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Pro svou diplomovou práci zvolil František Kalenda téma velmi zajímavé – a přistoupil 

k němu velmi ambiciózně. Rozhodl se pro oblast historické antropologie, respektive, řečeno 

jeho vlastními slovy, antropologii v archívech (anthropology in the archive). Přestože snaha 

provádět skrze historické dokumenty obdobu terénního výzkumu není tak nová, jak by se 

z jeho podání mohlo zdát (s. 13-14; bohužel diplomant nezohlednil české příspěvky k tomuto 

antropologickému odvětví
1
), výběr tématu sliboval podnětný příspěvek k diskuzím o 

možnostech a limitech historických pramenů pro studium zákonitostí fungování lidských 

společenství. Přestože budou v následujících odstavcích shrnuty některé výhrady, které je 

možné k předložené diplomové práci vznést, na samém počátku je třeba zdůraznit, že celkově 

se autorovi podařilo avizované cíle naplnit a jeho text má potenciál přispět k vědecké diskusi 

a polemice. Autor důkladně zpracoval a pro další bádání zpřístupnil dosud poměrně málo 

známý pramen; aplikoval při jeho analýze jasně definované koncepty; a výsledky své práce 

sepsal v angličtině, jinými slovy, přeložil ji k mezinárodní kritice.  

 Diplomant se zaměřil na prezentaci „Indiána“ v rukopisné kronice pojednávající o 

raném osídlování a christianizaci Brazílie z pera františkána Vicenta do Salvador. V první 

části práce je objasněn vznik tohoto díla, načrtnut životopis autora a nastíněn proces 

(františkánské) misie na území portugalské kolonie v první fázi její existence. Jádrem práce je 

pak snaha vyextrahovat z kroniky všechny informace o původních obyvatelích Brazílie; 

charakteristiky, které jim Vicente de Salvador připisuje, a intelektuální důsledky pro 

implicitní proces uvědomování si sebe sama v širším kontextu evropské zámořské expanze 

raného novověku.  

Již úvodní pasáž, v níž Kalenda vysvětlil své vnímání „jinakosti“, tedy konceptu pro 

jeho práci klíčového, je ovšem poněkud sporná. Snad se jedná jen o příliš překotnou 

formulaci, ale v jediném odstavci je problematika jinakosti explicitně svázána víceméně jen 

s etnicitou (s. 14-15), což je pojetí velmi zkratkovité; následuje ostrý skok ke koloniálnímu 

vnímání Indiána v portugalské Brazílii. Opět je škoda, že diplomant nevyužil výsledky 

dlouhodobého studia problematiky „obrazu druhého“ na UK.
2
 Také samotná problematika 

obrazu brazilského Indiána ve františkánském diskursu 16. a 17. století bohužel není zasazena 

do kontextu. Překvapivě nejsou zmíněny ani klasické historické studie věnované otázce rasy 

v rámci portugalského raně novověkého koloniálního prostoru,
3
 ani standardní antropologická 

a archeologická literatura věnovaná původním etnikům Brazílie,
4
 ani mnohé rané prameny, 

které určily obraz (brazilského) Indiána v portugalském/evropském diskursu, ať již 

v pozitivním, nebo v negativním smyslu.
5
 Diplomant navíc ke svému tématu přistupuje 
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poměrně esencialisticky. V podstatě ignoruje možnost, že Indián pro koloniální portugalské 

autory v určitých situacích nemusel být „jiným“ (např. v situaci vymezování vůči africkému 

elementu, nebo v situaci koloniálních válek a indiánského spojenectví). 

Jednoznačné soustředění na jeden centrální problém (jinakost) vedlo k tomu, že je 

práce poměrně kompaktní a přehledně uspořádaná. Na druhé straně je škoda, že se diplomant 

víceméně spokojuje s parafrázováním svého pramene, nepokouší se o vysvětlení v něm 

obsažených informací a o dialog s existující antropologickou literaturou (např. na s. 31 

popsaný zvyk doprovázející porod je očividně jednou z prvních pramenných zmínek o 

brazilské variantě rituálu kuvade).  

Jak již bylo řečeno, práce je psaná anglicky, a to angličtinou poměrně kultivovanou a 

bohatou. Vzhledem k jazyku pramenů a velké části sekundární literatury (portugalština) byl 

autor nucen „přepínat“ mezi dvěma cizími jazyky a i tohoto úkolu se zhostil víceméně 

s úspěchem. S většinou pojmů se autor vyrovnal precizně, ale například klíčový pojem 

limpeza de sangue není vůbec vysvětlen (první výskyt s. 15). Ojediněle se nicméně objevují 

nejasné formulace a termíny, které mohly vzniknout právě nevhodným překladem. Jak 

například rozumět výrazu Hispania? Měl diplomant na mysli území křesťanských států na 

Iberském poloostrově před rokem 1479, kdy byl završen proces jejich sjednocování? (Tomu 

by nasvědčovala např. pasáž na s. 15: „racial differences already present in Hispania since the 

establishment of racial law against Jews and Muslims“) Ve středověku ovšem mezi „pěti 

královstvími Hispánie“ figurovala i muslimská Granada. Nebo naopak mínil sjednocené 

území Španělska po roce 1479? Pak by byl vhodnější standardní anglický výraz „Spain“. 

A naprosto nelze souhlasit s diplomantovým vysvětlením původu termínu „castas“, ani 

se způsobem jeho používání. Kalenda tvrdí (s. 27-28, s odkazem na studii Johna M. Monteira 

z roku 2000), že Portugalci převzali tento výraz z „východní Asie“ (nepřímo se tak odkazuje 

na indické „kasty“); proto také sám zvolil anglický překlad termínu (caste, nikoli casta). A co 

víc, užívá jej víceméně jako ekvivalent termínu „etnikum“. (Např. s. 42, když zmiňuje 

spřátelené Indiány a „their hostility to other ‚caste‘,often friendly to the enemies of 

Portuguese, as in case of unspecified ‚other gentiles of the Brazilian forest‘;“ nebo s. 54, „In 

this context, we should note how poor distinction Vicente makes among different Indian 

‚castes‘.“) Bez ohledu na to, že většina ostatních autorů věnujících se problematice rasových 

vztahů v rámci iberských impérií, např. již citovaný Boxer, tuto asijskou inspiraci nepokládá 

za prokázanou, z kontextu koloniálních pramenů vyprodukovaných v Brazílii jednoznačně 

vyplývá, že se termín v plurálu (castas) užíval jako pro označení veškerého „nebílého“ 

obyvatelstva, nikoli jeho jednotlivých podskupin. Užívat anglicizované verze „caste“ je pak 

zcela zavádějící, neboť se tím implikuje existence endogamních sociálních jednotek nadaných 

privilegii či svázaných (nejen) rituálními omezeními.  

 

Znovu ale zdůrazňuji, že tyto dílčí výtky nesměřují ke zpochybnění práce jako celku a jsou 

spíše výzvou pro jejího autora v případě, že se rozhodne v započatém bádání pokračovat. 

František Kalenda prokázal schopnost samostatně pracovat se sekundární literaturou a 

primárními prameny, vyvozovat z nich vlastní závěry a ty prezentovat v písemné podobě. 

Jeho diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně.  
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