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Etnos znamená řecky národ. Etnologie (někdy též kulturní antropologie) je disciplína 
popisující a srovnávající zvyklosti lidských společenství. Tato úvaha chce poukázat 
na to, že pro sociální práci představuje etnologie zatím málo využívaný a slibný in-
spirační zdroj. 

Těžit z pokladnice inspiračních zdrojů je v současnosti možné díky ohromnému 
rozsahu snadno dostupných informací o současných i historických společnostech. 
Popsaná zvyklost však může být jen odleskem žité zvyklosti a pro příslušníka jiné 
kultury může nést jiné významy než pro toho, kdo je s ní kulturně ztotožněn. Dobrá 
dostupnost popisů inspirativních zvyklostí některé experty svádí k tomu, aby je 
využívali, modifikovali a kombinovali i v sociální sféře. To však nemusí přinášet 
očekávané výsledky. Sociální program by měl být konstruován uvážlivěji než např. 
kreace v módní průmyslu, které se také někdy inspirují exotickými či archaickými 
zvyklostmi. 

Základní prostředí sociálních programů je dáno kulturním systémem státu/re-
gionu. Zvyklost inspirující program (dále jen ZIP) nebude „fungovat“, pokud nebude 
v souladu s kulturou země/regionu, ve kterém má být využita. Nemůže být v ani roz-
poru správním řádem státu. Pokud je s ním v rozporu, je třeba vyvíjet úsilí ke sladění 
ZIP a práva, např. i změnou legislativy. Na Novém Zélandě už legislativa akceptuje 
výstupy z restorativních kmenových konferencí u určitých typů trestných činů.

Využívání ZIP vyžaduje prověřit následující premisy. 

1. ZIP je tím lépe využitelná, čím je kulturně bližší současným zvyklostem země/re-
gionu.

2. ZIP je tím lépe využitelná, čím je její doložený výskyt v přirozeném prostředí lid-
ských společenství bližší současnosti. 

3. ZIP je tím lépe využitelná, čím více odpovídá tradici cílové skupiny. Romové např. 
v době, kdy kočovali, řešili týrání ženy mužem tak, že během večerního zpěvu 
u ohně žena vložila do textu známé písně jednu sloku, z níž bylo patrné, že se k ní 
manžel nevhodně chová. Často nebylo nutné věc ve skupině nijak dál projednávat; 
manžel se zastyděl a s násilím přestal.

4. ZIP je tím lépe využitelná, čím více zapadá do některého „Velkého příběhu“ sdíle-
ného společností/cílovou skupinou. Může jít o nedávno kooptovaný příběh typu 
amerického mýtu o jedinci, který dokáže čelit všem, šířeného hollywoodskými 
filmy. (Kovbojská romantika je u nás široce populární desítky let.) Naproti tomu 
tesání smírčích křížů jako součásti odčinění zločinu patří do rámce doby, která 
u nás nastolila katolickou formu křesťanství jako povinný světonázor. Křesťanství 
je Velké vyprávění stále sdílené částí populace našeho státu.
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5. ZIP je tím lépe využitelná, čím více odpovídá univerzálnímu mytologickému sché-
matu. Univerzální monomtýtus zkonstruoval překrytím světových mytologií J. 
Campbell ve své práci Tisíc tváří hrdiny. 

6. ZIPS je tím lépe využitelná, čím je pravděpodobnější, že ji budou věrohodně repre-
zentovat ti, kdož jsou vnímáni jako její přirození dědicové. V USA jsou např. dnes 
při iniciačních rituálech pro mládež některými organizacemi a experty využíváni 
žijící příslušníci indiánských kmenů.


