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„Studia Ethnologica Pragensia” t. 1: 2010, red. M. Tomandl, Univerzita Kar lova, 
Filozoficka fakulta, Praha, ss. 170, ISSN 1803-9812.

„Studia Ethnologica Pragensia” (SEP) to zupełnie nowe wydawnictwo naukowe 
Instytutu Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze (ukazujące się niezależnie od cza 
sopisma „Studia Ethnologica”). Jest związane z projektem badawczym „The Czech 
Lands in the Middle of Europe in the Past and Today”, realizowanym na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Ukazuje się dwa razy do roku. Redak 
torem naczelnym jest Milos Tomandl, pracownik Instytutu Etnologii UK. W radzie 
wydawniczej zasiada szerokie grono specjalistów, w większości z zagranicy (ze Sło 
wacji, Polski, Niemiec, Słowenii, a nawet USA).

Czasopismo ma następującą strukturę: „Studia”, „Materiały”, „Sprawozdania” i 
„Recenzje”. Publikowane jest w języku czeskim, ale zamieszcza się również teksty w 
języku słowackim i polskim. Każda z prac w dziale „Studia” jest opatrzona stresz 
czeniem w języku angielskim. Więcej informacji (a także kontakt z redakcją) znaleźć 
można na stronie Instytutu Etnologii FF UK: http://www.etnologie.ff.cuni.cz.

SEP nawiązuje do innego praskiego wydawnictwa: „Studia Ethnologica”. Łączy je 
podobna struktura oraz dobór tematów. Różni natomiast system recenzowania. „Studia 
Ethnologica Pragensia” podlegają podwójnemu procesowi recenzyjnemu. Zarówno cały 
tom, jak i każde studium z osobna są poddawane każdorazowo ocenie dwóch 
niezależnych recenzentów.

„Studia Ethnologica Pragensia” służą prezentowaniu dorobku naukowo-badaw czego 
praskiego ośrodka etnologicznego, a także jego zamiejscowych współpra
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cowników. Tom inaugurujący wydawnictwo pokazuje, że jego profil nie jest ściśle 
związany z problematyką etnologii i etnografii Czech. Możemy w nim znaleźć opra
cowania dotyczące krajów pozaeuropejskich, jak Kazachstan, Indonezja czy Meksyk. 
Jan Pargać, w tekście Prvnipokus o nezävislost Kazachstanu: Kazasska inteligence 
a nacionalni hnuti „Alaś” na podatku 20. stoleti, opisuje kształtowanie się ruchu 
nacjonalistycznego w Kazachstanie na początku XX wieku. Spolocenska apoliticka 
organizäcia u mexickych Nahuov Radoslava Hluśeka, to z kolei studium z zakresu 
antropologii społeczno-politycznej Indian meksykańskich. W tomie zamieszczono 
także artykuł dotyczący tradycyjnej kultury wysp indonezyjskich -  rzadko eksplo
rowanej przez środowiska naukowe naszej części Europy. Tekst Michaeli Rybkovej 
i Radmily Lorencovej, Torajskepohfebni rituäly a vliv socialni stratifikace na jejich 
podobu, opisuje zwyczaje pogrzebowe górali Toraja (wyspa Celebes-Sulawesi), 
w powiązaniu z miejscowymi układami społecznymi.

Artykuł: Zmeny lokalnej Identity v dosledku ndsilnej geografickej relokacie, pió
ra Silvii Letavajovej, poświęcony jest zmianom w percepcji tożsamości grupowej 
w warunkach przymusowej migracji. W latach 1987-1990 większość mieszkańców 
wioski Koś (zachodnia Słowacja) opuściła swoje siedziby wskutek katastrofy eko
logicznej, wywołanej szkodami kopalnianymi. Wartość opracowania podnosi fakt, 
iż opiera się ono na badaniach terenowych autorki. Natomiast wszystkich zainte
resowanych problematyką genederową zainteresuje tekst zatytułowany Harmonie 
v zivote źeny: Casopis pro hospodyne 1883-1893 a zrani jedne autorky (autorstwa 
Ireny Stepanovej). Znaleźć w nim można szczegóły współpracy pisarki i etnografki 
czeskiej Terezy Noväkovej z kobiecym pismem „Domaci hospodyne”, ukazującym 
się w Ołomuńcu w latach 1883-1893.

W recenzowanym tomie znajdują się także opracowania metodologiczne i teore
tyczne. Taki właśnie charakter ma praca K teoretickym aspektüm formoväni socialni 
identity, przygotowana przez Milośa Tomandla. Autor rozważa w niej między in
nymi mechanizmy kształtowania się etniczności, poruszając ważne kwestie bada
ne przez nauki społeczne i humanistyczne. Niezwykle interesujący jest także tekst 
Frantiśka Vrhela, otwierający tom: Vlastni jmena: Etnologickä reflexe, poświęcony 
refleksji etnologicznej na temat zasad nadawania nazw ludziom oraz przedmiotom. 
Autor przedstawia szerokie spektrum interpretacyjne tego zagadnienia, od klasycz
nej po współczesną myśl etnologiczną. Dobrze, iż oprócz prac opierających się na 
ustaleniach własnych autorów w wydawnictwie znalazło się miejsce na opracowanie 
prezentujące refleksje innych uczonych. Dają one bowiem wgląd w najnowsze teorie 
i nurty w nauce światowej.

W omawianym czasopiśmie odnajdziemy też oryginalne prace z zakresu badań 
historycznych. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Oldricha Kaspara, Bohemika 
15.-18. stoleti ve spanelskych, portugalskich a mexickych fondech, traktujący o cze
skich źródłach pisanych (po łacinie, francusku, hiszpańsku, portugalsku, włosku) 
w Hiszpanii, Portugalii oraz ich amerykańskich koloniach. Informacje przedstawione 
w artykule pochodzą z kwerendy archiwów czeskich i zagranicznych, w tym także 
tych, które znajdują się w Ameryce Łacińskiej. Z lektury tekstu wynika, iż czeskie 
księgozbiory były gromadzone nie tylko w oficjalnych królewskich archiwach i pry
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watnych kolekcjach poszczególnych monarchów, ale także w bibliotekach rodów 
arystokratycznych czy archiwach klasztornych.

Rekapitulując: „Studia Ethnologica Pragensia” to kolejne, niezwykle interesujące 
wydawnictwo etnologiczne zza naszej południowej granicy. Przedstawia ono zakres 
zainteresowań czeskich etnologów, a jednocześnie daje także polskim naukowcom 
szansę na zaprezentowanie własnych badań i refleksji szerszemu gronu odbiorców. 
Język (możliwość publikowania po polsku) oraz szeroka tematyka periodyku to, 
moim zdaniem, wystarczające argumenty do podjęcia takiej właśnie współpracy.

Maciej Kurcz




