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Práce M. Dvořákové je na pomezí historie a sociální antropologie, alespoň pokud jde o 

autory, o nichž se v ní opírá. Jak je z názvu patrné, ústřední problematikou, jíž se M. 

Dvořáková zabývá, je sice pojem feudalismu, nikoli však snaha po vytvoření další definice 

beztak již dost komplikovaného termínu. Jádrem celé práce je pak srovnávání lokálních 

(afrických, především pak rwandských) majetkových práv a vazeb k půdě a jejich podobnost 

s evropskou formou (evropskými formami) feudalismu a jistá kritika několika významných 

prací předních, zejména britských sociálních antropologů. Zároveň snad není přehnané říci, že 

autorku vedlo k sepsání tohoto eseje rovněž jakési zklamání ze skutečnosti, že samotný 

pojem, ač se o něm učila ve škole, je vymyšlený, alespoň v tom smyslu, že by ho „feudální 

lidé“ skutečně prožívali (viz s. 48).  

Práce je rozdělena na stručný Úvod, Závěr a tři kapitoly. První kapitola je stručným 

představením vlastního pojmu feudalismus tak, jak se s ním vypořádávali někteří historikové. 

Základem pro určité obecnější vymezení pojmu jsou pro autorku starší práce jednoho 

z hlavních představitelů školy Annales M. Blocha o feudální společnosti z třicátých let, dále 

studie F. R. Ganshofa a práce E. A. R. Brownové, která jako jedna z prvních poukazuje na to, 

že by žádná definice (feudalismu nevyjímaje) neměla obsahovat hodnotící soudy. Zároveň 

tyto práce do jisté míry předznamenávají komparativněji založené 

antropologické/etnografické práce, soustřeďující se na určité generalizace ve studovaných 

společenstvích subsaharské Afriky, jak tomu snad nejvýrazněji bylo u příslušníků britské 

manchesterské školy (Gluckman, Beattie aj.), z nichž M. Dvořáková nejvíce čerpá. Na nutnost 

komparace evropského feudalismu s některými mimoevropskými společnostmi a na 

nezbytnost systematičtější analýzy poukazoval již samotný Bloch v poslední kapitole své 

knihy nazvané Feudalismus jako typická forma sociální organizace, v níž zmiňuje např. 

Japonsko jako společnost, která nezávisle vytvořila uspořádání, které se dosti podobá 

evropskému středověkému systému (cf. Burke 2004: 26). 

Za hlavní je možno považovat druhou kapitolu – Feudalismus v Africe a způsob držení půdy 

(s. 15-35) a kapitolu následující – Feudalismus v Africe podle Maqueta (s. 35-46). Dvořáková 

zde kriticky rozebírá některé vybrané sociálně antropologické aplikace pojmu feudalismus na 

konkrétní africká společenství a poukazuje na jistou roztříštěnost, spočívající v obtížném 



zobecnění pojmu na ta která společenství (Loziové u Gluckmana, království Buňoro u 

Beattieho), státy (Rwanda u Maqueta) či širší etnografické (geografické) areály (západní 

Afrika u Goodyho). Pečlivým studiem těchto a několika dalších vybraných antropologických 

a historických zdrojů (např. práce Davidsonovy) dochází k závěru, že dosud schází více 

relevantních dat pro kupříkladu Goodyho tvrzení, že dohled nad půdou měl pro africké státy 

malý význam. Srovnávat tedy středověké evropské společnosti s africkými sociopolitickými a 

socioekonomickými útvary je sice možné a do budoucna za předpokladu dalších důkladných 

etnohistorických a antropologických výzkumů snad i užitečné, avšak za současného stavu 

poznání je jejich „silnější“ komparace spíše zavádějící a matoucí. Za sporné lze považovat 

autorčinu tezi o tom, že „silné rodinné svazky bychom v rámci feudálního evropského 

systému nenašli“ (s. 41). Nicméně ta nemá na závěry, k nimž došla, žádný podstatnější vliv. 

M. Dvořáková neprováděla recentní antropologický výzkum v konkrétní africké lokalitě, šlo jí 

zejména o jisté prozatímní odmítání pojmu feudalismus v obecnější rovině i v její aplikaci na 

některá subsaharská společenství. Při práci prokázala kritický způsob uvažování, schopnost 

určité stručné analýzy některých sporných a často přijímaných konstatování a jejich reflexi ve 

vlastních závěrech. Práci celkově hodnotím jako solidní pokus o úvod do studované 

problematiky, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji cca 38 bodů. 
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