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ani se nejedná o svár racionálního poznání s mytologickým fenoménem. Jde o 
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původního osídlení Severní Ameriky. V didaktické části potvrzuje svoji schopnost 
reflexivního myšlení, které potvrzuje zejména v části 5. "Obecné didaktické uchopení 
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Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy Pařákové: Mýty severoamerických 
Indiánů. 

Diplomantka si vybrala náročné téma, jež se v našem oboru objevuje od 90. let s příklonem 
k antropologickému pojetí výtvarné výchovy. Objevují se inspirace jinými kulturami, 
inspirace tzv. přírodními národy, a jsou to inspirace s ambicí nejen zkoumat neznámé a 
exotické, ale i s ambicí přinést do výtvarné výchovy výrazný etický rozměr, ať již v duchu 
ekologických nebo interkulturních ideálů. 
Interdisciplinární charakter těchto studií klade ty nejvyšší nároky, proto jsem byla zvědava, 
jak zvládne diplomantka práci po stránce metodologické - zvláště, pokud má práce rámovat 
autorský výtvarný cyklus. 
Mohu konstatovat, že text je čtivý, dává smysl a vedle hlubokého osobního zaujetí se 
vyznačuje velmi dobrou orientovaností v přilehlých oborech, jako jsou kulturní antropologie, 
filosofie, obecná pedagogika a pochopitelně pedagogika oborová. 

Nyní se podívejme na práci podrobněji. Studijní opoiy, jimiž se autorka inspiruje, jsou dány 
především dílem Mircea Eliadeho a americké antropologické školy, specializované na 
zkoumání uvedených etnických společenství, ale autorka odkazuje i na dnes již klasické dílo 
strukturalisty Léviho Strausse. Dobový, klasický pramen, Frazerova Zlatá ratolest, je také 
uvedený v literatuře, avšak v textu není kriticky reflektován - možná, že se autorka snažila 
zapracovat stručný přehled metodologických náhledů z hlediska historického, ale to není 
v textu patrné. Možná, že by dobové prameny (i další, do češtiny přeložené starší práce) bylo 
možno pro příště vynechat a neboje uvést jako prameny inspirační a soustředit se na četbu 
primárních studií ze současné doby. 
To poněkud znevýhodňuje aktuálnost textu práce - jakoby v něm vládl duch nostalgie a touhy 
po starých ztracených rájích. Nicméně v tomto ohledu málo namítám, neboť do didaktické 
části, velmi kvalitní, se také promítá zmíněné pojetí autorky a to považuji za metodologicky 
čistý a poctivý přístup. Tomu také odpovídá filosofický rámec fenomenologie Patočkovy a 
nebo lorenzovská inspirace. 
Otázka k obhajobě: Mohla byste prosím uvést nějaké současné odborné pracoviště, kde 
by mohl laický zájemce o studium mýtů najít aktuální informace? 
Větší problém vidím v absenci nebo v nedostatečné péči o citace v textu; to je chyba, která se 
objevuje průběžně v celé práci: autorka něco sděluje, zjevně na základě odborné literatury, ale 
čtenář se nedozví, kde přesně informaci najít. Poznámkový aparát je neúplný a jen přibližný. 
V odborném textu by tento základní požadavek neměl být opomíjen. Příkladem budiž úvod 
ke kapitole Zdánlivé konflikty myšlení, str. 14. Vyhraněné chápání vědy, zjevně podpořené 
některým ze starších dobových pramenů, není uvedeno souvislosti řádnými přesnými odkazy. 
Pak je velmi těžké, ba nemožné pustit se do polemiky - tušíme, podle poznámek pod čarou, že 
pravděpodobně jde o jakousi transformaci myšlenek konrádovské linie, ale už se nedozvíme, 
v jakých aspektech přesně se autorka o tyto prameny opírá. Věda je zde viděna v duchu 
kritiky scientismu (?) či snad pozitivismu, což jsou kritické pozice, které již nejméně 60 let 
nereflektují stav vědy současné. 
Otázka k obhajobě: Na str. 15 odkazujete citací k dílu Jana Sokola. Uveďte citaci do 
přesné souvislosti s původním textem a interpretujte ho. Domnívám se, že Vaše 
argumentace na str. 15 poukazuje na sémiotické studie R. Barthese o „mýtech" 
současnosti, sémiotických procesech jejich vytváření a jejich funkcích ve společnosti, ale 
nejsem si jista. Vysvětlete myšlenkovou argumentaci ze str. 15. 

Zajímavější je čtení od str. 19, kde se dostáváme skutečně k ústřednímu zájmu práce. Dobře 
vysvětlenými pojmy nás autorka vede k dalšímu kontextu, a to k indiánským mýtům, z nichž 



vychází i kontextualizace pro pedagogickou část. Zde se pohybuje Tereza Pařáková na pevné 
půdě znalkyně obsahu, která je schopna tematizace a pedagogické transformace daných 
obsahů v edukační model. Tato část je doplněna o názorné mapy struktur mýtů vybraných 
modelů (lovecký a zemědělský model společnosti), odkazy na literaturu jsou přesnější a 
jasnější. Zde má čtenář skutečně pocit, že se něco dozvěděl. Didaktická část práce, jak jsem 
již v úvodu naznačila, je velmi dobrá. Je jasně členěná, její části či rozhodnutí pro určitá 
řešení odpovídají předchozím analýzám. Autorka prokazuje i znalost RVP a všechna čest, i 
znalost terminologie. Na str. 58, v části Regresivní oblasti, autorka dobře připomíná 
nebezpečí nereflektovaného zážitku a netematizované žákovské interpretace. Otázka však zní, 
jak učitelka sama zaručí svoji vlastní tematizaci a reflexi? V duchu výše zmiňované touhy 
po harmonickém světě autorka zapomíná, že nemůžeme tak jednoznačně rozlišit 
„falešný mýtus" jako základ kolektivní jistoty, jež je možno zneužit, od mýtu - a zde si 
klademe otázku-jakého jiného mýtu? Pravdivého, pravého? Tak jednoduše otázku 
nelze položit bez další otázky po našich vlastních cílech výkladu nebo vyučování. Není 
snad samo vyučování jako kulturní artefakt také mýtem svého druhu? Zde bych 
s autorčiným tvrzením velmi polemizovala: tvrzení o falešných mýtech je zjednodušující, 
snad v důsledku absence znalosti procesu označování, ve němž mýtus operuje. Doporučila 
bych další studium srovnávací, lingvisticky zaměřené literatury, čtení o tvorbě reklamy, 
politické antropologii a kritické čtení dobových pramenů; méně ortodoxní, ale o to více 
kritický přístup k současné kultuře, jejímu studiu a postupné opouštění idealistického 
pohledu, byť v pedagogické části právě tolik okouzlujícího. Autorka však na str. 58 dole 
vyjadřuje právě požadavek přemýšlení o „jednoduchých" pravdách a další požadavky na 
učitelské odborné vybavení. To je krédo, s kterým se plně ztotožňuji. V mýtech, 
v barthesovském duchu, totiž žijeme, zrovna tak, jako žijeme v metaforách a narativech; proto 
jsou mýty znovu a znovu vytvářené, znovu prožívané, znovu uváděné v sociální praxi. Proto 
je všichni milujeme, protože jsou vždy naším životem. My všichni máme zkušenost s mýty 
předchozími, které nikdy nezmizely, mění se na mýty současné a jsou aktualizované ve 
specifických sociálních konfiguracích - ale máme dost odvahy, abychom je jako mýty 
rozpoznali a prožívali? Tak i naši milovaní Indiáni, naši milovaní domestikovaní divoši, 
vstupují do našich západních životů z románů, filmů, z prázdninových dobrodružství i jako 
součást sociální a kulturní alternativy. Otázka pro obhajobu: Mohla byste uvést některá 
díla populární kultury na téma života severoamerických Indiánů, s kterými se děti 
mohou nejspíše setkat? Jak byste reagovala? Jak byste využila jejich potenciál? 
Práci hodnotím vysoko, s výše uvedenými připomínkami jako velmi dobrou. Pokud autorka 
obhájí výborně v kontextu výtvarného celku, který jsem neměla možnost hodnotit, pak se 
přikloním k celkovému hodnocení výborně. 
V Praze, dne 7. 7. 2009 

Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 
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1 . Ú V O D 

Mýty provázejí život člověka od pradávna. Je v nich ukryt časem prověřený klíč k vyrovnávání se 

se svou zkušeností, možný obraz nahlížení na celek světa, na své místo v něm i na sebe sama. Tyto 

příběhy jsou přirozenými nositeli hodnot, ideálů, pramenem náboženského myšlení i morálních a 

sociálních pravidel a jsou v základech každé kultury. 

Evropská civilizace, která mýty, na nichž přirozeně vyrůstá v pozadí své mysli, vnímá už jen velmi 

slabě a v obecné rovině zřídka vědomě vstupuje do jejich hloubky, se protnula s indiánským pří-

stupem plným jejich žitého a hlubokého chápání. Bylo to však v době, kdy na pozitivní zhodnocení 

takového setkání nebyly jeho aktéři ani na jedné straně připraveni. Bílí přistěhovalci až velmi pozdě 

pochopili, kolik tvůrčího potenciálu v sobě toto setkání skrývalo, systematicky pokřesťanšťovaní a 

vykořenění domorodci byli postupně odříznuti od svého pramene-svých tradic i původního způ-

sobu života-a ten nový, stále plně nepochopený, přinášel jen zlozvyky, nemoci jejich porobitelů a 

narušoval jejich společnost. 

V současné době se zdá, že se nám kulturní základy těchto přírodních kultur a jejich pohled na 

svět a život začíná znovu otevírat a to nejen skrze dlouhodobý i obnovovaný zájem etnograřů, ale 

i na úrovni široké veřejnosti zajímající se o etnoliteraturu a různé „původní-primitivní" studnice 

přístupu ke světu. Možná se v nás po přesycenosti konzumem a materialismem naší civilizace znovu 

probouzí touha po moudrém životě v souladu s přírodou a vědomím sounáležitosti s kosmem. Téma 

indiánů - divochů se těšilo od prvních objevných plaveb do Ameriky velké oblibě a udrželo si ji do 

současnosti, z velké části díky dobrodružné literatuře, která toto téma interpretovala po svém. Vy-

budovala však tak základnu zájmu o domorodé kultury, který jejich manipulovanou úroveň mnohdy 

překračuje. Téma láká i psychologickou rovinou tušeného archetypu - přírodního člověka. Cestu k 

porozumění pro nás otevírají i teorie, jakou je například psychologický pohled srovnávací antropolo-

gie američana Josepha Campbella. Jeho studie vycházejí právě z rozsáhlých rozborů mytologických 

témat primitivních a vyspělých kultur a jejich srovnávání přes geografickou i časovou vzdálenost, 

sledují společnou psychobiologickou rovinu našeho druhu. Chování lidí je vždy ovlivněno jejich myš-

lením, které je samozřejmě z velké části predeterminováno jejich jazykem a kulturou-i tyto jsou však v 

základu ovlivněny biologickými danostmi a primárními psychickými zkušenostmi, společnými všem 

jedincům našeho druhu zejména v době dětství. Na této platformě potom vyrůstá mýtus a mytologie 

té které kultury vůbec, a zpětně ji ovlivňuje. Pokládám proto mýty za bázi kulturního myšlení a to 

nejen u indiánů, ale i u všech ostatních lidí (ač to nemusí být vždy tak zjevné). 
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Právem tedy můžeme říci, že obírání se mytologií znamená zásadní krok k pochopení kultury, která 

z ní vyrůstá. Stejně tak - vzhledem ke zmiňované Campbelově teorii- to pak znamená i krok k nám 

samým a k pochopení jednoho ze způsobů, jakým se náš druh ve složitém pletenci daných podmínek 

a vlivů vztahuje ke světu. Je to z velké části reflektivní, sebekultivující a sebevzdělávací potenciál, 

jež přitahuje k tématu indiána a jeho mytologického světa dlouhodobý zájem. Právě k němu směřuje 

skrze konkrétní představení indiánských mytologických modelů tento text. Téma však bylo dlouho-

dobým interpretováním v obecném povědomí postupně odděleno od svých faktických kořenů, čímž 

se jeho skutečný didaktický potenciál redukoval. Při nepoučeném uchopení například není možné 

propojovat informace z různých oborů a nakonec působí jen jako role, hra - bez vkladu vlastní kom-

plexnosti a hloubky. Indián tak zůstává manipulovaným vzorem „bez domova". Je tedy důležité dbát 

na zodpovědný princip kulturního relativismu antropologie a důsledně se snažit prostudovat skuteč-

né kontexty dané kultury (a hořce zaplakat nad každou ztracenou informací). 

Přesto se musíme smířit s tím, že vstupujeme na neznámou půdu, neboť při čtení mýtů se chtě 

nechtě musíme opírat o naši vlastní interpretaci, jakkoli původní budou naše prameny a není dosud 

jasné, nakolik se severoamerický mýtus podobá tomu, jež funguje v základu našeho evropského 

myšlení. 

1 . 1 . CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Práce si dává za cíl mýty severoamerických indiánů rámcově zmapovat a poskytnout tak základní 

klíč k poučenému zacházení s nimi, který by měl být využitelný nejen na poli školního vzdělávání. 

Těžištěm zájmu je poukázat na filosofické momenty, které by mohly být pro současného člověka 

využity jako inspirující a stimulující prvky. Cílem didaktické části, která výrazně staví na předcháze-

jících explikacích konkrétních mytologických modelů, je upozornit na potenciál tématu pro výchovu 

a rozvoj konkrétních kompetencí, dále pak navrhnout obecné možnosti využití indiánských mýtů ve 

výtvarné výchově. 

1 . 2 . POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ 

Vzhledem k pozitivním i negativním předsudkům, jimiž je téma zatíženo, se v práci snažím vycházet 

především z odborných materiálů zpracovávajících terénní výzkumy a zprávy s nejčastější datací 

od poloviny 19. století do poloviny století dvacátého a jejich pozdější zhodnocení v etnologické li-

teratuře. Jedná se tedy o období, kdy byla kultura původních američanů sice již v kontaktu s vymo-
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ženostmi přistěhovalců (setkala se s koňmi, korálky, kovovými noži, střelným prachem, puškami i 

alkoholem), ale zůstávala ještě dominantní na svém území, původní hodnoty byly uznávány a tradice 

nebyly přetrhány. 

1 . 3 . STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1) V první části se věnujeme vymezení základních pojmů a definování problému diplomové prá-

ce - mýtus, indián, primitivní kultury a jejich souvislosti se současností. Následne definujeme 

pevné body mýtu - univerzální principy, jež nám pomohou v orientaci v dalším textu i přímém 

uchopení tématu. 

2) V oddíle „Lovci, zemědělci a hieratické společnosti" představujeme mejdříve rámcově probíra-

nou kulturní oblast a mytologické modely, následně od generalizací přistupujeme ke konkrét-

nímu srovnání loveckého a zemědělského mytologického modelu jež v závěru obsahuje shrnuí 

společných principů bez stírání původní rozmanitosti projevů. V závěru krátce reflektujeme 

náhled na indiána v Americe v současnosti s nastíněním jeho historických kontextů. 

V didaktické části se zabýváme nastíněním obecných možností využití mýtů severoamerických 

indiánů ve výchově a v výtvarné edukaci. Upozorňujeme na zásadní principy práce s mýtem i 

na jeho nebezpečí a navrhujeme konkrétní modelové využití v rozepsané tematické řadě pro 

výtvarnou výchovu. 

4) Obhajoba praktické části souboru výtvarných realizací na téma diplomové práce. 

5) Práce je průběžně doplněna o obrazovou část s doprovodným textem. Pokud není uvedeno jinak, 

zdrojem obrázků je internet. Obrázky jsou upraveny pro potřeby práce(výřezy, průhlednost). 
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2 . V Y M E Z E N Í POJMŮ 

2 . 1 . MÝTY' 

Položíme-li si otázku, co jsou to mýty, vybaví se nám většinou zjednodušená charakteristika soubo-

ru příběhů - mytologie, náležících nějaké kultuře, která vypráví o předhistorických, zejména kos-

mogonických dějích nebo vztazích mezi personifikovanými silami utvářejícími tento svět: nadpři-

rozenými bytostmi, živly, zvířaty, rostlinami i místy - to vše ústící v nějakém vztahu k lidem. Pole 

působnosti těchto systémů vidíme v dávno zašlých dobách starověkých kultur nebo v současnosti 

mezi pověrčivými příslušníky přírodních národů, jejichž myšlení nazýváme primitivním nebo ar-

chaickým. Funkce, jakou jsme schopni při takové úvaze mýtům přiřknout, má své těžiště ve vysvět-

lování vzniku a fungování světa nebo jeho částí, což zakládá i schopnost orientace v něm a uchopení 

nějakého smyslu ve stvořeném. Jako nositel smyslu mýtus zakládá morální hodnoty té které kultury 

a její sociální pravidla. Možná se nám také vybaví jeho žité projevy, jako náboženské představy, 

rituály, nebo prostý přístup ke každodenní skutečnosti. To vše provázané specifickým jazykem a 

strukturou příběhů vystavěných z metaforických obrazů, které i v nás mohou probouzet zvláštní 

pocit tajemna nebo neskutečna. 

Mýtus stojí společně s jazykem v základu každé kultury. V příbězích, odehrávajících se v neurčené 

nebo spíše mimočasové době „na počátku" vyjevuje symbolickým jazykem celek skutečnosti a její 

transcendentální podstatu. Současně opisuje i v ní platné principy a vztahy, skrze něž sejí můžeme 

přiblížit, harmonizovat nebo identifikovat se s ní. Tím vytváří intelektuální konstrukty - pomůc-

ky pro myšlenkové uchopení světa, orientaci v něm a dává základ životnímu postoji. Je nositelem 

morálních hodnot a sociálních pravidel pro všechny členy skupiny, jíž náleží. Přes tuto jednotící 

funkci je porozumění mýtu možné na mnoha úrovních. Jeho metaforický jazyk totiž dovoluje vždy 

nové a nové interpretace. I my, ač vyrůstáme z jiné tradice, budeme schopni na určité (minimálně 

obecně lidské) úrovni rozumět příběhům tak vzdálených společenství, jako jsou domorodí obyvatelé 

Severní Ameriky. Pro hlubší pochopení a vyvarování se chybných dezinterpretací je však potřebná 

reference k původnímu kulturnímu klíči. Mnohost interpretací je právě důsledkem jednotící funkce 

mýtu, který spojoval individuality různého vnitřního směřování, úrovně, zkušeností i momentálních 

potřeb a všem takto mohl nabídnout cestu k odpovědi na jejich aktuální hledání. 

Přestože symbolické obrazy nesené mýtem plní podobnou funkci jako naše vědecké či filosofické 

pojmy, nesmíme zapomínat, že se nejedná o průhledné teoretické pomůcky lidského poznání, ale 

1/ Mýty z řeč. mythos - slovní tvar skutečnosti, později vyprávění, báje, pohádka 
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všeobsažné klíče k jednotě s okolním světem z něhož vyvěrají, a který člověka přesahuje. V domoro-

dých mýtech tedy můžeme nalézat předem netázané zjevené vědění (problému tázání v konkrétním 

případu indiánských mýtů se blíže věnuji na s. 15 v podkapitole tohoto oddílu Zdánlivé konflikty 

myšlení). Toto dotýkání se bytostné podstaty a neustálá reaktualízace staví mýtus mimo obvyklé 

lineární pojímání času a umožňuje jeho ahistorické vnímání odehrávající se v cyklech obnovy. V 

nich se zrcadlí snaha archaického člověka po návratu k původní dokonalosti a čistotě celku světa „na 

počátku" a zakládá tak i jeho vnitřní směřování k neustálé sebekultivaci - zdokonalování sebe sama 

i svého vztahu s vesmírem. Mýtus tak není zpřítomňován jen v rituálu, ale prostupuje a utváří kaž-

dodenní skutečnost svých společenství. Zde musím poznamenat, že pro člověka tradičních archaic-

kých společností je existence často přiznána jen takové aktivitě, ději či jevu, která má svůj předobraz 

v mýtu - jen taková má platnou skutečnost'. Přes všechno paralelní lineární euroamerické časové 

vnímání cítíme i dnes u indiánů důležitost oné mýtické doby - tedy minulosti - jako významné refe-

rence konání v přítomnosti. Předhistorická minulost tedy hraje v jejich vztahu k přítomnému proží-

vání mnohem důležitější roli než budoucnost a cyklický čas se k ní jakoby navrací, 

fenomén vinoucí se viny, který tak jasně čteme v mýtech Starého světa (výrazné např. v antice) není 

v severoamerických příbězích tak jasně patrný; evidentní však je v jejich žitých projevech, zejména 

ve vztahu k přečinům vážícím se k obřadům a tradicím s primárně náboženským obsahem. V oblas-

ti, jíž se dotýká naše téma, panuje totiž rozšířená představa participace jedince na celkovém blahu 

skupiny, okolí i světa. Komunita tedy trpí vinami svých členů (což se v prvé řadě týká viníkových 

pokrevných příbuzných, ale také všech ostatních, kteří s ním cokoli sdílejí). Projevy činů jednotlivců 

však nejsou omezeny na negativní úroveň, naopak, ve své pozitivní rovině je na nich dokonce posta-

veno i fungování nejmocnějších náboženských obřadů kosmické obnovy, jakým je např. Tanec Slun-

ce. Jedinec zde podstupuje těžkou zkoušku pro získání síly a to nejen pro sebe, své blízké, potřebné 

a celou komunitu, ale také pro celý kosmos. 

Mýtus tradičně nemá zakonzervovanou f o r m u j e předáván ústně, a tak se v rámci vyvíjejícího diskur-

zu kultury proměňuje, aniž by měnil svou vnitřní strukturu a díky tomu pružně reaguje na aktuální 

změny (migraci, změnu obživy apod.). Narušování domorodých společností a původních vztahů, kte-

ré ji nesou, tak zásadním způsobem působí na ztrátu tohoto živého vnitřního a kulturního bohatství. 

Z výše uvedeného textu můžeme vyvodit, že i naše doba potřebuje nástroje identifikace a orienta-

ce ve stále se rozšiřujícím světě našeho vědecko-technologického rozvoje a musí tedy být také mý-

2/ „ Nezpracovaný produkt přírody či předmět upravený člověkem získává svou realitu, svou totožnost, jedině po-
tud, pokud se podílí na transcendentním' realitě." Lit.19 s.10 
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totvorná. Pro tyto nové mýty je nejdůležitější jejich vysvětlující - explanační funkce. Tradiční mýtus 

je dědictvím přírodních archaických společností a je propojen se základními potřebami lidských 

bytostí. Má stále platnost a rezonuje s mnohými nejen psychologickými potřebami současného mo-

derního člověka. 

2 . 2 . HODNOTA MÝTU PRO SOUČASNÉHO ČLOVĚKA 

„Tento svět je místem podnikání, nekonečné honičky. Každou noc mne probouzí supění lokomotivy a ruší 

mé sny. Člověk nenalezne chvilku klidu. Jak skvělé by bylo vidět lidstvo alespoň na chvíli odpočívat. Vždyť 

je to pořád jenom práce, samá práce. Je obtížné si zakoupit sešit s čistými stránkami pro zapisování myš-

lenek, všechny jsou totiž předznačeny pro zapisování dolarů a centů. Když mne jednou jeden Ir zahlédl, 

jak si na louce cosi zapisuji, byl si jist, že zahálím jenom kvůli tomu, abych si spočítal mzdu. Když někdo 

přijde v dětství k úrazu a je tak zmrzačen po celý život, všem je to líto jenom proto, že takovýto člověk je 

zbaven možnosti podnikat! Myslím, že nic, ani zločin, není poesii, filosofii a životu vzdáleno více, než 

tento neustálý shon." 

Henry David Thoreau (Život bez principu 1863 - in lit. 34) 

S konečnými důkazy o tvaru zemského povrchu byl člověk mimo jiné definitivně postaven před fakt, 

že nesmírné plochy planety nejsou nevyčerpatelné a mají své hranice. Dnes musí civilizace počítat i s 

tím, že i její prostá existence má své hranice - není danou jistotou. Již v době orientace řecké filosofie 

na Logos naše kulturní tradice učinila první krok k vystoupení z celostního g pokorného mýtického 

myšlení a vydala se skrze tázající filosofii k současné vědě a jejímu analyzujícímu popisnému přístu-

pu. Na této dlouhé cestě získal lidský rozum, intelekt a vědomí zásadní roli a spolu s ním i fyzické 
/ 

aspekty světa, tedy ty, ke kterým je pro ně přirozené se vztahovat. Těžiště absolutní skutečnosti, 

pojímané dříve jako oblast transcendentálního, zjeveného, bezčasého a ideálního bytí, se posunulo 

do hmotných, ohraničených forem jejích projevů. Bytostná podstata byla upozaděna, stala se na-

vždy hledanou a tázanou doménou filosofie či otázkou víry. Zájem o ni přestal být prvořadou kolek-

tivní hodnotou. Objektivizační metody vědy nabyly přesvědčivosti statutu pravdy. Lidskou potřebu 

smyslu a reference nejen jeho samého, ale i celku vnímané skutečnosti, však již nelze sytit a konej-

šit rozvojem vědy a techniky. Právě v současnosti se naše potlačená přirozená touha po bytostném 

probouzí k životu. V této souvislosti psychologové mluví o procitnutí „archetypu indiána" jakožto 
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novém účinném symbolu „bytostného já"'. Tlak systému naší konzumně-technologické civilizace 

je psychickou zátěží, již umocňuje i uvědomění si své nutně „otrocké" pozice v jejím systému. Díky 

těmto negativům lze však zaregistrovat i probouzení zájmu o oživení upozaděných hodnot lidství 

(a s nimi spojené možnosti vnitřní svobody) a snahy o budování udržitelné „integrální kultury"4-

Můžeme je chápat jako přirozenou protiváhu nebo doplnění k většinově, podporovanému vidění 

světa, je však lépe si uvědomit, že naše současná globální situace již není dlouhodobě udržitelná a 

nutně vyústí ke změně, která pro nás může být při dosavadním přístupu fatální. Proto jej lze brát i 

jako výzvu k proměně myšlení, úhlu pohledu, přístupu i způsobu života, dávající nám možnost ne-

jen psychicky, ale nakonec také fyzicky přežít. Nejedná se totiž o vývoj možný za dalších sto let, ale 

horizont podstatně bližší. 

Již dlouhou dobu rozeznáváme jeho příznaky, kterými jsou právě současné nejen psychologické pro-

blémy společnosti: „syndrom ztráty duše'", ztráty kolektivní paměti a lidství, jež jsou úzce spjaty s 

celkovým posunem hodnot do oblasti zajišťování materiální existence a slasti bez ohledu na ostatní 

části živého organismu Země. To se v neposlední řadě dotýká narušení vztahů v širší i nukleární 

rodině. Tradiční hodnoty tak nezřídka nelze sdělit a sdílet přirozenou cestou, a tak je jejich váha, 

která je založená v prvních fázích osvojování na důvěře, snadno roztříštěna nepochopením jedno-

stranně zaměřeného racionálního vědomí. I zde v důsledku pramení náš nepokorný a nezodpovědný 

přístup k sobě i světu, který jen stěží přesahuje rámec našich zájmů, ega a času, a vede až k současné 

ekologické krizi spojené s vymíráním druhů, degradací půdy, znečištěním vod a dalším globálním 

změnám. Túto ztrátu diverzity, jež činí přirozený systém planety stabilním, je možno pozorovat i na 

poli kultury. Nejenže některé kultury zmizely, aniž byly zaznamenány, stejně jako mnohé živočišné 

a rostlinné druhy, v současnosti máme problém i s porozumění vlastním dějinám, na které lze bez 

vnitřní kontinuity jen těžko uvědoměle navázat. Každé hluboké proniknutí do jakéhokoli tématu 

totiž předpokládá nejen úsilí a zájem ale i časovou investici, kterou si každý nechce dovolit, ač jde 

o cenný přesah, jehož důsledkem může být i klíč k bytostné podstatě. Fenomén objevování přesahu 

se však týká jen malé skupiny odborníků, skutečná úroveň vědomí společnosti je mnohem nižší. To 

je z velké části dílem obchodních a výrobních nadnárodních celků, které distribuují své zboží široké 

mase, přičemž si tento dav sami vychovávají - kupní síla (a tedy „svobodní lidé") je tak sama také 

zbožím. Takový široký záběr manipulace je možný jedině za předpokladu nivelizace vědomí a hod-

3/ lit.21 s. 10, a také lit.15 
4/ Heimrath. L.; Mallien. L.: Geomancie a vznik integrální kultury článek in litč. 21 s.120 -123 
5/ lit.25 kapitola s.95 Duch jako odpůrce duše 
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not populace a to na nejnižší možný společný jmenovatel. Jsme tak skrytě prodáváni díky vnucené 

touze po požitcích a přemrštěném budování materiálního zázemí. Jak již však bylo řečeno, toto opo-

menutí „krmě" pro naši duši stupňuje na druhé straně potřebu jiného než fyzického ukotvení. Díky 

tomu se dnes v takové míře objevuje hledání skutečné kvality života, jeho smyslu i kladení si otázky 

po povaze naší tvořivosti. Jsme stále bytosti schopné sebereflexe a přes veškeré tendenční myšlení 

nevydělenou součástí celku přírody, jenž můžeme také chápat jako jednotný organismus. Navíc, 

veškerý technický, vědecký a technologický pokrok není totožný z biogenezí člověka a jsme pořád 

podobni svým předkům doby kamenné. Potřeby naší duše nejsou odlišné od potřeb členů archaic-

kých společností. Zásadní změna však proběhla především v přístupu, jaký máme ke skutečnosti. 

Člověk předliterárních kultur vnímal jako základ skutečnosti všeobjímající božské principy, jejichž 

smyslově uchopitelným obrazem nebo přímo projevem je realita žitého světa. Proto je skrze ně a v 

nich rozpoznatelná, a to i pouhým vcítěním, jako vjem přesahujícího, povznášejícího a posvátného 

krásna. Dnešní chápání skutečnosti končí hranicemi hmotné existence. Ostatní vjemy a předsta-

vy jsou většinou vytěsněny jako „nenormální" nebo alespoň postaveny na okraj našeho zájmu jako 

iracionální a přinejmenším podezřelé. Je jasné, že začít s nimi počítat by znamenalo od základu 

přehodnotit naše vnímání světa. Rozšířené obavy odpůrců těchto směrů z toho, že bychom mohli 

pod jejich vlivem odhodit dosažené poznání civilizace a vyměnit je za přístřešek z větví, oštěpy a 

totemy jsou však velice zkreslené (je zajímavé, nakolik v nich lze rozpoznat hlavně obavy ze ztráty 

pohodlí, bezpečí, jistot a požitků - závislost na výdobytcích současného systému a způsobu života). 

Naše společnost vysoce rozvinula schopnost zacházení s nástrojem rozumu, a k tomu abychom se 

se zkušeností, jakou předznamenává holistické pojímání světa, které můžeme kultivovat zacháze-

ním s mýtem, vyrovnali, právě „potřebujeme velice čistou, jasnou racionální mysl, avšak takovou, která 

neblokuje žádný aspekt reality, tj. otevřenou a připravenou se dívat i do těch částí našeho vědomí, jež 

jsou obvykle pokládány za, iracionální'"6. Myšlení přírodního člověka nám nabízí principy, jež mohou 

rozšířit a obohatit nejen naše vědomí a poznání, ale také cestu k sobě samým, otevírají znovu otázku 

duše, jejích možností, hlubin a transcendence v prostoru, čase i mysli. 

6/ Heimrath. L.; Mallien. L.: Geomancie a vznik integrální kultury článek in litč. 21 s.123 
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2 . 3 . ZDÁNLIVÉ KONFLIKTY MYŠLENÍ 
/RACIO, FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ/ 

To naše není náboženství, je to diné beiina, navažský způsob života 

mladý navaho' 

Jak již bylo řečeno, naše civilizace v důsledku svého jednostranně konzumně-technologického pří-

stupu (o kterém lze říci, že zužuje skutečnost na ohraničené, měřitelné a pojmenovatelné - ontolo-

gický redukcionalismus) trpí příznaky „onemocnění lidského ducha'". Její kvantitativní uchopení 

reality se hodí jak scientismu, tak obchodu a sociálnímu systému, ve kterém funguje. Přes všechny 

nesporné úspěchy na poli vědy, jsou z legitimních způsobů zkoumání objektivní reality nakonec vy-

řazeny i nespolehlivé smysly, subjektivní prožívání a vnímání - tedy přirozené lidské aparáty k obje-

vování světa. Tím jsou potlačeny i neracionální kognitivní procesy, které na těchto informacích staví 

- zejména tvarové vnímání trpí nedostatkem materiálu. Tím se prohlubuje nedůvěra jednotlivce ve 

vlastní, třeba jen intuitivní chápání celku a je donucen orientovat se především podle zprostředko-

vaných dat. To činí členy společnosti vzájemně závislými a nesamostatnými, což implikuje také jistý 

pocit nesvobody. Nezaměňujme však prostý aparát racionálního myšlení s příčinou nezdravě jedno-

stranného posunu vnímání skutečnosti a hodnot. 

Naše rozvinuté racionálních myšlení není v protikladu k tomu celostnímu - holistickému (které 

předznamenává nejen mýtus). Dá se říci, že jde o dvě rovnocenné, paralelní a skrze analogie se 

vzájemně doplňující cesty k témuž cíli; totiž k poznávání světa a orientaci v něm. Jednostrannost 

zaměření současného pohledu nám znemožňuje kritické zhodnocení vlastních poznatků z jiných 

úhlů a tím omezuje nejen platnost zjištěného, ale i vlastní tvůrčí potenciál celé kultury a to na všech 

úrovních. Kontakt různých přístupů je totiž vždy v jakémkoli vývoji tvořivější než selekce uvnitř 

jediného. Už v tomto bodě můžeme spatřovat možné pozitivní dopady nově zhodnoceného setkání 

mýtického a racionálního myšlení. V ideálním případě nám může být otevřený racionální náhled 

výhodou i v samotném přístupu k mýtu. Představuje totiž určitý odstup, který pak můžeme využít 

pro snazší orientaci na důležité opakovaně se objevující principy. 

Konflikt myšlení můžeme spatřovat také na poli filosofie, i když právě její doménou vždy bylo tázání 

7/ lit.26s.251 
8/ Na tomto místě o „lidském duchu" hovořím ve smyslu, jak jej používá Konrád Lorenz (lit.25 s.52 a dále) 
- jako o souhrnu procesů, které se odehrávají v mozku člověka „na kolektivní, sociální rovině-v lidském duchu". 
Přičemž se jedná o fylogeneticky a částečně právě i kulturně podmíněné predeterminace sociálního chování a 
morálních hodnot. 
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po bytostném, vztahování se k přesahující skutečnosti odehrávající se většinou ve vnitřním dialogu. 

Ve filosofii je mýtus a na něm založené vztahování se ke světu obecně charakterizováno jako to, co 

jejímu vlastnímu přístupu předcházelo, předznamenávalo jej a je obsaženo kdesi v prachu jejích zá-

kladů. Vnímá jej jako „archaické myšlení" spojené s primitivními společnostmi. Slovo „archaické" 

však zde neznamená jen starobylé nebo prvotní, ale také zastaralé či překonané - díky této představě 

byl potenciál tématu dlouho podceňován a stál na okraji zájmu. Navíc, porozumění mýtu ztěžu-

je specifický symbolický rámec, ve kterém operuje. Vnímáme-li totiž jeho formulace jako ustálené 

pravdy a opomineme jejich mnohavrstevnatost a možnosti proměn interpretace, snadno podlehne-

me zdání, že na většinu našich otázek existují v jeho systému stanovené jasné odpovědi. Za takových 

podmínek by v něm bylo filozofické tázání a hledání zcela zbytečné. Proto můžeme v literatuře nalézt 

charakteristiky jako: mýtus „nepřipouští žádné otázky, natož pochybnost nebo kritiku'". Tyto úvahy 

jsou založeny na zjednodušeném, plochém čtení mytologie, které je možné díky skrytosti hlubších 

principů v příbězích, jež mají samy o sobě jistou platnost. V mýtu lze s významy pracovat jedině za 

předpokladu, že budeme počítat s možnostmi jeho jazyka. Za takových podmínek kritika skutečně v 

mýtu místo nemá. Musíme si totiž uvědomit, že skrze strukturu analogií nejen vyjevuje, ale také sám 

v sobě zjevuje celek kosmu a otevírá diskurz vztahující se k podstatě. Z jaké pozice bychom jej potom 

chtěli kritizovat? 

Zjednodušené čtení je také, jak již bylo výše řečeno, důsledkem funkce mýtu v kultuře - propojování 

komunity složené z různých jedinců, a to zejména v oblasti jejích základních morálních a etických 

hodnot. Příběhy musely oslovovat širší publikum, než je procento aktivně hledajících a tedy počítat 

i s těmi, kteří se tázat zatím nepotřebují nebo jim stačí jistota předkládaná primární interpretací, 

disponující obrazy, které nechávají tušit to, co je bytostné a přesahující. Systém mýtu musel promlou-

vat ke každé individualitě právě a jedině na jejím stupni vnitřního vývoje. Z toho vyplývá na jedné 

straně schopnost oslovit širokou populaci, na druhé pak předjímá možnost zjednodušování a ploché 

dezinterpretace, zejména je-li vykládáno v odlišně zaměřeném myšlení. Můžeme tedy říci, že mýtus 

hledání a tázání se po podstatě umožňuje, i když užívá jiného jazyka než filosofie. Jeho cesta není 

natolik odlišná, vede k vyhmatávání obsahů skrze rozvinutou imaginaci, přičemž abstraktní pojmy 

jsou nahrazeny delšími opisy, příběhem či celým komplexem vyprávění. Tato cesta srozumitelnosti je 

právě onou drobnou ale důležitou výhodou oproti filosofii, která si v naší kultuře bohužel vybudovala 

statut majetku intelektuální elity. 

9/ lit. 17 s. 63 
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Je však nutno poznamenat, že to byla právě filosofie, která svým hlubokým vhledem dokázala po-

stupně prosadit ve společnosti eticky pojímaný koncept přírodního člověka. Od preromantismu v 

18. století, kdy se objevuje jasně formulovaný ideál přirozeně ctnostného přírodního života hodného 

následování (Rousseau - Vznešený divoch), přes Kantovo uznání poetické přírody a na ní založené-

ho estetického úsudku jako primárního světa lidské zkušenosti (před-jazykové a před-kulturní) až k 

praktické filosofii divočiny a prostého života Američana H. D. Thoreaua (Walden čili život v lesích 

1992, Občanská neposlušnost a jiné eseje 1994). Na stejném základě vyrůstá i filosofie výchovy 

a sebevýchovy E. T. Setona, který se obrací ke konkrétním kulturním vzorům, severoamerickým 

indiánům a aplikuje je ve svém systému. Jeho koncepce stojí v základu mnohých současných orga-

nizací pracujících s mládeží. K rehabilitování autentického subjektivního prožitku a vnímání na poli 

filosofie zásadním způsobem přispěla fenomenologie J. Patočky'". K tendencím hledání a kultivování 

přirozených a základních hodnot lidství a harmonie s celkem světa přispěl nemalým dílem i básník a 

filosof Gary Snyder (Zemědům 2000, Staré cesty 1995, Praxe divočiny 1999, Hory a řeky bez konce 

2007 aj.). 

V naší kulturní tradici existuje zakonzervovaná podoba posvátných textů, přesto je i zde zásadní 

jejich výklad. Bylo by na samostatné pojednání zabývat se jeho proměnami a jejich příčinami v čase, 

proto uvádím jen nejobecnější rozdíly ustálených interpretací obou cest, které si samozřejmě nečiní 

nárok být ani na jedné, ani na druhé straně vyčerpávající, nebo absolutní. Představuji pro naši ori-

entaci základní náhled - zjednodušenou rovinu zejména jejich projevů, které měly dlouhodobě vliv 

na vývoj naší situace až k dnešnímu stavu. 

I když lze brát mytologické opisy a přirovnání vztahující se k podstatě a přesahujícímu jako analogie 

abstraktních pojmů pro možnost myšlenkových operací, nemůžeme je zbavovat role nositelů kon-

cepcí náboženských představ. Mýtické myšlení přírodního člověka - o kterém je zde řeč, můžeme 

ztotožňovat s myšlením náboženským, přestože domorodci sami jej takto neklasifikují. Dokonce (v 

Severní Americe bez výjimky, podobně jsou na tom i jiné tradiční národy, např. Tibeťané) nemají v 

původní slovní zásobě ani výraz, kterým by náboženství, oddělené od sekulární sféry pojmenovali. 

Kontakt se silami posvátna chápou jako nedílnou součást svého způsobu života. Každý okamžik a 

každá činnost mohla v indiánově mysli, pokud si to uvědomoval, probíhat v mýtickém čase. „Obecně 

bychom mohli říct, že archaický svět nezná žádné „profánní" činnosti: každá činnost, která má určitý 

10/ „... řešení, jež nepostupuje převedením - redukcí - světa přirozeného na vědecký nebo naopak, nýbrž převede-
ním obojího na něco třetího. Toto třetí nemůže být nic jiného než subjektivní činnost, která různým, ale obou přípa-
dech zákonitým, uspořádaným způsobem utváří obojí tento svět. Jednota, která stojí za krizí, nemůže být jednotou 
věcí, z nichž se svět skládá, nýbrž dynamickou jednotou činností, které duch vykonává." s.9 
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smysl - lov, rybolov, zemědělství, hry, konflikty, sexuální úkony - se nějakým způsobem podílejí na po-

svátném. ...jedinými profánními činnostmi jsou ty, které nemají mytický smysl, to znamená, kterým chybí 

vzorový model. A tak můžeme tvrdit, že každá odpovědná činnost, zaměřená k určitému cíli, je v pojetí 

archaického světa obřadem."" V tomto smyslu pak můžeme chápat indiánské rituály „jen" jako spo-

lečenskou událost umocňující prožívání jednotlivce sdílením či kolektivním zájmem. 

Přestože vnímání posvátného v každé chvíli i činnosti bylo vlastní původně všem náboženským 

cestám, v indiánských mýtech se výrazně zachovalo - na rozdíl od křesťanství, které se muselo v 

mnohém přizpůsobit hodnotovému směřování společnosti založené primárně na obchodu. Takové 

podmínky vedly k postupné desakralizaci prožívání toho původně posvátného tak, aby nestálo v 

opozici k systému civilizace. Zde je jeden z pramenů představy nejednotného duálního světa, založe-

ného na polaritách stojících proti sobě: duchovního a tělesného, posvátného a profánního, kultury a 

přírody... přičemž statut „vážné a trvalé" skutečnosti se týká vždy jen jedné poloviny charakteristik. 

Náboženské myšlení tak začíná počítat s existencí oblastí, jevů a činností, které přestože jsou sou-

částí stvoření, mají s posvátným málo společného a můžeme s nimi podle toho zacházet-není nutné 

a snad ani možné s nimi vést dialog, vciťovat se a k jejich poznávání i využití stačí rychlé „světské" 

postupy. Jedná se o jeden za základů našich postojů k matérii jako odduševnělé hmotě a tedy i naší 

neúcty k přírodním zdrojům. Proti tomuto přístupu jsou mýty opevněny svým ukotvením v předsta-

vě nedělitelné jednoty a provázanosti světa, neustálým připomínáním přítomnosti ducha v matérii, 

prostupností podob živého (i neživého - i živého v neživé a naopak), jeho proměnami a poselstvími 

nesenými nejen tvory ale i krajinou a jejím vnímáním. 

Dalším obecně přijímaným pojetím, které má kořeny v náboženských představách evropské tradi-

ce, je víra v „moudré směřování kultury"12 a lidského druhu jako cíle fylogeneze. Tyto názory jsou 

spjaty s představami v nichž jsou lidské kroky od počátku vedeny božským záměrem a představují 

obraz člověka jako vrcholu stvoření. To poněkud ubírá váhu naší vlastní zodpovědnosti a to zejména 

na globální úrovni, zvláště když je předem nastíněno konečné ohraničení tohoto záměru. Výsadní 

pozici člověka ve stvoření v indiánských mýtech obecně nenajdeme. Lidé jsou často stvořeni buď 

jako služebnici vyšších nadpřirozených bytostí (jihovýchod, oblast velké pánve a náhorních plošin), 

svých učitelů, nebo mají na jejich zrození podíl mocná zvířata či duchové, kteří zakládají lidské rody, 

když na sebe přijmou jejich podobu (severozápadní pobřeží, severovýchodní lesy). Za mnohé ze své-

ho poznání, postavení a prospívání až do dnešních dnů jim indiáni zůstávají vděční a chovají je v 

11/ lit.19s.25 
12/ lit. 25 s.46, k tématu se vyjadřuje i na s. 40 a předcházejících 
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úctě. V takovém postavení se člověk jeví více jako důležitá část celku než jako prvek nějak privilego-

vaný nebo důležitější než ostatní. 

Se zodpovědností za své činy na úrovni jednotlivce je úzce svázáno také pojímání „onoho světa", 

které je v křesťanství představováno jako prostor odměny a milosti, ale také zasloužené odplaty. 

Samozřejmě i zde záleží na interpretaci, která může dávat impuls k přehodnocení svých skutků i 

myšlení stejně jako smíření se svými chybami. To na jedné straně může znamenat psychologické 

vyrovnávání a sbírání sil k řešení své situace, ale také na straně druhé rezignaci na jakoukoli další 

sebekultivaci. Přestože existuje několik známých představ „onoho světa" připisovaných severoame-

rickým indiánům (jako „věčná loviště" apod.), podle dostupné literatury a v ní citovaných náhledů 

samotných domorodců, se jedná většinou o pozdější konstrukty vy vožené s kontaktu s přistěhovalci 

a misionáři nebo dezinterpretace a smyšlenky. Indiáni sami o „onom světě" příliš neuvažovali a 

většinou se spokojili s představou duchovního návratu k neosobnímu Stvořiteli. Přesto nevylučovali 

znovuzrození některých duší do nového vtělení a to i do jiných než lidských tvorů. Duch zemřelého 

ovšem mohl prodlévat na určitém místě nebo určité místo prostupovat. V podstatě lze říci, že indiá-

novo pojetí „onoho světa" bylo totožné s jeho představou duchovní úrovně tohoto světa, přestože by 

se našemu výkladu o ráji a pekle nabízely v mýtech často popisované vyšší a nižší světy (nebo úrovně 

světa). Ty mají duchovní charakter a podobně rozdělené úlohy: první z nich většinou má co dočinění 

s vyvstáváním-pozitivním tvořením jevů, druhý potom s jejich zánikem. Podle mýtů je však duše 

člověka může navštívit vnitřně stejně tak v životě jako i po něm a většinou není nucena zdržovat se 

tam déle, nebo dokonce za trest. 

Principy, které indiána vedou k etickému chování a myšlení jsou obsaženy zejména ve vztahu, jaký 

cítí ke světu. K němu je pojen láskyplným „rodinným" poutem, v rodinných relacích se k němu vzta-

huje i myšlenkou. Hodnotou pak je jeho harmonie, obnova a udržení. Pokud žije tradičně a je si 

těchto principů vědom, sám-jako jeho nedílná součást-usiluje o soulad s okolím i ve svém nitru a 

chápe jeho narušení jako původce nemocí a nepřízně zasahující nejen provinilého, ale i jeho blízké. 

Důsledek činů, fungující stejně jako buddhistická karma, se dostavuje podle severoamerických do-

morodců většinou velice rychle. To vede k specifickému nutně morálnímu postoji, vnímání hodnot 

a svého vlastního směřování. K psychologickému vyrovnávání mu pak pomáhá cyklické pojetí času, 

zpřítomňující opakujícími se obřady v ročním pořádku i v rituálech doprovázejících život jednotlivce 

a znovunastolující prvotní posvátnost světa. Jeho mýtická dokonalost je tak člověku vždy velmi blíz-

ko. Touha po její síle, udržení a návratu je pak zásadním impulsem sebekultivace. 
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Na náboženského člověka naší tradice čeká dokonalý svět až za hranicemi jeho hmotné existence. 

Jeho vnímání časuje více lineární, neboť právě na jeho konci dojde k určitému definitivnímu řešení, 

i když až za horizontem hmotné existence. Přesto původní cyklické připomínání posvátného příbě-

hu zůstává patrné v ročním cyklu svátků, které zůstávají důležitým bodem náboženského života ač 

nebývají obecně chápány jako možné impulsy osobního přerodu. 

Lze říci, že každé náboženství, kromě vnitřních duchovních vkladů, představuje oporu hodnot, mo-

rálky i psychického zdraví. Slovy Konráda Lorenze: „kdo věří v boha - třeba v žárlivého boha s vlast-

nostmi prchlivého kmenového náčelníka, boha Abrahamova -, ví nicméně o podstatě kosmu víc než kaž-

dý ontologický redukcionalista. ...je obrněn proti slepotě k hodnotám."'3 Kontakt s mýtickým základem 

domorodého náboženského myšlení zaznamenaného v jeho relativně nedezinterpretované podobě 

nám může navíc pomoci k jinému pohledu na vlastní kulturní tradici a přispět tak k pokusu o její 

nové zhodnocení a porozumění. Porozumění nejen jí, ale zejména nám samým jako jejím plodům. 

2 . 4 . INDIÁN 

Samo slovo Indián, jímž označujeme domorodé obyvatele Ameriky, v sobě skrývá indicie historie 

zámořských objevných plaveb 15. století. Je totiž důsledkem omylu evropských „objevitelů"14 to-

hoto kontinentu, kteří doufali, že dosáhli indických břehů a považovali obyvatele nalezené pevniny 

za Indy (Indos). Existují i různá jiná označení (Native American - původní Američané, Amerin-

dian, First Nation aj.), která se snaží tuto mýlku urovnat a s ní i postupně vypěstované opovržení 

a předsudky příslušníků i institucí expandující kultury, s nimiž se domorodci v současnosti musí 

potýkat. V našem prostředí má naopak výraz „indián" spíše kladné konotace. Jedná se tedy o pů-

vodní obyvatele Severní, Střední i Jižní Ameriky s výjimkou kmenů Inuitů a Aleutů, kteří přišli do 
l 

nejsevernějších oblastí kontinentu patrně jako poslední až v období 5 - 7 000 př. n. I.15 a označují se 

obecně slovem Eskymáci. Tento název, je podobně jako i názvy většiny indiánských kmenů, jak je 

dnes známe, zkomoleninou z jazyka jejich sousedů, zde konkrétně Kríú a má původně hanlivý vý-

13/ lit.25s.I85 
14/ uvádím v uvozovkách, protože za objevitele je obecně pokládán ten, kdo první danou věc objevil a alespoň 
částečně popsal. Jsou známé i dřívější plavby a popisy, například cesta irského mnicha Brendana na počátku 
ó.století a vikingů Leifa Ericssona, Bjarne Herjulfsena a Thorfinna Karlsefni ve století desátém a jedenáctém, 
z nichž někteří nejen dosáhli břehů Nového světa, ale snažily se zde založit i osady. Spekuluje se i o možných 
plavbách Kartáginců, Iberů, Féničanů, Basků, Nůbijců, Japonců a kultur pacifické oblasti. Korekce údajů podle 
lit. 8 s. 26,142 a J. Campbell 2008 lit. 1 
15/ lit. 8 s. 47 

19 



znam {Esguimantjik = Jedlíci syrového masa). Taková jména vycházejí většinou z charakteristik a 

opisů od nepřátel (o čemž vypovídá třeba i jméno Irokézové vycházející z algonkinského Irinakhoiw 

= Skutečné zmije). Jejich vlastním pojmenováním, stejně jako u většiny jiných domorodých skupin 

bývá zpravidla prosté - lidé (což znamená i slovo Inuit nebo např.: Na Dené- Athabasků, Diné-Apa-

čů a Navahů, Delawarové= opravdoví lidé) či označují přímé sepětí s místem, kde žijí (vlastní jméno 

Huronů - Wendat znamená obyvatelé ostrova, Irokézů - Hodinonusioni = lidé dlouhého domu). 

Otázka původu indiánů na americkém kontinentu úzce souvisí s naším tématem, dotýká se totiž -

více než čehokoli jiného, předpokládaného kulturního pramene a jeho vývoje. Většina obecně uzná-

vaných teorií pokládá za předky dnešních Indiánů protomongoloidní obyvatelstvo severovýchodní 

Asie'4, které migrovalo v době rozsáhlého zalednění před 60 - 30 000 lety přes pevninský most ze 

Sibiře Beringovou úžinou". V návaznosti na tyto teorie jsou popisovány i předpokládané kulturní 

vlivy, jako dědictví cirkumpolárních kultur" z jejich výchozí oblasti. Ve prospěch těchto koncep-

cí hovoří zejména podobné náboženské rysy společné snad všem těmto loveckým společenstvím 

jako jsou lovecká tabu, zvířecí ceremonialismus, víra v duchy a šamanismus". Doposud však nebyla 

objevena žádná jiná, ani jazyková spojitost, která by jim poskytla pevnější oporu". Severoasijský 

původ indiánského obyvatelstva tedy pořád zamlžuje nedostatek spolehlivých vědomostí. Původní 

společné náboženské motivy prošly vzhledem k silnému vlivu tradice osobních vizí a zjevení, cha-

rakteristickým výhradně pro severoamerickou oblast, a výlučně ústní formě uchovávání veškerých 

domorodých kulturních záznamů, velmi výraznými proměnami, což ještě ztěžuje prokazatelnost 

předkládané teorie. Situace se ještě zkomplikuje, pokud budeme o stejném vlivu uvažovat v souvis-

losti s propracovanými zemědělskými kulturami Severní Ameriky. I zde se objevují mýtické motivy, 

jejichž protějšky najdeme ve Starém světě, např. kukuřičné dívky z jižních kulturních oblastí, jejichž 

pravidelný odchod znamená mizení rostlinné potravy a příchod návrat bohaté úrody; dále „mýtická 

dvojčata" či „dvojitý stvořitel" o němž bude ještě řeč v následujících částech práce. Dalším výraz-

ným pojítkem mezi mýtickými tématy Starého a Nového světa je zemědělský mýtus o vynoření lidí z 

16/ Ne všichni indiáni patří k mongoloidní rase. Antropologie rozeznává dvě odlišné linie: dlouholebé - jež 
mají patrně europoidní původ, a jedná se o starší populace (v Amazonii, v jižní Americe žije dokonce izolovaná 
skupina prokazatelně zcela nemongoloidní populace - Janomanů), a krátkolebé - jasně mongoloidního půvo-
du. 
17/ korekce s lit. 23, 8 
18/ cirkumpolární k u l t u r y - lovecké kultury obývající oblasti kolem pólu, jako laponští Saamové a Samoje-
dové v severní Asii (lit. 23 s. 16) 
19/ lit. 23 s. 16 
20/ Á. Hulktranz ve své knize Domorodá náboženství severní Ameriky vyslovuje nejistý názor, že Athabas-
kové ze severu Kanady, kteří patrně přišli až v poslední vlně migrace, možná patří k čínsko-tibetské jazykové 
rodině-s . 16 
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nitra země v místě jejího středu nebo pupku, jež přímo koresponduje s mýtickou symbolikou středu 

jakou nalezneme snad ve všech kulturách, vyspělá náboženství nevyjímaje. Jiné teorie (J.Campbell) 

vysvětlují plošný výskyt těchto univerzálních témat v závislosti na přirozených biologických danos-

tech, psychických strukturách a vlivu podobných přírodních podmínek na druh Homo. Upozorňují 

nás tak na společný základ lidských bytostí jako opomíjený, ale v důsledku neméně důležitý výchozí 

bod, determinant veškerého - ať fyzického nebo myšlenkového pohybu člověka. 

2 . 5 . PRIMITIVNÍ, RANÉ A ARCHAICKÉ 

K charakterizování indiánských kultur většinou v této práci, stejně jako jiní autoři, užívám přídomků 

„primitivní", „rané" nebo „archaické". Všechny tři výrazy významově odkazují k statutu určité sta-

robylosti a prvotnosti (primitivní - z lat. primitivus - první; archaické z řec. arché - ápxií - počátek, 

princip, původ) - na počátku kultury. Spojení „primitivní kultura" se obvykle užívá nejen k označení 

současných přírodních společenství", ale i pokud hovoříme o prvních kulturách na prehistorickém 

úsvitu lidských dějin. Je samozřejmě problematické vyjadřovat se takto i o dědictví společenství, 

která mají za sebou-ač nezaznamenanou - stejně dlouhou historii jako naše civilizace. Domnívat 

se, že neprošla žádným vývojem, je už po této základní úvaze absurdní. Sjednocení pojmenování je 

tu zejména proto, že se obecně předpokládá, že přes vývoj a vlivy, které na tyto systémy působily v 

čase, v sobě dosud nesou podobnosti a klíče k pochopení nalézaných pozůstatků našeho kulturního 

počátku. 

Označujeme-li těmito pojmy současné přírodní národy, pak se jedná o klasifikaci určitého typu spo-

lečenství žijícího na materiálně jednodušším zázemí, to znamená ideálně: v přírodním prostředí, 

bez složitě strukturovaného hospodářství, stálých velkých měst, kalendáře a číselných systémů, za-

chovávající systém tradičních hodnot bez pomoci písma". Je evidentní, že všechny tyto znaky, které 

ve své pozitivní hodnotě charakterizují „vyspělou" kulturu, jsou úzce svázány s nutností organizace 

velkého počtu lidí na určitém relativně malém území pro zajištění vlastní existence, jaká je možná je-

21/ přírodní národy, jde vlastně o etnograficky zastaralé označení etnik, o nichž se předpokládalo, že žijí tzv. 
Původním způsobem života, v těsné závislosti na přírodních zdrojích, a že disponují jen jednoduchou materiál-
ní kulturou (kočovní lovci a sběrači, kopaničáři). Později bylo označení přírodní národy uváděno jako protiklad 
k pojmu civilizovaných národů. 
22/ jedná se o velice zjednodušenou charakteristiku, samozřejmě je mnoho „primitivních kultur", které žijí 
ve stálých osadách, dokonce tradičně propojených, využívají piktografické záznamy, řídí se astronomickými 
jevy apod. Vždy jim však některá ze zmíněných charakteristik schází. Pokud se daná kultura řadí mezi „pri-
mitivní," přestože tomu tak není, a nejedná se ani o převzaté formální znaky a tedy vliv nějaké větší „vyspělé" 
kultury, měli bychom takovou klasifikaci přehodnotit a označit ji spíše za „ranný stát". 
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dině na bázi nějaké formy zemědělství. Uvažujeme-li lineárně, je logické předpokládat, že vývoj lid-

ských společenství skutečně probíhal od prostých sběračských k loveckým nomádským kulturám, 

které po ústupu zalednění a celkovém oteplení klimatu postupně dospěly ve vhodných oblastech přes 

jednoduché zahradnictví k zemědělství a s ním spojeným směrem kulturního vývoje. Vývoj těchto 

velkých zemědělských společností byl vždy přímo vázán na přírodní podmínky. Přestože jeho vliv 

zasahoval vždy daleko od původního centra, nemohl se tedy snadno rozšířit jako praktický způsob 

obživy. Tak vedle sebe přežívaly kultury lovců, zemědělců a jejich kombinací, přičemž ty „vyspělejší" 

vždy vyrůstaly v prostoru ovlivněném těmi méně progresivními (vhodné místo k rozvoji je vždy tam, 

kde se setkává více podnětů) a následně je zpětně ovlivňovaly. Takové soužití nebylo jednoduché a 

mnohé z okolních společenství zcela splynulo s progresivnějšími, nebo se jejich vývoj zpomalil. Je 

však nutno dodat, že rozdělení na progresivní „vyspělé kultury" a ty méně rozvinuté můžeme po-

suzovat vždy jen na poli jejich materiálních výdobytků a výsledků způsobů organizace společnosti 

právě jedině vzhledem k růstu tímto směrem. Na poli intelektuálním - kulturních modelů představ, 

abstrakcí a hloubky myšlení-není mezi oběma směry (tedy „vyspělými," založenými na zemědělství 

a „primitivními," založenými převážně na lovu) kvalitativního rozdílu. Možná by se dalo nadneseně 

říci, že zatímco „vyspělé" kultury budovaly svoji materiální základnu a následně podle ní strukturo-

valy i mytologicko-sociální systém, který postupně písmem zakonzervovaly, „primitivní" předlite-

rární kultury byly nuceny se kultivovat a zabývat se svou živou a nezakonzervovanou mytologií, aby 

udržela jejich sociální strukturu i vnitřní harmonii s prostředím. Jakákoli disonance mezi okolím a 

skupinou se totiž vždy projevila velmi rychle - nemohli se, vzhledem ke kočovnému způsobu života, 

při němž je výhodou pro rychlé přesuny co nejmenší nutný majetek - připravit na nepřízeň třeba 

velkým množstvím uskladněné potravy. 

Podobně jako soužití „vyspělé" a „primitivní" kultury probíhalo i působení kontaktu civilizace Sta-

rého světa na původní obyvatele Ameriky. Mnohé z kmenů byly vyhubeny nebo přinuceny k asimi-

laci a dnes živoří na pokraji expandující kultury, jiné přijaly její formální stránky a některé kulturní 

odkazy a snaží seje skloubit se svou vlastní tradicí, nejmenší procento mělo to štěstí, že si zachovalo 

suverenitu, která dokáže nést formální „kabát" euroamerické společnosti, ale v nitru zůstává věrna 

své tradici. Rovnocennost intelektuální úrovně „primitivního člověka" můžeme pozorovat právě v 

bohaté ústní slovesnosti a mytologii, která v sobě nese náboženství řešící podobnými obrazy stejně 

hluboké otázky jako vyspělá náboženství. Vzhledem k přístupnosti mnoha studií i svědectví samot-

ných indiánů, která byla vydávána v odborných kruzích už od konce 19. století, lze vysledovat, že 
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na většině území (kromě jihozápadu) probíhal v domorodém náboženství neustále živý pohyb a to 

nejen díky nutnosti vypořádat se s konfrontací s křesťanstvím a prosté reakci na nastalé změny, ale 

z vlastní podstaty ústně nesené tradice - tolik závislé na osobnostech, které ji předávají. Každá z 

takových osobností procházela tradičním zasvěcením a získávala vlastní zjevení, které jí pomáhalo 

k vykonávání její role vždy originálním způsobem - samozřejmě v souladu s danou mytologickou 

strukturou. Touto cestou vstupovaly do daného systému jak nové posvátné písně k již zavedenému 

ritu, tak i celé nové obřady. „Domorodé náboženství tudíž bylo poměrně charismatické a novátorské 

tím, že měnilo a dokonce nahrazovalo starší tradice novými zjeveními. Pravděpodobně žádné jiné kultury 

nepřikládaly vizím v denním náboženském životě takový význam jako severoameričtí indiáni"". 

Nelze zde tedy v žádném případě hovořit o nějaké stagnaci kultury žijící ve stínu svého mocného 

souseda". I v současnosti jsou provozovány zcela nové kulty (např.: peyotlový kult), které sbližují 

obě bohaté tradice, přestože vyrůstají z vlastních základů. Sami indiáni berou své dědictví ústní 

slovesnosti, náboženství, obřadů a obyčejů jako zásadní pilíř své kulturní identity a snaží se je dále 

zachovávat. 

23/ lit. 23 s.19 
24/ Tak charakterizuje takové soužití A. Lommel v lit. 30 s. 
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3 . P E V N É BODY MÝTU ( M O N O M Ý T U S ) 

Než vyplujeme do hlubokých vod mýtu, je nutné stanovit si pevné body pro základní orientaci. Jak 

již bylo řečeno, nejsme natolik odlišní od našich dávných předků, kteří si obstarávali potravu oštěpy 

a oděvem jim byla kůže ulovených zvířat. K mýtům primitivních společenství, a skrze ně zároveň 

také k opomíjené oblasti v nás samých, můžeme přistupovat právě přes most našich společných 

lidských daností, které mají svůj základ kdesi hluboko v biologické a psychické struktuře našeho 

druhu a jsou patrné zejména v období dětství. Později se objevují znovu vždy, když přecházíme přes 

některý z kritických prahů přerodu osobnosti a musíme přijímat nové role vlastní svému stávajícímu 

věku a stavu (dětství - dospívání - zodpovědné rodičovství - stáří). Právě z této báze přirozených 

lidských struktur totiž vycházejí nejzákladnější potřeby, nutnosti, vztahy a otázky, na nichž ranná 

společenství staví své mytologické modely a tedy i svou kulturu. Je tedy zjevné, že se před námi 

rozevírá paleta množství odstínů týchž myšlenek, nebo lépe řečeno - existence určitých univerzál-

ních principů, opakujících se v každém mytologickém systému, ač zahalené do velmi rozdílných 

kulturních hávů. Joseph Campbell (J. Campbell 2008 lit. 1) je charakterizuje, při zjednodušení, jaké 

si může dovolit etnologické srovnání, jako tři obecně platné pohledy na skutečnost zastoupené v 

mytologiích světa a přímo je spojuje s psychickými strukturami člověka, zjevnými v našem dětském 

věku: „Dá se říci, že vnímání tohoto světa jako nediferencovaného kontinua současně subjektivních a 

objektivních zkušeností (participace), které je celé živé (animismus) a vytvořené nějakou nadpřirozenou 

bytostí (artiflcialismus), vytváří axiomatické spontánní hledisko veškeré zkušenosti dětství bez ohledu na 

to, jaké jsou místní detaily této zkušenosti. A neméně zřejmé je, že právě tyto tři principy jsou nejobecněji 

reprezentovány v mytologiích a náboženských systémech celého světa."1' Tyto všem společné principy 

jsou modifikovány přírodním prostředím a na něm závislém způsobu obživy a vytvářejí tak mnohost 

kulturních projevů. 
f 

V prostoru Severní Ameriky tak v závislosti na nich shledáváme výrazné rozdíly mezi mytologickými 

modely lovců (a sběračů, nebo lovců kopaničářů, s zemědělstvím rozvinutým na úrovni zahradnic-

tví), zemědělců a ranných hieratických společností. Ty se dále vzájemně ovlivňují a jejich systémy se 

kombinují a proplétají zejména díky geografické blízkosti, migraci, obchodnímu styku a příbuzen-

ským vztahům. Tak se před námi otevírá propojený obraz nejasně ohraničených kulturních oblastí, 

který můžeme sledovat v mizejícím etnografickém bohatství probíraného prostoru. Konkrétní mýty 

se pak vždy váží k lokálním přírodním podmínkám skupiny a definují rámce optimálního chování 

25/ J. Campbell 2008 lit. 1, s. 85 
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společnosti i jednotlivce v tom kterém prostředí. Tím, že v nich často figurují místní krajinné do-

minanty, vodní toky, jeskyně apod. vymezují i teritorium - životní prostor, ke kterému ona skupina 

patří. Kromě definování teritoria je to také přínos pro uvědomění identity skupiny, jejího místa a 

role v přírodním nebo i sociálním prostředí. Pozici skupiny objasňují i kosmologicky, předkládanou 

strukturou relací, které lze aplikovat do nezměrné velikosti a tím uchopit jasněji svůj vztah k velice 

vzdáleným představám. Zdá se, jakoby skrze mýty promlouvalo k lidem o univerzálních principech 

samo prostředí a předkládalo jim společně s dlouhodobě budovanou hierarchií hodnot modely k 

vzájemnému udržitelnému soužití a vnitřnímu směřování. Tyto modely jsou, nebo častěji spíše byly, 

ucelené a pomáhaly v orientaci ve světě ve všech úhlech lidských zájmů. 

3 . 1 . JINÝMI CESTAMI DOMŮ 

Je sporné, zda je naše současné opouštění vlastních tradic a odklon či přímo ateistický přístup k 

náboženství, které bylo po dlouhou dobu důležitou součástí života našich předků, progresivní nebo 

regresivní tendencí civilizace - oba tyto směry jsou totiž prokazatelné. Současné návraty k vlastním 

kořenům jsou velmi namáhavé a zdlouhavé proto, že většina prvních kroků už byla učiněna a čekají 

nás jen ty náročnější, na které často nemáme dostatek vůle. Pokud se k takovému činu vůbec od-

hodláme - vyhýbáme se hloubce a jen kloužeme po povrchu. Tento smutný fakt nám však při dnešní 

propojenosti světa umožňuje otevřeně nahlížet právě do jiných kulturních celků, v nichž o první mo-

tivující nalézání nebudeme ochuzeni a můžeme tak získat sílu pro jejich hlubší studium. Díky výše 

uvedeným univerzálním principům však máme také, jako nezadaní milenci, jedinečnou možnost 

hledat právě v těchto jiných studnicích sebe sama a naši vlastní cestu k chápání světa, která s našimi 

kořeny nebude v rozporu. Ba naopak, právě takové objevy pak můžeme použít jako klíč nebo doplně-

ní ke čtení a hlubšímu chápání vlastní kultury. Překážkou nám posléze může být posunutý význam 

s y m b o l ů naší vlastní kultury zatížený problémy a intencemi doby. Musíme proto být při možných 

interpretacích velmi opatrní a snažit se dohledávat záznamy čtení významů v původním jazyce a 

kultuře, vycházet z předpokladu slučitelnosti struktur vyrůstajících ze společného lidského základu 

a rozvíjející vlastním způsobem stejné principy. V neposlední řadě se budeme muset také vypořádat 

s nejednotností pojmů, které patří do množství rozdílných diskurzů. 
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Mapky pro orientaci a srovnání - kulturní oblasti Severní Ameriky a kulturní modely. 
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@ ZEMĚDĚLSKÉ KULTURY 

• HIRATICKÉ SPOLEČNOSTÍ 



4. Lovci, Z E M Ě D Ě L C I A HIERATICKÉ S P O L E Č N O S T I 

Všichni víme alespoň něco málo o velkých indiánských říších a městech Jižní Ameriky a Mezoame-

riky málokdo by však hledal alespoň ranou formu takového hieratického státu v Severní Americe. 

A to nejen proto, že je považována za později osídlenou než jižní část kontinentu, nýbrž také pro 

ustálenou, romantickou představu „severoamerického indiána". Tento dobrodružnou literaturou 

vykreslený uniformní obraz polonahého divocha s péřovou čelenkou, lovce mučícího své zajatce 

u kůlů, žijícího v tee-pee a uctívajícího tajemnými bizardními rituály zvířecí božstva vyřezaná do 

totemových sloupů nebo ještě l é p e - j e d i n é h o boha Manitůa, musíme přes veškerou jeho přitažli-

vost odsunout stranou. V centru našeho zájmu nyní nejsou naše zmanipulované představy o těchto 

smyšlených „národech" - přestože se mohou stát určitým vstupním lákadlem našeho tématu - ale 

neméně zajímavé a tajuplné představy skutečných indiánů, které na rozdíl od těch smyšlených, hýč-

kajících naše emoce, mohou poskytnout určitý intelektuální klíč k lidskému pochopení „Titánů" na 

jejichž ramenou stojí i naše civilizace. 

Jak je patrné, na území Severní Ameriky se můžeme díky sesbíraným etnografickým a antropolo-

gickým materiálům dotknout různých kombinací loveckých, lovecko-zahradnických, zemědělských 

i ranné hieratických kultur. Abychom si uvědomili hloubku vzájemného působení v rámci kulturních 

oblastí, stačí uvedenou mapku č. 1 srovnat s mapkou č. 2, kde jsou tyto vyznačeny. Používám zde 

zjednodušené dělení severoamerického domorodého kulturního prostoru do devíti regionů podle C. 

F. Taylora2 6 : jihovýchod, jihozápad, velké pláně (prérie), oblast náhorních plošin a Velké pánve, Ka-

lifornie, severozápadní pobřeží, subarktická oblast, arktická oblast a severovýchod - přičemž oby-

vateli arktické oblasti jsou i skupiny domorodého neindiánského obyvatelstva - Eskymáčtí Inuité a 

Aleuté-podle většiny teorií poslední příchozí na Americký kontinent přes ustupující pevninský most 

Beringovou úžinou v období před 5 - 7 000 lety. Oblasti jsou vymezeny zčásti příbuzností v rámci 

jazykových rodin, zčásti pak také - jak napovídá jejich pojmenování - přírodními podmínkami. Při-

čemž specifické požadavky prostředí jsou, vzhledem k jeho zásadnímu vlivu na formování kultury, v 

jejich určování faktorem silnějším než jazyková homogenita. 

26/ literatura č.3 se srovnáním lit. č.8,9 a 11.; Uvažování o severoamerických kulturních areálech má svůj 
původ v antropologických teoriích difuzionismu C. Wisslera a A.Kroebera na počátku 20. století. Ti na je-
jich existenci sledovali rozšíření a přejímání jednotlivých prvků skrze kontakty skupin přispívajících tak ke 
kulturní změně. Pro takové přejímání je zásadní právě přírodní prostředí, protože determinuje jeho budoucí 
funkčnost. 
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Mytologické systémy domorodých obyvatel Severní Ameriky jsou velmi pestrými dosud živoucími 

„organismy" a reagují tedy i nadále na vlivy expandující kultury. Přesto lze i dnes v zachovaných 

příbězích a z nich vycházejících obřadech, pověrách přistoupit o krok blíže k původnímu vnímání 

žité skutečnosti. Stále vznikají zcela nové příběhy i nová podání příběhů starých. Bohužel některé 

původní mýty se do současnosti vůbec nedochovaly, jiné se zachovaly jen v přepisech a často spíše 

parafrázích zachycených příchozími z Evropy a přežvýkaných jejich způsobem myšlení. 

4.1. Lovci A ZEMĚDĚLCI 

Tři univerzální principy animismus, artificialismus a participace jsou i zde základem úvah repre-

zentovaných mýtickými modely jak národů lovců tak zemědělců. Obecně předpokládáme lineární 

postup kulturního vývoje od jednodušší formy uspořádání (mýtického systému a na něm závislé-

ho náboženského, sociálního aj.) ke složitějším a pevnějším, přičemž pokládáme lovecké kultury 

za prvotnější a jednodušší než ty zemědělské. Historická situace v Severní Americe nám ale zříd-

ka dovoluje pracovat s čistými ucelenými koncepty lovců nebo jen těch, vázaných svou obživou na 

dary obdělávané půdy. Způsoby obživy byly na mnoha místech kombinované, vliv měla migrace, 

exogamie (výrazně exogamním a zároveň i politickým svazkem byl i sňatek - literárního hrdiny H. 

W. Longfelowa Hiawathy a Minnehahy - „Smějící se vody". Samotný epos - „Píseň o Hiawathovi", 

který vychází z původního hrdinského mýtu, vysvětluje, že jde i o politický svazek mezi jejich náro-

dy - viz. příloha 1. Tato postava vychází z odžibvejského mýtického hrdiny Nanabuše a nesmíme ji 

tedy zaměňovat s legendárním historickým irokézským vůdcem z 15. století.), obchod a další přiro-

zené kontakty mezi komunitami. Některé kmeny žijí v jediné oblasti téměř od ukončení své první 

migrace, přechodu přes Beringovu úžinu, jiné se neustále přesouvaly, zejména podle stavu lovné 

zvěře, dále se rozdělovaly a usazovaly na různých místech. Tradiční relativně ustálená teritoria byla 

už první fází osidlování přistěhovalci výrazně narušena, v jejich uspořádání nastaly velké změny a 

jen malé procento kmenů zůstalo, nebo se po období přesunů znovu navrátilo do svých domovských 

oblastí. Nucené přesuny velkých a nesourodých skupin na jediné místo bez možnosti tradičního způ-

sobu života nastolily období velkého kulturního úpadku a zmatku. Tradice byly přetrhány a mnoho 

jazyků, zvyků a myšlenek se ztratilo. Je smutnou skutečností, že mnozí současní indiáni, kteří by 

si přáli zachování nebo probuzení svého jazyka, mýtů a tradic musejí studovat zkreslené záznamy 

Přistěhovaleckých misionářů, obchodníků, vojáků, nebo žádat o pomoc bílé odborníky. 
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Faktem však je, že zde od počátku neprobíhal jen onen předpokládaný vývoj od loveckých kočov-

ných společenství k usedlejším, polokočovným kopaničářsko-loveckým až ke zcela usedlým - ze-

mědělským. Mnohdy můžeme sledovat vývoj zcela opačný. Většinou, když složitá a strukturovaná 

společnost neuhájí své tradiční území a přichází do zcela jiného prostředí, které nenabízí původní 

způsob obživy (tento osud stihl mnoho skupin obývajících okraje lesů, jako např: Šajenů v oblasti ji-

hovýchodu nebo Cernonožců). Na celém území Severní Ameriky tak sledujeme mísící se symbolické 

obrazy a tradice. 

Míšení a přejímání je možné zejména díky proměnlivému charakteru ústně nesené tradice, který 

nedovoluje dovolávání se přesně formulovaného dogmatu, ale umožňuje na jediném příběhu skrze 

jeho různá podání přistoupit k aktuálnímu problému. Udržení takového systému je možné samo-

zřejmě jedině v závislosti na zasvěcených osobnostech, které dokáží, povzneseni nad tradiční formu 

- „háv"důležitého posvátného sdělení, odhalit základní nepostradatelné principy a přizpůsobit je 

změněnému prostředí, konkrétní situaci a potřebě. Dá se říci - přeložit je v kritické chvíli do jazyka 

nových aktuálních podmínek. 

Přes vzájemné ovlivňování skupin však nelze říci, že existuje něco jako všeindiánské náboženství, 

přestože tuto myšlenku by někteří současní mladí domorodci, odcizeni svým původním tradicím, 

sami rádi přijali. Jedná se o představu, že všechny severoamerické kmeny v podstatě sdílejí stej-

nou kulturu a náboženství, a liší se pouze v názvosloví jevů. Tento „panindianismus" je důsledkem 

dlouhodobého tlaku expandující kultury, přestože její základ - tedy pojetí vesmírné harmonie, jejíž 

nedílnou součástí je i člověk, je mnohem starší a indiánskému myšlení vlastní. Na jedné straně sjed-

nocuje, na straně druhé však dává zapomenout na původní mytologické bohatství, čímž ztrácíme 

všichni velké množství informací. 

V orientaci v základních projevech obou představovaných modelů nám pomůže tabulka (č.l) jejich 

charakteristik - na následující straně, (rozšiřuji zde tabulku základních fenoménů pojmenovaných 

v práci Á. Hultkrantze lit. 23 s. 18) Ve všech lze při hlubším náhledu rozeznat tři výše zmiňované 

univerzální principy, které ve své podstatě vymezují i žádoucí chování a cíle. Proto se j im budeme 

dále věnovat na konkrétních příkladech. K tomuto účelu zde volím Iakotský lovecký koncept, který 

je v mnohém základem naší představy prérijního indiána, a tak přiblížení se k jeho pochopení může 

značnou měrou přispět k jeho poučenému využití pro výuku; dále rozevírám také navažský koncept, 

vážící se na pueblanské zemědělské tradice, který pak poskytuje k preferovanému ideálu dobré dopl-

nění. Jedním z důvodů volby těchto zástupců také je, že Lakotové a Navahové patří v současné době 
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společně s kanadským kmenem Cree mezi tři nejpočetnější indiánské národy, v nichž se dosud ho-

voří původním jazykem. Na jejich mytologických modelech můžeme sledovat odlišnosti i společné 

rysy loveckého i zemědělského konceptu a indiánského myšlení vůbec. 

LOVECKÝ MODEL ZEMĚDĚLSKÝ MODEL 

zvířecí ceremonialismus (pán zvířat) slavnosti deště a plodnosti 

hledání duchovní síly (vize, sebeobětová-

ní, katarze) 

kněžské obřady 

nejvyšší bytost mužského pohlaví (nebo 

jména) 

bohyně a bohové 

každoroční obřad kosmického omlazení celoroční obřady plodnosti 

několik neměnných kultovních míst stálé svatyně a chrámy 

šamanismus obřady společenství kouzelníků 

posmrtný život za horizontem nebo v 

mracích 

posmrtný život v podsvětí nebo mracích 

(návrat do lůna země) 

spíše mužská magie spíše ženská magie 

důraz na individuum a jeho prospěch 

komunitě; mnoho rituálů pro rozvoj 

individua. 

větší důraz na komunitu, než na jednotliv-

ce; hodnota oběti - nezřídka velmi tvrdé 

rituály 

tabulka č.l 

4.1.1. R A N Ě S T Á T N Í A H I E R A T I C K É S P O L E Č N O S T I 

Vzhledem k tomu, že v následujích kapitolách se budeme pordrobněji věnovat loveckým a zeměděls-

kém společnostem je třeba k úplnému náhledu na probíranou oblast krátce pohovořit o rozvinutých 

hieratických společnostech. 

U komunit, u nichž byla zajištěna relativně stabilní potravinová základna - zejména díky zemědělství 

rozvinutému minimálně na úrovni kopaničářství, se mohla dále vyvíjet jejich organizace se speciali-

zací jednotlivých -vě t š inou dědičných - rolí s postavením odvozeným z mytologického modelu. Tak 

se objevují raně státní společnosti „několikerého lidu" rozděleného na prostupné nebo neprostupné 

kasty většinou v hierarchii: vladař a kněží, šlechta, poddaní a otroci. Jejich struktura, stejně jako 

Přírodní podmínky na nichž vyrůstají, samozřejmě může vypadat velmi odlišně, jak uvidíme níže. 

Z mapky vyplývá, že hieratické společnosti jsou v Severní Americe zastoupeny, ač jen pomálu. Jejich 

stabilita, vázaná na zemědělství na konkrétním území, byla však v období expanze dobyvatelů ze 

Starého světa a následné vynucené migrace, epidemií a bojů s sousedy vytlačenými z jejich původ-
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nich teritorií, výrazně narušena, a tak jich do dnešních dnů příliš mnoho nezůstalo. Některé jako 

například Načézové - Natchez z jihovýchodní kulturní oblasti se pokládají stejně jako jejich jazyk 

už od konce 18. století za vymřelé27. O jejich formálním uspořádání se můžeme dozvědět něco málo 

ze zpráv prvních cestovatelů a obchodníků, o jejich mýtickém modelu toho však mnoho nevíme , 

protože v podstatě zmizeli dříve, než mohli být vůbec více poznáni a popsáni.V organizaci jejich 

společnosti byl doložen kastovní systém příbuzný nebo odvozený od mezoamerických kultur. V čele 

skupiny stála rodová linie odvozující svůj původ od samotného Slunce, která zároveň zastupovala i 

náboženský pól svého úkolu pro zbytek skupiny. Důležitou roli hrála i vrstva urozených. Kastovní 

rozdíly se daly překračovat zejména manželskými svazky, přičemž stávající úroveň se řídila matrili-

neárně. Jejich kultura využívala vysoké hliněné pyramidy a mohyly a konala oběti. 

Kastovní systém bychom našli i na vzdáleném severozápadním 

pobřeží bohatém na dary moře, dokonce i bez rozvinutého země-

dělství. U národu Cimšjanů je tradiční třídní společnost rozdělena 

na vznešenou šlechtu, svobodný lid a otroky (těmi se lidé stávali 

například ze zadluženosti vůči bohatému sousedovi). Klany odvo-

zovaly svůj původ i sílu a blahobyt od moci svých mýtických, větši-

nou zvířecích předků, jejichž genealogii si připomínaly na výrazně 

stylizovaných totemech, tetování a vlastně všech užitkových před-

mětech patřících jejich široké rodině.Tato vysoce rozvinutá obchodnická hieratická společnost je vy-

stavěna na tradici loveckého mýtického myšlení. Úcta k darům přírody a zvířatům, která dávají pro 

Přežití lidí k dispozici vlastní těla, vedla k vývoji představy nesmrtelného ducha. Zdejší mytologie 

Prosycená množstvím proměňujících se mocných bytostí, jejichž podoba není jasně daná a mohou se 

stát jak zvířaty, tak lidmi nebo čímkoli jiným až po formy neviditelné, tak dává základ i kanibalským 

Představám u iniciačních obřadů domorodých tajných společností (kdy je jedinec přeměněn tím, 

že je sežrán netvorem a po skončení rituálu se znovu „zrodí"). Jedním z takových proměňujících se 

bytostí je i mýtický Havran, někdy v odborné literatuře označován také jako Krkavec či Vrána, který 

hej en že může svobodně zacházet se svou podobou, ale mění také své okolí. Proto je právě oním 

mocným pomocníkem - nebo lépe řečeno nástrojem Nejvyššího, který o své nápomoci ke stvoření 

ani neví a jedná, jakoby myslel - přes všechno dobré, co lidem přinesl - jen sám na sebe, své choutky 

a vášně. Patří mezi mýtické šibalské postavy (podobně jako Kojot, nebo Iktómi viz. níže). Sama nej-

2 7 / lit. 8 s. 140 

30 

Indánský motiv - Haida Sea Lion 
(mořský Ivoun) z kulturní oblasti 
severozápadního pobřeží 



vyšší tvůrčí moc zde přes všechny jména, jež jí jsou připisována vlastně není pojmenována, ani jí není 

vnucen tvar. Slova, která sej í snaží uchopit, totiž jsou - ve vší pokoře - jen opisy jejích atributů.28 

Výzkumy historiků, etnologů a antropologů 20. století ukázaly, že raně státní (ač ne hieratickou) 

společností byla i známá Irokézská Liga - spojení Kajugů, Oneidů, Onondagů, Mohawků a Seneků. 

„Irokézové vybírali daně z míru od podrobených či sousedních skupin," spravovali dobytá území „a s 

rodinami náčelníků praktikovali sňatkovou politiku ap. Takové chování je klasickým znakem vznikající-

ho státu"™. Intenzivní zahradnictví, doplněné rybařením a lovem, zde dovolovalo složitější sociální 

strukturu postavenou na matrilineárních klanech3". 

I u Irokézů s touto vyspělou organizací společnosti však platí, že nezapomínaly na mytologickou 

- duchovní podstatu své existence. Každé zasedání jejich rady provázel dlouhý obřad díků zemi, 

vodám, rostlinám a stromům, zvířatům, velkým i malým větrům, bouři, slunci a měsíci a v nepo-

slední řadě i svým bratřím. I velcí S n ě m o v é - volení zástupci jednotlivých klanů - tedy museli být 

pokorní a rovni ostatním členům skupiny a vědomi si své významné role jako služby. Vzhledem k 

našemu tématu zde stojí za zmínku i to, že sama rada těchto činných vůdců se vztahovala ke svému 

legendárnímu prototypu a zpřítomňovala jej - a moudrost jeho prvních členů tím, že zvolený muž 

odložil své dosavadní jméno a přijal to, jež náleželo jednomu z předků jeho klanu zasedajícímu v oné 

první radě - samozřejmě společně se závazky k příkladnému životu. Není tedy divu, že se setkává-

me s názory, že se vyspělým společenským zřízením Irokézů pravděpodobně inspiroval i Benjamin 

f rankl in při tvorbě americké ústavy.31 

Stvoření dnešní podoby světa je podle mytologie těchto indiánů dílem dvou bratrů - dvojčat, zroze-

ných z ženy, která spadla z horního - nebeského světa a před utonutím v hlubinách temných vod pod 

ním ji zachránili vodní ptáci a velká želva. Tato i jiná vodní zvířata pak pracně vystavěla na krunýři 

želvy z bláta ostrov - základ první pevniny, kde mohla žena porodit (podle jedné z verzí byla matkou 

těchto dvojčat, podle jiné jí byla její dcera - u obou verzí však zůstává neobjasněný původ jejich po-

četí). Tak prvotní matka přivádí na svět dvojitého stvořitele - tvůrčího Iouskehu a jeho destruktivní 

Protějšek Tamscarona. Jejich protichůdné činy dávají vzniknout tváři vyváženého světa, přičemž 

ŽSE-e negativní polarity je nakonec přemoženo a Iouskeha se stává vzývaným pánem stvoření (v lit. 

28/ Pro orientaci v tomto zajímavém mytologickém modelu přikládám podrobnější popis zabývající se oblas-
^severozápadu v digitální příloze diplomové práce 

30/ klaíT-rozšířená rodí na. Skupina pokrevně příbuzných, kteří odvozují svůj původ v jedné a téže linii od 
jednoho předka ale neznají přesně své vzájemné příbuzenské vztahy. Klany se mohou skládat z několika rodů. 
^ v a j í endogamní i exogamní, podle konkrétní situace a požadavků společnosti. U Irokézů např. byly klany 
Přísně exogamní, což zajišťovalo ještě p e v n ě j š í vztahy v celé komunitě. 
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3 s. 129 je označován za Pána života). Ne náhodou bylo proto jeho symbolem Slunce, napětí mezi 

jeho dílem a dílem jeho bratra je totiž zdrojem životní duchovní síly, jíž Irokézové říkají Orenda. Tů se 

snaží obřady udržet nebo doplnit, neboť i každý člověk ji nutně potřebuje k dobrému /.draví a životu 

vůbec. Smrtí někoho ze společenství se i její celková vnitřní síla snižuje. Právě z toho důvodu nebylo 

se všemi zajatci, podle způsobu tvrdých irokézských válečníků, zacházeno krutě. Někteří měli to št-

ěstí, že byli adoptováni a stali se plnohodnotnými členy skupiny - mimo jiné také proto, aby doplnily 

ztracené Orenda skupiny. Existovaly samozřejmě i další duchovní síly nižšího řádu. Velmi důležitá -

jako u všech zemědělských společenství, byla podpora ze strany zesnulých předků, kteří doprovázeli 

lidi po všechny dny a účastnili se jako diváci každého jejich konání. Například mezi padesáti Sache-

my rokujícími na sněmu Ligy Irokézů byla vždy ve výčtu účastníků pronášena jména jejího duchov-

ního zakladatele, proroka Degandamdah, a jejího skutečného sjednotitele a prvního vůdce Hiawathy 

(- původně Ha-yo-wen-tha), jakoby byli přítomni. Jejich místa však zůstávala neobsazena. Sachemů 

tedy bylo ve skutečnosti jen 48. Neznamenalo to však, že by člověk po smrti bloudil po zemi a stával se 

stínem svých bližních. Tři elementy, z nichž podle představ této mytologie lidé sestávali, se po smrti 

rozpadly - tělo se fyzicky navrátilo k zemi, duše (Orenda) vystoupala vzhůru k nebi - hořejšímu světu 

současného prodlévání louskehy, a duch - intelektuální podstaty, své lidi nějakou dobu provázel. 

K udržení této životní síly sloužily obřady a ceremonie, z nichž mnohé byly svázány s cykly růstu a 

úrody zemědělských plodin (šest různých obřadů ročně, věnovaných různým plodinám - zejména 

kukuřici, fazoli a tykvi). Na jejich správný chod dohlíželi Strážci viry. Jiné, uzavřené rituály prová-

děly tajné medicínské spolky, jejichž doménou nebyly cyklicky se opakující obřady (ač několik jich 

také měli na starosti), ale ty, jimiž bylo potřeba momentálně pomoci v konkrétním případu - např. v 

nemoci zahánět a děsit zlé duchy které ji způsobují, jako to činil spolek Nepravých tváří. 

Sledujeme zde tedy, naproti jiným indiánským - zpravidla čtverným systémům, model světa tří kos-

mických sfér: oblohy a Slunce (kde dlí louskeha) - země (lidé, zvířata a rostliny), která spočívá na 

krunýři velké želvy - vody a podzemí (beztvaré duchovní matérie, démonické bytosti). Podobně je 

na tři složky, jak již bylo řečeno, rozdělena i lidská bytost, přičemž Orenda, duše, náležící síle horní 

úrovně v sobě sjednocuje i čtyři živly. Také toto chápání připisovalo krajině, přírodním silám, zví-

řatům i rostlinám duchovní moc a činilo člověka, právě skrze vnitřní spojující sílu a jeho mýtickou 

Pozici v centru této trojnosti, významně participujícím na celkové harmonii světa. Z tohoto základu 

o r ů s t á i současný irokézský způsob vnitřní sebekultivace nazývaný Cesta dobré mysli, který spo-

čívá zejména v obírání se vlastními myšlenkami a rozjímání o nich a o podstatě dobroty vůbec. K 
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tomuto vnitřnímu cvičení pěstování dobrých pocitů, přátelství, lásky a vzájemné úcty, vyzývá ústy 

Hiawathy i legenda o založení Ligy". Jde o snahu sladit své konání se směrem tvůrčího počínání 

životní podstaty.33 Podobné tendence můžeme sledovat u všech indiánských národů. 

Lze říci, že tyto společnosti jsou dalším stupněm organizace stabilně materiálně zajištěných skupin 

a i při jejich současném nižším počtu populace si musíme vzhledem k našemu tématu uvědomovat 

jejich velký příspěvek do probíraného kulturního prostoru. 

4 . 1 . 2 . LOVECKÝ MYTOLOGICKÝ MODEL 

LAKOTOVÉ 

Lakotové se svými četnými kmeny patří společně s Dakoty a Nakoty d 

Siouanské (Siouxké) jazykové skupiny a tvoří s nimi historicky i kulturně 

jediný národ34. Vzhledem k této spřízněnosti by se jejich kulturní oblast dala vy-

mezit daleko za hranice Velkých plání - prérií35. Během migrace na Velké pláně 

se z Lakotů a Západních Dakotů stali typičtí představitelé kočovných lovců 

bizonů. Tento nomádský způsob života se rozšířil a stal se velmi úspěšným až " | g | | 

s příchodem koně spolu s evropskými kolonizátory v polovině 18. století. Jedná 

se tedy o relativně mladou modifikaci kultury starších loveckých tradic převážně z 

oblasti Náhorních planin a Velké pánve a vlivy ze severních (Subarktická oblast) a severovýchodních 

lesů, jejíž zlaté údobí dynamického rozvoje probíhalo jen něco málo přes jedno století, neboť na kon-

ci 19. století už byly všechny kmeny donuceny se definitivně usadit. 

Formální charakteristiky této kultury se ve většině projevů kryjí s naší vypěstovanou představou 

indiánského života v přenosných stanech - tee-pee- z velké části odkázaného na lov bizonů. Muži 

lovící i bojující zpočátku luky a šípy, oštěpy, válečnými p a l i c e m i a jinými jednoduchými zbraněmi 

~ Později i s puškou a ženy vydělávající kůže, sušící maso a vyšívající své kožené oděvy s třásněmi, 

korálky nebo urzoními ostny, záhy - díky obchodu s přistěhovalci i na šaty z evropských látek. Spo-

lečnost, která je doprovázena psy a chová koně, na které počítá svůj majetek. Zdobí se pery dravců a 

malováním vlastního těla i těl svých zvířat pro určité příležitosti. Takové malby byly nejen na válečné 

3 2 / Ht. č. 31 s. 384 
3 3 / prameny č. 10 

35/ - k d e v historickém období zřejmě tvořily jeden celistvý kmen, přes své vzdálené kanadské 
Příbuzné kmeny Assiniboin a Stoney (Nakota), po svá loviště ohraničená na východě řekou Missoun. Přísluš-
níkům celé této jazykové skupiny se vzhledem k rozdílnosti jejich vlastních pojmenován, v různých dialektech 
říká Siouxové - což je odvozen inou z jejich původně hanlivého názvu pro nepřátele, z jazyka Odz .bve ju . 
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či lovecké výpravy, ale i pro obřady provázené zvukem bubnů, chřestidel, zpěvu, či flétny s kolovými 

rytmickými tanci polonahých účastníků nebo spolků tanečníků ve zvířecích maskách s významným 

obřadním předmětem - posvátnou dýmkou. Jestliže se nyní chystám tento výčet ukončit, můžeme 

pociťovat, že mezi těmito zjednodušenými atributy „prérijního indiána" něco schází - minimálně 

mučednické kůly pro zajatce, totemy a jediný všemohoucí bůh - Manitů. Pojďme se tedy krátce v 

tomto úvodu k Lakotské mytologii zaměřit na původ těchto našich doplňků původní kultury: Lešení 

k rituálnímu mučení zajatců se u prérijních indiánů nevyskytují - jedná se o fenomén, který náleží k 

myšlení zemědělských kultur a mohli bychom o něm najít zmínku u etnografů, kteří popisovali život 

domorodců severovýchodních lesů v době příchodu prvních Evropanů. V té době tyto národy ještě 

zachovávaly obřady spojené s plodností, při nichž umučily živou oběť podobně, jako to dělala většina 

archaických zemědělských společností kdekoli jinde na světě. Další záhadou pro nepoučeného čte-

náře je absence neodmyslitelných totemů - tyto bychom našli také v jiné kulturní oblasti a to ve vy-

spělé kultuře velkých rybářů, lovců a sběračů severozápadního pobřeží, žijících v dlouhých domech 

s lomenými střechami (o nichž bude krátká zmínky v podkapitole o hieratických společnostech). 

Manitů - jako jediný Bůh je představa vycházející nutně z křesťanského pojetí duchovní síly, toto 

slovo samo má ovšem své kořeny v jejím algonkinském pojmenování, jehož pojetí je však stejně jako 

Prérijních Lakotů poněkud odlišné. V domorodé představě se jedná o životní duchovní sílu s množ-

stvím projevů, která sídlí ve všech věcech, ale i v neviditelných bytostech. Potom lze hovořit, tak jak 

to dělají tito indiáni, dokonce o vícero různých Manitů. V návaznosti na mýty se samozřejmě ještě k 

mnohým stránkám formálního života zpětně dostaneme, berme proto toto velice stručné urovnání 

jen jako letmý úvod k našemu tématu, k jehož pochopení, zdá se, přes veškerý zájem o jeho projevy, 

nemáme v obecné rovině žádný záchytný bod. 

4 . 1 . 2 . 1 . SLOVO K VÝCHOZÍM SBÍRKÁM LAKOTSKÉ MYTOLOGIE 

v následující části rozvádím stručně Lakotskou kosmologii, již sestavil z materiálů nasbíraných v 

První polovině 19. století J. R. Walker (dále z něj přímo vychází studie W. K. Powerse 1977 - lit. č. 32 

a vymezuje se vůči němu J. Ullrich 2002 (lit. č. 1). Na začátku je nutné předeslat, jak poznamenává 

Ullrich (2002), že jde o sbírku sestavenou převážně z materiálů, které dnes již nelze etnograficky 

«věřit. Existují samozřejmě záznamy vyprávění a vysvětlení posvátných příběhů od indiánských sva-

tých mužů jeho doby, se kterými sám také spolupracoval, a které hovoří ve prospěch důvěryhodnosti 

jeho sbírky. V současnosti jsou však kořeny natolik přetrhány, že se nemůžeme dozvědět, zda měli 
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domorodci opravdu nějakou hierarchii a navazující genealogickou posloupnost posvátných bytostí, 

které byly organizovány právě ve čtverné struktuře, jak to naznačuje následující kosmogonie. Jejich 

jména a některé zápletky jsou v mýtech dosud živé, jiné nelze vystopovat. Problémy s přijímáním 

jeho cyklu jsou mezi indiány zejména vzhledem k nezvyklému personifikování posvátných sil, jichž 

W a l k e r užívá. Sama jsem se proto snažila v stručném shrnutí tyto síly raději pojmenovávat jejich 

atributy a myslím, že pokud se jejich pochopení chceme přiblížit, měli bychom mít takové vnímání 

Při čtení na paměti. Walker se začal pohybovat mezi Lakoty šest let po masakru u Wounded Knee 

(1890) a setkal se s indiánskými svatými muži, kteří se rozhodli svou původní víru zaznamenat a 

sdělit komplexněji i bílému cizinci. Uvědomovali si patrně těžkou pozici své kultury v budoucnos-

ti a nevyhnutelného poškození své tradice v tak těsném kontaktu s expandující bílou civilizací. Je 

tedy těžké říci, zda je předkládané mytologické schéma původní. Současní Lakotové se ke sbírce 

staví stejně jako odborníci: buďto ji víceméně odmítají jako příliš euroamerickou interpretaci jejich 

ústní tradice, nebo naopak nekriticky přijímají. Etnografka z řad indiánů Ella Cara Deloria, která 

Prováděla právě kvůli verifikaci těchto cyklů rozsáhlý průzkum ve 30. letech dvacátého století36, se 

0 jeho práci vyjádřila tak, že se opravdu jedná o původní domorodou látku, avšak způsob, jakým 

je s ní zacházeno, jak je sestavena a interpretována, je evidentně prací mysli evropské tradice.37 V 

'akotské ústní slovesnosti se cyklus příběhů, které by přímo navazovaly na sebe, nevyskytuje, (v 

jiných příbuzných kulturách ovšem ano, zejména pokud se jedná o šibalské mýty) charaktery, které 

cyklus využívá, však ano. Stěží najdeme odborný pramen o mytologii Siouxů, který by s Walkerovou 

sbírkou nijak nepracoval, nebo se vůči ní nevymezoval. Přes všechna zmíněná úskalí se totiž jedná o 

komplex mytologických motivů, které by nám bez této sbírky proklouzly v propadlišti času. Můžeme 

ji tedy brát jako určitý klíč a doplnění k mýtům, které byly sesbírány později, nebo obsahem nava-

zují na období mýtického času, kdy je již stvořena víceméně taková tvář Země, jakou známe dnes. 

Lakotové mýtické době dotvářející prvotní stvoření říkají - „tehdy, když ještě po zemi chodil Iktómi". 

Walkerův cyklus tomuto času předchází a mimo jiné osvětluje právě i původ tohoto rozporuplného 

hrdinného šibala {Iktómiho - pavoučího muže). Vzhledem k hierarchii a organizaci, tak netypické 

Pro indiánské myšlení, musíme však jeho obsah brát s jistou rezervou. V nejistotě, již tím zakoušíme, 

3 6 ' in lit. 33 od s.17 
37/ in H.Taylor, 1997 lit.323 s.24: That still seems to me the most logical explanation of that material, about 
the moon being jealous and hiding her face, and about Wohpe falling from heaven etc. etc. It is true enough 
that the charakters which function in those tales of Walker's do flash in and out, through-out Dakota speech, 
hut the plot of the tales, the style of them and the inventin of various happenings all sound like the work of a 
clever Dakota story teller. Of course, the tales are further coloured by the white man's mode of expression in 
the English; but the stuff of which they are built, is definitely Dakota, it is agreed. 
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cítíme na vlastní kůži onen neblahý vliv necitlivého protnutí domorodé a euro-americké kultury3 8 

Přesto v nich máme dosud možnost nalézt mnohé obrazy, které osvětlují lakotské vztahování se ke 

světu jako celku i jeho jednotlivostem. 

4 . 1 . 2 . 2 . WAKAŇ THAŇKA, 
KOSMOGONICKÉ MÝTY A JEJICH ODRAZ VE VNÍMÁNÍ SKUTEČNOSTI 

Potřebujeme-li pochopit zásadní vztahy mezi tvůrčími silami lakotského stvoření, je vzhledem k 

rozsahu práce mnohem efektivnější, orientovat se podle grafického znázornění. Opis mýtů, jakkoli 

by byl stručný, by při spletitosti vztahů vydal na několik stran textu (viz digitální přílohy diplomo-

vé práce). Podle schématu však na první pohled vidíme, že skutečnost má svůj počátek ve Wakaň 

Thaňkou oduševnělé formě (původně bez tvaru) Iňyaň - kámen, obklopené temnotou. Tato jediná 

matérie je „praotcem" všeho, a právě tak je indiány oslovována a chápana. V obřadech i vědomém 

rozjímání má kámen důležité místo. O jeho významu není pochyb ani mimo Walkerův cyklus. La-

kota Ten Fingers, se kterým o posvátných bytostech mluvila C. E. Deloria, o něm říká: „Je tu pouze 

jedna taková věc, o které jsem slyšel, tedy, je to víra v sílu, která uvádí vše do pohybu. Říká se, že ta věc je 

kámen... Kámen je tak všemocný, jako nic jiného; když se zdá, že směřujeme k něčemu velmi obtížnému, 

můžeme právě jemu důvěřovat v modlitbě. "39 

Složitější představou, kterou si musíme osvětlit je Wakaň Thaňka, často v českých knihách označo-

vaný jako Velký Duch J inde jako Velké Tajemství či Velký Záhadný. Schéma nám jednoduše ukazuje, 

jakým způsobem jsou všechny věci s Wakaň Thaňka spojeny. Wakaň je překládáno jako svatý, po-

svátný či mocný. Tímto slovem se označují také všechny věci, které v sobě nechávají tuto moc (po-

svátnost) znát, a vzhledem k tomu, že se pohybujeme na půdě mýtického myšlení, znamená to také, 

že jsou co nejblíže svému ideálnímu prototypu. Indiáni oslovují Wakaň Thaňka jako Praotce, a jako 

Otce. Za každým z těchto velmi podobných pojmů je ale skryt zcela jiný vztah. Praotec představuje 

neohraničenou duchovní podstatu, nezávislou na svých projevech; Otec pak naznačuje jeho vztah 

ke svým projevům. To se dá vyložit také opačně a to tak, že skrze takové oslovení rozjímající může 

38/ Také mnozí významní indiánští svatí muži, kteří posléze vydali zprávy o tradiční víře, byly často křesťan-
skými konvertity, i u těchto pramenů tedy musíme počítat s jistou deformací. 
39/ in H.Taylor, 1997 lit.323 s.l 9, cit.: „There is only one thing something like that which I have heard; it runs 
thus; it is the belief in the God of Movement. That thing, they say, is stone... And that Stone was all-powerful, 
like nothing else; so vvhenever the race had to pursue anything very dificult, then faith was placed on It in pra-
yer." 
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zakoušet svůj vztah k podstatě jako Otci. Ve Walkerově cyklu v mnohém roli jeho vědomí přebírá 

Šká, tato figura je podle mne v cyklu jedna z nejproblematičtějších, neboť nese evidentně mnohé z 

křesťanských představ o Bohu. Je tvůrčím ale i soudícím a rozhodujícím prvkem, přestože za vůdce 

Posvátných bytostí je považováno Wí-Slunce. Podle prostudovaných pramenů je indiánům skuteč-

ně vlastní spíše nepersonifikovaná představa sil, které dávají věcem řád. Možný pohled soudícího 

vědomí jaksi schází, přesouvá se totiž blíže člověku a jeho vlastnímu uvědomění, zodpovědnosti a 

svědomí. 

Stejně jako WakaňThaňka má i Země (Makhá) dva aspekty plynoucí z toho, jak se k ní lidé vztahují. 

Buďto je vnímána jako Matka, která plodí vše rostoucí, nebo také jako Pramatka- základ a podstata, 

potencionalita růstu a fyzického života. 

Jak schéma naznačuje Velké Tajemství se může projevit skrze jakoukoli z věcí, neboť žádná neexis-

tuje mimo něj. Za jeho zpřítomnění však bývá nejčastěji považován Wambli Gleška (Skvrnitý Orel 

- zool. - orel bělohlavý), přestože i jiná - životně důležitá zvířata (jakým byl v této kulturní oblasti 

bizon), pokud jsou chápána v mýtickém smyslu, jsou obrazem celého kosmu a tedy také Wakaň 

Thaňka. Zvířata často vystupují v mýtech zcela neodlišena od lidí, mají rodiny, vesnice a dodržují 

stejné zvyky. Aby mohla být jako zvířata odhalena a posléze snědena vyžaduje většinou přítomnost 

nějakého kulturního hrdiny nebo šibala, který tak učiní na mýtické, zástupné úrovni (stačí i na je-

diném jedinci, druhu), z které pak vychází i indiánský lovec. Zvířata nejsou nijak podřadná. Jsou to 

rovnocenní a často velmi mocní tvorové, už proto, že jsme na nich životně závislí a že jsou velmi úzce 

spojeni s všeprostupujícím Wakaň Thaňka. 

Mýtickou dobu stvoření (dle Walkerovy sbírky) si můžeme pro přehlednost rozdělit podle základních 

událostí (ve schématu jsou tyto předěly naznačeny horizontálním členěním). Období stvoření vel-

kých celků a Posvátných bytostí (bílá část), přičemž v této můžeme sledovat ještě stvoření prvních 

čtyř entit -íňyaň, Makhá, Šká, Wí oddělené od dalšího dění vznikem prvního času - dne a noci. I oni 

se následně dělí na dvě polarity (ne statickou a dynamickou část): íňyaň > Wakíňyaň, Makhá> Ukté, 

šká > Thaté, Wí> Wí-wiň další vydělené entity vznikají většinou ze setkání tváří v tvář své polarytě. 

Wohpé je stvořena z osamělosti statického Šká, když jeho nekonečně pohyblivý druh Thaté nebyl 

nablízku. Ksá je plodem láskyplného spojení Hromové bytosti a íňyaňa. íya, je jeho nevlastní bratr. Je 

také synem íňyaňa svedeného Vášní- Ukté, vládkyní vodních nestvůr. Sama Ukté se pak zblázní do 

svého syna a z tohoto spojení vzejde zlý ale svůdně krásný Gnašký. V této době také probíhá stvoření 

základního reliéfu Zemského povrchu, rostlin a zvířecích tvorů. To probíhá za v interakci tvůrčí 
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dvojice - Wohpé a Ksá proti nimž stojí zlovolný Gnašký. 

Dalším předělem je stvoření lidí - Národu Pté (Pté Oyate - Bizoního Lidu) v hlubinách podzemí, 

jejichž úkolem bylo obsluhovat a starat se o Posvátné bytosti, aby spolu mohli na tomto neutrálním 

místě v klidu rokovat. Lidé zde neumírali a měli všeho dostatek. 

Následující změna nastává, když se z Ksá kvůli napomáhání zlým žertům íya a Gnaškýho stává lktó-

mi, jehož původní moudrost a laskavost udusil posměch ostatních. Stává se nebezpečným, zlovolnýn 

a nepředvídatelným šibalem, který se baví na účet jiných. Jeho další příhody ukazují, že často napálil 

i sám sebe, ale ten první byl velmi krutý. Využil v něm lidské chtivosti po moci a síle. Těmi kdo došli 

„posměchu" byli Ti nejobdivovanější a nejmilovanější - náčelník Posvátných bytostí Wí, a náčelník 

lidí Wazí (a jeho žena, moudrá čarodějka Kaňka) a nejkrásnější z Bohů Wí-wiň a nejkrásnější z dcer 

lidí Ité. Všichni pak dostávají nová jména a s nimi i roli a moc, t a j e však součástí jejich údělu, v němž 

nesou dál viditelně svou vinu. Anůg-Ité- Dvojí Tvář, potrestaná samotou a druhou děsivě ohyzdnou 

tváří trpěla samotou odloučení od svých blízkých na Zemi. Ač to ona netuší, na Zemi dostali úkoly 

také její synové a manžel, neboť jí chtěli být nablízku. Každý z nich se stává větrem jedné ze čtyř svě-

tových stran. Bratři se shledávají s milou Wohpé a ona si zvolí Okágu za muže. Uražený Yáta, který 

si na nijako nejstarší činil nárok ji svým chladným dechem chce polapit a zmrazí její šat, Okágu vlád-

noucí teplému jižnímu větru jí však osvobodí a ona svůj oděv vždy znovu vyšije barvami. Zde nastává 

další předěl - stvoření cyklu ročních dob. V mýtech se všek vyskytují i jiná vysvětlení jejich vzniku. 

Tehdy lktómi osloví Anůg-Ité, aby mu pomohla vylákat lidi na zemský povrch - ona pro ně s výhle-

dem kýžené společnosti vyšívá oděvy, které jim pošlou jako dary. Sedm rodin lidí vedených odváž-

ným Thokaheyou (- Prvním) se skutečně vydá na zem. Anůg-Ité je jde přivítat, oni však spatří její 

strašnou tvář a ve strachu utečou. lktómi se směje podruhé, lidé zakoušejí poprvé útrapy smrtelnéo 

života na zemi, trýzeň hladu, žízně a zimy (i původ smrti je řešen i jinými mýty). Podle Walkera nyní 
t 

Přicházejí Wazíya (dříve Wazí) a Wakáňka (předtím Káňka) a učí je všemu, co musí znát aby přežili. 

V této době, před příchodem nových obřadů a daru Posvátné Dýmky je prostor pro hledání hodnot, 

morálních a sociálních pravidel. Je to čas šibalských a hrdinských mýtů.. 

4 . 1 . 2 . 3 . ŠIBALSKÉ A HRDINSKÉ MÝTY 

Šibalské příběhy patří mezi indiány Severní Ameriky mezi ty nejrozšířenější a nejcharakterističtější. 

Různé kmeny svého šibala samozřejmě nazývají různě, kromě lakotského Iktómiho je jím také velmi 

známý Kojot ( K a l i f o r n i e , jihozápad, náhorní planiny a velká pánev), Krkavec či Havran (kmeny seve-
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rozápadního pobřeží), Stařec - Starý muž (u Černonožců), Isthinike (Ponkové), Wakdjukaga (Wen-

nebagové), nebo třeba Nihósó (u Arapahů). Všechny tyto postavy z různých kulturních oblastí sdílejí 

velmi podobné motivy, zápletky i role. Vždy jde o rozporuplného jedince, v jehož osobě se sjednocují 

protiklady: je tvůrcem i ničitelem, podvodníkem a podváděným, nízkou nevědomou bytostí zmíta-

nou vlastním chtěním i starcem, který ví a reaguje na potřeby světa. Vzhledem k Šibalově důležité 

roli ve stvoření a interakci s pozitivní tvořivou silou Nejvyššího se právě o něm často také hovoří 

jako o „dvojitém stvořiteli". Autority jako C. G. Jung (O psychologii postavy šibala in lit. 29 s.199), P. 

Radin (2005) i poukazují na to, že jde pravděpodobně o nejstarší mytologickou postavu světa vůbec, 

jejíž ekvivalenty můžeme nalézt v příbězích v Evropě i jinde ve světě.40 Vidí jeho zásadní funkci v te-

rapeutickém dotýkání se komplementární, upozaděné složky nevědomí subjektu i celé společnosti, 

jíž konkrétní šibalský mýtus náleží. Díky numinózní síle mýtu je tak činěno zcela přirozenou cestou. 

Přestože jsou šibalské příběhy plné nestoudností a přečinů proti společenským normám a tabu, jsou 

právě nástrojem výchovy 1< nim, neboť k těmto činům je vždy zaujato jasné společně prožívané sta-

novisko. 

šibalské mýty mají u všech indiánských kmenů Severní Ameriky také funkci explanační, vysvětlující 

původ různých současných podob věcí, které zde jsou na památku jeho činů a to nejen v přírodním 

prostředí, lokálních místech, zbarvení a tvarových formách zvířat ale i samotných lidí. Bláznivý ši-

bal většinou zacházením se svým vlastním tělem přímo mění budoucí vzhled člověka - to nám blíže 

ozřejmuje jeho Božskou podstatu. Lakotský šibalský mýtus je velice roztříštěný, jedná se vlastně o 

sérii nijak neprovázaných příběhů a je pravděpodobné, že v době, kdy se Lakotové stali úspěšnými 

kočovnými lovci a jejich komunita se rychle rozrostla, muselo také dojít k dělení a tedy i drobení kul-

turního dědictví, nehledě na pozdější nucené přesuny, epidemie i přímý vliv amerikanizace. V jiných 

siouxky mluvících kmenech, jako jsou Winnebagové, se zachoval, pravděpodobně úplnější cyklus 

provázaných šibalských mýtů, v nichž hlavní hrdina prodělává jistý vnitřní vývoj. Od stvoření vyčle-

ňujícího se ze své komunity jako blázen a pošetilec, který postupně prochází vlastní cestou pozná-

vání sebe, svých pudů i přírody, jejíž řeči rozumí. Zpočátku je hrubým a nevědomým, není si vědom 

ani celku svého těla, dokonce nechává svou pravou ruku aby pořezala levou - následuje zjištění, že se 

sám poranil a naříká. Postupně začíná „dospívat" (přestože celou dobu vystupuje jako dospělý muž) 

a začíná myslet i na svou zodpovědnost - posléze i na dobro ostatních tvorů. Směřuje k tomu, aby 

40/ lit. 29 s.211 C. G. Jung (lit. 29 s.211: ..jako mnoho dalších mýtů je vymyšlen tak, aby měl terapeutický 
efekt. Udržuje ranější nízkou intelektuální a morální úroveň před očima více vyvinutého jedince, takže ten 
nemůže zapomenout na to, jak věci vypadaly dříve. Rádi si namlouváme, že něco, čemu nerozumíme, nám 
nemůže nijak pomoci. 
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byl plně svým pánem - prochází nejtemnějšímí zákoutími své božsky neomezené a lidsky zatížené 

přirozenosti. V závěru Winnebagského cyklu si šibal dokonce rozpomíná na velký úkol jež dostal od 

Stvořitele (ten je osvětlován v mýtu o Medicínském obřadu), ohlíží se za svými činy a shledává, že 

se svému úkolu zásadně nepřiblížil, pláče kvůli lidem (lidstvu), k nimž si vytvořil vztah - od nevě-

domého, egoistického, nevypočitatelného tvůrce a šejdíře přes podobně rozporuplnou osobnost za-

hanbující i nápomocnou lidem k roli dárce určité kulturní dovednosti - kde v závěru je připomínána 

dokonce jeho Božská podstata. Šibal tak představuje i spojení dvojakosti v jednotu. 

J.F.Ullrich (2002) rozlišuje právě tuto tradiční šibalovu roli jako trojí: 

1) Vychytralý, ale neobratný podvodník, který ve snaze napálit druhé často spálí sám sebe. 

2) Kulturní hrdina vystupující a konající skutky ve prospěch lidí. 

3) Vystupuje také jako stvořitel. 

Nelze říci, zdaje spíš to - či ono, všechny charakteristiky bývají přítomny současně. 

K Iktómiho, podílu na stvoření, které se v živé indiánské slovesnosti dosud objevuje, Walker podává 

osvětlení, představuje jej totižjako proměněnou Moudrost (Ksá), jedno z prvních dětí Posvátných by-

tostí (proto v tradičních mýtech nazývá všechny tvory mladší bratře/sestro, čije oslovován jako Starý 

muž), které přejalo mnohé atributy zrádného Ganškýho, poté co tak učinili Gnašký a Ksá, dobrovolně 

byla Moudrost démonem oklamána a on usedl na její místo v poradním kruhu. Třestem zůstala jejich 

navěky téměř nerozeznatelná podoba. V bytost nazývanou Iktómi se však změní až po dalším pokles-

ku - přímé nápomoci obru íyovi v získávání obdivu a vlivu na lidi. 

Iktómi, ani kterýkoli jiný šibal, přestože se podílí na stvoření a jeho příběhy patří mezi posvátné, není 

přímo vzýván v žádném z obřadů. Je tmelícím prvkem norem a identity společenství, jemuž mýtus 

náleží. Z jeho příběhů a vztahů vychází velké množství přirovnání a lidových pořekadel. 

Mýty s kulturním hrdinou bývají někdy s šibalskými propojeny a to nejen tak, že šibal přejímá roli kul-

turního hrdiny, ale že mu klade do cesty překážky, nebo se za něj snaží vydávat. Zcizí mu jeho atribu-

ty, požívá chvíli jeho výjimečného postavení, ale posléze je odhalen a potrestán. Takové chování však 

může uplatňovat, jen vůči hrdinům, jejichž symboly dávají záruku, že je na něj pohlíženo s úctou. 

V lakotské mytologii lze rozlišit tři druhy kulturních hrdinů (podle J. F. Ullricha 2002), tedy těch, 

kteří vysvobozují z nebezpečí celý národ (v mytologii většinou zastoupený neurčeným společenstvím 

„lidí") nebo přinášejí různé vymoženosti. Při jejich rozlišování také musíme vysvětlit některé feno-

mény vyplývající z uspořádání společnosti indiánů plání: 
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1) Zázračně zrozený, jež má vrozené schopnosti často vyplývající z posvátného chování jeho pěs-

touna (nějaké čtverné zacházení s dítětem). Bývá označován jako „Milovaný syn," což vlastně vypo-

vídá o jeho původu z dobře situované a zabezpečené rodiny, jejíž tee-pee bylo vzhledem k majetku a 

prestiži vždy ve středu tábora. Jménem takových dětí, byly často pořádány velké hostiny a slavnosti 

rozdávání. Zde je dobré poznamenat, že pro všechny lovecké nomádské kultury je znakem dobrého 

sociálního postavení rozdávání majetku, pokud se zrovna nejedná o koně, kteří jsou pro tento způsob 

života zásadně důležití - naopak skladování, hromadění je zásadní pro ty společnosti, které žijí used-

lým způsobem. Z pochopitelných důvodů tedy bývají atributem tohoto hrdiny překrásné šaty - podle 

kterých jej každý pozná a kterých se rád zmocní Iktómi, stejně jako dívky, rovněž „Milované dcery", 

kterou by si hrdina měl vzít za ženu za vykonané činy. Taková dívka bývá velmi pyšná a nechová 

se dobře ke svým blízkým, Šibal tedy nakonec hrdinovi „dopomáhá" svým ziskuchtivým chováním 

k charakterově lepší ženě - zpravidla mladší sestře „Milované dcery"- která je laskavá a ošizeného 

mladíka se ujme. V příbězích, kde vystupuje „Milovaná dcera," se často také objevuje kromě Iktómiho 

jako falešného nápadníka také mnohem hrůznější podoba mužské Anůg-lté. Ten úspěšně svádí vy-

bíravé dívky (tato mužská role asi připomíná vlastní pýchu a vybíravost Ité), které odmítaly všechny 

spolehlivé mladé muže svého kmene a vydávají se clo neznáma s cizincem. Ten jim většinou následné 
usiluje o život a ony jen s pomocí hrdinů, či nadpřirozených bytostí přežijí. Tyto mýty jsou evidentně 

také určeny výchově dívek. Pokud byla žena provdána za někoho neznámého, mohlo se snadno stát, 

že ji dotyčný prodal nebo se k ní choval špatně. Proto byly tolik ceněny domluvené (spolehlivé) sňatky, 

kdy ženich za ženu zaplatil jejím rodičům „výkupné". Pokud rodiče s nápadníkem nesouhlasily byly 

ovšem přípustné i „únosy" dívek, které takto odešly s mužem o kterého stály, ačkoli neměl dost koní, 

aby je od rodičů „vykoupil". 

Nepostradatelná role žen i mužů je v mýtech často připomínána. Klíčem k vítězství nad děsivým 

mocným netvorem, který zabíjí odvážné bojovníky a živí se lidskými játry, mohou být právě ženy, a to 

nejen svou krásou - jak by předpokládal Evropan. Podle indiánů je pro mužovy magické schopnosti i 

přízeň vyšších sil velmi nebezpečný kontakt se ženou v době jejího menstruačního cyklu. Sama se v té 

době většinou odebere do ústraní zvláštní chýše, kde přečká pár prvních dní, které má sama pro sebe 

a příbuzné ženy jí nosí jídlo. Obecně se tvrdí, že žena je v té době pokládána za nečistou, je to však 

pouze interpretace toho, že její blízkost může zbavit kouzelné předmětyjejich moci a pokazit mužovu 

úspěšnost, přičemž pro ni samu je to čas vnitřní očisty. Taková žena může touto svou „přirozenou" 

mocí zbavit síly i mocného netvora, kterého pak muži již snadno udolají. 
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2) Hrdina z chudého prostředí, žijící na okraji tábora, většinou se svou babičkou (bezejmenný -

„Babiččin miláček". Překonává nedůvěru okolí a o úctu a pocty, které obvykle náleží „Milovanému 

synu" se musí zasloužit. I on si nakonec bere za ženu většinou mladší sestru dcery náčelníka - ta 

starší jej totiž odmítá kvůli vlastní pýše, původu na okraji společnosti. Bývá také potrestána. Týto 

příběhy jsou jistým protipólem k hrdinům zázračně zrozeným a ukazují na perspektivu vlastního 

přičinění oproti vkladu z původu. 

3) Nejmladší bratříček - Hakéla. Vyrůstá společně se svými staršími třemi, častěji však čtyřmi 

bratry, kteří neuspějí v nějakém nebezpečí. On je posléze zachraňuje, nebo jim pomáhá nalézt je-

jich ztracenou sestru. Ta většinou není skutečná příbuzná, ale jednoho dne prostě přijde do jejich 

domácnosti a oni k ní zaujmou tento příbuzenský vztah. Indiánský posluchač hned pozná, zda do 

domu přichází zlá nebezpečná bytost (k bratrům takto přichází Anůg-Ité a usiluje jim o život - patr-

ně spojitost se mstou na čtyřech synech, které ona již nikdy nemůže mít), či dobrá žena, podle toho, 

zda dodržuje předepsané společenské zvyky včetně oslovování příbuzenskými termíny. V tradičních 

příbězích se tato žena nikdy nestává manželkou jednoho z bratrů, jako je tomu ve Walkerově cyklu. 

V hrdinských příbězích také dochází k přetváření světa, tím bývá zlepšení životních podmínek či 

přírody. Hrdinské i šibalské mýty celkově spějí k očištění světa od nestvůr a tak nezvratně směřují i 

ke konci mýtické doby. 

4 . 1 . 2 . 4 . DAR POSVÁTNÉ DÝMKY 

Příchod Bílé Bizoní Ženy a její dar Posvátné dýmky je posledním z příběhů mýtické doby. Dýmka 

propojuje všechny značně variabilní lakotské tradiční obřady (a hraje důležitou úlohu i v některých 

mimo tradiční víru např. v peyotlovém kultu). Před jejím používáním samozřejmě indiáni některé z 
/ 

těchto obřadů také prováděli. Široká škála domorodého vyjádření vztahů člověka a sil, jež ho utvá-

řejí a obklopují, která byla a je značně závislá i na vizích a snech duchovních vůdců komunity, tak 

získala pojící instrumentaci právě v Posvátné dýmce. 

V mýtu o Posvátné dýmce je velmi přímo a prostě vysvětlen vztah Indiána, jeho prostředí a sil, které 

jej utvářejí. Osvětluje způsob, jakým s dýmkou mají zacházet, čeho si musí být vědomi při vysílání 

svého hlasu k Wakaň Thaňaka. Navíc jim ji přináší krásná žena, která „kráčí posvátným způsobem" 

a žádá každého jednotlivce, aby činil také tak. Musíme zde poznamenat, že prožitek posvátného 

předpokládá rozpoznání a citlivost pro kvalitu krásna. Kdykoli je v mýtech představováno posvátné 
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je vždy ohromující a krásné. Indián prožívá krásné jako rozpoznání přítomnosti Wakaň Thaňka. Tato 

přicházející bytost je přímo spojena s jedním z nejdůležitějších zdrojů obživy, ošacení i obydlí pro lidi 

žijící v pláních - po splnění svého úkolu se totiž proměňuje na čtyřikrát ve vzácného bílého bizona, 

který po pokloně do světových stran odchází do prérie. V mýtu je tedy přímo svázána s duchovními 

aspekty Země, která lid i všechny ostatní tvory živí a zároveň je evidentním poslem vše prostupující 

síly Wakaň Thaňka. Dýmka je tedy skutečně jakousi magickou pomůcku hlubokého uvědomění sou-

vislostí mezi svou existencí a kosmem, na níž může být postaven jeho skutečný prožitek. Právě proto 

je nutné s dýmkou zacházet s velkou úctou. Takové nakládání totiž znamená budování analogického 

vztahu k tomu, co symbolizuje. Mýtus připomíná a pojmenovává vztah indiána k Wakaň Thaňka 

jako Otci a Praotci a stejně tak i k Zemi, živlům, čtyřem větrům a zvířatům. Jedná se o vztah spo-

lupracujících částí jediného organismu. Toto vše symbolizují vždy konkrétní části dýmky. Přestože 

je indiánovi taková symbolická souvislost jasná, je v mýtu i v obřadech neustále připomínána. Její 

vyslovení přímo zpřítomňuje posvátný děj. Pokud to tak mohu říci, dýmka je instrumentální pomůc-

kou uvědomění si jednoty člověka a živoucího světa, a prožitku jeho vyplnění41. Podobně je tomu i 

s obřadním místem, ať je jím speciální chýše, nebo všednodenní obydlí, i toto totiž nese symboliku 

univerza. 

Z mýtu také jednoznačně vyplývá důležitost čtyřky a čtvernosti pro indiánovu obřadnost, stejně 

jako nepostradatelnost červené barvy, která je zde vykládána jako Země, darovaná lidem, kteří jsou 

samozřejmě také rudí. Důležitým je i červený den a červená cesta, ta znamená dobrou přímou cestu 

od severu na jih42, která není egoistická a nevyhýbá se překážkám. Je cestou člověka velkorysé a 

osvícené mysli. Rudý (nebo také červenomodrý) den pak představuje nejmocnější (nejposvátnější) 

den, který nastane při konci světa, symbolicky pak také označuje den duchovního přerodu (smrti, 

nebo také osvícení) každého člověka, který může nastat kdykoli. Je také připomínáno, že každý den, 

stejně jako cokoli na světě, je posvátný {Wakaň). 

4 . 1 . 2 . 5 . OBŘADY A ROLE VIZÍ 

Pro naši orientaci jen velmi stručně osvětlíme principy, z kterých vyrůstají lakotské obřady. Důleži-

tým prvkem, kterému zde zatím nebyl věnován prostor, přestože na vznik mýtů i na pouhou možnost 

jejich zasvěceného předávání má zásadní vliv, je fenomén vize a snu. Je známo, že mezi domorodými 

41/ ve smyslu rozdílu mezi míněním a vyplněním 
42/ jih je chápán jako zdroj života a tepla, přesto 
odešel na jih 

- a právě proto, je mezi indiány obvyklé říkat, že zemřelý 
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národy Severní Ameriky má snění a vize zcela zásadní roli. Nejen že se pojí k důležitým iniciačním 

obřadům, kdy mladý chlapec43 získával svého celoživotního duchovního spojence (jehož mohl sa-

mozřejmě také ztratit, nebo vůbec nezískat), ale byly také důležitým indikátorem a spouštěčem sil 

duchovních vůdců, medicinmanů, léčitelů a obřadníků. Ti těžily ze svých vizí po celý život, prováděli 

podle nich tradiční i zcela vlastní obřady většinou pro blaho své komunity (event. přeneseně pro 

blaho celého světa). Vzhledem k tomu, že každý z obřadů měl mytologický podklad, je zřejmé, že 

vznik nového skrze vize předpokládal i vklad do tradice slovesnosti. Síla těchto duchovních vůdců 

obvykle spočívala v tom, že si svůj vhled dokázali sami znovu a znovu realizovat, otevřít, obírat se 

jeho prostorem (radit se v něm) a hledat odpovědi na konkrétní problémy. Taková schopnost ovšem 

předpokládala dlouhou přípravu a rozmlouvání se starším medicinmanem, podobně jako je tomu u 

východních filosofií, kde má postava učitele stejnou důležitost. Lidé, kteří snili (měli vizi) o podob-

ných věcech - bytostech, většinou tvořily společnosti, které měly v komunitě konkrétní role nebo se 

staraly o některé obřady,, někdy veřejné, jindy tajné. Od toho, kdo měl mocnou vizi, se očekávalo, že 

dokáže vysvětlit věci, které nejsou jiným jasné. Vnitřní síla vycházející z takového vidění nepřichá-

zela zpravidla hned po něm, ale čekala na své spuštění i mnoho let. Často se přihlásila po nějakém 

osobním zásadním předělu v životě toho, jemuž náležela - smrti rodiny, vlastním zranění apod., jež 

působil jako vyvázání z normálního způsobu života a nasměroval jeho pohled do nitra. 

Tato proměnlivost forem založených na osobní zkušenosti však byla vždy vázána na konstantní mý-

tickou strukturu. Také všechny obřady tedy obsahují v podstatě stejné fáze, ať se jedná o iniciaci, 

léčení nebo společenské události, jakými je velmi rozšířený Tanec Slunce. 

Vždy musí dojít k: 

1. očištění - jež je přípravou pro posvátné úkony 

2. vysvětlení symbolů, koncentrace na jejich analogickýé významy - většinou nějakou ob-

řadní řečí, často připomínající některý z mýtických obrazů. Většinou jde o poukazování na 

přítomnost celku světa v konkrétních posvátných předmětech. 

3. identifikaci se svým místem ve světě reprezentovaném symboly, jež je zásadním pro-

žitkem pro přímo zúčastněné a často je k ní využívána nějaká pomůcka - dotek, maska, 

oděv apod., 

4. oběti, lépe řečeno nabídnutí symbolického obrazu světa a tedy i člověka, jenž se s ním 

identifikoval, všeprostupující síle (u indiánských obřadů se většinou jedná o identifikaci s 

43/ Dívky mají svůj iniciační obřad při prvním menstruačním cyklu - spojený často s propíchnutím uší pro 
náušnice. Ženy ovšem také získávaly sílu ze snů. 
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tabákem a dalšími součástmi posléze spáleného kuřiva - člověk je tak tím, co se daruje, i 

tím, kdo oběťinu vysílá i přijímá. Jsou provozovány samozřejmě i obřady, při nichž taneč-

níci či prosebníci obětují skutečně sami sebe, přičemž většinou prožívají bolest a oslabení 

těla, aby se soustředili na sílu svého nitra.). Tato fáze je vlastně závěrem obřadu, neboť jejím 

prožitím je vlastně získáván prožitek obnovy (léčení), nové síly, nebo prosté očisty, uvolně-

ní a sebepřijetí pojmenovávané a orientované podle intencí konkrétního obřadu. Pokud se 

jedná o konání určené celé komunitě, z níž ne všichni jsou schopni sejí účastnit, fungují její 

účastníci jako zástupci skupiny a potřební mohou setkáním s nimi nebo podáním ruky po-

cítit také sílu obřadu. To vše je samozřejmě založeno na vzájemné důvěře, účasti a uznávání 

společného mytologického systému. 

Za takových podmínek je možné, aby se malá skupina jedinců v obřadu „obětovala" pro celek. Jejich 

počínání je následně prožíváno komunitou. Přestože u prérijních indiánů byla velmi silně rozvinuta 

orientace na výchovu silného jedince, lovce a vůdce ,je zřejmé, že každá taková osobnost musela 

být také vedena k velmi silnému pocitu solidarity a sounáležitosti se skupinou. Dodnes jsou velké 

obřady jako Tanec Slunce indiány pořádány a jsou velkou společenskou událostí. V současnosti při-

spívají nejen svou mýtickou, duchovní silou, ale jsou také zásadní pro posílení vůle a identity těchto 

domorodých skupin. 

Všechny lakotské mýtické příběhy jsou nazývány Ohúňkaka což by se dalo etymologicky vyložit jako 

pocházející od předků. Přestože se zdá, že jsou v současnosti obecně chápány jako „pohádky", když 

nadchází jejich čas s šeřící se oblohou, nebo ještě lépe - za dlouhých zimních večerů - jsou vyprávěny 

se zvláštní úctou. Mezi takové se počítají stvořitelské mýty, stejně jako šibalské a hrdinské příběhy. 

Za předávání a vyprávění takovýchto příběhů se vypravěči tradičně platilo, většinou tabákem. 

Ty, které se váží k historickému času jsou nazývány Wičhóoyake (příběhy lidí) a mohou se vyprávět 

kdykoli, třeba i v průběhu dne. Nezřídka také obsahují nereálné prvky jako promlouvající zvířata 

nebo nadpřirozené schopnosti, nikdy v nich však nevystupují mýtické bytosti či kulturní hrdinové. 

45 



4 . 1 . 3 . ZEMĚDĚLSKÝ MYTOLOGICKÝ MODEL 

NAVAHOVÉ 

Ř.eč Navahů, stejně jako blízkých Apačů, náleží k athabas-

ké (na-denéjské) jazykové rodině, jejíž další zástupci žijí o 

poznání severněji, našli bychom je v západní Kanadě nebo 

také v oblasti severozápadního pobřeží. Předpokládá se, že 

tyto skupiny přišly do Ameriky v nejpozdější vlně indiánské 

migrace (tedy před Eskymáky v době 8 000 př.n.l.) a do ob-

lasti jihozápadu doputovaly nejdříve v 11. století. V té době 

byl samozřejmě tento prostor obydlen a obhospodařován 

zdejšími zemědělskými kulturami, jejichž předkolunibov-

ské období se označuje jako Anasazijské. Tato základna 

pueblanských tradic, která vytvářela nebývale velká a důmyslně opevněná sídliště s velmi vyspělou 

společenskou organizací zanikla pravděpodobně v dlouhých obdobích sucha ve 12.století také právě 

kvůli nájezdům stále ještě zcela neusazených Navahů a Apačů. Ti posléze přejali mnoho ze způsobů 

života jejích dědiců - pueblanů - obyvatel hliněných či kamenných vesnic s domy těsně nalepený-

mi na sebe. Od mytologického modelu několika vrstev světů spravovaných tvůrčími nápomocnými 

Bohy přes organizaci své klanové společnosti jako matrilokální a matrilineární až po pěstování ze-

mědělských plodin a posléze s příchodem bílých i chov ovcí spojený s tkaním proslulých pestrých 

vlněných pokrývek. Tradičním navažským obydlím přesto zůstává kruhový hogan: hlínou pokrytá 

místnost trámové kostrukce s vnitřním ohništěm ve středu. Majitelkami zásadních zdrojů obživy, 

zejména polí kukuřice a ovcí ale i domácnosti jsou ženy, osobním vlastnictvím muže jsou zpravidla 

koně. 

Navahové, stejně jako jejich pueblanští sousedé se s bílými španělskými dobyvateli setkali oproti výše 

uvedeným Lakotům velmi brzy, již v 16. století. Skrze jejich území procházely bezohlední drancují-

cí hledači bájného Eldoráda, které následně vystřídali tvrdí vojenští kolonizátoři a misionáři. Není 

divu, že při takové kombinaci byli indiáni vůči cizincům velmi ostražití a proti jejich nadvládě, jak 

duchovní, tak světské se bránili44. Pueblané s nimi měli krvavé střety, jež pocítili posléze i Navahové, 

kteří zpočátku žili polonomádským způsobem na okraji těchto mocenských zájmů. Neporozumění 

44/ někteří guvernéři těchto oblastí byli v 16. století tak krutí, že byly posléze potrestáni španělským nebo 
inkvizičním soudem 

Motiv navažské pískové kresby 
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panovalo na obou stranách. V 19. století se Navahové poprvé podvolili kvůli neustálému pustošení 

úrody přistoupit na smlouvu, jež vymezovala jejich rezervaci. Byli ze svého území vysídleni, ale po 

čtyřech letech strádání se směli na své původní, avšak notně okleštěné, místo vrátit (přesto se jedná 

o jednu z největších rezervací v USA). V současnosti se sice potýkají s podobnými problémy jako 

ostatní domorodé národy, avšak jsou mnohem pevněji ukotveni ve svých tradicích, které v podstatě 

nebyly přerušeny. Obchodují se svými tradičními výrobky: pestrými vlněnými tkaninami, nádobami 

z keramiky, stříbrnými šperky s polodrahokamy; a také s velkým nerostným bohatstvím, jež se na 

jejich území nalézá - což samozřejmě působí velké problémy nejen svým dopadem na životní pro-

středí, ale také střetem s jejich tradiční citlivostí k lokalitě, v níž žijí. Jejich původní pojetí svobody 

a vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy se v současnosti muselo, s tlakem našeho pojetí 

volených nebo zákonných zástupců, také značně změnit a centralizovat. Jejich náboženství přesto 

zůstává spiritualismem a není institucializováno. 

4 . 1 . 3 . 1 . DOPLNĚNÍ NASEHO NÁHLEDU O PŘÍSTUP NAVAŽSKÉ MYTOLOGIE 
KOSMOLOGIE A POSVÁTNO 

Vzhledem k veliké složitosti a různorodosti verzí a pojmenovávání aspektů podle potřeb konkrét-

ních mýtů zde uvádím jen nástin, který se snaží postihnout základní principy navažské mytologie. 

Přičemž nejdůležitější je mýtus o stvoření, protože „kosmický mýtus slouží jako exemplární model 

... pro každý obřad, jehož účelem je obnovení integrální plnosti; proto je mýtus o Stvoření recitován v 

souvislosti s léčbou, plodností, rozením, zemědělskými činnostmi atd."45 

Podle tohoto základního mýtu má veškerý život původ v mlze, v níž se na počátku pojily všechny 

barvy - některé verze praví, že byla světelná a bílá, podle jiných byla hustá , plná tvořivého po-

tenciálu a zcela tmavá. Každopádně křížením a splýváním barev duhy v ní vznikl prvotní životní 

pohyb - neslyšitelný vítr - Sa'ah Naghai. Ten je impulsem stvoření, dechem života veškerenstva. 

Spojuje nádechy a výdechy všechny tvory, duchy i síly obývající krajinu. Vítr je proto pro Navahy 

pojmem podobným tvůrčí myšlence či životní podstatě spojující vše v logickou jednotu a každé 

volání větru (či větrů) v obřadech pracuje právě s t ímto významem. 

Navažské současnosti viděné skrze mýtus předcházely, podobně jako u pueblanské zemědělské 

tradice, čtyři zničené světy, jež všechny vznikly z této jediné matérie. Byly vždy stvořeny v do-

konalosti a posléze se v nich skrze život jejich obyvatel objevila špatnost , která je dovedla ke 

45/ Eliade 2003, lit.19 
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zkáze. Někteří z tvorů se však zachránili a unikli vzhůru do nového světa. Je tedy evidentní, že 

uspořádání světů si lze představit jako vrstvy horizontálně nad sebou. Vůdci zachráněných byli 

vždy ti, kteří dovedli komunikovat s tvůrčími posvátnými silami. Tyto uniknuvší bytosti nejsou 

ještě v mýtech o počátku popisovány jako národy lidí - tedy „těch, co kráčí po zemi", ale jako lid 

hmyzí a později vlaštovčí, přičemž toto pojmenování necharakter izuje přesnou vnější formu, ale 

spíše jakousi vnitřní podobnost s těmito zvířaty. I v těchto mýtech totiž zvířata vystupují , jednají 

a žijí jako lidé a jejich zvířecí „podoba" jim poskytuje jen určité speciální schopnosti . Podoba člo-

věka se v mýtech poprvé objevuje až ve čtvrtém světě, který byl také jako první bohatý na tvary 

a barvy, ale až současný - pátý svět můžeme chápat jako plně hmotný, neboť předchozí mýtické 

světy se proměnlivostí forem zdají být spíše světy vnitřními, duchovními, či přímo světy jakéhosi 

vnitřního vývoje. 

Uprchlíci ze třetího světa žili ve čtvrtém společně s místními lidmi - obyvateli jeskyň a kamen-

ných domů v úbočí a začali i vypadat jako lidé. Poprvé také uvažovali o správném způsobu života, 

a to proto, aby i zde nepřivodíli zkázu. Posvátné bytosti jim tehdy přišli na pomoc a naučili je očis-

tě. Navahové nazývají své posvátné bytosti, j ichž mají velmi mnoho, Svatým lidem a počítají mezi 

ně i své předky, kteří došli ve správném způsobu života a smýšlení tak daleko, že se k nim mohli 

připojit - splynout s nimi, dostat od nich specifický úkol, či svým laskavým duchem prodlévat 

v nějakém lokálním kraj inném útvaru. Čtyři z nich jsou však skutečně jmenovitými aktéry stvo-

ření současného světa, jež právě započalo už v kraji pod ním. Tehdy přišli jako světla: bílé (Ha-

shch'élti'i Promlouvající - Ochránce Úsvitu, východu a probuzení mysli; je považován za samu 

myšlenku), žluté (Hashch'éogan Volající - Ochránce Západu, úrody a domova), modré (T'óneinilí 

Zalévající - přinášející nebeské vody životu dole) a černé {Hashch'éshzhini Černý či Ohnivý, jež 

zažíhá hvězdy na obloze a je průvodcem na cestách), aby lidi proměnili ve tvory vzpřímené, kteří 

by byli sto stát se sami skrze radu a pomoc jedněmi ze nich. Tehdy poprvé prováděli obřad Cesty 

Požehnání46, při němž se přinesené klasy bílé a žluté kukuřice společně s pery bílého a žlutého 

orla proměnily v Prvního Muže a První Ženu. Byla to ideální lidská dvojice se všemi vlastnostmi, 

46/ z tohoto obřadu vychází i čtyřdenní rituál dívčího dospívání kindaala - který začíná každé ráno během 
za sluncem, mletím kukuřičných semen a vrcholí pečením bochníku, rituálním poučením dívky o právech a 
povinnostech ženy, jejím následným dlouhým bděním a připodobněním (stáváním se) vnitřně - dlouhým roz-
jímáním, a vně - oděvem, ozdobami k Bílé Lastuře - důležitému klenotu, použitému při prvotním mýtickém 
rituálu ke stvoření lidí a později také ke stvoření Navažských nejposvátnějších hor, jejíž jméno nosí i důležitá 
ženská Posvátná bytost. TVadice předpokládá, že dívka tehdy získá tolik síly, že může další čtyři dny žehnat 
lidem i věcem kolem sebe. Po porodu prvního dítěte se žena symbolicky stává Proměňující se ženou „tou, která 
se omlazuje stále znovu". 
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ke kterým by člověk mohl dospět. V podstatě už při svém stvoření byli jedněmi ze Svatého lidu. 

Jejich potomci pak žili společně se všemi, kdo už obývali čtvrtý svět a měli s nimi další děti. 

V této fázi mytologického času přichází na scénu šibal - Kojot, který sice není ze své podstaty zlý, 

zapříčiní však mnoho nepříjemností a je také jeho dílem, že i čtvrtý svět je zničen potopou. Ukrad-

ne totiž vodnímu duchovi jeho dvě děti. Jeden z lidí však přijde na řešení, když voda stoupá, zasadí 

rychle rostoucí rákos a dutinou v jeho stvolu všichni šplhají vzhůru. Důležitou roli v tomto útěku 

hrají i zvířata, která lidem pomáhají obtížnou cestu zdárně vykonat - takovými jsou: jezevec, který 

nahoře stvol prohryže, aby se lidé mohli dostat v pátém světě ven, nebo krocan - který je naopak na 

konci průvodu a hlásí křikem stoupající hladinu47. Potopa by však zachvátila i pátý svět, kdyby lidé 

konečně nepřišli na kojotův únos dětí a nevrátili je sami do vod. 

Ten, který zasadil rákos a zachránil lidi byl přijat mezi Svatý lid a stal se nositelem slunečního kotou-

če. Jeho žena je také významnou postavou panteonu, je j í Prom ěň ující se žena (Asdzá Nadleehé - T a , 

jež se omlazuje stále znovu), spojená se silami plodnosti a se Zemí - j e rovněž matkou válečnických 

dvojčat (kulturních hrdinů), kteří pátý svět zbavovali příšer a konali skutky pro dobro lidí. Ona je 

rovněž Shima - Žena Země a její muž pak symbolizuje Muže Nebe. V tomto zemědělském modelu 

je velmi mnoho důležitých ženských Bohyň, které k sobě samozřejmě mají mužskou polaritu a jejich 

jména jsou vlastně jen pojmenováním role - personifikace ženského aspektu v příběhu. Pro naši 

orientaci zde uvádím j e š t ě - M o u č e n u Úsvitu, Ženu Bílou Lasturu a Pavouci Ženu-či Stařenu, která 

obdarovává znalostí léčení a bylin. 

Když se zde zmiňuji o kulturních hrdinech této oblasti nesmím pominout mýtickou postavu Snílka, 

který přinesl mnohé ze znalostí léčivých bylin, písní a ritů (několikadenní obřady Noční cesty spojené 

s očistnou saunou), nové odrůdy kukuřice, ale zejména techniku zpřítomnění mýtu pískovými po-

svátnými obrazy. Byl to nejmladší podceňovaný bratr, který se přes posměch ostatních nebál jít za 

svými sny - či vizemi a setkal se s ochrannými duchy Yei i nejmocnějšími ze Svatého lidu. 

4 . 1 . 3 . 2 . CESTA KE KRÁSE HÓZHÓ 

Na zdokonalování podoby současného - pátého světa - proměnlivého světa Krásy a také Myšlenky a 

vědění, jak jej Navahové označují, spojily znovu své síly ve zvláštním obřadu První Muž, První Žena 

a Svatý lid. Podle mýtu tehdy stvořili ochranné duchy Yei, dali tvar i ducha konkrétním posvátným 

horám a významným místům navažské lokality (oděli krajinou a duchem své obřadní klenoty). Proto 

47/ lit. 3 s 36 
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jsou tito indiáni tak pevně připoutáni ke svému kraji, kde se naučili ve známém horizontu rozpozná-

vat duchovní formy - „ ...chápou všechny přírodní jevy a útvary jako nádoby či oděvy vnitřních podob, 

vnitřních bytostíAntropomorfní podoby jsou zde tradičním prostředkem pro pochopení, navázá-

ní a kultivování citlivosti vůči nejrůznějším přírodním jevům, tak jako bychom se přibližovali druhé-

mu člověku. Tento svět byl promýšlen a dotvářen v dokonalou harmonii, stejnou, jakou v sobě nosí 

Svatý lid a oba Prvnílidé-takovému stavu Navahové říkají Hózhó, cožje překládáno také jako Krása. 

Už v tomto prvotním sladění a tvoření v Kráse byly vytvořeny překážky negativní polarity, proto 

jsou indiány chápány jako části dokonalé jednoty a vyváženosti, která sama nezná protikladů. Jako 

u všech zemědělských společností, je i zde patrná nutnost smrti pro poznání a možnost duchovního 

věčného života. Toto předvedení mýtického utváření světa je také důležitou přeměnou z ,„chaosu' v 

kosmos, což znamená, že pomocí rituálu je mu propůjčena,forma', která mu poskytne realitu. Realita se 

pochopitelnějeví archaickému myšlení jako síla, účinnost, trvalost. Proto tecly realitou par exellence je to, 

co je posvátné, protože účinným způsobem je absolutně...'"19 

Hózhó-Krása, která je takto nastolena jako základní princip, je také ideálním (duchovním) stavem 

člověka a mýtus o stvoření či konkrétní příběhy Bohů a hrdinů, s nimiž se lze skrze obřad i pouhé 

rozjímání a citlivost ztotožňovat, jsou mapou k tomuto velkému vnitřnímu cíli. Obřady, ať se jed-

ná o osobní léčitelské rituály, slavnosti plodnosti a úrody či různé obřady iniciace a přeměny, jsou 

pomůcky k zpřítomnění a vnitřnímu prožití těchto mýtických map k pramenům sebe sama. K této 

tradiční mýtické instrumentaci pomáhají domorodcům rostliny jako bílá a žlutá kukuřice, fazole a 

tykev. Grafické symboly životního pohybu tvoření (stvoření) a jednoty jsou obřadníky většinou pří-

mo zpřítomňovány pískovým obrazem, nebojsou přítomny jako pouhé mnemotechnické pomůcky 

pro správné pořadí slok rituální písně (o nemocném či iniciovaném se hovoří vždy jako o tom, nad 

nímž se zpívá). Tato posvátná vizuální díla jsou stejně jako tibetské mandaly vysypávána na podlahu 

obřadní místnosti a to barevným pískem, popelem a pylem. Zobrazují většinou spojení tvůrčích sil 

při utváření prvotní a zcela dokonalé podoby tohoto světa personifikovanými postavami různých 

bohů ve zcela typické stylizaci. Obraz je vždy rámován duhou - symbolem propojení a sjednocení, 

a vždy je jeho cílem původní harmonii obnovit, což znamená i urovnat nelady, jež způsobily nemoc, 

ale také vnitřně povznést „toto, nad nímž se zpívá". Posvěcený jednotlivec je pak díky vyváženosti, 

kterou s sebou z obřadu přináší, velkým štěstím pro všechny v jeho okolí. Součástí ritu jsou také 

oběti plodin, pokrmu nebo jeho části, pískové obrazy jsou vždy po jeho skončení zničeny. Hogan, 

48/ Gold, P 2000, lit 26 s. 87 
49/ Eliade 2003 lit.19 
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stejně jako většina domorodých obydlí, je v době, kdy se uvnitř koná obřad, místem představujícím 

celý kosmos, přesto je většinou к takovému účelu vyhrazen jeden specielně postavený a precizně 

správně orientovaný jak vchodem, tak celou konstrukcí. Navažský my tologický model tak předkládá 

řád dynamické jednoty osvětlující fungování tohoto světa společně s cíli duchovního směřování. 

4 . 1 . 4 . SHRNUTÍ 

Díky srovnání se zachovalejším mytologickým modelem Navahů můžeme tušit skutečnou šíři cyk-

lického a překrývajícího se uspořádání, jež je indiánským mýtům vlastní a které se přemítáním a 

přerušováním tradic u Lakotů stírá. Jejich systém vedle navažského působí téměř lineárně, chápání 

světa však přetrvalo a je stejně komplexní, jako u jejich jihozápadních sousedů. Přestože se oba 

systémy výrazně liší, nalézáme v nich v obou zmiňované pevné body mýtu: participace, animismus 

a artificialismus. Nediferencovaný celek jednoty světa, jejíž je člověk součástí, čteme jak v pojetí Vel-

kého Tajemství - Wakaň Thaňaka lakotů, tak v sjednocujícím principu Neslyšitelného Větru - Sďah 

Naghai. Toto pojetí vede к přirozeně ohleduplnému chování a pěstování vlastní zodpovědnosti nejen 

za své činy, ale vychází z něj i kázeň vnitřního života. Tento nábožensky podepřený způsob života 

formuluje v obou případech základní kvalitu posvátného - tedy toho, к čemu jedinec (i komunita) 

směřuje, jako Krásu (harmonii). U Navahů je tato charakteristika přímo odosobněna a chápána jako 

princip, u Lakotů je atributem Posvátných bytostí. Je způsobem, jakým se pohybují, jakým cokoli 

činí, jak promlouvají, jak působí na člověka. Prožitek Krásy je zde jedním ze základních momentů 

setkávání se s posvátnem a kultivování citlivosti vůči ní je chápáno jako kognitivní proces, skrze nějž 

se dovídáme nezprostředkovaně o přítomnosti tvůrčích projevů bytí. Všechny transcendentní mo-

dely, jež se zpřítomňují v obřadech a ukazují se jako vzory mezi božskými a mýtickými hrdiny, mají 

zpřítomnit prožitek tohoto souladu. Joseph Campbell (J. Campbell 2008 lit. 1) o tom poznamenává: 

„o nejvyšší pravdě bez atributů, nelze přemítat pomocí mysli.... Proto v rituálech a meditacích určených к 

přípravě mysli na zážitek krásy, který je absolutní krásou, jsou к ní přiřazeny „ atributy" (upádhi - klamy, 

přestrojení). Například v Cusanově meditaci vlastnost být tváří - a být krásnou."™ 

Napříč indiánskou mytologií najdeme kromě těchto pozvedajících principů samozřejmě i ztělesně-

ní jejich odvrácené polarity: takovými jsou všudypřítomní netvoři a zejména vodní hadi, či hadům 

podobné nestvůry, které jsou ovšem krom hrozného pustošení kraje a decimování blízkých komu-

nit také schopny zplodit děti s lidskou ženou. Objevují se také archetypální náměty jako například: 

50/ Campbell zde posvátný zážitek krásna vysvětluje na hinduistickém pojetí - odtud pojem upádhi - klamy, 
se srovnáním s křesťanskomystíckou vizí Nicolase z Cusy z 15. století (J. Campbell 2008 lit. 1) 
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tabulka č.2 

přehled konkrétních projevů charkteristik obou představených mytologických modelů 

LOVECKÝ MODEL - Lakotové ZEMEDĚLSKÝ MODEL - Navahové 

pán zvířat - mýtičtí zástupci posléze lovené zvě-

ře jsou přemoženi neboje s nimi hrdiny domlu-

veno, že vydají svá těla pro dobro jiných.Obřady 

iniciace zejména u chlapců (vize). 

slavnosti deště a plodnosti, úrody každé z pěs-

tovaných rostlin, důležitá iniciace i u dívek. 

hledání duchovní síly (vize, sebeobětování, 

katarze - pláč) 

Obřady výše, spíše navázání duchovního spoje-

ní, meditativní 
nejvyšší duchovní princip Wakaň Thanaka 

(je jednotou, přesto je oslovován mužskými 

přídomky), hrdinové zobrazují analogii vnitřní 

cesty člověka k tomuto cíli 

nejvyšší duchovní princip Hózhó (jednota, 

harmonie, Krása - obě polarity jsou obsaže-

ny uvnitř) důležité modely cesty k němu jsou 

bohyně, bohové a hrdinové 

každoroční obřad kosmického omlazení 
obřady plodnosti s důrazem na cyklus života 

Země jako ženy 

Tradiční místa vizí náležící konkrétním rodi-

nám. Posvátné dominanty. Velké obřady se 

mohou konat na zcela různých místech. 

Vnímání lokální krajiny jako duchovní mýtické 

mapy. Posvátné dominanty. Sepětí s konkrét-

ním horizontem. Obřady se konají na místech 

stálých sídlišť. 
šamanismus a spolky obřadníků spolky obřadníků a šamanismus 

Velmi rozrůzněná pojetí posmrtného života, 

obecná víra v delšího trvání duše než těla. Před-

stava znovuzrození je možná. 

Smrt je návratem na místo příchodu do pátého 

světa nebo do jezera příchodu, které je poblíž. 

Duše jsou nesmrtelné avšak tuto přednost 

si mohou uvědomit až, stanou-li se Svatým 

Lidem. Mohou se znovu zrodit 
Důraz na mužskou vnitřní sílu, jejíž protipól je v 

mýtu rozvíjen. 

Důraz na ženskou vnitřní sílu a plodnost, jejíž 

protipól je rozvíjen nejen v mýtu. 
důraz na individuum a jeho prospěch komunitě; 

rituály pro rozvoj individua mají zároveň tutéž 

funkci pro skupinu - obnova, harmonie, hoj-

nost. 

Důležitost obřadů týkajících se celé společnosti 

- úroda, plodnost, obnova, harmonie. Rozvoj 

individua je však pro komunitu také výrazně 

prospěšný a je v mýtu podporován 



kanibalská matka či děti a překrásná čarodějka s ozubenou pochvou. Všechny však může hrdina, 

kráčející vědomě v souladu s řádem, nějakým způsobem překonat. 

V představení těchto mytologických modelů je však patrná také jedinečnost, různost každého z pří-

stupů - a to nejen formální, ale i z hlediska vnitřní organizace konkrétních univerzálních principů 

sdělení. Navázanost na lokální krajinu a specifické projevy tradice je na jedné straně způsobena 

nutností přizpůsobit se konkrétním životním podmínkám, na straně druhé se však tyto podmínky 

staly součástí mytologického modelu a tim také určitým klíčem, zviditelněním jeho „mapy" určující 

vývoj vnitřního směřování jedince. Rozdílný důraz na individuum je způsoben také tlakem prostředí 

a způsobu života, přesto i v tomto užším pojetí nacházíme princip participace v živém celku komu-

nity. Každýjedinec je totiž velmi důležitý a s ostatními úzce spojený. Proto je jeho osobní vývoj vždy 

také krokem společnosti, v níž žije a je okolím podporován. Jeho funkce zpětného přínosu ostatním 

je však velmi zdůrazňována. 

4 . 2 . Z R C A D L O K U L T I V O V A N O S T I A B A R B A R S T V Í 

Indián a jeho kultura je ve své domovině v současnosti ještě pořád vnímán na jedné straně jako turis-

tická atrakce a na straně druhé jako primitivní barbar, chudý a méně vzdělaný na okraji civilizované 

společnosti. Přitom nevzdělanost má zčásti své kořeny právě v nedůvěře ke školství, jež bylo dříve 

silným nástrojem amerikanizace. Indiánům byly děti odvezeny do internátních škol aby se, převy-

chovali na „civilizované" lidi. Silné tradiční pouto rodiny tak bylo zásadně narušeno a velké procen-

to těchto dětí psychickým nebo fyzickým strádáním zemřelo51. Domorodci se potýkají s mnoha pro-

blémy jako je alkoholismus, kriminalita a civilizační choroby, jež jim přinesl změněný způsob života 

a nové nároky společnosti. Také proto se v současnosti nedožívají v průměru více než čtyřiceti let52. 

Jejich tradice, jež jim dávaly pevný záchytný bod i směr, byly zpřetrhány a zapomenuty, od mnohých 

se odvrátili sami v průběhu „amerikanizace". Lze nadneseně říci - staří bohové byli zapomenuti a 

noví ještě nepřicházejí - nehledě na velmi složitou strukturu naší „svobody" a její administrativy, jež 

působí i dnes nedorozumění na obou stranách53. V očích svých bílých sousedů jsou indiáni nezřídka 

vnímáni jako úpadková komunita nehodná zájmu, někteří ani netuší, jaký kmen žije v blízké rezer-

vaci54. Samozřejmě ne všechny skupiny jsou na tom právě tak špatně, ale obecný názor na indiána je 

v Americe zcela jiný než u nás. Barbarství se tak neustále přelévá z jedné kulturní misky do druhé. 

51/ Fire, J.; Erodes, R 2007, lit. 27 od s. 27 
52/ lit T. E. Mails, 2001 lit.5, taktéž lit. 27, Moore, J.H, 2003 - lit. 16 
53/ hořké anekdoty ze současného života Šajenů v Moore, J.H, 2003 - lit. 16 
54/ Tamtéž. 
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V současné době se mnoho mladých domorodců snaží obracet ke svým tradicím a jazyku, nebo ales-

poň novým kultům vycházejícím z původních principů. V těchto snahách jim často musejí pomáhat 

bílí odborníci. Není nezajímavé, že někteří z těch, jež v současnosti aktivně pracují na znovuoživení 

původních tradic, jsou Češi. Například Jan F. Ullrich - autor několika knih a částí publikací předsta-

vujících kulturu, historii a mytologii Lakotů i jejich původní jazyk. Je lektorem a ředitelem pro lin-

gvistiku The Lakota Language Consortium pracující v siouxkých rezervacích na záchraně lakotské-

ho jazyka. Připravují například učebnice pro indiánské děti v domorodém jazyce. Nebo prof. Zdeněk 

Salzmann, jež přidal svůj díl k záchraně tradic a jazyka Arapahů. Právě v Evropě je zájem o indiána 

relativně stabilní, protože jeho obraz není zatížen současnými problémy a vyrůstá ještě pořád z jeho 

původní přirozené síly vycházející z harmonického soužití s přírodou a překrývá se nám s archety-

pem přírodního člověka či divocha v jeho hloubce a pozitivním smyslu. Musíme se však v tomto bodě 

na chvíli zastavit, aby nešlo o pouhou adoraci nějakého našeho ideálu divošství a jeho souladu s pří-

rodou. Ekologický aspekt indiánského pojetí je totiž důležitý také pro jeho didaktickou hodnotu. Je 

tedy dobré si uvědomit, že nomádský způsob života přesouvajících se menších skupin zpracovávající 

jen zcela přírodní materiál prostě nemohl vést k vážným ekologickým problémům, přesto i v mýtech 

nalézáme zmínky o tom, že na bývalých tábořištích se daly najít staré mokasíny, kůže a různý jiný 

„odpad"55. Protože se většinou jednalo o tzv. kořistnické společnosti (lovci a sběrači), jež zásadním 

způsobem těžily ze svého prostředí, nemohli si jeho vydrancování ani existenčně dovolit. Toto uvě-

domění založené na zkušenosti bylo upevněno v mýtu a principech, jež nesl. S příchodem bílých se 

domorodci postupně přeorientovali na zdroje, jež jim přistěhovalci poskytovali a které jim dávali vý-

hodu oproti ostatním skupinám původního obyvatelstva. Za tyto však museli rovněž platit (směnný 

obchod), to změnilo zásadné i jejich pohled na prostředí, jež se začal velmi podobat krátkozrakému 

pohledu expandující civilizace. Samozřejmě se zde jedná o odklon od původních tradic a ani se netý-

r 

ká všech skupin, každopádně je dobré vědět, že například právě indiáni velkých plání se významně 

podíleli na decimaci pro ně životně důležitých stád bizonů. Proto se uvědomělejší vůdci tak snažili 

o znovuoživení tradic a mýtu, cesta k jeho oslabení a ztrátě však začala už přijetím kovových nožů, 

pušek a střelného prachu, jichž se posléze nemohli vzdát. 

55/ lit. o muži který šel za sluncem - příběh?? 
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5 . O B E C N É DIDAKTICKÉ U C H O P E N Í T É M A T U 

Indiánské mýty i indián jako takový jsou oblíbeným motivačním prvkem výuky výtvarné výchovy již 

od MŠ. Při běžném uchopení tématu se zpravidla čerpá z jeho dobrodružnou literaturou dlouhodobě 

budované základny, která - jak již bylo řečeno v úvodu, má podstatné nedostatky. Toto ideálem na-

bité vstupní lákadlo tak bývá vyprázdněno, předvedeno často jako maska pro zábavu, zjednodušená 

dramatická role, či pouhá formální záležitost výtvoru, čímž se snižuje její možný didaktický poten-

ciál. I u tohoto tématu, tak jako u všech jiných, platí, že skutečné přiblížení, rozšiřování a prohlu-

bování relevantními informacemi je zásadní pro možnost propojení tématu s jinými oblastmi výuky 

a zabránění zásadním dezinterpretacím a zjednodušování v budoucnu. Dezinterpretace je přitom 

v oblasti mýtu zvláště nebezpečná, neboť často zachází s velmi silnými motivy působícími v hloubi 

lidské osobnosti.56 

Ideální, autentický přístup k tématu mají pedagogové, pro něž je téma úzce propojeno s polem jejich 

osobního zájmu, například u učitelů-členů hobbystických skupin jako je Indián Corral57 nebo Liga 

Lesní Moudrosti58. K uvědomělému zacházení s hlubokými rozměry mýtu nám zásadním způsobem 

pomůže, budeme-li s ním pracovat s respektem ke kontextu a uvědomovat si jeho základní a pro-

stupující principy (viz. kapitola Pevné body mýtu). Proto může být východiskem zodpovědné citlivé 

práce s indiánskými mýty i analogie založená na hlubším vhledu do jiných mytologických systémů. 

Tyto nároky tedy v důsledku znamenají orientaci v jeho řádu, jež počítá s lidskými prožitky a vjemy 

a buduje na jejich identifikaci kognitivní operace a názory. 

V návaznosti na předchozí text diplomové práce se v této části budeme zabývat indiánskými mýty 

jako námětem výtvarné výchovy a nastíněním filosofických implikací, z nichž je možno při výuce 

vycházet a jež by mohly být využity jako inspirující a stimulující prvky pro současného žáka. Pouká-

56/ J. Campbell (lit.)o mytlologických motivech říká, že na rozdíl od literárních metafor, které oslovují in-
telekt, jsou jejich obrazy nositely stimulů určených především pro excitační a vrozené spouštěcí mechanizmy 
člověka, dotýkají se tedy instinktivní nevědomé složky naší osobnosti. „Podle tohoto názoru může být fungují-
cí mytologie definována jako soubor kulturně udržovaných znakových stimulů posilujících vývoj a aktivaci určitého 
typu nebo konstelace typů lidského života." (campbell) Přičemž se jedná o optimální a přesahující typy životního 
směřování, které jsou ve vztahu ke konkrétním přírodním podmínkám. 
57/ Členové Indián Corral ve svém volném čase žijí po vzoru severoamerických indiánů v domorodých obyd-
lích a využívají původních technik a podle uvážení i rituálů, přičemž vše je podloženo studiem původních pra-
menů a etnografických materiálů. Jde vlastně o jakousi experimentální etnografii, přičemž se však nejedná o 
krátkodobou „hru", ale o způsob života jež v sobě implikuje jak evropský ideál indiána, tak zhodnocení jeho 
vlastních kulturních vkladů 
58/ LLM je organizací zabývající se volnočasovými aktivitami mládeže, rovněž však sdružuje dospělé orien-
tované na sebevzdělávání a vztah k přírodě. Její ideová základna je postavena na etickém ideálu indiána - pří-
rodního člověka, jak jej formuloval E.T.Seton a mnohé z jejích skupin, ne však všechny, na něm staví podobný 
žitý přístup k tématu, jaký má Indián Corral.) 
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Zásadní výchovně 
vzdělávací aspekty 

tématu, jež se vzájemně 
prostupují 

Mytologické motivy či projevy mýtu s nimiž koresponduje 

ekologický aspekt 

osobnostní kvality 
(charakter, vědomí 
příčinných souvislostí, 
sebekultivace - reflexe, 
vědomí vlastní hodnoty, 
hodnoty druhých a stejně 
tak i přírody) 

sociální aspekt 
(rozvoj morálních 
charakteristik, tolerance -
a to i kulturní, 
ohleduplnosti, soc. 
inteligence, empatie) 

země jako bytost s životními cykly, Matka a Pramatka {Makhá, 
Proměňující se žena) 
všeprostupující život - Wakaň Thaňka, Vítr - dech světa, tvořivé spojení 
Nebe a Země, spojující Duha 
živí tvorové - rovnocenní bratři i učitelé a ochránci, vztah - lovec a 
kořist (dar) 
rostliny - sebeobětující se bohové (Matka Země) 
krajina jako duchovní mapa - místo osobního kontaktu, rozjímání, vize, 
transformace - živoucí místo. 
neživá příroda - prvotní kámen, země, voda, světlo... - promlouvající 
předci a svědci stvoření. Voda - požehnání deštěm, lidská závislost na 
přírodě; očistná síla parní lázně, jež se skrze jedince analogicky 
(magicky) vztahuje na celý svět. Péče o prameny, úcta k jezerům ... 
mikrokosmos a makrokosmos - obřady se skrze člověka obnovuje svět, 
nelady světa jsou patrné na člověku - symbolické sebeobětování, 
šamanismus, magická instrumentace 
respektování neviditelných sil a jedinečných vizí druhého 
důležitost času jako média procesu zrání poznání - meditace, mýtický 
čas obřadu a proces, jež se v něm odehrává 
jednota polarit jako jediný celek - šibal a stvořitel, Dvojí Tvář, Ksá -
Iktómi... 
rozvoj individua je rozvojem komunity (celku) a naopak, provázanost 
s ostatními lidmi, dopad jejich neladu na mě a naopak. Vztah je 
uvědomován skrze oslovování příbuzenskými termíny, oslovování jevů 
příbuzenskými termíny podle jejich místa v mýtu o stvoření 
analogická souvislost staveb s modelem světa 
slavnosti rozdávání 
důležitost symboliky středu a kruhu jako celku, jednoty, mýtického 
předobrazu, stvoření i člověka (a jeho pozice) a jeho příchodu na svět. 
(Kruhové stavby, ohniště, obydlí, tábor...) 



žeme také na základní principy, skrze něž je možné k mýtům přistoupit a didakticky pracovat s jejich 

vícevrstevnatými významy. 

5 . 1 . POTENCIÁL PRO ROZVOJ OSOBNOSTÍ ŽÁKA 

Literární odkaz ideálu „indiána" předurčil k využití na poli rozvoje osobnostních kvalit zejména 

jako motivační prvek vzor určitého žádoucího postoje, hodnot nebo chování event. fyzické zdatnosti 

apod. Jeho vnímání je pro nás prvotně spojeno s přídomky: svobodný, divoký - nespoutaný, přiro-

zený, hrdý, nezlomný, bojovný, tajemný, mystický, žijící v harmonii s přírodou. Mýty jsou pozadím, 

z něhož tento vzor vyrůstá, dodávají mu reálný rozměr a pevný kulturní základ. Skrze ně můžeme 

překonat zjednodušený, povrchní pohled na téma. Jsou sami původním nástrojem výchovy, a to celé 

společnosti. Jejich vyznění je proto velmi široké a při vhledu do tématu poskytuje učiteli velkou vol-

nost. Vlastní didaktický koncept tak může vycházet z velmi rozrůzněné kombinace zacházení s 

univerzálními principy, konkrétním mýtem a jeho projevy (jež z velké části staví na prohlubování 

sebeprožívání a vnímání své pozice, vztahu, vazby vzhledem k celku světa), hmotnou kulturou (a 

její souvislosti s výtvarnou kulturou), historickým kontextem a souvislostmi s dnešním světem. 

Vzhledem k tomu, že učitel nemá možnost pracovat ve výuce s autentickým kontaktem s živou indi-

ánskou kulturou, zaměřím se zde na využití principů obsažených v indiánských mýtech jako temati-

zaci a východisko didaktického konceptu. 

Jeho výchovně vzdělávací přínos spatřuji nejen na poli rozvoje výtvarné fantazie, ale především ve 

vlivu na vědomí řádu a souvislostí, jež pomáhá objevovat místo člověka v různých kontextech jeho 

existence a motivuje jeho výtvarné vyjádření. Tato široká platforma, jež nabízí podněty pro samo-

statné výtvarné i myšlenkové pochody se přímo.nabízí pro metodu problémové vyučování. Jeho 

možnosti se zásadním způsobem dotýkají také rozvoje ekologického myšlení vycházejícího z vnitřně 

uvědomované jednoty celku, do nějž člověk náleží - ideální využití proto spatřuji na poli organi-

zací, jež mají možnost pracovat dlouhodobě s mládeží v přírodě (organizace typu turistický od-

díl). Přímý fyzický kontakt s přírodou a možnost časově náročnějších úkolů, které dávají větší 

prostor pro zážitek i hloubavou reflexi (jež v současnosti k uměleckému projevu neodmyslitelně 

patří) by ve spojení s rozvojem výtvarného myšlení, tvorby a citlivosti získalo další výchovně 

vzdělávací rozměr. Otevírá se tak pole, jež se setkává s indiánským směřováním a prožíváním 
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přirozeného souladu Hózhó - Krásy59, kde je i v tradici uvědomované prožívání kognitivním 

procesem - cestou k vnitřnímu poznávání světa, jež je posléze motivací a spouštěčem dalších kogni-

tivních operací. V zúžení tohoto ideálního přístupu na jednorázovou aktivitu lze hovořit o potenciálu 

pro zážitkovou pedagogiku. Ve všech zmíněných případech je zásadní podnítit žákovy autentické 

zkušenosti, prekoncepty, prožívání, vnímání jež je základem jakékoli vnitřní vazby a probuzení zá-

jmu o téma i jeho konotace; na nich stavět citlivým tematizováním prostor vzájemné komunikace, 

reflexe, objevování a osobité tvorby. Takové pojetí klade vysoké nároky na profesní i osobnostní kva-

lity učitele - v zacházení s mýtem totiž může vstoupit i do role osobního vnitřního průvodce. 

Jako základní cesty k tématu indiánských mýtů shledávám rovinu etnologickou, ryze mytologickou, 

ekologickou (úzce propojenou s filosofickou). Ty svými prostupy otevírají roviny další a další (viz 

tabulka č). 

S uvedeným pojetím zacházení s indiánskými mýty lze operovat zejména v průřezových tématech 

(vzdělávacíh oblastech - podle RVP) - umění a kultura, člověk a příroda, člověk a společnost, člověk 

a jeho svět, multikulturní výchova, enviromentální výchova. 

5 . 2 . POTENCIÁL PRO 

ROZVOJ VÝTVARNÝCH DO-

VEDNOSTÍ 

Již jsme pochopili, že s tématem 

indiánského mýtu lze zacházet 

velmi široce, ať se jedná o jeho 

uplatnění v motivaci, vlastním vý-

tvarném dílu nebo tvoří součást 

myšlenkového podkladu didak-

tického konceptu. Jde o základní 

kámen kultury, jeho výstup tedy 

není a ani nemůže být úzce tipi-

zován, naopak nabízí velmi širo-

59/ Souvislost posvátného, tedy toho, co má pro svět mýtického člověka absolutní platnost skutečnosti a je 
záchytným bodem pro orientaci v žitém, a prožitku byla výše ozřejměna na principu „krásy" viz. cesta ke kráse 
Hózhó 
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kou paletu námětů, jejichž koncepce je plně závislá na schopnostech učitele. Mýty se úzce dotýkají 

svých projevů v domorodých obřadech a hmotné kultuře, takže je nasnadě, že v tomto rozmanitém 

kulturním prostoru je inspirace více než bohatá - ať nahlédneme do široké škály řemeslně výtvar-

ných projevů souvisejících s každodenním životem, pracující se specifickou stylizací, či obřadních 

a náboženských prvků, vyznačujících se často výrazovou expresivitou. Můžeme se nechat oslovit 

prostorovými objekty od indiánského obydlí a jeho symboliky po taneční ozdoby, masky, chřestidla, 

vůni dýmu a rostlin či posvátnou dýmku. I samotné rituální chování může být východiskem našich 

výtvarných koncepcí - tance, obřadní prožívání a aktivity - jako například malování těla, kresby 

pískem, účesy; písně, básně - modlitby, očista (místa, člověka, světa...) přičemž bychom neměli za-

pomínat na jeho sociologický význam - důležitost symbolu (nebo ideálu), jako jednotícího prvku 

identity skupiny určující i její místo ve vztahu k celku světa, identifikace s ideálem (řadou před-

chůdců, předků, bohů...), upevňování důvěry, vztahů ve skupině, solidarity a víry ve smysl jednání 

v souladu se jejím směřováním... 

S touto rovinou bychom měli zacházet pozorně, neboť jak 

si asi každý čtenář představí ve svých krajních polohách 

může být, na jedné straně rozvíjejícím nástrojem výchovy 

podporujícím například soutěživost a probouzející žádou-

cí hodnoty, na straně druhé by mohla být nástrojem zjed-

nodušujícího a neplodného myšlení. 1 ve zcela osobním ri-

tuálu je důležité jeho vztáhnutí k celku a skupině, prožitek 

sebe sama nepodložený žádnou jednotící ideou či koncep-

tem následných důsledků a smyslu zůstává nereflektova-

ným a nezařazeným prožitkem a může se po sléze sám stát 

cílem - vytržením - namísto hodnot, k nimž mohl vést. 

2ité aspekty mýtu byly a jsou i u indiánů, podobné jako u ji-

ných přírodních národů, významným inspirujícím prvkem 

vstupujícím do umění ačkoli je sami původně jako „umění" 

nedefinovali.60 j ak je chápeme my. Ostatně lze obecně říci, 

že jakékoli setkání s jinakostí připravuje půdu pro tvůrčí 

60/ Pojem umění není přírodním společnostem vlastní. Artefakty pro ně vždy měly konkrétní účel a užitkový 
či náboženský smysl. Charakter indiánského projevuje vždy podřízen jejich symbolickému výtvarnému jazy-
ku. 

Barnetta Newmana, (Blessing, kres-
ba uhlem a křídou, 1944) podobné jako 
další abstraktní expresionisty indiánské 
artefakty oslovovaly. Většinu uělců při-
tahovala právě ona „mýtická" absolutní 
skutečnost, která je pozadím z něhož dílčí 
projevy a symboly indiánského výtvarné-
ho projevu vyrůstají. 
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myšlenky spíše, než prodlévání ve stejném prostředí (to je dynamická jednota světa). Takové setkání 

je inspirujícím momentem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Ti je navíc, díky svým kompetencím v 

oblasti výtvarné kultury mohou smysluplně ve výuce propojovat, a tak vést žáky po stopách jedné 

z cest inspirace vizuality současnosti. Taková spojení jsou v naší postprodukční společnosti velmi 

důležitá. Didaktický koncept, jenž stojí na objevení provázanosti se současností, má navíc možnost 

být pro žáky velmi cenným a vzhledem k jejich vlastní zkušenosti i trvalejším obohacením. 

5 . 3 . REGRESIVNÍ OBLASTI 

Mýtus ve svých žitých projevech nese mnohé špatně srozumitelné chování (rituální agresivita, se-

bezraňování, kanibalismus, rituální ostrakizace, šamanský trans, vizionářství, užívání psychotic-

kých látek aj.) jejichž uchopení bez výkladu a hlubšího porozumění může být nebezpečné jak pro 

jedince, tak pro budoucí zjednodušený a pokřivený názor na vzdálenou kulturu - a při dnešním 

generalizování může být i východiskem problémů multikulturního soužití. Vzhledem k archetypální 

síle některých mýtických námětů může setkání s těmito příběhy rozeznít nejhlubší struny lidské 

bytosti, nesprávně uchopený se tak může stát velmi zlou zbraní - nástrojem, nebo pro jedince svou 

sílu a tedy i motivační potenciál zcela ztratit. Jak bylo již výše řečeno, kvůli této působivosti může 

značné škody zanechat i nereflektovaný zážitek a netematizovaná žákovská interpretace, zejména ve 

spojení s obřady, u nichž spočívá nebezpečí hlavně v tom, že se jako zdroj mocného prožitku mohou 

stát cílem, nikoli způsobem určitého plně vědomého kroku, přiblížení k vyššímu principu. 

Falešné mýty jako základ kolektivní jistoty, byly mnohokrát historicky zneužity ke zmanipulování 

velkého počtu lidí (např. symbolika a rituální projevy totalitních režimů, podobně však i budování 

mýtů nadlidí pomocí současné reklamy). Jejich prvotní funkce - poskytovat orientaci v žitém světě 

- se bez možnosti hlubšího vhledu vlastního tázavého myšlení, objevování a probírání obsahový-

mi vrstvami stává lichou. V takto zjednodušeném formálním chápání může poskytovat nebezpečné 

zdání jednoduché pravdy bez potřeby vlastního přemýšlení o ní. Právě proto jsou na místě nároky na 

osobnost učitele a jeho hlubší porozumění a citlivé zacházení s mytologickým materiálem, schop-

nosti vědomě pracovat s jeho možnostmi a zapojovat jeho principy do kritického dialogu. To zname-

ná, že pedagog by měl mít určité antropologické, sociologické znalosti a umět kriticky myslet a tyto 

znalosti a kritické myšlení předávat svým žákům. 
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6 . DIDAKTICKÝ PROJEKT „ S P O J E N I DECHEM" 

Pro žáky ve věku 15-17 let. 

V práci se zmiňuji o obecně kladném pohledu na indiána a jeho mýty. V situaci ve škole však učitel 

musí vytvořit prostředí pro komunikaci s rozmanitou skupinou žáků zcela různých zájmů, jež se 

navíc mohou právě vymezovat vůči obecně přijímaným vzorům a ideálům. Projekt proto staví na 

principech mýtu - zejména jednotícím prvku animismu a participace, ale k vlastnímu mýtickému 

pojetí se dostává až v závěrečné části. Principy mýtu, jež vedou k rozvoji ekologického a sociálního 

myšlení tak mohou pedagogické dílo prostupovat a být žákem postupně „objevovány" jako součást 

vědomé reflexe i vlastní tvorby. 

6 . 3 . 1 . PODROBNĚ ROZEPSÁNÍ NÁVRHU TEMATICKÉ ŘADY Z PROJEKTU 

Koncept: Výchozím bodem koncepce řady je Navažské pojetí Svatého větru - mýtického větru jako 

dechu organismu Země. Představa Země jako jediného živého celku na jehož životě člověk partici-

puje, antropologické aspekty jsou však spíše přidanou hodnotou, důraz je kladen na rozvoj uvědo-

mování si ekologických souvislostí. 

Kontexty: Chápání větru a vzduchu v předliterárních tradicích Severní Ameriky, korespondující 

přístupy ke skutečnosti v současné výtvarné kultuře. Ekologické a biologické přesahy tématu. Sou-

vislosti s výtvarnou kulturou (zejména M. Šejn, F. Skála, V. Boudník, D. Chatrný, K. Malich, V.Vimr, 

M.Pacner, A. Goldsworthy, Ch. Simonds). 

Kompetence: Občanské, sociální a personální, komunikativní 

PROMĚNLIVOST MRAČEN 

Cíle: Žáci samostatně pozorují jevy a jejich vztahy a volí mezi prvky vizuálního vyjádření 

podle vybrané charakteristiky sledovaného objektu. Zvolenou charakteristiku jsou schopni 

pojmenovat a porovnávat různé interpretace v rámci skupiny. 

Zadání: Jedná se o úvodní úkol v exteriéru, jež vyžaduje prostor s pohledem na otevřené nebe, 

učitel by měl navodit otevřenou atmosféru - obrací žákovu pozornost k objektu, jež není zvyk-

lý zobrazovat, což rozproudí jeho myšlenkovou aktivitu (žáci budou patrně nejistí a budou 

nejdřív o úkolu více mluvit). 
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Pozorně sledujte proměňující se oblohu. Plynný obal planety Země je také její součástí - ži-

jeme tedy nikoli na Zemi, ale v ní. Většinou o vzduchu ani nevíme, přestože nás obklopuje, 

pokusme se tedy zachytit něco tak nestálého, jako jsou letící mračna. Vyberte si, co je pro vás 

na mracích důležité - objem, tvar, proměnlivost v čase, jemné rozplývavé přechody, vztahy 

mezi jednotlivými mraky, obloha za nimi... 

Při závěrečné diskusi nad pracemi žáci představí svůj přístup, nacházejí podobnosti a origi-

nální prvky ve vlastní práci a pracích druhých. 

Technika: Kresba štětcem, event. tužkou či pastelem na pás papíru (nutno zohlednit manipu-

laci v exteriéru, pás papíruje důležitý pro možnost zachycení proměn objektu v čase) 

Přidaná hodnota: Plynný obal planety Země jako její součást v níž člověk žije. Tvarové vnímá-

ní. 

Výtvarný problém: Volba sledované charakteristiky objektu a její uchopení kresebnou linií. 

Zachycení proměnlivosti objektu v čase. 

SBÍRKA - TRVALÉ A PROMĚNLIVÉ 

Cíle: Záci vědomě vybírají a uspořádávají do souboru tematicky vymezené jevy. Jsou schopni 

je zpětně třídit podle daných charakteristik a použít pro vlastní vyjádření. 

Zadání: V návaznosti na první úkol následuje zadání domácí práce - vytvořte sbírku předmě-

tů, jevů či jejich fotografií (můžete je vyhledat nebo sami vyfotit) na téma TRVALÉ X PRO-

MĚNLIVÉ. Úkol počítá s možností pořizování dnes mezi žáky běžně rozšířené digitální foto-

grafie (následující zadání budou počítat i s jejím zpracováním na počítači, pokud tato možnost 

není je nutné tuto část modifikovat podle konkrétních potřeb). 

Technika: utříděná sbírka fotografií či předmětů 

Přidaná hodnota: Změna úhlu pohledu na prožívanou skutečnost v návaznosti na zadání 

práce. 

Výtvarný problém: výběr podle daných charakteristik a jejich rozlišení, volba detailu či vý-

seku skutečnosti. 

TvAR TRVALÉHO 

Cíle: Žáci jsou schopni rozhodnout se pro použití jediného detailu pro své modelérské vyjád-

ření. Při pokusu o jeho realistický prostorový přepis rozvíjejí své pozorovací schopnosti. 

Zadání : Ze sbírky vyberte reprezentant pro pojem „trvalé", charakterizujte proč jste jej zvolili 

(žáci si pro další práci mohou vzájemně fotografie či objekty vyměňovat). Zkusme vymyslet, 
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co trvalé objekty mohly „zažít", čeho byly svědky, co je poznamenalo, kdo kolem nich prošel, 

šlápnul na ně, jak byly využity, čím byly předtím, kam původně náležely - neživé objekty jako 

svědci věků. Pozorně sledujte co se zapsalo do jejich tváře - struktury, povrchu, tvaru, uspo-

řádání. Při velkém zvětšení zvolte si detail, jež by mohl být skrytou krajinou jejich tváře. Tento 

detail vymodelujte ve velkém zvětšení z hlíny jako krajinný reliéf a následně vyfoťte tak, aby 

jakousi (neživou) krajinu či planetu skutečně připomínal. 

Technika: Modelování z hlíny vysokého reliéfu na destičce (min. 30x30cm), vzhledem k ná-

ročnosti a množství měnících se dílčích úkolů bychom měli mít časový prostor alespoň na dvě 

vyučovací jednotky. 

Přidaná hodnota: Propojení objektu s jeho časovým rozměrem, naznačení jeho „paměti" 

a tedy i „života". Při práci ve dvou lekcích i poučení o postupu při uchovávání rozpracované 

hliněné plastiky. 

Výtvarný problém: l)Volba detailu objektu či jeho fotografie, 2) jeho přezvětšení a prosto-

rový přepis - realistická plastická modelace tvaru. 3)V druhé části úkolu - volba pohledu, 

výseku skutečnosti ve fotografii. 

PROMĚNLIVÉ - ŽIVÉ 

Cíle: Žáci manipulují s objekty podle své fantazie, osobitě se vyjadřují jednotlivými s obrazo-

vými prvky a jsou schopni své zobrazení interpretovat. 

Zadání : Probuďte vaši planetu - krajinu trvalou a neměnnou životem proměnlivých forem. 

Využijte k tomu sbírku svých fotografií proměnlivých jevů a objektů. Můžete jich použít i více, 

uvažujte však o jejich roli na „planetě", lze zacházet i s dílčími prvky, výřezy a barevnými 

plochami. Jakou roli měly vybrané objekty původně, kam patřily? Jak žijí na této planetě? 

Jaké vztahy budou mít mezi sebou? Má jejich původní funkce, pohyb, život. . . vztah k vámi 

zvolenému užití? Popište svou planetku krátkým textem, hlášením o její existenci (jméno, 

velikost, život planety a na planetě - jak spolu životní formy souvisí, jak si vzájemně umožňují 

život?, její místo v prostoru - je ve vesmíru? Existuje v naší atmosféře? v podzemí? apod.). Pro 

hladký průběh tvorby v editoru je dobré v úvodu provést na zkušebním snímku pár společných 

řízených úprav zejména ořez, výběr a přesun objektu, a práci s vrstvami. 

Technika: Fotomontáž v grafickém editoru na PC, lze ji však také realizovat s dokreslovanou 

xerokopií a fotografiemi či výstřižky, jež žáci nashromáždily v úkolu sbírky - Třvalé a proměn-

livé. (Pokud nejsou možnosti na PC, musí učitel úvodní sbírku fotografií a objektů zaměnit za 
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sbírku výstřižků a obrazového materiálu) 

Přidaná hodnota: Osvojení základních funkcí grafického editoru a experimentální objevová-

ní jeho možností. Přemýšlení o roli a vzájemném vztahu „živých" jevů a objektů na planetě. 

Výtvarný problém: poznávání výrazových možností vyjádření v médiu počítačové grafiky 

Výtvarná kultura: Amanita design - hra Samorost (nedoporučuji představovat v úvodu vyu-

čovací jednotky. Hra je on-line přístupná a žáky by určitě zaměstnávala) 

SPOJENI VZDUCHEM 

Cíle: žáci jsou schopni podřídit svému výtvarnému záměru prvky vizuálně obrazného vyjád-

ření a pracovat s jejich jednoduchými vztahy. Jsou schopni ve skupině komunikovat nad spo-

lečným dílem (i v něm). 

Zadání: Žáci utvoří dvojece či maximálně čtařčlenné skupiny. 

Vzduch v němž se všichni koupeme jako ve vodě nás nádechy a výdechy všechny spojuje. Ač 

jsme malá část tohoto dýchajícího celku, můžeme jej svým působením ovlivnit. Jak člověk 

zasahuje do tohoto společného prostoru vzduchu, jak tento vstupuje do něj? Připomenout 

dýchací soustavu. Domýšlejte, kdo všechno do vzduchu svým dílem přispívá - řasy, buňky,zví-

řata, prach země, vlhkost, vzduch nabitý emocemi (houstne vzduch, dobrá atmosféra apod.) 

Každý z členů skupiny svůj koncept vyjádří specifickým charakterem kresebné linie ve spo-

lečné práci na velkém balícím papíře. Na něj se mohou žáci také obkreslit a pracovat tak s 

významy konkrétního vlivu na člověka. Kresebně mohou také naznačit zdroj, výchozí bod 

vyjadřovaného jevu. 

Technika: Práce ve skupině, společná kresba rudkou, uhlem event. křídami na velký formát 

Přidaná hodnota: Rozvíjení komunikačních dovedností jež jsou potřebné při kooperaci ve sku-

pině. Delší soustředění na ekologické téma, propojení s biologií člověka - dýchací soustava. 

Výtvarný problém: výrazové kvality kresebné linie, zhušťování a zředění, dynamika - výtvarný řád. 

OBJEKT PRO VÍTR 

Cíle: žáci samostatně zkoumají smyslové úžinky různých materiálů, toto zkoumání jsou pak 

schopni používat ve vlastním vyjádření - tvorbě prostorového objektu. Předjímají jeho pro-

storovou instalaci v exteriéru. 

Zadání: Zdá se, že si vzduchu jež nás dokonale obklopuje a při každém nádechu do nás vstu-

puje málo uvědomujeme. Vytvořme objekt, jenž by umožnil našim smyslům více jej vnímat. 

Už Přírodní národy si byli důležitosti vzduchu vědomi, kromě chvějícího listí a vířící trávy 
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měli také mnoho vlastních způsobů, jak vidět vítr. Pro zrak, čich i sluch - pohyb větru, vláni 

vlasů, třásně, lehké vlající objekty, pera, plášť, dým z pálených bylin - vůně, z dýmky - po-

svátný aspekt neviditelného a přesto přítomného větru, vějíř; řeč a zvuk je možný jen díky 

přítomnosti vzduchu - flétny, zpěv, hlas, ševel. Člověk nejen že dýchá, obohacuje vzduch také 

svou náladou. Nejen znečisťuje, 

- k tomuto úkolu hned v úvodu předkládáme žákům ukázky z hmotné kultury indiánů, ale 

volíme nejdřív podle toho, na co si žáci sami vzpomenou. 

Zkoumejte materiály a přemýšlejte o jejich vyznění ve větru, byl by slyšet kdyby jimi prochá-

zel? Byl by vidět? Uzvedl by je, roztančil? Kvílel by v pevném sevření? Žáci sami volí a hledají 

mezi různými materiály co použijí (materiál buď připraví učitel, nebo žáky předem vyzve, aby 

na hodinu přinesli různé staré noviny, papíry, odpadové materiály, provázky). Přemýšlejte 

také o tom, jak a kde objekt ukotvíte, zavěsíte, napnete apod. 

Technika: Objekt (k zavěšení), převážně papírový s možností využití i jiných materiálů. 

Přidaná hodnota:.Zkoumání specifických kvalit různých materiálů 

Výtvarný problém: Zkoumání zvukových a výrazových vlastností materiálu. Zacházení a vol-

ba materiálu na základě vlastního zkoumání. 

A K C E Z V I D I T E L N Ě N Í VĚTRU 

Cíle: Žáci vybírají vhodná místa pro instalaci své práce a sami pojmenovávají její základní 

koncepci. Při instalaci jsou ohleduplní k prostředí. 

Zadání: Závěrečná akce řady i celého projektu, při níž se setkají skupiny (třídy) jež paralelně 

prošli různými řadami ke společnému tématu. Na větrném místě, které vybere učitel, nejlépe 

v řídkém parku (aby se tam daly objekty zavěsit), žáci instalují své objekty. Akci lze spojit 

se zahradní slavností. Skupiny si vzájemně vyberou zástupce, jež krátce vysloví co bylo při 

tvorbě objektů důležité, co mělo být vidět, slyšet a proč (druhá skupina rovněž představí své 

práce - flétny, píšťalky). Společní představení prací zahájí učitel zapálením šalvěje (či vonné 

tyčinky) - zástupci představí práci své skupiny a její východiska, krátký prostor pro doplnění 

a dotazy, učitel pak iniciuje krátké soustředění na dech je-li na to příhodná atmosféra, může 

citovat verše Laury Armer vycházející z navažské mytologie: „Vítr vstoupil do jejich hlav a 

vystoupil z jejich chodidel a dlaní. Podívej se na konečky prstů a uvidíš znamení větru, jenž 

tudy proudí a víří." (lit. navah s.81) poté je chvíle pro píšťalky, jež společnou chvíli uzavřou. 

Následuje volné prohlížení objektů. Ideální je, pokud mohou alespoň nějakou dobu na místě 
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zůstat, je však nutné je s žáky posléze přijít odklidit. 

Technika: Akce spojená s instalací a představením objektů. 

Přidaná hodnota: Rozvíjení komunikačních dovedností, 

Výtvarný problém: instalace prací v exteriéru, reagování na konkrétní prostor. 

Závěrečná prezentace a instalace dává výjimečný prostor ke vzájemným dialogům nad pracemi, jak 

mezi žáky, tak ze strany učitele. 

ZAŘAZENÍ ŘADY DO PROJEKTU 

Zjednodušená tabulka pro orientační představu zařazení řady do modelového projektu. V šedých 

polích jsou uvedeny převažující sledované aspekty úkolů. 

Přímé vlastní 
pozorování a 
vnímání 

koncept participace na živé jednotě Ekologické Přímé vlastní 
pozorování a 
vnímání mytologické antropologické 

Sledování 
proměnlivosti 

mraků, 
kresba venku, 

Sbírka 
objektů a 

fotografií -
Stálé X 

proměnlivé 

Tvář trvalého - planetka 
Modelovaný reliéf + jeho 

fotografie jako krajiny 

Proměnlivé 
živé-

fantazijní 
fotomontáž 

na PC 
doplněná 

textem 

Spojeni 
vzduchem 
Skupinová 
kresebná 

práce 

Vítr viditelný 
- objekt pro 

vítr 
s důrazem na 

jeho 
zviditelnění 

Spoleěná 
instalace a 

Haptické zkoumání skály a 
soubor fotografií na téma -

život ve skále (dutina, 
doupátko) 

Dutina pro 
život -

modelovaný 
tvar 

Oživlé místo 
- maskování 

vlastního 
těla 

v prostředí + 
dokumentac 

e 

Nemoci 
země 

Skupinová 
asambláž 

z odpadových 
materiálů 

Slyším 
zpívat 
zemi -

vybavován 
í si zvuků 
větru -
dechu 
země, 

kresebný 
záznam 
(grafika) 

Vítr 
slyšitelný -
objekt pro 

vítr - výroba 
píšťalky 

(různé druhy 
jednoduchýc 

h píšfalek 
domorodců) 

prezentace 
výtvarných 
děl. Vůně 

šalvěje 
unášená 
větrem. 
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7 . P R A K T I C K Á Č Á S T 

7 . 1 . „V KRUHU" - SOUBOR REALIZACÍ 

7 . 1 . 1 . TEORETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHODISKA 

Celá diplomová práce je zaměřena na indiánské mýty a jejich zá-

kladní principy. Z nich také vychází soubor maleb, kreseb a grafik. 

Vzhledem k širokému a podle oblastí také velice různorodému indi-

ánskému symbolického vyjadřování jsem se při koncepci praktické 

části zaměřila na jednotící prvky, z nichž nejsilnějším pro mne byla 

neustále opakovaná symbolika kruhu - středu a dynamické jednoty, 

živé a přesto přetrvávající. Jedná se o téma, které mě dlouhodobě 

fascinuje, ale dříve se mi zdálo příliš troufalé snažit se jej výtvarně 

zachytit. Diplomová práce tak zapůsobila jako výzva k opětovnému 

soustředění na tento princip. 

V několika kresbách a souboru grafik se dotýkám také symbolické 

představy cesty k tomuto souladu, přičemž se přímo vztahuji k La-

kotské představě Rudého a Mordého dne a Rudé cesty, jež byly před-

staveny výše v teoretické části práce. Uvědomuji si, že se jedná o velmi 

náročná témata, předstva jednoty a cesty k ní (v ní a skrze ni) provází 

lidskou tvorbu a myšlení od pradávna a zabývají se jím i náboženské 

systémy. Nečiním si nároky na nějaké absolutní sdělení, ale spíš na 
f 

svou citlivost v procesu tvorby a vlastní vnitřní soustředění. 

Inspirujícím bodem pro mne byla také sama povaha indiánského 

přístupu k „umění". Tento pojem je totiž domorodým jazykům se-

verní ameriky cizí, podobně jako je to se slovem „náboženství", které 

nebylo potřeba neboť bylo neoddělitelnou součástí způsobu života. 

Všichni členi komunity byli tvůrci, jež přispívali svým vlastním dí-

lem do společného symbolického jazyka. Výtvarné zobrazení tak bylo 

znakem jež mohlo být srozumitelné pro širší skupinu ale také skrývat 

Několik kreseb z většího souboru 
sledujících ornamentální strukturu 

vycházející z indiánských výšivek 
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detaily shora: Komančské korálkově výšiv-
ka brašny (Velké Pláně 1825), vnější dno 

kalifornského koše (1825) a dno kalifornské 
ošatky (1850) 

Litografie „cesta" 

7 . 1 . 2 . P O U Ž I T É TECHNIKY 

Ke svému vyjádření jsem používala klasické techniky 

kresby, malby a litografie. Soubor kreseb představuje 

zejména přípravné práce pro malby a zachycuje tak pro-

ces přibližování tématu. Jako součást této cesty vzniklo i 

několik samostatných kresebných prací. Techniku kresby 

a práci s linií jsem zvolila, protože mi dává prostor pro 

vyjádření mnohosti a dynamiky, jež jsem se snažila ucho-

pit. Stejné pracuji s olejomalbou, v níž jsem jako základní 

významy náležící pouze jednotivci, jež jej vytvořil. Složité in-

terpretovatelnýni piktografickým záznamům, jaké jsou indi-

ánům vlastní, jsem se chtěla vyhnout. Výtvarným východis-

kem souboru maleb jsou proto prosté struktury předmětů i 

výšivek, v mnoha kulturních oblastech shodné. Ty totiž už ve 

svém jednotícím tvaru s jasným středem a propletené struk-

tuře nejlépe korespondovaly s mou představou dynamické 

jednoty. 

Vnitřní živost tohoto konceptu jsem se snažila uchopit skrze 

linii a chrakter tahu štětce. Proto lze sledovat kresebné linie 

jak v malbě, tak v litografii. Jejich rozvedení v ploše pak pro 

mne znamenalo soustředění se k tématu, které mne dlouho-

dobé fascinuje. „Jednotu v mnohosti" jsem se snažila postih-

nout také koncepcí souboru maleb, kde každé z pláten vychá-

zející z různých forem - detailu - korálkové výšivky, výšivky 

urzoními ostny a pletené mísy je součástí větší, neuzavřené 

kruhové formy. 
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formát dílčích obrazů zvolila symbo-

licky vyrovnaný čtverec. Rozdělení 

výsledného celku na jednotlivé obra-

zy - části umožňuje variabilitu jejich 

instalace, jež však díky detailům kru-

hových výsečí přesto o základní formě 

vypovídá. 

Stejné kresebné principy sleduji i u 

litografií, kde využívám hojně volné 

štětcové kresby. Kvůli konkrétním 

podmínkám a časovému odstupu jed-

notlivých tisků jsem se musela přzpů- Litografie „vně a uvnitř" 

sobit různému formátu kamene. Volba litografie, jako techniky pro grafický soubor, pro mne měla 

zvláštní význam v návaznosti na mýty. Kámen, symbol prvotního mýtického životního pohybu a 

svědek stvoření byl tak platformou mého pokusu o zobrazení jednoty a Rudé cesty po níž lze kráčet 

nepokřiven. 

Soubor realizací je zdokumentovýn v digitální příloze diplomové práce. 

Soubor maleb při možné „přeházené" instalaci 
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8 . Z Á V Ě R 

V úvodní části práce jsme vyslovily problém neudržitelnosti našeho rozvoje spočívající z velké čás-

ti na našem dlouhodobě jedostranně zaměřeném myšlení. Jako jednu z možností jeho doplnění a 

vyvážení jsme představily pohled mýtu severoamerických indiánů a shrnuli základní principy, jež 

prostupují v mnoha podobách všechny původní mytologické systémy a upozornily i na význam jejich 

důležitost pro výchovu současného člověka. Tyto principy jsme pak představily jako možné pozadí 

didaktického konceptu jež může posloužit jako spouštěč hlubšího antropologického zájmu o téma, 

těžiště však spatřujeme ve vědomém obohacování žáků o pohledu mýtu. 
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