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Úvod 
 

 

Epocha, která se obvykle označuje španělským slovem conquista, nepochybně patří 

k nejvýznamnějším v lidských dějinách – založila totiž  dominanci kulturního prostoru, který 

se obvykle označuje termínem „Západ“, a z pochopitelných důvodů stále vzbuzuje velmi 

rozporuplné reakce. Tato práce vznikla jako výsledek úvah o významných rysech lidských 

společností na pozadí onoho pravděpodobně největšího kulturního střetu v lidských dějinách – 

raně novověké Evropy na jedné straně a indiánské Ameriky na straně druhé.  

 Shodou okolností patří pisatel a domnívám se, že i čtenář k témuž kulturnímu 

universu, pro který zde používám označení „Západ“. Jde o pozici v dějinném smyslu velice 

problematickou, což platí i o vztahování se ke conquistě. Ne náhodou si proto tato práce klade 

dva hlavní úkoly: za prvé porozumět pohledu „Zápaďanů“ na indiánské kultury v době 

conquisty. Za druhé ukázat nesamozřejmost současné podoby společnosti onoho typu, 

vyskytujícího se přinejmenším na „Západě“. Často se totiž setkávám s výroky, svědčícími o 

víře mnoha lidí v jakési kulturní univerzálie, obvykle ztotožňované s lidskou přirozeností (v 

této souvislosti je vhodnější mluvit spíše o kvaziuniverzáliích, aby nedošlo k záměně se 

stejným pojmem užívaným konfiguracionisty). Ruth Benedictová ve své knize Kulturní vzorce 

(Patterns of Culture, 1934) v této souvislosti charakterizuje Zápaďana takto: „O způsobu 

života jiné civilizace než své vlastní ví velmi málo. Jednotný ráz zvyklostí i světového názoru, 

který vidí šířit kolem sebe, jej dostatečně přesvědčil a skryl před ním fakt, že konec konců jde 

o historickou náhodu. Pak už bez dalších okolků uznává obecný charakter lidské povahy a 

měřítek vlastní kultury…Každou nám důvěrně známou motivaci obhajujeme jako 

nevyhnutelnou a vždy se při tom snažíme naše místně omezené způsoby ztotožnit s Chováním 

nebo naše zespolečenštělé zvyky s Lidskou povahou.“1 Za univerzálie, které kritizuje R. 

Benedictová, jsou považovány zejména: touha vlastnit soukromý majetek, obvykle v co 

možná největším rozsahu, puzení ke zcizení statků, ke konkurenčnímu jednání, soutěživost, 

ctižádost a agresivita včetně aktů označovaných jako genocida vůči těm, kteří jsou chápáni 

jako zdroj zisku (či naopak jeho překážka), anebo zkrátka mají jiný názor, víru či barvu kůže. 

Všechny tyto rysy spolu obvykle nějakým způsobem v daném kulturním vzorci souvisejí a 

vyplývají jeden z druhého.  

Sociální a kulturní antropologie však ukazuje, že platnost zmíněné teze o kulturních 

univerzáliích na veškeré lidstvo je zcela neopodstatněná, a poskytuje tak zásadní oporu 
                                                 
1 Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 20. 
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kulturnímu relativismu. Kulturní rysy považované za „univerzálie“ především vypovídají o 

kulturním vzorci, z něhož výpovědi o těchto univerzáliích pocházejí. Jestliže se s těmito 

výpověďmi setkáváme v západních textech, jde především o sebeprojekce jejich autorů, 

potažmo sebeprojekce kulturního vzorce, který tito autoři internalizovali. Budu proto také 

poukazovat na řečové figury – kulturní stylizace, které se vytrvale objevují v západních 

pramenech, a které dokládají tyto sebeprojekce dominantních prvků kulturních vzorců 

Západu. 

Termín „Zápaďané“ používám z toho důvodu, že o conquistě, Španělsku a 

indiánských kulturách této doby psala celá řada autorů, které obvykle spojuje původ ze 

„západního“ kulturního okruhu. Chápu, že leckdo by se mohl (oprávněně) pozastavovat nad 

pojmem „Západ“ a „Zápaďané“. Vzhledem k jeho problematičnosti jsem ho proto původně 

používal pouze v uvozovkách. Postupem času jsem na tento způsob rezignoval; koneckonců 

právě tento pojem, jemuž každý na „Západě“ rozumí, je vhodný pro označení toho kulturního 

universa, které se jeho pomocí identifikuje. Používání pojmů „Západ“ a „Zápaďané“ mojí 

osobou tak neskrývá jak určitý prvek ironie, tak oportunismu vzhledem ke skutečnosti, že 

každý čtenář má poměrně jasnou představu, co je to „Západ“ a kdo jsou „Zápaďané“. Ostatně 

např. J. Soustelle navrhl používat pojem „Zápaďan“ pro označení fází „západní civilizace“: 

„Sáhneme-li do terminologie prehistorie nebo archeologie, mohli bychom analogicky hovořit 

o ,Zápaďanovi III´, jako mluvíme o ,Teotihuacánci´, nebo ,Mínojci II´atd.“2 

Nebudu proto na tyto pojmy dále útočit, nýbrž je využiji pro své účely; koneckonců 

každý abstraktní pojem má tu slabinu, že jakmile začneme podrobně zkoumat, co tento pojem 

přesně vyznačuje, narazíme na řadu problémů. Je to však více omezení samotné abstrahující 

povahy jazyka, než jednotlivých pojmů – smiřme se tedy s tím a postupme dál s vědomím 

těchto nutných nedostatků. Kritický pozorovatel zabývající se conquistou si nemůže 

nepovšimnout určitých podobností mezi událostmi a sociální praxí oné doby a dneškem. 

Obraz chování Španělů v Americe, jak je zachycen v dobové i pozdější západní literatuře, 

neklamně ukazuje na určité dominantní prvky kulturního vzorce Západu. O kulturních 

vzorcích Franz Boaz správně poznamenal, že vykazují značnou stabilitu v čase: „Na rozdíl od 

změn v obsahu kultury se její konfigurace často vyznačuje pozoruhodnou stálostí.“3 O 

jednotlivých prvcích této konfigurace lze mluvit jako o kulturních trendech, což je termín, 

který lépe naznačuje historickou perspektivu.  

                                                 
2 Soustelle, J.: Čtvero sluncí. Praha 2000, str. 194. 
3 Franz Boaz v předmluvě k: Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 14.  
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Významné rysy těchto kulturních vzorců (nebo chceme-li, kulturní trendy) tak kromě 

toho, že zásadně ovlivňovaly běh světových dějin rovněž dalekosáhle ovlivňují i náš současný 

život. Historie tak poskytuje vhodný terén, v kterém vnímavý pozorovatel může nalézt 

momenty, které ho přimějí, aby se pokusil interpretovat kulturní jevy, a to nejen dob dávno 

minulých. Studiem odlišných sociálních forem se rovněž ukazuje nesamozřejmost té naší, což 

považuji za nejvýznamnější filosofický přínos sociální a historické antropologie.  

Pokud chceme porozumět kulturním jevům conquisty, musíme tedy věnovat v první 

řadě pozornost kulturním vzorcům společností, které zde přišly, obvykle velmi tragickým 

způsobem, do kontaktu. V tomto ohledu jde tedy o podobnou metodu, jakou použila Ruth 

Benedictová v knize Kulturní vzorce, v níž popsala „tři primitivní kmeny“, tj. konsenzuální 

Zuñie z amerického Jihozápadu, soutěživé Kwakiutly z amerického Severozápadu a 

paranoidní Melanésany z Dobu, jednoho z D´Entrecasteauxových ostrovů u východní Nové 

Guineje. Autorka ovšem nechtěla interpretovat nějaké konkrétní dějinné události, nýbrž na 

těchto příkladech poukázat na zásadní odlišnosti lidských kultur, které se psychologické 

rovině projevují utvářením určitého typu osobnosti, charakteristického pro danou kulturu.4 Má 

inspirace v metodě tedy pochází z antropologické školy amerického konfiguracionismu a 

výzkumů osobnosti a kultury. Při interpretaci conquisty jsem se proto rozhodl věnovat 

pozornost několika vybraným kulturním vzorcům společností, které jsou v této souvislosti 

nasnadě: Španělsku, Antilám, Aztékům v Mexiku, Inkům v andské oblasti. Kulturní vzorce 

společností v těchto prostorech zde budou stručně charakterizovány s ohledem na vybrané 

dominantní kulturní aspekty. Zároveň budou dominantní prvky těchto vzorců srovnávány a 

stavěny kontrastně proti sobě, aby vynikly jak analogie, tak protiklady. Cílem těchto 

komparací je poukázat právě na tyto analogie a kontrasty, aby se ukázaly určité významné 

rysy v kulturních vzorcích lidských společností. 

Někdo by mohl učinit velmi oprávněný dotaz, nakolik je možné podat stručný nástin 

nějaké kultury. E. Adamson Hoebel a Thomas Weawer v této souvislosti napsali, že „skutečná 

kultura je to, co si všichni členové společnosti myslí a co dělají v celkovém úhrnu svého žití. 

Skutečná kultura nicméně nemůže být nikým vnímána ve své úplnosti. Lze ji pouze částečně 

přijmout tak, jak je formulována do srozumitelných výrazů antropology, filozofy a 

spisovateli.“5 Čili, jak uvádějí titíž autoři, to, čím se v antropologii zabýváme není skutečná 

kultura, nýbrž kulturní konstrukt. Každý má pochopitelně své důvody, jakým způsobem se 

                                                 
4 Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999. 
5 Hoebel, E. A., Weaver, T.: Kultura a společnost. In: Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 
1996, str. 216. 
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tohoto úkolu ujme. Mým záměrem je interpretovat conquistu, čili dobývání, podmaňování, 

zotročování a vyhlazování, kterých se jedno lidské společenství dopouštělo před půl 

tisíciletím na mnoha jiných lidských společenstvích. Budu proto věnovat pozornost především 

těm kulturním rysům, na jejichž základě jsou tyto dějinné události vysvětlitelné: hodnotovým 

systémům, sociální struktuře, vztahu k moci a fenoménu násilí. 

 

Vražda dobyvatele říše Inků Francisca Pizarra podle kronikáře 

Huamana Pomy de Ayala. 

 

Obrazy, které před námi nechávají vyvstávat dobové 

prameny, nám poskytují poměrně jasná vodítka. Vidíme 

Kryštofa Kolumba, jak se vyloďuje na bahamském ostrůvku 

s královskou korouhví, doprovázen ozbrojenci a notářem, a jak 

vztyčuje kříž na znamení, že tuto objevenou zemi zabírá 

jménem svých křesťanských vládců za oceánem, aniž by přitom 

bral jakýkoli ohled na vůli těch, kdo tuto zemi už obývali. 

Vidíme Hernána Cortése, který prohlásil, že do Ameriky 

nepřišel proto, aby ryl půdu jako sedlák, ale aby získal zlato, a 

za tím účelem vraždil všude kam vkročil, a poté co zničil 

aztéckou říši a podrobil si domorodá společenství v Mexiku, 

obdržel za odměnu od svého krále a císaře Karla V. šlechtické tituly; podobný případ byl i 

dobyvatel Peru Francisco Pizarro, který však skonal rukama svých bývalých spolubojovníků, 

když se conquistadoři na troskách dobyté říše Inků mezi sebou porvali o kořist jako vzteklí 

psi. Vidíme antilské Tainy, jak přinášejí dary Španělům, a jak jsou jimi posléze zotročeni a 

vyvražďováni, a sami raději páchají kolektivní sebevraždy. Vidíme bojovné Aztéky, před 

jejichž terorem se v Mexiku třáslo hrůzou široké okolí, a vidíme Inky, jak plánovitě dobývají 

a podmaňují nová a nová území, zavádějí na nich svou přísnou správu, přesidlují 

obyvatelstvo, zavádějí jednotný jazyk, a bez pomoci písma, kola a tažných zvířat vytvářejí 

jakýsi předobraz moderního státu. Pokud neprohlásíme základní dobové prameny za fikce, 

musíme uznat, že jejich prostřednictvím můžeme identifikovat dominantní rysy těchto 

společností - viděno ovšem západníma očima, protože od tohoto pohledu se jako Zápaďané 

těžko můžeme odpoutat.   
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Vzhledem k tomu, že dotyčné společnosti 

jsou historické, a že tedy nejsou přístupné pří-

mému kulturně antropologickému zkoumání, 

emická perspektiva těchto kultur se ukrývá pře-

devším v dobových pramenech a jiných materiál-

ních artefaktech (např. výtvarných dílech). Musí-

me si tedy vystačit s tím, co máme, a z těchto 

údajů vystavět smysluplný obraz. Jako názorný 

příklad jak číst dobovou výpověď o kulturním vzorci Západu může posloužit rytina od 

Theodora de Bry, zachycující Kolumbovo přistání a první kontakt s Indiány (vlevo nahoře). 

Vznikla sice o sto let později, pomineme-li však detaily v módních doplňcích, můžeme spatřit 

některé dominantní aspekty daných kulturních vzorců: Kolumbus s vojáky ve zbroji a 

s korouhví reprezentují západní kulty násilí a moci. Indiáni přinášejí jako dary zlaté předměty, 

aby utvrdili přátelství s cizinci. Nahota domorodců zároveň představuje jeden ze základních 

atributů divošství či barbarství ( Theodor de Bry takto universálně zpodobňoval i domorodce 

v Mexiku a Peru, ačkoli např. pro Inky byla nahota symbolem divošství stejně jako pro 

Evropany). Opodál Španělé vztyčují kříž na výraz přivlastnění si tohoto území a jako symbol 

katolického křesťanství, které poslouží jako ideologická zástěrka k loupení a masakrům. 

Plachetnice v pozadí, stejně jako meče a muškety Španělů zastupují instrumentální prvky 

kulturních inovací rozšířených v tehdejší Evropě. Mnohé ze zde zachycených prvků lze 

považovat za kulturní idoly: zlato (reprezentované indiánskými dary, a sloužící na Západě 

jako materiální ekvivalent hodnoty), násilí (které reprezentují zbraně Zápaďanů), sociální 

hierarchie a moc (kterou vyjadřují honosně oblečený Kolumbus s korouhví v ruce na znamení 

vůdcovství, a za ním stojící vojáci), křesťanské náboženství (reprezentované křížem, 

sebeidentifikace s nadřazenou duchovní doktrínou, která Zápaďany ospravedlňuje, aby na jiná 

náboženství a potažmo celé kultury nahlíželi jako na méněcenné, a podle toho s nimi jednali), 

a technologie (reprezentovaná zbraněmi a loděmi).  

Conquistu můžeme z historického hlediska vnímat především na základě dvou druhů 

pramenů: 1. dobových, ať už pocházejí z pera dobyvatelů nebo domorodců a 2. pozdějších 

historických prací. Výsledný obraz této epochy v mysli současného badatele je tak mozaikou 

složenou z kamínků pocházejících z různých epoch, z pochopitelných důvodů však vesměs 

„západní“ provenience – koneckonců i práce domorodých autorů, a zejména domorodé 

výpovědi v západních textech jsou poznamenány koloritem dominantní kultury a jejích 

kulturních vzorců, s nimiž byli autoři těchto textů obeznámeni.  
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Co tedy z těchto zdrojů vyčteme? Především tyto texty vypovídají o svém autorovi, a 

tím pádem rovněž o určité společnosti, z níž autor vzešel, jak tento proces popisuje Ruth 

Benedictová: „Život jednotlivce je především nikdy nekončícím přizpůsobováním se vzorcům 

a standartům tradičně předávaným v jeho společenství. Od okamžiku, kdy se narodil, zvyky 

jeho komunity formují jeho prožívání a chování. Když začíná mluvit, je již produktem své 

kultury a až dospěje a bude schopen zapojit se do jejích aktivit, její zvyky již budou jeho zvyky, 

její přesvědčení jeho přesvědčením, a co bude pro ni nemožné, bude nemožné i pro něho.“6 

Tyto věty odhalují podmíněnost pozorovatelovy pozice, s níž se při interpretaci střetů kultur 

v době conquisty budeme neustále setkávat.  

Abychom odhalili dominantní prvky kulturního vzorce, ukrytého za textem, musíme 

tento text podrobit diskursivní analýze - inspirace v tomto případě pochází z postmoderního 

zájmu o jazyk a diskurs. Vždy je totiž třeba mít na paměti filosoficky triviální fakt, že nikdy 

nehledíme na skutečnost samu, nýbrž na obraz této skutečnosti, jejíž jsme součástí a kterou 

sami spoluvytváříme. Musíme tedy být mimořádně obezřetní, abychom se nestali 

nevědomými zajatci vlastní imaginace. Hermeneutickou metodou si můžeme uvědomovat svá 

vlastní omezení, a jejich reflexí vytvářet obraz skutečnosti, oproštěný od nejhrubších 

zkreslení. Jako přirovnání si lze představit astronoma, hledícího pomocí optického zařízení na 

vzdálené vesmírné objekty. Je zjevné, že na kvalitě dalekohledu závisí kvalita obrazu, který 

dostane pozorovatel – dokonalejší dalekohled produkuje dokonalejší obraz. Je to ovšem pouze 

obraz, nikoli skutečnost sama. Ta se může nacházet stovky, tisíce světelných let daleko. 

Hvězda, kterou dnes pozorujeme, mohla zaniknout před tisíci lety, přesto nám dalekohled 

podává relativně věrné svědectví o její podobě. Historik a antropolog se nachází v podobné 

situaci: hledí na kultury, které zanikly před dávnými věky, a jejich obraz před ním vyvstává 

v dalekohledu diskursivním. Kulturní dějiny totiž více než cokoli jiné jsou předmětem 

diskursů, ve kterých jsou zobrazovány; koneckonců i aktuální děje pozorujeme kulturní 

optikou a vypovídáme o nich v daných diskursech, takže i zde platí tentýž princip.  

Vycházím tedy z předpokladu, že lze v daném diskursu postihnout konkrétní rysy 

zkoumaných společností více či méně zkresleně, a to v závislosti na uvědomění si vlastních 

omezení - těchto vad antropologické optiky, jimž jsou podrobeni uživatelé daného diskursu, 

který konstituuje sociální realitu, a tím pádem i realitu dávno zaniklých kultur. Metodicky je 

proto třeba věnovat pozornost diskursu samému, neboť ten nám odhaluje z gnozeologického 

hlediska nejvýznamnější část oné reality, která je předmětem našeho bádání.  

                                                 
6 Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 18. 
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V diskursivním poli Západu 
 

 

Jazyk, v jehož labyrintu jsme lapeni stejně jako nebohý Minotaurus, nám poskytuje skrovné 

prostředky, abychom si tuto situaci našeho zajetí alespoň trochu ozřejmili a jednali v duchu 

stoické moudrosti, že svoboda je poznaná nutnost. Labyrintem filosofa, historika či 

antropologa je diskursivní pole. Pokud jde o vzdálenou historii, diskurs se zjevuje především 

v textech. Metodicky je třeba se tedy zabývat na prvním místě textem samým; až poté snad 

někde počne prosvítat matný obraz „reality“, kterou je třeba ovšem v první řadě považovat za 

představu utvořenou vědomím badatele v prostoru příslušného diskursivního pole. Nikdy jsem 

neviděl conquistadory „při práci“ a peruánské Indiány jsem měl zatím možnost pozorovat 

maximálně na náměstích českých měst, kde si provozováním folklorní hudby své domoviny 

přilepšovali ke svému vezdejšímu bytí; což mi pochopitelně o sociální praxi jejich inckých 

předků napovědělo pramálo. Mohu tedy jen doufat, že třeba taková Xerezova Pravdivá 

zpráva o dobytí Peru je opravdu pravdivá v tom smyslu, že vypovídá něco podstatného o 

smýšlení jejího autora jako reprezentanta své kultury a doby, a stejně tak i něco o kultuře 

poražených Inků. Diskursivní pole vždy nějakým způsobem odráží sociální praxi či jiné 

roviny reality, a samo o sobě není o nic méně reálné než kupříkladu akt, při němž po zuby 

ozbrojený conquistador vjede na válečném oři do houfu šokovaných Inků a začne je 

masakrovat hlava nehlava. Je sice zřejmé, že takový úkon působí o mnoho reálněji než jeho 

suchý popis v nějakém fasciklu, nicméně jak jedno tak druhé konstituují sociální realitu, jejíž 

hodnotu nelze vždy měřit intenzitou smyslových počitků. 

 Každé diskursivní pole obsahuje určité dominantní prvky – pojmy a jimi tvořené 

konstrukce. V diskursivním poli, ve kterém se zde pohybuji, a které je tak či onak produktem 

západního kulturního universa, budeme narážet na několik základních pojmů, metod či 

způsobů uvažování: jde o kulturní vzorce, analogie, komparace, univerzálie. Kromě toho si 

budu všímat rozličných metafor, které jsou produktem západních kulturních stylizací (což je 

specifický způsob, jakým každá určitá kultura zobrazuje realitu) a často se objevují v západní 

literatuře: jde opět o vzorce, a dále o mřížky, zrcadla, pyramidy a stroje. Fakt, že v současných 

obecně rozšířených diskursivních polích Západu převažují spíše metafory instrumentální 

povahy (tedy spíše mřížky a stroje, a nikoli třeba spirituální entity jako ďáblové a rozličné 

formy „Ducha“), je zřejmě důsledkem proměny mentalit (čili převahy literární mentality nad 

mentalitou archaickou) v procesu, který Max Weber nazval „odkouzlení světa“ a Edward J. 

Dijksterhuis „mechanizace obrazu světa“. 



 11 

Pojem kulturní vzorce, o kterém se zde v první řadě řeč, jsem si vypůjčil od Ruth 

Benedictové z její stejnojmenné práce, podle níž „pro každou kulturu je charakteristická 

preference určitých typických obyčejů, mravů, zvyků, norem a hodnot, jedním slovem určitých 

kulturních vzorů.“1 Výraz „vzorec“ vztažený na kulturu mi připadá smysluplný jako určitá 

metafora faktu, že kultury se mohou lišit stejně jako složité ornamenty kupříkladu na textilu 

(v tomto smyslu také např. hovoří Ernst Robert Curtius o pojmu pattern, který zdomácněl 

v anglické literární kritice: jde o „vzorek, do kterého je tkán nebo vázán koberec.“)2 

Kategorie volby klíčového pojmu je tak z mé strany převážně estetická, což ovšem nemusí být 

nijak přitěžující vzhledem k okolnosti, že u volby slovníku je to vcelku běžným jevem i 

v akademickém světě. Ostatně sama Benedictová vycházela z podobného pojetí: základní tezi 

její práce tvoří předpoklad, že „každá kultura představuje systém vzorů, které jsou 

integrovány kolem jedné dominantní konfigurace, jež kultuře vtiskuje její jedinečnou a 

neopakovatelnou podobu. Z tohoto hlediska je možné srovnat konfigurace s motivem nebo 

slohem, který dominuje například v umění. Podobně jako umělecký sloh je schopen vtisknout 

kulturním prvkům osobitou logiku, řád a organizaci, tvoří také kultura díky konfiguraci 

jedinečný celek, který zahrnuje své vlastní cíle, směry a motivy, kolem nichž se koncentrují a 

kterým jsou přizpůsobeny všechny stavební prvky systému.“3 

Koncept kulturních vzorců už vyšel z antropologické módy před více než půlstoletím, 

má však podle mého názoru některé nezanedbatelné přednosti. Předně jde o srozumitelný a 

názorný model, mimo jiné i svou metaforikou – schopnost člověka myslet pomocí obrazů je 

totiž všeobecně mnohem větší než jeho schopnost rozplétat složité abstraktní pojmové 

konstrukce (proto zde budu programově užívat metaforické termíny). Při vědomí, že jde 

koneckonců jen o pomocný pojmový model, může být koncept kulturních vzorců stejně 

užitečný jako koncept mentalit, jak byl užíván ve škole Annales. Jestliže koncept kolektivních 

mentalit nám umožňuje uchopit fakt, že lidé v jisté epoše, kupříkladu ve středověku či raném 

novověku, od krále až po negramotného sedláka sdíleli určitý soubor mentálních stereotypů 

(jako byla např. víra v bizarní magické praktiky či ďábelské rejdy), pak koncept kulturních 

vzorců nám umožňuje uchopit skutečnost, že lidé v téže epoše od krále až po posledního 

mezkaře sdíleli určitý specifický soubor norem, projevující se v myšlení, imaginaci a 

sociálním jednání, typický pro danou společnost. 

                                                 
1 Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, str. 105. 
2 Curtius, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998, str. 420. 
3 Tamtéž, str. 103. 
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Navzdory nutné abstrakci je proto koncepce kulturních vzorců užitečná při interpretaci 

takových fenoménů, jako byla právě conquista, poněvadž kolize rozdílných společností, k níž 

tehdy došlo, odhalila diametrální odlišnost těchto společností, a zároveň s tím fakt, že určité 

normy myšlení a chování byly natolik rozšířené v dané společnosti, že to mělo zcela fatální 

důsledky pro jiné společnosti. Ukázky rozličných kulturních vzorců, jejich analogií či naopak 

kontrastních podob mají v tomto modelu sloužit porozumění klíčovým kulturním jevům 

v dějinách: kolizím kultur s jejich často tragickými následky a faktu, že některé kultury 

přežily a prosperují, zatímco jiné bez stopy zanikly. 

Vezmeme-li za příklad pozdně středověké Španělsko, pak obecnými kulturními 

normami byla touha po privilegovaném společenském statutu a moci, a potažmo po zlatě jako 

materiálním prostředku, jak dosáhnout těchto cílů. Důsledkem těchto kulturních determinací 

byla ziskuchtivost, a rovněž násilí jako rozšířený způsob chování, jak dosáhnout oněch 

kulturně definovaných cílů, které lze plným právem nazvat kulturní idoly. Tyto obecně 

rozšířené normy, typické pro danou společnost lze spolehlivě vystopovat v dobových 

pramenech. Proslulý kritik conquisty Bartolomé de las Casas kupříkladu napsal v obžalobě 

většiny svých krajanů, které vinil z genocidy amerických domorodců: „…všichni, jak malí tak 

velcí, jak mocní tak osoby nízkého stavu, jedni více, jedni méně, ti veřejně a otevřeně, oni 

tajně a skrytě, jsou oddáni loupeži a pod záminkou, že Králi slouží, Boha urážejí a krále 

okrádají a ničí.“4 Františkánský mnich Toribio, přezdívaný mexickými Indiány Motolinía 

zase napsal: „Kdyby se někdo ptal, jaká byla příčina všech těchto nepravostí, odpověděl bych: 

ziskuchtivost, touha nashromáždit ve prospěch kdovíkoho v truhle několik prutů zlata.“5 

Tyto výpovědi pak můžeme konfrontovat s jinými údaji, které poskytují obory jako 

archeologie, demografie, etnografie, či antropologie. Ty nám pak například ukazují, že na 

Antilách nezůstali žádní Indiáni, že počet domorodých obyvatel ve španělské Americe 

v následujícím století po conquistě všeobecně rapidně poklesl, a že do Ameriky byli brutálním 

způsobem importováni černí Afričané, aby nahradili vyhubené Indiány. Komparace jiných 

nativních kultur (která se dočkala problematického štěstí být zkoumána antropologií) s údaji o 

vymřelých indiánských etnicích v dobových pramenech nám umožňuje rekonstruovat 

antropologický portrét a emický průhled do života oněch vymizelých společenství, a 

komparace společenských institucí domorodců se společenskými institucemi dobyvatelů nám 

umožňují porozumět hloubce tragédie, do níž byli jedni uvrženi druhými. 

                                                 
4 Tamtéž, str. 107. 
5 Citace in: Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 168. 
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 Je zjevné, že pojem „kulturní vzorec“ reprezentuje vždy určitou mřížku, která 

zobrazuje vybrané aspekty dané kultury, přičemž tím, kdo tyto parametry zobrazení vybírá, je 

autor, a potažmo společnost či spíše některá její složka, ze které autor pochází, poněvadž lze 

s dobrou vírou předpokládat, že autor si své postoje nevytvořil ve vzduchoprázdnu. Budeme-li 

zde tedy hovořit o kulturních vzorcích, půjde v první řadě o pohyb v diskursivních polích, 

v kterých se zobrazují určitá dominantní témata. Mě osobně zajímají především následující 

témata: diversita kulturních vzorců, jak se projevuje v hodnotových systémech, kulturních 

stylizacích, sociální hierarchii, vztahu k moci a fenoménu násilí. 

Pojem mřížky může skrývat více významů. Jedné noci během vánočních svátků roku 

2007 jsem měl sen s několika zajímavými symbolickými prvky, na jehož konci jsem viděl 

symbolické zobrazení lidských kultur jako mřížky – každá kultura se skládala z několika 

různých mřížek, které dohromady vytvářely metastrukturu kultury, a opět několik těchto 

kulturních „mřížek“ vytvářelo další „metamřížku“, kterou by snad bylo možné považovat za 

strukturu určité kulturní skupiny nebo možná celého lidstva. Ony mřížky, chápané jako 

antropologický model, nejsou pochopitelně pasivními strukturami, nýbrž systémy se 

schopností evoluce a adaptace. Vlákna v každé takové mřížce lze považovat za určitý aspekt 

či složku daného celku. Soudržnost celku je dána vzájemnou propojeností různých „vláken“; 

pokud některé z těchto vláken z nějakého důvodu bude oslabeno nebo zmizí, záleží na 

celkové skladbě mřížky a jejích mechanismech, zda celá struktura přetrvá, čili se adaptuje ve 

změněných podmínkách, nebo zda zanikne.  

Za takové klíčové vlákno lze považovat například strategii reprodukce. V této 

souvislosti lze zmínit debatu o infanticidě u Eskymáků - konkrétně se jedná o zabíjení 

novorozených holčiček, o kterém zpravuje řada etnografů (včetně F. Boase a K. Rassmusena). 

Carmel Schrire a William Lee Steiger však za pomoci počítačové simulace ukázali, že 

infanticida u eskymáckých populací musela být spíše jen okrajovým, zanedbatelným jevem – 

pokud by byla vyšší než 8%, došlo by k postupnému, leč jistému vymření dané populace.6  Je 

zřejmé, že jestliže by vlákno představující v daném modelu strategii reprodukce bylo jen 

poměrně nepatrně oslabeno, mělo by to zcela fatální následky. V případě conquisty došlo u 

většiny indiánských kultur v důsledku příchodu Evropanů k oslabení či zničení hned několika 

klíčových vláken kulturních mřížek, což vedlo obvykle k naprostému vymizení, či alespoň 

radikální proměně zasažených kultur. 

                                                 
6 Schrire, C., Steiger, W. L.: A matter of life and death: An investigation into the practice of female infanticide in 
Arctic, In: Man, New Series, Vol. 9, No. 2 (Jun., 1974), str. 175. 
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Abychom takové kulturní mřížce porozuměli, musíme zkoumat její jednotlivé prvky, 

stejně jako způsob, jakým spolu tyto prvky souvisejí, jak na sebe vzájemně působí a vytvářejí 

strukturu vyššího řádu. K tomu slouží kulturní komparace. Ti, kdo se zabývali kulturami 

Nového světa, byli vždy v pokušení vzájemně je porovnávat či přirovnávat je ke kulturám 

Starého světa. Amerikanista Victor W. von Hagen zmiňuje časté přirovnávání Inků 

k Římanům.7 Autor klasických děl o dějinách dobytí Mexika a Peru William Hickling 

Prescott komparacemi nešetřil a např. v popisu incké říše konstatoval: „Architektonické 

památky Číny, Hindustánu nebo Střední Ameriky vesměs dokládají období nezralé, v němž 

představivost dosud není ukázněna vědomostmi a která svými nejlepšími výsledky prozrazuje 

pouze nezvládnutou touhu kráse, znak polocivilizovaného národa.“8 Dnešní čtenář může 

snadno nabýt dojmu, že tyto komparace vypovídají možná více o Prescottově době a jeho 

vlastní kultuře než o kulturách, o nichž autor pojednával ve svých dílech – a je velmi 

pravděpodobné, že podobný osud kulturních komparací je všeobecný. 

Na otázku k čemu jsou takové kulturní komparace vlastně dobré, lze odpovědět 

následujícím příměrem: představme si cizí kulturu jako jakési zrcadlo (což je rozšířená 

kulturní stylizace). Zrcadlo ovšem nikoli ideální, nýbrž všelijak zakřivené. Badatel, který 

vstoupí na pole kulturních komparací se pak snadno může cítit jako návštěvník v zrcadlové 

síni na Petříně. Jak tam, tak v antropologickém zkoumání musí mít především na paměti, že to 

co v prvé řadě vidí, je pokroucený obraz sebe samého. Tento počitek je vyvolán souhrou jeho 

vlastního postoje a reflexe, kterou mu poskytuje sama odlišná kultura. Nicméně za často 

bizarními, nebo naopak fádními odrazy se skrývá hmatatelná realita diváka i zrcadla. 

Antropologie jako zrcadlová komnata Západu proto může představovat dobrou příležitost 

prozkoumat jak sebe sama, tak konstrukci oněch často zvláštních a cizorodých zrcadel, jejichž 

soubor se bohužel pro historiky a antropology v průběhu dějin velmi ztenčil.  

Tomu, kdo hledí do takového antropologického zrcadla nezřídka připadá, že něco 

podobného už někdy viděl – a takto vznikají v mysli pozorovatele analogie. Myšlení 

v analogiích je zřejmě jakási lidská univerzálie, a pro nás je naprosto přirozené, že neznámé 

interpretujeme pomocí už známého, a vytváříme tak určité kategorie. Realita analogií stejně 

jako klasifikačních kategorií je pochopitelně problematická, ale je možná lepší se s tímto 

rysem lidského myšlení smířit a hledat souvislosti, které mohou být užitečné, než se ve snaze 

po konzervaci jedinečného uchýlit k intelektuálnímu atomismu.  

                                                 
7 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 21. 
8 Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Peru. Praha 1980, str. 74. 
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Jestliže zde k označení podobností různých kulturních vzorců a jevů, produkovaných 

těmito vzorci používám výraz analogie, vycházím z jeho slovníkové definice: analogie je 

„obdoba objektů na základě podobných příznaků nebo některých společných charakteristik. 

(...) V moderní logice jsou úsudky z analogie považovány za druh induktivních úsudků. 

Analogie má velký význam heuristický, nestanoví však totožnost ve všech vztazích.“9 Analogie 

mezi kulturními vzorci mohou být původu genetického, mohou být však pochopitelně i stejné 

povahy jako analogie biologické. Stejně jako mohou vznikat podobné orgány u geneticky 

vzdálených živočichů obývajících stejné prostředí (křídla u netopýrů a ptáků, ploutve u ryb a 

kytovců), mohou vznikat podobné kulturní rysy nezávisle na sobě u různých společností. 

V hierarchických společnostech může jít o analogii sociálního rozvrstvení sahajícího od 

žebráků na pokraji smrti hladem až po vládnoucí elitu tonoucí v přepychu – to je případ 

aztéckého Mexika a raně novověké Evropy. Kult násilí a moci je analogie běžná v tomtéž 

druhu společností. Nebo naopak nepřítomnost organizovaného násilí je analogie, kterou 

mohou sdílet jednoduché lovecko-sběračské společnosti: např. kalifornští Indiáni nebo Inuité. 

V duchu blízkém pojetí konfiguracionalistů nahlížel kupříkladu francouzský etnolog 

Jacques Soustelle na porovnávání indiánských kultur Mexika: „Stěžejní témata aztécké a 

mayské civilizace, témata kultury otomíské a lakandonské můžeme srovnávat s důrazem na 

analogie, jež je sbližují, nebo na protiklady, které je dělí: tak před námi vyvstává 

„fyziognomie“ civilizace nebo kultury, která je často stejně výrazná a stěží definovatelná jako 

fyziognomie nějaké osoby nebo styl určitého období v malířství či sochařství. Tehdy má 

etnolog blíže ke kritikovi umění než k „vědci“ v obvyklém smyslu slova, neboť jeho úkol 

spočívá ve zhodnocení kvalitativních obměn, které se nedají znázornit ani změřit.“10 Jak autor 

naznačuje, používání analogií při interpretaci kultur není příliš exaktní metodou. Nedostatek 

exaktnosti je však zřejmě nutným rysem humanitních disciplín. Soustelle se domníval, že se 

tyto vědy nyní nacházejí asi na takové úrovni, na níž byla fyzika u starých Řeků, z čehož by 

mohlo plynout, že jednou bude nějaká budoucí antropologie či sociologie tam, kde je dnes 

fyzika či chemie. Já podobný optimismus nesdílím, stejně jako Soustellovo přesvědčení, že 

sociální inženýři by byli schopni úspěšně řešit problémy společnosti, pokud by dostali 

náležitou podporu od ignorantského státu. Nicméně považuji za užitečné zamýšlet se nad 

kulturami a jejich specifickými rysy a používat k tomu byť i neexaktní metody. Kupříkladu 

takový Nietzsche byl koneckonců také jen kritikem umění (k němuž Soustelle přirovnává 

antropologa) a přesto zanechal v „duchu Západu“ výraznější stopu než lecjaký exaktní vědec.  

                                                 
9 Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie. Praha 1984, str. 147. 
10 Soustelle, J.: Čtvero sluncí. Praha 2000, str. 155. 
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Potíže s odcizením  

 

 

...jsme produkty dřívějších pokolení, jsme také produkty jejich poblouznění, vášní a omylů, ba 

zločinů; není možné se z tohoto řetězu vyvázat. Jestliže tato poblouznění odsuzujeme a 

domníváme se, že jsme jich prosti, není tím zrušen fakt, že z nich pocházíme.  

 

Friedrich Nietzsche: O užitku a škodlivosti historie pro život 

 

 

Analogie v mentalitách středověké a raně novověké Evropy a předkolumbovské 

Ameriky jsou srozumitelné, stejně jako naše vlastní vzdálenost od těchto světů.1 Zabýváme-li 

se tedy mentalitami, nečiní nám zvláštní problém zaujmout vůči oněm kulturám „odcizený“ 

postoj, který je předpokladem, abychom se vyvarovali hříchu identifikace, a aby se nám tyto 

kultury jevily v kritické perspektivě. Ohledně kulturních vzorců jde rovněž o nalezení pozice 

„odcizeného“ pozorovatele, což je však v případě raně novověké Evropy nemalý problém, 

vzhledem k již uvedené vlastnosti kulturních vzorců, kterou je poměrná stálost v čase. To pro 

nás prakticky znamená, že kulturní vzorce raně novověké Evropy, respektive určité prvky 

těchto vzorců jsou stále součástí kulturních vzorců soudobých západních společností.  

Tato genetická příbuznost kulturních vzorců v současné společnosti a raně 

novověkých společnostech pochopitelně taktéž svádí k identifikaci. Tu je Las Casasův popis, 

jak dobyvatelé Kolumbie mučili vládce Bogoty s cílem zjistit, kde se nachází „zlatý dům“: 

„Potom tyran kázal, aby Bogotá byl přiveden před něho jako před soudce, a tak obeslali a 

před právo přivedli největšího krále veškeré končiny: tyran vynáší rozsudek, aby byl dán na 

mučení, pak-li zlatý dům nedá. I mučí skřipcem, na břich mu lijíce vřící lůj, nohy ke kůlu 

připoutané zatěžují řetězy, k jinému kůlu krk přivazují, a zatím dva muži drží jeho paže, 

přikládají k nohám oheň; a tyran čas od času přicházeje, hrozí mu pomalou smrtí na mučení, 

pak-li nedá zlatý dům. A tak řečeného pána trápením utratili.“2 Jestliže čteme, že con-

quistadoři mučili Indiány tím, že jim pálili nohy v ohni, aby z nich vyzvěděli informace o 

ukrytých pokladech, pak toto chování je mnohým příslušníkům soudobých západních 

společností přinejmenším principiálně blízké, ačkoli dnes výheň, vroucí olej a další rekvizity 

16. století nahradil elektrický proud a drogy „pravdy“, popřípadě hlasitá rocková hudba, 
                                                 
1 viz Kozina, V.: O blízkosti světů. Bakalářská diplomní práce, FHS, 2006. 
2 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 97-98. 
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pouštěná 24 hodin denně, kterou častovali 

příslušníci americké armády své muslimské 

vězně, jak jsme se mohli dovědět v nedávné 

době. Každý současník může zpytovat sám 

sebe, nakolik mu podobné jednání na 

základě výše uvedených motivů přijde 

srozumitelné a samozřejmé.  

 

Poprava inky Atahualpy garotou 

 

Výrok Franze Boase o stálosti kulturních vzorců v čase se týká bohužel i těch stránek 

kultury, o nichž bychom raději nechtěli nic vědět. Kruté tresty (zejména takové jako 

upalování a mrzačení) sice vhodně navozují žádaný pocit odcizení, avšak koneckonců také 

nejsou pouze doménou středověku a raného novověku, jakkoli hrůzně a bizarně dnes mohou 

působit. Málokterá kniha o říši Inků či conquistě opomene zmínit způsob, jakým sešel ze 

světa 15. srpna roku 1533 třináctý a poslední předšpanělský inka Atahualpa, odsouzený k  

smrti Franciscem Pizarrem, který se zmocnil jeho říše.3 Šlo o středověkou metodu garrote vil, 

tedy zvláštní způsob uškrcení, který se provozoval na Iberském poloostrově. O této metodě 

napsal M. Monestier v knize Historie trestu smrti (Peines de mort, 1994): „Garota znamená 

pro zardoušení tolik co gilotina pro stětí, neboť jde o použití jakési 

,ruční mechanizace´ sloužící k usmrcení oběti.“4 Její popis a vyobrazení 

v současném čtenáři snadno mohou vyvolat pocit mrazení v zádech, 

vyvolaný letmým dotekem středověku. Avšak ještě v roce 1974 nechal 

frankistický režim ve Španělsku tímto způsobem popravit anarchistu 

jménem Salvator Puig Antich z hnutí Movimiento iberico de liberacion.5  

 

Moderní verze garoty 

 

Pravda, v onom případě šlo o značně vylepšenou verzi garoty. 

Toto moderní zařízení se sestávalo z židle a mechanismu umístěného za 

ní, který obsahoval tenké ostří. V momentě utažení šroubu toto ostří 

                                                 
3 Hemming, J.: Dobytí říše Inků. Praha 1977, str. 64. 
4 Monestier, M.: Historie trestu smrti. Praha 2001, str. 179. 
5 Tamtéž, str. 183. 
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přeťalo odsouzenci míchu, čímž odpadly všechny nehumánní průvodní jevy původní garoty.6 

Šlo o zlepšovák bezpochyby srovnatelný s vynálezem gilotiny, která ve své době – 

osvícenství - taktéž představovala značný pokrok a byla proto v zásadě právem chválena coby 

filantropický přístroj na oddělování lidských hlav od trupu. „Právo útrpné, věšení, lámání 

kolem, čtvrcení, stínání mečem, to všechno bylo dědictví despotické, tmářské minulosti, 

zatímco gilotina, ta zazářila jako materializace ,nových myšlenek´ na poli justice, zrozená ze 

studia humanistických principů a mravů.“7 Komu to přijde cynické, nechť se začte do 

dochovaných popisů zpackaných poprav mečem.8 Moderní garota i gilotina jsou tak navzdory 

svému pochmurnému účelu dokladem postupující humanizace jakožto ideálu „Západu“, 

stejně jako jím jsou inteligentní bomby, zasahující s chirurgickou přesností na ožehavých 

místech planety a všude tam, kde je třeba intervenovat v zájmu oné rozporuplné humanity, 

v jejímž jménu byly tyto artefakty sestrojeny a aplikovány. Humanizaci tak lze zároveň 

chápat jako výraz specifické dynamiky západních kulturních vzorců, se zachováním 

dominantních kulturních prvků, kterými jsou moc, násilí a destruktivita. Příběh garoty je 

výmluvným příkladem jak stálosti, tak specifické dynamiky kulturního vzorce jedné západní 

společnosti v čase, neboť dokládá dominantní trendy v chování a myšlení, které se zároveň 

hmotně zrcadlí v příslušných artefaktech. 

Pokud se nám podaří oprostit se od svodu identifikace a začneme nahlížet raně 

novověkou Evropu antropologicky a zkoumat její kulturní vzorce, co uvidíme, se zřetelem k 

pohledu prvních Evropanů na Indiány? Evropu obývaly na prahu „novověku“ společnosti 

charakterizované hierarchickou strukturou, uctívající moc a násilí jako atribut moci, stejně 

jako prostředek, jak dosáhnout kulturně definovaných cílů. Vzorce chování s prvky kultu 

moci a násilí internalizovali v různé míře, leč zcela nutně všichni členové těchto společností. 

Dokonce i takový kritik conquisty a všech krutých praktik, které provozovali Španělé vůči 

Indiánům – Bartolomé de las Casas – byl nevyhnutelně poznamenám kulturním vzorcem své 

společnosti. V předmluvě ke knize O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva 

nejstručnější, věnované španělskému králi Filipu II. Las Casas píše: „Vzhledem k ohavné 

nespravedlnosti, která páchána jest na nevinných oněch lidech, kteří bez práva a z žádného 

důvodu, jen pro lakotu a hrabivost mučeni a týráni jsou, račiž Vaše Milost Jeho Veličenstvo 

uprositi a přemluviti, aby odmítlo žádosti tak škodlivé a opovržení hodné; a aby naopak o 

takovýchto pekelných návrzích věčné mlčení uložilo pod tresty tak hroznými, že by už nikdo 

                                                 
6 Tamtéž. 
7 Tamtéž, str. 250. 
8 Tamtéž, str. 234-240. 
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ani zmíniti se o nich neodvážil.“9 Povšimněme si, že mučení a týrání se připouští, ovšem 

podle práva a řádného důvodu, a jako lék je doporučován teror strachu, byť za bohulibým 

účelem. 

Nic naplat, i takový apoštol lidskosti jako Las Casas, byl jen „dítětem svého věku“ a 

„obětí prostředí“, jak se těmito rozšířenými frázemi opisuje fenomén internalizace kulturních 

vzorců. Michel de Montaigne, o jehož humanismu nikdo nepochybuje, a který kritizoval kruté 

tresty své doby, píše v eseji O krutosti: „Radil bych, aby se ony odstrašující příklady krutosti, 

jimiž má být lid udržován na uzdě povinností, dály na pouhých mrtvolách zločinců: pohled na 

to, jak je jim odpírán hrob v zemi, jak jsou vařeny v kotli nebo čtvrceny, by ohromil zrak davu 

téměř stejnou měrou jako obraz trestů, které jsou před očima lidí vykonávány na živých…“ 10 

Ejhle humanista! Odhlédnuto od vlastní chronocentrické pozice je však třeba konstatovat, že 

humanismus je také jen kulturní jev, podléhající proměnám v časoprostorových souřadnicích, 

a nikoli cosi s nadčasovou universální bytností; podobně je na tom třeba také demokracie a 

další fenomény, v jejichž metafyzickou podstatu by mnozí chtěli věřit. Humanistický posun 

od čtvrcení a vaření živých lidí ke čtvrcení a vaření mrtvol je tedy „pokrok“ – měřeno ovšem 

proklamovanými hodnotami Západu v současném věku. 

Nikdo nemůže vyskočit z kategorií své kultury a tak podobných příkladů ve 

středověku a raném novověku bychom nalezli bezpočet, bez ohledu na přídomky, kterými 

jsou okrášleni všichni, kdo si vysloužili jakýkoli pozitivní statut, a to z hlediska jakékoli 

ideologie. Například svatý Ludvík Francouzský, král proslavený svými křižáckými 

eskapádami vyprávěl Joinvillovi o debatě mezi kleriky a židy v klášteře v Cluny, což se 

svatému Ludvíkovi pranic nelíbilo: „Král dodal: Proto nikdo, není-li dobrým klerikem, nemá 

s nimi disputovat; pokud jde o laiky, když slyší hanobit křesťanský zákon, nemají jej hájit 

jinak, že vrazí meč do břicha až po sám jilec.“11 Doporučení hodné světce 13. století, který 

rovněž schvaloval upalování homosexuálů, neboť jejich „hříchy“ považoval za rovné 

kacířství.12 O tomto muži současný Slovník svatých, jehož autorem je Donald Attwater, praví: 

„Byl zbožný, ale ne pobožnůstkářský, soudil milosrdně (…) cítil odpor k hrubým výrazům a 

kletbám a nejenže je sám nepoužíval, ale je netrpěl ani u ostatních (…) Byl zosobněným 

ideálem středověkého křesťanského vládce a jeho nárok na svatost může být charakterizován 

jediným slovem: bezúhonnost.“13  Hlavně, že neklel! 

                                                 
9 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 209-210. 
10 Montaigne, M. de: Eseje. Praha 1995, str. 262. 
11 Le Goff, J.: Kultura středověké kultury. Praha 1991, str. 302. 
12 Monestier, M.: Historie trestu smrti. Praha 2001, str. 107. 
13 Attwater, D.: Slovník svatých. Vimperk / Rudná u Prahy 1993, str. 252. 
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Mým záměrem ovšem není dělit si samoúčelnou legraci z katolických světců nebo 

humanistických filosofů, jako poukázat na nutnou svázanost kohokoli s kulturními vzorci 

společnosti, v níž se daný jedinec pohyboval a jejíž vzorce internalizoval. Tento fenomén lze 

dobře interpretovat pomocí modelu, který předložil americký antropolog Ralph Linton, a který 

operuje pojmem základní osobnost (basic personality), což je „všemi sdílené osobnostní 

jádro, které zrcadlí typické vlastnosti a podstatné hodnoty dané kultury.“14 Což platí jak o Las 

Casasovi, Montaigneovi či Ludvíku Svatém, tak o pozdějších, i zcela současných autorech, 

kteří pojednávají o příslušných epochách, např. o již výše uvedeném Donaldu Attwaterovi, 

pro nějž je zachovávání určitých způsobů (třeba korektního verbálního projevu) dostatečným 

atributem svatosti, zatímco prvky toho nejbrutálnějšího násilí v osobě světce nejsou buď na 

překážku (v souladu s kulturními vzorci západních společností, v nichž násilí zaujímá čestnou 

pozici), anebo jsou tyto nežádoucí podrobnosti cudně zamlčeny, pokud se obraz daného násilí 

v příslušném diskursivním poli již příliš vymyká přípustné „dávce zobrazení“.   

Následující příklad ukazuje spjatost západních dějepisců s kulturními vzorci vlastní 

společnosti a způsob, jak toto sepjetí zásadně ovlivňovalo jejich vnímání kulturních dějin. 

Hned první věta v předmluvě klasického díla Dějiny dobytí Peru (The Conquest of Peru) od 

Williama Hicklinga Prescotta představuje ukázkový vzorek pro analýzu kulturního vzorce 

„Západu“: „Zajisté nejskvělejší kapitoly španělských výbojů v Novém světě jsou dějiny dobytí 

Mexika a Peru – oněch dvou států, které i při velké rozlehlosti říše měly pokročilou 

společenskou soustavu a značně vysokou civilizační úroveň.“15 Prescott sice za motto své 

knihy zvolil dva citáty: z Claudiana („Majetek snášel a kupil a krádeže celého světa shltával 

jediný dům“) a Lope de Vegy („Pod záminkou náboženství hledají stříbro a zlato ukrytého 

pokladu“)16, týkajících se pokryteckých loupežných motivací Španělů vyvracejících indiánské 

kultury, leč to mu nebrání, aby vzápětí nenazval zničení mexických a andských kultur 

„nejskvělejšími kapitolami historie španělských výbojů“ – příznačná schizofrenie. Richard 

Halliburton, kterého Prescottovy Dějiny dobytí Mexika zlákaly k dobrodružné návštěvě této 

země zase napsal ve své knize Za novými světy (New Worlds to Conquer, 1929) o Cortésově 

vyvrácení aztécké říše: „Jeho hrdinský čin je jedinečný a vepsal se do vojenských análů 

Španělska zlatým písmem.“17 Z hlediska vojenské historie je takové hodnocení nepochybně 

namístě; humanistické hledisko jde ovšem při takovém nazírání pochopitelně stranou. 

                                                 
14 Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, str. 127. 
15 Prescott, W. H. : Dějiny dobytí Peru. Praha 1980, str. 9. 
16 Tamtéž, str. 7. 
17 Halliburton, R.: Za novými světy, Praha 1970, str. 13. 
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Jak by však bylo možné se ubránit obdivu násilných činů conquistadorů, když principy 

násilí jsou nedílnou komponentou „západních“ kulturních vzorců? Současná média jako 

mocný zdroj reprodukce vzorců chování chrlí bezpočet kulturních hrdinů, kteří představují jen 

nespočetné variace na typy Kolumba, Cortése a Pizarra. Prescottova rétorika sice za 

posledních sto let již vyšla z módy, ale asi málokdo by při poctivé sebeanalýze nepřiznal, že 

ony dávné eskapády doprovázené krutostmi gigantických rozměrů mu ať už více či méně 

zjevně imponují. 

Vraťme se k Prescottovu citátu - vzápětí po ódě na násilí následuje etnocentrismus: 

impéria Aztéků a Inků jsou charakterizována „pokročilou společenskou soustavou a vysokou 

civilizační úrovní.“ Jak by také ne: „Aztécká konfederace si podmaňovala cizí kmeny proto, 

aby je oloupila, zavázala k placení daní a k dodávání otroků pro krvavé náboženské oběti.“18, 

jak říká dobově marxisticky korektní charakteristika v předmluvě k českému vydání 

Prescottových Dějin dobytí Mexika. Nelze se sice ubránit dojmu z projekce sebe sama touto 

charakteristikou do cizorodé kultury, lze se však na základě dobrých důvodů domnívat, že 

současní Zápaďané pociťují oprávněné sympatie ke zřízení starých Mexičanů, stejně jako je 

pociťoval před čtyřmi sty lety Cortés a jeho soldateska, od nichž se zachovalo mnoho 

vzletných výroků o Aztécích. A to navzdory faktu, že autoři oněch uznalých výroků uvrhli ty, 

kdo byli objekty jejich obdivu, do hrůz, které jsou pro naprostou většinu současných 

Zápaďanů mimo rámec jejich nejbujnější představivosti; výjimku představují snad jen ti, kdo 

se osobně zúčastnili těch několika z posledních vojenských dobrodružství Západu, jež byla 

ostatním naservírována v esteticky úhledné podobě akčních televizních zpravodajství. 

Pokud se zde opírám do slovníků uvedených autorů a ducha celých diskurzů, nechci 

vzbudit dojem, že zlo pochází z pojmů a diskurzů (ačkoli to vždy není vyloučeno). Kritikou 

dnešního užívání pojmu „civilizace“ a jeho protikladů v pojmech „barbarství“ či „divošství“ 

se stěží docílí toho, aby byl tento termín zrušen či nahrazen něčím méně hodnotově 

zatíženým. Tato pojmová reforma by rovněž asi změnila pramálo na údělu těch, kdo by takto 

byli zařazeni do nově pojmenovaných kategorií (což trochu připomíná utopickou snahu, že 

když někoho naučíme mluvit slušně, bude se tak dotyčný i chovat). Tyto pojmy vyplývají 

koneckonců z hierarchické struktury současného Západu a jeho hodnotového vzorce, takže by 

bylo před takovou revizí slovníku nejprve třeba zrušit tento kulturní vzorec samotný. 

Když zalistujeme v dílech klasiků humanitních disciplín, najdeme mnoho příkladů, jak 

zásadně byli tito autoři ovlivněni kategoriemi takto zasaženého diskursu. Třeba významný 

                                                 
18 Loukotka, Č., Nahodil, O., předmluva in: Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Mexika. Praha 1964, str. 31. 
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francouzský etnolog Jacques Soustelle považoval pojem „civilizace“ za natolik klíčový, že 

pro veškeré lidské společnosti měl jen dvě základní kategorie: „kultura“ a „civilizace“. 

Kupříkladu takoví kočovní lovci a sběrači jako byli mexičtí Chichimekové spadají pod pojem 

„kultura“, zatímco Aztékové nebo Mayové náleží bezpečně pod pojem „civilizace“. 

Historická a antropologická věda „Západu“ se zřejmě bez takového pojmu neumí obejít. 

V tom případě je možné prostě chápat tento termín tak, jak jej střízlivě definuje Sylvanus 

Griswold Morley v knize Mayové (The Ancient Maya, 1956): „Slova ,civilizace‘ se obecně 

užívá k označení kultury, která dospěla ke stupni centralizované správy, k specializaci řemesel 

a k formalizovanému náboženství.“19   

Vrátíme-li se o čtyři sta let nazpátek, pak samy Západem oceňované indiánské kultury 

pohlížely na sebe s příznačným etnocentrismem jako na výlučné nositele „civilizace“. 

Aztékové nazývali ty, kdo nemluvili jejich jazykem náhuatl tenime, barbaři, nebo popoloka, 

divoši, kteří nejsou hodni, aby byli obětováni božstvům.20 Dominikán Diego Durán zmiňuje 

názor, který prý vyřkl Tlacaellel, proslulý představitel aztéckého úřadu s pro Zápaďana těžko 

pochopitelným názvem „hadí žena“ (fakticky zástupce aztéckého vládce tlacatecuhtliho): 

„...je třeba říci, že náš bůh nemá maso těchto barbarů v oblibě. Pokládá je, na rozdíl od 

bílého kompaktního pokrmu, za nehodnotnou a nepříliš chutnou potravu, ježto, jak pravím já, 

mluví cizí řečí a jsou to barbaři.“21 Svým vlastním předkům z dob předcházejících přijetí 

toltécké „civilizace“ Aztékové říkali Chichimeca Azteca – „barbaři z Aztlanu“, neboť 

Chichimekové byli pro Aztéky „symbolem všeho krutého, nevzdělaného, primitivního.“ Na 

opačném pólu stáli v představách Aztéků Toltékové, za jejichž dědice se Aztékové považovali 

- Toltékové hráli v aztéckém Mexiku podobnou roli jako Řekové či Římané v Evropě za 

renesance a později. Tak příznačně vše, co souviselo s „civilizací“ bylo označováno jako 

toltécké – třeba jakékoli umění bylo nazýváno toltecayotl – „toltécké věci“.22  

V případě Peru se lze setkat s obdobným modelem - o postavách „nositelů civilizace“ 

v mytologii Inků píše žákyně Lévi-Strausse Carmen Bernandová: „Divocí byli první lidé do 

té doby, než jim mytičtí hrdinní praotci Viracocha a Manco Capac přinesli světlo 

civilizace.“23 Pro Inky byla významným atributem divošství nahota – v této souvislosti si lze 

připomenout Kolumba, který se ve své touze nalézt „civilizaci“ na svých plavbách tak 

usilovně pídil po zmínkách o oblečených lidech. A Kolumbovo hledisko ovšem rovněž přijde 

                                                 
19 Morley, S. G.: Mayové. Praha 1977, str. 27. 
20 Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 92-93. 
21 Citace in: Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 218. 
22 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 140-141. 
23 Bernandová, C.: Inkové, národ Slunce. Praha 1994, str. 14. 
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dnešnímu „Zápaďanu“ naprosto srozumitelné – vždyť dnešní „Zápaďan“ se zcela svléká jen 

v extrémních okamžicích, a představa, že by snad běžně vůbec nenosil šaty, mu přijde 

naprosto nepřijatelná. A tak se bude v tropických vedrech péci v kalhotách, košili a kravatě 

s vědomím vlastní civilizovanosti, než aby se zamyslel nad historickou a kulturní determinací 

svého nepohodlí. 

        Ze společného zdroje – tedy etnocentrismu či kulturocentrismu pochází i příslušné 

západní ideologie, třeba idea pokroku, kterou kritizuje Lévi-Strauss.24 Tyto ideologie zase 

nalézají svůj výraz v určité terminologii. Tak se obloukem dostáváme zpět k Prescottově 

mluvě, která je ovšem jen jedním z příkladů, jichž můžeme nalézt po libosti. Typický je např. 

slovník, který užívá Hiram Bingham, jenž pro Západ objevil Machu Picchu: „Tato oblast 

mohla zcela odpovídat údajům o Tampu Tocco, místě, kam se uchýlil civilizovaný lid, když 

prchal před jižními barbarskými kmeny po bitvě u La Raya a nesl s sebou tělo svého vládce 

Pachacuteca, který byl zabit šípem.“25  

Tomuto způsobu náhledu a termínům, které jsou s ním spojeny, neunikli ani 

amerikanisté, jako např. Miloslav Stingl. Stinglova terminologie, byť užitá se záměrem 

postavit proti samolibému „Západu“ protiváhu indiánských „civilizací“ tak odráží právě 

sebestředné západní hodnoty v přívlastcích indiánských kultur: společnosti Mayů, Aztéků, 

Tarasků, Chavíňanů, Inků, atd. jsou „vysoké“ a „kulturní“, zatímco ty ostatní jsou „nízké“ a 

„nekulturní“, jako v případě Chichimeků.26 Aby o tom nebyla žádná pochybnost, uvádí Stingl 

na začátku své populární knihy Indiáni bez tomahavků následující evolucionistickou 

klasifikaci indiánských kultur:  

I. Jednoduché kultury (např. folsomská nebo kultura košíkářů) 

II. Střední kultury (např. Pueblané) 

III. Vysoké kultury – ty se dělí na 1. základní teokratické (Olmékové, Chavín), 2. 

rozvinuté teokratické (Teotihuacán, Mochica), 3. dynastické (Toltékové, 

Chimuové) a 4. vrcholné.  

 

„Vrcholné kultury“, které nás zajímají nejvíce, se dále dělí na a) imperiální (Aztékové, 

Inkové) a b) intelektuální (Mayové).27 Hodnotový žebříček „Západu“ odráží tato klasifikace 

tak dokonale, že snad ani není třeba dalšího komentáře. 

                                                 
24 Lévi-Strauss, C.: Rasa a dějiny. Brno 1999, str. 27-30. 
25 Bernandová, C.: Inkové, národ Slunce. Praha 1994, str. 179. 
26 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 108. 
27 Tamtéž, str. 30. 
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Abychom tedy věděli, co je to „vysoká“ kultura a „civilizace“, shrňme si její atributy 

(většinou byly již uvedeny výše při charakteristice kulturní vzorce Aztéků a Inků): intenzivní 

zemědělství, společenská hierarchie s vládnoucími a ovládanými skupinami, kult moci s nutně 

spjatým institucionalizovaným násilím (je vhodné, když lze vypočítávat mnohé války a bitvy, 

nejlépe s údaji o počtech bojovníků a zabitých), nebo vychvalovat „vyspělou“ urbanizaci 

(nejlépe monumentální architekturu). „Nízké“ a „nekulturní“ společnosti se vyznačují naproti 

tomu absencí těchto atributů. Takový rastr se v principu neliší od toho, který používal 

conquistador Xerez, když na cestě do Peru a v Peru samotném zmiňoval atributy civilizace, 

jako úhledné ulice a náměstí, solidní opevnění či výzbroj a taktiku inckého vojska, zatímco o 

jiných stránkách indiánských kultur se od něj většinou nedozvíme, ani co by se za nehet 

vešlo.28  

K tomuto pohledu na jiné kultury učinil Lévi-Strauss v knize Rasa a dějiny vhodný 

příměr, inspirovaný teorií relativity: vlak, který jede stejnou rychlostí vedle vlaku, v němž 

sami sedíme, nám umožňuje, abychom si všimli různých detailů a mohli jej ohodnotit. 

Naproti tomu vlak, který jede proti nám velkou rychlostí „nás může minout tak rychle, že 

z něj získáme jen nejasný dojem, který bude dokonce postrádat znaky rychlosti; omezí se jen 

na okamžité zastření zorného pole: nebude to už vlak, nebude nic znamenat.“29 Takovým 

vlakem jedoucím v protisměru byly do značné míry kultury Indiánů Velkých Antil, v dobách 

pozdějších třeba kultura Tasmánců, vybitých britskými kolonisty s podobnou krutostí, s níž 

Španělé vyhladili Antilany. 

Výše uvedené příklady mají sloužit k lepšímu uvědomění kulturně podmíněné 

omezenosti vlastní pozice. Jejich účelem je jakási předpříprava Zápaďana, který se za pomoci 

veškeré své abstraktní výzbroje chystá vkročit do zrcadlové síně antropologie a pohlédnout na 

obrazy kontrastních kulturních vzorců – raně novověké Evropy na příkladu Španělska, a 

indiánské Ameriky na příkladech Antil, Mexika a Peru.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Xerez, F. de: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970. 
29 Lévi-Strauss, C.: Rasa a dějiny. Brno 1999, str. 33-34. 
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Španělsko: násilí jako signum křesťanství  

 

 

„Říkala, ... že ji těší pohled na čtyři věci: na bojovníka na poli, biskupa ve svátečním 

rouchu, dámu v přijímacím salónu... a zloděje na šibenici.“ 

 

Dobové rčení o královně Isabele Kastilské 

 

 

M. Bataillon v souvislosti s proslulou španělskou inkvizicí poznamenal, že tvrdost její represe 

„je mimo Španělsko vykládána jako znamení toho, že Španělé potřebují násilí, aby byli 

křesťany.“1 Pozdně středověké křesťanství samo ovšem nelze vinit z nesčíslných brutalit, 

kterých se dopustili jeho vyznavači ve Španělsku i jinde, stejně jako současný islám nelze 

vinit z terorismu. Samotné pojmy „křesťanství“ a „islám“ jsou totiž natolik abstraktní, že 

neposkytují přesnou definici jednání, ačkoli si to mnozí jejich vyznavači myslí. A poněvadž 

svatá písma těchto náboženství umožňují různé výklady a odlišné způsoby praxe, nacházíme 

ve světě rozmanité formy těchto náboženství, stejně jako filantropy i masové vrahy hlásící se 

k témuž vyznání. A pokud jde o konkrétní vzorce jednání, za ty jsou zodpovědné v první řadě 

kulturní vzorce dané společnosti – náboženství pak poskytne už jen nálepku. Samotné násilí 

pak není izolovaným prvkem v dané společenské mřížce, nýbrž je integrální součástí její 

struktury, a ve svých konkrétních formách může existovat pouze v koexistenci s jinými 

dominantními kulturními prvky. 

Dominantní prvky kulturních vzorců Západu příznačně odráží dobové rčení o Její 

katolické Výsosti Isabele Kastilské, které mi zde posloužilo jako motto k charakteristice 

kulturního vzorce Španělska. Jestliže by někdo chtěl namítat, že pojem „Západ“ je příliš 

široký, aby se o něm dalo hovořit v relacích několika pojmů, stačí se podívat na výše 

uvedenou výpověď o preferencích kastilské královny, aby byl zjevná platnost Boazovy teze o 

stálosti kulturních vzorců v čase. Myslím, že by se dnes našlo jen málo Zápaďanů, kteří by 

nerozuměli těmto kulturním preferencím z doby, vzdálené už půl tisíciletí, a významná část 

současníků by se pod takové preference bez váhání podepsala. Preference královny Isabely 

totiž odrážejí ty nejvýznamnější prvky západních kulturních vzorců:  

 

                                                 
1 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 182. 
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1. válečnictví a kult násilí (bojovník v poli)  

2. institucionalizované posvátno, zde oděné do honosného šatu, což je průnik 

s kulturními prvky sociální hierarchie, prestiže a reprezentace (biskup ve svátečním 

rouchu)  

3. sociální hierarchie (vysoce postavená dáma) 

4. architektura jako významný prvek kulturního vzorce „komplexní společnosti“ 

(přijímací salón) 

5. institucionalizované násilí, důraz na organizaci, „pořádek“ a represivní roli státu jako 

výrazu sociální organizace (zloděj na šibenici) 

 

Komparativní výroky, které nacházíme v dobových pramenech, se totiž obvykle vztahují 

právě k těmto prvkům kulturních vzorců, které posuzované společnosti buď vykazovaly, nebo 

naopak postrádaly. Pokud tedy chceme pochopit pohled conquistadorů na indiánské kultury a 

jejich chování k těmto kulturám, musíme věnovat pozornost kulturnímu vzorci společnosti, ze 

které tito jedinci pocházejí, konkrétně společnosti španělské, která měla ovšem určitá 

specifika. Podívejme se nyní blíže na kulturu, která plodila individua typu Cortése a Pizarra 

jako na běžícím pásu. 

Španělsko v období conquisty představuje zcela jednoznačně případ toho typu 

společnosti, pro který sociální antropologie užívá termín complex society, a k jejímuž popisu 

se na Západě obvykle užívá pojem „pyramida“, což jedna z typických kulturních stylizací. 

Pyramida jako příznačný výtvor komplexní společnosti („divoši“ žádné pyramidy nestavějí) 

totiž velmi dobře odráží představu společnosti jako hierarchicky uspořádané struktury: moc 

sídlí nahoře, stupňovitě dolů se pak nacházejí podřízené sociální vrstvy. Pokud Zápaďan 

někde na svých toulkách objevil společnost, kterou bylo možné tímto modelem popsat (anebo 

objevil aspoň pyramidy či jiné monumentální stavby, pokud dotyčná společnost zanikla už 

před jeho příchodem), spolehlivě věděl, že má tu čest s „civilizací“ a „kulturou“. Společnosti, 

které se tomuto modelu vymykaly, byly odsunuty do kategorií „barbarství“ a „divošství“ - a 

poněvadž pyramidy či jiné monumentální stavby nezanechaly, v případě, že zanikly už před 

příchodem bílého muže se jim mnohdy nedostalo ani toho problematického štěstí, aby se staly 

objektem historické vědy Západu. 

 Pokud jde o Španělsko v období conquisty, společenská pyramida zde byla velmi 

strmá. Moc a bohatství byly soustředěny v rukou velmi úzké privilegované vrstvy šlechty a 
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vysokého kléru.2 Abychom si udělali představu o početním poměru těchto složek společnosti, 

pak z asi 8 milionů obyvatel Španělska bylo 7 milionů venkovanů, kteří tvořili základnu 

společenské pyramidy.3 Na jejím vrcholu se pak nacházelo asi 500 grandů. Tomu odpovídalo 

také pozemkové vlastnictví: „2 až 3 procenta Španělů na vrcholu společenské pyramidy 

vlastnili 97 nebo 98 procent pozemků celého poloostrova. Co se týče Kastilie, kronikář Lucio 

Marineo Sículo napsal, že třetina příjmů země patřila králi, další třetina šlechtě a poslední 

třetina církvi.“4  

Skutečnost, že běžné bylo soukromé vlastnění půdy, nám nepřijde ničím zajímavá, byť 

v oné výše zmíněné a ze současného obecně rozšířeného pohledu poněkud nemravné formě, 

kdy se téměř veškerá půda koncentrovala v rukou nepatrného procenta privilegovaných osob. 

Ovšem v indiánské Americe se jednalo u většiny společenství o zcela neznámou instituci. 

Například v tak organizované společnosti, jakou představovala říše Inků, bylo soukromé 

vlastnictví půdy neznámé. Veškerá půda se dělila na třetiny – třetina náležela Slunci a výnos 

z ní byl určen kněžím, další třetina půdy patřila inkovi a výnos náležel státu, avšak poslední 

třetina s příslušným výnosem náležela lidu. Vlastnictví půdy mělo navíc společný charakter a 

půda nikdy nemohla patřit jednotlivci, ale vždy jen klanové komunitě.5 Tato komunita - ayllu 

- o půdu obvykle sama pečovala, a z této půdy každý muž dostal přidělenou část - tupu.6 Jak 

ovšem poznamenává Vladimir Kuzmiščev, fakticky veškerá půda náležela státu, který ji každý 

rok přerozděloval, a rovněž disponoval mocí přestěhovat komunity ayllu kdykoli na druhý 

konec státu, pokud to bylo považováno za účelné z hlediska pacifikace nepokojných oblastí. 

Stát jako svrchovaného vládce nad veškerou půdou zosobňovali vládnoucí inkové – nikoli 

však jako jednotlivci, nýbrž opět jako klan – capac ayllu.7  

V Mexiku - druhé „civilizované“ oblasti Nového světa a konkrétně v aztéckém státě 

sice nobilita směla vlastnit soukromou půdu, ale většina půdy patřila komunitám calpulli. 

Oproti většině společností soudobé Evropy soukromé vlastnictví obecně mělo u Aztéků 

výrazně menší rozsah.8 Odlišný přístup Evropanů k vlastnictví půdy, stejně jako k dělení 

výnosu z ní byl jedním z příčin kulturního šoku, který utrpěla domorodá společenství 

v Americe. Tento faktor lze zároveň chápat jako jeden podstatných momentů destrukce 

zasažených kulturních mřížek.  

                                                 
2 Ubieto Arteta, A. a kol.: Dějiny Španělska. Praha 1995, str. 189. 
3 Tamtéž, str. 201. 
4 Tamtéž, str. 202. 
5 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 353.  
6 Stingl ,M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 188. 
7 Kuzmiščev, V.: Zlatá říše Inků. Praha 1985. 
8 Vaillant, G. C.: Aztékové. Praha 1974, str. 94. 



 28 

Nemalé rozdíly byly i v dalších oblastech. Jak ukazuje Nathan Wachtel, v říši Inků 

existovala znatelná reciprocita v systému přerozdělování bohatství. Inka jako nejvyšší vládce 

měl určité závazky k lidu a jestliže například požadoval jako tribut látky, pak dodal komunitě 

vlnu, stejně jako v případě veřejných prací stát zajišťoval potřeby dělníků. Tato organizace 

z hlediska soudobých Evropanů ovšem už tak samozřejmá nebyla, a zcela zběsilých forem 

pak nabylo vykořisťování Indiánů Španěly - domorodci byli nuceni pracovat bez odměny, 

nedostali ani stravu, a jestliže např. španělská koruna požadovala jako daň od indiánských 

komunit tisíce kusů oděvů, nikdo dělníkům nezajišťoval suroviny jako za dob Inků.9  

Byla to obecná praxe nejen v případě Peru. Už zmíněný františkánský mnich Toribio 

vypočítává „rány Mexické“, kterými Bůh stihl Mexiko za jeho bezbožnost: „Sedmou ranou 

byla stavba velikého města Mexika.“ Indiánští dělníci nejenže nebyli odměňováni, ale 

z vlastních prostředků museli dokonce platit stavební materiál nebo si jej přinést s sebou a 

nedostávali najíst, přičemž nemohli ani pečovat o svá vlastní pole.10 Jak píše Nathan Wachtel: 

„Ve světě ovládaném Španěly neměly už pojmy vzájemnosti a přerozdělování smysl.“ Zatímco 

v Peru vzájemnost umožňovala oběh bohatství (i fiktivního a nestejného) mezi ayllu, 

nadřízeným článkem curaca a inkou, „španělská nadvláda vyvolávala přenos majetku 

jediným směrem, od indiánů ke Španělům, bez jakékoliv zpětné vazby.“11 Jako příčinu tohoto 

stavu v „Indiích“ uvádí Bartolomé de las Casas, že Španělé chtěli co nejrychleji zbohatnout 

bez ohledu na budoucí důsledky.12 Takto se dostáváme ke zcela zásadnímu rysu kulturního 

vzorce tehdejšího Španělska, a potažmo celého Západu. Je jím kulturní kanibalismus. 

Definice tohoto fenoménu vyplývá z analýzy rozšířeného sociálního jednání Zápaďanů, 

v tomto případě Španělů v Americe.  

Líčení zištných motivací Španělů a jejich nenasytné touhy po zlatě přijdou současným 

Zápaďanům naprosto přirozená a srozumitelná. Jde zcela jistě o jednu z nejsilnějších 

kulturních univerzálií Západu. Její existence je však podmíněna kulturně historickým faktem, 

že v západních společnostech se stalo zlato všeobecnou ekvivalentní formou hodnoty, jak to 

detailně učinil předmětem své analýzy Karel Marx ve svém Kapitálu.13 Auri sacra fames, 

proklatý hlad po zlatě (jak středověcí moralisté expresivně označovali tento západní kulturní 

jev, typický ovšem nikoli jen pro Západ), je přirozenou potřebou sociálního organismu toho 

typu, jaký představovalo Španělsko, a symptomem západního kulturního kanibalismu. Aby 

                                                 
9 Bernandová, C.: Inkové, národ Slunce. Praha 1994, str. 157-158. 
10 Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 162. 
11 Bernandová, C.: Inkové, národ Slunce. Praha 1994, str. 157-158. 
12 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 22. 
13 Marx, K.: Kapitál. Praha 1955, str. 87-88. 
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tento hlad mohl být uspokojen, musely být ničeny a stravovány lidské bytosti - v relacích 

conquisty Indiáni jako oběti španělské ziskuchtivosti a sami Španělé jako oběti sebe sama, 

jako oběti jakéhosi autokanibalismu. Vedeni tímto kulturním hladem, Španělé snášeli 

rozmanité nesnáze v dalekých tropických krajinách, ničili indiánské říše, zotročovali miliony 

jejich obyvatel, a prochodili křížem krážem pustiny amerického kontinentu v honbě za 

různými chimérami (El dorado, mýtus o říši „Zlatého krále“, Manoa, Quivira, sedm zlatých či 

stříbrných měst Ciboly).  

Dnešním Zápaďanům připadá veskrze srozumitelné, že Cortés nechal potopit své lodě, 

aby přiměl hrstku svých lidí pustit se do křížku s milionovou aztéckou říší, že Pizarro donutil 

zajatého inku Atahualpu, aby nechal zaplnit rozlehlou místnost zlatem sneseným z celé 

rozlehlé říše, a že spousta jiných dobrodruhů zanechala své kosti v jihoamerických džunglích 

při hledání mýtických zlatých měst a království. Přitom tyto počiny bez znalosti daných 

kulturních determinací nejsou o nic více srozumitelné, než kupříkladu stavitelská posedlost 

Inků, se kterou budovali z ohromných kamenných bloků gigantické pevnosti, schopné odolat 

jaderné explozi, ačkoli sami znali jen praky a luky. Takové počiny jsou čitelné pouze pomocí 

příslušné kulturní logiky. Kdyby se někdy Zápaďané vyhubili pomocí svých jaderných 

arzenálů, a na radioaktivním spáleništi za tisíce let vzniklo nějaké další lidstvo, nalezlo by 

kromě megalitických staveb Inků rovněž desítky kilometrů podzemních štol, vykutaných ve 

skále za účelem těžby drahých kovů, a ohromné hromady hlušiny, svědčící o mánii kultury, 

která po sobě tyto artefakty zanechala – bez znalosti kulturního kontextu by to byla stejná 

hádanka, jako jsou dnes pro nás megalitické stavby. 

Pokud jde o posedlost zlatem je zřejmé, že tyto kulturní determinace Západu neplatily 

pro značný počet jiných lidských společností v době conquisty, a pro žádnou ze 

společností indiánských, s nimiž se v Novém světě setkali Španělé. Například Aztékové, ač si 

zlata cenili, používali jako platidlo hlavně kakaové boby. Pietro Martyr pěl takto chválu na 

tento aztécký materiální ekvivalent hodnoty: „Ó šťastné zlato, jež poskytuje lidstvu sladký a 

výživný nápoj a jež chrání sví nevinné vlastníky před pekelným morem lakoty, neboť nemůže 

být pohřbeno, ani nadlouho uchováváno.“14 Inkové měli zase zlata hodně, ovšem na rozdíl od 

Evropy se v Peru žlutě blyštivý kov nestal materiálním ekvivalentem hodnoty. V říši Inků se 

provozovala pouze naturální směna a neexistovalo zde nic na způsob peněz; kromě toho 

v tomto přísně organizovaném společenství, kde základní sociální jednotkou byla klanová 

občina, a vše bylo řízeno státem, nemohl obchod představovat tak samostatné odvětví, jako 

                                                 
14 Citace in: Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 265. 
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tomu bylo v Mesoamerice a Evropě. Pokud jde o zlato, v říši Inků představovalo posvátnou 

materii, atribut slunečního božstva, „pot Slunce“. V Peru se conquistadoři nesetkávali 

s výjimkou hodnostářů s Indiány, kteří by měli v chřípí nebo kdekoli jinde zlaté ozdoby, jako 

třeba domorodci na Antilách. Zlato mohly v říši Inků užívat jako symbol svého postavení 

pouze privilegované vrstvy.  

Antilští ostrované se zase žlutým kovem pouze zdobili, a posedlost Španělů zlatem jim 

zřejmě musela připadat naprosto nesrozumitelná, jako obludný, krvavý fetišismus. Bartolomé 

de las Casas, který jako dominikánský misionář znal několik indiánských jazyků, a mohl se 

proto přiblížit domorodému pojetí více než kdo jiný, zaznamenal mravoučnou historku, která 

možná zachycuje pohled antilských Indiánů na počínání těch, kteří se připlavili z veliké dálky, 

aby vraždili a zotročovali kvůli kouskům blyštivé substance. Náčelník Hathuey, který na 

Kubě bojoval proti Španělům, dokud nebyl chycen a upálen, prý promluvil ke svým 

bojovníkům o Evropanech takto: „,Uctívají a zbožňují jisté božstvo, lakotné a málem se 

nespokojující, a aby jeho službě a uctívání mohli dosti učiniti, mnohé od nás žádají a všechnu 

píli vynakládají, aby nás mohli pod jho skloniti a vražditi.´ I ukázav na truhlu zlatem a klenoty 

naplněnou, kterou měl podle sebe, takto pravil: ,Hle, toto jest Bůh Španělů.´“15 Tomuto 

kulturnímu idolu - „bohu Španělů“, jinak materiálnímu ekvivalentu hodnoty, který je ovšem 

v první řadě kulturně podmíněnou veličinou, tak byly v Novém světě obětovány miliony lidí. 

K tomu Las Casas trpce poznamenal na koncilu ve Valladolidu roku 1542: „A následkem toho 

Indijci přijímají s posměchem a s nevírou všechno, co se jim říká o Bohu, a v domněnku to 

obracejí, že ze všech bohů jest náš Bůh nejhorší a nejničemnější, když má tak zlé a pekelné 

vyznavače. Pokud pak se týká Vašeho Veličenstva, mají za to, že mezi králi není nižádného 

krutějšího či neřestnějšího, když posílá tak kruté a bezbožné služebníky do těchto krajů. Také 

pevně věří, že Vaše Veličenstvo se živí krví a lidským masem.“16 

Hle, role se nám obrátily! Zároveň tato výpověď poskytuje přímou referenci na 

kulturní kanibalismus Evropanů – lhostejno, zda šlo o Las Casasovu stylizaci, s níž hodlal 

zapůsobit na vnímání svých španělských posluchačů, anebo zda budeme tuto Las Casasovu 

zprávu považovat za emický průhled do indiánského myšlení. Bez ohledu na autorství je tento 

postřeh v alegorickém smyslu pravdivý, čili adekvátně popisuje dobovou realitu. Španělský 

král byl předobrazem svých poddaných, a v symbolické rovině se opravdu živil „krví a 

lidským masem“, neboť drahé kovy, které proudily do Španělska z Ameriky, aby jimi 

španělská koruna financovala své obvykle velmi nesvaté podniky, byly skutečně 

                                                 
15 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 34. 
16 Tamtéž, str. 117-118. 



 31 

ekvivalentem lidských těl, zkonzumovaných zrůdným mechanismem společnosti, v jejímž 

kulturním vzorci stála bezohledná honba za ziskem na jednom z předních míst. 

Rozveďme dál tuto úvahu o kulturním kanibalismu. Jak už bylo řečeno, základním 

rysem kanibalismu je konzumace lidských bytostí. Srovnáme-li pak fyzický kanibalismus a 

kulturní kanibalismus, najdeme několik odlišností i analogií: v prvním případě jsou 

bezprostředně konzumována fyzická těla obětí fyzickými útrobami svých katů, ve druhém 

případě jsou konzumovány oběti v širším smyslu sociálními útrobami dané společnosti, 

praktikující kulturní kanibalismus. V prvním případě je cílem fyzické pozření oběti za účelem 

nasycení nebo získání magické síly, nalézající se v pozřené substanci. Ve druhém případě je 

cílem pozření lidských bytostí zpravidla zisk její síly v ekonomickém smyslu (obvykle 

pracovního výkonu), v alegorickém smyslu opět tedy „nasycení“, ovšem hladu nikoli 

fyzického, nýbrž kulturního. V prvním případě předchází fyzická smrt obětí jejich fyzickou 

konzumaci, ve druhém případě předchází kulturní konzumace obětí jejich fyzickou smrt. 

Španělské državy v Americe se tak staly během conquisty i v dobách pozdějších obrovským 

obětištěm, kde za oběť evropskému kulturnímu kanibalismu padly miliony Indiánů a posléze i 

černých Afričanů. 

K těmto pochmurných faktům by zcela jistě bylo možné namítnout, že americké 

državy španělské koruny představovaly marginální sféru s polozákonným faktickým statutem. 

Mnohdy neuspořádané poměry v „Indiích“ zcela jistě umožňovaly bezohlednou honbu za 

ziskem a brutální vykořisťování domorodců, jenže i v soudobé Evropě byly neutěšené životní 

podmínky neprivilegovaných vrstev společnosti spíše pravidlem než výjimkou, a to se týkalo 

zhruba 80 % obyvatel, oné z hlediska historie mlčenlivé masy, která, jak napsal Miguel Ángel 

Ladero Quesada, „vždycky budí u historiků klamný dojem stability, narušované jen otřesy, 

vzpourami nebo krizemi s různým stupněm násilí.“17  

Násilí jako další výrazný fenomén kulturního vzorce Západu mělo v této společnosti 

celou řadu podob. Začneme-li od shora, tak elity španělské společnosti si své pozice hájily 

pomocí dvou základních nástrojů. Prvním byla ideologie katolicismu se svým učením o třech 

stavech, obsahující hrozbu níže postaveným společenským skupinám virtuálním 

metafyzickým násilím v podobě pekelných trestů. Druhým nástrojem bylo veskrze hmotné 

institucionalizované násilí. Nápodobou sociálního chování se násilí šířilo do všech 

společenských skupin a bylo běžnou normou v raně novověkých evropských společnostech, 

což někdy šokuje soudobé badatele (zejména akademiky v jejich slonovinových věžích). 

                                                 
17 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 44. 
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Příkladem je Richard van Dülmen v Bezectných lidech: „Prameny místy vypovídají o 

z dnešního pohledu těžko uvěřitelné míře brutálního násilí. Agresivita především mladých lidí 

v raně novověkých městech i na venkově je obecně známá, ovšem i u ostatních generací bylo 

násilí součástí každodenního života a komunikace.“18  

Není divu, že neprivilegované sociální skupiny také občas sáhly k násilným 

prostředkům, s nimiž si doufaly odpomoci od svého neblahého postavení. Útisk a bída vedly 

do prudkých výbuchů násilí v podobě rebelií, potlačovaných vládnoucími třídami často se 

zběsilou krutostí. V samotném Španělsku došlo na přelomu 15. a 16. století k vícero lidovým 

povstáním, vyvolaným obvykle neutěšenými sociálními podmínkami. To byl třeba případ 

rolnických vzpour v aragonském království – v Arize roku 1497, kde vypukla rozsáhlá 

vzpoura poté, co dal tamní pán Guillén de Palafox pověsit bez soudu několik rolníků, nebo 

rolnické vzpoury v Monclúsu v letech 1507-1517, podnícené neúrodou v předcházejících 

letech. V Koruně aragonské byly podmínky poddaných tradičně obzvláště tvrdé – už kortesy 

z roku 1381 potvrdily právo panstva na špatné zacházení s poddanými (ius malectrandi), 

neboť vyhlásily, že, „jakýkoli šlechtic, rytíř a jiný pán vazalů řečeného království může se 

svými vazaly zacházet dobře nebo špatně a dokonce, bylo-li by třeba, nechat je zemřít hladem 

nebo uvrhnout do žaláře.“19  

Pokud jde o Kastilii, zřejmě běžně ve vztahu panstva k nemajetným rolníkům 

docházelo k porušování osobních svobod, pohybu majetku a disponování s ním.20 Ti, kdo 

zastávali vyšší sociální pozici, svého postavení běžně zneužívali. To platilo i o příslušnících 

kléru, který se v převážné většině rekrutoval z řad šlechty, čímž církev zcela přirozeně 

přebírala způsoby chování světské nobility. Příslušníci vysokého kléru a vojenských 

církevních řádů (Órdenes Militares: svatojakubský řád a řády z Alcántary a Calatravy) vládli 

na svých územích jako světská knížata, a křesťanská přikázání jejich praxi ovlivňovala 

mnohdy zcela pranepatrně. Ostatně mnozí conquistadoři byli nositeli řádových titulů, např. 

Pedro de Alvarado (Cortésův kapitán a strůjce masakru na aztéckých tanečnících, který 

předcházel porážce Španělů při ústupu z Tenochtitlanu během proslulé „Smutné noci“) se stal 

komturem Svatojakubského řádu21; podobně byl odměněn Francisco Pizarro za příslib dobytí 

Peru. Nicolás Ovando, v roce 1502-1509 místokrál na Hispaniole a vynálezce neblahého 

systému repartimiento, zotročujícího Indiány, byl zase lareským komturem a taktéž rytířem 

                                                 
18 Dülmen, R. van: Bezectní lidé. Praha 2003, str. 17. 
19 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 128-129. 
20 Tamtéž, str. 45. 
21 Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 507-508. 
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alcántarského řádu.22 Je otázkou, nakolik s tímto neblahým stavem souvisí skutečnost, že 

nejmenší inklinace obyvatelstva k duchovním úřadům a nejnižší výskyt religiozity ve 

Španělsku byl zaznamenán mimo jiné právě na bývalých panstvích církevních vojenských 

řádů.23 

Vrátíme-li se k sociální praxi vysokého kléru, pak kupříkladu některé katedrální 

kapituly v době velkého nedostatku obilovin v letech 1503-1506 odmítly obilí prodávat za 

pevně stanovené ceny, využívaly svých privilegií a vyvážely je z království, jak psala 

královna Isabela v dubnu 1504 svému vyslanci v Římě: „V letošním roce, přes zákony a 

zákazy vyhlášené proti vývozu obilí, kněží ho vyvezli tolik, že v celém království vyvolali tolik 

hladu a nedostatku obilí, že větší nikdy nebyl, a velký soucit budí pohled na trpící chudáky.“ 

Někde si rozdělování církevního obilí vynutil sám lid – k tomu došlo v dubnu 1503 

v Aznalcóllaru u Sevilly, kde se lidé shromáždili a žádali majordoma místního kostela, aby 

„vydal řečené obilí, neboť umírají hlady. Když tak neučiní, že přijdou a vezmou si ho, aby se 

nemuseli dívat, jak jim děti umírají před očima.“24  

Obraz bídy neprivilegovaných je pro Zápaďana obvykle zcela přirozený. Osobně jsem 

se mnohokrát setkal s názorem, který by se dal shrnout zhruba do konstatování, že „to prostě 

jinak nejde“. I když pomineme specifické ideologické konstelace v postkomunistické střední 

Evropě, v níž jsou jakékoli náznaky sociálního rovnostářství často vnímány jako reminiscence 

na nedávno zaniklou epochu a považovány téměř za herezi, pak bědný stav těch, kteří 

v sociální hierarchii stojí nejníže, je obecně vnímán jako něco podobně nevyhnutelného 

(ačkoli snad nepříjemného), jako je rýma za vlezlých zimních dnů. 

Pro mnoho Zápaďanů je proto obtížná představa společnosti, v níž by tento rys, 

považovaný za kulturní univerzálii, byl nepřítomen. Takový stav lze snad připustit třeba u 

tichomořských divochů, které popisoval pan Bouganville, jehož květnaté líčení nezkaženého 

života v přírodním ráji inspirovalo Rousseaua, stejně jako o dvě stě let dříve popisy života 

amerických domorodců inspirovaly Michela de Montaigne, a ještě dříve Thomase Mora. 

Sociální nerovnost a bída neprivilegovaných, tato západní „kulturní univerzálie“ (ač často 

upřímně či pokrytecky odsuzovaná) šokovala už v polovině 16. století brazilské Indiány, kteří 

se stali přímými pozorovateli poměrů v raně novověké Francii, a jejichž názor Montaigne 

možná zaznamenal. Šlo o několik Tupinambů, kteří se na palubě francouzské lodi připlavili 

do Evropy. Tři z nich byli v Rouenu v téže době, kdy tam pobýval král Karel IX. Podle 

                                                 
22 Tamtéž, str. 530. 
23 Ubieto Arteta, A. a kol.: Dějiny Španělska. Praha 1995, str. 588. 
24 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 138. 
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Montaigne tito Indiáni „mají ve své řeči výraz, že nazývají lidi, pokud vztahují jedny 

k druhým, polovicemi – si prý všimli, že se mezi námi vyskytují lidé oplývající, ba překypující 

všemožnými výhodami, kdežto jejich polovice prý žebrají u dveří, na kost zhublé hladem a 

chudobou; měli za podivné, že tyto bědné polovice mohou podobnou nespravedlnost trpět a 

proč prý nepopadnou ony druhé za chřtán anebo nevypálí jejich domy.“25 Lze k tomu jen 

dodat, že to ony bědné polovice v dějinách Západu mnohokrát udělaly.  

Když pomineme „divochy“, nalezli bychom i společnosti, které v tradiční kulturní 

škále stojí o poznání výše, a v nichž skutečnosti jako chudoba až na pokraji smrti, či takové 

jevy, jako hladomory, byly zřejmě neznámé. Takovým příkladem je říše Inků, o které už byla 

řeč v souvislosti s pojmy reciprocity a přerozdělování, tak vzdálenými myšlení Španělů. Její 

proslulé sociální uspořádání založené na klanové solidaritě, která byla povýšena na státní 

princip vylučovalo, aby se kdokoli ocitl vypuzen na periférii společnosti – sirotci, vdovy, 

starci a mrzáci byli zaopatřováni komunitou ayllu, ve které žili. V důsledku těchto sociálních 

mechanismů v říši Inků neexistovaly fenomény, kterými byla Evropa a obecně Západ  

chronicky postiženy ve svých dlouhých dějinách: tuláctví, bezdomovectví, banditismus a 

krádeže. Mancio Leguisamo (conquistador, který se zapsal do dějin tím, že v hazardní hře 

prohrál svůj podíl z uloupeného inckého pokladu, ohromný zlatý obraz Slunce) ve své závěti 

zachytil tyto rys sociálního zřízení, které aktivně pomohl zničit: „Inkové panovali tak, že tu 

nebylo ani zlodějů, ani zločinců, ani zahalečů... Indiáni nechávali své domy otevřené, jen 

zkřížené hole před vchodem oznamovaly, že majitel není doma, a přece tam nikdo 

nevstoupil.“26 

Za uvedená dobrodiní platili ovšem obyvatelé incké říše osobní nesvobodou, poněvadž 

bez příkazu inkových úředníků nemohli samostatně cestovat a stejně jako ostatní příslušníci 

ayllu byli doživotně upoutáni k přidělenému kusu půdy v rodné občině. Tato nesvoboda je 

často trnem v oku zastáncům západního liberalismu, jako byl kupříkladu W. H. Prescott. Je 

ovšem otázka, o kolik je lepší privilegium svobodně se potulovat a trpět přitom rozličnými 

ústrky, persekucemi a hladověním, jako to bylo běžné v raně novověké Evropě. 

Paul Johnson ve svých Dějinách křesťanství upozorňuje na mýtus o středověké 

společnosti, v níž každý jedinec měl mít své pevné místo a přesně sociálně definovanou roli. 

Jiří Chalupa v knize Inkvizice v této souvislosti píše: „,Mimo systém´, to jest někde mezi 

spořádanými městskými vrstvami a víceméně spolehlivou venkovskou hierarchií, žili 

desetitisíce a statisíce bezdomovců, žebráků, lidí, kteří přišli o majetek i o své kořeny, mrzáků, 

                                                 
25 Montaigne, M.: Eseje. Praha 1995, str. 230-231. 
26 Citace in: Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 73. 
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nemocných, malomocných, uprchlých nevolníků. Podle některých odhadů tato neukotvená 

masa představovala až čtvrtinu celé populace.“27 Z této masy zbídačených lidí se v dobách 

krizí snadno stávaly pustošící a vraždící davy – různé pogromy, drancování a revolty tak 

patřily k neodlučitelnému koloritu středověké a raně novověké Evropy. Vládnoucí vrstvy 

reagovaly protiopatřeními, jejichž cílem byla pacifikace obyvatelstva: jednou z nich byla 

právě inkvizice. 

Španělsko bylo příkrým protikladem k obrazu, který poskytoval incký stát: běžný byl 

banditismus a vysoká zločinnost, což platilo zvláště před onou dobou, kdy se vlády ujaly svou 

tvrdou rukou Jejich katolické Výsosti. Občanské války a reconquista zvyšovaly podíl násilí 

v této rozdrobené feudální společnosti, kde platilo hobbesovské homo homini lupus. Příznačně 

dokumentuje tento stav úryvek z dopisu, který napsal Hernando del Pulgar Franciskovi de 

Toledo, biskupovi v Corii na podzim roku 1473: „Již jsem, pane, unaven tím, že vám píši 

někdy obecně, ale umínil jsem si, že budu psát zvláště o zabíjení, krádežích, požárech, 

příkořích, sroceních, soubojích, násilnostech, spolčování lidí, rozbrojích, k nimž dochází 

hojně v různých částech království za naše strašlivé hříchy a je jich takové množství, že 

Pompeius Trogus by měl tuze napilno, aby vypočítal ty, k nimž došlo za jediný měsíc...“ 

Alonso Ortiz zachytil v jedné větě charakteristický rys sociálního chování: „Ten, kdo byl 

nejsilnější a v úskocích nejdůmyslnější, byl mezi našinci nejobávanější a nejvíce velebený.“28 

Tato charakteristika zní Zápaďanům velmi povědomě i dnes. Zcela protikladný typ 

preferovaného sociálního chování však ukazuje R. Benedictová na příkladu Zuñiů. U těchto 

pueblanských Indiánů neexistoval kult moci, tak příznačný pro západní společnosti. Bažení po 

moci, hodnostech a požitcích bylo odsuzováno a persekvováno. Kdo se proti tomuto 

kulturnímu kodexu prohřešil, byl označen za „čaroděje“, čili společensky stigmatizován, a  

pověšen za palce na trámy domu, kde visel, dokud se k obvinění z čarodějnictví nepřiznal.29 

Vrátíme-li se do Španělska, pak v době panování Katolických králů se pochmurná 

společenská realita zlepšila díky větší přísnosti, ale zcela logicky nezmizela úplně, „protože 

represivní prostředky byly nedostatečné a úroveň obvyklého násilí v této společnosti byla 

vysoká“, jak píše španělský historik.30 Vzápětí dodává, že „samotné používání rituálního a 

symbolického násilí při výkonu některých trestů bylo uznáním této společenské reality, jíž byla 

prosycena mentalita, a zároveň snahou využívat ho jako odstrašujícího prostředku.“ 

Kupříkladu popis popravy pachatele pokusu o královraždu v Barceloně v roce 1492 je 

                                                 
27 Chalupa, J.: Inkvizice. Praha 2007, str. 139. 
28 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 60. 
29 Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 83-84. 
30 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 43. 
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vskutku odstrašující: „Nejprve mu uřízli paži, kterou vztáhl na krále. Potom mu rozžhavenými 

kleštěmi vyrvali jedno prso, pak jedno oko, a posléze mu uřízli druhou ruku. Poté mu vyrvali 

druhé oko, druhé prso a pak nos. Celé tělo a břicho mu kováři poznamenali rozžhavenými 

kleštěmi a uřízli mu nohy. Když mu byly usekány všechny údy, bylo mu zády vyrváno srdce. 

Pak ho hodili za město, kde ho muži a chlapci kamenovali, spálili na hranici a popel hodili 

větru.“31 Je bohužel evidentní, že „divadlo hrůzy“, místo aby odrazovalo diváky od zločinů, je 

k nim pouze vychovávalo. 

Otázku, o kolik civilizovanější byly tyto exekuce kupříkladu ve srovnání 

s kanibalskými praktikami „barbarských“ národů si položil už Montaigne v eseji O 

kanibalech (řeč zde byla konkrétně o bestialitách během náboženských válek ve Francii): 

„Myslím, že je větším barbarstvím pozřít člověka zaživa než  mrtvého, větším barbarstvím 

rozsápat mučením a útrapami tělo dosud plné citu, smažit je po kusech, předhodit je zubům a 

rypákům psů a vepřů (jak jsme nikoliv četli, ale zcela nedávno na vlastní oči viděli, a nikoliv 

mezi odvěkými nepřáteli, nýbrž mezi sousedy a spoluobčany, a co je ještě horšího, pod 

záminkou zbožnosti a náboženství) než je upéci a pohltit, když v něm není života.“32 

O podobných hrůzách se dočteme v dobových pramenech z celé tehdejší Evropy, 

přičemž spektrum násilí pokrývalo celou tehdejší společnost, od vesničanů a obyvatel měst, 

přes církev až po světské vládce, od každodenní praxe po zákonné normy. Příkladem je osud 

proslulého anglického humanisty a státníka Thomase Mora, jehož dílem Utopie se nechal 

inspirovat františkánský biskup v mexickém Michoacánu Vasco de Quiroga při pokusu o 

obnovu Zlatého věku a vytvoření spravedlivého komunistického společenství.33 Thomas More 

jen o vlásek unikl úděsné exekuci, když mu byl trest za „velezradu“ zmírněn na pouhé setnutí 

hlavy a její následné uvaření. Zákon o zradě z roku 1352 totiž „stanovil provinilcům proti 

tomuto zákonu hrozivý a ponižující trest tak, že byli nejprve oběšeni, zaživa sejmuti, byly jim 

vyvrženy vnitřnosti a před jejich očima spáleny, potom byli vykastrováni, stěti a rozčtvrceni. 

Odťatá hlava byla obvykle uvařena a vystavena pro výstrahu na veřejném místě po mnoho 

týdnů.“34 Méně štěstí měl kolega T. Morea, biskup John Fisher, jenž byl výše popsaným 

způsobem popraven 22. června 1535.35 Vzhledem k dobovým zvyklostem, obecně panujícím 

v tehdejší Evropě, se tedy nelze pozastavovat nad krutostí, kterou Španělé šířili v Americe, a 

kterou zaznamenal zejména Bartolomé de las Casas.  

                                                 
31 Tamtéž, str. 43-44. 
32 Montaigne, M.: Eseje. Praha 1995, str. 226. 
33 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 101. 
34 Tampierová, H.: Thomas More. Brno 2002, str. 38. 
35 Tamtéž, str. 107. 



 37 

Násilí mělo různé formy včetně těch, které lze nazývat genocidou či etnocidou, a to 

ještě dříve, než byla objevena Amerika. Tragickou předehrou americké conquisty bylo dobytí 

Kanárských ostrovů spojené s brutálními praktikami na Guančích, jejich původním 

obyvatelstvu, které se v této době dosud nacházelo na úrovni neolitu. O Guančích napsal 

Hernando del Pulgar v Kronice katolických králů: „Lidé, kteří zde žili, se neoblékali do 

vlněných oděvů, ale jen do zvířecích kůží. Neměli ani železo a bránili se kameny a dřevěnými 

oštěpy, které ostřili tvrdými kameny... Bydleli v chatrčích a chýších z větví stromů, jež je 

chránily před slunečním žárem a dešťovou vodou. Obdělávali zem kravskými rohy a s malým 

úsilím sklízeli hojnou úrodu, protože země byla velmi plodná...“36 Dobývání ostrovů 

probíhalo po etapách od počátku 15. století, kdy ostrovy Lanzarote, Fuerteventura a Hierro 

obsadil Jean de Béthencourt, normandský šlechtic ve službách kastilského krále Jindřicha III., 

a to s typickou ideologickou záminkou, že jde o podnik k „poctě Boží a udržení a rozšíření 

naší svaté víry“, jak praví jedna dobová kronika.36 Kanárská conquista skončila roku 1496, 

kdy Alonso Fernández de Lugo definitivně dobyl ostrov Tenerife, což vedlo částečně 

k vyhlazení původních obyvatel, částečně k jejich rychlé asimilaci a faktickému kulturnímu 

zániku.37 Byla to však jen předzvěst genocidy na amerických Indiánech v řádu milionů obětí.  

Nejvýraznější formou násilí v raně novověké Evropě (a Španělsku obzvláště) byla 

ovšem válka, která je v západních dějinách tak běžný fenomén, že Zápaďané mají historii 

spojenou obvykle právě s válkami. Kulturní vzorec Západu je bez válčení rozhodně zcela 

nepředstavitelný. Lyall Watson, fascinovaný ponurými jevy, zmiňuje ve své knize Temné síly 

přírody: historie zla v přírodě studii, podle níž za posledních 1025 let dějin jedenácti 

evropských zemí byly tyto země v 47 % této doby „zapojeny v nějakém druhu vojenské 

činnosti. Nejnižší skóre má Německo s dvaceti osmi procenty, nejvyšší Španělsko 

s ohromujícími šedesáti sedmi procenty. Španělsko válčilo v posledním tisíciletí dva roky 

z každých tří let.“38  

Válečnictví stojí rozhodně na jednom z prvních míst západních kulturních vzorců a 

v elitách společností raně novověké Evropy bylo zdrojem sociální prestiže – a to i navzdory 

faktu, že jeho materiální přínos byl problematický. Ferdinand Aragonský například 

zdůvodňoval nedostatek svých financí v jednom dopise z roku 1514 takto: „Nemám pokladnu, 

                                                 
36 Citace in: Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 218. 
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37 Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 218-222. 
38 Watson, L.: Temné síly přírody: historie zla v přírodě. Olomouc 1996, str. 142. 
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protože jsem vždy měl válku.“39 Je zjevné, že v takové kultuře ideje hlásané humanisty, jako 

třeba Erasmem Rotterdamským v jeho spise Nářek míru, či v relacích conquisty Las Casasem 

s jeho výrokem „Válka jest největší zlo“ musely být hlasem volajícím na poušti.  

Pro průměrného Zápaďana je obtížné představit si společnost, která by se obešla bez 

války v té či oné podobě; a nebyl v tom sám, podobný názor měli i Aztékové a Inkové. Tyto a 

další společné rysy pak způsobily, že národy v Mexiku a Peru byly Evropany označeny za 

„civilizované“, na rozdíl od jiných, které byly nezřídka totálně vyhlazeny. Zpravidla šlo o 

drobná etnika lovců a sběračů, čili o „méně komplexní společnosti“, jak se politicky 

korektním termínem dnes označují ti, o nichž se mimo akademickou půdu stále mluví jako o 

primitivech. To byl také případ Eskymáků nebo kalifornských domorodců, kteří se vzhledem 

k formě své sociální organizace bez organizovaného násilí dobře obešli. R. Benedictová v této 

souvislosti zmiňuje Rasmussena: „…Eskymákům je cizí představa, že by eskymácká vesnice 

v jednom šiku zaútočila na jinou eskymáckou vesnici nebo jeden kmen na druhý, nebo 

dokonce že by jiná vesnice byla přepadena jen proto, že představuje snadnou kořist.“40 

Podobný případ představují kalifornští Indiáni. Podle Benedictové si tito Indiáni, kteří 

před příchodem bělochů žili v malých lovecko-sběračských tlupách, vůbec nedovedli 

představit něco jako válku – organizované násilí, kterého se na sobě dopouští velké množství 

lidí a s nímž jsou naše dějiny nerozlučně spojené, pro ně bylo něco tak málo srozumitelného, 

jako jsou dnes pro většinu Zápaďanů nesrozumitelné postuláty kvantové fyziky. Benedictová 

píše: „Snažila jsem se hovořit o válce s Indiány z kalifornských misií, ale bylo to nemožné. O 

válce si vytvářeli naprosto mylné názory. Ve své kultuře neměli základ, z něhož by tento pojem 

mohl vycházet, a jejich pokusy logicky k němu dospět degradovaly velké války, do kterých se 

pouštíme s morálním zápalem, na úroveň pouličních rvaček. Shodou okolností nemají kulturní 

vzorec, který by mezi nimi rozlišoval.“41 Šťastní to lidé, chtělo by se téměř zvolat člověku, 

kdyby ovšem neznal vesměs velmi smutný osud těchto etnik.  

Pokročme k dalšímu typickému rysu raně novověkého Španělska – katolickému 

náboženství. Institucionalizovaný katolický kult byl v této zemi spojen s nejproslulejšími 

projevy nesnášenlivosti v dějinách náboženství. Křesťané sami ovšem pouze sdíleli tuto 

nesnášenlivost s mnohými vyznavači obou dalších abrahámovských náboženství – judaismem 

a islámem. Vztah „lidu tří knih“ (tj. Bible, Koránu, Tóry) mezi sebou navzájem, i k dalším 

náboženským kultům sahal od zpoplatněné tolerance až po naprosté zničení.  
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„Katolické Španělsko v plné zboji“ (podle J. Chalupy), 

malba neznámého mistra, kolem roku 1490. Panna Marie 

s Kristem v náručí jako dominantní ideologický motiv, jejíž obraz 

conquistadoři umisťovali v indiánských svatyních poté, co byly 

zbaveny „ďábelských“ idolů. Nalevo před pannou Marií sv. 

Tomáš, jeden z hlavních středověkých ideologů, Ferdinand 

Aragonský, obdivovaný Machiavellim, dále princ Juan a generální 

inkvizitor Tomás de Torquemada, potomek židovských konvertitů. 

Napravo sv. Dominik, jenž si vysloužil svatost při potírání 

albigenských heretiků, a jehož řád byl pověřen inkviziční činností, 

dále královna Isabela Kastilská, pokořitelka muslimské Granady a princezna Juana, přezdívaná „Šílená“. 

 

V samotném Španělsku byli jinověrci zatíženi řadou diskriminačních opatření a nuceni 

ke konverzi ke katolicismu – ani ta, jak se nakonec ukázalo, je však neuchránila před 

nejkrutějšími persekucemi, popravami a naprostým vyhnáním. Připomeňme si jen ve 

stručnosti několik smutně proslulých dat: roku 1492 byli vyhnáni Židé, pokud nekonvertovali. 

Konvertité byli posléze běžně obviňováni z tajného židovství a pronásledováni smutně 

proslulou španělskou inkvizicí v duchu výroku z Kroniky dona Álvara de Luna: „Proti 

kacířům a zatvrzelým špatným křesťanům a těm, kteří nevěří poctivě katolické víře, se musí, 

jak je psáno v Písmu svatém, vést ještě nelítostnější válka, než proti zapřísáhlým a zjevným 

pohanům.“42 Roku 1502 přišli na řadu kastilští a granadští muslimové, kterým královská 

pragmatika dala stejně jako Židům na výběr křest nebo vyhnání. Roku 1526 byli přinuceni ke 

konverzi muslimové v Aragonii a Valencii, čímž se z nich stali moriskové či „noví křesťané“. 

Granadští moriskové byli vyhnáni roku 1571 po nezdařeném povstání. Epopej španělské 

náboženské intolerance byla dovršena hromadným vyhnáním ostatních morisků v letech 

1609-1611. 

Náboženská intolerance je další z fenoménů, který je nerozlučně spjat se západními 

dějinami. Upalování jinověrců a násilné konverze už dnes sice vyšly z politické módy, opět 

jde ale o sociální praktiky, kterým dnešní Zápaďan dobře rozumí, čímž je dáno, že obvykle 

považuje tyto praktiky za nutnou součást dějin. Stejně jako v jiných případech jej však 

procházka zrcadlovou síní antropologie usvědčí z klamu. Komplexním společnostem Nového 

světa byl neznámý náboženský fanatismus a nesnášenlivost onoho druhu, jak se projevovaly u 

abrahámovských náboženství Starého světa. 
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Za příklad vezměme dvě nejmocnější kultury Nového světa v době conquisty: Aztéky 

a Inky. Aztékové se ohledně náboženství omezovali pouze na to, že podmaněné obyvatelstvo 

v dobytých územích mělo povinnost umístit ve svých chrámech obraz aztéckého hlavního 

božstva Huitzilopochtliho – „Kouzelníka Kolibříka“ (navzdory poetickému názvu šlo o 

božstvo, jemuž Aztékové obětovali ohromný počet lidí).43 Zároveň byla cizí božstva odnášena 

do aztéckého hlavního města Tenochtitlánu, kde pro ně byl zřízen zvláštní chrám. Takto byla 

božstva poražených začleňována do aztéckého panteonu: „Výboje s sebou přinášely neustálé 

obohacování religiózního obrazu světa Aztéků asimilací božstev a náboženských praktik 

podrobovaných etnik.“44 V předkolumbovském Mexiku by zřejmě nikoho nenapadlo 

zakazovat cizí bohy – s touto novotou začal až Cortés. Jeho voják Bernal Díaz del Castillo 

možná zaznamenal příznačnou odpověď, kterou dali náčelníci v Tlaxcale Cortésovi na jeho 

kázání o škodlivosti domorodého náboženství a pekelných trestech pro jeho uctívače: 

„Malinche (tak říkali Mexičané Cortésovi, pozn. autora), pochopili jsme tě už dřív a opravdu 

věříme, že tenhle váš Bůh a tahle velká paní (Panna Marie s Kristem v náručí, jejichž obraz 

Španělé ukázali Indiánům) jsou velice hodní; ale podívej se, právě jsi přišel do našich domů; 

teprve až uplyne nějaká doba, pochopíme vaše učení jasněji, uvidíme, jaké je, a učiníme, co 

bude k dobrému. Jak můžeš chtít, abychom nechali svých teotlů, které od pradávných dob 

pokládáme za bohy, které uctíváme a kterým obětujeme?“45 

Podobný přístup měli Inkové: idoly božstev podmaněných etnik odnášeli do svého 

hlavního města Cuzca a umisťovali je do Chrámu Slunce, zvaného Coricancha („Zlatý 

dvůr“), kde byla cizí božstva převzata do inckého panteonu.46 Podmaněná etnika musela však 

zároveň přijmout incký kult Slunce. V případě, že tak nechtěla učinit, následovaly sankce – 

takto prý Inkové zničili Chan-Chan, hlavní město dobyté říše Chimor, jehož obyvatelé 

odmítli uctívat Slunce.47 Podobně jako v Mexiku i v Peru praxi náboženského synkretismu 

ukončili (alespoň formálně) conquistadoři vedení bratry Pizarry. Příklad incké říše však 

zároveň ukazuje, že velký centralizovaný stát nemusí nutně prosazovat jediný náboženský 

kult, a zároveň potlačovat všechny ostatní, jak se to běžně dělo v Evropě, a kde se tradičně 

praktiky náboženské nesnášenlivosti vysvětlovaly právě potřebou centralizace státní moci. Je 

zjevné, že za konkrétními strategiemi jednání s jinými náboženskými kulty stojí konkrétní 

                                                 
43 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 124. 
44 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 202. 
45 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 214. 
46 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 368 - 369. 
47 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 184. 
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kulturní tradice, a nikoli jakási nutná dějinná zákonitost. Takto je zpochybněna další ze 

západních kvaziuniverzálií – náboženská intolerance.    

 Otázka po zdrojích odlišného přístupu k náboženstvím druhých nás vede k jednomu 

podstatnému kulturnímu rysu: je jím integrace dané kultury do širšího kulturního prostoru. 

Španělsko představovalo v období na konci středověku společnost, na jejíž podobě se podílely 

kulturní rysy převzaté z rozmanitých kultur Starého světa, často značně vzdáleným prostorově 

i časově. Kulturní prostory Starého světa spolu poměrně čile komunikovaly už od starověku. 

Některé kulturní inovace běžné v pozdně středověké Evropě jako střelný prach a papír 

pocházely až z Číny, chov koní zřejmě ze Střední Asie nebo Černomoří, číselný systém 

z Indie, a písmo z východního Středomoří. 

Právě písmo je tím kulturním faktorem, které má zásadní podíl na skutečnosti, že 

společnosti Iberského poloostrova kolem roku 1500 křesťanského letopočtu se řídily 

náboženskými ideologiemi, které vznikly před tisíci lety tisíce kilometrů odtud. Jestliže se 

mohl kdokoli v pozdně středověkém Španělsku při persekuci jinověrců odvolávat na bibli 

(jako v případě citované Kroniky dona Álvara de Luna), bylo to možné jen díky písmu 

(příznačně se také základní kanonický pramen křesťanů nazývá Písmem svatým). Díky písmu 

tak ideje vzniklé v jedné oblasti světa (v případě judaismu, křesťanství a islámu na 

starověkém předním Východě, v případě buddhismu pak ve starověké Indii) dalekosáhle 

ovlivnily běh světových dějin.  

Díky písmu a specifickým historickým okolnostem se náboženská nesnášenlivost 

původně se vyskytující u malého etnika na předním Východě (starých Hebrejců) mohla 

rozšířit do rozsáhlých oblastí světa (kde pak často dopadla jako bumerang na hlavy potomků 

těch, od nichž tyto kulturní normy ukotvené v náboženství pocházely). Náboženská 

nesnášenlivost přenesená do Nového světa Španěly na počátku novověku tak vděčí na 

původní inspiraci etnocentrismu a přísnému monoteismu starověkých Židů, kteří se označili 

za vyvolený národ uctívající jediného pravého Boha a důsledně popírali legitimitu 

náboženství druhých. To také inspirovalo některé myslitele, kteří si povšimli velkého 

množství židovských konvertitů a jejich potomků mezi příslušníky španělského kléru (ba 

dokonce inkvizice, což byl i případ nechvalně proslulého Tomáse de Torquemady), aby vedli 

spojnici mezi španělským náboženským fanatismem a vírou Židů. Ladero Quesada v této 

souvislosti cituje Bataillona, podle kterého byla španělská církev v době conquisty ovlivněna 

„židovským géniem, tak silným v morálce a v náboženství“.48  

 

                                                 
48 citace in: Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 182. 
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Kulturní inovace (písmo a knihtisk) ve službách teroru – 

Torquemadovy inkviziční instrukce. 

 

Zdá se jisté, že „židovský génius“, pokud máme na 

mysli určité kulturní normy, neovlivnil jen španělskou 

církev – kupříkladu o 150 let později se fanatický puritán 

Cromwell nechal inspirovat Starým Zákonem při 

vyvražďování vzbouřených Irů. Dlužno ovšem dodat, že 

stejné prastaré kulturní normy inspirovaly i odpůrce násilí, 

jako byl Bartolomé de las Casas, kterého ke konverzi 

z kolonisty na mnicha a obhájce Indiánů přivedly morální maximy bible.49 Jenže tyto 

humanistické interpretace byly spíše menšinové, neboť praxe odvozená z výkladu svatých 

písem byla určována dominantními trendy kulturních vzorců západních společností – a ty 

měly k humanitě obvykle velmi daleko.  

Kromě bible ovšem „Západ“ mohl čerpat i z jiných zdrojů, zejména antických. 

Typickým příkladem je římské právo, Platónovy myšlenkové konstrukce („svět idejí“, 

Atlantida), nebo autorita Aristotela, která poznamenala intelektuální diskurs Západu na celá 

tisíciletí. Názory filosofa, který žil ve čtvrtém století před začátkem křesťanské éry v Řecku, 

se tak po dvou tisících letech staly bernou mincí v proslulém sporu o zacházení s Indiány, ke 

kterému došlo ve španělském Valladolidu v polovině 16. století po Kristu.50  

Oproti těmto bohatých, leč často morálně sporným inspiracím, ze kterých mohl 

„Západ“ čerpat v důsledku existence písma stojí jako příkrý protiklad indiánské společnosti 

Nového světa. V Mexiku jsou typickým příkladem Aztékové, kteří přišli do mexického údolí 

jako nomádské etnikum asi ve 13. století po Kristu.51 Ačkoli odvozovali původ své 

„civilizace“ od Toltéků, vládnoucích někdy kolem přelomu prvního tisíciletí křesťanského 

letopočtu, v důsledku nepřítomnosti pokročilejších forem písma měli o těchto svých 

předchůdcích (o starších kulturách ani nemluvě) jen mlhavé mýtické představy.  

Inkové, „synové slunce“, na tom byli podobně, ba možná hůře, poněvadž v andské 

oblasti zřejmě neexistovalo ani piktografické písmo jako v Mesoamerice. Tak například starší 

náboženské kulty, jako jaguáří božstva starého Chavínu (první tisíciletí před křesťanským 

letopočtem), či „plačící bůh“ Tiahuanaka (konec prvního tisíciletí po Kristu), které ve své 

době ovlivnily rozsáhlé oblasti, byly v dobách Inků vzhledem k neexistenci písma zřejmě 

                                                 
49 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 186. 
50 Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996. 
51 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 112. 
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neznámé, což platilo pochopitelně i o mnoha dalších rysech těchto významných předinckých 

kultur. Zároveň mezi dvěma velkými kulturními prostory – Mesoamerikou a andskou oblastí 

prokazatelně neexistovaly žádné významné kontakty, které by zprostředkovaly přenos 

kulturních inovací alespoň v rámci amerického kontinentu. 

Vraťme se nyní ke kulturnímu vzorci Španělska a podívejme se na oblast, která je 

zpravidla spojována s mírumilovnou subsistencí – zemědělství. Tato činnost patří nerozlučně 

k dějinám Západu stejně jako válka a náboženská nesnášenlivost, na rozdíl od nich ale 

vyvolává pozitivní asociace i u zapřisáhlých pacifistů. Pokud někdo přičinlivě obdělává 

v potu tváře půdu, bývá obvykle průměrnému „Zápaďanovi“ hned o něco sympatičtější než 

někdo, kdo se jen tak zbůhdarma potuluje divočinou a živí se bůhvíčím - pravděpodobně též 

různými podezřelými věcmi, které by „Zápaďan“ nevzal do úst, ledaže by prohrál nějakou 

hloupou sázku (což byl třeba případ jednoho českého poslance, který byl takto přinucen sníst 

živého chrousta). Kalifornské Indiány, kteří nám zde slouží jako dialektický protiklad lidí 

„civilizovaných“, bychom do kategorie „divoch“ mohli také s klidným svědomím zařadit: 

„Žili životem lovců, rybářů, sběračů plodů a kořínků; jejich základní potravinou byla mouka 

ze žaludů. Keramiku neznali, na všechno si pletli koše.“52  

Španělsko se jako komplexní společnost bez zemědělství neobešlo – oněch zhruba 8 

milionů jeho obyvatel v době conquisty by se zřejmě neuživilo jako nomádští lovci a sběrači. 

Potud by vše přišlo průměrnému Zápaďanovi naprosto přirozené. Zemědělství je přece dobrá 

věc, ze které na Západě žijeme už pěkných pár tisíc let. Ovšem intenzivní zemědělství 

implikuje i jisté rysy sociální struktury. V případě lovců a sběračů jsou zdroje potravy řídké a 

rozptýlené, což omezuje počet příslušníků takových společností. Oproti tomu díky 

zemědělství je možná výživa početné populace, což vede k rozvrstvení společnosti a vzniku 

„vysoké kultury“ či „civilizace“ se všemi dobrodiními, kterých všichni dnes užíváme. 

Podívejme se však nyní kritickým pohledem sociální antropologie, co takový způsob 

subsistence mimo jiné obnáší. Usedlý způsob života spojený se zemědělskou subsistencí 

umožňuje kontrolu a ovládání dané společnosti. Narůstání populace vede též k devastaci 

životního prostředí a organizovanému násilí uvnitř společností, i mezi společnostmi 

navzájem. A podle kulturního materialisty Marvina Harrise potrava s vysokým obsahem 

škrobu ze zemědělských plodin a nízkým podílem živočišných proteinů vede ke zkrácení 

doby laktace a tím pádem kratší periodě, kdy ženy mohou mít znovu děti. Narůstání populace 

si pak vynucuje rozvoj válečnictví jako nástroje, který slouží jak k získání nového území, tak 

                                                 
52 Ceram, C. W.: První Američan. Praha 1977, str. 284. 
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k regulaci populace v důsledku ozbrojeného násilí. Většina rysů, které spojujeme s „vysokými 

kulturami“ a „civilizacemi“ se podle Harrise vyskytuje ve společnostech s vysokou mírou 

válčení: zemědělství, trvalé usídlení, těžba a zpracování kovů, hrnčířství.53 Zdá se, že téměř 

vše, co považujeme za pozitivní kulturní inovace, jde obvykle ruku v ruce s násilím a 

zabíjením, často ve velkém formátu; čímž jsme se oklikou přes zdánlivě neproblematický 

aspekt „civilizace“ Západu dostali tam, odkud jsme vyšli. Nelze se přitom ubránit podezření, 

že na této teorii něco je; zato však aspoň nyní můžeme s větším porozuměním pohlédnout 

třeba na kalifornské domorodce, kteří neznali ani obyčejnou keramiku. 

Z diachronní perspektivy představovalo Španělsko na konci středověku výsledek 

procesu reconquisty, trvající od osmého století, kdy většinu Iberského poloostrova obsadili 

muslimové, až do roku 1492, kdy Katoličtí králové Ferdinand a Isabela definitivně dobili 

granadský emirát. Důležité rysy Španělska v době conquisty, která započala stejným rokem 

shrnuje historik Ladero Quesada následovně: „...šlo o předkapitalistickou soustavu založenou 

na zemědělství, ale velmi otevřenou obchodní činnosti, plně monetarizovanou, ovládanou 

městskými centry a soustředěnou do těchto center, a ... první fáze expanze do Atlantiku mohly 

této soustavě přinést velký užitek.“54 Je nepochybné, že jistý užitek tato expanze Španělsku 

přinesla, a 16. století je v jeho dějinách považováno oprávněně za „Zlatý věk“ (La edad de 

oro). Je však též nepochybné, že expanze do Atlantiku přinesla pramalý užitek těm, kteří 

obývali druhý břeh oceánu, a na jejichž účet si Španělsko pozlatilo tuto část svých dějin.  

Na kořisti z Nového světa se ovšem záhy začaly zdatně přiživovat ostatní evropské 

země. Kupříkladu část Motecozumova pokladu, který zaslal Cortés svému králi Karlu V. 

uloupil Giovanni Verrazano, přezdívaný Jean Florin, italský korzár ve službách 

francouzského krále, jemuž odevzdal svůj lup, „takže celá Francie užasla, jaké bohatství to 

posíláme našemu velkému císaři, ba i sám francouzský král víc než jindy pocítil touhu dostat 

část ostrovů a tohoto Nového Španělska“, jak píše Bernal Díaz del Castillo.55 A tak se i stalo. 

Francouze následovali Angličané a Holanďané. V patách za nimi otrokářské lodě, nacpané 

černými Afričany, kteří měli svou prací dopomoci k slavnému vzestupu Západu. Jejich počet 

už zřejmě nelze přesněji vyčíslit, ale nikdo nepochybuje o tom, že na oltář kulturních idolů 

Západu byly obětovány miliony obyvatel Afriky, a to jak těch, co byli přímo odvlečeni, tak 

                                                 
53 „Leo Simmon´s (1937) study show us that warfare is significantly associated with many variables found in 
village horticulural and agricultural societies: an increase in the frequency of warfare is correlated with 
agriculture, permanency od residence, durability of dwellings, use of grain as food, mining and smelting of 
metals, and pottery.“  in: Divale, W. H., Harris, M.: Population, Warfare, and the Male Supremacist Complex. 
American Anthropologist, New Series, ročník 78, č. 3. (září 1976), str. 532. 
54 Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 55. 
55 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika II. Praha 1980, str. 95. 
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ohromné množství ostatních, kteří byli zabiti už v Africe během mezikmenových válek a lovů 

na otroky. Ruku v ruce s plundrováním Ameriky tak šlo pustošení Afriky, po kterém zůstalo 

povědomí většiny Zápaďanů o zemích zaostalých a brutálních kanibalů, „temném 

kontinentu“, ponořeném do zaostalosti a utrpení - pochopitelně často bez znalosti příčin 

tohoto stavu, na němž mají hlavní podíl kulturní kanibalové ze Západu.  

Analogií španělské conquisty v Americe bylo ovládnutí indickooceánského pobřeží 

Portugalci. Jestliže Vasco da Gama byl portugalskou verzí Kolumba, verzí Cotésovou a 

Pizarrovou byl Alfonso d´Albuquerque, přední postava portugalského řádění v Indickém 

oceánu, který se zejména proslavil roku 1511 dobytím sultanátu Malakka, kontrolujícím 

námořní obchod v malackém průlivu mezi indicko-arabskou oblastí a Čínou. Portugalci si 

podmanili města na východoafrickém pobřeží: Sofalu, Mombasu, Malindi a Kilwu, indické 

Goa, a svou conquistu korunovali dobytím Malakky. Konečným důsledkem bylo zničení 

obchodu v tomto prostoru a úpadek toho, čemu se někdy v literatuře říká „indicko-arabská 

civilizace“, stejně jako rozvrácení říší v africkém vnitrozemí – kupříkladu království 

Monomotapa bylo vojensky zničeno Portugalci v letech 1628-1629.56 Basil Davidson 

popisuje tyto destruktivní procesy následovně: „Na základě královských příkazů a pirátstvím 

aristokratů byly zničeny konečné přístavy námořního obchodu v Indii a v Africe a pak se 

Portugalci pustili do zaslepeného pustošení citlivých obchodních spojení, která tu vznikla 

během dlouhých staletí. Staré dokumenty jsou plné důkazů, že se jim nepodařilo vybudovat 

nějakou pravidelnou síť mezinárodního obchodu, nanejvýš se některé staré obchodní spojení 

udrželo i přes portugalské zákazy. Když tento velkolepý obchodní systém rozbili a zjistili, že 

nejsou schopni jej obnovit, vydali se zoufale hledat zlato; když jim unikalo pod rukama, 

hledali stříbro, a když i tento záměr selhal, spokojili se se vším, co mohli získat – i s otroky.“57 

Jde jen o další epizodu v dějinách západního kulturního kanibalismu. 

Španělsko zase promrhalo své bohatství v početných válkách, vedených během svého 

„Zlatého věku“, a poněvadž po vyhnání židů a muslimů bezpečně paralyzovalo svou 

ekonomiku, sloužilo vesměs jako pouhá vývěva bohatství Nového světa, které skrze něj 

proudilo do zbytku Evropy – podle španělského ekonoma Alonsa Carranzy bylo 75 % zlata a 

stříbra z amerických dolů v roce 1629 soustředěno pouze ve čtyřech evropských městech: 

Londýně, Antverpách, Amsterodamu a Rouenu.58 Je jisté, že bohatství Nového světa 

představovalo zcela zásadní injekci pro vzestup „ducha kapitalismu“ na Západě.  

                                                 
56 Davidson, B.: Objevení staré Afriky. Praha 1962, str. 324.  
57 Tamtéž, str. 327. 
58 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 121. 
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Shrneme-li si dominantní kulturní prvky Španělska v době conquisty se zřetelem 

k interpretaci této ponuré dějinné kapitoly, jak je můžeme vyčíst z dobových pramenů, pak 

jsou to: obsáhlé kulturní dědictví v podobě mnoha kulturních inovací, sociální hierarchie, kult 

moci a násilí, bažení po drahých kovech jako materiálních ekvivalentech hodnoty (hlavní 

příčiny kulturního kanibalismu), náboženská intolerance a fanatismus (které Španělsko 

nakonec přivedou do kulturní izolace, což budou španělští intelektuálové označovat jako 

„tibetizaci“). Jiří Chalupa v souvislosti s problematickými aspekty španělského „Zlatého 

věku“ píše: „Tento mocenský vzestup bude ovšem vykoupen vznikem společnosti vyznačující 

se extrémní intolerancí, vzájemnou podezřívavostí – pod egidou inkvizice se udavačství záhy 

stane takřka španělským národním sportem... Inkvizice...nastolí za Pyrenejemi na mnoho 

generací dopředu atmosféru strachu a vzájemné nedůvěry, kterou francouzský historik B. 

Bennasar příznačně nazval ,pedagogikou strachu´. Španělé se pod tlakem inkvizice postupně 

začnou měnit ve vystrašené udavače, přičemž v dokumentech nacházíme i otřesné případy, 

kdy rodiče udávají své vlastní děti a naopak. Neméně otřesným svědectvím o morálním 

úpadku, do kterého se Španělsko ,díky´ inkvizici ponořilo, jsou i záznamy o případech, kdy se 

dotyčný raději udá sám, než by čekal, až tak učiní někdo z okruhu přátel nebo rodiny. Ve stínu 

inkvizice se tak zrodil odporný lidský typ zvaný malsín, jinými slovy, zlovolný, zákeřný a zištný 

,práskač´. Strach a podezřívavost budou takřka všudypřítomné.“59  

Antropologicky poučený čtenář v této temné charakteristice raně novověké španělské 

společnosti nemůže nevidět evropskou variantu Dobuanů, které popisuje R. Benedictová. 

Každopádně na základě znalosti této kulturní výbavy můžeme alespoň v hrubých rysech 

pochopit pohromu, která vstoupila do světa amerických domorodců v říjnu roku 1492, kdy se 

v Karibiku objevily Kolumbovy lodě. Sáhneme-li k alegorickému jazyku, bylo to jako když 

smečka vyhladovělých vlků vtrhne do ovčince, což je přesně ten typ alegorií, který používal 

Bartolomé de las Casas při popisu řádění svých krajanů v „Indiích“, jak vzápětí uvidíme.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Chalupa, J.: Inkvizice, Praha 2007, str. 141. 
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Antily: americký holokaust 

 

 

Na ovečky tak mírné a řečenými vlastnostmi od Všemohoucího nadané, jako tygři, vlci a 

nejukrutnější lvi dlouhým hladem sužovaní Španělé vtrhli, a od oněch dob po čtyřicet let nic 

jiného nedělali a item nic jiného dělati nechtěli a do dnešního dne ničím jiným se nezabývají 

než vražděním těchto nebohých, které rozličnými, do té doby nikým nevídanými a nikde 

neslýchanými druhy mučení a sužování (…) tak nelidsky a lítě tisknou a drásají, že ze tří 

milionů domácích lidí, které jen samotný ostrov Hispaniola obsahoval, sotva tři sta pozůstalo. 

 

Bartolomé de las Casas o genocidě na původních obyvatelích Haiti, O zemí indijských 

pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější 

 

Antily představují prostor, kde se poprvé setkaly dva diametrálně odlišné světy – pozdně 

středověká Evropa a indiánská Amerika. Z faktu střetu tak zásadně odlišných kultur plyne, že 

jde proto zároveň o prostor zatížený jednou z největších tragédií v lidských dějinách - během 

půlstoletí poté, co byly ostrovy objeveny Kolumbem, zde vymizelo téměř veškeré indiánské 

obyvatelstvo. Příčin tohoto zániku je několik; všechny však přímo souvisí s kontaktem 

původních domorodých etnik s Evropany. Dějiny jsou domovem paradoxů: zatímco se 

můžeme setkat s případy, kdy někdo programově usiloval o vyhlazení určitých lidských 

skupin (jako nacisté v Evropě) a tohoto úkolu se ani s vynaložením obrovských nákladů 

nepodařilo dosáhnout, v jiných případech takový cíl nejenže nebyl stanoven, ale dokonce 

mohl být i programově popírán – a přesto byl uskutečněn. Antily představují právě tento 

případ. 

Ve Španělsku na konci 15. století a v první polovině 16. století, kdy ke genocidě 

antilských Indiánů došlo, také existovaly hlasy, analogické nacistickým, ale nedostaly se 

nikdy do pozice oficiální ideologie. Například Aristotelův vykladač, právník Juan Ginés de 

Sepúlveda napsal roku 1547: „...dokonalým právem Španělé vládnou těmto barbarům Nového 

světa a přilehlých ostrovů, kteří jsou v moudrosti, rozumu, mravech a lidství méněcennější než 

Španělé, stejně jako děti jsou méněcennější než dospělí, ženy podřadnější než muži. Liší se, 

jak se lidé divocí a krutí liší do lidí laskavých, jako velmi nestřídmí od těch zdrženlivých, a 

říkám, jako se liší opice od lidí.“1 Bojovný obránce Indiánů a tehdy již biskup v mexickém 

                                                 
1 Citace in: Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 93. 
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Chiapasu Bartolomé de las Casas byl jedním z nemnohých, kdo hlasitě protestovali proti 

těmto tezím. Na valladolidské disputaci roku 1550 Las Casas potřel doktora Sepúlvedu 

pomocí scholastických argumentů, a rasistická kniha jeho oponenta pod názvem De justis 

belli causis contra Indos (čili O důvodech  spravedlivé války proti Indiánům) byla pak 

oficiálně odsouzena a zakázána inkvizicí (což je mimochodem důkaz, že i ty nejstrašlivější 

instituce mohou sem tam vykonat něco dobrého).2 Indiánům ovšem tento cenzurní počin příliš 

nepomohl.  

Během španělských koloniálních dějin se koruna vícekrát formálně stavěla na ochranu 

svých domorodých poddaných. Okolnost, že Koruna vydávala právní normy na ochranu 

Indiánů, bývá často zdůrazňována jako důkaz humanity projevující se v tomto období 

španělských dějin. Totální vymření antilských Indiánů ovšem představuje příkrou antitezi 

vůči argumentaci obhájců této koncepce, a tak aby se věci náležitě vysvětlily, přichází na řadu 

často uváděné vysvětlení této genocidy: mikrobiální šok. Domorodci prý vyhynuli i navzdory 

úmyslům Španělů, poněvadž neměli protilátky proti chorobám, zavlečeným z druhé strany 

oceánu. Třeba španělský historik Ladero Quesada píše: „V některých směrech nemohli 

Španělé zasahovat, protože jim chyběly prostředky. Při styku mezi Evropou a Amerikou došlo 

k ,mikrobiálnímu střetu´ obrovského rozsahu. ...především domorodci dostali choroby, proti 

nimž neměli vytvořenou obranu, například zarděnky, neštovice nebo různé formy moru. Ačkoli 

ozbrojená střetnutí a nový pracovní režim působily ztráty, právě epidemické nemoci byly 

evidentně hlavní příčinou obrovského poklesu počtu domorodých obyvatel, kteří vymřeli 

v oblasti Karibského moře, a to proti vůli a zájmům kolonizátorů, kteří domorodou pracovní 

sílu nutně potřebovali.“3  

Z logického hlediska se zdá taková argumentace bezrozporná. Španělé přece nemohli 

domorodce vědomě hubit - vždyť to bylo proti jejich ekonomickým zájmům! Jenže v lidském 

chování se racionalita někdy hledá horko těžko. Spíše než racionalitu ale v lidském chování 

můžeme nalézt logiku – ta se však neřídí ekonomickými teoriemi, nýbrž zákonitostmi 

plynoucími z příslušného kulturního vzorce. Při pohledu do pramenů a některých dějinných 

srovnáních se ukazují zřetelné slabiny vysvětlení, které operuje s mikrobiálním šokem. 

Španělé v radikálně odlišném prostředí také velmi trpěli různými tropickými chorobami - a 

přesto v Novém světě nevymřeli, ani je tyto nesnáze neodradily, aby si nepodmanili obrovská 

území amerického kontinentu.  

                                                 
2 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 230. 
3 Ladero Quesada, M. Á.: Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 230. 
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Zdá se, že rozhodující roli i při fatálním dopadu zavlečených chorob hrály kulturní 

faktory, které způsobily, že Indiáni vymřeli a Evropané nikoli. Ti první byli totiž připraveni 

téměř o vše, na co si vzpomeneme - o svobodu a důstojnost, ženy a muže, půdu, potravu a 

přírodní zdroje, což si vše přivlastnili ti druzí. Ti první byli brutálně využíváni, nuceni k práci 

za nelidských podmínek a ničeni rozmanitými způsoby těmi druhými. Nemilosrdný kritik 

conquisty Bartolomé de las Casas popsal tyto praktiky, které se táhnou jako leitmotiv cesty 

Zápaďanů za blahobytem: „...muže posílali do zlatých dolů, kde by zlato rýžovali a zlato 

kopali, což jest práce nesnesitelná; žen pak užívali k obdělávání polí, což tam i mužům silným 

a zdatným jest obtížné. A travinami a podobnými věcmi bez podstaty jedny i druhé živili; a tak 

rodičkám v prsech mléko schlo a v krátké době všechny děti hynuly. A protože od mužů ženy 

odloučené byly a s nimi neobcovaly, potomstvo buzeno nebylo. Muži byli v dolech hladem a 

prací života zbavováni; ženy pak stejným trápením a sužováním oslabené mřely na polích. A 

počet obyvatel tohoto ostrova takovýmto způsobem zahynuvších a vyhlazených jest skoro bez 

čísla; kterýmižto způsoby by obyvatelé celého světa mohli býti shlazeni s tváře země.“4  

Za těchto okolností pochopitelně Indiáni podléhali snáze nemocem než Španělé. 

Nahlédneme-li do Las Casasovy proslulé Relace, najdeme tam kromě naturalistických popisů 

zvěrstev spáchaných na domorodcích právě vysvětlení genocidy takového druhu, které hledá 

kořeny zla v kulturně podmíněném chování – a lze se oprávněně domnívat, že Las Casas jako 

přímý svědek conquisty mohl velmi dobře porozumět motivacím svých krajanů: „Jediným 

účelem a cílem tohoto španělského ničení nekonečného množství oněch lidí bylo zlato; a 

snaha Španělů, aby v krátkém čase zbohatnuvše jakoby jediným skokem dosáhli postavení a 

hodností, jež jim nepříslušely.“5 Kulturní logika Španělů v těchto případech znamenala co 

nejrychleji se obohatit na účet domorodců. Co na tom, jestli vymřou: je jich dost, a v případě 

nedostatku pracovní síly se dovezou otroci odjinud, což se také stalo. Tvrdit potom, že antilští 

Indiáni vyhynuli na zavlečené nemoci je podobně absurdní, jako prohlašovat, že Židé 

v období Třetí říše vyhynuli v Evropě při kontaktu s nacisty kvůli nedostatku protilátek na 

nemoci, jako byl třeba skvrnitý tyfus, který řádil v příšerných podmínkách koncentračních 

táborů. Jenže s výjimkou neonacistických popíračů holokaustu se podobnou absurditu 

neodváží dnes nikdo tvrdit; ostatně je to mnohde trestné.  

Teorie o mikrobiálním šoku může jistě částečně sloužit k interpretaci americké 

genocidy; kromě toho má však i apologetickou funkci – mnohým Zápaďanům je i dnes 

zatěžko přiznat, že u počátků světovlády jejich „civilizace“ stálo brutální násilí 

                                                 
4 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 32 
5 Tamtéž, str. 22. 
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nepředstavitelných rozměrů a nejhrubší ziskuchtivost, a že humanita v západních dějinách 

byla více proklamovaná než praktikovaná. Případ Antil ukazuje, že síla kulturní tradice 

odrážející se v sociální praxi je neskonale silnější než právní normy. Ty se totiž mohou 

vytvořit velmi rychle a navíc nemusí nutně odrážet dominantní prvky kulturního vzorce dané 

společnosti: ba právě naopak. Oproti tomu mají dominantní prvky kulturního vzorce mnohem 

stálejší povahu, jsou často plodem tisíciletých tradic. Právní normy tak představují jen 

škraloup na hladině kultury, a pokud v nějakém směru nesouzní s dominantními kulturními 

trendy dané společnosti, proudy a vlny jej beznadějně rozmetají či odplaví stranou. Španělské 

zákony na ochranu Indiánů (a byla jich celá řada) nemohly být účinným regulačním 

mechanismem ve společnosti, která nade vše ctila moc, násilí a sociální prestiž. Pokud se 

kultura takového druhu dostala do kontaktu s kulturou ve více ohledech znevýhodněnou ve 

vzájemném poměření, znamenalo to pro tu druhou kulturu zcela jisté zničení. I velké 

společnosti Mesoameriky a andské oblasti utrpěly po dobytí Španěly obrovské ztráty. Tyto 

komplexní společnosti byly přesto mnohem způsobilejší vyrovnat se s evropskými způsoby: 

byla zde dlouhá tradice státní organizace, intenzivního zemědělství a dalších atributů 

„civilizace“. Antily představovaly naproti tomu kulturně zcela odlišný prostor. Neexistovaly 

zde žádné komplexní společnosti, žádná tradice, která by obyvatele Antilských ostrovů 

připravila na to, co se počínajíc rokem 1492 přivalilo z druhé strany oceánu jako tsunami. 

Budeme-li pokračovat v jazyce metafor, pak na Antilách bychom nalezli několik 

odlišných antropologických zrcadel: Tainy a Ciboneje obývající Velké Antily (Kubu, Haiti, 

Portorico, Jamajku) a Kariby obývající Malé Antily. Charakteristiky kulturních prostorů 

Mexika a Peru nám umožňují pochopit sympatie Španělů pro Aztéky či Inky, které vynesla na 

výsluní amerických dějin touha po moci, organizační dovednost, disciplína a na místní 

poměry výkonná válečná mašinérie. Oproti těmto válečnickým a despotických kulturám 

ovšem prvním Evropanům připadali obyvatelé Antilských ostrovů, zejména relativně 

mírumilovní Tainové a Cibonejové jako divoši či „zvířata“, „como bestias“, jak píše Kryštof 

Kolumbus, byť alespoň zprvu s rajskými atributy.6  

Kupříkladu Cortés ve svých dopisech určených svému císaři Karlu V. provedl 

následující komparaci „civilizovaných“ Indiánů z pevniny a antilských ostrovanů: „V jednom 

svém dopise jsem Vašemu Veličenstvu vylíčil, že domorodci z těchto krajů (tj. z Mexika, pozn. 

autora) jsou daleko schopnější než ti z jiných ostrovů a že se nám zdáli být natolik chápaví a 

rozumní jako průměrně zdatný člověk (rozuměj Zápaďan, pozn. autora). A proto mi tehdy 

                                                 
6 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: I. P. Magidovič, J. M. Svet: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 
1958, str. 75. 
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přišlo zatěžko nutit je, aby Španělům sloužili tak, jako ti z ostatních ostrovů.“7 Všimněme si, 

že „civilizovaní“ Indiáni z mexické pevniny vzbuzují alespoň určitou tendenci k jistým 

ohledům; ačkoli nakonec museli otročit podobně jako ostrované, které jejich „přírodní“ stav 

přímo předurčoval, aby Zápaďanům sloužili stejně jako dobytčata.  

Pyramidální sociální struktury bychom na Antilách hledali mnohem obtížněji než 

v Mexiku a Peru, ačkoli není pochyb, že zde nějaké sociální rozvrstvení existovalo; rozhodně 

se však vymykalo relacím dobových evropských pojmů. Snad zde existovala společenská 

vrstva, kterou v západních termínech můžeme nazvat „rodovou aristokracií“, přičemž hodnost 

náčelníka – „kasika“ byla dědičná po mateřské linii.8 Kasikové měli omezenou moc a zřejmě 

vlastnili zvláštní pozemky. Pro práci na polích byli využíváni váleční zajatci, které se však 

soudobí španělští kronikáři neodvažovali nazvat otroky ve vlastním slova smyslu.9 Pokud jde 

o rodovou organizaci ostrovanů, víme o ní málo, neboť první Evropané nám o ní zanechali jen 

nespolehlivé údaje. „Byla to věc tak cizí chápání průměrných Španělů té doby, že ji vůbec 

nepostřehli nebo nepochopili.“10 

Kolumbus, Las Casas a ostatní se však přesto za každou cenu snažili natěsnat vlastní 

kulturní kategorie na společnosti ostrovanů: tak náčelníky Antilanů nazývají „králi“ a 

jednotlivá kmenová území na Velkých Antilách „království“. Las Casasova proslulá relace O 

zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější obsahuje kapitoly jako O 

královstvích, ježto ostrov Hispaniola obsahoval: „Tento ostrov Hispaniola obsahoval pět 

převelkých království a tolikéž velmocných králů, jichž byli poslušni ostatní páni, kterých 

počet byl bez čísla.“11   

Celkově o kultuře obyvatel Velkých Antil máme jen kusé údaje, neboť zcela zanikla 

spolu se svými nositeli; ale i na základě toho mála, co víme, před námi vyvstává obraz 

svébytné kultury, dobře přizpůsobené svému prostředí. Nejpočetnějším etnikem byli Tainové, 

jazykově příslušející k aravacké jazykové rodině. „Tainské kmeny byly na nejnižším stupni 

barbarství“, jak se píše v marxistickém doslovu k souboru dokumentů o cestách Kryštofa 

Kolumba, užívajícím morganovskou evolucionistickou terminologii, která má ovšem původ 

už v xenofobii starých Řeků.12  

                                                 
7 Cortés, H.: Dopisy. Praha 2000, str. 167. 
8 Loukotka, Č., Nahodil O.: Předmluva k českému vydání. In: W. H. Prescott: Dějiny dobytí Mexika. Praha 
1964, str. 17. 
9 Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 555. 
10 Loukotka, Č., Nahodil O.: Předmluva k českému vydání. In: W. H. Prescott: Dějiny dobytí Mexika. Praha 
1964, str. 17.  
11 Casas, B. de las : O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 26. 
12 Svet, J. M.: Doslov. Objevení Ameriky a vznik vykořisťování jejího původního obyvatelstva. In: Magidovič, I. 
P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 554. 
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Základem hospodaření bylo zemědělství s množstvím plodin: maniok, papriky, dýně. 

Mnoho těchto plodin vyšlechtěných indiánskými barbary se stalo neodmyslitelnou součástí 

západního jídelníčku. A ovšem tabák. O něm píše klasický Kolumbův životopisec Cesare de 

Lollis: „Las Casas vysvětluje trochu rozvláčně, jak domorodci kouřili, a říká, že svinovali 

suchý list jako kornout, jeho širší konec pak hořel a druhý, zašpičatělý, sloužil jako náustek. 

Tak ubohý to byl barbarský předchůdce výtečných havanských doutníků, na něž bylo 

Španělsko hrdé až do roku 1898, kdy v důsledku války se Spojenými státy Kubu ztratilo.“13 

Opravdu barbarské způsoby měli Indiáni při kouření tabáku – bylo třeba hlav povolanějších, 

aby přišly na to, jak se to má správně dělat. Jen škoda, že původní uživatelé při tom zmizeli 

z povrchu zemského.  

Obživu si tito neumětelové doplňovali rybolovem, někdy velmi originálním – Andrés 

Bernáldez v Historii katolických králů zmiňuje „honbu“ ryb, tedy rybolov pomocí ryb 

štítonošů, přivázaných na šňůře, které byly vypouštěny do moře, kde se po svém zvyku 

přichytily oválnou přísavnou destičkou na hlavě na jiné ryby nebo želvy, načež byly i s takto 

získaným úlovkem vytaženy.14 Jídelníček živočišného původu ovšem v těchto tropických 

krajích tvořil rozmanitý sortiment, pro který Evropané z logických důvodů neměli mnoho 

sympatií. Příkladem je účastník druhé Kolumbovy plavby doktor Chanca, který napsal o 

Antilanech: „Pojídají hady, ještěrky, pavouky a všelijaké červy, které je možno najít v zemi. 

Právě proto se mi zdá, že zůstávají ve stavu divočejším než kterékoliv hovado na světě.“15  

Chankův výrok přijde velmi smysluplný většině současných Zápaďanů. Postoj Západu 

k takovým praktikám je obvykle vzácně jednotný, a v literatuře lze najít mnohé doklady, jak 

si Zápaďané oškliví existenci, která nedospěla k vynálezu „civilizace“ (v jejím převážně 

západním střihu ovšem) a musí se proto živit všelijakými odpornostmi. Zápaďan obvykle 

nechápe, že podstata jeho civilizačního blahobytu je jen kulturně historická náhoda, a že by se 

z tohoto blahobytu nemohl těšit, kdyby se místo v Evropě vyskytl v Americe nebo Austrálii. 

Původní obyvatelstvo těchto kontinentů nemělo k dispozici žádný skot, brav a spoustu jiného 

zvířectva, které Zápaďané chovají a masakrují ve velkém. Pohlédneme-li na americký 

kontinent před conquistou, kupříkladu Inkové měli štěstí, že v andské oblasti žily lamy, které 

byly jedním z pilířů subsistence andských společenství. Mexičané, kteří takové štěstí neměli 

(chovali jen psy a krocany), s oblibou během svých náboženských obřadů pojídali své bližní. 

                                                 
13 Lollis, C. de: Život Kryštofa Kolumba. Praha 1992, str. 94 - 95. 
14 Bernáldez, A.: Úryvek z Historie katolických králů. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 331. 
15 List doktora Chancy konšelu města Sevilly. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 
1958, str. 319. 
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Antilští Tainové na tom byli podobně: jako domácí zvířata chovali papoušky a „psy, kteří 

neuměli štěkat“, jak tyto tvory popisovali Španělé.  

Kromě sofistikovaných mechanismů ovládání a destrukce však Zápaďané vynalezli i 

antropologii, s jejíž pomocí se jali zkoumat jiné společnosti. S ochrannými rukavicemi a 

brýlemi antropologie je Zápaďan schopen se vypořádat i s těmi kulturními fenomény, ze 

kterých se západnímu laikovi obvykle dělá nevolno. Kupříkladu Darna L. Dufour při 

výzkumu konzumace hmyzu u recentních indiánských etnik v Amazonii (konkrétně u kmene 

Tukanů) dochází pomocí faktorů jako je kalorická hodnota, váha, časová a prostorová 

dostupnost k závěrům, které ospravedlňují tyto alimentární strategie. Nechybí ani srovnání, 

které tyto strategie činí Zápaďanovi smysluplnými: mravenci, termiti, červi a housenky jsou 

pro domorodce stejně výživné jako sušené ryby, či v méně exotických poživatinách jako husí 

či hovězí játra, ba dokonce vepřové párky.16 Naneštěstí pro Antilany přišly tyto apologie se 

značným zpožděním. 

Pohlédněme jen letmo na další aspekty kultury ostrovanů. Indiánské domy na Kubě 

včetně interiéru popisuje Las Casas v Deníku první cesty: „Ty domy byly zbudovány na 

způsob velkých polních stanů (alfaneque) a byly rozsety bez ladu a skladu jako ve vojenském 

ležení, nikoliv seřazeny do uliček. Uvnitř byly pěkně vymeteny a čisty a zařízení pěkně 

upraveno. Všechny domy byly postaveny z překrásných palmových větví. Našli (Španělé, pozn. 

aut.) mnoho sošek, představujících ženské postavy, i četné hlavičky na způsob masek, velice 

pěkně vypracované. Nevím, zda je chovají pro ozdobu, nebo zda se jim klanějí. Byli tam psi, 

kteří neuměli štěkat. A rovněž byli v jejich domech ochočení ptáčci. Viděli tam také 

podivuhodně vypracované sítě, udice a jiné nářadí potřebné k rybolovu.“17 Tainové 

zpracovávali bavlněnou přízi a zhotovovali si z ní výrobky, jakým byla třeba závěsná síť: 

„užívají jako lože sítě čtvercové, za uzly v rozích přivázané a zavěšené, kteroužto obyvatelé 

ostrova Hispanioly v řeči své nazývají Hamekas.“18 

Ovšem jiný aspekt kultury ostrovanů z Velkých Antil, pro Evropany tak důležitý, 

v nich vzbuzoval pramálo sympatií – válečnictví a jeho nástroje. Kolumbus napsal v listu 

Santangelovi a Sánchezovi o jím objevených „Indech“: „Nemají železa ani oceli; zbraně, na 

ty nejsou; ne snad, že by to nebyli lidé obratní a krásně urostlí (de fermosa estatura), ale jsou 
                                                 
16 „The values for ants, termites, and caterpillars are higher than those for dried fish. In terms of less exotic 
foods the proximate composition of the ants, palm grubs, and caterpillars is comparable to that of goose liver, 
pork sausage, and beef liver, respectively. The composition of termite soldiers is roughly comparable to that of 
non-oily fish, although the latter are higher in protein.“ in: Dufour, D. L.: Insect as food: A case study from the 
northwestern Amazon. American Anthropologist, New Series, svazek 89, č. 2, červen 1987, str. 389. 
17 Casas, B. de las: Deník první cesty. In: I. P. Magidovič, J. M. Svet: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 
123  
18 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 20. 
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tak bázliví, že je to až k nevíře…19 V žádné zmínce o Tainech nechybí reference o jejich 

bezbrannosti, kvůli které ještě před invazí Španělů trpěli od vpádů kanibalských Karibů. 

Z dobových referencí (a pochopitelně i z pozdější západní literatury) čiší despekt, když jsou 

zmiňovány chabé zbraně haitských Tainů, o nichž útrpně píše Las Casas: „Od onoho času pak 

počali Indijci přemýšleti, jakým způsobem a kterak by Španěle ze svého kraje vypudili; a ti, 

kdož již déle vydržeti nemohli, sáhli ke zbraním. Leč jaké, Bože dobrý, zbraně to byly? 

Podobnější jest jejich zbraň i zbroj rákosům, s nimiž si chlapci hrají na vojáky, než zbraním 

mužů.“20  

Tato skutečnost – tedy vojenská nedostatečnost ostrovanů - taky umožnila Kolumbovi, 

aby si zcela samozřejmě přisvojil vládu nad ostrovy – právem silnějšího. Když se vracel po 

prvních objevech do Španělska, zanechal na Haiti 39 svých lidí v pevnosti Navidad, která 

dostala jméno na počest „narození Páně“. O tom píše: „A tam jsem založil tvrz a pevnost, 

která v této chvíli je už zcela jistě hotova, a v ní jsem zanechal potřebný počet lidí se 

zbraněmi, těžkými kusy a zásobami potravy více než na rok (…) Král té země chová ke mně 

takové přátelství, že si považoval za čest zvát mě svým bratrem a míti mě za bratra. Ale kdyby 

se jeho přátelství změnilo v nevraživost k lidem v tvrzi zanechaným, vždyť ani on, ani jeho lidé 

nevědí, co jsou to zbraně, chodí nazí – jak jsem řekl – a jsou tak bázliví, že bojácnějších nad 

ně na světě není; a tak i ta trocha lidí, kteří zůstali v pevnosti, postačí, aby vyhladila třeba 

celou tu zemi. Ale budou-li se umět spravovat, pak nikomu na ostrově nenapadne je 

ohrožovat.“21 

Shrnuto: Indiáni nevěděli, co jsou to zbraně, chodili nazí a byli bázliví, jejich osud byl 

tudíž zpečetěn. Ovšem pokud jde o prvních třicet devět Evropanů, ti se zřejmě moc spravovat 

neuměli - jak by také mohli, s internalizovanými vzorci sociálního chování, prosyceného 

násilím a touhou po privilegovaném společenském statutu. Terorizování všeho druhu, 

přinucování domorodců k posluhám a přivlastňování si žen vedlo k nutnému finále – všichni 

Kolumbovi muži byli početní převahou bázlivých a nahých Tainů do jednoho pobiti či se 

utopili, když se pokoušeli uprchnout z pevnosti na člunu před útočníky. Navrátivší se 

Kolumbus pak už jen mohl podle vousů identifikovat napůl rozložené mrtvoly jako svou 

posádku, která v jeho představách disponovala mocí vyhladit celý ostrov.22 V reakci na tyto 

                                                 
19 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 74. 
20 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 24. 
21 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 77. 
22 List doktora Chancy konšelu města Sevilly. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 
1958, str. 308. 
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pozdější skutečnosti také Kolumbus změnil rétoriku: v listu „neznámým šlechticům“ z konce 

roku 1500, kdy už docházelo k válkám s Indiány a jejich vyhlazování, píše Kolumbus: „A 

nepřišel jsem tam k pouhému spravování města, městečka či vsi již podmaněné, nýbrž proto, 

abych pod panství Jejich Výsostí přivedl divoký a bojovný lid, žijící v horách a lesích.“23 

K vlastnictví, čili další důležité komponentě kulturního vzorce „Západu“ měli antilští 

Indiáni zcela odlišný vztah. To nemálo zaráželo Evropany a byl to také jeden z důvodů, proč 

jsou tito původní obyvatelé Antil, stejně jako třeba Brazílie některými autory popisováni jako 

bytosti s rajskými atributy - odtud pocházejí ony podněty, které malovaly v mysli současníků 

představu o Zlatém věku. Kolumbus je domorodci zčásti okouzlen, zčásti zaražen: „Je ovšem 

pravda, že když se upokojí a zbaví strachu, jsou pak tak důvěřiví a tak štědře dávají z toho, co 

mají, že by tomu nevěřil, kdo to sám neviděl. Žádá-li se po nich něco, co mají, neřeknou nikdy 

ne, ba spíše to sami nabízejí, a to s takovou láskou, jako by zároveň s tím i své srdce 

dávali.“24 Je to sympatické (jak by také ne, když z toho plynou zjevné výhody pro druhou 

stranu), ale zároveň šokující a nemístné. Druhá strana to rozhodně nehodlá opětovat – a tak se 

budou vbrzku řezat uši a nosy, sekat ruce a nohy, věšet a upalovat. 

Už během první cesty se nad touto společenskou institucí, tedy soukromým 

vlastnictvím Kolumbus zamýšlel, jak píše v listu Santangelovi a Sánchezovi: „Nepodařilo se 

mi zjistit, zda mají soukromý majetek (bienes propios), ale pokud jsem mohl posoudit, dělili se 

všichni o to, co měl jeden, zejména v potravě.“25 Přístup Antilanů k vlastnictví, pro Evropany 

tak nepochopitelný, může nastínit jedna epizoda z druhé cesty, jak ji líčí Kolumbův syn 

Fernando. Kolumbus s sebou vozil jako průvodce několik haitských Tainů: „Indiáni, které 

Admirál přivedl z Isabely, šli do oněch chýší (které patřily místním Indiánům) a posloužili si 

vším, na co měli chuť; majitelé nedali najevo žádnou nespokojenost, jako by všechno, co měli 

bylo společným vlastnictvím. Domorodci, kteří mysleli, že máme stejný obyčej, chodili ze 

začátku ke Křesťanům a brali všechno, co se jim zalíbilo; rychle ale nahlédli svůj omyl“.26 

Evropané, kteří si se samozřejmostí vlastní tomuto věku přivlastnili všechny zámořské 

země i s jejich obyvateli začali vbrzku běžně používat vůči domorodcům kruté tresty, obvyklé 

v Evropě, které ovšem v kontextu zcela jiného kulturního prostředí byly tragicky absurdní. Už 

roku 1494 napsal Kolumbus napsal v pokynech Mosému Pedru Margaritovi: „Jelikož při mé 

cestě do Cibaa došlo k tomu, že nějaký Indián cosi ukradl, kdyby se stalo, že by se mezi nimi 

                                                 
23 Kolumbův list „neznámým šlechticům“. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 
1958, str. 492.  
24 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 74. 
25 Tamtéž, str. 77. 
26 Citace in: Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 51.  
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vyskytli zloději, potrestejte je uříznutím nosu a uší, protože tyto části těla se nedají skrýt.“ A 

to rovněž z toho důvodu, aby Indiáni pochopili, že s „dobrými se bude jednat velmi dobře a 

špatní že budou potrestáni“.27 Těmito bestiálními výchovnými metodami měli být domorodci 

vedeni k vyšší morálce společnosti, která se postarala o jejich záhubu.  

Zcela prapodivný přístup projevovali Tainové k instituci, která hrála v kulturních 

vzorcích evropských společností zásadní roli – obchodu. Kolumbus při prvním setkání 

s domorodci ukazuje jak svůj smysl pro fair play ve vlastním kulturním universu, tak 

nepochopení universa jiného: „Zakázal jsem dávat jim věci tak neužitečné jako střepy 

rozbitých nádob a skla nebo kovové konce agujet*; ač po pravdě řečeno, když se k něčemu 

takovému dostali, považovali to za ten nejkrásnější šperk na světě…Brali dokonce i kousky 

polámaných obručí ze sudů a dávali za ně vše, co měli, jako divoši (como bestias). 

Nepovažoval jsem to za správné, proto jsem takovou směnu zakázal.“28  

Tato směna, která zcela jistě neprobíhala podle evropských obchodních zvyklostí, 

zřejmě také nesouvisela jen s jinou hodnotovou hierarchií, jak naznačuje Todorov: 

„Kolumbus nechápe,…že hodnoty jsou věcí konvence, že ,zlato samo o sobě´ není o nic 

vzácnější než sklo, že jeho vzácnost je dána evropským systémem směny.“29 Lze se oprávněně 

domnívat, že zde došlo ke střetu dvou odlišných způsobů směny – zatímco Evropané 

provozovali především směnu ve smyslu obchodu, jak ji chápala soudobá Evropa, Indiáni 

provozovali spíše směnu darů v tom smyslu, v jakém o těchto způsobech směny v 

„archaických společnostech“ pojednává Marcel Mauss v Eseji o daru, podobě a důvodech 

směny v archaických společnostech. Antilany se Mauss sice nezabývá, nejbližší analogií k 

nim by však mohli být Andamanci, původní negritské obyvatelstvo Andamanských ostrovů 

v Indickém oceánu: „Přes důležitost této směny, a protože sociální skupina či rodina si za 

jiných okolností dokáže vystačit, pokud jde o různé náčiní apod., neslouží tyto dary témuž 

účelu jako obchod a směna v pokročilejších společnostech. Jejich účel je především morální, 

předmět má vytvořit pocit přátelství mezi dvěma osobami, které jsou ve hře, a jestliže akce 

nepřinese tento výsledek, pak je vše ztraceno…Nikdo nemá volbu odmítnout nabízený dar. 

                                                 
27 „Y porque en este camino que yo hize a Cambao acaesçió que algún indio hurtó algo, si hallardes que alguno 
d´ellos fuerten, castilgados también cortándoles las narizes y las orejas, porque son miembros que no podrán 
esconder, porque con esto se asegurará el rescate de la gente de toda la isla, dándoles a entender que esto que 
hizo a los otros indios fue por el furto que hizo y que a los buenos los mandarán tratar muy bien y a los malos 
que los castigue.“  in: Colón, C.: Textos y documentos completos. Madrid 1997. Český překlad in: Todorov, T.: 
Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 51. 
28 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 74. 
*Agujeta – úzký pás, zakončený bronzovým nebo kovovým kováním. 
29 Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 49. 
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Všichni, muži i ženy se předhánějí v štědrosti. Soupeří v tom, kdo dá nejvíce cennějších 

předmětů.“30 Podle dobových pramenů bychom nalezli i další analogické prvky k Antilanům, 

například u australských společností: „Brown nás ještě upozorňuje na obřady setkání po 

dlouhém odloučení, obřady objímání a uslzených pozdravů, a ukazuje, že výměny darů jsou 

k těmto obřadům ekvivalentní a jakým způsobem se do toho mísí city a osoby.“31  

Toto chování, které u antilských Indiánů vyplývalo z odlišných kulturních vzorců, a 

které první Evropané nerozšifrovali, vedlo u nich zhruba ke dvěma typům závěrů – oba však 

pramenily z neporozumění kulturním vzorcům domorodců. Jeden z nich, ten rozšířenější, 

považoval Indiány (zejména ty nahé a nebojovné) za zvířata. Jako příklad lze uvést třeba 

následující epizodu: v prosinci roku 1516 přistála na Haiti loď s třemi otci hieronymity, kteří 

byli vysláni ze Španělska jako nestranní soudci na popud obhájce domorodců Las Casase. 

Měli dohlédnout na dodržování zákazu nakládání s Indiány jako s otroky, a vůbec zjistit, jak 

se věci mají. Pokud nebyli ctihodní otcové zkorumpováni již ve Španělsku, pak rozhodně 

jejich přístup svědčí aspoň o zcela fatální antropologické slepotě. Svědectví kolonistů, která 

shromáždili o Indiánech, nepravila vesměs nic hezkého: domorodci jsou prý nasáklí neřestí, 

„svědčí o tom to, že před Španěly prchají, odmítají pracovat bez odměny, ba jdou ve své 

zvrácenosti i tak daleko, že svůj majetek rozdávají darem; nejsou ochotni zavrhnout své 

druhy, kterým Španělé uřízli uši.“32 Opravdu, učiněný obraz zvířeckosti! Naštěstí současný 

čtenář se nad tím nemusí podivovat, poněvadž už byla překonána evolucionistická schémata 

v antropologii - například model, jehož autorem byl John Lubbock, podle kterého je 

civilizační pokrok souběžný s pokrokem v morálce.33  

Druhý typ závěrů o Indiánech představoval zcela opačný pól. Neporozumění, spojené 

s vlastní silnou potřebou mýtu o krásné přirozenosti člověka mnohé Evropany často vedlo k 

tomu, že o domorodcích vynášeli hotové ódy. Tak se Indiáni (a mezi nimi později především 

ti, kteří nenávratně zmizeli, jako Antilané) stali výrazem západní imaginace. Bartolomé de las 

Casas zobecnil a vystylizoval nepochopené prvky vzorců indiánských kultur na univerzální 

portrét původních Američanů, který postavil do příkrého kontrastu se svými krajany, aby 

v tomto srovnání vynikly Las Casasem emicky vnímané charakteristické prvky vlastního 

kulturního vzorce. Ušlechtilý divoch se tedy nezrodil jen v Montaigneových Esejích. 

Příkladem je charakteristika Indiánů a Španělů, kterou Las Casas podal ve Valladolidu roku 

1542: Španělé „…jsou z větší části tak všem neřestem oddaní, tak zkažení, nepoctiví, nečestní 

                                                 
30 Mauss, M.: Esej o daru. Praha 1999, str. 37-38. 
31 Tamtéž. 
32 Citace in: Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy. Praha 1967, str. 49-50. 
33 Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, str. 34. 
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a neřádní, že kdyby byli váženi na spravedlivých vahách s Indijci, Indijci by byli bez váhání 

nalezeni a zváženi ctností lepšími a života způsobem světějšími. Indijci totiž, ač nevěřící, se 

spokojují s jedinou manželkou a žijí s ní podle příkazu a nutnosti přírody, při čemž vidí, 

kterak Španělé, Božím zákonem pohrdajíce, ne s jednou, ale stěží se čtrnácti ženami se 

spokojují. Indijci nikomu statků neujímají, ani neloupí, nikomu neubližují, nikoho neutiskují, 

ani nezabíjejí; a vidí, že Španělé páší všechny hříchy, všechna zla, věrolomnosti a nepravosti, 

kterých se vůbec smrtelník může dopustiti proti všelikému právu.34 

V dobových pramenech lze navzdory jejich rozporuplnosti nalézt však i postřehy 

téměř antropologické. Příkladem je Kolumbus, který mimo jiné píše o Antilanech: „...jsou 

pevně přesvědčeni, že já i se svými loďmi a lidmi přicházím z nebe, proto mne všude přijímají 

s takovou úctou, jakmile jen překonají strach. A toto přesvědčení nepochází z nedostatku 

bystrosti; vždyť jsou to lidé velice důmyslní: plaví se křížem krážem po všech tamějších 

mořích a je až ku podivu, jak správně dovedou popsat, co viděli. Vše vězí v tom, že nikdy 

dosud nespatřili lidí oděných ani takových lodí.“35 

Mezitím valná část těch, kteří se stali objektem těchto kontroverzí, nenávratně zmizela 

z tváře Země. Osud obyvatel Antil je všeobecně znám: vymřeli či byli vyhubeni s výjimkou 

několika nepočetných skupinek, jako Yaterasů v horách provincie Oriente na Kubě,36 či 

rezervace posledních míšeneckých Karibů na ostrově Dominika.37 Hlavní podíl na této 

genocidě mají Španělé. Hrůzy jimi spáchané vypsal zejména Bartolomé de las Casas jako 

přímý svědek antilské tragédie a popisy oněch krutostí současnému „západnímu“ čtenáři 

mohou brát oprávněně dech, poněvadž jisté formy kulturního vzorce „západních“ společností 

doznaly určitých změn. Nejproslulejší dokument o zločinech Španělů, Las Casasova Indiarum 

devastationis, et excidii narratio brevissima čili „O zemí indijských pustošení a vylidňování 

zpráva nejstručnější“ vypočítává rozmanité druhy ukrutností – masakry, vraždy, mučení, 

mrzačení, znásilňování, nucení k těžkým pracím, během kterých Indiáni umírali stejně tak 

špatným zacházením jako na epidemie. Nechyběly ani takové druhy smrti, jako pozření 

žraloky, což byl případ indiánských otroků, přinucených lovit perly u velkého ostrova u 

pobřeží Venezuely, který Španělé nazvali Trinidad na počest Svaté Trojice.38  

                                                 
34 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 117. 
35 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 75. 
36 Stingl, M.: Indiánský oheň. Praha 1977, str. 20-21. 
37 Loukotka, Č., Nahodil, O.: Předmluva k českému vydání. In: Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Mexika. Praha 
1964, str. 21. 
38 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 79. 
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Nelze vynechat alespoň malou ukázku oněch popisovaných bestialit, kvůli představě, 

co se na Antilách před půl tisíciletím odehrávalo; zároveň jde o příklad tragického střetu dvou 

diametrálně odlišných kultur. Něco obdobného v románové fikci ztvárnil H. G. Wells ve 

Válce světů – temná obava Zápaďana, že totéž, čím on častoval jiné, se může přihodit jemu 

samému: „…Španělé, sedíce na ušlechtilých koních a dobře zaopatření meči a dřevci, 

započali s krvavými svými řežemi a válečnými úskoky; a projíždějíce městy i vesnicemi, 

žádného věku ani pohlaví nešetřili ani rodiček ani žen těhotných nešetřili, ba životy jim 

otevírali a za živa je na kusy trhali. A fanty pokládajíce zároveň se sázeli a předstihovali, kdo 

jedním mávnutím meče člověka v pase rozpáře nebo rozpoltí; nebo kdo s větší dovedností 

stětím hlavy člověka v trup zmrzačený změní, anebo věru kdo s větší pílí dokáže špičku meče 

hroužiti do lidských vnitřností. 

Pacholátka rvali za nohy od prsů matek, a jejich nevinné hlavy tříštili o skály; jiné 

zase, nikoliv bez žertovných poznámek, do řek pozpátku vrhali, a svědectví ukrutnosti a 

nelidskosti své vydávali posměšným voláním, kterýmž vybízeli padající těla, aby tančila; jiná 

dítka zase zároveň s matkami špicím nelidských svých mečů vydali na pospas. 

Dubové šibenice budovali, široké, ale tak nízké, aby nohy zvěšeným málem země se 

dotýkaly; z kterýchžto šibenic jedna každá, jak říkali, na počest a k poctivosti Spasitele 

našeho a jeho Apoštolů, třinácti osobám byla určena; a přiloživše oheň k zvěšeným, za živa je 

na popel pálili. 

Těm pak jatým, které na živu 

ponechati chtěli, paže napolo utínali a 

s rukama bezvládně visícíma je propouštěli 

s tímto za útěk pokáráním: zaneste tento 

dopis s touto zprávou těm, kteří se nám 

vyhýbají, v horách se schovávajíce.“39  

 

 Krutosti Španělů v Americe podle Theodora de Bry – 

dokument o zvěrstvech a zároveň ideologické střelivo 

nizozemských protestantů. Na dalším obrázku 

sebevraždy Indiánů na Antilách. 

 

                                                 
39 Tamtéž, str. 24-25. 
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Opravdu podivné mravy přinesl Kolumbus 

– důsledek konkrétních parametrů kultur-

ních vzorců společností raně novověké 

Evropy, prosycených násilím, v nichž se 

moc (a obzvláště moc jen velmi málo ome-

zená jako tomu bylo na Antilách) demon-

strovala právě oněmi výše popisovanými 

formami brutálního násilí. Obyvatelé Vel-

kých Antil, ještě před Kolumbem sužovaní 

nájezdy bojovných Karibů, byli tak šokováni způsoby Španělů, že někdy dokonce páchali 

kolektivní sebevraždy - třeba požitím syrového jedovatého manioku,40 matky zabíjely své děti 

- krajní způsoby úniku před španělským útlakem.41 Na ostrově Hispaniole, dnešním Haiti, v 

roce 1497 žilo podle údaje, který uvádí Lévi-Strauss, asi 100 000 Indiánů. Odhady se však 

velmi liší – podle Las Casase tam žily v téže době tři miliony Indiánů a Kolumbus údajně 

uložil daň více než jednomu milionu domorodých obyvatel Haiti. O století později zde 

„zbývalo už jen 200 domorodců, umírajících hrůzou a hnusem z evropské civilizace ještě víc 

než ranami a neštovicemi“, jak Lévi-Strauss opisuje to, co lze plným právem nazvat kulturní 

šok (spíše než mikrobiální šok) – nutný důsledek setkání dvou kultur s radikálně odlišnými 

kulturními vzorci.42 Jako krutá ironie, či cynismus pak dnes působí věty, které roku 1547 

napsal doktor Sepúlveda: „Jaká lepší a prospěšnější věc by se mohla přihodit těmto 

barbarům, než že budou podrobeni panství těch, jejichž moudrost, počestnost a zbožnost je 

promění z barbarů v lidské bytosti, které teprve pak budou hodny tohoto oslovení; 

v civilizované lidi, pokud takoví mohou být; z tupců a chlípníků v lidi počestné a prosté; 

z bezbožníků a služebníků ďábla v křesťany oddané 

opravdovému Bohu?“43 

 

Upálení náčelníka Hathueye v představě Theodora de Bry. 

V pozadí španělští tercios pořádají štvanici na Indiány – 

scény zřejmě stejně jako Las Casasem inspirované terorem 

španělských vojsk ve vzbouřeném Nizozemí. 

 

                                                 
40 Kašpar, O.: Dějiny karibské oblasti. Praha 2002, str. 21. 
41 Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 159. 
42 Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy. Praha 1967, str. 49. 
43 Citace in: Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 93. 
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Antilští Indiáni nechtěli být s tak krutými lidmi jako byli Španělé ani za života na 

Zemi, ani po smrti kdekoli jinde. V této souvislosti uvádí Las Casas proslulou příhodu, o níž 

je těžké rozhodnout, zda jde o emický průhled do myšlení Antilanů, či o soudobé mravokárné 

exemplum. Měla se udát na Kubě, kde proti Španělům bojoval náčelník Hathuey. Dobyvatelé 

jej zajali a po svém oblíbeném způsobu odsoudili k upálení. „A když byl ke kůlu přivázán, 

kterýsi mnich řádu Sv. Františka, muž dobrý a ctný, mluvil jemu o Bohu a artikulích naší víry 

slova, která nikdy před tím neslyšel, a pokud stačil čas, který mu kat ponechal, přisliboval mu 

věčnou slávu a pokoj, uvěří-li, - a jinak věčná muka. Potom Hathuey váhal nějaký čas 

v přemýšlení a mnicha se otázal, zda i Španělům jsou otevřeny brány nebeské. Mnichu, jenž 

odpověděl, že dobrým Španělům otevřeny jsou, kasika bez delšího uvažování odvětil, že tedy 

nechce si žádati nebe, ale spíše pekla, aby v nebi neměl příbytek s lidmi tak krutými.“44 

Hathuey z hlediska své kultury vynesl zcela adekvátní verdikt nad Evropany: nejsou žádní 

dobří Španělé, všichni tvoří korpus společnosti, kterou její kulturní vzorce dovedly pokud jde 

o rozsah i charakter krutostí ke spáchání jedné z nejhorších genocid v lidských dějinách. 

Kromě Tainů a Cibonejů žily však v karibské oblasti kmeny, po nichž tato oblast 

získala své jméno: Karibové. S první zmínkou o Karibech se setkáváme u Kolumba. Ten byl 

zklamán, když se na Antilách nesetkával se stopami „civilizace“, a proto vítal každou zmínku 

o zemích, v nichž žijí lidé s atributy „civilizace“, tedy oblečení a – válkychtiví. Jako parodie 

na definici člověka „rozumného“ (rozuměj „civilizovaného“) zní tento Kolumbův výrok  

zaznamenaný Las Casasem v jeho přetlumočení deníku z první cesty a týkající se údajných 

zpráv o obyvatelích země Bohio, kde měli žít jak populární kyklopové, tak „Kanibalové“, 

tedy Karibové, lid prý dobře ozbrojený: „Admirál poznamenal, že podle jeho soudu na tom 

něco je. Jsou-li však ozbrojeni, budou to jistě lidé rozumní.“45   

Karibové obývali Malé Antily a představovali odlišnou kulturní kategorii, čehož si 

dobře povšimli už první Evropané. Kupříkladu Kolumbus provedl následující komparaci, 

která si příznačně všímá z hlediska Západu důležitého kulturního rysu: „U srovnání s jinými 

Indiány (tedy obyvateli Velkých Antil, Tainy a Ciboneji, pozn. aut.), kteří jsou nanejvýš 

zbabělí, je to lid vskutku velice sveřepý.“46 Na evropské praktiky totiž tito Indiáni, z jejichž 

zkomoleného názvu vzniklo slovo „kanibal“, obvykle odpovídali jednáním, kterému Španělé 

dobře rozuměli: násilím. Miloslav Stingl, v jehož nazírání Indiánů se kombinuje jejich 

idealizace s typickými rysy západních kulturních vzorců, píše: „Třtinová kopí nezkušených 

                                                 
44 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 35. 
45 Casas, B. de las: Deník první cesty. In: Magidovič, I. P., Svet J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 
141. 
46 Tamtéž, str. 78. 
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Tainů lámal meč Španělů snáze. Avšak Karibové se svými stejně směšnými zbraněmi bránili 

evropskému pronikání s takovou úporností, že si, a už provždycky, vysloužili od svých 

z Evropy přišlých nepřátel přezdívku nejhanlivější...“ (tj. kanibal, pozn. autora) Následuje 

reference o kulturním kanibalismu Zápaďanů: „Karibové nebyli lidojedy. Ale ty, kteří přišli 

sníst jejich zemi a jejich světadíl, ty hubili, jak jen mohli. Na každém ze svých ostrovů se 

Karibové bránili do posledního muže, do posledního bojovníka.“47 

A tento kulturní rys byl také příznačně tím hlavním, který u těchto etnik dokázali 

Evropané ocenit. Tu je třeba z reference doktora Chancy o epizodě ze druhé Kolumbovy 

plavby, kdy Španělé u ostrova San Martín v Malých Antilách zaskočili na moři kánoi se 

čtyřmi karibskými muži, chlapcem a dvěma ženami: „Naši se na ně vrhli tak rychle, že neměli 

možnost uniknout. Když Karibové viděli, že nelze uprchnout, napjali s velkou odvahou své 

luky, při čemž ženy nezůstávali pozadu za muži. Říkám s ,velikou odvahou´ proto, že jich bylo 

všeho všudy šest – čtyři muži a dvě ženy – proti pětadvacíti našim. Zranili dva námořníky, 

jednoho dvakrát do prsou, druhého šípem do boku. A byli by pobili svými šípy většinu našich 

lidí, kdyby ti neměli dřevěné a kožené štíty a kdyby náš člun nebyl přirazil těsně k jejich kánoi 

a nepřevrhli ji. Ale i poté, co se kánoe převrhla, snažili se uniknout plováním a broděním – 

v tom místě bylo mělko – a stálo to hodně námahy, než se podařilo Kariby dostihnout, protože 

stále stříleli z luků. (…) Karibové, které jsme tu chytili, měli načerněné brvy a řasy, a tím se 

jejich vzezření stává ještě hrozivější.“48 

Nicméně bojovnost sama o sobě nepostačovala, aby bylo dotyčné etnikum shledáno 

„civilizovaným“, a tak Kolumbus roku 1494 píše v listu pro Antonia de Torres ohledně 

obchodního využití Karibů: „Námořním přepravcům by se mohlo platit kanibalskými otroky, 

což jsou lidé zlí, ale dobře stavění, statní a bystří, kteří se vytrženi ze své nelidské přirozenosti 

stanou, jak doufáme, těmi nejlepšími možnými otroky“.49 Nebyl to první Kolumbův nápad 

tohoto druhu – už během první plavby spekuloval, jak vydělat na lidském zboží: „A Jejich 

Výsosti budou mít také aloe, kolik přikáží naložit, a stejně tolik otroků, a to z lidu 

                                                 
47 Stingl, M.: Indiánský oheň. Praha 1977, str. 8-9. 
48 List doktora Chancy konšelu města Sevilla. In: Magidovič, I. P., Svet, J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 
1958, str. 304-305. 
49 „Sus Altezas podrán dar liçençia e permiso a un número de carabelas suficiente que vengan acá cada aňo, e 
trayan de los dichos ganados e otros mantenimientos e cosas de poblar el campo e aprovechar la tierra, y esto 
en precios razonables a sus cosas de los que les truxieren, las cuales cosas se les podrían pagar en esclavos 
d´estos caníbales, gente tan fiera e dispuesta e bien proporcionada e de muy bien entendimiendo, los cuales 
quitados de aquella inhumanidad creemos que serán mejores que otros ningunos esclavos, la cual luego 
perderán que sean fuera de su tierra“ in: Colón, C.: Textos y documentos completos. Madrid 1997. Český 
překlad in: Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 59. 
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pohanského.“50 V listu králi a královně z roku 1498 zase kalkuloval, kolik vynese prodej 

otroků navzdory skutečnosti, že otroci při přepravě tolik umírají.51 Atd. Jak napsal roku 1803 

Matěj Václav Kramerius: „Kolumbus tedy byl světu velmi platný a přitom také poctivý muž. 

Mohlť ovšem drobet lepší býti.“52 Ba jistě mohl, avšak zřejmě by to nebylo mnoho platné. 

Jednotlivý aktivista nemůže úspěšně čelit kulturnímu vzorci společnosti, jak ukazuje příklad 

Las Casase, který většinu svého života strávil na cestách přes Atlantik, aby v praktickém 

efektu vcelku marně orodoval u španělského dvora za vražděné a vykořisťované Indiány, a to 

včetně těch nahých a dokonce kanibalských.  

Ostatně nahota a další atributy divošství jsou jen záminka k zotročení, neboť jestliže 

nepodrobení Karibové mohli být zotročováni přímo, pak „civilizovaní“ Indiáni v Mexiku a 

Peru či obyvatelé Antil, kteří získali status poddaných španělské Koruny byli zotročováni 

taktéž, akorát že se tomu neříkalo zotročování, nýbrž „svěření do péče“ kolonistů za účelem 

výuky ve svaté katolické víře čili encomienda a repartimiento, jak zní ve španělštině názvy 

těchto zničujících koloniálních institucí, které Carlos Fuentes nazval „maskovaná forma 

otroctví“.53 O této brutální koloniální praxi zpravuje Las Casas: „Po skončení válek (a po 

smrti všech mužských obyvatel) rozdělovali mezi sebou jinochy, ženy a děti, ježto zpravidla 

ušetřeni zůstali; jednomu třicet, jednomu čtyřicet, tomuto sto, onomu dvě stě jich dáno, a čím 

kdo milejší vrchnímu tyranovi, kteréhož gubernátorem nazývají, tím větší počet dostával pod 

tou záminkou a podmínkou, aby je vzdělal v Katolické víře; ti však, kterým odevzdáni byli ke 

vzdělání a kterým svěřena byla péče o jejich duše, z větší části byli sami lidé nevzdělaní, 

ukrutní, lakotnosti oddaní a všemi neřestmi poskvrnění, jejichž srdce chodila po žádostech 

mrzkostí svých.“54 Jaký byl osud domorodců „svěřených do péče“ již bylo popsáno výše.  

Antilská genocida je už pohřbena v dějinách a přímá osobní svědectví se skrývají jen 

v pramenech, jako jsou Las Casasovy spisy. Je to hlas příliš vzdálený, než aby mohl účinně 

promlouvat k současníkům, a zajímavý je nanejvýš pro historiky a antropology. Nezbývá než 

doufat, že rekonstrukce oné dávné tragédie pomůže zvýšit západní reflexivitu vlastního 

kulturního chování.  

 

 

 

                                                 
50 Kolumbus, K.: List Santangelovi a Sánchezovi. In: Magidovič, I. P., Svet J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. 
Praha 1958, str. 78. 
51 Doslov tamtéž, str. 568. 
52 Citace in: Kašpar, O.: Doslov ke knize „Život Kryštofa Kolumba“ od Cesara de Lollise. Praha 1992, str. 277. 
53 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 95. 
54 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 31-32. 
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Aztékové aneb Nové Španělsko 
 

 

…řeknu již pouze tolik, že služba a chování zdejších lidí se skoro podobá životu ve Španělsku. 

Je zde takový soulad a řád jako tam, a uvážíme-li, že tito lidé jsou barbary tak vzdálenými 

Božího poznání a dorozumění s jinými rozumnými národy, je obdivuhodné vidět, jak mají vše 

zařízeno. 

Hernán Cortés o Aztécích, Druhý dopis o dobytí Tenochtitlánu  

 

 

Úryvek z Cortésova dopisu Karlu V. ilustruje, jak byli první Španělé v Mexiku ohromeni 

tamními formami kultury: politická organizace, umění a architektura si nezadaly s tím, co 

příchozí znali z domova, či odkudkoli ze Starého světa. V uznalých výrocích conquistadorů 

ohledně kulturní úrovně mexických společností se výmluvně zračí hodnotový systém a celý 

sociální kosmos soudobé Evropy. Jak už bylo řečeno, zdroje obdivu Evropanů 16. století 

k indiánským říším tkví v příbuznosti jistých dominantních prvků kulturních vzorců. Ty sice 

v mnoha ohledech mohou vzájemně působit cize, ale odhlédneme-li od vnějších odlišnosti 

pokud jde o umělecké styly v architektuře, způsoby odívání či formy náboženského kultu, 

nalezneme řadu zásadních podobností, jejichž společným jmenovatelem je hierarchická 

společnost pěstující kult moci a násilí. Mexické společnosti imponovaly španělským 

dobyvatelům od samého začátku. Na rozdíl od ostrovů se v Mexiku Španělé setkali 

s kulturními prvky, které dle jejich rastru ukazovaly na „civilizaci“, a nešlo ovšem jen o 

Aztéky, kteří byli koneckonců jen posledním výhonem na žírném poli mexických kultur. 

Protože to však byli právě oni, kdo dominovali v Mesoamerice právě v době, kdy tam přišli 

Španělé, podívejme se na kulturní vzorec této společnosti, abychom si důkladněji ozřejmili 

důvody příchylnosti Západu k „vládcům Mexika“.  

Aztékové v době conquisty představovali hierarchizovanou, poměrně mladou 

společnost, nacházející se dosud ve fázi mocenského vzestupu a sílící společenské 

konsolidace a diferenciace; z toho důvodu zřejmě nenalézáme v pramenech stopy po 

výraznějších třídních konfliktech, obvyklých v Evropě téže doby.1 Většina Aztéků žila 

v komunitách calpulli - snad šlo o relikt dávnějšího klanového systému.2 V 15. století a na 

počátku 16. století však tyto komunity měly víceméně jen správně-územní charakter.  

                                                 
1 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 262. 
2 Tamtéž, str. 185. 
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Společenská pyramida aztécké společnosti měla následující podobu: na vrcholu 

spočívala válečnická kasta, z níž se rekrutovali vládci, vysocí státní úředníci a kněžstvo 

(vládce zvaný huey tlatoani byl zároveň veleknězem).3 K privilegovaným třídám na vrcholu 

sociální pyramidy náleželi též obchodníci. Pod těmito skupinami se ve společenské hierarchii 

nalézaly dvě základní a pochopitelně zdaleka nejpočetnější skupiny: podmaněná etnika a 

prostý aztécký lid.4    

Na vrcholu společenské pyramidy stál huey tlatoani – „Nejvyšší mluvčí“ (první 

aztécký Nejvyšší mluvčí byl údajně jmenován v roce 1376)5, čili ten, kterého conquistadoři 

obvykle v relacích dobových evropských poměrů nazývali „král“ nebo „císař“. Nebylo to zase 

až tak nepřiměřené, neboť od konce 15. století se huey tlatoani postupně měnil v postavu 

obdařenou božskými atributy, čemuž odpovídal dojem, kterým působil dvorský kult spojený 

s osobou Motecozumy na Cortése a jeho soldatesku, což Bernal Díaz del Castillo líčí 

v kapitole s příznačným názvem Jak veliký Montezuma vypadal a jak veliký to byl pán.6 

Španělé se podle toho také zařídili: když jistý voják, který měl střežit zajatého Motecozumu, 

promluvil neuctivě o svém vězni, Cortés ho dal zmrskat, a „od té doby všichni vojáci, na které 

připadla hlídka, hlídali velice tiše a zdvořile, ačkoli nebylo třeba mnohým z nás přikazovat, 

jak slušně se vůči tomu velkému pánu máme chovat“, jak píše Bernal Díaz, a dodává, že když 

byl on sám na stráži, vždy před Motecozumou smekal šalíř.7 

Termínem huey tlatoani byli nazýváni i vládci dalších dvou spojeneckých měst – 

Texcoca a Tlacopanu, s nimiž aztécký Tenochtitlan tvořil jakousi konfederaci, ve které hrál 

však postupně čím dál více rozhodující roli. Dalším titulem aztéckého vládce, který příznačně 

odráží charakter aztéckého státu, byl tlacatecuhtli – nejvyšší velitel spojených vojsk 

konfederace. Formálně Nejvyššího mluvčího a držitele ostatních vysokých funkcí volil 

tlatocan, jakýsi aztécký parlament, složený ze zástupců calpulli, kteří se nazývali tlatoani – 

„mluvčí“ a pocházeli z řad aristokracie.8 Ta byla osvobozena od povinnosti pracovat na poli a 

mohla v omezené míře vlastnit soukromou půdy a otroky. Za to její příslušníci tvořící elitní 

válečnické řády Orla a Jaguára bojovali v prvních řadách aztéckých vojsk v nesčetných, 

zpravidla dobyvačných válkách, které vedl trojspolek v čele s Tenochtitlanem. Synové 

aristokratů se vzdělávali ve školách zvaných calmecac, v nichž vládla tuhá disciplína, a přední 

                                                 
3 Tamtéž, str. 254. 
4 Tamtéž, str. 272. 
5 Tamtéž, str. 187. 
6 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 262-267. Viz též Katz, F.: Staré 
americké civilizace. Praha 1989, str. 293-295. 
7 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 294-295. 
8 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 116-118. 
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místo ve výuce zaujímalo válečnictví.9 Disciplína vůbec byla význačným rysem aztécké 

společnosti – za neuposlechnutí rozkazu byl válečník stažen z kůže, ten, kdo si přivlastnil 

cizího zajatce byl oběšen, zrádci bývali rozčtvrceni, jejich půda posypána solí a děti prodány 

do otroctví - obecně tyto zákony a kruté tresty sloužily k hájení státní autority a příslušníků 

Trojspolku.10  

Obchodníci tvořili specifickou a vlivnou skupinu v aztécké společnosti. Měli zajímavá 

privilegia (například vlastní soudnictví), a díky svému bohatství mohli být přijati mezi 

aristokracii, což představuje paralelu s Evropou v téže době.11 Vzhledem k tomu, že staří 

Mexičané neznali peníze v podobě trvanlivých substancí jako mince z drahých kovů 

(nejrozšířenějším platidlem byly kakaové boby), a faktu, že většina půdy nebyla na prodej, 

což omezovalo investice do nemovitostí, naspořené bohatství obchodníci používali na 

potvrzování svého sociálního statutu formou bohatých hostin, čili tím, co bychom mohli 

označit jako „okázalá spotřeba“. Tento zvyk se udržel ještě nějakou dobu po conquistě, což 

bylo nelibě kvitováno španělským katolickým klérem, který v tom viděl plýtvání a pozůstatek 

dřívějších pohanských zvyků. Kupříkladu Diego Durán píše: „Mezi těmito Indiány...existuje 

jeden ďábelský zvyk: kupci deset nebo dvacet let putují na různá místa a ušetří si dvě stě až tři 

sta peso, a po té vší námaze, trpíce hladem a bezesnými nocemi, bez důvodu či příležitosti 

pořádají slavností hostinu, za níž utratí všechno, co vydělali. Nejvíce mě však rmoutí, že to 

dělají úplně stejně jako za starých časů, aby tím vším dodali svému jménu urozenosti a 

prestiže.“12 Přitom tito indiánští obchodníci nedělali nic jiného, pokud jde o snahu nabýt 

okázalou spotřebou společenskou prestiž, než co činili ve stejné době v Evropě příslušníci 

vysokého katolického kléru, kteří se stávali doslova štvanci svého společenského statutu, a 

v honbě za jeho udržením promrhali obrovské částky - co je ve srovnání s tím nějakých 300 

pesos, navíc vydělaných vlastníma rukama.  

Prostý lid aztéckého státu tvořili zejména rolníci, v menší míře řemeslníci, nevolníci a 

otroci. Svobodní prostí obyvatelé, zvaní macehualli byli především zemědělci a v době války 

též vojáci, stejně jako téměř všechny ostatní skupiny obyvatelstva aztéckého impéria. Tomu 

také odpovídala výchova dorostu v této sociální skupině – mladí chlapci odcházeli do škol či 

„domovů mládeže“ zvaných telpochcalli, kde se kromě zemědělství a náboženství věnovali 

podobně jako jejich aristokratičtí vrstevníci v  calmecacu především vojenskému umění.13 

                                                 
9 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 255. 
10 Tamtéž, str. 252-253. 
11 Tamtéž, str. 269. 
12 Citace tamtéž, str. 266 
13 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 273. 
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Válka proti Atzcapotzalcu, ilustrace z Historie 

Indiánů Mexiků od Juana de Tovar 

 

Důraz na válečnictví byl zcela enormní 

a vyznamenání se v boji také představovalo 

jediný prostředek sociální mobility: „Válčení 

se stalo nejdůležitější a jedinou činností, 

slibující možnost vzestupu, sociální prestiže a 

bohatství.“14 Dochovaly se mnohé příznačné výroky, charakterizující étos aztécké společnosti 

– jeden z mexických vládců kupříkladu prohlásil: „Není válka a vítězství...skutečnou činností 

Mexičanů, není mnohem cennější dobývat vítězství i při tisícerém nebezpečí, nežli sedět doma 

a pracovat jako žena?“15 Je proto docela dost dobře možné, že zpráva o vyhlášení války byla 

ve městech Trojspolku přijímána s jásotem, jak o tom zpravuje Diego Durán: „Všichni byli 

válkou tak nadšeni, že  ve městech nezůstal jediný válečník, neboť všem se do války chtělo, 

ježto se jim tam dařilo znamenitě.“16 Z důvodu genderové korektnosti třeba dodat, že na 

militaristickém étosu se aktivně podílely i ženy, které tupily válečníky, pokud neprokázali 

v boji dostatečnou výkonnost. 

Tento étos musel být španělským hidalgům vzešlým z tradice občanských válek, 

reconquisty a dalších vojenských dobrodružství velmi sympatický, ačkoli s ním byli rovněž 

velmi nepříjemně konfrontování v průběhu dobývání Mexika, což je někdy dohánělo až 

k slzám. Aztéčtí válečníci se zuřivě vrhali proti conquistadorům bez ohledu na ztráty, které 

jim působily evropské palné zbraně a ocelové meče. Bernal Díaz del Castillo popisuje horké 

chvíle, když byli conquistadoři obleženi v Motecozumově paláci v Tenochtitlánu: „...bojovali 

jsme velmi dobře, ale oni byli tak silní a měli tolik škadron, které se hromadily znova a znova, 

že i kdyby tam bylo deset tisíc Hektorů a stejně tolik Rolandů, nemohli by je rozrazit (...) vždyť 

nám nebyla nic platna děla, ani pušky, ani kuše, ani boj muže proti muži, ani to, že jsme jim 

při každé srážce zabili třicet či čtyřicet mužů, neboť oni bojovali pořád a v takovém počtu a 

s takovou silou jako zpočátku... (...) Nevím, proč o tom píšu tak vlažně, vždyť tři čtyři vojáci, 

kteří předtím byli v Itálii a teď tu byli s námi, mnohokrát přísahali Bohu, že v několika 

válkách mezi křesťany ani ve střetnutí s dělostřelectvem francouzského krále či tureckého 

sultána nikdy nespatřili boj tak zuřivý ani takové lidi, jako byli tihle Indiáni...“17 

                                                 
14 Tamtéž, str. 198. 
15 Citace tamtéž, str. 189. 
16 Citace tamtéž, str. 199. 
17 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 383. 
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Holisticky militaristickou povahu aztécké společnosti dokresluje fakt, že z povinnosti 

sloužit ve vojsku nebyli vyňati ani nevolníci a otroci. Otroctví mělo však u Aztéků výrazně 

odlišný charakter než u forem otroctví známých ve Starém světě a ve srovnání se otroctvím 

provozovaným v téže době Evropany mělo dosti liberální charakter – otrok nebyl soukromým 

vlastnictvím pána, otroctví nebylo dědičné a otrok se mohl z otroctví vykoupit, obvykle 

splacením svých dluhů či půjček, což byla nejobvyklejší příčina upadnutí do otroctví. To 

vysvětluje skutečnost, že otroci se ochotně účastnili válečných tažení, aby se za získanou 

kořist vykoupili. O otrocích zpravuje například Bernal Díaz del Castillo při popisu Tlatelolka, 

hlavního tržiště v Tenochtitlánu, „kde se prodávali indiánští otroci a otrokyně; pravím, že jich 

na to velké náměstí přivedli na prodej tolik, kolik Portugalci přivádějí otroků z Guineje; měli 

je uvázané na dlouhých tyčích připoutaných k chomoutům na krku, aby neutekli, kdežto jiné 

nechali nespoutané.“18 Otroci však tvořili zřejmě jen malou část aztéckého obyvatelstva 

(podle F. Katze pouhých 5 %), z čehož by vyplývalo, že tato instituce měla ve srovnání s 

říšemi Starého světa jen marginální charakter.19 K tomu je ovšem třeba podotknout, že velká 

část otroků končila na obětních oltářích (a následně v hrncích s chilli papričkami, jak o tom 

ještě bude řeč), což vysvětluje do určité míry jejich malý počet. 

Oproti tomu nevolníci představovali téměř třetinu veškeré populace. Byli připoutáni 

k půdě, nikoli k jejímu majiteli a jejich statut byl zřejmě dědičný. Snad šlo o potomky 

pozdějších přistěhovalců do Mexického údolí, na které už nezbyla půda. Každopádně instituce 

nevolnictví nebyla aztéckým vynálezem a šlo již o zavedenou formu.20 Zcela na dně aztécké 

společnosti se pak nacházelo „podsvětí“ - početní zloději a vrazi, kteří byli tvrdě 

pronásledováni, prostitutky a žebráci. Cortés zanechal tuto referenci o lidech na dně mexické 

společnosti ve městě Cholula: „V tomto kraji …žije takové velké množství lidí, že nezůstává 

ladem ani píď země. A přesto leckde strádají a nemají ani dostatek chleba a je zde mnoho 

chudáků, kteří na bohatých žebrají v ulicích, domech i na 

tržištích, stejně jako chudí ve Španělsku a jinde ve světě.“21 

Existence této zbídačené vrstvy byla zřejmě do značné míry 

podmíněna rozkladem solidarity a rovnostářství občin calpulli.22  

 

Údaje o poplatcích Aztékům, kopie staršího aztéckého kodexu. 

                                                 
18 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 269. 
19 Tamtéž, str. 277. 
20 Tamtéž, str. 277-279. 
21 Cortés, H.: Dopisy.  Praha 2000, str. 44. 
22 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 283. 
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Pokud jde o podmaněné etnické skupiny, ty byly drženy na uzdě brutálním terorem a 

nuceny odvádět Trojspolku tribut, který mohl být v případě potřeby svévolně zvýšen. 

Podmaněná etnika v mexickém údolí se navíc musela též účastnit aztéckých válečných tažení. 

Povstání proti aztécké nadvládě byla krutě potlačována, obyvatelstvo vzbouřených oblastí 

vyhlazováno, a přeživší byli zatíženi zvýšenými daněmi. Během válečných tažení aztéckého 

vojska se obyvatelstvo průchozích oblastí třáslo hrůzou – bylo totiž povinno zásobovat vším 

potřebným aztécké vojáky, a ti zase neměli pražádné zábrany pokud šlo o násilnosti a 

drancování.23 Není divu, že amerikanista Friedrich Katz označil Aztéky jako „společenství 

oplývající mimořádnou brutalitou“.24 Aztécká společnost pěstovala ve vyhraněné formě jakýsi 

sociální darwinismus: její nejagresivnější příslušníci dosahovali nejvyššího společenského 

statutu (což obnášelo kupříkladu takové požitky, jakými byla polygynie nobility25). V tomto 

ohledu byla nápadná shoda s poměry ve středověké a raně novověké Evropě; Cortés, Pizarro a 

další conquistadoři byli zářnými příklady téhož principu, když poté, co zničili velké 

společnosti a ujařmili obrovské masy amerických domorodců ve jménu svých pánů za 

oceánem, obdrželi za tyto své činy šlechtické tituly, pocty a honosné erby. 

Teror, který Aztékové během krátké existence svého impéria šířili se nakonec obrátil 

proti nim. Když se Španělé chystali k útoku na Tenochtitlán, nový tlacatecuhtli, 

Motecozumův bratr Cuitlahuac marně vyzýval vazaly i nepřátelské státy k jednotě proti bílým 

cizincům. Cortés dovedně využil obecné nenávisti k vládcům z Tenochtitlánu a svými přísliby 

osvobození od tyranie Aztéků rozpoutal v Mexiku jakousi sociální revoluci, takže v konečné 

fázi dobývání Tenochtitlánu bojovalo na jeho straně více Indiánů než na aztécké straně.26 

Podívejme se nyní na jiný rys „civilizace“: zemědělství. Aztékové byli výteční 

zemědělci. Rozvinuli unikátní systém chinamp, velmi úrodných plovoucích zahrad na 

mexických jezerech, což bylo jisté východisko z nouze vzhledem k hustému zalidnění 

Mexického údolí a nedostatku půdy. Aztéčtí spojenci z města Texcoco budovali též rozsáhlá 

zavlažovací zařízení. Nejrozsáhlejším byla tzv. tetzcotzingská soustava – velká síť kanálů a 

akvaduktů, poskytující vodu terasám a zahradám, která vzbuzovala u conquistadorů velký 

obdiv. Jak píše např. padre Dávila: „Díky velkorysosti a pracovitosti pánů z Tetzcoca byla 

voda z kanálů vedena ze vzdálenosti dvou mil, jestliže měl být pahorek zavlažován. Vrchy a 

                                                 
23 Tamtéž, str. 246-247. 
24 Tamtéž, str. 182. 
25 Tamtéž, str. 259. 
26 Tamtéž, str. 404-405. 
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údolí byly upraveny tak, aby se voda dostala na pahorek samospádem, odkud pak byla 

rozprašována, aby se zavlažily všechny stromy a rostliny, což se projevuje do dneška.“27 

Když pomineme problematické aspekty zemědělské subsistence, o nichž už byla řeč 

v souvislosti se Španělskem, pak v případě Mexika zde výrazně vyvstávají další faktory. Za 

estetickým dojmem, který měli Španělé z irigačních, a jiných architektonických počinů 

obyvatel Mexické jezerní soustavy se skrývaly určité sociální rysy, bez nichž by takové 

počiny nebyly možné. Jde zejména o přísnou hierarchii a společenskou organizaci tamních 

společenství. Ta se totiž často vysvětluje nejen jako důsledek chronických válek, ale i potřeby 

budování velkých staveb jako byly právě irigační nebo regulační zařízení na mexických 

jezerech: „stálé vedení války a velké asanační práce, nezbytné k zúrodnění sporé půdy 

Tenochtitlánu, vyžadovaly neobyčejně ostře organizovanou a centralizovanou moc.“28 

Ostatně tyto faktory spolu obvykle souvisejí a války se v Mexiku vedly často kvůli omezeným 

hospodářským zdrojům.  

Kromě zemědělských plodin (kukuřice, fazole, dýně) si mohli Aztékové k jídelníčku 

přilepšit rybami z jezer a z domácích zvířat chovali a jedli krocany a několik dalších druhů 

ptáků – husy, kachny, křepelky, a rovněž psy (bezsrsté plemeno čivava).29 Staří Mexičané 

totiž žádná větší zvířata nedomestikovali. Potud by bylo vše v pořádku (snad až na ty ubohé 

čivavy, jejichž pojídání není na Západě vesměs příliš v módě). Jenže vzhledem k hustému 

zalidnění a nedostatku živočišných proteinů ani 

pokročilé zemědělství nedokázalo vždy zaopatřit 

početné obyvatelstvo mexického altiplana, které 

tak bylo pravidelně sužováno hladomory. Není 

divu, že zde přišly do módy i jisté doplňky stravy, 

nad kterými by se většina Zápaďanů otřásla 

hrůzou, nebo přinejlepším hnusem.  

 

Obětování válečných zajatců bohu války, ilustrace 

z aztéckého rukopisu z 16. století. 

 

                                                 
27 Citace tamtéž, str. 200. 
28 Tamtéž, str. 186. 
29 „In Mesoamerica, emphasis was on the domestication of wild fowl, such as the turkey, as well as the dog for 
food. The Mexican hairless, or Chihuahua, is generally assumed to be the outgrowth of breeding for such a 
purpose.“  in: Harner, M.: The Ecological Basis for Aztec Sacrifice. American Ethnologist, roč. 4, č. 1, Human 
Ecology,  leden 1977, str. 118. 
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Poměrně nevinnou delikatesou byli červi a jezerní mouchy, zvané aautli30 – vajíčka, 

která tyto mouchy kladou, se dodnes v mexických vesnicích požívají v podobě jakési pasty.31 

Neprivilegovaní obyvatelé Mexika před conquistou si přilepšovali k chudému jednotvárnému 

jídelníčku, tvořenému hlavně kukuřicí a fazolemi, čímkoli co se dalo pozřít: hady, ještěrkami 

a jezerními řasami (nobilita a obchodníci měli ovšem podstatně lepší jídelníček).32 

Nejde sice o příliš civilizované pochutiny, ale Zápaďan by snad nad tímto detailem 

mohl přivřít oči. Nad čím však oči rozhodně přivřít nemohl, byly v těchto kulinářských 

souvislostech lidské oběti. Ty byly totiž běžně konzumovány po skončení náboženských 

obřadů, přičemž zde platilo totéž, co u jiných druhů „lepší stravy“, a sice že konzumace 

lidského masa byla privilegiem nobility a kněží.33 U některých pozorovatelů to vzbudilo 

dojem, že lidé určení k obětem byli zvláště chováni na maso. Bernal Díaz del Castillo 

například zmiňuje Cortésovu káravou řeč k náčelníkovi ze Cempoallanu: „každý den že před 

námi obětují tři, čtyři, pět Indiánů, jejich srdce obětují modlám, jejich krev rozmazávají po 

stěnách, uřezávají jim nohy, paže a stehna a jedí je jako hovězinu, která se v naší zemi nosí 

z jatek, dokonce je snad prodávají v malém na tianquiztli, což jsou tržiště...“34 Byl to zcela 

obvyklý obrázek, s nímž se conquistadoři v Mexiku setkávali - podle údajů, které uvádí 

antropolog Michael Harner mohlo být každý rok zkonzumováno v centrálním Mexiku během 

krvavých rituálů asi 15 000 obětí.35 Podle Harnera však motivace k tomuto kulturnímu 

chování nespočívala v nějaké mimořádné krvelačnosti starých Mexičanů, čili v rovině 

psychologické, nýbrž v rovině ekologické – je docela dobře možné, že šlo o svérázný způsob 

adaptace na nepříznivé podmínky (nepřítomnost velkých domestikovaných zvířat, přelidnění, 

endemické hladomory). 

Zřejmě není třeba dodávat, že conquistadoři, kteří s přirozeností sobě vlastní vraždili 

kam vkročili, považovali tyto domorodé způsoby za obludné ukrutnosti. Ovšem jak píše F. 

Katz, „je zapotřebí konstatovat, že z morálního hlediska lze sotva spatřovat rozdíl mezi 

španělským knězem, nechávajícím upálit nevěřícího, má-li spasit jeho duši a zachránit věřící 

před kacířstvím, a aztéckým knězem, obětujícím zajatce, aby dovedl duši do ráje a přinesl 

potravu bohům.“36 Monstrózní představení autodafé pořádaná ve stejné době inkvizicí na 

                                                 
30 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 265. 
31 Vaillant, C. G.: Aztékové. Praha 1974, str. 99. 
32 Harner, M.: The Ecological Basis for Aztec Sacrifice. American Ethnologist, roč. 4, č. 1, Human Ecology,   
                         leden 1977, str. 127. 
33 Tamtéž, str. 129. 
34 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 147-148. 
35 Harner, M.: The Ecological Basis for Aztec Sacrifice. American Ethnologist, roč. 4, č. 1, Human Ecology,         
                         leden 1977, str. 119. 
36 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 216. 
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náměstích španělských měst, na nichž byly někdy upalovány desítky lidí, si nijak nezadala 

s krvavými aztéckými rituály na vrcholu chrámových pyramid. Už v 16. století se obdobně 

vyjádřil Michel de Montaigne, když psal o kanibalských praktikách brazilských kmenů: 

můžeme se pozastavovat „nad barbarskou hrůzností jejích chování, ale méně již, abychom 

odsuzovali, sic vhodně, jejich nedostatky, ale přitom zůstávali slepí k svým vlastním.“37 

K tomu lze dodat, že bezprostředně po conquistě klesl počet domorodého obyvatelstva 

v Mexiku v důsledku epidemií a masakrů podle některých odhadů na desetinu původního 

počtu, čímž byl problém nedostatku živočišných proteinů, s kterým operuje M. Harner, 

vyřešen dříve, než zde Španělé stačili zavést dobrodiní evropské civilizace v podobě chovu 

dobytka, díky kterému se potravní nedostatek podle Harnera podařilo odstranit.38 

Architektura a urbanizace představuje další výrazný rys mesoamerických kultur a 

Aztékové nebyli výjimkou. Pravděpodobně nomádské etnikum, které přitáhlo do Mexického 

údolí snad někdy ve 13. století, velmi rychle přijalo tamní formy kultury, mezi jinými i 

architekturu a urbanizaci. Tenochtitlan, město původně založené z nouze na bahnitých 

ostrůvcích jezera Texcoco se během dvou set let stalo jednom z největších metropolí 

v tehdejším světě - většina autorů se přiklání k odhadu, že v době conquisty v něm žilo kolem 

300 000 lidí.39 Bylo tím pádem mnohem větší než jakékoli město v tehdejším Španělsku a 

Evropě vůbec – Sevilla, největší město Koruny kastilské měla 45 000 obyvatel (více snad 

měla jen muslimská Granada), Barcelona, největší město Koruny Aragonské měla kolem roku 

1500 asi 30 000 obyvatel.40 

Není divu, že conquistadoři byla nad touto „civilizací“ u vytržení. Kupříkladu takto se 

vyjádřil Cortés o Tlaxcale poté, co s jejími obyvateli po tvrdých bojích uzavřel smír: 

„Poprosili mě, abych je následoval do jistého velikého města, kde sídlilo a sídlí všechno 

panstvo. Nakonec mě žádali všichni ti pánové, abych do města přišel, že tam budu dobře 

přijat…Město je to tak veliké a podivuhodné, že i kdybych se o mnohém zapomněl zmínit, to 

málo, co povím, je téměř neuvěřitelné. Je totiž daleko větší a mnohem silnější než Granada. 

Má stejně pěkné stavby, ale o mnoho větší počet obyvatel, než měla Granada v době svého 

dobytí.“41 O Motecozumových palácích v Tenochtitlánu, hlavním městě aztéckého impéria se 

vyjádřil Cortés následovně: „Ve městě má sídla tak skvostná, že se mi zdá téměř nemožné 

popsat jejich nádheru a velkolepost. Proto o nich nepovím více, než že ve Španělsku bys 

                                                 
37 Montaigne, M. de: Eseje. Praha 1995, str. 226. 
38 Harner, M.: The Ecological Basis for Aztec Sacrifice. American Ethnologist, roč. 4, č. 1, Human Ecology,   
                        leden 1977, str. 123. 
39 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 234. 
40 Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 16-19. 
41 Cortés, H.: Dopisy.  Praha 2000, str. 38. 
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podobná nenašel.“42 Obdobné popisy se nacházejí i u Cortésova vojáka Bernala Díaze del 

Castillo, který byl se svými druhy u vytržení z obrazu, který se jim zjevil v Mexickém údolí, 

takže jediné přirovnání, které nalezl, byly fantastické scény z rytířských románů.43 Kupříkladu 

o velkém náměstí Tlatelolco v Tenochtitlánu Díaz napsal: „...byli mezi námi vojáci, kteří se 

před tím dostali do mnoha končin světa, do Cařihradu, do celé Itálie, i do Říma, a ti řekli, že 

neviděli náměstí tak souměrné, tak uspořádané a velké a tak plné lidí.“44 

Nebudeme se nyní tázat, proč po všech těchto řečnických výlevech jejich autoři zničili 

objekty svého obdivu tak dokonale, že v dějinách stěží nalezneme jiné podobné případy 

takové kulturní zkázy; neboť důvody pro to jsou poměrně zřejmé, a s téměř matematickou 

logikou vyplývají z kulturního vzorce tehdejšího Španělska. Hernán Cortés přistál u břehů 

dnešního Mexika na Zelený čtvrtek roku 1519 s pěti sty osmi vojáky, šestnácti koňmi a 

několika děly.45 O dva roky později, 13. srpna 1521 byl po zarputilém odporu zajat poslední 

tlacatecuhtli Cuauhthémoc a hlavní město Aztéků definitivně dobyto, totálně zničeno a 

většina jeho obyvatel mrtva.46 

 „Civilizace“ v Mexiku se tedy podobně jako v soudobé Evropě vyznačovala 

některými význačnými rysy: přísnou sociální hierarchií, majetkovou nerovností (pohádkově 

bohatá šlechta versus ubožáci a pouliční zloději) a brutální represí, takže conquistadoři měli o 

důvod víc, aby si v Mexiku připadali jako doma. Název Nueva España del Mar Océano - 

„Nové Španělsko zaoceánské“, který dobyvatelé dali této zemi byl proto na rozdíl od mnoha 

jiných případů takových pojmenování poměrně přiléhavý. K tomu poznamenal mexický 

esejista Carlos Fuentes: „Jak dobyvatele, tak podrobeného porazily instituce Koruny a církve, 

instituce královského absolutismu, které ustavily na místo struktur aztécké vertikální moci 

struktury stejně vertikální moci Habsburků. Jsme potomci obou vertikál...“47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Tamtéž, str. 72-73 
43 Díaz del Castillo, B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 251. 
44 Tamtéž, str. 272 
45 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 83. 
46 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 274. 
47 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 97. 
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Inkové aneb L´état-machine 
 

 

Vzdálenost a čas propůjčily této barbarské říši v našich očích zvláštní kouzlo. 

 

Victor W. von Hagen: Říše Inků 

 

 

Jestliže každá kultura funguje jako zrcadlo nebo projekční plátno cizímu pozorovateli, pak o 

Incích a Peru obecně to platí více než mnohde jinde: nepřítomnost písemných pramenů z doby 

před conquistou neumožňuje konfrontovat naše interpretace s výpověďmi tvůrců dávných 

peruánských kultur. O co méně je autentických zdrojů, o to více je třeba se domýšlet. Pro typ 

kultury, jaký představují Inkové, ovšem můžeme nalézt určité analogie;  ty jsou však 

vzhledem ke specifickým rysům inckého zřízení vždy značně problematické, což samozřejmě 

ještě více stěžuje naše porozumění. Incká říše tak představuje téma, které překypuje 

kulturními stylizacemi, jimiž si Zápaďané pomáhají při porozumění tomuto unikátnímu 

společenskému útvaru.  

Říše Inků (v kečuánštině, oficiálním jazyce Inků se nazývala Tahuantinsuyu – „Čtyři 

díly světa“) byla nepochybně impozantním historickým útvarem. Říkám to ovšem jako 

Zápaďan, a s bezpečným vědomím, že pod tento výrok by se podepsala naprostá většina 

ostatních Zápaďanů, pokud by se ovšem blíže obeznámili s tímto fenoménem, tak jak se 

obvykle zobrazuje v západní tradici. Incká říše představuje tradičně velký magnet pro 

imaginaci Západu. Jak by taky ne: před půl tisíciletím dosáhli Inkové se skromnými 

prostředky (pokud jde o technologie a kulturní inovace) takového stupně organizovanosti, že 

by jim leckterý moderní stát mohl závidět. Pokud jde o sociální organizaci a státní správu, 

dosáhli tito indiánští imperátoři v jistém smyslu právě ideálu moderního státu, obnášejícího 

takové rysy jako téměř naprostá kontrola života občanů, spolehlivě fungující komunikace, 

mobilizace pracovních sil a vojska. Na druhé straně zde vidíme zřetelné „primitivní“ rysy, 

kterými se vyznačují klanové pospolitosti - výsledek může snadno leckomu připomínat 

socialismus nebo komunismus. Incký stát lze rovněž chápat jako exotickou variaci na téma 

„civilizačního procesu“ Norberta Eliase. Stejně jako na Západě ani v tomto případě však 

proces civilizace nevedl v zásadě k vyšší humanitě a společným jmenovatelem, o kterém není 

sporu, je tak zřejmě hlavně tendence k disciplinaci obyvatelstva v centralizovaném státě. 
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Není divu, že incký stát svádí Zápaďany v éře Odkouzlení světa, aby jej popisovali 

pomocí typických kulturních stylizací: na scénu vstupují mechanismy, stroje a počítače, čili 

vesměs technické instrumenty, o nichž staří Inkové neměli sebemenšího ponětí. „Byl to skvěle 

seřízený mechanismus, který Evropany udivil svou precizností“, píše sovětský historik 

Vladimir Kuzmiščev.1 Viděna očima Západu, říše Inků si plným právem zaslouží označení 

l´état-machine čili stát-stroj, abychom se přidrželi slovníku francouzských osvícenských 

autorů, z nichž někteří měli pro Inky velké sympatie. Jak píše F. Katz: „Utopisté, sociální 

kritikové, sociální reformátoři, teoretikové socialismu stejně jako jejich protivníci zkoumali 

incký stát vždy se živým zájmem.“2 Je ovšem snadné pochopit, proč mohla říše Inků inspirovat 

Voltaira a koneckonců i Marxe s Engelsem – v době, kdy tito pánové žili, byla materiální bída 

širokých vrstev stejně jako zvůle mocných tak rozšířené, že se incké impérium zkrášlené 

pracemi míšeneckých kronikářů mohlo jevit v jistých nezanedbatelných ohledech jako vzor 

hodný následování. Ovšem časy se mění, a s nimi kulturní normy. Zatímco Rousseauovi žáci 

spatřovali v inckém státu nejvyšší výraz původní dobroty člověka, v 19. století se 

„Zápaďanům“ počalo totalitární zřízení starých Peruánců příčit. Despocie vyšly z módy a 

obdiv ke „státu-stroji“ ochladl, leč nezmizel. 

Pokud čteme literaturu, pojednávající o inckém státu, nemůžeme si nevšimnout, že 

podobně jako v případě Mexika nám „zrcadlo Inků“ ukazuje některé dominantní prvky 

kulturního vzorce „Západu“. Už první Evropané vyzdvihovali pořádek a zákon panující v říši 

- například Pedro Cieza de León, voják s historickými a antropologickými sklony ve svém 

díle Crónica del Perú napsal: „Jednou z věcí, která vyvolala největší závist k těmto lidem, 

bylo pochopení toho, jak veliké bylo umění inků, když vybojovali tak rozsáhlé území a zavedli 

v nich díky své moudrosti ten rozumný pořádek, který tam Španělé objevili.“3 Conquistou 

obdiv k incké pořádkumilovnosti neskončil. Prvních pět kapitol klasického Prescottova díla 

Dějiny dobytí Peru, kde autor popisuje kulturu Inků, je prošpikováno pochvalami inckého 

zřízení. V české literatuře lze zmínit Miloslava Stingla, který napsal o inckém státě: „Ano! 

Zlatistým údivem byl indiánský jih! Zlatistým zázrakem, zázrakem organizace a pořádku, 

důkazem velkolepé organizační schopnosti Indiánů – tím vším byl onen andský jih – 

Tahuantinsuyu – říše Inků.“4  

A nebyl to ovšem pouze případ Peru. Kdekoli se Zápaďan setkal s komplexními 

společnostmi, vyznačujícími se obvykle tuhou sociální hierarchií a organizací, tam nešetřil 

                                                 
1 Kuzmiščev, V.:  Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 71. 
2 Katz, F.:  Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 347. 
3 Citace in: Kuzmiščev, V.: Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 138. 
4 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 178. 
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obdivnými výroky. Můžeme ještě připomenout Cortése, který se kupříkladu o státu Tlaxcala, 

jenž se stal nejvěrnějším španělským spojencem při dobývání aztécké říše, vyjádřil 

následovně: „Konečně mezi nimi vládne pořádek náramný a mají policii, jsouť to lidé 

zachovávající veškerý řád a pokoj, jakým se nejlepší v Africe nemohou rovnat…Řád jakým si 

onen lid vládne, je téměř jako v knížectví Benátském a Janovském nebo v Pise, neboť nemají 

jediného vládce.“5 

Nám jakožto Zápaďanům takové kulturní preference přijdou vesměs zcela 

samozřejmé. Sociální organizace a pořádek jsou přece hezké věci, i když to obnáší sem tam 

nějaké to vyhlazování, totální nasazení, či masové odsuny. Existují (anebo spíše existovaly) 

ovšem i kultury, které by na věc měly zřejmě odlišný názor. Třeba takoví kalifornští Indiáni, 

které zmiňuje Ruth Benedictová, by asi sotva jevili pochopení pro tak impozantní dějinný 

moloch, jakým bylo Tahuantinsuyu. A nešlo by jen o to, že tito Indiáni měli vzhledem 

k formě své kultury zcela pranepatrnou představu o tom, čemu my říkáme „dějiny“. Z 

psychologického hlediska jim možná můžeme závidět, protože tito lidé byli ušetřeni 

početných traumat z dějin, jimiž někteří na „Západě“ strádají a jejichž muka expresivně 

popsal F. Nietsche.6 Jak už bylo řečeno v kapitole o Španělsku, tito lidé si neuměli představit 

konání, pro které máme v našem slovníku pojem „válka“, a jejich sociální organizace byla na 

hony vzdálena rafinovaným modelům ovládání, spojených s organizovaným násilím, které se 

běžně vyskytují v „komplexních společnostech“. Lze se proto důvodně domnívat, že 

dobyvatelské a sociálně správní výkony Inků by na ně nejen neudělaly dojem, ale že by je 

nejspíš vůbec ani nedokázali pochopit. 

Hlavou incké říše, jak ji Evropané spatřili v době conquisty, byl sapa inka, který „stál 

na vrcholu oné sociální pyramidy vyrůstající z široké základny miliónů poddaných Indiánů, 

které teokratický systém vtělil do budovy impéria.“7 Tito poddaní - puricové, obvykle rolníci, 

žili v tradiční občině - ayllu. Jejich život byl reglementován do nejmenších detailů, o čemž 

ještě bude řeč. Nevlastnili ani půdu a ve vztahu ke státu – tj. inkovi byli absolutně bezprávní. 

Nadřízeným článkem byli curacové, původně rodoví náčelníci, kteří dozírali na několik 

komunit. V inckém státě fungovali jako státní úředníci a sloužili jako zprostředkující článek 

mezi lidem a inkou. Vyšší úředníci se rekrutovali z řad klanů vládnoucích Inků, které tvořili 

tzv. capac ayllu („Velké ayllu“). Vzhledem k přísné endogamii se čistokrevní Inkové, zvaní 

                                                 
5 Cortés, H.: Dopisy.  Praha 2000, str. 38 
6 Nietsche, F.: Nečasové úvahy. Praha 2005, str. 97. 
7 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 85. 
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pakayoq („Velké uši“, podle ušních lalůčků vytáhlých od masivních ozdob)8 příliš 

nerozrůstali, v době conquisty prý celé capac ayllu čítalo 518 lidí.9 Tito pakayoq se od 

řadových obyvatel říše odlišovali četnými privilegii, např. z hlediska současných Zápaďanů 

byla jistě jednou z nejzajímavějších výhoda, že nemuseli platit daně.10 Na rozdíl od 

privilegovaných tříd v mnohých jiných kulturách však „Velké uši“ nemohli zahálet a byli 

nuceni svědomitě plnit přidělené funkce ve svém státě. 

Je celkem srozumitelné, proč se miláčky „Západu“ stali právě Inkové a ne třeba 

Aztékové. Ti se v očích Zápaďanů jako kulturní vzor zřejmě osudově zkompromitovali svou 

zálibou v lidských obětech a bezuzdným terorem páchaným na podmaněných společenstvích; 

ponechme raději stranou, že tentýž „Západ“, který ohrnuje nos hnusem nad Aztéky, rozpoutal 

hekatomby, nad nimiž by zbledl závistí i takový Ahuitzotl, o němž mexická podání praví, že u 

příležitosti zasvěcení velké pyramidy v Tenochtitlánu roku 1487 nechal obětovat od 20 000 

do 80 000 lidí.11 Pokud jde o Inky, ne že by snad nikoho nemasakrovali a nevyhlazovali – tyto 

úkony však činili velmi promyšleně a důkladně za bohulibým účelem šíření světla „kultury“ a 

„civilizace“ - aspoň tak to hlásala incká propaganda, jak se nám uchovala hlavně v dílech 

kronikářů s inckými předky, jako byl Garcilaso de la Vega a Blas Valera.12 W. H. Prescott 

zmiňuje vyhlazování vzpurných měst a krajů bez jakéhokoli komentáře, zato když dojde na 

trest smrti, kladný morální komentář si neodpustí: „Ale při výkonu trestu nebyli Peruánci 

zbytečně krutí a utrpení oběti se neprodlužovalo rafinovaným mučením, jak tomu bývá často u 

barbarských národů.“13 Co si však pomyslet o ukamenování (prý to byla nejmírnější forma 

trestu smrti), nebo uvržení do kobky plné hadů, což prý byly rozšířené způsoby exekuce 

v onom osvíceném státě?14 Je možné se oprávněně ptát, co všechno je třeba vypovědět o 

povaze dané společnosti, aby to schladilo obdiv Zápaďanů k jejím organizačním výkonům. 

A co na tom, že Inkové ani (s největší pravděpodobností) neznali písmo? Hlavně že 

uměli dobře počítat. S quipu, mnemotechnickou uzlovou pomůckou v jedné ruce, a 

s válečným kyjem v ruce druhé vládli impériu, které v soudobé Evropě nemělo důstojný 

protějšek. A dokázali to nejen bez písma, ale i bez peněz, kola, tažných zvířat a železných 

nástrojů. O to větší břímě muselo být naloženo prostému rolníkovi a pastevci, kteří na svých 

bedrech byli nuceni nést impozantní tíhu incké „civilizace“.  

                                                 
8 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 193. 
9 Tamtéž, str. 181. 
10 Kuzmiščev, V.:  Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 138. 
11 Harner, M.: The Ecological Basis for Aztec Sacrifice. American Ethnologist, roč. 4, č. 1, 1977, str. 119. 
12 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 348-350. 
13 Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Peru. 
14 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 356. 
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 Západní tradice obnáší však i proudy, které přinášejí pohledy alternativní a někdy 

zcela protikladné. Už v 19. století Alexandr von Humboldt napsal o Státu-stroji: „Nejsložitější 

politická instituce, jakou kdy historie poznala, udusila jakýkoliv zárodek osobní svobody, a 

zatímco se zakladatelé říše Cuzka chlubili, že přinutili své poddané k životu plnému štěstí, ve 

skutečnosti je degradovali na pouhé stroje.“15 Pokud zabrousíme do české literatury, pak 

velmi kriticky naladěný výměr „zlatistého údivu indiánského jihu“ podává (a to v době, kdy 

sociální utopie byly dosud v politické módě) svým svižným perem Ludvík Souček v Obecném 

opravníku obecně oblíbených omylů: „…tvrdé vojenské a policejní zřízení, jež bylo výboji 

,exportováno´ k sousedům. Říše byla přísně centralizována a řízena z hlavního města Cuzca, 

sídla diktátora, právě vládnoucího Inky i všech ústředních úřadů. Každý jednotlivec byl 

registrován a ustavičně špiclován. Vždy deset rodin mělo státního dozorce šunkaka-majoka, 

deset takových útvarů nadřízeného kurakanu. Tak to pokračovalo až k apokonovi, jenž byl 

dohlížitelem nad 40 000 rodinami, tvořícími provincii. Všichni postupně podávali podrobné 

zprávy o stavu a smýšlení svěřených rodin – apokon každoročně přímo Inkovi. Tyto rodinné 

špicly pak fízlovala tajná policie z ustavičně cestujících a vyzvídajících turikoků a sami 

turikokové byli špehováni tarisapaky, jakýmsi supergestapem. Každý rok bylo jmenovité 

sčítání lidu a nikdo se nesměl stěhovat, a s výjimkou Inkových úředníků nikam cestovat.“16  

Taková totální kontrola člověka je zřejmě ve světovém měřítku naprosto unikátní, 

ačkoli je možné, že na tento proslulý decimální systém kontroly Inkové nemají patent, nýbrž 

že ho přejali od pobřežní říše Chimú, dobyté v druhé polovině 15. století. Navíc není jisté, 

k čemu byl vlastně primárně určen, a zřejmě ani neexistoval na celém území Tahuantinsuyu – 

vzhledem k rychlosti, s jakou říše rostla a pohlcovala etnika na různém stupni sociální 

integrace, by to bylo obtížně představitelné.17 

Jako zajímavý protiklad k systému státní a sociální kontroly lze možná interpretovat 

incké textilnictví. To stavělo na tisícileté tradici a bylo zřejmě jednou z mála oblastí, kde se 

tolerovala nebo možná podporovala osobní iniciativa a kreativita jedince: „Zdá se, že 

vzorování tkanin byla jediná činnost, v níž měl Indián incké říše naprostou volnost“18. Incké 

textilnictví tak možná sloužilo jako jistý kompenzační mechanismus k rigidnímu systému 

kontroly, který umožňoval osobní seberealizaci. Díky tomu se Zápaďané (podobně jako 

v případě Mexika) v Peru setkali s textilními výrobky, které je vedly k entuziastickým 

hodnocením. Kromě toho, že textilie byly zdobené barevnými ptačími pery a přívěsky 

                                                 
15 Citace tamtéž, str. 358. 
16 Souček, L.: Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Praha 1981, str. 79-80. 
17 Katz, F.: Staré indiánské civilizace. Praha 1989, str. 359. 
18 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 62. 
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z drahých kovů (pochopitelně hlavně ty určené pro vyšší vrstvy), oplývaly též množstvím 

barev a vzorů: „kontrastem sousedících barevných odstínů dosáhli tu tkalci dojmu neobyčejné 

barvitosti podobně jako Gauguin a několik dalších postimpresionistických malířů.“19  

Pracovitost je dalším „západním“ kultem. O pracovitosti obyvatel Incké říše není 

žádných pochybností a vypovídají o ní všechny impozantní architektonické počiny Inků, které 

se dochovaly do našich časů, a jsou tak vděčným objektem turistického zájmu. Inkové si 

práce velmi vážili, a proto věnovali obzvláštní pozornost pracovní síle. Ta byla pečlivě 

evidována pomocí quipu a o její přírůstek bylo náležitě dbáno: manželství bylo povinné a 

přerušení těhotenství se trestalo smrtí. Inkové též zavedli ve své říší všeobecnou pracovní 

povinnost, zvanou mita. Ta umožňovala v krátké době shromáždit desetitisíce lidí na práce ve 

prospěch státu.20 Pracovní povinnost byla ovšem vynucená, její odepření se trestalo smrtí a 

obyvatelé inckého státu se takto stávali svého druhu státními nevolníky. Ve společnosti, která 

neznala peníze, se tak pracovní povinnost stala druhem daně. Jak píše V. W. von Hagen: 

„Inkové tedy peníze neznali, ale znali pojem hodnoty a měřili ji pracovním výkonem.“ K tomu 

tentýž autor poznamenává, že podobný systém, zvaný Arbeitsdienst, zavedli nacisté.21 

Pracovat musely dokonce i panny Slunce – acllas, nejkrásnější dívky v říši. Ve svých 

klášterech vyráběly jemné látky a oděvy pro příslušníky vládnoucího inckého klanu capac 

ayllu, kterým kromě toho též sloužily jako konkubíny, čímž byly využity téměř stoprocentně. 

Je proto otázka, zda má být incký workoholismus hoden nějaké zvláštní úcty.  

O incké exekutivě už padlo pár slov. W. H. Prescott pěje chválu na její jednoduchost a 

přímočarost. Za většinu deliktů byl trest smrti. Smrtí bylo dále trestáno čarodějnictví, 

vzpoura, ničení mostů a nedodržování kultu Slunce22 – čili další důvody k sympatiím 

conquistadorů pro toto společenské zřízení. Smrtí se trestalo nepoužívání státních cest.23 

Malou genocidu způsobil zakázaný pohlavní styk některé z panen aclla, zasvěcených Slunci 

(rozuměj mužským příslušníkům vládnoucího capac ayllu), s některým ze smrtelníků. 

Dotyčná byla zaživa pohřbena a pobiti byli její milenec, jeho rodina a celá jeho komunita 

ayllu a jejich zvířata. Domy provinilcovy vesnice byly srovnány se zemí a půda posypána 

solí.24  

Projev moci takového druhu člověku zrozeném v „západním“ kulturním prostoru 

nahání hrůzu - a současně mu potajmu imponuje. Konkrétně o posledním inkovi Atahualpovi, 

                                                 
19 Tamtéž, str. 62, citace. 
20 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 190-191. 
21 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 53. 
22 Bernandová, C.: Inkové, národ Slunce. Praha 1994, str. 34. 
23 Tamtéž, str. 43. 
24 Tamtéž, str. 39. 
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popraveném Španěly, píše Francisco de Xerez: „...všichni jednoznačně tvrdí, že to byl 

nejkrvežíznivější a nejkrutější člověk, jakého kdy poznali. Z malicherných příčin, za malý 

přestupek, kterého se dopustil jediný člověk, srovnal se zemí celé město a povraždil deset tisíc 

osob. Celou zemi udržoval v poslušnosti tyranstvím a všemi byl nenáviděn.“25 Je ovšem třeba 

mít na paměti, že conquistadoři potřebovali obraz takového despoty, aby to ospravedlnilo jeho 

fyzickou likvidaci a uzurpaci říše. Ostatně, jak bude ještě pojednáno později, Atahualpovy 

možné činy a způsoby zřejmě odrážejí pouze krátký moment trvání inckého státu. 

Podívejme se na další důležitý aspekt „civilizace“ - válku. V. W. von Hagen píše: „I 

když u Inků nenajdeme písmo, využití kola, železo a mnoho dalších civilizačních prvků, jednu 

věc měla tato říše se všemi pokročilými civilizacemi společnou, totiž válečný výboje. Incký stát 

byl vlastně založen na předpokladu, že válka je pro člověka přirozenou činností; válce vděčil 

za svůj růst a stejně jako všechna impéria se rozrůstal na úkor sousedů.“26 Hle, společný 

jmenovatel „pokročilých civilizací“ byl nalezen. W. H. Prescott líčí po svém způsobu idylicky 

okolnosti, které předcházely válečnému tažení Inků: „Snažili se obměkčit srdce drsných 

kmenů, jež je obklopovaly, a oblomit je projevy blahovůle a laskavosti. Vůbec se nesnažili 

vyvolat nepřátelství, ale poskytli jim čas, aby poznali, jak se v praxi osvědčuje jejich zřízení, a 

s důvěrou očekávali, že se méně civilizovaní sousedé podrobí jejich žezlu, neboť pochopí, 

jakého požehnání tím dosáhnou.“27 Máme ovšem i pohledy o poznání méně idylické, třeba 

takový, který vyjádřil již zmíněný L. Souček v Obecném opravníku obecně oblíbených omylů. 

Před samotným vojenským vpádem do příslušného území „agenti vyzývali vládnoucí kruhy 

k připojení k incké říši a současně přemlouvali lid, aby svým panovníkům vypověděl 

poslušnost, při čemž jim slibovali velké výhody, která jim nový pán poskytne. Zároveň se 

uměle přelidňovaly sousední incké provincie, aby byl dostatečně odůvodněn motiv výboje – 

potřeba nové půdy. Jestliže se sousedé nepodrobili ,dobrovolně´, došlo k nelítostné válce, o 

níž Inka prohlásil, že se vede na božský pokyn.“ 28 

Na případ, že sousedy bylo třeba podrobit vojenskou mocí, byli Inkové dobře 

připraveni. Incké státní silnice, jeden z divů peruánské architektury, nad nímž se obvykle 

Zápaďané rozplývají obdivem, byly určeny převážně k přesunům vojsk a vpádům do 

sousedních oblastí. Do vojska byly nuceny nastoupit masy rolníků, včetně příslušníků 

nedávno podmaněných etnik, čímž se zvyšovala integrita impéria. Na rozdíl od Aztéků, kde 

do boje odcházeli v první řadě příslušníci elitních válečnických řádů, za vládce Tahuantinsuyu 

                                                 
25 Xerez, F. de: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 86. 
26 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 149. 
27 Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Peru. Praha 1980, str. 42. 
28 Souček, L.: Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Praha 1981, str. 80. 
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krváceli na bitevních polích především prostí obyvatelé. Skromné výhody sociálního státu 

evidentně nebyly zadarmo. V. W. von Hagen charakterizuje chování Inků ve válce takto: 

„...jejich nemilosrdnost byla podle všech dochovaných zpráv skutečně děsivá. Poražení byli 

ve velkém masakrováni přímo v poli nebo obřadně pobíjeni po boji. Každý bojovník byl za 

zabití nepřítele vyznamenán (za jednoho muže si mohl černě pomalovat paži, za dva hruď, za 

tři směl nosit černé malované znamení přes celou tvář atd.).“29  

Pokud byla nová oblast dobyta, bylo třeba ji začlenit do říše: „Sympatie lidu poražené 

země se kupovaly zprvu rozdáváním potravin a látek na oděv, záhy však byla značná část 

obyvatelstva odvlečena do vnitrozemí říše k ,převýchově´, zatímco v nově získané provincii 

pracovaly hordy špiclů a nových mocipánů…“30 O taktice přesídlování a kontroly 

obyvatelstva prováděné Inky píše F. Katz: „Byla to taktika divide et impera, před níž by každý 

kolonialista 19. století zbledl závistí.“31 M. Stingl považuje kolonizační politiku Inků za jeden 

„z nejlepších důkazů organizačního talentu vládců říše…jejíž výsledky dodnes výrazně 

ovlivňují etnické a jazykové poměry v andských republikách. V každé nově dobyté zemi za 

prvé důsledně zaváděli kečuánštinu jako jediný výlučný státní jazyk. Zároveň mnohdy 

prováděli v nově dobytých územích takřka úplnou výměnu obyvatelstva. (…) Desítky, ba 

stovky často zcela různorodých a jazykově velice si vzdálených indiánských kmenů 

proměňovala v občany Tahuantinsuyu, ve své životní úrovni i ve své kultuře si velice podobné 

a zejména hovořící jediným společným jazykem – kečuánštinou.“32  

Čili organizace a jednota nadevše – mnozí Zápaďané nutně sympatizují s Inky, neboť 

v nich s potěšením nalézají sebe sama – apoštoly „civilizace“. Nelze také nevidět v incké 

politice jednoty analogii západního absolutismu a ideálů, které stály u vzniku moderních 

západních států. Mnohým současníkům conquisty musel být tento rys peruánského zřízení 

obzvláště sympatický vzhledem k situaci v jejich domovině. Španělští autoři velebili Boha a 

Jejich katolické Výsosti, že po stoletích zmatků opět sjednotili zemi. Antonio de Nebrija, 

autor proslulé Kastilské gramatiky se vyjádřil následovně: „Údy a kusy Španělska, jež byly 

všude poházeny, se napravily a spojily v jedno tělo a jednotu království, jehož forma a vazba 

je tak uspořádána, že po mnoho věků ji křivdy ani zlé časy nebudou moci rozbít ani 

rozložit.“33 

 

                                                 
29 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 153. 
30 Souček, L.: Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Praha 1981, str. 80. 
31 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 337. 
32 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str.  186-187. 
33 Ladero Quesada, M. Á.:  Španělsko katolických králů. Brno 2003, str. 69. 



 82 

Terasy z dob Inků v údolí Urubamby 

 

Intenzivní zemědělství je dal-

ším rysem, který Inky bezpečně za-

čleňuje do sféry „civilizace“. Inkové 

v tomto ohledu podávali pozoruhodné 

výkony. Starali se o zavádění nových 

plodin v oblastech, kde byly dosud 

neznámé, rozvíjeli a budovali rozsáhlá 

zavlažovací zařízení, stejně jako země-

dělské terasy na příkrých svazích hor. 

Pěstovali hlavně brambory, kukuřici, 

papriky a merlík. Jako hnojivo používali trus mořských ptáků; pokud byl někdo přistižen, že 

ptákům škodí, byl pochopitelně potrestán smrtí. Následující óda na incké zemědělství pochází 

od W. H. Prescotta: „Takto Inkové zlepšovali svou zemi; i když prostředky nedokonalými, 

prokázali dostatek smyslu pro zemědělství, takže si mohou činit jistý nárok na zařazení mezi 

civilizované národy. Díky jejich trpělivé a uvážlivé péči byl každý sáh dobré půdy nucen vydat 

co největší úrodu. Celá země, od úsměvných polí podél mořského pobřeží až po terasovité 

svahy sierry s pyramidami zeleně, se skvěla nádherou tropické vegetace.“35 Málokterý 

Zápaďan by v Prescottových větách shledal cokoli problematického - jenže i zde platí, co už 

bylo řečeno výše ohledně vztahu zemědělství a jiných, méně idylických kulturních rysů. 

 Nelze dále opomenout tak důležitý atribut „civilizace“, jakým je drahý kov, tedy 

především zlato a stříbro. Inkové měli obojího mnoho a taktéž si těchto surovin velmi cenili, 

takže si jejich užívání vyhradili pouze pro svou třídu. Její příslušníci, kteří se stávali veliteli 

vojska kromě ozdob nosili příznačně také zbraně ze zlata; ze zlata měli i koule do praků. 36 

Paláce a chrámy byly prokazatelně obložené drahými kovy. Xerez popisuje tuto architekturu, 

která jako by vypadla z horečného snu chamtivcova: hlava jedenáctého inky Huayny Capaca 

byla přenesena do Cuzca a zahrnuta „nesmírným bohatstvím zlata a stříbra. V domě, kde je 

uložena, jsou podlaha, stěny i strop pokryty střídavě zlatými a stříbrnými deskami. Kromě 

toho je v tomto městě dalších dvacet domů, jejichž stěny jsou zevnitř i zvnějšku pobity jemným 

zlatým plechem.“37 

                                                 
35 Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Peru. Praha 1980, str. 67. 
36 Kuzmiščev, V.: Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 59. 
37 Xerez, F. de: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 54. 
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Avšak o největších divech se nám zachovaly jen popisy. Typickým příkladem byla 

Intipampa („Sluneční pole“), nacházející se údajně v chrámu Slunce v Cuzcu. Tento zázrak (o 

němž se můžeme pouze dohadovat, nakolik zvěsti o něm neodrážejí naši vlastní posedlost 

žlutým kovem) byl zničen a roztaven dobyvateli. Ovšem to, co je v naší vlastní kultuře 

z určitých logických důvodů považováno za fantastické, mohlo být jinde realitou, zhmotněnou 

třeba právě ve „Slunečním poli“, jak ji vykresluje M. Stingl: „Rostly na něm stromy, 

vytvořené z ryzího zlata, procházeli se po něm jeleni ze zlata, po zemi se plazili zlatí hadi a ve 

větvích zlatých stromů kolébal vánek zlaté ptáky a motýly.“38  

Jak by toto vše Evropanům neimponovalo – v době, kdy vstoupili na scénu západních 

dějin, se inkové a jejich příbuzenstvo tvořící privilegovanou vrstvu capac ayllu obklopovali 

nádherou a požitky, disponovali mocí, o níž vždy snili aspiranti na absolutní vládu kdekoli na 

„Západě“, a o které si většinou mohli nechat jen zdát. Říše Inků, která zřejmě v této fázi 

svého vývoji měla nakročeno k jedné z nejtotalitárnějších společností lidských dějin, bude 

vzbuzovat oslavné fráze tak dlouho, co „západní civilizace“ bude obývat tento svět.  

Na podivuhodném společenském zřízení starých Peruánců lze ovšem najít i pozitivní 

rysy – z hlediska současných „západních“ norem pochopitelně. Sociální mechanismy 

v inckém státě zajišťovaly prostému rolníkovi dostatečný kus půdy a zaopatření chudých, 

postižených, zestárlých, vdov a sirotků. Jak píše Friedrich Katz, tyto mechanismy sice nebyly 

inckým vynálezem, avšak ve světovém měřítku byla „jejich trpěná existence již sama o sobě 

zvláštností.“39 Ano, z hlediska Západu bychom ve světových dějinách stěží našli podobně 

organizovaný stát, který dosáhl takových sociálních vymožeností – v tom tkví kromě 

propracovaného státního aparátu, byrokracie a sociální kontroly další „moderní rys“ inckého 

státu. 

Je však třeba si uvědomit, za jakých konkrétních sociálně-historických konstelací tento 

systém pozorujeme. Jestliže mluvíme o „sociálních vymoženostech“, jde v první řadě o 

západní projekci do cizorodé kultury. „Sociálními vymoženostmi“ nazýváme příslušné 

sociální jevy právě proto, že na Západě po většinu jeho novodobé historie byly tyto jevy 

nepřítomné či marginální, a bylo jich dosaženo až po dlouhém a bolestném vývoji. V případě 

Inků však možná došlo k tomu, že tato kultura určitým způsobem přemostila prostor, v němž 

se Západ nacházel po tisíce let. Jde o historickou skutečnost, že společnost Inků poskočila 

z úrovně klanových komunit poměrně rychle na úroveň velkého, centralizovaného státu. 

                                                 
38 Stingl, M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 198. 
39 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 363. 
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Hradba incké pevnosti 

Sacsayhuaman, střežící hlavní 

město Cuzco. Postava člověka 

odhaluje gigantické rozměry 

polygonálních bloků. 

 

Rovnostářské rysy, jakým bylo společné vlastnictví půdy a péče klanu o své 

handicapované příslušníky byly prastarým rysem andských společností. Jedinečnost inckého 

zřízení spočívá v tom, že tyto rysy, jakými se obvykle vyznačují malé komunity, rozšířila jako 

principiální uspořádání na úroveň celé mohutné říše. Tak jako Inkové nemohli uniknout 

materiálním danostem svého prostředí, tak nemohli uniknout ani danostem sociálním. 

Převedeno do konkrétních faktů: stejně jako byli nuceni organizovat tisíce lidí, aby bez 

pomoci kola, tažných zvířat a výkonné technologie vláčeli obří kamenné bloky a budovali 

impozantní architekturu, tak nemohli uniknout ani před hluboce zakořeněnou solidaritou 

andských společenstev. Na podobném principu se možná zakládalo incké právo, o němž píše 

von Hagen: „Inkové utvrdili morální kodex andského lidu v zákon; síla těchto základních 

pravidel jednání byla v tom, že pramenila z kolektivního svědomí ailju.“40 V této souvislosti 

se nyní podívejme na dva vybrané problémy: problém architektury a písma v inckém státě, na 

nichž se dobře ukazují některé významné rysy „zrcadla Inků“, a to jak analogie, tak 

cizorodost této andské kultury, a rovněž způsoby, jimiž Západ tyto analogie a cizorodost 

interpretuje.  

Megalitická incká architektura je obvykle nahlížena jako další, byť poměrně 

nesrozumitelný prvek peruánské „civilizace“. Tento případ také ukazuje, nakolik jsou určité 

dominantní prvky kulturního vzorce na překážku porozumění zásadním aspektům odlišné 

kultury. V tomto případě odlišná sociální struktura jednoho kulturního universa (zde 

„Západu“) implikuje závěry, vztahující se na určitou oblast jiného kulturního universa 

(konkrétně zde na megalitickou architekturu v Peru). Sociální struktura andských kultur, 

založená na klanových komunitách může být totiž tím pravým interpretačním klíčem pro 

vysvětlení fenoménu incké architektury. Inkové tak jako mnohé jiné indiánské „vysoké“ 

kultury byli posedlí monumentální architekturou. Zanechali po sobě města a pevnosti 

vybudované z monstrózního megalitického zdiva, sesazeného s precizností, která dnes 

přitahuje imaginaci stoupenců Atlantidy a mimozemských invazí jako magnet. Incké 

architektury si ovšem povšimli i první conquistadoři. Francisco de Xerez obdivně zmiňuje 

                                                 
40 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 74.  
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tuto architekturu ve své Pravdivé zprávě o dobytí Peru: „Guvernér se na noc ubytoval 

v uvedené již vesnici ve tvrzi, která byla obehnána kamennou hradbou z obrovských kvádrů; 

hradba byla stejně široká jako u kterékoli španělské tvrze a byla opatřena branami. I kdyby ji 

stavěli španělští mistři nářadím užívaným ve své vlasti, nedokázali by ji postavit lépe.“41 

Pedro Cieza de León se vyjádřil v obdobném duchu: „V celém Španělsku jsem neviděl nic, co 

by se dalo s těmito zdmi a kladením kamenů srovnat.“42 

Kyklopské zdivo inckých pevností vzdoruje úspěšně času – náhled Zápaďanů na něj 

taktéž. O téměř čtyři sta let později, konkrétně roku 1911 referoval Hiram Bingham o 

architektuře inckého horského sídla Machu Picchu ve své knize Ztracené město Inků takto: 

„Spodní kamenné vrstvy z neobyčejně mohutných bloků dávaly stavbě dojem pevné 

důkladnosti, vrchní řady směrem vzhůru se postupně zmenšovaly, což jí propůjčovalo křehký 

půvab. Plynulé linie, symetrické uspořádání kvádrů a odstupňované řady, vcelku to vypadalo 

nádherně a působilo to jaksi měkčím dojmem než třeba mramorové chrámy Starého světa. (...) 

Protože materiál byla bílá žula, tato struktura překonávala nádheru nejlepších inckých zdí 

v Cuzcu, nad kterou návštěvníci žasnou už po čtyři staletí. Přišlo mi to jako neuvěřitelný sen. 

Začínal jsem si pomalu uvědomovat, že tato zeď a k ní připojená polokruhovitá svatyně nad 

jeskyní je něco tak ušlechtilého, jako to nejvýstavnější kamenné zdivo na světě.“43 

Vzpomeňme si na uchvácené popisy architektury starého Mexika a pochopíme, že fascinace 

těmito atributy kultury zůstává typickou složkou kulturního vzorce „Západu“. Kdybychom 

však sáhli po hodnotovém rejstříku jiné kultury – třeba opět kalifornských Indiánů, náhled na 

tyto kulturní počiny by mohl být výrazně odlišný. Jako příklad může posloužit poslední 

příslušník vyhubeného kmene Yahi, muž jménem 

Ishi, který po svém nenadálém objevení žil krátkou 

dobu až do svého skonu pod patronací antropologa A. 

Kroebera v San Franciscu. Na tohoto „posledního 

Američana z doby kamenné“ například neudělaly 

žádný dojem vysoké domy amerického velkoměsta – 

pouze poznamenal, že stěny kaňonů jsou vyšší.44 

 

Zdivo v Machu Picchu, které uchvátilo jejího objevitele 

Hirama Binghama. 

                                                 
41 Xerez, F. de: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 34 
42 citace in: Hemming, J.: Dobytí říše Inků. Praha 1977, str. 94. 
43 Bingham, H.: Ztracené město Inků. Praha 2006, str. 199. 
44 Ceram, C. W.:  První Američan. Praha 1977, str. 288. 
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V Evropě nacházíme obdobu architektonických počinů analogických těm inckým 

pouze v kamenných artefaktech kultur neolitu (Stonehenge a Carnac jsou ty nejproslulejší) a 

doby bronzové (např. staré Mykény). Tyto podobnosti neunikly pozornosti stoupenců 

obskurních teorií: americký senátor Ignatius Donelly, který se na sklonku 19. století proslavil 

knihou Atlantida, předpotopní svět (Atlantis: The Antediluvian World, 1882) označil Peru za 

kolonii Atlantidy. „Civilizaci“ v Peru podle Donellyho založili vysocí, světlovlasí a modroocí 

Árijci, kolonisté z potopeného kontinentu. Kromě jiných, mnohdy značně krkolomných 

indicií a paralel mezi Starým a Novým světem zmiňuje Donelly také podobnosti incké 

architektury se stavbami starověké Evropy a cituje Fergusona: „Trochu skloněné dveřní 

zárubně, okenní římsy, mnohoúhelníkové kameny ve zdivu: to všechno se v Peru značně 

podobá nálezům ve starých městech Pelasgů v Řecku a Itálii. Nelze se ubránit závěru, že mezi 

obojím musí být nějaký příbuzenský vztah.“45  

K tomu by se dalo dodat, že určitý příbuzenský vztah mezi těmito stavbami lze možná 

vystopovat – nepůjde však zcela jistě o jakoukoli genetickou příbuznost (vždyť mezi 

megalitickými stavbami Inků a megalitickou architekturou ve Středomoří zeje časová propast 

nejméně tří tisíc let), nýbrž o možnou příbuznost v sociální struktuře. Je pravděpodobné, že 

evropské megalitické stavby byly postaveny klanovými společnostmi, které v Evropě 

postupně vymizely a byly nahrazeny jinými typy sociální organizace, zatímco v Peru se tato 

sociální struktura zachovala až do novověku. Motivace kulturních počinů byly v tomto druhu 

společností často výrazně odlišné - z důvodů specifické kulturní logiky tyto společnosti 

napínaly své síly k výkonům, nad nimiž Zápaďanům od jisté doby zůstává rozum stát. 

Připomeňme si ještě slova R. Benedictové o determinaci jedince kulturou: „…co bude 

nemožné pro ni, bude nemožné i pro něho.“46 

A nemusí pochopitelně jít pouze o monstrózní architekturu. Jiná společenství se 

realizovala odlišnými způsoby, možná více komorními, avšak neméně obdivuhodnými. 

V případě Peru lze uvést jako zajímavý příklad starověkou kulturu z poloostrova Paracas, 

která se vyznačovala tkaním ohromného kvanta textilií, určených pro mrtvé, jak píše von 

Hagen: „největší dokonalosti dosáhly výrobky neznámého lidu z kultury zvané Parakas z 

pobřežní pouště jižního Peru. Tato kultura, která s několika přestávkami trvala od roku 400 

př. n. l. do roku 400 n. l., vytvořila výšivky a tkaniny, které snad nemají na světě obdoby. 

Nelze ani odhadnout, kolik času bylo vynaloženo na utkání té ohromné sbírky ponch, pokrývek 

                                                 
45 Donelly, I.: Atlantida, předpotopní svět. Praha 1998, str. 319-320.  
46 Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 18. 
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hlavy, šálů a sukní – a to všechno bylo určeno pro zemřelé.“47 A nebyli by to Zápaďané, 

kdyby se projevy dávných kultur nepokusili převést do 

ekonomického jazyka (pomocí něhož Zápaďan činí věci 

smysluplnými - anebo zbytečnými či nepochopitelnými): „Podle 

jednoho odhadu si vyžádalo vytvoření jediného složitého pohřebního 

balíku pět tisíc až dvacet devět tisíc hodin práce.“48 

Dávná textilie z Paracasu jako výraz odlišné kulturní logiky 

 

Vrátíme-li se k megalitické architektuře, pak z hlediska 

většiny současných Zápaďanů odrážejí tyto stavby v Evropě, Jižní 

Americe i kdekoli jinde stejný druh téměř úchylné zarputilosti, která 

nutila jejich tvůrce k přepravě a opracování obřích bloků kamene. 

Bylo by zajímavé nechat vypracovat psychiatrický posudek na 

kultury, které produkovaly tyto divy. V současném západním 

kulturním universu se zdají být produktem něčeho, co bychom 

nazvali megalomanií. V této souvislosti lze připomenout tezi Michela 

Foucaulta (inspirovaného R. Benedictovou), že jedinci, kteří by dnes 

byli psychiatricky diagnostikováni, mohli v „primitivních“ kulturách 

plnit často důležité sociální funkce – např. hypochondrici, hysterici, 

či schizofrenici se stávali šamany.49 V těchto kulturách některé z 

duševních jevů, které jsou dnes odsunuté na sociální periferii a 

zkoumané příslušnými odbornými disciplínami, mohly nabýt 

masových forem – příkladem jsou epidemie ďábelské posedlosti 

v raně novověké Evropě.50 V dávných megalitických kulturách, 

stejně jako u Inků se tak mohla stát sociálně tolerovaným či dokonce 

preferovaným jevem určitá forma duševního založení (kterou 

bychom dnes možná zaškatulkovali jako megalomanii), v důsledku 

které nám tyto kultury po sobě zanechaly architekturu, stejně bizarní 

a nepochopitelnou jako jsou pro nás bizarní a nepochopitelné kresby 

schizofreniků. 

                                                 
47 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 61. 
48 Quilter, J.: Poklady And. Praha 2005, str. 62. 
49 Foucault, F.: Psychologie a duševní nemoc. Praha 1971, str. 59-60. 
50 Šindelář, B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986. 
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Nyní se podívejme na druhý specifický problém, 

před který nás staví zrcadlo Inků: písmo. V této otázce se 

většina badatelů shoduje – Inkové písmo neznali. Pokud 

je to pravda, pak fakt neexistence písma ve starém Peru 

klade zajímavou otázku: jak bylo možno vytvořit a 

spravovat tak rozsáhlý státní útvar, jakým bylo 

Tahuantinsuyu, bez pomoci písma? Zřejmě to nějak 

muselo jít, pokud tedy budeme trvat na premise 

neexistence písma. Je dost dobře možné, že zde se 

dostáváme do situace jakési antropologické odrůdy obra 

Prokrusta, když se pokoušíme do takto definovaného lože 

natěsnat incký stát. 

 

Jedno z dochovaných quipu. Na dolním obrázku různé uzly 

zachycují čísla, včetně nuly. 

 

 

Připusťme tedy, že Inkové nepotřebovali písmo ke správě svého impéria. Ve Starém 

světě bychom podobný příklad zřejmě hledali marně – velké státy jako byl starý Řím nebo 

stará Čína jsou zcela neodmyslitelně spojeny s používáním písma ve službách státní správy. 

Příklad Inků by pak ukazoval, že přepych literární vzdělanosti není nutný k vytvoření vysoce 

organizovaného státního útvaru. Zato bez počtů by to zcela jistě nešlo, a naštěstí si to ani 

nemusíme umět představovat, neboť je známo a zdokumentováno, že Inkové počítat uměli 

dobře (ačkoli o tom Pizarro a jeho conquistadoři zprvu pochybovali). K tomuto účelu jim 

sloužilo proslulé quipu, „uzlové písmo“. Pojem „uzlové písmo“ můžeme považovat za 

západní kulturní stylizaci, která umožňuje pomocí známé kategorie popsat něco, co evidentně 

sloužilo k přenosu informací, avšak za pomoci jiných mechanismů, než v případě písma, jak 

jej chápeme na Západě.  

Quipu (toto kečujské slovo značí prostě „uzel“) byl svazek provázků 

s různobarevnými uzlíky, kde jejich druh, počet a barva značily počet a druh popisovaných 

objektů: tolik a tolik vojáků, dělníků, lam, pokrývek, pytlů s potravinami, atd. Vše zachyceno 

v desetinné soustavě, ba dokonce za pomoci pojmu nula, kterým byla šňůra s „prázdným 

místem“ (což by znamenalo, že staré Peru bylo spolu s mayským Mexikem a starověkou Indií 
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další oblastí světa, kde lidé nezávisle na sobě dospěli k tomuto matematickému vynálezu).51 

Teoreticky by tento systém mohl sloužit jako „pravé písmo“, což závisí na schopnosti, nakolik 

daný systém dokáže kódovat informace. Existují i prameny, které takovou schopnost quipu 

popisují – např. kronikář Antonio de Calancha v první polovině 17. století napsal, že quipu 

zachycovalo i vlastní jména a složité pojmové konstrukce.52 Aby toho nebylo málo, spekulují 

někteří badatelé, že roli písma mohly hrát i čtvercové ornamenty na keramice a textiliích 

z incké i předincké doby.53 

I kdyby však Inkové „pravé“ písmo znali, pak tato kulturní vymoženost byla majetkem 

jen úzké vrstvy privilegovaných vzdělanců, kteří si své tajemství vzali do hrobu během 

masakrů občanské války mezi inky Huaskarem a Atahualpou, a následné conquisty. Podle 

pramenů z této doby se totiž zdá, že písmo (či něco, co se písmu podobalo) neznali ani ti 

nejvýše postavení jedinci v incké říši, včetně samotného inky Atahualpy. 

I přesto však quipu (nebudeme-li jej pokládat za „pravé“ písmo, což v běžném užití 

s největší pravděpodobností nebylo) zřejmě dobře sloužilo k účelům obrovského státu, ačkoli 

s trochou ironie by se dalo říci, že Inkové jen užívali rafinované vylepšení onoho principu, 

který Zápaďan zná v podobě uzlu na kapesníku. Avšak despekt stranou. Jak vhodně napsal W. 

H. Prescott: „Musíme se však vyvarovat podceňování skutečné hodnoty peruánské soustavy a 

nemyslet si, že quipu bylo v rukou obeznalého domorodce tak těžkopádným prostředkem, 

jakým by v našich rukou bylo dnes.“54 Každopádně svědectví conquistadorů dosvědčují 

efektivitu systému quipu. Vše v říši bylo evidováno tak dokonale, že „ani pár sandálů 

nechyběl“, jak informovali roku 1541 indiánští pamětníci Pedra Ciezu de León.55 Hle, dalšího 

ideálu moderního státu bylo v Peru dosaženo již před více než půl tisíciletím. 

Quipu obsluhoval speciálně vyškolený úředník – quipucamayoc. Splést se prý mohl 

jen jednou; za chybu totiž platil vlastní hlavou.56 V. Kuzmiščev píše o systému quipu: 

„Statistika se vedla s takovou absolutní přesností, že Španělé, když se seznámili s prací kipu-

kamajoků, nemohli uvěřit v možnost tak podrobného záznamu. Přitom byly informace 

poskytovány tak pohotově, že činnost kipu-kamajoků připomínala počínání ďábla.“57  

 

                                                 
51 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 142. 
52 Kuzmiščev, V.: Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 105. 
53 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 376-377. 
54 Prescott, W. H.: Dějiny dobytí Peru. Praha 1980, str. 62. 
55 Hagen, V. W. von: Říše Inků. Praha 1963, str. 142. 
56 Kuzmiščev, V.: Zlatá říše Inků. Praha 1985, str. 72. 
57 Tamtéž. 
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Hlavní „účetní“ a pokladník říše. Tabulka vlevo dole ukazuje kombinace při 

použití uzlů. Ilustrace od Pomy de Ayala. 

 

Činnost ďábla jako princip quipu je ovšem už vyčpělou kulturní 

stylizací Západu; vraťme se raději ke strojům a počítačům, které dnes 

působí věrohodněji, a pokusme se pomocí těchto metafor pochopit, jak 

systém quipu fungoval: „...kipu a kipu-kamajok tvořili jediné zařízení, byli 

dvěma součástkami ,stroje paměti´, který nebyl k ničemu, jestliže jedna 

část chyběla. To všechno nás přivádí na myšlenku, že v případě kipu se jedná o živý počítač, 

do něhož byla vložena informace předem zašifrovaná do matematických znaků. (...) ,Stroj 

paměti´ mohli dát do provozu zřejmě jenom inkové, neboť sloužil výhradně jejich státnímu 

aparátu.“58  

Kromě specialistů quipucamayoců systém quipu doplňovali běžci chasqui (jakési 

„lidské telefony“, či možná ještě lépe „lidské mobily“), kteří sloužili k přenosu informace 

zakódované v quipu. Chasqui byli rozmístěni na inckých silnicích na stanovištích zhruba 5 

km od sebe; zpráva, kterou si předávali (kromě prostého předávání svazku quipu si museli 

pochopitelně namemorovat doplňkové informace) putovala z Cuzca do Quita, vzdáleného 

2000 km, za pět dní a nocí. Pedro Cieza de León píše o tomto unikátním způsobu přenosu 

informací, nezbytných pro každý dobře fungující stát: „...zpráva běžela tak rychle, že se 

v krátkém čase Inkové dověděli, co se stalo ve vzdálenosti tří set, pěti set, nebo dokonce osmi 

set mil... je skoro jisté, že ani rychlí koně by nemohli dopravit zprávu rychleji.“59 Jako 

v jiných případech, i běžci chasqui byli náležitě motivováni, aby dobře plnili svou službu – 

jestliže zprávu nedodali nebo ji prozradili, byli potrestáni smrtí.60 Španělé shledali incký 

systém běžců natolik užitečným, že jej sami používali až do roku 1800.61 Metafora, že 

v systému quipu Inkové používali lidské stroje, je naprosto oprávněná. Také v tomto případě 

Inkové suplovali lidmi nepřítomnost technologie a kulturních inovací (jako je „pravé písmo“, 

kolo, tažná či jízdní zvířata, o nějaké technice ani nemluvě) což svádí k parafrázi jistého 

populárního rčení, a sice, že co není v technologii, musí být v hlavě a nohou. 

Na závěr je třeba shrnout některé rysy „zrcadla Inků“. Obrazy inckého státu, jak se 

často objevují v literatuře, se vyznačují určitou platónskou stylizací: sugerují nadčasový obraz 

státu-stroje. V případě Inků je proto diachronní perspektiva obzvláště zapotřebí. Při této 

                                                 
58 Tamtéž, str. 106. 
59 Citace tamtéž, str. 140. 
60 Tamtéž, str. 142. 
61 Tamtéž, str. 141. 
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příležitosti je dobré si opět uvědomit, jak nám Zápaďanům „zrcadlo Inků“ ukazuje naše 

hluboce zakořeněná schémata a představy. Vždyť tento státní útvar ve svém rozkvětu časově 

pokrýval zhruba stejný úsek, jako bývalý Sovětský Svaz. Ten ale stavěl na staletém dědictví 

carského Ruska, zatímco Inkové během necelého století museli dobýt a sjednotit rozsáhlé 

oblasti s velmi rozdílnými kulturami. Sociální praxe se musela v tomto rychlokvašeném 

impériu prudce vyvíjet – těžko mohli poslední Inkové vládnoucí celým státům a desítkám či 

stovkám různých etnik provozovat stejné praktiky jako jejich legendární předchůdci v údolí 

Cuzka, kteří zřejmě spravovali pouze několik vesnických komunit. Je třeba být na pozoru, 

abychom ve výše nastíněných obrazech incké říše nespatřovali věci, které známe lépe, ale 

odjinud. 

Zdá se jisté, že v době, kdy do Peru dorazili Španělé, nacházela se incká říše v procesu 

prohlubování sociálních rozdílů, který obvykle vede ke ztrátě takových archaických 

sociálních rysů, jako je solidarita a reciprocita. Tento vývoj byl zřejmě pouze přerušen 

nenadálým vpádem Pizzarových conquistadorů v první třetině 16. století. Necelé století 

předtím Inkové ovládali především nepříliš rozsáhlé okolí svého hlavního města Cuzca, pouze 

směrem na jihovýchod dobyli část bolivijského altiplana. K téměř exponenciálnímu růstu 

incké říše došlo po vítězství nad kmenem Chanků 

zhruba v první polovině 15. století za devátého 

inky Pachacutiho, kdy vznikl během necelého 

století v Andách nejmocnější stát 

předkolumbovské Ameriky. Během této doby 

docházelo k překotnému sociálnímu vývoji. 

Zatímco před válkou s Chanky nebyli inčtí vládci 

zřejmě ničím víc než vyššími kmenovými 

náčelníky, za posledních inků (jako byl Huayna 

Capac a jeho synové Huascar a Atahualpa, 

kterého připravili o trůn Španělé) docházelo 

podobně jako u Aztéků ke zbožštění osoby 

panovníka a prohloubení sociálních rozdílů.62  

 

Výboje posledních inků  (podle Johna H. Rowa) 

 

                                                 
62 Katz, F.: Staré americké civilizace. Praha 1989, str. 366-367. 
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S největším státem indiánské Ameriky skoncoval Francisco Pizarro, negramotný pasák 

vepřů z Extremadury, který se vylodil na pobřeží Peru roku 1532 s necelými 180 muži, 

několika koňmi a jedním dělem. Sebevědomého inku Atahualpu obklopeného u města 

Cajamarca svých desetitisícovým vojskem zřejmě ani ve snu nenapadlo, čeho se odváží proti 

„Jedinému“ hrstka bílých cizinců. Pizarro překvapivým útokem zmasakroval mnohatisícový 

inkův doprovod, Atahualpu zajal a nakonec ho dal popravit. Conquistadoři však byli 

v následujících letech nepříjemně konfrontováni s vysokou integritou a organizací inckého 

státu, když se loutkový inka Manco vzbouřil a oblehl Španěly v Cuzcu se stotisícovou 

armádou. Inkové sice nebyli schopni conquistadory porazit, ale ze svého skrytého horského 

sídla Vilcabamba vedli odpor až do roku 1572, kdy byl zajat a popraven poslední inka Tupac 

Amaru. Zůstane navždy otázkou, jak by se incká říše vyvíjela, kdyby ji Španělé nezničili. 

Pokud jde o rysy inckého státu, které nám připadají jako sociální vymoženosti, pak možná 

„Západ“ obdivuje Inky za to, že v onom krátkém dějinném momentu, který jim byl vyměřen, 

nedokázali odstranit prastaré sociální tradice své oblasti. Je ovšem také dost dobře možné, že 

vývoj v této části světa se mohl ubírat docela jinými cestami. Už to co je známo naznačuje, že 

vývoj nekráčí po jedné univerzální cestě k jediné univerzální podobě společnosti – ačkoli nám 

to tak může připadat, protože Západ úspěšně v lidských dějinách potlačuje a asimiluje jiné 

kulturní alternativy. V případě Inků je však jisté jen to, že díky španělskému vpádu se nám 

zachoval obraz státu-stroje, aby podněcoval západní imaginaci. 

Inkové nám zanechali tento provokující obraz, ačkoli jejich jediným přínosem ke 

světovým dějinám byl zřejmě jen přenos sociálních mechanismů klanových komunit na 

úroveň impéria. Jiné kulturní rysy, s jejichž pomocí dosáhli tak ohromujících úspěchů, 

převzali od svých předchůdců a poražených soupeřů. Např. decimální systém evidence a 

kontroly obyvatelstva snad přejali od pobřežní říše Chimú a z téže oblasti možná pochází i 

„uzlové písmo“ quipu. Inkové přejali od předchůdců i bronz, a monumentální architektura se 

objevila v andské oblasti tisíce let před jejich nástupem. Početné obyvatelstvo, vojáky a 

dělníky inckého impéria sytily zemědělské plodiny, vyšlechtěné kdysi dávno bezejmennými 

společenstvími. Totéž platí o lamách, které sloužily Inkům jako soumaři a jejichž vlna a maso 

přispívaly k blahobytu říše. Nakonec byli Inkové rozdrceni a podrobeni Španěly, kteří 

k vytvoření svého světového impéria, nad nímž v jednu dobu skutečně Slunce nezapadalo, 

zase použili střelný prach vynalezený v Číně, koně domestikované starověkými nomády snad 

v černomořských stepích, železo vynalezené ve starověku kdesi ve východním Středomoří, 

písmo vynalezené tamtéž a do konečné podoby upravené Římany, a číselný systém 

vynalezený v Indii. Jak je vidět, dějiny straní synkretikům. 
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Bušení na megalitické zdi Západu 
 

 

Moderní Tyfidové objevili způsob, jak rušit mír jiných národů, jak surově vyhladit domácí 

bohy cizích zemí, jak smísit to, co příroda rozlišila, jak znásobit chyby obchodním stykem, 

připojovat k sobě neřesti různých plemen, násilím šířit nové hlouposti a vyvolat neslýchané 

šílenství tam, kde ho nebylo. Nakonec se dojde k závěru, že nejmoudřejší jest ten, kdo má více 

moci objevit nový způsob a nové nástroje tyranisování a vzájemného vraždění. 

 

Giordano Bruno: Večeře na Popeleční středu 

 

Tyfis byl kormidelníkem na bájné lodi Argo, která vyplula hledat zlaté rouno; jak píše 

Giordano Bruno, jeho doba velebila Kolumba a mělo se za to, že právě na janovského 

mořeplavce se vztahuje pasáž z Senecovy Médei, chápaná jako proroctví, podle něhož přijde 

doba, kdy nový Tyfis objeví nesmírnou zemi. Mnohé z myšlenek Giordana Bruna jsou dodnes 

aktuální a podobné platí i o výše citovaném antropologicky laděném postřehu z jeho prvního 

dialogu ve spise Večeře na Popeleční středu. Epocha globálního míšení kultur začala už za 

Kolumba se všemi svými negativy i problematickým dobrodiním a od Kolumbových dob 

začal rovněž v důsledku historické náhody dominovat Západ. Jisté kulturní rysy, které Brno 

zmiňuje, tak začaly nabývat univerzální působnosti.  

Antropologické úvahy v jakékoli době by neměly být jen samoúčelným cvičením či 

rétorickou exhibicí - může-li nám porozumění, které z nich vzejde, pomoci rozkrýt stále 

bolestný problém lidstva, jakým je existence kultur, které jsou nuceny se vypořádat s faktem, 

že mezi nimi často zeje propastný rozdíl v náhledu na základní otázky lidské existence. 

Historie a současnost ukazuje, že lidstvo se s tímto problémem vypořádává všelijak. Genocidy 

a nevyslovitelné hrůzy jsou tak stále na denním pořádku - viz každodenní porce krvavého 

násilí (v nedávné či současné době např. v Iráku a Afghánistánu), kterou nám servírují média 

a kde se postoj Západu dostal do fatální kolize s mentalitou a kulturními vzorci těchto částí 

islámského světa. Pochybnost o samozřejmosti „kulturních univerzálií“ je proto prvním 

krokem na cestě sebereflexe. Dalším nutným krokem je pochybnost o účelnosti (a o mravní 

povaze ani nemluvě) některých dominantních prvků kulturního vzorce Západu, obvykle 

považovaných za kulturní univerzálie. 

Kulturní vzorce čtyř prostorů, které přišly do kontaktu během conquisty, vysvětlují 

mnohé jevy, které by jinak mohly Zápaďanovi přijít jako bizarnost či dějinná kuriozita. Je 
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zřejmé, že Antilané museli vyhynout, a že tentýž osud by potkal i obyvatele Mexika a Peru, 

kdyby jich nebylo tolik. Zápaďan s elementárním mravním vědomím musí mít ze svého 

působení v dějinách nutně rozpačité pocity. Je pravda, že časy se změnily - dnešní Zápaďan si 

už obvykle nelibuje ve čtvrcení živých lidských těl, či utínání lidských údů, ba mnohdy pouhé 

pomyšlení na takové způsoby v něm vyvolává nevolnost. Znamenají však tyto projevy 

útlocitnosti, že Zápaďan se opravdu změnil, že je lepší, než jeho předchůdci, kteří mu svými 

krvavými skutky zajistili světovládu? O tom je třeba z dobrých důvodů vést diskusi. 

Tatam jsou ony idylické doby, o nichž píše Jean-Michel Bessette v díle o gilotinách: 

„Vyvanula důvěrná blízkost a osobní přístup rukodělně pracujících popravčích středověku, 

kteří při popravách nešetřili osobní invencí, a poprava se zase o kousek odlidštila...“1 Jak je 

vidět, i popravčí řemeslo je možné chápat prizmatem Marxových tezí o odcizení. Je pravda, 

že toto odcizení dělníka výsledkům své práce, či svému „rodovému životu“, jak o tom píšou 

Marx a Engels, má nezanedbatelné praktické implikace. Svrhnout jadernou pumu a usmrtit či 

zmrzačit statisíce lidí je tak díky tomuto odcizení paradoxně snadnější (jak psychologicky, tak 

fyzicky), než jednoho člověka stínat mečem či lámat kolem. 

Vezměme za příklad obecný vývoj k vyšší mravnosti či humanitě, o němž mnozí 

evolucionisté nepochybovali. Pokud Zápaďan lpí na humanitě a institucích, které ji mají 

zajišťovat, čili jestliže dbá o demokracii, lze snadno nabýt dojmu, že mu jde pouze o takovou 

humanitu, z níž má prospěch především on sám. Humanita k těm, kdo se nalézají „za obzorem 

Západu“ je limitována ekonomickým prospěchem, nalézajícím se tamtéž. V tomto střetu 

zájmu zpravidla humanita těžce prohrává. Kdykoli je třeba, vyšle Zápaďan své po zuby 

ozbrojené emisary, anebo použije jiné páky, aby si pro sebe zajistil, co mu podle jeho mínění 

náleží. Mezinárodní instituce jako je OSN se sice snaží takové počínání regulovat, ale dojde-li 

na lámání chleba, je mezinárodní právo často jen kusem bezcenného papíru; což je opět velmi 

silná analogie s conquistou – vzpomeňme neúčinné španělské zákony na ochranu Indiánů 

versus reálnou brutální praxi v „Indiích“. Také poslední intervence Západu v Iráku a 

Afghánistánu byly s největší určitostí mnohem více než humanitou motivovány mnohem 

přízemnějšími zájmy, jmenovitě ropou v Iráku a projektem plynovodu přes Afghánistán, když 

ovšem pomineme fakt, že pro Západ je válka bysnysem sama o sobě. 

Jediným společným jmenovatelem tak zůstává násilí. Muselo uplynout několik set let, 

než si Západ začal obecně ošklivit řezničiny, o kterých čteme v pramenech z doby conquisty. 

Možná by se však dalo říci, že se začal řídit zásadou, „co oko nevidí, to srdce nebolí“, 

                                                 
1 Monestier, M.: Historie trestu smrti. Praha 2001, str. 250. 
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poněvadž ke zvěrstvům v moderní epoše už obvykle nedocházelo při veřejně inscenovaných 

představeních, nýbrž raději ve skrytu vězení či koncentračních táborů, anebo kdesi „za 

obzorem Západu“, jak o tom například svědčily v nedávné době záběry na roztrhané a 

uškvařené civilisty v bombardovaném Iráku. Jde o projev jedné z významných kulturních 

kvaziuniverzálií Západu - války, oné sféry, v níž je barbarství nutným atributem, ač zhusta 

popíraným - což vede k takovým absurditám ve snaze zastřít tuto zjevnou skutečnost, jako byl 

v nedávné době např. pojem „humanitární bombardování“, který se objevil během kampaně 

NATO v Kosovu. Jindy se zas operuje s pojmem „chirurgická přesnost zásahu“, pokud jde o 

výkony sofistikovaných bomb a řízených střel, což má sugerovat humanizovanou povahu 

válečných akcí Západu.  

Není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že tyto rysy kulturního vzorce Západu se mu 

mohou stát osudnými. Zápaďané se během svých tisíciletých dějin vždy zuřivě napadali a 

k vzájemnému hubení neváhali použít těch nejstrašnějších prostředků ničení, které byl jejich 

důmysl schopen vynalézt. Mnohé proslulé epizody z dějin Západu by stěží někdo vymyslel, 

kdyby se samy nestaly: miliony lidí ve válečných zákopech a gigantických továrnách na 

výrobu zbraní, kovové nestvůry, plazící se po zemi, plovoucí ve vodě a létající ve vzduchu a 

chrlící oheň a projektily, tisíce lidí, kteří se vypařili či proměnili v popel v záblesku jediné 

gigantické exploze. Osobně mi tyto skutečnosti připadají více k neuvěření než to, že nějaká 

kultura nezná železo a metalurgii (jako Guančové či Antilané), nebo dokonce keramiku (jako 

kalifornští Indiáni nebo Tasmánci). 

Další problematickou kulturní univerzálií Západu je kult organizace, „zákona a 

pořádku“, který tak často nacházíme v pramenech z doby conquisty, a který se vyvinul 

v moderní době k orwellovské dokonalosti. Organizace, zákon a pořádek jsou hodnoty, 

kterých si Zápaďan váží zřejmě ještě víc než svobody a demokracie. Aby takového pořádku 

docílil, neváhá Zápaďan použít násilí (ovšem organizovaného) a přitáhnout uzdu svobodě a 

demokracii, jak se v nedávné době ukázalo např. v USA po událostech 11. září 2001, které se 

Bushově administrativě staly záminkou k podstatnému zasahování do občanských svobod (viz 

Patriotic Act – „Vlastenecký zákon“). Demokracie se tak posouvá na nominalistickou úroveň, 

a v sociální praxi není často nic než „flatus vocis“, chvění hlasu, pouhý pojem, sáhneme-li do 

terminologie středověkých filosofů. Stává se entymemickým argumentem, zkráceným 

sylogismem, jak o tom hovoří antropolog David Parkin.2 Naši vůdci tento entymemický 

argument užívají tehdy, je-li třeba zmobilizovat veřejné mínění k podpoře takových podniků, 

                                                 
2 Parkin, D.: Political language. Annual review of antropology, roč. 13 (1984), str. 354.  
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jako jsou bombardování a invaze do vzdálené chudé země, s jejímiž vůdci jsme si ještě 

donedávna potřásali pravicí, ale nyní je potřebujeme zničit, protože začali křížit naše plány. 

Španělé, Portugalci a ostatní kolonizátoři si v době conquisty počínali nejinak – tehdejším 

entymemickým argumentem bylo ovšem šíření křesťanské víry a spása duší neznabohů; 

pokud se to vyplatilo. Přitom kolonizátorům nechyběla tolerance tam, kde se násilí 

prodražovalo. A tak křesťanské mocnosti dodávaly střelné zbraně domorodým africkým 

vládcům, a nechaly je, aby za ně dělali při honech na otroky špinavou práci. Mění se pouze 

kulturní kulisy, nikoli podstata sociální praxe. 

Španělský spisovatel Fernando Díaz Plaja nabídl provokativní paralelu mezi 

Španělskem „Zlatého věku“ a současnými USA: „Oba státy na vrcholu svého vlivu spojily 

vojenskou a politickou sílu s utkvělou vírou ve vlastní morální ospravedlnění... A i když 

nepřítel přestal hrozit, posedlost z užívání moci přetrvala, fanatická, opojná.“3 K tomu 

dodává Carlos Fuentes: „Španělsko také zosobňovalo anomálii, jejíž opakování riskují 

Spojené státy americké na konci 20. století: anomálii chudého impéria, zatíženého dluhy, 

neschopného řešit své vlastní problémy, ale ne proto méně vytrvalého v plnění imperiální role 

ve světě, přestože žádají almužnu u jiných, bohatších národů, aby mohly dále udržovat své 

postavení globálního policajta.“4  

Jestliže čteme o potížích renesančních kardinálů, kteří upadli do pasti okázalé spotřeby 

a sociální reprezentace, nemůžeme si neuvědomit vlastní pozici na roztočeném kolotoči 

„konzumní civilizace“, jehož motorem je kulturní vzorec Západu. Za posledních zhruba 500 

let, které uplynuly od conquisty, Západ nečinil vesměs nic jiného, než že na tomto kolotoči 

zvyšoval obrátky, a v honbě za svými kulturními idoly za sebou zanechal miliony mrtvých na 

všech obývaných kontinentech. Tento mechanismus zároveň závratným tempem unáší 

současníky k neznámým koncům.   

Bezuzdné vykořisťování Indiánů, o kterém zpravuje Bartolomé de las Casas, má 

bohužel taktéž analogii v současnosti. Encomienda a repartimiento jsou provozovány i dnes 

v různých formách a v různých koutech světa. Konkrétním příkladem je zneužívání, kterého 

se dopouštějí především křesťanští misionáři z USA na příslušnících národa Akka v horách 

severního Thajska, a které zdokumentoval Tomáš Ryška.5 Misionáři odebírají Akkům pod 

záminkou vzdělání a záchrany před ďáblem jejich děti, které jsou pak v misiích často 

sexuálně zneužívány a využívány jako bezplatná pracovní síla. Thajská vláda z důvodu 

                                                 
3 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 129. 
4 Tamtéž, str. 127. 
5 Lichtag, S. L., Ryška, T.: Zajatci bílého boha. Filmový dokument, 2008. 
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kontroly nad horskými etniky nutí Akky k přesídlení do nížin, kde žijí v bídě a umírají na 

nemoci. S takovými věcmi si ovšem Zápaďané hlavu obvykle nezatěžují a věrni svým 

kulturním imperativům jezdí si do Thajska užívat přímořské idyly, či levného sexu, ba 

dokonce za levnými plastickými operacemi. Připomeňme si ještě Las Casase, který před půl 

tisíciletím kritizoval své krajany, že „ jezdí do Zemí Indijských z jediné pohnutky, aby tam 

totiž holdovali bezuzdné své žádostivosti a nesmírné své chtivosti...“6   

Je to bohužel jen jeden příklad z mnoha. Západní firmy obvykle nemají žádné 

skrupule, když mohou vybudovat své provozy v zemích, které figurují na indexech organizací 

kritizujících porušování lidských práv, neboť mnohé Zápaďany stále zajímá jen to, co kdysi 

Španěly v „Indiích“ - inkasovat vysoké zisky bez větších ohledů na ty, kdo tyto zisky 

produkují. Kryštof Kolumbus byl přímým předchůdcem dnešních globálních podnikatelů, 

když se na svých cestách neúnavně zajímal o zlato, perly, koření a otroky. Skladba těchto 

komodit se dnes změnila jen v detailech – k tradičním položkám, jako jsou zlato či diamanty 

přibyla hlavně ropa a zemní plyn, rozmanité nerostné suroviny, tropické dřevo a levná 

pracovní síla.  

Antropologie s historií by měla současným Zápaďanům neúnavně připomínat tyto 

temné kulturní jevy, pokud možno bez nejhrubších ideologických zkreslení – že Akkové 

mohou být zneužíváni, protože žijí ve státě, který je považuje za podřadnou skupinu, a 

protože Zápaďany to nezajímá, nebo dokonce z tohoto stavu profitují, anebo že antilští Indiáni 

či Tasmánci nebyli vyhubeni proto, že byli horší nebo lepší než Španělé nebo Britové, ale 

protože byli jiní. 

Naštěstí existuje i naděje, že se lze postavit těmto kulturním trendům. Lze ji nalézt 

v historicky prokazatelném faktu, že lidé v komplexních společnostech se mohou organizovat 

nejen k vzájemnému ničení, ale i k vzájemné pomoci, a že lze vznést protest proti kulturnímu 

vzorci Západu zrozený z něj samého, což znamená, že kulturní vzorec Západu obsahuje 

rozporné prvky, přičemž některé z nich vytváří ze svého hlediska podstatně lidštější obraz 

lidské skutečnosti. Historie ukazuje, že i v nejtemnějších dobách žili jedinci, kteří se dokázali 

postavit proti dominantním kulturním trendům své společnosti. V relacích conquisty to byli 

lidé jako dominikán Antonio Montesinos, který roku 1511 vystoupil na Hispaniole na 

kazatelnu a trpce vyčetl svým farníkům, že jsou lupiči a vrazi, kteří ničí nevinné lidské 

bytosti. Někteří z posluchačů si tato kázání vzali k srdci – mezi nimi na prvním místě 

Bartolomé de las Casas. 

                                                 
6 Casas, B. de las: O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha 1954, str. 117.  
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Zápaďané také prokázali, že mají schopnost kulturní sebereflexe; tedy aspoň někteří. 

Už dominikán Francisco de Vitoria se roku 1539 v Salamance otázal svých studentů, jak by 

se jim líbilo, kdyby s nimi Indiáni ve Španělsku zacházeli stejně, jako zacházejí Španělé 

s Indiány v Americe, pokud by je historická náhoda postavila do opačného postavení.7 

Antropologie a historie mají morální povinnost budit takové reflexe. Mají rovněž zkoumat, 

kde se berou tyto postoje jednotlivců, a být schopny izolovat z kulturního vzorce Západu 

právě ty prvky, které jsou z humanistického hlediska nejhodnotnější. Tyto vybrané prvky 

kulturního vzorce západních společností je třeba cílevědomě kultivovat v jakési reálné formě 

sociálního inženýrství, která umožní důstojné přežití lidských kultur.  

Ovšem proklamovat projekt změny kulturního vzorce za stávajících podmínek 

panujících v západních společnostech znamená prokazovat nedostatek soudnosti a smyslu pro 

realitu. Abychom takovému stavu porozuměli, můžeme sáhnout po některém z mnohých 

konceptů a teorií, které sociální a kulturní antropologie vynalezla, aniž by tím nějak výrazně 

přispěla k humanizovanému charakteru západních společností. Tento neblahý stav je možné 

uchopit kupříkladu pomocí koncepce kulturního ohniska (cultural focus), s kterou přišel 

americký antropolog a afrikanista Melville Jean Herskovits. Kulturním ohniskem Západu je 

v tomto případě souhrn výše kritizovaných kulturních rysů. „K přijetí inovací však dochází 

jen tehdy, když tyto inovace upevňují a přispívají k rozvoji kulturního ohniska. Pokud totiž 

potencionální inovace nějakým způsobem ohrožuje jeho existenci, stává se samo kulturní 

ohnisko zdrojem silného odporu. Žádné společenství totiž není nakloněno k opouštění hlavní 

oblasti svých zájmů, a proto se brání inovacím, které výrazně ohrožují jeho hodnotový 

základ.“8 

Snaha změnit kulturní vzorce Západu musí oprávněně působit stejně utopicky jako 

chtít prorazit hlavou kyklopské zdi Inků – je však třeba se o to aspoň pokusit, než konstatovat 

nezměnitelnost stavu, který s jistou nezanedbatelnou pravděpodobností vede lidstvo k 

definitivnímu „konečnému řešení“. Ačkoli antropologie s historií nejsou v pozici, v níž by 

mohly vyvíjet účinný tlak na kulturní vzorce západních společností, přesto by měly bušit na 

megalitické zdi, v nichž je opevněno vědomí Západu. Tyto humanitní disciplíny mají rovněž 

morální povinnost znovu stvořit Guanče, Antilany a Tasmánce, a nechat je bušit na kyklopské 

zdivo, za kterým si hoví Zápaďané, obklopení svými kulturními idoly - byť s pramalou nadějí, 

že tlukoucím bude otevřeno.  

 

                                                 
7 Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha 2003, str. 101. 
8 Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, str. 117. 
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