy soci�lnych 
transform�ci� v�jeho prostred�, za-
chytiť ich nosné roviny, odhaliť mo-
menty a�aktérov ich dynamiky a�po-
chopiť soci�lnu logiku, ktor� môže 
ich priebeh ovplyvňovať“ (s. 9).

Už na� tomto mieste anticipu-
jem, že autorka nap�sala hodnotnú 
syntézu svojich poznatkov, pričom 
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zúročila skúsenosti a�niekoľkoroč-
né etnologické výskumy zamerané 
na�vinohradn�cke mest� i�profesijnú 
skupinu mestských vinohradn�kov 
a�svoje vedomosti pretavila do�vyso-
ko hodnotného publikačného diela. 

Vybrané javy analyzuje na�z�klade 
štúdia prameňov v�historickej per-
spekt�ve a�aktu�lny stav interpretuje 
v�kontexte zmien, ktoré ovplyvni-
li�dynamiku vývoja a�podobu sú-
časného vinohradn�ckeho mesta 
i�profesijnej skupiny vinohradn�kov. 
Zaznamenať premeny je pomerne 
n�ročné. Vyžaduje si od�výskumn�č-
ky poznanie historických súvislost� 
a�rôznych (politických, administra-
t�vno-spr�vnych, spoločenských, 
ekonomických, kultúrnych, envi-
ronment�lnych) determinantov 
ovplyvňujúcich vývoj vinohradn�c-
kych miest. Relevantné d�ta autorka 
z�skavala priebežne minucióznou 
pr�cou v�arch�voch a�dlhoročným 
etnografickým výskumom.

�redmetné mest� majú vinohrad-
n�cky charakter aj v�súčasnosti. Tento 
rys je nielen kľúčovým rozvojovým 
prvkom, ekonomickým činiteľom, 
ale aj významným a� špecifickým 
lok�lno-identifikačným a�lok�lno-
-reprezentačným znakom s�diel, čo 
sa podarilo �opelkovej bez výhrad 
dokladovať.

�ompoz�ciu knihy tvor� logick� 
l�nia piatich kapitol s�podkapito-
lami, úvod a�z�ver. Spôsob, akým 
autorka koncipuje a�prep�ja text jed-
notlivých čast�, vytv�ra myšlienkovo 
zrozumiteľný obsah smerujúci k�na-
plneniu cieľov a�postupne odkrýva 

čitateľovi/čitateľke obraz vinohrad-
n�ckych miest v�širš�ch kontextoch.

V�prvej kapitole s�výstižným n�-
zvom Urbánna etnológia a vinohrad�
nícke mesto: komplikovaná príťažlivosť 
dvoch svetov autorka prezentuje 
východisk� riešenia výskumného 
problému,�teoretické r�mce štúdia 
vinohradn�ckych miest a�soci�lnej 
skupiny vinohradn�kov. Jedným 
z�mnohých�pozit�vov knihy je, že 
na�pozad� dynamického rozvoja slo-
venského n�rodopisu – etnológie 
– urb�nnej etnológie, ku ktorému 
došlo v�obdob� postsocialistickej 
transform�cie, poukazuje aj na�po-
suny svojho vedeckého smerovania. 
Čitateľ/čitateľka tak sekund�rne z�s-
ka prehľad aj o�vývoji vednej discipl�-
ny, pr�stupoch, interpretačných 
r�mcoch, výhod�ch i�obmedzeniach 
etnologických výskumných metód. 
Autorka akcentuje agr�rny charak-
ter kultúry skúmaného urb�nneho 
prostredia, v�ktorom mestsk� vino-
hradn�ci zast�vajú výraznú funkciu. 
�r�ve agr�rny charakter prezentova-
ný vinohradn�ctvom sa odr�ža v�his-
torickom profile miest a�predstavuje 
významný determinant formovania 
ich soci�lnej, ekonomickej i�kultúr-
nej dimenzie, ako aj�vitality skupiny 
obyvateľov/mestských vinohradn�-
kov v��odre, �ezinku i�Svätom Jure. 

�a� z�klade týchto skutočnost� 
autorka sleduje v�druhej kapitole 
Vinohradníctvo a mesto: symbióza odo�
lávajúca času vývoj vinohradn�ctva 
i�postavenia vinohradn�kov v�mest-
skej štruktúre. T�to časť predstavuje 
fundament�lne východisko pre n�-
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sledné etnologické charakteristiky 
vinohradn�ckych miest. V�nich m� 
vinohradn�ctvo nielen lok�lny, ale 
aj nadregion�lny ekonomický i�kul-
túrny význam a�soci�lna skupina vi-
nohradn�kov m� kontinu�lny podiel 
na�tvorbe mestských subkultúr, špe-
cif�k a�charakteru skúmaných miest.

�asleduje najrozsiahlejšia časť 
knihy Mesto a vinohradníci: prípad 
Modra, 20. storočie. Voľba pre roz-
siahlejšiu analýzu �odry vo vzťahu 
k�téme vinohradn�cke mesto v�et-
nologickej perspekt�ve je opr�v-
nen�. Historiografia ju rad� medzi 
mest� s�tradičným vinohradn�ctvom, 
v�ktorom je dor�banie v�na doložené 
p�somnými prameňmi od�13. storo-
čia. V�80. rokoch 20. storočia bola 
�odra, podľa výmery vinohradov, 
najväčšou vinohradn�ckou obcou 
v�bývalom Československu. Je preto 
logické, že autorka prostredn�ctvom 
soci�lnej skupiny mestských vino-
hradn�kov odkrýva princ�py fungo-
vania mestského organizmu, sleduje 
soci�lnu b�zu vinohradn�ctva a�pre-
pojenie vinohradn�kov a�spoločnosti 
mesta. Dôsledný arch�vny výskum 
i�poznatky z�antropológie, urb�nnej 
etnológie i�sociológie zúročila aj pri 
sledovan� historických, ekonomic-
kých, soci�lnych, demografických 
i�kultúrnych charakterist�k a�funkci� 
tejto skupiny. �opelkov� odhaľuje 
postavenie skupiny v� urb�nnom 
prostred�, kultúrnotvornú funkciu 
vinohradn�kov v�spoločnosti�mes-
ta, čo je zauj�mavým a�pr�ťažlivým 
problémom pre pr�cu urb�nneho 
etnológa/etnologičky. Vinohradn�-

kov necharakterizuje ako statickú 
skupinu. Autorka si je vedom�, že 
jej interpret�cie sa nezaob�du bez za-
sadenia do�širšieho kontextu, a�pre-
to predstavila profesijnú skupinu, 
ktor� podliehala diskontinuitným 
dôsledkom makrospoločenských 
zmien. Sleduje ju ako dynamický, 
vyv�jajúci, vnútorne heterogénny 
fenomén, ktorého vitalita, poz�cie 
a�prest�ž sú determinované širš�mi 
politickými, pr�vnymi, ekonomický-
mi, soci�lno-hospod�rskymi a�kul-
túrnymi procesmi. Skupinu mest-
ských vinohradn�kov prezentuje ako 
aktérov akcelerujúceho rozvoja ma-
lokarpatských miest. Existencia,�po-
tenci�l skupiny i�aktivity smerom 
k�mestu sú výsledkom dlhodobého 
procesu striedajúceho turbulent-
né, frenetické i�pozvoľné a�apatic-
ké amplitúdy vývoja, na�ktorom sa  
v�20. storoč� podp�sali dôsledky voj-
ny, kolektiviz�cia a�zošt�tnenie vi-
nohradn�ctva, obchod s�v�nom, p�d 
komunistického režimu i�transfor-
m�cia vinohradn�ctva a�obnovenie 
súkromného vlastn�ctva. 

�opelkovej výskum pribl�ži čita-
teľovi/čitateľke absurditu doby, keď 
odvetvie malo dosiahnuť „na�výšku 
vinohradn�ctva Sovietskeho zväzu“ 
(s. 73), alebo keď sa z�„p�nov vi-
nohradn�kov“ stali „družstevn�ci“  
(s. 80). Všetky spomenuté udalosti 
vyvolali diskontinuitu a�stali sa zdro-
jom soci�lnych zmien, ktoré kreovali 
obraz mesta, sprev�dzali a�ovplyvni-
li život niekoľkých gener�ci�. Skupi-
ne vinohradn�kov zodpoved� aj ich 
spôsob života. V�rodin�ch sa gene-
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račnou transmisiou odovzd�vali nie-
len trad�cie, nadobudnuté zručnosti 
a�„fortieľ“, ale aj hodnoty, normy 
a�vzory spr�vania. Strata majetku, 
pon�ženie stavovskej hrdosti, zme-
ny v�úprav�ch pozemkov spôsobili 
pretrhnutie generačnej kontinuity vi-
nohradn�kov, preferovanie (nutnosť, 
pr�padne výber) iných profesijných 
i�rodinných životných stratégi�. Au-
torka neopomenula ani taký zložitý 
problém, akým je reprodukovanie 
a�premena hodnôt; reflektuje ho tak 
výstižne, že t�to téma patr� k�najpr�-
ťažlivejš�m.

�asledujúca časť je venovan� 
kompar�cii vinohradn�ckych miest, 
�odry a��ezinka. Celkové uchope-
nie tejto kapitoly prostredn�ctvom 
mikroanalýzy soci�lnych vzťahov 
na�pr�klade vinohradn�ckych spol-
kov dvoch miest a�v�rôznych časo-
vých intervaloch (rozdiel vzniku 
spolkov je takmer sto rokov) pri-
n�ša cenné metodologické podnety 
– podľa autorky „uplatnen�m jednot-
ného pr�stupu pri analýze materi�lu 
a�konfront�ciou zisten� smeruje taký-
to pokus k�všeobecnejšiemu pozna-
niu“ (s. 11). �rostredn�ctvom činnosti 
a�funkci� spolkov, ich vzťahu s�iný-
mi inštitúciami odkrýva dynamiku 
soci�lnych javov v�čase a�priestore 
týchto miest.

�akoniec by som sa rada zmienila 
o�z�verečnej kapitole, Vinohradnícke 
mesto v súčasnosti: príklady z Pezinka 
a Modry, ktor� je venovan� preme-
n�m týchto miest. V�nej autorka sle-
duje, ako sa mestský organizmus 
prispôsobil postsocialistickej trans-

form�cii a�ako vinohradn�cke mest� 
začali plniť funkcie aktérov regio-
n�lneho rozvoja. Vinohradn�ctvo 
je brand, je ich imidžom, b�zou pre 
rozv�jajúci sa z�žitkový turizmus, je 
súčasťou lok�lnej historickej trad�-
cie a�dôležitým znakom špecifickej 
kultúry. �est� rôznymi aktivitami, 
mestskými sl�vnosťami prezentu-
jú a�zviditeľňujú charakter svojej 
mestskej kultúry, svoje hodnoty, 
ktoré sú pre ne symptomatické, 
špecifické a�ktoré z�roveň d�vajú 
pečať životu a�koloritu mesta. Z�-
roveň špecifickým a�osobitým obsa-
hom i�formou ich odlišujú od�iných 
miest. Rôzne aktivity, particip�ciu 
inštitúci� i�obyvateľov vn�mam aj 
ako prezent�ciu dobrých prakt�k 
a� inšpir�ci�, a�to nielen pre vino-
hradn�cke mest�. �rijala by som 
tému spom�nanej kapitoly spra-
covať aj�obš�rnejšie. Autorka d�va 
aktivity miest do�nových kontextov, 
napr�klad vo väzbe na�udržateľnosť 
charakteru územia, krajinotvorbu, 
l�derstvo, marketingové stratégie 
i�rozvoj v�nneho turizmu. Chcem 
aj podotknúť, že počas č�tania som 
si viackr�t uvedomila absenciu et-
nologických výskumov iných miest 
(napr�klad Levice, �itra, Veľký �r-
t�š, �ošice), ktoré by určite prispeli 
k�etnologickému obrazu vinohrad-
n�ckych miest na�Slovensku.

Vizu�lnu str�nku knihy dopĺňajú 
obr�zky a�fotografie. Ich použitie nie 
je samoúčelné, ale tvoria organickú 
súčasť autorkinho vedeckého výkla-
du. Text je hutný, koherentný, sledu-
je obsahovo stanovenú l�niu. Čitateľ/
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čitateľka mus� byť pri jeho č�tan� vn�-
mavý a�pozorný. �yšlienky na�seba 
plynule nadväzujú a�je zrejmé, že 
autorka s�konceptom knihy seriózne 
pracovala a�dôsledne ho precizovala. 
V�texte použ�va nominat�v singul�r, 
č�m je jej text autentický. �nohé 
odkazy na�autorkine publikované 
štúdie relevantné k�danej téme do-
kladujú jej dlhodobý z�ujem o�tému.

Výskumy prezentované v�knihe 
odr�žajú dôslednosť, prec�znosť 
a�roky postupného „nabaľovania“ 
z�skaného materi�lu, inform�ci�, 
ktoré autorka analyzovala a�zhmot-
nila do�výborného textu. �ozn�m 
vedecké pr�ce �atar�ny �opelkovej, 
viaceré z�nich boli pre mňa inšpi-
rujúce. V�recenzovanej publik�cii 
zhmotnený materi�l posunula ešte 
vyššie. Vinohradn�cke mest� prezen-
tuje aj cez�nové, moderné témy – 
z�pohľadu občianskej particip�cie, 

environment�lneho aktivizmu, roz-
voja regiónu v�oblasti z�žitkového 
turizmu a�vytv�rania partnerstiev, 
čo považujem za�ďalš� mimoriadny 
vklad monografie. 

Autorka je v�texte úprimn�, pri-
zn�va a�zamýšľa sa nad limitmi et-
nologického výskumu. Je mi sympa-
tické, že sa nepl�nuje témy „vzdať“, 
prich�dza s� viacerými impulzmi 
a�otv�ra ďalšie výskumné témy. Jej 
nadšenie a�zaujatie je zrejmé, sama 
vinohradn�ctvo nazvala „fascinujú-
cou témou“.

�a� z�ver môžem konštatovať, 
že ide o�edičný počin, ktorý pred-
stavuje výrazný vklad do�urb�nnej 
etnológie, a�predpoklad�m, že sa 
stane aj jedným zo z�kladných učeb-
ných textov pre študentov/študent-
ky etnológie, soci�lnej a�kultúrnej 
antropológie i�pr�buzných vedných 
discipl�n.

Katarína Koštialová (FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)


