
Oponentský posudek na diplomní práci Julie Urbišové "Mardi Gras -fenomén lokální 
kultury New Orleansu" 

/Praha 2010, Etnologický ústav FF UK, Diplomní práce, 75 stran vč.12 stran Příloh/ 

Diplomní práce Julie Urbišové věnuje zevrubnou pozornost neworleanskému karnevalu, 
nazvanému Mardi Gras /Tučné úterý/ podle posledního, vrcholného dne celého karnevalového 
/masopustního/ období. Oslava tohoto svátečního času v převážně protestantských Spojených 
státech je vyjímečným jevem. 
Práce je založena v převážné míře na výsledcích opakovaného terénního výzkumu, 
uskutečňovaného při pobytu autorky na universitě v New Orleansu v lednu - červnu 2007 a 
při následných pobytech tamtéž v letech 2008 - 2010. Dalšími zdroji informací byly autorce 
studium odborné literatury, zejména americké (např. Spitzer, Mauldin, Schindler, Orloff, 
Gaudet), místních periodik, dokumentárních filmů aj. 

Diplomní práce je rozčleněna do pěti částí, z nichž zvláštní akcent zasluhují kapitola 2. 
"Kreolové jako lokální kultura" (7-16), kapitola 4. "Mardi Gras - původ a vývoj tradice" (18-
31), které tvoří rámec ústřední části práce, kapitole 5. "Mardi Gras v současnosti - výsledky 
terénního výzkumu" (32-53). Autorka vymezuje předmět práce, analyzuje zdroje informací a 
určuje základní pojmy, s nimiž bude pracovat. 

Autorka nejprve charakterizuje původní nositele karnevalového svátku /potomky 
francouzských přistěhovalců - Kreoly/ prostřednictvím typických projevů jejich kultury a to 
jak duchovních (jazyka, náboženství, hudby), tak i materiálních (architektury, stravy). 

Podává stručnou historii evropské karnevalové tradice, charakterizuje jednotlivé fáze vývoje 
karnevalu na americké půdě, za důležitý mezník považuje r. 1803, kdy byla Napoleonem 
prodána Louisiana Spojeným státům a americký živel tak vstoupil do ryze kreolského 
prostředí a výraznou měrou ovlivnil i formování karnevalu do podoby jakou si uchoval 
dodnes. K této radikální proměně přispívaly i spolky - crew, jak poukazuje autorka, vznikající 
od poloviny 19.stol., které karnevalové veselí pořádaly i financovaly a dosud pořádají a 
financují. Členství v těch nejprestižnějších bylo tajné a zapovězené některým skupinám 
obyvatel/např. ženám, černochům, Židům .. ./. 

"Mardi Gras v současnosti - výsledky terénního výzkumu", představuje stěžejní část práce, 
která je založena téměř výhradně na terénních výzkumech diplomantky uskutečňovaných 
formou zúčastněného pozorování a volných rozhovorů s účastníky karnevalu. Autorka 
nezůstala jen u záznamu a interpretace zkoumaného jevu, ale analyzovala jeho formální i 
obsahovou stránku. 
Následnou komparací Mardi Gras v prostředí New Orleansu a louisianského venkova zjišťuje 
autorka řadu zajímavých diferencí. Zmíním jen některé. Např. různou podobu obyčeje (město 
- průvod, vesnice - objížďka), různou míru komunikace mezi účastníky, tedy aktéry a 
přihlížejícími. Ve městě představují aktéři, skryti pod maskou karnevalovou elitu (maska je 
chápána jako manifestace nadřazenosti, ignorantství), diváci pak pasivní dav, domáhající se 
darů. Obě skupiny stojí tedy v kontrapozici. Sociální rozdíl tu není pouze teatrální, ale je 
reálný. Maskovaní účastníci jsou často skutečnou elitou města. 



Na venkově objíždějí maskovaní aktéři domy, vymáhají dary (potravinové), které pak 
společně s dárci zkonzumují. Při obdarovávání dochází k interakci mezi oběma skupinami, 
stírá se rozdíl mezi aktéry v maskách a přihlížejícími. Zatímco ve městě jsou obdarováváni 
přihlížející, na vesnici jsou to maskovaní aktéři. 
Autorka se zamýšlí nad významem a funkcí karnevalu v současné americké společnosti. 

V závěru práce shrnuje diplomantka poznatky /získané studiem literatury a terénními 
výzkumy/ z nichž vyplývá, že 

Mardi Gras lze považovat za imanentní znak města New Orleansu ajeho okolí. 
Tradicionalismus reprezentovaný stabilními prvky a nové podněty odrážející 
současnost, tvoří dynamickou jednotu Mardi Gras, která je variabilní a tudíž přístupná 
inspiraci a inovacím. K tomu je třeba podotknout, že toto je snad jediný způsob jak 
mohou tradiční jevy ve změněných podmínkách přežívat. 
Mardi Gras, původně výhradní atribut Kreolů se vývojem mění v majetek téměř všech 
vrstev obyvatelstva města. 
Mardi Gras je cílem návštěvníků a turistů. Je to výborný obchodní artikl přinášející 
městu kapitál 

Oceňuji zejména opakované terénní výzkumy, dovoluji si však autorce adresovat i několik 
výtek: např. u popisu architektury neodborná označení jako "obroubené trámy", "kládová 
konstrukce"(str.14), a zejména pak v části "Mardi Gras - původ a vývoj tradice" pasáž o 
evropské karnevalové tradici (str.18-20), která je zpracována příliš stručně a neobjasňuje 
původ svátků. 

Přes udělené výtky považuji předkládanou diplomní práci za dobrou, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji ocenit ji známkou "velmi dobře". 
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PhDr. Jaroslava Kruprva, ~Sc. 


