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A kelet-szlovákiai ukránok (ruszinok) múzeuma

Varhol, Josif: Z vystavoènoi i vydavnyèoi diâ¾nosti Muzeû ukrains’koi ku¾tury u Svydnyku. (2000–2001 rr.).
= Duklâ, 2002. 1. no. 34–44. p.

Az Ukrán Kultúra Múzeuma a kelet-szlovákiai Svidnikben (Felsõvízközön) mûködik.
Az ottani ukránság (ruszinság) legfontosabb és legaktívabb intézménye. Híre-neve ko-
rántsem csak Szlovákiára terjed ki: mindenütt, ahol ukranisztikai kutatások folynak, kap-
csolatban állnak vele.

Tevékenységében a kutató és a legszélesebb értelemben vett kulturális nevelõmunka
egyaránt jelen van. Az intézmény tudományos gyûjtéseinek, vizsgálódásainak és elemzé-
seinek közzététele jórészt kiállításokon és publikációkban valósul meg. 

Ezek tematikája tanúskodik róla, hogy a kelet-szlovákiai ukránok (ruszinok) életének
nincs olyan tartalmi, földrajzi, egyszersmind idõbeli metszete, amelynek vonatkozásában
a múzeum munkatársai és a velük együttmûködõ külsõ kutatók ne jeleskednének.

Csupán a 2000-ben és 2001-ben tartott kiállításokból is kitetszik a munka sokszínûsége.
Így – az Idõk metamorfózisai címen rendeztek archív honismereti fényképkiállítást, ame-
lyet két képzõmûvészeti követett, nevezetesen Orest Dubaj festõ életmûkiállítása és Tibor
Galgoci tematikusan válogatott, ún. pásztori mûveinek bemutatása. Népszokásokat eleve-
nített fel a Karácsony címen megrendezett kiállítás, mint ahogy a Szûrhímzés címen meg-
rendezett is. Ez utóbbit mai szûrhímzõk versenyével együtt rendezték meg. Az ugyancsak
népmûvészeti Fonás-szövés kiállítást egy történeti emlékeztetõ követte Optálás címen,
melynek témája a második világháború utáni szovjet–csehszlovák lakosságcsere volt. Vé-
gül Mihajlo Cabala jelentkezett tájképeivel a múzeum kiállítási tereiben.

Ami a publikációs tevékenységet illeti: 2000-bõl és 2001-bõl mindenekelõtt egy gyûj-
temény, a Naukovyj zbirnyk (Tudományos gyûjtemény) 22. kötetének megjelenésérõl
kell szólni. Ennek tematikus tagolódása (történelem, forrásközlés, etnográfia és folklo-
risztika, mûvészetek, irodalom, miszcellania, név- és földrajzi mutató) ismételten a mú-
zeum tevékenységi körének tágasságáról vall.

Szlovákiai múzeumok közös vállalkozása a Múzeumok és etnoszok projekt, amelynek
több kötetébe „dolgozott be” a svidníki múzeum. Ezek a következõk: Lakodalmak, Kéz-
mûiparok és vásárok Szlovákiában, Ház- és lakásépítési hagyományok Szlovákiában,
Halottsirató és temetési hagyományok Szlovákiában. Végül még arról, a más illetékes
múzeumokkal elkészített kiadványról kell megemlékezni, amely a szlovákiai skanzene-
ket mutatja be.
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Iszlám–keresztény eszmecsere Lengyelországban
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2001. szeptember 11. nyomán felvetõdött: kitört vagy legalábbis kitörõben van a valláshá-
ború az iszlám és a keresztény világ között? E megállapítás hamis voltának leleplezése ér-
dekében rendeztek Varsóban 2001. december 7–8-án – nemzetközi részvétellel – eszmecse- 841



rét az iszlám és a keresztény civilizációról mint a dialógus kettõs forrásáról. E dialógus sike-
re attól függ – szögezte le az egyik hozzászóló –, hogy mennyire hiszünk a közhídverésben,
ami – természetesen – korántsem feltételezi „egyennézetek” kialakítását, követelését.

Ilyen nézetek kialakítására ezen az eszmecserén nem is törekedett senki. Viszont mind
a keresztények, mind a muzulmánok részérõl hangzottak el önkritikák. A keresztény így
hangzott: „Ha a dialógus szeretet ajándéka, úgy tûnik, hogy e szó nem illik azokra a vi-
szonyokra, amelyek az utolsó évezred folyamán az európai limesen uralkodtak.” A mu-
zulmán pedig így: „Meg kell tanítani önmagunkat és gyerekeinket a toleranciára. Az em-
bereknek tudatosítaniuk kell magukban azt az óriási szerencsétlenséget, amelyet a terro-
rizmus hordoz magával.” 

Hangot kapott a remény a viszonyok javulását illetõen. A következõképpen: „Az, ami
ma, ebben a teremben végbemegy, ahol e kérdéskörben mi, a nyugati civilizáció képvise-
lõi találkozunk az iszlám civilizáció képviselõivel, reményeink szerint kezdete az iszlám
civilizációs és a Nyugat közötti kapcsolatok minõségi megváltoztatásának.”

Az eszmecsere záró üzenetében olvashatjuk az alábbi gondolatot: „A muzulmán fél
úgy vélekedik, hogy az európai civilizáció akceptálása nem fenyegeti az iszlám alapjait.
A nyugati civilizáció az iszlám számára felajánlhatja többek között a társadalmi élet szer-
vezését. Az iszlám pedig – a katolikus fél szerint – többek között átadja a családdal kap-
csolatos társadalmi értékrendet és az emberi élet tiszteletét.

Az eszmecsere minden bizonnyal hozzájárult az iszlám és a kereszténység közötti vi-
szony végletes megromlásával fenyegetõ háborús pszichózis eloszlatásához.
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