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„Většina německých etnologů si 
neuvědomuje originalitu své etno-
grafické tradice, kter� zformulovala 
z�kladn� rozd�l mezi etnografi� a�et-
nologi�, vytyčila n�rodnostn� roz-
manitost světa (Völkervielfalt) jako 
jejich p�edmět a�vytvo�ila pojmy, 
jimiž jsou tato studia označov�na 
i�dnes, o�v�ce než dvě stolet� pozdě-
ji.“ (Vermeulen, Before Boas 2015: 28) 
�ro současný stav německojazyčné 
etnologie je p��značné, že autorem 
tohoto konstatov�n� je nizozemský 
(tedy neněmecký!) etnolog Han  
�. Vermeulen a�že bylo zformulov�-
no v�angličtině (a�ne v�němčině!). 
Je politov�n�hodnou skutečnost�, 
že mnoz� němečt� historici oboru 
i�jeho dalš� p�edstavitelé dnes skuteč-
ně „pozapomněli“ na�mezin�rodn� 
význam vlastn� badatelské tradice.

Jsou to tak zejména zahraničn� 
auto�i, kte�� se tu a�tam osměluj� 
traktovat německojazyčnou etnolo-
gii i�jiným způsobem a�kte�� se o�n� 
dokonce občas odvažuj� vyslovovat 
i�veskrze pozitivn� soudy. V�p��padě 
recenzované knihy amerického his-ého his- his-
torika H. Glenna �ennyho je čten�� 
konfrontov�n jak s�neskrývaným 
obdivem ke�kolos�ln� a�v�mnohém 
jedinečné tradici německé etnomu- německé etnomu-etnomu-
zeologie, tak s�jej� jaksi povinnou 
kritikou z�pozice mor�ln�ch soudů 
dneška. �otivac� k�seps�n� recenzo-� k�seps�n� recenzo-recenzo-
vané knihy o�údajně „tragických dě-údajně „tragických dě-„tragických dě-
jin�ch německé etnologie“ bylo – dle 

vlastn�ch slov autora – „pochopit, 
proč tolik �ěmců ve�druhé polovině 
19. stolet� zakl�dalo a�podporovalo 
četn� etnologick� muzea“ (s. 234). 
Je neoddiskutovatelnou skutečnos-
t�, že tato etnologick� muzea pat-
�ila na�konci 19. stolet� k�největš�m 
sb�rkovým muze�m na�světě, a�to, 
jak s�m �enny p�izn�v�, „daleko 
p�ed muzei v�Anglii, �rancii a�USA“  
(s. 233). Zvl�štn� pozici mezi nimi 
zauj�malo �r�lovské etnologické 
muzeum v�Berl�ně (�önigliches �u-
seum für Völkerkunde), které bylo 
založeno roku 1873, otev�eno 1886 
a�v�současnosti nese n�zev Etnolo-
gické muzeum (Ethnologisches �u-
seum). Jeho zakladatelem a�dlouho-
letým �editelem byl nestor německé 
a�světové etnologie Adolf Bastian.

Schraňuj�c v�ce než půl milionu 
objektů z�celého světa, pat�� berl�n-
ské Etnologické muzeum dodnes 
k�největš�m a�nejvýznamnějš�m mu-
ze�m svého druhu. Adolf Bastian 
muzeum nejen založil, vyvinul pro 
něj i�origin�ln� muze�ln� koncepci, 
jej�ž důležitou souč�st� bylo organi-
zované sběratelstv� s�c�lem co nejúpl-
něji zdokumentovat lidské kultury. 
�uzeum mělo v�Bastianově pojet� 
p�edstavovat vědeckou instituci ku-
muluj�c� znalosti o�lidských dějin�ch 
a�d�le mělo být m�stem archivace 
sb�rek jedinečných kulturn�ch ar-
tefaktů. Bastian si uvědomoval, že 
všechny p�edměty vytvo�ené člově-
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kem jsou svého druhu historickými 
texty, které vypov�daj� o�světon�zo-
ru lid�, kte�� je vyrobili a�použ�va-
li. Tyto materi�ln� artefakty vn�mal 
jako „projevy kolektivn�ho ducha“ 
(Volksgeist) a�považoval je za�důleži-
té pro rozpozn�n� formativn�ch idej�, 
které se za�nimi skrývaly. Č�m v�ce 
informac� o�původu a�kulturn�ch 
funkc�ch p�edmětu bylo k�dispozici, 
t�m větš� měly podle něj vědeckou 
hodnotu. �romě p�edmětů běžné 
pot�eby se soust�edil také na�věci, 
které byly podle jeho soudu nejv�-
ce ohroženy z�nikem. A�skutečně, 
mnohé objekty, které se mu poda�ilo 
z�skat pro své muzeum, jsou jediný-
mi doklady o�lidech, kte�� žili na�ur-
čitém m�stě v�určité době (s. 249). 
Bastianem založené muzeum bylo 
až do�poč�tku 20. let 20. stolet� též 
vedouc�m pracovištěm, ve�kterém 
se vzděl�valo mnoho německých 
etnologů. 

Inspirac� pro Bastianovu sběratel-
skou praxi byl Alexandr von Hum-
boldt, od�něhož p�evzal induktivn� 
metodu sběru dat i�myšlenku, že 
proces pozn�n� lze nejefektivněji 
realizovat prost�ednictv�m bada-
telských expedic. �a�zahraničn�ch 
cest�ch Bastian str�vil celkem 25 let 
svého života. V�mnoha ohledech byl 
samot��, nikdy necestoval s�p��te-
li, ve�skupině nebo jako vedouc� či 
člen výpravy (tuto vlastnost sd�lel 
se zakladatelskou postavou němec-
kojazyčné akademické Volkskunde, 
Wilhelmem Heinrichem Riehlem). 
Během svých expedic� usiloval 
o� sběr pokud možno co nejv�ce 

informac� o� všech n�rodech svě-
ta, neboť rozmanité lidské kultury 
byly pro něj jen variance jediného 
tématu. �ropagoval a� realizoval 
studium lidských kultur a� dějin 
ve�všech jejich variant�ch, p�ičemž 
stavěl na�p�edpokladu, že mezi lidmi 
neexistuj� ž�dné vrozené ment�ln� 
rozd�ly. S�t�mto p��stupem logicky 
souviselo jeho odm�t�n� dobových 
rasových teori�.

Úkoly etnologie spat�oval 
ve�srovn�vac�m p�ehledu etnických 
projevů všech lidských skupin, a�to 
včetně obyvatel Evropy. V�tomto 
smyslu ho je možné označit i�za�jed-
noho z�anticip�torů „evropské et-
nologie“. Dělen� lidstva na�kulturn� 
a�primitivn� n�rody pro něj bylo 
stejně tak „naprosto vyloučeno“ 
(s. 107), jako tomu bylo již u�jeho 
významného p�edchůdce Johanna 
Gottfrieda Herdera. ��ipomeňme si 
v�této souvislosti slova tohoto mys-
litele: „�esmyslně pyšný by byl n�-
rok, že by obyvatelé všech světad�lů 
musili býti Evropany, aby šťastně 
žili: neboť stali bychom se my sami 
t�m, č�m jsme, mimo Evropu? Ten, 
kdo n�s us�dlil zde, us�dlil jiné onde 
a� dal jim totéž pr�vo na� požitek 
z�pozemského života.“ (Herder, Vý�
voj lidskosti 1941: 154) Byly to pr�vě 
tyto a�obdobné myšlenky německé-
ho osv�censtv�, z�nichž se zrodila et-
nologie jakožto samostatn� vědeck� 
discipl�na (srov. Vermeulen 2015), 
discipl�na maj�c� za�úkol studovat 
lidskou kulturu ve�všech jej�ch vari-
ant�ch. �ro Bastiana byla tato nov� 
věda, kterou definoval jako „vědu 
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o�člověku z�hlediska jeho vztahů 
k�p��rodě a�dějin�m“ (�iedermutz-
-Laun, Adolf Bastian und die Be-
gründung der deutschen Ethnologie 
im 19. Jahrhundert, In: Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte 9/1986: 172), 
dokonce vědou „kardin�ln�“ („die 
entscheidende Wissenschaft“ – �en-
ny 2019: 35). Jak libě zněj� dnes tato 
slova v�situaci, kdy etnologie jakožto 
autonomn� akademick� discipl�na 
ve�st�edn� Evropě prakticky zanik�…

Bastian své myšlenky formuloval 
v�des�tk�ch knih, kterým se od�od-
borné ve�ejnosti dostalo již za�jeho 
života nestejného p�ijet�. Celoživot-ého p�ijet�. Celoživot-Celoživot-
n� n�mět jeho uvažov�n�, vysledo-
vatelný v��adě jeho textů, spoč�val 
v�objasněn� souvislosti mezi t�m, co 
nazýval „element�rn� ideje“ (Ele-
mentargedanken) a� „etnicky par-
tikul�rn� ideje“ (Völkergedanken), 
a�d�le ve�specifikaci „geografických 
provinci�“ (budouc�ch „kulturn�ch 
are�lů“). Z�muzeologického hlediska 
hledal způsob, jak geograficky uspo-
��dat etnografické sb�rky, aby se sta-
ly rozhoduj�c�m mechanismem pro 
vytvo�en� „Gedankenstatistik“, tedy 
souhrnu kulturn�ch idej� ve�všech 
jejich historických a�zeměpisných re-
alizac�ch. �ěly to být pr�vě rozs�hlé 
etnologické sb�rky, které měly umož-
nit porozuměn� tomu, jak „myšlen� 
n�rodů“, tj. různé kulturn� a�etnické 
projevy myšlen�, vych�zelo z�„ele-
ment�rn�ch myšlenek“ nebo z�klad-
n�ch myšlenkových vzorců, jak se 
lidé p�izpůsobovali svému prost�ed� 
a�konkrétn�mu historickému vývoji 
v�geografických prostorech (s. 78).

Za�účelem co nejefektivnějš�ho 
shromažďov�n� co nejv�ce expon�-
tů vybudoval Bastian celosvětovou 
s�ť pomocn�ků, kte�� jeho muzeum 
z�sobili sb�rkovými p�edměty, a�z�-
roveň zavedl systém rychlých a�c�le-
ných výprav do�krizových oblast�, 
kde kultury proch�zely n�hlými 
a�radik�ln�mi ot�esy. Během svých 
četných expedic� navšt�vil mnohé 
oblasti světa, zvl�štn� význam pro 
etnologický výzkum však p�ikl�dal 
severoz�padn�mu pob�ež� Britské 
�olumbie. Expon�ty z� Britské 
�olumbie se v�Bastianově muzeu 
na�podzim roku 1884 zabýval jeho 
nejvýznačnějš� ž�k a�spolupracov-
n�k �ranz Boas. Boas zde pracoval 
jako asistent na� č�stečný úvazek 
a�pr�ce s�p�edměty z�Britské �o-
lumbie vedla k�jeho p��n� tuto ob-
last osobně navšt�vit a�etnograficky 
prozkoumat. Během svých vlastn�ch 
sběratelských cest si Boas od�Bastia-
na osvojil schopnost tr�vit delš� čas 
v�komunit�ch ještě p�ed vlastn�m 
jedn�n�m o�n�kupu nebo výměně 
p�edmětů a�po� jejich z�sk�n� zde 
o�nich d�le shromažďoval relevantn� 
informace (s. 87).

V� tomto kontextu lze odk�zat 
na�Boasova životopisce, Douglase 
Cola, který cituje Boasovy úvahy tý-
kaj�c� se jeho formativn�ch let str�ve-
ných v�berl�nském muzeu, kdy jeho 
�editeli Bastianovi pom�hali čty�i 
pomocn�ci, každý s�určitou regio-
n�ln� specializac�. Boas se doslova 
vyznal z�toho, že bylo jeho „štěst�m 
pracovat v� inspiruj�c�m prost�ed� 
�r�lovského etnografického muzea 
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v�Berl�ně“, „v�úzkém p��telstv�“ 
se svými tehdejš�mi kolegy (Cole, 
Franz Boas 1999: 96). �a�tom, že 
Boas nakonec sehr�l v�an�lech an-
tropologie a� etnologie větš� roli 
než jeho berl�nšt� souputn�ci, mělo 
bezpochyby velkou z�sluhu jeho 
p�es�dlen� do�Spojených st�tů.

Amerika byla v�posledn� t�etině 
19. stolet� otev�eným akademickým 
polem, ochotným absorbovat na-
dané, pilné a�jistě také ctiž�dosti-
vé zahraničn� talenty. �dyž Boas 
v�debat�ch s�americkými kolegy 
obhajoval Bastianovu koncep-
ci konfigurace kolektivn�ch ide-
j� v� „geografických provinci�ch“ 
a�prosazoval induktivn� metody 
pro jejich vymezen�, zauj�mal t�m 
stanovisko, které bylo v� té době 
v�USA neobvyklé. V��ěmecku by 
ovšem nevzbudilo zvl�štn� pozor-
nost. �roto po�vlně vědeckých úspě-
chů, kter� vyvrcholila v�roce 1900 
Boasovým témě� jednomyslným 
zvolen�m do� ��rodn� akademie 
věd, skromně poučil svoji matku 
v� jednom ze svých dopisů, aby si 
nemyslela, že je „velký“ vědec, ne-“ vědec, ne-
boť zde v�Americe je velmi snadné 
„n�ležet mezi p�edn� antropology“  
(s. 88–89). �enny proto st��dmě 
hodnot� Boasovu postavu slovy: 
„Historici antropologie často ozna-
čuj� Boasovu pr�ci za�výjimečnou. 
Z� hlediska německé etnologie, 
kter� ho stvo�ila, však nebylo nic 
výjimečného ani na�jeho metod�ch, 
ani na�jeho c�lech.“ (s. 86)

�onkurence o�pracovn� m�sta 
v�německých muze�ch byla tehdy 

obrovsk�. Boas byl jen jedn�m 
z� inteligentn�ch, pilných a�talen-
tovaných mladých mužů, které 
kolem sebe „ryb�� duš�“ (s. 87) 
Bastian shrom�ždil. �ro své mu-
zeum z�skal ale i�dalš� kvalitně vy-
školené mladé badatele, kte�� byli 
zap�len� pro svoji pr�ci a�spokojili 
se s� relativně skromným platem. 
�ěkterým z�jeho spolupracovn�ků 
a�n�sledovn�ků je v��ennyho pr�ci 
věnov�na detailnějš� pozornost. 
V�souvislosti s�proměnou muze-
�ln� pr�ce po� smrti Bastiana až 
do�obdob� po�druhé světové v�lce 
je věnov�na pozornost p�edevš�m 
�elixovi von Luschan a��ranzi Ter-
merovi.

Až v�z�věrečných pas�ž�ch knihy 
(s. 233nn.) čten�� pochop�, že �en-čten�� pochop�, že �en-�en-
nymu vlastně nejde výlučně o�Bas-
tiana, dějiny německé etnologie či 
o�etnologick� muzea jakožto spe-
cifické instituce věděn�. Aktu�ln� 
ot�zka, na�kterou je v�souvislosti 
se zm�něnými kontexty podle auto-
ra t�eba naléhavě hledat odpověď, 
zn�: Co by se mělo s� těmito roz-
s�hlými etnografickými sb�rkami 
udělat dnes? Zde se �enny st�v� 
poněkud laciným aktivistou, kte-
rý prost�ednictv�m mor�ln�ch sou-
dů dneška nev�h� zpětně soudit 
minulost. �esklouz�v� jen k� laci-
nému ideologicky motivovanému 
komentov�n� diskuz� o� původu 
sb�rek a�o�tom, do�jaké m�ry jsou 
či nejsou zat�ženy skrytou histori� 
koloni�ln� minulosti �ěmecka. Vy-
jad�uje se i�k�diskuz�m o�začleněn� 
dnešn�ho Etnologického muzea 
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do�„supermuzea“ (Universalmu-„supermuzea“ (Universalmu-
seum) „Humboldtovo fórum“, 
které bylo p�ed ned�vnem um�s-
těného do� nově vybudovaného 
Berl�nského z�mku. Vad� mu, 
kolik finančn�ch prost�edků bylo 
vyčleněno na�opětovnou výstav-yčleněno na�opětovnou výstav-
bu z�mku i�na�dalš� účely spojené 
s�provozem muzea, a�naopak lituje, 
že tyto finance nebyly vynaloženy 
jiným způsobem. �ezakrytě se tak 
ocit� na�vratké půdě nejrůznějš�ch 
z�jmových skupin, které nepokrytě 
instrumentalizuj� etnologické sb�r-
ky a�jejich historii pro své vlastn� 
ideologické a�ekonomické z�jmy.

V�tomto kontextu �enny souzn� 
s� n�zory, podle nichž by „bylo 
t�eba uvolnit finančn� prost�edky 
na�výzkum sb�rek, aby se zjistilo, 
které p�edměty byly z�sk�ny 
opr�vněně a�které ne, a�které by tedy 
měly být z�logických a�mor�ln�ch 
důvodů vr�ceny potomkům lid�, 
kte�� je vytvo�ili“ (s. 259). ��vrh 
způsobu „jak p�ekonat tragickou 
historii berl�nského etnologického 
muzea“ podle něj spoč�v� v�usta-
ven� nových „pracovn�ch vztahů“, 
které budou spoč�vat v�p�izv�n� 
„domorodých expertů“ k�muze�ln� 
pr�ci. V�tomto kroku údajně spo-tomto kroku údajně spo-údajně spo-spo-
č�v� „budoucnost etnologických 
muze� v��ěmecku“, kter� „vyžadu-��ěmecku“, kter� „vyžadu-�ěmecku“, kter� „vyžadu-
je otev�enost vůči kulturn�m roz-
d�lům a�p�esnou znalost historie 
sb�rek“. Teprve „d�ky kombinaci 

současných technologi�, nových 
forem komunikace, prezentace 
a� reprodukce nových informac�, 
které do� muze� p�in�šej� domo-
rod� p�ispěvatelé, a�nové genera-
ce kur�torů a��editelů, kte�� jsou 
ochotnějš� spolupracovat s�těmito 
domorodými skupinami a�méně 
trvaj� na�st�ežen� a�skrýv�n� sb�-
rek a� jejich historie, maj� muzea 
potenci�l, možn� poprvé, dos�h-
nout značné č�sti humboldtov-
ských c�lů, které motivovaly jejich 
založen�. �oprvé po�velmi dlouhé 
době maj� možnost realizovat č�st 
Bastianovy vize“ (s. 262). Touto 
p�esmyčkou autor ve�fin�le inter-
pretuje odkaz velik�nů oboru, 
kte�� by, podle jeho úsudku, ta-
kovéto �ešen� bezpochyby uv�tali. 
A�d�ky tomu by německ� etnologie 
měla možnost nejen p�ekonat své 
„tragické dějiny“, ale i�vystoupit 
z�„Humboldtova st�nu“ (!).

Z�jemce o� komplexnějš� po-
chopen� Bastianova vědeckého 
odkazu – kup��kladu jeho teorie 
element�rn�ch a�kolektivn�ch idej� 
(Elementar- und Völkergedanken) 
– by však měl s�hnout po� jiných 
prac�ch (doporučit lze kup��kla- (doporučit lze kup��kla-
du monografii Annemarie �ieder-
mutz-Laun Der Kulturhistorischen 
Gedanke bei Adolf Bastian, 1970), 
nejlépe po� těch, jichž je Bastian 
s�m autorem.
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