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HISTORICKÁ ANTROPOLOGIE

Nová kniha klasika historické vědy Richarda van Dülmena je výborným počinem1). Spojuje českou vědu s dalším směrem bádání. kterým se ubírá evropská věda. Po přečtení názvu možná čtenář zapochybuje - jedná se spíše o historii nebo antropologii? (je míněna antropologie ve smyslu celostní vědy o člověku. tedy antropologie nejen fyzická, ale i kulturní, sociální, aplikovaná atd.). Odpověd. je zřejmá:
je to o obojím. Věk historické antropologie jako oboru historické vědy se počítá teprve na desetiletí, přesto má silné zastoupení, zvláště v Německu. Pro svůj - v historické vědě opravdu neobvyklý - přístup má však také mnoho odpůrců.Ü
Čím se tedy historická antropologie tak odlišuje? Zaprvé - a to je to nejdůležitější - aplikuje zvláště etnografické ( ale i jiné) metody na historická data. V popředí jejího zájmu stojí "obyčejný člověk". Ten je v jejím pojetí aktivním činitelem dějin, není jen objektem zmítaným vnějšími okolnostmi. Je subjektem v pravém slova smyslu, subjektem s vlastními zájmy a schopnostmi a tedy i strategiemi a cíli, často protichůdnými s obecnými trendy ve společnosti. Historičtí antropologové chtějí právě toto: pozorovat, popisovat a analyzovat dějiny "zdola" a "zevnitř" (s. 27). Objev, že svět je řízen subjektivním více, než jsme si doposud mysleli, se v současnosti začíná postupně prosazovat v mnoha vědních oborech. Jde o obecný trend celé společnosti i vnitřní vývoj jednotlivce. (V sociálních vědách jsou představiteli tohoto směru např. Berger, P.L. - Luckman, T. Sociální konstrukce reality. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.) 
Je zřejmé, že pramenů o každodenním životě lidí v minulosti existuje jen velmi málo. Proto je logická i převážná orientace historicko-antropologického bádání na raný novověk. Vychází přitom z předpokladu, že měšťané a sedláci, dělníci a šlechta nemohou být poměřováni podle stejného pojetí kultury, protože podléhají odlišným životním podmínkám a sledují odlišné zájmy (s. 39). Aby historická antropologie mohla tyto jevy uchopit, musí se uchýlit k popisování jednotlivých příkladů ( dějin jednotlivých lidí), ne tedy detailů v celku, ale detailů celku (s. 45). Cílem však není zůstat u popisuje jednotlivostí, ale pokusit se učinit centrální průniky do obecných společenských problémů.
Zadruhé, historická antropologie se vzdává poměřování ostatních kultur evropskými měřítky a rezignuje tak na existenci jediného, objektivního pohledu na společenské procesy - ani v Evropě totiž nebyl například vývoj procesu modernizace všude stejně rychlý. Historická antropologie je tak představitelem dalšího oboru vědy, který přijal hledisko své kulturní podmíněnosti a snaží se z něj vymanit (jak to např. učinil L. Pospíšil s právem v díle Etnologie práva. Praha: Set out, 1997). Snaží se tedy přijmout pohled domorodce.
Historická antropologie adaptuje zejména etnografické metody, zvláště vyprávění, na které historická věda dlouho pohlížela s despektem. Tématem historické antropologie - jak je zřejmé - je mezioborovost, potřebný trend a přI1ežitost dneška. Ačkoli nevychází jen z etnografie, potažmo antropologie, můžeme historickou antropologii považovat za její mladší sestru, která však dostala do vínku odlišné dědictví.
Zatímco etnografie získává své vědění převážně v terénu mezi lidmi, terénem historické antropologie jsou hlavně knihovny a archívy. Přestože se obě narodily odlišným rodičům, mají společný cíl- zorientovat se (v důsledku možná nezachytitelné) v subjektivitě lidského konání.
Kniha van Dülmena, jednoho z iniciátorů historicko-antropologických výzkumů a mimo jiné zakladatele a editora časopisu Historische Anthropologie, je - jak už napovídá podtitul- úvodem, učebnicí historické antropologie. Na počátku autor objasňuje, jak se tato věda vymezuje a čím vlastně chce být.
Dále se rozepisuje o jejím vývoji a inspiracích, v dnešní vědě nezbytném postupu po etablování a institucionalizaci nového oboru. Většina knihy je však věnována problémům, perspektivám a tématům historické antropologie s hojnými odkazy na literaturu. Bez výhledů do budoucna by nebyl žádný úvod do oboru úplný - zde tvoří logický závěr publikace.
Pro toho, kdo chce nahlédnout do dveří s cedulkou "historická antropologie", je kniha vynikajícím průvodcem, se kterým se neztratí díky jejímu logickému členění. A nejen to - je to druh průvodce, který je navíc inspirující, i když je čtenář sociolog, demograf nebo etnograf.
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