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Velmi rozsáhlá diplomová práce (text bez výčtu užité literatury a pramenů čítá 112 str.) je 
vypracována na základě archivních materiálu uložených převážně v Ústavu dějin umění AV 
ČR. Jejich osud dobře kopíruje tragický zlom ve vývoji československé filologie 
(folkloristiky) poloviny 20. st. a osud původce – D. A. Rasovkého. Jedná se totiž o hodnotné 
materiály folkloristické výpravy z r. 1931 současnou vědeckou veřejnosti naprosto 
zapomenuté. Autorka k obhajobě předložené diplomové práce položila za cíl prezentovat 
výsledky folkloristického terénního výzkumu D.A. Rasovského, prohloubit současnou 
etnologii Podkarpatské Rusi, a tím po uplynuti 80 let opodstatnit i tehdejším Slovanským 
ústavem vynaložené úsilí. Znovuaktualizací složité (co do zpracování) archivní látky je 
podmíněn nepochybný přinos odvedené práce. Zároveň je třeba zdůraznit objektivní potíže a 
značné úsilí vynaložené na patřičné zpracování jednotlivých archiválií.  
 
Po kapitolách stručně seznamujících s osobností D.A. Rasovského a kulturně historickým, 
vědeckým kontextem první pol. 20. st. v Československu, autorka přistupuje k výčtu 
a analýze zachycených obřadů. Postupuje od obřadu a zvyklosti zaznamenaných v souvislosti 
s narozením, dále k svatbě a následně pohřebním rituálům. Struktura každé dílčí podkapitoly 
je následující: nejdříve autorka předkládá jakýsi „výtah“ jednotlivých lidových zvyků a 
obřadů, který se jí podařil vytěžit z jinak ne vždy homogenního záznamu Rasovského, dále 
následuje srovnání a jistá konfrontace se svědectvími jiných badatelů. Omezuje se při tom 
převážně na oblast Podkarpatské Rusi a Ukrajinu. Součástí tohoto výkladu je analýza 
materiálu a to z hlediska přítomnosti, promítání archaických pohanských rituálů. Tento 
neustalý zřetel není ani leckdy nemůže být přesvědčivý, avšak je nezbytnou součástí úvah 
samotného Rasovského, a proto je také nezbytný. Autorka pečlivě prostudovala sekundární 
literaturu a je schopna na tomto základě Rasovským zdokumentované jevy zasadit do širšího 
kontextu, a tak se některým ne dosti jasně a podrobně popsaným věcem dostává řádného 
upřesnění a vysvětlení.  
 
 
Autorka bohužel často jen mechanicky přebírá názory a postoje předchůdců. V případech, kdy 
existuje vícero možných interpretací, diplomantka s odkazem na zdroj uvádí různé možnosti, 
nicméně sama zdaleka ne vždy řeší jejich správnost a opodstatněnost. V případě, kdy je 
vyslovena jen jedna interpretace, má tendencí souhlasit a převzít ji. Slavná jména citovaných 
by přitom neměla omezovat, obzvlášť když se jedná o pokusy takzvané rekonstrukce. Řada 
badatelů během svého zkoumání vědomě nebo nechtěně zároveň vytváří starobylou mytologii 
a pohansky obřady, a je náchylná vidět ji všude, i tam, kde existuje mnohem jednoduší 
vysvětlení. Tak kupříkladu klidný spánek dítěte, kterému měla napomoci různá zaříkadla, je 
interpretován v souvislosti se snahou neupozornit na sebe zlé síly v době iniciačních obřadů 
(s. 32).  Jakpak jinak? Je s podivem, že se při tom zapomíná, že v útlém věku mají děti 
tendencí řvát, a že to občas může být pro rodiče nepříjemné. Podobných případů za účelem 
rekonstrukce či spíš konstrukce lze uvést více. Na druhou stranu odborník na folklor a 
etnografii Podkarpatské Rusi a Ukrajiny je zpravidla omezen pouze na svojí oblast, a často při 
svých dalekosáhlým závěrech netuší nic o existenci nejen typologicky hodnotných paralel 
germánských či baltských, ale občas neví ani o způsobu chování jiných východních Slovanů. 



Tím můžeme kupříkladu vysvětlit naprosté nepochopení, „pochybnost vůči původnosti 
motivace“ (s. 34-35), takových předmětů jako karabáč a chlebová lopata v souvislosti 
s porodem. Zde by bylo na místě říci, že otázka „byl jste opečen v tomto domě?“ je občas 
doposud funkční v Karélií. O úloze pecí, poporodním obřadu „připečení“ (vymezeném prof. 
A. L. Toporkovem) spolehlivě svědčí slovanština (péče, опекун aj.) i baltština (lit. part. 
nedakepęs). V širším srovnávacím kontextu by byly lépe, snáze a hlavně přesvědčivějším 
způsobem uchopitelné i jiné zvyky zaznamenané r. 1931 na území Podkarpatské Rusi, 
obzvlášť noční hry u nebožtíka, koukání přes díru ve věnci a koláč, obcházení stolu během 
svatby. Avšak jsme si rovněž vědomi, že nemůžeme vyžadovat tak rozsáhlou kompetenci u 
autora teprve diplomové práce, a že řada současných postojů se zdokonalí, vytrvá-li Marie 
Podobová ve zkoumání lidové slovesnosti a obřadů. 
 
Závěr práce je nedostačující, jen náznakový. Bylo zapotřebí každou oblast probrat zvlášť, na 
základě konfrontací s popisy jiných badatelů ohodnotit kvantitu a kvalitu sebraného materiálu, 
a situací s vykonáváním zděděných obřadů v době terénního výzkumu Rasovského. 
 
K formálním nedostatkům, které v žádném případě zásadně nemění celkové hodnocení práce, 
je třeba přiřadit:  
 

- četné gramatické chyby a překlepy. Jako př. uvedeme: s. 6 opakování slovního spojení 
ve Francii, s. 33 rozvazuli, s. 45 nahrazujovali, s. 93 není mezera mezi slovy, s. 103 o 
po pozůstatek) aj. 

 
- ve dvou případech (s. 6, 17) nesprávný odkaz na použitý archivní materiál. Uvádí se 

inventář, jeho název, který nahrazuje název samotného fondu.  
 

- při opakované citaci téhož zdroje se zcela zbytečně opakovaně uvádí úplný název.  
 

- otázky vyvolává forma citátů, kurzivou bez svorek.   
 

S přihlédnutím k povaze diplomové práce a k okolnosti, že se jedná o snahu uvést do 
vědeckého oběhu látku zcela neznámou, i přes dílčí nesrovnalosti a formální nedostatky, 
navrhuji známku výbornou.  
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