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zpracovává f o r m o u historického exkurzu do dob primitivních lidí, se všemi jejich „zvířecími" rituály,
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konzultování tématu, ale také pravidelnost a poctivost, se kterou Lada konzultovala a přicházela
s novými a teoreticky stále podloženějšími poznámkami a impulsy, které systematicky zapracovávala
do svého textu.
Její práce p o m ě r n ě k o m p l e x n ě nastiňuje a v určitých aspektech též podrobněji rozpracovává
pohledy na život pravěkých lidí, to vše s a m o z ř e j m ě v kontextech tehdejšího života a problémů z n ě h o
pramenících. Práce je rozdělena na tři v z á j e m n ě propojené segmenty, kde samotné téma prostupuje
nejen odborných textem, č e r p a n ý m z uvedené literatury, ale také n a v a z u j e na celý p o z n á m k o v ý aparát,
který studentka během systematické přípravy konečného textu používala. Filosofické náhledy
k problému j s o u zde sice zmíněny, ale pro další, například d i p l o m o v o u práci (pokud by se studentka
držela tohoto tématu) by bylo na místě zaměřit se na jejich detailnější odhalování, zpracovávání a
usazování do celku. N i c m é n ě je zde dobře popsán rozpor mezi č l o v ě k e m a zvířetem - j e j i c h v z á j e m n ý .
souboj a na druhé straně j e d n o t n o s t v nejzákladnějších charakteristikách, nejniternějších pudech a
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Didaktická aplikace je směsí m n o h a různorodých, postřehů, nápadů a myšlenek, které by
v m o m e n t u jejich realizace do k o n c e p c e výtvarného vyučování bylo nutné ještě podrobněji
rozpracovat a myšlenkově usadit, n i c m é n ě její snaha o hledání a nalézání „zvířete" pro dětskou
fantazii je obdivuhodná, zvlášť přihlédneme-li ke skutečnosti, že j e j í zaměření studia není čistě
výtvarně-pedagogické. Úkoly j s o u z a m ě ř e n y převážně na uvolnění a iniciaci „zvířete v nás", na vybití
m o ž n é agresivity, spojené s prožíváním náročnosti současného života a uvědomění si úzkého vztahu
člověka a zvířete. Diplomantka splnila zadání'své práce a projevila tím nejen zájem o téma, ale i
odbornou erudici v dané problematice.
Její autorská výtvarná v ý p o v ě ď , tedy samotná výtvarná práce diplomantky, prezentuje dvě
polohy náhledu na problém zvířete a zvláštní zřetel patří především profesionálně zvládnuté práci a
přístupu ke keramické hlíně, kterou Lada zvolila za svůj osobní výtvarně-vyjadřovací materiál. Je zde
patrné zaujetí, ale i profesionalita s schopnost invenčního řešení některých technicky-realizačních
obtíží, spojených s výrobou finálních plastik.
Bakalářskou práci Lady H á n l o v é hodnotím j a k o zdařilou nejen z hlediska
komplexnosti a formální vyváženosti teoretické části a didaktické aplikace, ale především i j a k o
výtvarně o b s a h o v ě a formálně vyřešenou kompilaci, zasahující v y m e z e n í m od problematiky sochy a
proporční „správnosti" lidské a zvířecí figury až k f e n o m é n u objektu a jakési „robotoidní asambláži",
využívající j a k přírodních, tak moderních technických a industriálních materiálů.
Doporučuji proto tuto práci k o b h a j o b ě . Před obhajobou navrhuji klasifikaci výborně!?
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Přístup studentky ke zpracování tématu prokazuje zájem, nadšení i píli. Téma je velmi široké, což není výhodou
Bc prácc, spíše naopak. Stejně tak jsou obsáhlé a různorodé literární a internetové prameny, které studentka uvádí jako
výchozí, tedy částí i prostudované a citované. Jde-li však o Bc práci na PedF UK, pak v seznamu literatury a ke studiu
chybí metodická literatura k didaktice Vv. Vymezení tématu vzhledem k pedagogicko výchovné praxi závisí pak
nejen na metodické zkušenosti porovnat odborné vědecké i popularizující prameny, ale i posoudit, které z nich se stanou
dobrým východiskem a které by mohly být zavádějící. Nejde jen o polaritě a jednotě biologického vztahu člověk zvíře pojednat, ale o to, jak s fakty v souvislostech metodicky zacházet vzhledem k východiskům a přidaným hodnotám
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Zajímavými někde ale odlehlejšími fakty získanými z odb. literatury je poněkud zamlžováno samotné téma. Liší se
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V úvodu jsem spíše očekávala krátký samostatný náhled bez citací, tzn. proč si studentka téma zvolila, jak při
výběru pramenů postupovala v osnování tématu, při tvorbě a pedagogické praxi.
Stran přesahu tématu je sympatické sledování vývoje zobrazování zvířat. Poněkud zamrzí, že v kapitole 3.2.
„Vznik a vývoj zvířecích symbolů" (která je podle názvu velmi zásadní a důležitá) jsou spoře zmiňovány motivy
hada, čínského draka. Netuším, proč nevznikla logická kapitolka o nám blízkých českých symbolech lva, orlice,
některých zajímavých znameních v erbech a domovních znameních. Mohl být pro úpornost sdělení využitý „Slovník
znamení a symbolů" ať již J. Halla či „Panoptikum symbolů, značek a znamení" M. Myslivečka. Stále platí už od dob J.
A. Komenského: Začínejme od toho, co je nejen našim žákům, ale i nám nejblíže, pak lze pochopit i vzdálené.
Následně by pak přispěl k p e d . využitelnosti Bc práce alespoň zjednodušený přehled známějších mýtů, ale i
pohádek a poezie, kdy kombinace lidského a zvířecího má zcela konkrétní podoby monster - oblud vytvořených
lidskou představivostí (tj. nejen bohové Egypta se zvířecími hlavami, thébská Sfinx, řecký Kentaur, Minotaurus.
Medúza. Harpie, Sirény, mořské panny aj. Jistě by sem patřila i pripominka známé Proměny od F. Kafky, Mnohozvíře
od V. Párala a mnohé další, ale pouze kvalitni scifi). Pak je ovšem škoda, že nejsou u textů alespoň informativní
ilustrace nejtypičtějších příkladů z uváděných období, kultur a lokalit. Na přiloženém CD je dokumentace k teoretické
části Bc práce bez textů dosti zmatečná. Prospělo by její zpracování na Power Pointu se zařazením ke kapitolám a se
stručnými popisky. Pak by se funkční materiál na CD dal opravdu využít i v pedagogické praxi. Stran osnování tématu
citelně chybí před praktickou částí myšlenková a následně i námětová mapa s přesahem do širšího vhledu na téma
v krásné literatuře (pohádku, báji, baladu), film, výtv. umění, ale absentuje i v praxi běžný stručný návrh 2-3
výtvarných řad námětů, které by téma systematizovaly a vyhnuly se nahodilým nápadům. Formulace v k námětům
v Bc práci jsou poněkud překotné, ztrácejí vazbu na téma. I specializace Pg - Vv se bez systému ve výtvarných
aktivitách neobejde.
Zdáme realizované expresivní animální „loutky" připomínají spíše fázované proměny ve filmové hororové tvorbě
než výtvarné objekty typu tvorby F. Skály. Jistá „uliranutost" proměnou ve vlka by si zasloužila v kapitole uvádějící
vlastní tvorbu připomínku toho, co již existuje v profesionální dramatické či filmové tvorbě. A to proto, že studentka
při aktivitách zařazuje i prvky dramatické výchovy. Předpokládám, že jí jsou asi známé dvojí bolestné proměny ve
známém filmu Jestřábí žena.(1984) rež. R. Donncho, proměny a dramaticky ztvárněné duševní hnutí vynikajícího Jacka
Nicholsna ve filmu Vlk (1994), nebo snad zná hororovou a poučnou Karkulku (1984) rež. N. Jordana, v neposlední
řadě metaforizované téma v oceňovaném filmu rež. M. Procházkové Kdopak by se vlka bál.
Slušelo by se také
připomenout různá zpracování klasiky „Kráska a zvíře" například ve filmech Jeana Cocteaua (1946). Rogera Vadima
(1985), ve vynikajících našich film. verzích, ale i v opeře s minimalistní hudbou Philipa Glasse uváděnou nedávno
v ND v režii bratří Formanů. Bc prácc jistě nevzniká pouze ve vymezeném termínu nad mnoha stránkami odborné
literatury a tvorbou v ateliéru, ale krystalizuje i z kulturního trvale a pravidelně zásobovaného povědomí.

K obhajobě doporučuji:
1. Sdčltc důvody, proč je důležité ve stručném hodnotícím přehledu shrnout, „co kvalitního" bylo k tomto
tématu už sděleno v české i světové literatuře (mýtus, pohádka, bajky, poezie - balady), filmu, dramatu.
2. Doplňte myšlenkovou event. námětovou mapu k tématu ZVÍŘE (nahlédněte do metodické literatury) a
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formulované jako „Kolormáz" aj. lze nazvat v těsném vztahu k tématu Zvíře jinak? Lze stručně v heslech
sdělit, co se o tématu žáci dozvěděli, co se měli naučit, co prožili?)
Před obhajobou navrhuji: velmi dobrou
Mgr. Karla Cikánová
_
V Praze dne 3. května 2009
^ ' '
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Práce pojednává o vývoji lidské kultury a vzniku umění, které je spjato se zvířetem, z něhož
lidé pochází. Zabývá se způsobem myšlení primitivního člověka a jeho vlivu na nejstarší
výtvarné vyjadřování a tvorbu náboženské symboliky. Na popisu jeskynních maleb přibližuje
význam zvířete pro pravěkého člověka a jeho filozoficko-religiózní vztah k tomuto tvoru. Cílem
práce je porovnat a ukázat možné paralely člověka a zvířete v otázkách genetiky, chování,
myšlení a popsat formy možného ztotožnění se se zvířetem, což prezentuje vlastní výtvarné
řešení. V práci je navržen projekt pro pedagogické využití fenoménu zvíře formou výtvarnědramatické řady pro dospívající. Úkoly jsou zaměřeny na uvolnění ,zvířete v nás' ,vybití
agresivity a uvědomění si úzkého vztahu člověka a zvířete.
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This work discusses about progress of human's culture and about the beginning of art, which
is connected with the animals, whose are predecessors of the man. It is focused on the way of
thinking of primitive people and on it's influence for the oldest diction of art and also for
creation of religious symbols. It shows, accordance with the description of the cave paintings,
meaning of the animal for a prehistoric man and his religious and philosophical relation to this
creature. The aim of the work is to confront and show the parallels of man and animal in a way
of genetics, behaviour and thinking and to describe the forms of the identification with animal,
which is presented by own creative solution. The work proposes project in letter and spirit for
education utilization this topic by creatively - dramatic project for teenagers. The parts are
focused on unblocking emotions, aggressiveness and also on awakening of a close relation
between the man and the animal.

Key words

Primitive art, visual art, native peoples, man's culture, paleolit, neolit, prehistoric ages, cave
paintings, hunting magic, medicine-man, totemism, atavism, instinct, aggressiveness^ creativelydramatic project.
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Úvod

Fenomén zvíře je s člověkem a jeho kulturou spjat odnepaměti. Vždyť i samotný člověk ze
zvířete vzešel a mnohé zvířecí charakteristiky i pudy v sobě dodnes nezapře.

Civilizovaný

člověk má k přírodě ale o něco dál než jeho pravěký předchůdce a jeho život je určován z větší
části technickými vynálezy. V této práci jsem se zaměřila právě na tenkou hranici rozdílnosti
člověka a zvířete, jež od sebe v určitých momentech dělí několik málo krůčků a jindy naopak
kroků tisíce. Podtituly této práce by se daly shrnout pod pojmy: 'človek-zvíře' a'zvíře v nás'.
V kapitole 2 a 3 se dotýkám vzniku a vývoje umění a kultury pravěkého člověka, který do
centra svého zájmu postavil právě zvíře. Tento vývoj ale nelze pochopit bez stručného vysvětlení
způsobu myšlení lidí stojících na počátku vývoje, proto je tomuto tématu věnována úvodní
kapitola 1. V kapitole 4 popisuji paralely člověka a zvířete a to jak v otázkách genetiky, tak i
chování a myšlení. Tato kapitola vysvětluje vybrané podoby vztahu člověka a zvířete, jak jsou
chápány v určitých zeměpisných lokalitách i časových horizontech - jde o sociální, náboženské i
symbolické funkce zvířat v životech lidí žijících primitivním způsobem života. Celá tato část
slouží jakožto přiblížení východisek mé výtvarné práce, jež je popsána v jejím závěru. Poslední
kapitola 5 je zaměřena na využití uvedených skutečností a tematiky zvířete v pedagogické práci
s dětmi prostřednictvím hierarchické výtvarně - dramatické řady.
Počátek rozvíjení lidské kultury, a tedy nejstarší umělecké projevy člověka, probíhal po celém
světě postupně. Abych vysvětlila základní vztahy zvířat a lidí s důsledkem na výtvarné umění,
srovnávám zde různé kulturní jevy odlišných světových oblastí. Obsah této práce proto není
přesně omezen časově, aleje spíše přiblížením prvobytně pospolné lovecké společnosti, která se
objevila ve všech částech světa, i když v různých časových horizontech. Práce je vázána na
určité rané stadium vývoje a to z hlediska umění, myšlení a duchovních představ. Stadium, ve
kterém měl člověk ke zvířeti nejblíže, a přesto tím byla započata etapa postupného odvracení se
od přírody a původní lidské přirozenosti.
Primitivní národy i předchůdci člověka byli součástí přírody. Žili s ní v rovnováze, tak, aby
jim přinášela užitek. Vždyť příroda a její dary přímo a jedině ovlivňovala jejich životy. Mnohdy
přírodním jevům nerozuměli, a tak si je začali vysvětlovat magickým a nadpřirozeným
způsobem. Představy a kulty vznikaly nejen proto, aby přírodu a její úkazy lépe pochopili, ale
dokázali si ji i naklonit a získat její přízeň. Už zde tedy najdeme snahu o jakési ovládnutí a
usměrnění těchto sil k vlastnímu prospěchu. Jan Jelínek ve své knize Monumentální umění
skalních maleb (1961) srovnává tuto skutečnost, jež se vyskytla už v počátcích lidského vývoje,
s typicky lidskou vlastností, která člověka postupně přivedla kjeho dnešní kulturní a technické
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úrovni. Je to touha po ovládnutí neznámého, po objasnění záhad. Člověka a zvíře od sebe nelze
oddělit.

Přírodní národy se dlouho musely potýkat s nepochopením. Přes diskuse o Darwinově teorii
biologického vývoje dospěla Evropa v souvislosti s první průmyslovou revolucí k představě
jediné souvislé cesty pokroku. Tato představa byla definována v oblasti techniky a ihned se
uplatňovala i v otázce mravů, společenského života a umění. Nikdo nepomyslel na zpochybnění
představy o stejnoměrném vývoji všech lidských činností v rámci jedné společnosti. Až objevení
jeskynních maleb potřelo tuto teorii. V roce 1885 R. Andree připustil, že národy, které jsou na
nižším stupni kulturního vývoje, mohou mít v oblasti umění relativně vysokou úroveň. V
souvislosti s tím také tvrdil, že umění nemusí být vždy vyvrcholením národa. Postupně se
rýsovala snaha po srovnávání, která díky diferenciaci skutečnosti došla k členění pojmu
primitivismu.(LAUDE, 1973, s. 19)
Časová datace primitivního umění není jednoznačná. Dnes už víme, že technická úroveň
nejde ruku v ruce s uměleckou vyspělostí, proto i přes nízkou technickou civilizovanost dávných
civilizací můžeme mluvit o vysoké hodnotě jejich umění. René Huyghe říká: „ Umění začíná
okamžikem, kdy člověk již netvoří s utilitárním záměrem jako zvířata, ale proto, aby něco
zobrazil nebo vyjádřil." (PIJOAN, 1987, s. 11) Umění je tedy jakési poselství či způsob
mezilidského dorozumívání, který vznikl snad dříve než řeč. Pravděpodobně je v této větě
opravdu vystižen moment, kterým započal kulturní a technický vývoj člověka.
Je třeba ale rozlišovat význam slova ,primitivní', který je přinejmenším dvojsmyslný zahrnuje jak prehistorické lovce, ze kterých se vyvinuly vysoké kultury starověkého světa, ale i
ještě existující kultury, které přežívají po boku vyspělých kultur, avšak na nižším stupni vývoje.
Hlavní rozdíl je ten, že ony prehistorické kultury, kterými se zde budu zabývat, byly dynamické
a ve stádiu růstu, kdežto moderní primitivní kultury znehybněly, zkostnatěly a jen stěží něčím
přispějí k moderní světové civilizaci. (LOMMEL, 1972, s. 10) Přesto je stále tento pojem velmi
široký, ona primitivnost závisí na oblasti, kde se kultura vyvíjela. V jižní Anatólii a v Jerichu
byly např. městské státy vybudovány již kolem doby 6 000 př. n. 1. a naopak v oblasti Střední
Ameriky přežívaly některé kultury ve svém primitivním způsobu až do španělského dobytí země
(1520 - 1530 n. 1.). Nyní je zřejmé, že tato práce nebude přesně omezena časově, ale spíše oním
významem slova primitivní.
Člověk se neustále vzdaluje od svého původu, život primitivních lidí je mu dnes cizí. Děti se
ode dne svého narození adaptují na své okolí, probíhá socializace s cílem vytvořit
plnohodnotného člověka se samostatným myšlením a jednáním, jenž má zvnitřněné hodnoty a
normy společnosti, kde žije. V civilizované společnosti je tento pojem chápán též jako
zkulturnění, což se dá považovat za jakési opozitum k přírodě, primitivnosti a chování zvířat.
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Přesto lidé právě z přírody a zvířete vzešli a časově je tento vliv daleko delší, nežli doba
technických vymožeností a civilizace. Právě proto, aniž bychom si to snad uvědomovali, se v nás
zvířecí původ občas ozve, projeví se naše instinkty, skryté síly a spontánní reakce. Zvíře v nás si
potřebuje pořádně zařvat. Tento řev, ale ve většině civilizovaných společností není žádaný a
přináší problémy. Například agresivní chování, sexuální pudy aj. Tato skutečnost se stala
hlavním východiskem při tvorbě pedagogické řady, při níž dávám důraz na možnost projevení se
naší přirozenosti.
Chování živočichů, včetně člověka, má svůj genetický, biologický a evoluční základ. Nedá se
přesně určit, do jaké míry můžeme lidské chování hodnotit pomocí zvířecího. Jisté ale je, že
správnou odpovědí, jak uvádí Jan Zrzavý v knize Proč se lidé zabíjejí (2004), není ani striktní
,vůbec ne' ani ,velice'. Existuje mnoho důkazů podobnosti chování těchto dvou živočišných
druhů, což není nic překvapujícího z hlediska našeho společného původu. Nemohu plně souhlasit
se striktním tvrzením Jay D. Glasse, který ve své knize Zvíře v nás (1998) tvrdí, že: „...zvířata
konají na základě instinktu, bez jakéhokoliv rozmyslu či pocitů. My, lidé, předtím než konáme,
přemýšlíme, uvažujeme a cítíme". (GLASS, 1998, s. 17) Tato černobílá charakteristika mě
přivedla k výtvarnému řešení otázky vztahu člověka a zvířete - tvorbě objektů. Vycházím přitom
z faktů, jež mě dovedly k myšlence ne tak ostré hranice jejich rozlišení.
Americký antropolog Sherwood L. Washburn tvrdí, že lovecký způsob života oddělil lidi od
jejich příbuzných - lidoopů. I agresivitu vnímá pozitivně, jakožto základ lidské evoluce, protože
dala podnět k vývoji nástrojů, technologie, inteligence a sociální složitosti. Jihoafrický archeolog
Glynn L. Isaac zase zveřejnil názor, že to, co udělalo z lidí lidi, byla zejména spolupráce při
rozdělování masa a rostlinné potravy. Dva odlišné názory především ukazují na tendenci zabývat
se takovými otázkami, jak moc bylo chování našich předků před 2,5 mil. lety „lidské". Tato
práce však není zaměřena antropologicky, tudíž nechám vývoj člověka jako takový stranou a
postavím jej přímo do stadia ,Homo Sapiens Sapiens', kde započal zrod kultury, vytváření
symboliky a dalších filosoficko - kulturních prvků, pomocí nichž bych chtěla ukázat vztah
člověka a zvířete jako (z hlediska lidí) na sobě závislou, neoddělitelnou a funkční jednotu, která
podnítila lidský vývoj a pokrok.
Během zpracovávání tématu jsem se v literatuře několikrát setkala s různými, někdy i
protichůdnými názory a vysvětleními. Bez toho se pravděpodobně historie, zejména tak daleká,
neobejde, proto bych jen chtěla upozornit, že zde z různých důvodu neuvádím zdaleka všechny
teorie ani samotné umělecké, náboženské, filosofické či obecně kulturní jevy člověka stojícího
na počátku vývoje moderního člověka. Jde spíše o úzký výběr témat, která by přiblížila a
objasnila vztah dvou přírodních , tvorů', kteří svou cestu započali společně, aby se pak každý
rozešel na opačnou stranu, a přesto se v mnoha místech při tomto odlišném putování opět setkali.
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6. Myšlení člověka primitivního

1. 1 .Vnější podmínky

Předkové současného člověka zaměřovali své zájmy ke svým životům, soustředili se jen na
to, co bezprostředně potřebovali, proto se musí lišit nejen společenský život sběrače, lovce a
zemědělce, ale každý z nich bude mít také odlišný vztah k umění. Josef Čapek ve své knize
Umění přírodních národů (1996) předkládá myšlenku, že je čím dál více přesvědčen o původu
všeho umění v magii. A vlastně nejen původu, ale o jeho celkovém obsahu. Mnohé důkazy tuto
tezi potvrdili, avšak já bych se nejprve chtěla zaměřit obecně na myšlení lidí primitivních,
protože magie, magické představy a náboženské rituály jsou jistě jeho důsledkem.
Primitivních člověk přemýšlí jinak než civilizovaní lidé. Je třeba mít tento fakt při zkoumání
oněch kultur stále na paměti. Charakter přemýšlení totiž určuje a ovlivňuje veškeré činnosti,
kterým se lidé věnují, místa, kde přebývají, podobu božstev, pověr a v neposlední řadě právě
umění. Nálezy pozůstatků nejranějších uměleckých děl pomáhají myšlení a způsob života
primitivních kultur lépe identifikovat a také přehodnotit dlouho přetrvávající názory o jejich roli
podřadných národů.
Toto myšlení není v pravém slova smyslu primitivní, stejně jako celá kultura, jen je na jiné
úrovni a ubírá se jiným směrem než myšlenky lidí moderní doby. Nepřekonatelný odpor
k myšlení a diskursivním operacím totiž nepramení z nedostatku vloh či vrozené neschopnosti
uvažovat. Příčinu je hledat v myšlenkových návycích, které určují formu i předmět. (BRUHL,
1999, s. 11) Právě v tomto bodě se oni přírodní lidé tolik blíží svým zvířecím předchůdcům, jež
od lidí odlišuje zejména a právě přemýšlení. Primitiv přemýšlí pouze o věcech, které se ho
bezprostředně týkají. Neřídí se důvody, jediným poznáním mu je první dojem. Věnuje pozornost
jen věcem běžně vnímatelným, těm, které mu přinášejí užitek. Jeho myšlenky se točí kolem lovu,
zdraví, obchodu, válek a žen.
Charakteristické pro tyto národy je, že věří jen tomu, co vidí. To, že oni sami a ani jejich
myšlení není v hanlivém slova smyslu primitivní, dokazuje i jejich výborná paměť. Zvládají bez
problémů mechanické úkony, umí se rychle přizpůsobit okamžité situaci, avšak systematicky
vypracovaný plán nebo logická indukce jsou nad jejich síly. Africké děti se i dnes ve škole
výborně naučí násobilku, mají výbornou paměť, ne úsudek, proto jim matematické slovní úlohy
činí problém.
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Jejich myšlení se zaměřuje na to, co potřebují. A není tomu přece jinak ani v civilizovaných
kulturách, kdy člověk, chce li získat kvalifikovanou práci a tedy ve svém základu uživit sám sebe
a celou rodinu, musí vstřebat mnoho informací, jež jsou pro jeho kulturu důležité. Myšlenky
člověka primitivního taktéž určuje prostředí a způsob života, v jeho okolí je málo podnětů, proto
i jeho představy jsou omezené. Vnější okolnosti jim nedovolují rozvinout duševní prostor, který
je pod tímto tlakem velmi úzký. L. L. Bruhl v knize Myšlení člověka primitivního (1999) se
dovolává jakési normality, když píše, že jejich myšlení není primitivní ani zaostalé., není to
nedostatek - jen důsledek toho, že jejich svět neodpovídá našemu, a proto si nekladou otázky
jako my, které považují za předem zodpovězené a hlavně zbytečné. „Jejich myšlení se nám
naopak bude jevit jako normální vzhledem k podmínkám, v nichž se s ním setkáváme, jako svým
způsobem složité a rozvinuté... " (BRUHL, 1999, s. 19)

1.2. Nezájem o druhotné příčiny

Tito lidé téměř neznají slovo ,proč'?, a pokud ano, spokojí se s první odpovědí. Ke svému
životu nepotřebují znát jednotlivé důvody, navíc vše, co se jim nepodaří uchopit smysly, jsou pro
ně kouzla a čáry. Abstraktní věci neupoutají jejich pozornost. Potřebují něco všednějšího, aby to
na ně zapůsobilo. Proto ani v jejich umění nenajdeme abstraktní motivy v pravém slova smyslu pokud ano, jde buď o geometrické zjednodušení konkrétních jevů, nebo o určité symboly, které
ale mají svůj konkrétní základ a původ. V jejich životech existuje sféra kolektivních představ
vztahující se kjevům mimo smysly - jsou to síly, duchové, mana...Představy jsou u nich
přítomné stále, ne jen v určité dny - nedělají rozdíly mezi tímto světem a zásvětím, mezi
smyslovou skutečností a oním světem. S neviditelnými duchy a silami opravdu žijí a touto vírou
je prostoupen celý jejich život. Rituály, uctívání, magie a její zpředmětňování jsou tedy jen
logickým vyústěním této skutečnosti.
V tomto bodě vidím základní rozdíl s civilizovanými kulturami (např. Evropskou), u nichž
existuje jakýsi:, „..stálý pocit intelektuální jistoty." (BRUHL, 1999, s. 21) Pokud dnes něčemu
nerozumíme, víme, že je to jen dočasné, že to má své příčiny - příroda je tedy předem
intelektualizovaná. Naše každodenní činnost předpokládá neměnnost zákonů přírody. Jak už
bylo zmíněno výše, primitivovi se jeví příroda úplně jinak - všechny bytosti a systémy v ní jsou
součástí mystických participací - tím je dán řád - jen to upoutává jejich pozornost. V tomto
případě se neomezují na pasivní reakce pozorování, hned si za oním jevem představí něco
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skrytého, neviditelnou sílu...Druhotné příčiny nahrazují nadpřirozenými jevy, moderní člověk
v tomto místě využívá racionální soudy. Oni vše posuzují z hlediska magie a obrací se
k nadpřirozenu, tedy i v rámci výtvarného umění.
I smrt si vysvětlují jinak než přirozenými příčinami, jako by ji viděli poprvé a stejně jako u
nemoci je jejich příčinou nadpřirozená síla (ne důvod, že každý musí zemřít, protože je
nemocný, či se stala nějaká nehoda). Dle jejich názoru do člověka vstoupí jistý druh
nadpřirozené síly - znají tedy příčinu, proto je nezajímá způsob úmrtí. L. L. Brühl ve spise
Myšlení člověka primitivního (1999) tento fakt popisuje jako apriorní úsudek, který zkušenost
neovlivní. Oni jednoduše nevidí rozdíl mezi úmrtím v důsledku stáří a nemoci či násilnou smrtí.
Smrt má pro ně tedy naprosto jiný význam než pro člověka v moderní době. Nehledají
vysvětlení, vědí, že pokud se to stalo, bylo to správné a má to tak být. Tragický smysl proto
nepřikládají ani lidským obětem v rámci různých rituálů, které ovlivňují jevy, jež zajišťují jejich
existenci jako lov, úroda, plodnost aj.

1. 3. Nadpřirozené síly a jejich vliv

Příčina i následek určitého jevu je dle civilizovaného člověka dána v čase a většinou i
v prostoru, primitiv ale vnímá třeba jen příčinu, nebo následek a to druhé již hledá
v neviditelném světě. L. L. Bruhl znovu připomíná, že: „...jakmile vstupují do hry nadpřirozené
síly, tito ospalí lidé rázem procitnou. Nejsou už ani lhostejní ani apatičtí - najednou před vámi
stojí pozorní, trpěliví, ba dokonce důmyslní a bystří. " (BRUHL, 1999, s. 71) Nezájem, který se
projevuje zejména při diskurzívních (tj. racionálních) operacích, náhle mizí.
Neviditelné vlivy se dle nich dělí do tri kategorií, ty se někdy překrývají, nebo jsou jejich
hranice zcela jasně odděleny. Jde o: duchy mrtvých, duchy obecně a kouzla. Rozumné bytosti se
pak dělí do dvou kategorií, a to na lidi žijící a lidi mrtvé.
Pro pochopení tohoto myšlení je nutné vzdát se vlastní představy o smrti a mrtvých a přijmout
fakt, že u primitivů mají lidé svůj význam i po smrti. Stále ovlivňují životy druhých, kteří na ně
nemůžou (někdy mrtvému znetvoří tělo, aby na ně jeho vliv nedosáhl, avšak lepší a častější
variantou je zemřelého si naklonit). Mrtví totiž tvoří podobnou společnost jako živí, prokazují si
např. navzájem zdvořilosti; ale jen ti, kteří si na své nové postavení už zvykli. Pokud člověk
zastával nějaké významné postavení během svého života, nemusí se o něj bát ani po svém skonu
- zastává ho dále, i když má ve světě živých svého zástupce. Existuje -li vedle světa hmotného u
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těchto přírodních společenství i svět duchovní, jež jsou ve spojení, lidé se duchů bojí, nejsou jim
lhostejní. Jelikož mají duchové neustálou moc škodit, lidé jim slouží, dávají dary, vykonávají
různé oběti, i když o nich mnohdy nehovoří zrovna zdvořile.
U těchto národů existují kolektivní představy o smrti, duchovnu, zásvětí aj., proto i výtvarná
symbolika je jednotná. Stejně, jako jsou představy kolektivní, je kolektivní i jejich život.
U moderního člověka se setkáváme spíše s individuálním přístupem, každý tzv. 'hraje na sebe'.
Tendenci k individualizaci nám ale dovoluje až technický pokrok, dříve lidé i většina zvířat
musela držet pohromadě, aby přežili. Vyhoštění ze skupiny tehdy znamenalo téměř vždy smrt.
Ani dnes není člověku, právě kvůli svému původu, tento jev milý, avšak nezávisí na něm jeho
život. Primitivní skupiny byly soudržné, záleželo tedy na každém jedinci, jak se chová k mrtvým
- proto byly např. rodinné záležitosti řešeny veřejně.
Kouzla jsou v jejich životech asi nejčastějším jevem, protože jsou přítomny denně. Dojde - li
např. k zabití člověka sekerou (my bychom rozlišovali dle úmyslu na vraždu, nebo nehodu), pro
člověka, který se tohoto činu dopustil, to nemusí znamenat nic špatného. Byl totiž ovlivněn
kouzlem, sekera i člověk mohou být nástrojem skryté síly, člověka nezabila ta sekera, ale kouzlo,
to, že byl duchy odsouzen ke smrti. I různá nebezpečná zvířata, jež na lidi kdy zaútočila, jsou
převtělení kouzelníci, kteří tvora řídí a způsobují mu smrt. Přitom se řídí zákonem participace (tj.
spoluúčast),

kdy se čaroděj stává krokodýlem, aniž by s ním zcela splynul (toto připodobnění ke

zvířatům bude dále objasněno v části o šamanismus a totemismu) Kouzly lze ovlivnit způsob
života, zajištění existence i různé mocenské souboje - zkrátka patří ke každodennímu pořádku a
stejně tak i k nejstarším uměleckým projevům.
K bezprostřednímu spojení viditelného a neviditelného světa dochází nejčastěji ve snech, kdy
člověk přechází z jednoho světa do druhého a duše tak dočasně opouští tělo. Sen jim poskytuje
údaje, které jsou stejně hodnotné jako ty v bdělém stavu. Pokud se duše navždy odpoutá od těla,
dochází k úmrtí, proto se spánek považuje za bratra smrti, jelikož dochází pouze k částečnému
odpoutání. Sen je pro ně to samé jako skutečnost, jevy ze snů jsou skutečné, představují jakési
spojení s mrtvými. Tyto snové stavy se blíží jakémusi stavu transu u šamana, o jehož významu
pro umění a celou paleolitickou společnost zde budu později mluvit.
Primitivní člověk žije ve stavu jakési nevědomosti. Své okolí umělecky zobrazuje svěžím
způsobem, velmi živě uplatňuje bezprostřední vjemy. Problém, kterému tyto kultury ve styku s
vyspělými kulturami musí čelit je rozvoj, jež přináší do jejich životů různé problémy, nebo
znamená přímo zánik, protože se s ním neumí vyrovnat. Vyspělé kultury se od těch primitivních
liší především filosofickými východisky - pravěkému lovci šlo o ulovení zvěře k přežití. Instinkt
přežití a zachování rodu je jednoduše lidem vlastní, věří - li proto člověk v nadpřirozené síly,
které dokáží jeho existenci pomoci zajistit, využívá je.
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2. Kulturní vývoj Paleolitu

2. 1. Příčiny vzniku umělecké tvorby

Výtvarné umění patří ke kultuře člověka již od doby prehistorické, ať už šlo o zhotovování
předmětů pro užitek, z estetických či náboženských důvodů. Potřebu umělecky se projevit mají
lidé vrozenou a nesou si ji v sobě, proto nelze tento jev od vývoje člověka oddělit. Tendence k
uměleckému projevu je spojena s lidským uvědoměním si sebe sama a vztahů vůči okolnímu
světu. Umění dávalo lidem široké možnosti projevu, protože představuje jakousi řeč, schopnou
vyslovit mnohé díky své zvláštní moci. (ČAPEK, 1996, s. 90)
Existuje několik vyložení vzniku umělecké tvorby člověka, co vědec, to mírně odlišné pojetí.
Velmi srozumitelně a logicky předkládá své teze R. Huyghe v Larousseho práci Umění a lidstvo
(1967) v 1. díle věnovaném umění pravěku a starověku. Dle něj umění znamená prostředek,
kterým se člověk poutá k vnějšímu světu. Vzniku umění přikládá dvojí poslání, sebe-promítání a
přisvojování. Mluví totiž o jevu, kdy se člověk snaží promítnout sám sebe do vesmíru, zanechat
v něm svou podobu, přisvojit si jej a dobýt ho. Jde mu tedy o ovládnutí světa.
Pravěcí lidé žili s přírodou v souladu, proto ji uměli velmi dobře napodobovat. Napodobovala
se chůze a pohyb zvířat, a aby tato nápodoba byla autentičtější, přejímali lidé zvířecí symbolykůži, rohy, zuby, kosti aj., jež uplatňovali při mnohých magických rituálech zajišťujících
zejména plodnost. Tento magicky náboženský vztah ke zvířeti poté přešel i do umění. (ČAPEK,
1996, s. 96)
Zobrazování zvěře v počátcích vývoje člověka je pochopitelné, neboť člověk se v raném
stadiu živili lovem a sběrem. Šlo o lovecké společnosti, tudíž zvíře bylo hlavním předmětem
jejich zájmu. Z předešlé kapitoly je zřejmé, že i magicko - religiózní charakter umění byl
nevyhnutelný, protože pramenil ze způsobu myšlení.
Dalším impulzem kromě dobře odpozorovaného chování a pohybů zvěře byl lov - člověk
denně evidoval zvířata, jejich stopy, které pro něj znamenaly věrný záznam o jejich činnosti a
známku přítomnosti. Tyto představy už nemají daleko k vlastnímu zobrazení této stopy, nebo
stopy otisků vlastních rukou (Obr. 29) či prstů a proměnění chaotických čar v obrysy (Obr. 1, 2,
3). Při tomto napodobování už ale člověk do tvorby vnášel i vlastní invenci, nejen napodoboval nejdříve lineární rytiny medvědích tlap do stěn, které také právě nově organizoval. Společně
s rukou už pracoval i mozek.
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Počátky lidského rodu, které dokládají nálezy v Olduvajské rokli, sahají zhruba do let 1 800
000 př. n. 1. V této době žili lidé kočovným způsobem, který se odvíjel od pohybu lovené zvěře.
Jejich usazení a rozvoj měst byl podmíněn až pozdějším vývojem zemědělství. Vývoj umělecké
činnosti pravěkého člověka tedy souvisel se zdrojem jeho obživy ale i s představami duchovního
světa, s pověrami a způsobem myšlení.
Počátek „lidského" umění zde budu odvíjet zejména od nejranějších západoevropských
důkazů nalezených v jeskyních Francie a Španělska, jejichž styl se poté šířil dále. A. Lommel
sice v knize Pravěk a umění přírodních národů (1966) uvádí, že v Asii a v Africe existovaly
starší lovecké kultury, avšak jen v Evropě se v této době objevila snaha o umělecký výraz.

2. 2. Filosofie zobrazování zvířat

Pravěký člověk byl oproti zvířeti slabý, lov vyžadoval maximum fyzického a duševního úsilí
- toto úsilí a postavení člověka v přírodě vytvářelo jeho specifický duchovní názor. Slabost
člověka tedy musela být kompenzována uměle vyvolaným pocitem nadřazenosti, důrazem na
vlastní já. Lovec se od pozdějšího zemědělce velmi lišil - ten totiž sklidil, co zasel, ale lovec
sklízí, aniž by zasel. Z tohoto faktu plynou i další charakteristiky-zemědělec je realističtější,
lovec se cítí v jednotě s přírodou a jen pomalu se staví do opozice a uvědomuje si sebe sama.
Zemědělec už ale překračuje hranice této rovnováhy s přírodou - oproti ní je jeho systém umělý,
život lovce je přirozený a spjatý s životním prostředím. Myšlení člověka lovce i jeho umění je
ovládáno zvířaty, jejich vztahy jsou buď rovnocenné, nebo nadřazené; lidé se objevují často jako
zvířata nebo kříženci obou (později v Egyptě a klasickém Starověku, v Africe byly objeveny
skalní malby lidí se zvířecí hlavou, či masky Eskymáků a Indiánů, kdy zvířecí hlava je
rozštěpena a vystupuje z ní lidská).
Jak jsem již zmiňovala, předci člověka se od civilizovaných lidí liší také svou životní filosofií.
A. Lommel v knize Pravěk a umění přírodních národů (1966) nabízí jedno vysvětlení původu
religiózních tendencí umění, na základě osvětlení potřeby člověka zabíjet, aby přežil. Tuto
skutečnost (zabití) totiž člověk musí vykonat, stejně tak ho ale i tíží a snaží se od tohoto břemene
osvobodit. Hledá proto způsob, jak si smrt odmyslit a dosáhnout nesmrtelnosti duše a věčného
života - proto je přesvědčen, že zabíjí jen těla zvířat, která mohou opět obživnout, když se řádně
postará o jejich kosti a provede určitý rituál. Tento postoj přináší zobrazení zvířete pomocí
umění. Obrazem člověk získá kontrolu nad duchovním obsahem zvířete. Lidé se vůbec mohli
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zmocnit věcí pomocí obrazu, reprodukce byla schopna nahradit originál. Aby toto spojení
fungovalo, musela být reprodukce velmi realistická, poté už s ní člověk mohl lehce manipulovat,
na rozdíl od skutečnosti totiž např. zobrazené zvíře nemohlo nikam utéct a bylo svému tvůrci
vydáno napospas. (LAROUSSE, 1967, s. 12)
J. Jelínek v knize Monumentální umění skalních maleb (1961) usuzuje dle většiny vědců, že
motivem tohoto umění byly náboženské představy spojené s loveckou magií. Úspěch v lovu totiž
přímo souvisí s existencí. Nešlo ale o zobrazení jakéhokoliv zvířete - rozlišoval se samec,
samice i mládě. Lovec zobrazuje přesně to, co vidí, není zde ani náznak po ničem abstraktním.
Zvířata jsou zobrazena s velkým naturalismem a postupně se objevuje jednoduchá perspektiva.
Obvykle jde o jednotlivá zvířata, ojediněle i celé skupiny (např. skupina jelenů v jeskyni
Lascaux). Pravěký člověk umí přemýšlet - není to divoch, není zaostalý duchem ani to není
polozvíře. Jde o přirozenou zaostalost, která souvisí s jeho postavením na počátku vývoje.
Za počátek pravěkého umění se často označuje jev, kdy lidé začali v jeskyních malovat
jedním nebo více prsty obrysové kresby-nepravidelné čáry na blátivé dno jeskyně nebo na
mokrou hliněnou zeď. Tato technika má pravděpodobně původ v napodobování škrábanců tlap
jeskynních medvědů, kteří v paleolitickém období v jeskyních přebývali.
D. L. Williams v knize Mysl v jeskyni (2007) mluví o jiných prvních uměleckých dílech
paleolitu, jež byly objeveny v jeskyni Chaffaud ve Francii. Jsou jimi malé zdobené předměty, jež
pravděpodobně nosili lidé s sebou, když se vydávali za obživou. Toto ,přenosné umění' bylo
velmi rozmanité, zahrnovalo korálky a přívěsky až po harpuny ve tvaru zvířat s vyškrábaným
šrafováním aj. Do mnohých z nich byly vyryty podoby zvířat, méně často lidí či složité vzory
z rovnoběžných a klikatých čar. Tyto objekty byly zhotoveny z kostí, kamene, mamutích klů,
jantaru a parohů.
Objev přenosného umění a jeho prehistorický původ byl zpočátku zneuznán, ještě složitější
cestu mělo ale ,parietální umění'

(tj. malby a rytiny v jeskyních),

které se muselo vyrovnávat

s představou paleolitického primitivismu, pro nějž byly tyto malby až příliš pokročilé.

2. 3. Umění Franko - Kantabriiského stvlu

Objev paleolitických jeskynních maleb v západní Evropě znamenal obrovský obrat - zejména
to znamenalo konec představám, že nejstarším uměním je kultura Egypta a předtím jen neumělé
primitivní čmáranice. Tyto kresby a malby však svým výrazem předčily mnohé vrcholné výtvory
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pozdějších dob. Ačkoliv jsou nálezy staré asi 140 let, plného uznání se jim dostalo až před cca 90
- ti lety právě proto, že k tomuto aktu bylo třeba popřít všechny minulé představy a uznat, že tyto
kultury přinesly obrovský přínos celé lidské kultuře. (JELÍNEK, 1961, s. 8) Celý proces uznání
stáří těchto maleb souvisel i s přijetím ,Darwinismu', tedy teorie o biologickém původu člověka
a jeho vývoji od bakteriem přes mikroby a primáty.
V roce 1879 objevil Španěl Sautuola v jeskyni Altamira u vesnice Santillana del Mar u
Santanderu první paleontologické malby. K přijetí představy o tvorbě těchto děl před mnoha
tisíci lety pomohly objevy maleb v dalších jeskyních, v r. 1895 v La Mouthe v Dordogni, později
v jeskyni Pair Non Pair (Gironde) a zejména pak objevy z počátku 20. století - rytiny v Les
Combaralles a Font de Gaume.
Následovaly další mnohé objevy, které pokračují, během 2. sv. v. byla objevena jedna z
nejkrásnějších - jeskyně Lascaux. J. Jelínek v knize Monumentální umění skalních maleb (1961)
popisuje jednu zajímavost, a to, že: „...oblasti bohaté na jeskynní malby obsahují velmi málo
nálezů drobného stylu. " (JELÍNEK, 1961, s. 10)
Malby a rytiny franko - kantabrijského stylu lze seskupit do čtyř oblastí - jde o oblast
Dordogne (Jv. Francie), Pyrenejí (J. Francie), Kantabrie (S. Španělsko) a několik málo nalezišť v
jižním cípu Itálie a na přilehlých ostrovech (Obr. 4). Vědci si pokládají zatím nezodpovězenou
otázku proč v jiných oblastech, velmi hustě osídlenými lovci, nebyly doposud žádné malby ani
rytiny nalezeny.
Nálezy jeskynních maleb a rytin znamenají počátky západoevropského stylu zobrazování.
Nejstarší pozůstatky výtvarného umění pravěkého člověka spadají do období 50 000 - 25 000 př.
n. 1. V tomto období se jedná o tzv. ,Makaronské kresby' (Obr. 22, 26), tedy zobrazování
lidských rukou a využívání plastického reliéfu skalní stěny. V období mezi 25 000 - 10 000 let
př. n. 1. (s vrcholem kolem 12 000 let př. n. 1.) se od jednoduchých stop po prstech a rukou
přechází k lineárnímu zobrazení zvířat, jež byla zachycena s velkým realismem, svěžestí a
vervou.
Nejdříve se jednalo o černou kresbu vyplněnou jedinou barvou (Obr. 20), ve druhé fázi už je
obrys vyplněn dvou-barevně plasticky s využitím charakteristik skalní stěny (Obr. 28).
Nejpůsobivěji a s největším naturalismem jsou ale vyobrazena zvířata ve fázi, kdy je znát již
objem a pohyb s použitím jen uhlu a hlinky (Altamira, Font de Gaume). Zhruba od 15 000 let př.
n. 1. se tyto malby šíří po celém světě a dá se mluvit o jakémsi universálním zvířecím stylu. Na
sever Evropy se šíří pomalu, v Americe se objevuje až kolem roku 500.
S postupným rozšiřováním kvalita upadala, i když motivy i monumentalita zůstávaly téměř
nezměněny. Vždy tedy šlo o kresby velkých zvířat (druhy dle typu jednotlivých oblastí, kde
člověk přebýval), u nichž byl zdůrazněn element magie. Tyto magické rysy byly podmíněny
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myšlením i duchovním světem a do kreseb se dostávaly pomocí geometrie - pravěkým lidem
nešlo o samotnou geometrii, byl to jen prostředek zobrazení různých abstraktních znaků ulovení
a symboly pro pasti (Obr. 7, 10). Nešlo ale o pasti v běžném slova smyslu, např. pravoúhelníky s
příčnými spojkami představují spíše psychické pomůcky, jak chytit duši zvířete.
Nedlouho po prvních rytinách se objevují i první malby. Jde o otisky rukou namočených v
červené a černé barvě (Gargas, El Castillo). Následují barevné lineární kresby zvířat, provedené
nástrojem typu štětce - většinou jsou červené nebo žluté, méně černé a provázejí je obrazce jakoby znázornění obydlí tehdejších lidí typu stanu. Zvířata jsou zobrazena naturalisticky, ve
strnulém postoji, nohy jsou nejdříve neúplné a i samotná rytina se postupně prohlubuje. Na
mladších malbách ale i rytinách je vidět postupné rozpadání ve více čar a někde je i tělo
nahrazenou řadou puntíků (Covalans).
Barva vyplňuje zprvu jen části těla, později celé souvislé plochy. J. Jelínek uvádí tezi H.
Breuila, který se domnívá, že se v této době objevuje i dvoubarevnost. Největší vývoj
paleolitického umění vůbec je znát ve středním magdalenienu (15 000- 9 000 let př. n. 1.),
prostor je výborně zvládnut, používají se odvážné linie, plochy kreseb jsou vyplněny více
barvami, objevuje se polychromie (Obr. 8). Nejčastějšími barvami jsou červená a černá, střídá se
i barevná intenzita vyjadřující takto plastičnost. Toto období představuje vrchol celého
pravěkého umění, poté naturalistické zobrazení mizí a nahrazuje ho schematičnost někdy
přecházející až do geometrického ornamentu. (JELÍNEK, 1961, s. 19)
Zobrazení člověka v tomto období je spíše vzácné - jde buď o kresby tzv. kouzelníků, nebo
jakési karikatury. Kouzelník je kresba víceméně lidské postavy nebo alespoň lidských nohou,
horní část vzpřímeného těla je zvířecí. Často zde ale může jít o mytologické zobrazení, kdy
člověk - zvíře vytváří jen neznatelné přechody, takže tento tvor v jedné části báje vystupuje jako
zvíře a v další bez většího vysvětlení jako člověk. (JELÍNEK, 1961, s. 15) Dalším typem jsou
rytiny karikaturních obličejů, o jejichž smyslu se zatím mnoho neví. Každopádně v celém tomto
období realistické zobrazení člověka chybí. Tento fakt je vysvětlován nalezením plastik lidských
postav z let 30 000 - 25 000 př. n. 1, hlavně tzv. Venuší, u nichž nejsou rysy tváře a zdůrazněna
jsou stehna, prsa a pohlavní orgány ukazující na zájem o plodnost.
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2. 4. Metody, techniky a styly loveckých národů

V celém paleolitickém umění lze rozeznat jednotlivé metody maleb, které byly přenášeny z
generace na generaci. Velikost maleb byla různá, avšak většinou se jednalo o malby větší než 1
m., největší pak měly kolem 4 - 5 metrů. Tyto velké malby musely být někde zkoušeny a
komponovány a i malíř se musel někde učit. Zpočátku byla umělecká produkce uměleckým
vlastnictvím všech, avšak časem nadaní jedinci vynikli a svým uměním sloužili společnosti.
Tehdejší umělec si koncepci své kresby ujasňoval rytinami na kamenech - tyto ,skici' byly
mnohokrát objeveny ve velkém měřítku na stěnách jeskyní. Barvy byly pravděpodobně nanášeny
přímo na vlhkou skalní stěnu, protože tak došlo k lepšímu uchycení jednotlivých barev - ty se
prováděly suchou hlinkou nebo barevnými pastami - nejčastěji okrovými, žlutočervenými,
červenými až hnědými, ale i manganovými, zelená a modrá barva zde úplně chybí. Jako pojidlo
barev sloužil tuk, olej, snad i krev nebo bílek. K nanášení barev byly používány buď duté kosti,
různé štětce z vlasů, peří, srsti (jemnější kresby), prsty, nebo byla barva foukána na stěnu. Linie
tvarů jsou velmi jisté a velkorysé, J. Jelínek v knize Monumentální umění skalních maleb (1961)
mluví o analogii k těmto malbám až u děl malířů z přelomu 19. a 20. století ve způsobu
zachycení okamžiku a monumentálního pohybu. V umělecké produkci loveckých národů lze
sledovat vývoj stále se opakujících motivů. Jde o: ,rentgenový styl'; lva zobrazeného ,en face' a
,ohlížejícího se lva'. (LOMMEL, 1966, s. 41)
Rentgenový styl - tedy v tomto případě zobrazení vnitřních orgánů na povrchu těla kořisti, se
používal z magických důvodů. Vybrané orgány - vždy životně důležité, byly často zjednodušeny
v ,čáru života', která vedla od tlamy zvířete k srdci nebo žaludku. Poprvé byl tento jev
zpozorován nikoli v jeskyních, ale na rytých fragmentech kostí dle objevů např. z jihozápadní
Francie ze 13 000 - 6 000 let př. n. 1. (Obr. 5) . Z místa svého vzniku se tento styl nerozšířil dále
do Španělska, ale šířil se na sever a východ, přes Sibiř do S. Ameriky a dále do Austrálie (Obr.
6).

V Jz. Francii se vyvinul styl ohlížejícího se zvířete (lva). Tento motiv se naopak nerozšířil na
sever ale pouze na jih a východ od franko - kantabrijské oblasti. Jde o zvíře, které se dle tezí
antropologa Lea Frobenia nejen dívá zpět, ale je vystrašeno a chystá se prchnout. (LOMMEL,
1966, s. 43)
Motiv lva en face byl spojen s myšlenkou uhrančivosti dravých zvířat, zatímco rentgenový
styl měl vztah k víře v magii znovuoživení kouskem mrtvého zvířete, což má původ v
šamanismu.
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Náměty parietálního umění byly zvířecí - bizoni, koně, praturové, mamuti, jeleni, koěkovité
šelmy aj. I když, co se týče zpodobňováných živočichů: „ ...parietální umění nezobrazuje tak
širokou škálu zvířecích druhů jako umění přenosné", což je vysvětlováno hypotézou, podle
které: „ ...přenosné umění bylo světské a parietální, zvláště to, které vznikalo v nitru hlubokých
jeskyní, plnilo posvátné účely", avšak: „ ...lidé paleolitu pravděpodobně tento rozdíl nečinili."
(WILLIAMS, 2007, s. 38)
Občas se také objevoval motiv antropomorfní postavy, která může i nemusí být lidská.
Některé postavy byly ,teriantropníl (tj. napůl lidské, napůl zvířecí), o nichž se vědci domnívali, že
znázorňují lidi v maskách a kostýmech vykonávající rituály, při bližším zkoumání se ale ukázalo,
že mají lidské i zvířecí rysy. (WILLIAMS, 2007, s. 37) Tento jev ukazuje na magický proces
spojený s jeskynními malbami, o němž bude řeč v další podkapitole.

2. 5. Lovecká magie & Šamanismus

Pro pochopení významu paleolitických maleb je nutné vědět, v jakém prostředí vznikaly.
Jednotlivé rytiny a malby jsou vždy umístěny hluboko v jeskyních, v temnotě, kde beze světla
nemohl nikdo pracovat. K osvícení se používaly různé lampy - z lebek i z kamene. Místa nálezů
těchto maleb jsou nejen velmi hluboko v jeskyních, ale většinou jsou i velmi obtížně přístupná a
neobyvatelná. Tento jev nasvědčuje faktu, že: „...kresby nemají dekorativní smysl. " (JELÍNEK,
1961, s. 22) Nasvědčuje tomu i omezení kreseb jen na určitá místa a,jejich vzájemné překrývaní,
kdy umělec zcela vědomě nerespektoval starší kresbu (Obr. 11). Šlo spíše o provedení, než o
výsledný dojem.
Souvislost s rituálními obřady je zde tedy zcela zřejmá. Roku 1899 vyšlo pojednání o
australském domorodém lidu ,Arunta', jehož příslušníci malují obrazy vybraných tvorů s cílem
je rozmnožit. Tato skutečnost korespondovala s vyobrazením zvířat v evropských jeskyních.
Vyvinula se hypotéza, která byla později použita pro výklad lovecké magie. S její pomocí bylo
možno zajistit úspěch v lovu, nutný pro existenci tlupy a také doplnění stavu zvěře, zajištění jeho
rozmnožování a početnosti. K tomuto účelu sloužila jak magie usmrcování, tak i magie
rozmnožování. Na jednotlivých malbách lze najít stopy po kouzlech souvisejících se zabitím
zvěře (kresby nesou stopy po úderech a střelách). Pravděpodobně se tu odehrával zdánlivý
přípravný lov, s čímž se pojí představa, že to, co se odehraje v jeskyni s obrazem, stane se
později skutečností i v přírodě. Mnozí z umělců mohli být zároveň i kouzelníky tehdejších
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kmenů a řídit i obřady před malbami v jeskyni. Kouzelníci byli možná jediní, kteří měli na
posvátná místa přístup (Obr. 9). (JELÍNEK, 1961, s. 22)
Trochu jiným způsobem popisuje průběh lovecké magie A. Lommel v knize Pravěk a umění
přírodních národů (1966), který pro pochopení umění skalních maleb přikládá důraz především
na šamanismus. Odděluje kouzelníky neboli medicinmany od šamanů, jimž připisuje různé
formy a styly umění - např. drama, tanec, recitace ód a používání masek. Původ těchto
jednotlivých forem vychází z léčivého procesu, jež musí každý šaman prodělat. Šaman se totiž
často ujímá své funkce nedobrovolně, nechce získat moc, je pod jakýmsi tlakem, ze kterého se
může dostat jen přijetím této funkce. Ve skutečnosti je to člověk, jehož osobnost je nějak
narušena - má psychopatické sklony, je epileptik či nemocný fyzicky. Duchové stále zhoršují
jeho stav, čím více uniká jejich požadavkům. Má jen dvě možnosti - zemřít nebo se stát
šamanem. Trpí duševní poruchou, která se neustále zhoršuje a nutí ho přijmout názory a způsoby
chování, jež předepisuje tradice. Proces léčení je poté cosi jako druh smrti a znovuzrození. Tento
člověk jakoby cítil, že se jeho tělo rozpadá a je zabíjeno a naopak při léčbě se opět spojuje a
znovu vzniká.
Vypadá to, že sociální funkce se vyvíjejí jako vedlejší projev tohoto procesu. Avšak právě
díky nim je šaman tolik důležitý pro lidi, kterým slouží. Léčivý proces vrcholí ve stavu transu, v
bezvědomí má šaman vidiny a tradiční kosmologie a mytologie lidí nabývají nových forem.
Šaman v sobě kombinuje schopnosti lékaře, kněze a umělce, není to tedy čaroděj. Vždy jedná
ve stavu transu, do něhož se přivede sám, své činy vykonává v extázi. Šaman proto mohl
vzniknout jen v době, kdy člověk cítil, že není zajedno s přírodou a uvědomoval si rozdílnost
duševní a fyzické existence.(LOMMEL, 1966, s. 20) V době, kdy silné psychické zážitky člověk
nepovažuje za osobní příhodu, ale za zásah duchů, kteří se ho zmocnili.
Ostatní ho vidí jako člověka, jež ve stavu transu umí oddělit duši od těla a putovat na onen
svět, kde ovlivňuje věci přítomné. Tento jev, tedy duše, která je oddělitelná od těla, měl hlavní
význam při vzniku šamanismu. Duše lidí i zvířat podléhali stejným zákonům o odluce od těla a
opětném znovu-vzkříšení.
Magie primitivních lovců byla založena na myšlence, že duše zvířat je možno chytit a zabít z čehož vyplývá, že těla zvířat šla zabít úplně stejně. Aby tedy šaman zajistil úspěch lovu,
odebere se (častěji jen jeho duch) na onen svět, zatímco jeho tělo , ležíjako mrtvé'. V tomto stavu
buď loví duše zvířat, nebo jedná s „vládkyní zvířat", tedy s duchem, jemuž jsou všechna lovná
zvířata podřízena. Kresby, básně a tance mu slouží k popsání cesty na onen svět. Pravý úspěch
lovecké magie tkví v napodobování. Šaman vidí předem v nitru úspěšný lov tak přesvědčivě, že
lovce při skutečném lovu ani nenapadne, že by mohli být neúspěšní. Jsou obdaření sebejistotou a
sebedůvěrou šamana - ten stejným způsobem pracuje i s nemocnými, jimž vkládá neochvějnou
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víru v uzdravení. Jeho význam jako kouzelníka, kněze a lékaře byl značný, pravděpodobně
nej větší vliv měl ale jako šaman - umělec.
Celý proces, kdy se člověk stává šamanem a funguje tak, je tvůrčím procesem. Ze své
invalidity se uzdraví díky latentním uměleckým schopnostem a je schopen tento proces kdykoliv
opakovat při libovolných příležitostech. K uvedení se do stavu transu používá různé způsoby monotónní údery bubnu, zvuk řehtačky, tanec aj. Postupně ztrácí vědomí a tím dává možnost
svému tvořivému podvědomí. Zdá se, že v tomto stavu, během kterého si vytváří v mysli obrazy,
dokáže výborně přenášet svou léčivou schopnost na ostatní lidi. Jako šamanistické se dají označit
např. malby v Lascaux z doby ledové (Obr. 27).
Tyto popisy šamanismus jsou známy především ze Sibiře a Severní Ameriky, pokud je ale
šamanem člověk, který vykonává své funkce pouze ve stavu transu, je tento jev rozšířen daleko
více - mezi Eskymáky, Laponci, v Severní a Jižní Americe, v různých částech Afriky a na
severozápadě Austrálie. U mnohých přežívajících loveckých kultur existuje víra, že duše (hlavně duše zvířecí), se váže k určitým částem těla (např. ke kostem, kůži). Tím, že se tyto části
těla uchovají, připoutá si k sobě lovec duše zvířat a nakloní si je ke svému prospěchu. Například
v západní části Švýcarska byly slavnostně pohřbeny lebky jeskynních medvědů, kteří kdysi
představovali nej důležitější kořisti lovců. Jednotlivé styly loveckých magií se lišily dle typu
oblasti, např. lovecká magie na Sibiři zahrnuje víru v jakéhosi pána zvířat neboli otce bizonů,
který posílá lidem všechna zvířata, a proto k němu vysílali své modlitby a vykonávali určitý
rituál, při kterém kreslili zvířata do písku za východu Slunce a povolávali je k sobě hrou na roh
naplněný krví (ten se také často zobrazuje).
Někteří badatelé se dokonce domnívají, že obrazy v pravěkých jeskyních byly totemy a
spadají tak pod jev ,totemismuí (zvíře/

rostlina j e symbolem kmene),

o němž pojednává kapitola 4.

Podle nich jedno společenství tvořilo několik totemických skupin, z nichž každá měla ve znaku
jeden druh zvěře, a proto jsou v jeskyních k vidění soubory menšího počtu zvířecích druhů. To je
sice pravda, přesto tato teorie nezískala příliš příznivců.
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3. Kulturní vývoj Neolitu

3.1. Změna životního stylu

Následující kapitolu, která popisuje další vývoj pravěkého umění, jsem zde zařadila zejména
ze dvou důvodů. První je ten, že změny ve způsobu života lidí, které přinesl neolit, znamenaly i
podstatnou změnu pro charakter umění - lidé se začali vyjadřovat i pomocí abstraktních znaků.
A za druhé tato změna přinesla řadu symbolů vycházejících ze zvířat a jejich charakteristik i
mýtického původu a následujícím obsahem bych chtěla popsat alespoň některé z nich. Ukazuje
se totiž skutečnost, že i když zvíře přestalo být postupně centrem zájmu lidí, jeho východiska
přežívala dále, a to nejen v umění.
Klimatické změny neolitu znamenající výrazné oteplení a ústup ledu, způsobily úbytek velké
lovné zvěře, rozšíření lesů a v nich rozmnožení spíše drobnějších zvířat. Obyvatelé byli nuceni
hledat úrodnější krajiny a jejich život se s celkem bezstarostného loveckého způsobu života
přeměnil v usedlý způsob s rozvíjejícím se zemědělstvím. Člověk se připoutal k půdě, která
vyžadovala pravidelnou práci. Hranice obývaného území se v důsledku ústupu ledovců posunula
daleko na sever. Tento proces probíhal v jednotlivých oblastech světa v různých časových
obdobích, vše záleželo samozřejmě na klimatických podmínkách. Započal už v období 10 000 let
př. n. 1. v západní Asii a postupně se šířil dále, v severní Evropě k této změně došlo až kolem 2
000 let př. n. 1.
Zemědělství ale vyžadovalo naprosto odlišný způsob života a tím se změnil i vztah k
životnímu prostředí a půdě. Zájem člověka o lovnou zvěř i lovení klesá (i když se nadále ještě
živí lovem) a zabývá se spíše úrodností zeminy, na níž teď závisí jeho existence. Toto období
přináší i první keramické výrobky. Mezi nejranější důkazy patří nálezy z Anatólie spadající do
období 7 000 - 6 000 let př. n. 1., kde se používá prvních hliněných nádob vedle těch kamenných.
1 před vynalezením hrnčířského kruhu (kolébka vzniku není přesně známa, ale od poloviny
třetího tisíciletí se používá v Egyptě a Indii, nedlouho poté v Číně) dávali lidé keramickým
nádobám estetickou formu nejdříve s leštěným povrchem, jenž umožňoval pozdější malované
ornamenty.
Změna způsobu života v neolitu znamenala též změnu v náboženských představách - změnil
se význam času, protože střídání ročních dob má z hlediska zemědělství jiný význam. Ve
spojitosti s tím, nabylo na hodnotě symbolické zobrazování nebeských těles. Malby obecně
směřovaly k větší schematizaci, stylizaci a zjednodušení (Obr. 12) - tyto skalní rytiny jsou svou
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náplní i stylem odlišné od franko-kantabrijského stylu, nicméně svým výrazem a propracovanou
kompozicí nepostrádají jistou uměleckou hodnotu. (JELÍNEK, 1961, s. 27) Na mnoha místech
jsou nábožensky motivované kresby promíchány s výjevy každodenního života, což ale
neznamenalo zobrazení toho, co člověk prožívá, ale spíše obrazové zprávy a zobrazení známých
věcí.
Celkově se tento druhý lovecký styl nazývaný též Levantský podle oblasti nalezišť skalních
maleb, vyznačuje mnohem menší naturalitou zvířat a jejich rozměry od 6 do 16 cm. Zobrazují se
především různé typy člověka a skupinové kompozice lidí, do této doby (s vrcholem 6 - 5 000
let př. n. 1.) téměř nezobrazovaných. Toto už je však kapitola dějin člověka, kdy realistické
zobrazení zvířete ustupuje a na jeho místo se dostávají jiné symboly, pro člověka z hlediska jeho
způsobu života důležitější. O některých z nich pojednává následující podkapitola.

3. 2. Vznik a vývoj zvířecích symbolů

Z naprosto nového vztahu k půdě vyrůstá i nový symbolismus v umění. Nynějšímu člověku
také šlo o zajištění své budoucí existence. Ta nyní spočívá v půdě, proto člověka zajímali i
všechny faktory, které mohly úrodnost zeminy ovlivnit.

Na důležitosti tedy nabylo např.

zobrazování nebeských těles a půdy celkově ve formě symbolů. Sledovat vývoj jednotlivých
motivů by bylo jistě náročné zejména z hlediska prostoru v této práci, proto se zaměřím jen na
určité symbolické významy některých zvířat, které se prolínaly téměř v celém světě, vzájemně se
ovlivňovaly a započaly symbolický význam přetrvávající (i když se občas setkáme s různými
výklady) v celé historii lidstva.
Symbolem půdy je had. Tento motiv společně s falickými symboly se často vyskytuje v
umění Mezopotámie až po Indii, Čínu a Střední Ameriku. Motiv hada se ale objevoval v různých
transformacích - nejčastější byl tvar spirály, který se v tomto pojetí, alespoň poprvé, dostal na
Střední východ (Obr. 18). Její symbolický význam-země, života a znovuzrození se ale postupně
vytrácel, čím více se spirála uplatňovala na východě a západě jen jako dekorativní prvek.
Symbolika spirály se objevuje i na prvních zdobených nádobách západní Evropy - jedná se o
keramiku páskovou, jež se šířila ze zdroje v západní Asii dle Dunaje do střední Evropy. Spirálu
můžeme nalézt i na dalším typu zemědělského uměleckého projevu - megalitických stavbách (na
Maltě, v Irsku, Skandinávii, Německu aj.), kam se dostávala mořskou cestou po mořské pobřeží
středozemní oblasti a Atlantiku společně s dalšími vlivy (Obr. 15).
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severoasijských lovců přes nomády až k vyspělým kulturám Středního východu, je samotný
vývoj čínského umění. Motivy se vracely zpět v přetvořených dekorativních znacích na
drobných uměleckých předmětech, které pak opět nomádi přenesli až na hranice Číny - zde

zdomácněly, pozměnily se a poté pronikly až do Indonésie a Oceánie. (LOMMEL, 1966, s. 75)
Počátek čínského umění je znatelný díky bronzovým nádobám doby Šangů a Čouů, které se
objevují kolem roku 1 500 př. n. 1. s již plně vyvinutým abstraktním a dekorativním uměním z
dřívější keramiky rodu Šang. Objevují se zde tygří motivy, sloni, ryby a především draci. Drak
neměl definitivní podobu až do doby Chánů. První z nich byli velmi různorodí - dle mýtů šlo o
předchůdce lidí ze středo-čínských provincií neznámé formy horských a lesních draků, kteří žijí
na stromech a mají jen jednu nohu. Typ draků prohnutých do tvaru S, vyklenutých v pravém
úhlu, jež jsou do sebe často zapleteni a zjednodušeni na lineární tvar, přináší styl Chuai. Tento
motiv byl silně ovlivněn zdobenou pásovou sponou, která byla v souladu s uměním kočovných
nomádů pokryta zvířecími figurami - stylizovanými, přesto živoucími. Většina z nich zobrazuje
zápasící zvířata a je zde vidět vývoj stylu od barbarsky působící pohyblivosti, k měkkosti a
eleganci linie až k harmonické kompozici. (LOMMEL, 1966, s. 77) Motiv draka se vývojem od
stylu Chuai ke stylu Chan ustálil a dostal definitivní formu - tedy čtverrožce s podlouhlým
šupinatým tělem a rohatou hlavou, z jehož otevřené tlamy s ohrnutými pysky ční kly a nohy se
podobají orlím pařátům.
Při vývoji dračího motivu bylo poukázáno na jeho spojitost s hadem. Zobrazení hadů a draků
jsou častá ve východní Indonésii. Navzájem od sebe nejsou příliš dobře odlišena a oba motivy
jsou známy pod indickým jménem 'naga' (Obr. 16). (LOMMEL, 1966, s. 98> Skutečný indický
, naga ' j e mnohohlavý plaz z hindské mytologie, indonéský vypadá spíše jako přejatý z čínských
vzorů. Myšlenky, které vycházejí z tohoto motivu, vedou zpět do Číny, ale i dále - do Indie a
především do Mezopotámie, kde najdeme jeho neranější formu. Had byl zobrazován v různých
formách, důležitá varianta s hlavou hada na obou koncích se rozšířila přes Tichý oceán do
Ameriky, kde se vyskytuje mezi Indiány na severozápadě a také u kultur střední Ameriky a And
(Obr. 13, 17). Motiv ,nagď a jeho ovlivnění různými kulturami se dostává i do ostatních motivů
- j e d n í m z nich je motiv psa z Bornea, vyrytého často do dřeva. Existují tam různé kompozice,
které nemají jméno ,naga', z toho důvodu, že tělo podobné plazu má čtyři nohy. Přesto je známo
mnoho příkladů se čtyřnohým ,nagou', který představuje draka.
Je vidět, že nikdo neměl přesnou představu, jak má ,nagď vypadat. Tento motiv mohl mít
rysy převzaté z různých zvířat-zvlášť psů, nebo ještě lépe ze zvířete jménem ,aso(LOMMEL,
1966, s. 98) Obvykle tento název znamená psa, ale je to obecný termín pro velké množství tvorů,
jejichž jména jsou už zapomenuta, nebo se nesměla vyslovovat, kvůli hrozícímu neštěstí. Původ
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,nagď není zcela známý - může při tom pomoci motiv pleteného pásu, jehož místo původu i
cesta přes Asii se dají docela dobře vysledovat. Spirála i pletený pás byly pravděpodobně
abstraktní formy hadího motivu. Mohou být odvozeny od motivu hada, který se často objevuje v
Indii a na starých zobrazeních z Mezopotámie: dva hadi proti sobě, nebo hadi obtočení kolem
tyče, což je předloha pro řeckou Hermovu hůl. Hermes byl božstvem plodnosti a onoho světa.
Ve většině oblastí světa je had symbolem dobrých sil života a růstu, s jasným falickým
podtextem a jeho symbolická síla je často zdůrazněna zobrazením dvou hadů v okamžiku
kopulace. (LOMMEL, 1966, s. 99) Zjednodušení tohoto námětu vedlo k symbolické spirále a
motivu hada na obou koncích těla. Tento typ hada dostal zvláštní mytologický význam nebeského hada a v této podobě je známy v celé Tichomořské oblasti. Spirála se poté ubírala
několikerými způsoby, buď zjednodušena v pouhou zkratku, až po soustředné kruhy, nebo
zřetězena do spirálovitého meandru.
Tyto čtyři prvky-had, drak, spirála a pletený pás se samozřejmě dále rozvíjely a stejně tak
jejich samotný význam.

27
4. Podoby vztahu: člověk & zvíře

4. 1. Úvod k obhajobě výtvarné práce

J. D. Glass ve svém titulu Zvíře v nás (1999) uvádí jednu prastarou bajku objasňující
instinktivní chování živočichů. Bajka vypráví o jedovatém pavouku, který sedí na kraji jezírka a
potřebuje se dostat na druhou stranu. Náhle k jezírku přihopsá žába a pavouk ji požádá, aby jej
přes jezírko převezla na svých zádech. Žába souhlasí, ale jen pod podmínkou slibu, že ji
neštípne. Pavouk ji ujistí, že se nemusí bát, protože, kdyby ji štípl, zemřeli by oba. Když ale byli
uprostřed jezírka, najednou pavouk žábu štípl, ona se začala potápět a přitom se ptala: „Proč,
proč jsi mě štípl? Teď oba zahyneme." Pavouk se na ní podíval, pokrčil rameny a řekl: „Co
nadělám, taková je už moje přirozenost. " (GLASS, 1999, s. 29)
Tato bajka je příkladem jednoho z imperativů chování, které jsou zvířeti dány biologicky,
týkají se zajištění potravy, sexuality, vyznačení teritoria a vytvoření hierarchického uspořádání.
Následující text je zaměřen na biologické a sociální příklady ze života zvířat, které jsou stejně
dobře uplatnitelné v životě lidí. Jednotlivá témata demonstrují pohnutky, které mě dovedly k
tvorbě objektu přeměny člověka ve zvíře a souboru fotografií objektů na pomezí člověka a
zvířete. Tímto výtvarným zpracování jsem chtěla poukázat na propojenost člověka a zvířete.
Nechci zde popírat rozdílnost člověka a zvířete, člověk došel ve vývoji mnohem dále, oplývá
rozvinutější centrální nervovou soustavou, tudíž se jeho vývoj mohl ubírat k technickému
pokroku lidstva a dnešní civilizaci. J. Bronowski píše: „...člověk je k přežití vybaven velice
chudě....avšak má cosi - a v tom je právě lidský paradox
prostředí....mezi

tvory je

jediný,

který

není

ke

co ho činí schopným žít v každém
svému

prostředí

pevně

připoután."

(BRONOWSKI, 1985, s. 10) Stejně tak mluví J. Beneš v práci Člověk (1994) o této specializaci
(protože každý živý tvor určitou specializaci dostal vrozenou) na ne-specializaci. Člověk dokáže
nejen žít v různých podmínkách, ale své prostředí dokáže i sám měnit - objevy a vynálezy,
kterými ke změně dochází, již nepředstavují biologický, ale kulturní vývoj.
V lidském chování a jednání je ale stále možné rozeznat zvířecí původ, i proto, že lidé
vyvinuli společenské struktury a instituce, aby jim umožnili přehrávat činnosti spojené s
imperativy zděděnými po jejich zvířecích předcích společensky přijatelným způsobem. (GLASS,
1999, s. 53)
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4. 1. 1. Zvíře v lidských genech

Existují spory o tom, které projevy živočichů i člověka jsou programovány geneticky a čemu
se musejí učit. Člověk a stejně tak i lidoop musí své chování o učení doplnit možná více, než
ostatní živočišné druhy, avšak, jak uvádí Z. Veselovský v knize Chováme se jak zvířata ? (1992),
lidské mládě se nerodí až tak bezbranné, jak si mnozí lidé myslí. Pro svou další existenci je
vybaveno mnoha geneticky naprogramovanými schopnostmi. Jako každý savec umí sát, polykat,
má výrazné žvýkací pohyby, umí mlaskat, špulit rty, vyplazovat jazyk, zavírá a otevírá oči,
automatismy hlavy vyhledává prsní bradavku a brzy po narození se mu v obličeji objevují
mimické výrazy. Stejně jako každý živočišný jedinec se i lidské mládě přizpůsobuje svým
vnějším podmínkám, které ho rozvíjejí. Proto je jeho příbuznost k primátům z biologického
hlediska nejvíce znát po narození a postupnou socializací ustupuje a přetrvává jen v určitých

sociálních jevech. Pár hodin po narození lze pozorovat, že nezávisle na rytmu dechu dítě
pohybuje oběma nosními křídly, což je charakteristický projev savců při očichávání.
Pěkným dokladem o naší příbuznosti k primátům je reflex nazvaný dle svého objevitele E.
Moroa: „..pokud náhle udeříme rukou do jeho podušky, nebo škubneme-li podložkou, na které
dítě leží, okamžitě vytrčí do vzduchu ruce s roztaženými prsty, jakoby se snažilo zachytit matčiny
srsti." (VESELOVSKÝ, 1992, s. 98)
Uchopovací reflex je snadno vyvolatelný, pokud se dotkneme dlaně prstem, která jej okamžitě
sevře, avšak stejně tak funguje i dotek na chodidlo (Obr. 23, 23a, 24, 25, 25a). Uchopovací reflex
palce nohy postupně mizí, ale děti těsně po narození se dokáží udržet zavěšené na ruce na
prádelní šňůře a dokonce se umí i přidržovat palci a visí zády dolů jako lenochod (tento jev
popsal a vyfotil A. Peipera).
I když se člověk dnes považuje za vyspělého civilizovaného a zvířeti vzdáleného tvora, je
vidět, že jeho vývoj ve stadiu zvířete byl přece jen zatím mnohem delší a ať chceme nebo, tento
zděděný program, ačkoliv prochází vývojem, je stále pozorovatelný.

Důkazem je i fakt, že

lidská mláďata dávají přednost chlupatým předmětům před holými, tudíž to, že lidé postupně
ztráceli srst, ještě neznamená změnu genetického naprogramování.

Ch. Darwin dle atavistických úkazů, tedy znaků a vlastností dávných předků (Obr. 21), které
se znovu objevují u potomků, přisuzuje člověku původ srstnatého tvora. Ve spise Výraz emocí u
člověka a zvířat (1964) tvrdí, že se u některých lidských jedinců někdy boltce vyvíjejí v
trojhranný tvar se vztyčeným cípem, špičáky vyčnívají nad ostatní chrup a zároveň vystupují v
před ze řady ostatních zubů, kožní svaly na krku a na hlavě jsou mohutnější a nabývají
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samostatné pohyblivosti, srst se může objevit na místech, která jsou z pravidla lysá a často se
prodlužuje kostrč v malý ocasovitý kužel.
Vzhledem k vlivu prostředí, které formuje každého jedince a ten se mu přizpůsobuje a
variabilitě genů se jednotlivci v určité populaci liší. Existují různé, sobě příbuzné druhy - je
zajímavé, že pro šimpanze je tímto nejbližším jedincem právě člověk. Genetická shoda člověka a
šimpanze přesahuje 95%, což je číslo zhruba srovnatelné s genetickou příbuzností dvou
evropských druhů ptáků budníčků, které lze od sebe stěží rozlišit. (ZRZAVÝ, 1999, s. 25)
Šimpanzi se po narození vyvíjejí dokonce rychleji než lidské mládě, umí dříve sedět, stát i
chodit, jejich vývoj je rychlejší, v určitém okamžiku se ale zastaví a téměř nepokračuje, zhruba
pěti - procentní odchylka v DNA posunuje člověka zejména ve způsobu myšlení mnohem dál.
Na druhé straně si ale je šimpanz s člověkem podobný v otázkách etologických - lidské
vlastnosti mají v určité podobně i oni, vyskytuje se u nich lov, sběr bylin, užívání složitých
nástrojů a jejich výroba v době, kdy nejsou potřeba pro další využití, kulturně přenášené
zkušenosti, pravidla sociálního života, proto-náboženské aktivity (,dešťové tance'), lhaní, stud,
intriky aj. Je zajímavé, že ačkoliv mnoho lidí přiznává vnější podobnost lidí a primátů, či
nemůže popřít téměř shodnou stavbu chrupu, rukou a ledvin, odmítají stejný přístup aplikovat i
na psychologické a sociologické záležitosti. Avšak: „...lidskou společnost lidé nevynalezli, ale
zdědili." (ZRZAVÝ, 1999, s. 28). Proto je tato skutečnost pro pochopení lidského vývoje a
způsobů chování nepostradatelná.
Výkon centrální nervové soustavy u člověka a zvířete se samozřejmě velmi liší, Veselovský si
toto uvědomuje, přesto v knize Chováme se jako zvířata? (1994) vyjadřuje nespokojenost
s označením řeči, jakožto nadpřirozené schopnosti danou lidem a tím vznikající jejich největší
odskok od zvířete. Pokusy totiž ukázaly, že i zvířata jsou schopna zevšeobecnění určitého pojmu,
jen ho nedovedou pojmenovat. Německý etolog O. Koehler tento jev nazval - ,nepojmenované
myšlení'.
Tato vlastnost se neprojevuje jen u lidoopů, jak by se i z předcházejícího textu mohlo zdát, ale
třeba i u potkanů, lišek, vlků, psů, havranovitých pěvců aj. Zvířata se nemusí striktně řídit jen
instinkty, ale i racionálním plánem. Pokusy O. Koehlera dokázaly, že ptáci i savci jsou schopni
pochopit i tak abstraktní pojmy jako jsou čísla. Uvedu zde jeden příklad s kavkou, která dostala
potravu, když z řady krabiček srovnaných v libovolném pořadí zvolila tu, jejíž víčko bylo
označeno třemi tečkami. Tečky mohly být různě velké i uspořádané. Kavka se opravdu naučila
počítat do tri, když ji bylo předloženo sedm červů, sezobla jen tři. Pokus pokračoval tím, že
nakresleným počtem teček na tabuli či počtem rozsvícených žárovek se kavce přikázalo, které
číslo má volit. Po pěti zablesknutích žárovky volila misku s pěti tečkami nebo sezobla pět červů.
Získala tedy schopnost určovat předměty podle jejich počtu. Při dalších pokusech se kavka
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naučila i postupnému počítání, když dostala přikázáno sezobnout pět červů, postupně otvírala
misky s počtem červů - 1, 2, 1, 0, 1 až došla ke správnému číslu. Dokonce, i když se při prvním
pokusu zmýlila, tuto chybu si uvědomila a vrátila se k sezobnutí zbývajících červů, aniž by si
ostatních misek povšimla.
Na příkladě kavky je vidět schopnost, kterou oplývá i člověk, a to, schopnost bez počítání
určit např. počet úderů hodin nebo teček na kartě. Tato schopnost ale končí u čísla osm, stejně je
tomu i u nejinteligentnějšího ze zkoumaných ptáků - krkavce a papouška šedého. Vyjadřování
počtu číslicemi dokáže jen člověk, ale pokusy dokazují, že tato výsada vyplývá ze schopnosti
nepojmenovaného počítání u mnoha vyšších obratlovců (VESELOVSKÝ, 1992, s. 125).
Šimpanzi, ale nejen oni, jsou schopni naučit se celou řadu symbolů - jakýsi znakový jazyk
pro hluchoněmé, pomocí něhož dokáží komunikovat s lidmi i mezi sebou. Ano, chybí jim
schopnost řeči, kterou Descartes označoval za jediný důkaz myšlení, ale mnohá z nich jsou
schopna pochopit vztahy mezi jednotlivými předměty, což je nejvyšší stupeň učení. Je vidět, že
zvířata mají schopnost se učit a to, stejně jako člověk, různými způsoby. Např. návykem,
klasickým podmiňováním, operantním podmiňováním, napodobováním, vhledem, jež má u
primátů důsledek ve velmi důmyslném používání nástrojů.
Jejich schopnosti ale přesahují základ, ve kterém jim učení jen pomáhá lépe se přizpůsobit
prostředí, mohou se naučit i věci pro jejich život jistě zbytné. Základním rozlišením učení je
jeho členění na nutné (obligatorní) a na výběrové (fakultativní). K první skupině patří učení v
oblasti ochranné, obranné a potravní - činnosti k životu nezbytné, protože jimi např. živočich
získává zkušenosti o vhodnosti potravy. U dítěte je možné tento typ předvést na jeho zkušenosti
s rozpálenou plotnou, na kterou si víceméně cíleně sáhne jen jednou a už nikdy více. Fakultativní
učení sice obohacuje zděděný program činnostmi uvolněnějšími od vrozeného chování, ale
většinou není tak biologicky důležité. U člověka je to např. jízda na lyžích, na kole aj. Toto učení
přináší u jednotlivých jedinců různé schopnosti se učit. Záleží také na jejich zvědavosti, protože
jen zvířata a lidé zvídaví dosahují výsledků. Zvídavé chování neboli explorační, znamená aktivní
vyhledávání a zkoumání nových podnětů bez bezprostřední nutnosti. Ne z hladu a ne v
nebezpečí.
Rozmanitost tohoto typu učení u vyšších obratlovců ukazuje na skutečnost, že jejich centrální
nervová soustava je připravena plnit i mnohem složitější úkoly, než jsou jen ty, které na ně klade
současné životní prostředí. (VESELOVSKÝ, 1992, s. 111)
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4. 1.2. Sociální chování zvířat

Stejně jako člověk, i většina zvířat žije v sociálních svazcích. Život v párech až po obrovská
stáda poskytuje živočichům určité výhody a kdyby tomu tak nebylo, jistě by se vývoj ubíral
jiným směrem než ke sdružování do skupin. Ačkoliv zde nebudu vždy jistý druh chování
připodobňovat k chování lidí, vybrala jsem takové chování, které vidím a znám i u lidí a paralely
budou jistě zřejmé samy o sobě.
Všechny skupiny mají pevně strukturovanou organizaci, v jejímž čele je dominantní samec,
jehož hlavním úkolem je budovat další generace, on má výsadu páření se, čímž je zajištěno
předávání dědičných znaků nejlepšího, nejvýkonnějšího a nejúspěšnějšího samce. Mezi
nejvýznamnější přednosti života ve skupině patří lepší ochrana před nepřítelem, kdy se uplatňuje
kooperace, varovný systém i aktivní obrana. Snadnější je i získávání potravy, pravěký člověk se
na počátku svého vývoje sdružoval do skupin zejména kvůli ochraně a snadnějšímu ulovení
kořisti. Současný člověk, žije - li sám, se nemusí o svou existenci obávat jako člověk pravěký, i
když život v osamělosti přináší i jiné důsledky a lidé ani zvířata se nesdružují jen kvůli potřebě
přežití.
I z hlediska rozmnožování je toto sociální uspořádání výhodné - jednotliví příslušníci celé
kolonie se navzájem stimulují a synchronizují, takže se často mláďata rodí současně. Mláďata
vyrůstající v sociálních svazcích mají tu výhodu, že se mohou učit nejen od svých rodičů, ale i
od druhých mláďat a dospělých jedinců (VESELOVSKÝ, 1992, s. 137). Společenská zvířata
jsou schopna vybudovat velmi složité stavby - příkladem mohou být bobří hráze, či vytváření
obrovských útvarů z těl tučňáků, které jedince chrání před silným větrem a prudkými mrazy,
protože dochází k neustálé cirkulaci zvířat z okrajů do středu a opačně. V neposlední řadě
sociální život umožňuje dělbu práce, např. rozdělení hlídám, obstarávání potravy a její
rozdělování, péče o mláďata atd.
Je jisté, že sociální skupina dokáže rozhodně více než stejný počet jednotlivců.
(VESELOVSKÝ, 1992, s. 137) Vyšší obratlovci a zejména primáti dokonce žijí v podobném
svazku jako je lidská rodina. Jejich individuální neanonymní společnost, jež je právě u primátů
dokonale uzavřena, se vyznačuje vzájemnou osobní znalostí a poznáním, které zabraňuje páření
příbuzných jedinců, které by v konečném důsledku znamenalo rozpad celé populace, ztráta člena
vyvolává hledači tendence a vzájemná pomoc je velmi intenzívní, proto je zajištěna i výchova
mláďat uhynulé matky.
Fungování sociální organizace zvířat je umožněno řadou projevů, knimž se mezi
nejvýznamnější řadí agresivní chování. Může být vnitrodruhové nebo mezidruhové. Z.
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Veselovský v knize Chováme se jako zvířata? (1992) popisuje problém, který vzbuzuje zájem
řady odborníků, a to, přenášení poznatků a mechanismu agresivity i na lidské chování. Autor
popírá naprosté odmítnutí biologických aspektů tohoto chování, ale stejně tak i přenos vztahu
lovec - kořist, pomocí něhož někteří autoři agresivitu falešně vysvětlují. Agresivita se buď
vyskytuje mezi jedinci stejného druhu, či méně častěji mezi různými druhy, což je následkem
hlavně vzájemné konkurence. Ukazuje se, že ale určitá dávka agresivity je v přírodě nutná, proto
by její potlačování bylo spíše kontraproduktivní. Zajišťuje totiž rovnoměrné rozptýlení
příslušníků stejného druhu po vhodném biotopu, chrání populaci před přílišnou koncentrací a tím
před nedostatkem vhodné potravy, umožňuje osídlovat nové prostory a snižuje nebezpečí
nákazy.
V uzavřených společnostech je agresivní chování základem sociální hierarchické struktury.
Chtějí - li zvířata svému nepříteli pohrozit a zastrašit jej, aby nedošlo ke vzájemnému měření sil
v souboji, používají zvětšení svého obrysu těla načepýřením per nebo chlupů. Leguáni například
nafukují své hrdelní vaky, ryby odklápí skřele, jeleni zvýrazňují své parohy namotanými svazky
rostlin, gorily a šimpanzi ježí srst na ramenech i hřbetu. Jde o to, působit mohutněji. Tyto
projevy hrozby se mohou pojit i s barevnými signály. Z. Veselovský uvádí, že u rozzlobeného
muže lze zaregistrovat zvýšené elektrické potenciály v drobných svalech, což způsobuje
vzpřímení či zježení chlupového pokryvu. V literatuře se objevují ilustrace zdůrazňující mužnost
ramenními ozdobami u Indiánů, epoletami vyšších důstojníků a zvětšením ramen našich obleků
vycpávkami. Mnozí vědci se domnívají a s nimi i Z. Veselovský, že dokonce hrozící rituál
lidoopů, tedy bubnování na kmeny nebo hrudník se objevovalo v podobě užívání bubnů
armádami nebo různými přístroji vyvolávajícími zvuk a hluk při sportovních utkáních.
Jay D. Glass dokonce v knize Zvíře v nás (1999) uvádí celý princip sportovních klání jako
převzatý od zvířecích soubojů o teritorium, jehož se účastní jen samci, přičemž samice stojí
okolo a povzbuzují svého šampióna k lepšímu výkonu.
K hrozícímu chování patří i imponování, které kromě zastrašování soka má význam v lákání
samice, a to jak u ptáků, tak u savců. Samec, který imponuje např. svým vypnutým hrudníkem,
nadmutým krkem a vztyčenou hlavou, mohutným máváním křídly, pestrým zbarvením atd., takto
ukazuje vyvolené samici svou sílu, zdatnost, ale zároveň i zastrašuje ostatní nápadníky.
Mohlo by se zdát, že zvířata svou agresivitu používají jen v případech nutných k přežití, ono
tomu tak ale není a tato agresivita zejména vznikající ve skupině souvisí s ritualizovanými
souboji. Ty jsou podstatné např. při ohraničování teritoria, uvnitř něhož se jeho majitelé
agresivně naladí a vyrazí na souboj k zahnání soka. Mnohdy jde jen o zastrašení či ukázání síly,
ale není výjimečné, dojdou - li tyto souboje ke smrti. Nejvýrazněji se tyto tendence objevují
právě u skupinově

ž i j í c í c h jedinců

ve větších tlupách, které dokážou vyvolat skupinovou agresi -
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u šimpanzů toto chování jako první zkoumala v roce 1970 J. van Lawick - Goodallová.
Pozorované chování bylo od té doby ve volné přírodě několikrát potvrzeno nejen u šimpanzů, ale
i lvů a hyen.
Goodallová pozorovala skupinu šimpanzů, ze které se jich menší část odtrhla do nové skupiny
(důvod odchodu mi není znám, každopádně se tato skupina určitým způsobem lišila, a proto
cítila potřebu odejít) a obsadila nové území, které hájila křikem, bubnováním a máváním
větvemi. Původní - silnější skupina (zůstal v ní hlavní samec) vyprovokovala během dvou let
válku plnou surovostí, přetahování samic zpět, zabíjení mláďat i dospělých jedinců a jejich
následným pojídáním, až nakonec vyhrála a obsadila území odtrhnuvší se skupiny. Přitom toto
teritorium předtím nikdy obýváno nebylo, tudíž bylo postrádátelné. Teritoriální jsme i my, lidé,
je známo, že: „ Dobré ploty dělají dobré sousedy." (GLASS, 1999, s. 42)
Z. Veselovský v knize Chováme se jako zvířata? (1992) upozorňuje, že právě skupinová
agrese je nejnebezpečnější formou útočného chování nejen u sociálně žijících živočichů, ale i u
lidí. Důvodem je daleko snadnější stupňování kolektivní agresivity. Upozorňuje ale, že nelze
souhlasit s tím, aby se lidé vymlouvali na zděděný program po primátech, protože mají rozum a
velké kulturní bohatství, jež umožňuje humanitu, což je mnohem dokonalejší vybavení než slepá
genetická poslušnost k násilnému řešení rozporů mezi různě

smýšlejícími

skupinami.

(VESELOVSKÝ, 1992, s. 154)
Existují další ukázky paralely člověka a zvířete, výše zmíněné ale k demonstraci skutečnosti,
že lidské bytosti převzaly základní biobehaviorální imperativy sexuality, dominance a
teritoriality od svých zvířecích předků, jistě stačí.

4. 2. Totemismus

B. Malinowski ozřejmuje základní myšlenku pro spojení zvířete a člověka: „Krátká je cesta
vedoucí z pralesa do žaludku a potom do duše divocha: jemu se svět nabízí jako prostřený stůl,
na kterém navzájem odlišuje pouze užitečné zvířecí a rostlinné druhy a hlavně pak ty, jež jsou
jedlé. " (STRAUSS, 2001, s. 66)
Příbuzenství mezi člověkem a zvířetem je dáno nejen biologicky, ale i symbolicky, člověk se
ke zvířeti připodobňoval už v dobách prehistorických a tento jev lze stále pozorovat u přírodních
národů (Obr. 14). Zvířecí a rostlinné druhy jsou v centru přemýšlení primitiva, protože zajišťují
jeho existenci. Navíc mají zvířata vlastnosti, které lidem chybí, pták umí létat, ryba žít pod
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vodou, had svlékat kůži. I proto může zvíře hrát úlohu prostředníka mezi člověkem a přírodou a
vyvolávat smíšené pocity: uznání a strach, nebo chuť ho sníst - oboje tvoří součást totemismu.
V některých oblastech světa dodnes přetrvává konání obřadů, které slouží k ovládnutí
určitého živočišného druhu. Na nich se ale musí podílet člověk i zvíře tím způsobem, aby první
mohl působit na druhého. Z tohoto vztahu pak vyplývají nutná omezení, jakými jsou zákazy
zabíjení a pojídání tohoto druhu a na druhé straně potvrzení moci člověka. Claude Lévi - Strauss
v knize Totemismus dnes (2001) proto uvádí, že totemismus není kulturním jevem, ale
přirozeným výsledkem přírodních podmínek. Redcliffe - Brown přináší myšlenku, že:
„...totemismus je jenom zvláštní podobou obecně přítomného jevu, který se vyskytuje ve všech
lidských kulturách, ale ve velmi odlišných podobách. " (STRAUSS, 2001, s. 68)
Totemismus předpokládá příbuzenství mezi skupinou lidí či jednotlivcem a určitým přírodním
předmětem, zvířetem nebo rostlinou, jež se stává symbolem této skupiny a má tedy i význam
odlišení jednotlivých klanů (Obr. 19). Znamená třídění do klanů dle jednotlivých zvířecích druhů
s náboženským hlediskem, kdy je vztah mezi člověkem a zvířetem metonymického řádu. Do
zvířete je možné vstoupit, ne se v ně převtělit.
Slovo totem pochází z algonkinského jazyka Odžibwejců, kteří žili na sever od Velkých jezer.
Jeho skutečný význam ale vychází ze slova ,ototeman', což znamená něco jako ,pochází z mé
rodiny', či Jeho bratr, sestra'. Jde tedy o vztah vymezující exogamní skupinu
pouze se členy

(tj.

uzavírající

sňatky

jiných rodů) na úrovni téže generace. (STRAUSS, 2001, s. 26) Klany Odžibwejců

mají většinou zvířecí jména, což je vysvětlováno jako zachování si určitých vlastností daného
zvířete, které žilo v onom kraji - zvíře mohlo být nejkrásnější, nejpřátelštější, nejobávanější,
nejobyčejnější, nebo šlo o lovnou zvěř. C. L. Strauss ale v knize Totemismus dnes (2001)
upozorňuje, že by tento systém neměl být spojován s vírou, že každý jedinec může vstoupit do
spojení se zvířetem, které se tak stane jeho strážným duchem. Uvádí, že totemismus neztotožňuje
zvíře přímo s bohem, jak tomu bylo např. ve Starověkém Egyptě nebo Římě, ale zvířecí jedinec
se může stát prostředníkem pro spojení s bohy.
Jeden mýtus vysvětluje, že na počátku existovalo pět prvotních klanů vzniklých z
antropomorfních bytostí, jež přišli z oceánu, aby se spojili s lidmi. Z těchto návštěvníků se stali
zakladatelé velkých klanů, nebo-li totemy: ryba, jestřáb, potáplice, medvěd a los. Z nich se
postupně zrodily další-např. štika, jeseter, orel, kormorán, kuna, rys a vlk. Avšak C. L. Strauss
jako jeden z mála vědců v knize Totemismus dnes (2001) píše, že se u Odžibwejců nenašla víra,
že by členové klanu pocházeli přímo z totemického zvířete - ta nebyla ani předmětem kultu,
proto se i volně zabíjela, i když Odžibwejové připouštěli, že daná zvířata přijímala lépe rány, a
proto se slušelo ozvat se jménem totemu před vlastním zabitím zvířete.
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Domorodé chápání přírody je založeno na základní rozdílnosti mezi tím, co se jí a tím, co se
nejí. (STRAUSS, 2001, s. 33) R. Firth v knize Totemism in Polynesia (1930-31) vysvětluje, že:
„...stvoření nevhodná k jídlu nemohou pocházet z běžného řádu přírody...a tak jsou spojena s
nadpřirozenými bytostmi právě ta zvířata, která se nejí. " (FIRTH, 1930-31, s. 300)
Pro lepší pochopení vztahu klanu a J e h o " zvířete zde uvedu příklad rodu Korokoro z
Polynésie a Jeho' delfína. Pokud delfín uvízne na písčitém břehu a zemře, rod mu věnuje
milodar z čerstvé rostlinné stravy, tedy oběť na paměť zemřelého, ale následně upeče delfíní
maso a rozdělí ho mezi členy všech příbuzných klanů, pro ně samotné je však zakázáno, neboť
delfín je oblíbeným převtělením jejich bohů.
Ať už je totemické vyložení jakékoliv, přírodní domorodé národy se vyznačují tím, že
jejich klany jsou totemické, dodržují tedy potravinové zákazy, jež se vztahují k jednomu nebo
více totemům, mají právo a někdy povinnost slavit různé obřady s cílem zachovat
životaschopnost totemického druhu. Vztah mezi členy klanu a jejich totemy je stanoven různě:
genealogicky (totem je předkem klanu), nebo místně (skupina je spojena s totemem
prostřednictvím území, na kterém se nacházejí totemická sídliště, nebo prostřednictvím míst, kde
se zdržují duchové, jež vzešli z těla mytického předka).
Každá věc nebo událost, která má výjimečný vliv na materiální nebo duchovní blahobyt
jakékoliv společnosti, se stává předmětem, k němuž se pojí jistý rituální postoj a jestliže si
totemismus vybral přírodní druhy jako své symboly pak se tak stalo proto, že ještě předtím, než
se objevil totemismus, zaujala společnost k těmto druhům rituální postoje. Toto pojetí je blízké
pro Radcliff - Browna, který v závislosti na tom uvádí, že příroda je začleněna do sociálního
uspořádání, než aby platilo, že je mu podřízena.

4. 3. Atavismus - zvěroměna

Pohnutky pro výtvarné zpracování motivu zvířete, které mě dovedlo k vytvořením objektu
lidské zvědomeny, v němž je ukázáno, že v každém člověku je skryté zvíře a že snad každé zvíře
má svou lidskou tvář, jsem částečně popsala v předcházejících řádcích. Fotografie pak
zpodobňují toto rozhraní člověka a zvířete, které je obezřeno jistým tajemstvím. Na tomto místě
se dostávám ke zpracování převtělení člověka ve vlkodlaka, přičemž právě toto zformování je
třeba hledat v atavismu a zvířecí symbolice.
Tato druhá figura vlkodlaka již znázorňuje zvířecího dvojníka lidské přeměny. Změna
člověka ve zvíře doprovází lidstvo odnepaměti a i v předešlých kapitolách jsem se tohoto tématu
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několikrát dotkla. Významy obou figur se vzájemně doplňují, nelze oddělit jednu od druhé,
přičemž obě navazují a vracejí se, ať už svým obsahem, formou nebo způsobem zpracování,
k původu všech lidí - ke zvířeti. Nyní je ale čas vysvětlit právě výběr vlka - vlkodlaka jako
reprezentanta zvířecí říše.
Od pravěku, přes starověk a středověk se dá najít bezpočet vyprávění o změnách podoby.
Mnohé přírodní národy tuto tendenci dokonce mají ještě dnes. Jen málokdy jde ale o přímou
genetickou souvislost, typologie však zůstává stejná, z čehož lze soudit: „ ...že jejich společným
zdrojem byla táž víra či pověra." (LECOUTEUX, 1998, s. 105)
Tato víra spočívá v systému myšlení, který je typický pro lidi primitivní a v zákonitosti, že
jakmile něčemu nerozumím, spadá to do oblasti nadpřirozeného řádu. Mnohé pověry proto
přežívaly a přežívají tisíce let poté, co vznikly a ztotožňují se s nimi i vyspělejší civilizace, i
když už jim nemusí přikládat onen význam. Základem této víry, která vznikla v době
prehistorické, je teze, že každý člověk má svého dvojníka, jenž má schopnost oddělit se od těla
buď ve spánku či v transu, jak jsem již popisovala v kapitole věnující se šamanismu. Tohoto
stavu jde docílit i záměrně pomocí různých kouzel, zarikávání a rituálů. Schopnost rozdvojování
tedy lidé zdědili od svých předků, převzali dědičně přenosné nadání. Z příběhů ale vyplývá, že
zvířecí formu přebírá dvojník a tělo samotné leží někde schoulenou, přičemž se na něm projeví
veškerá zranění, která se týkají jeho dvojníka.
,Homo homini lupus' (tj.

člověk člověku vlkem)

- tato věta se stala charakteristickou pro

T.

Hobbse, který tak připodobňoval lidské vztahy před vznikem státu, i když teze původně pochází
z Římské komedie od Plauta. Z. Veselovský se ale v knize Chováme se jako zvířata? (1992)
staví do opozice ktéto myšlence a hájí v podstatě nevinná zvířata, která se dle něj svým
způsobem života tolik podobají lidem. Jejich život je uskutečňován ve smečce - společně loví
(díky společnému lovu dokáží zabít kořist daleko větší než oni sami), starají se o svá mláďata a
uskutečňují sociální život.
Pohled na vlka jako zabijáka se zformoval především ve středověku, i když téměř nikdy
neměl mezi lidmi výsostní postavení. Snad jen v době pravěkých lovců byl lidmi uznáván jako
výborný lovec, i když se živil stejnou kořistí jako člověk a možná tato konkurence vydobyla
vlkům nelichotivou symboliku. S příchodem zemědělství a domestikací zvířat se tato šelma
dostala opravdu do nepřízně člověka, kterému vraždila jeho chovnou zvěř. Je ale možné, že to
mnohokrát nebyla práce vlků, ale samotného člověka, který tu a tam na pastvě zabil beránka či
jiné zvíře, nakrmil jím svou rodinu a vše svedl na nebohé zvíře. (VESELOVSKÝ, 1992, s. 134)
Důkazy běžných napadení lidí vlkem nejsou známy, ne alespoň více než od jiného zvířete, tudíž
tato tradice je logicky neopodstatněna.
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To ale nic nemění na symbolice vlka a jeho mytické síle. Ať už to byly či nebyly logické a
spravedlivé úsudy, vlk se vždy považoval za silné a nebezpečné zvíře. N. J. Saunders ve spise
Mýtická síla zvířat (1995) uvádí, že obraz vlka jako nenasytného dravce využívali šamani
primitivních loveckých společností právě proto, že si lidé povšimli jejich způsobu společného
lovu, který přináší úspěchy. Lidé se při rituálních obřadech s vlky částečně ztotožňovali, byli
posedlí jejich duší, často na sebe při lovu navlékali vlčí kůže pro zajištění úspěchu. Šamani při
magických obřadech používali různé masky, stejně tomu bylo i při "umělecké" tvorbě v
jeskyních a vlčí znaky patřily mezi jedny z nich. Vlk - neboli kojot (význam je stejný) má svou
symboliku i mezi indiánskými kulturami Mayů, Aztéků a Inků. Pro Aztéky byl symbolem války
díky své prohnanosti, stejná vlastnost u Mayů způsobovala špatnou pověst. Odmítali jej, protože
je příliš zbabělý na to, aby se postavil v otevřeném boji a kromě toho i jako ostatní zvířata
pojídající mršiny, platil za nečistého. Odkazoval ke smrti, rozpadu a tlení. (OWUSU, 2004, s.
243)
Pověsti o lidech-zvířatech existují po celém světě - např. 1 leopard'í a 'hyení' muž v Africe, či
'jaguáři' muži v oblasti Amazonky. V Evropě a většině Asie býval nejobávanějším zvířetem
právě vlk, legendy o vlkodlakovi dle Saunderse a jeho publikaci Mýtická síla zvířat (1995)
spadají do řecké Arkadie, kde byl vlků hojný počet. Dle legendy v této oblasti existovali
vyznavači kultu Dia Lykaia (vlčího Dia), kteří se jednou ročně scházeli a pojídali směs lidského
a zvířecího masa. Každý, kdo lidské maso pozřel, se změnil ve vlkodlaka. K této legendě mohlo
přispět několik faktorů, jedním z nich je i metabolická porucha zvaná porfyrie, která vyvolává
nadměrné ochlupení, stažení retních svalů, odhalení zubů a citlivost na sluneční světlo. V
kapitole o totemismu jsem popisovala jev, kdy se zvířata a mezi nimi také vlk, stávali rodovým
znamením a byla vzývána jako přírodní božstva.
I když nelze přesně dokázat původ legendy o vlkodlakovi a lykantropii, přežívala tato
symbolika mezi lidmi po mnohá staletí a strach z vlků stále přetrvává v oblastech, kde se nadále
loví. K masovému rozšíření legendy určitě přispěla hysterie, nevědomost a náboženská posedlost
- někdy šlo o znázorňování vlkodlaka jako člověka s vlčí hlavou a tlapami, nebo o vlka, který
chodí po zadních, či o neupravené "divoké muže ".
Ať už se legenda o lidech měnících se za určitých podmínek ve vlky zdá jakkoliv
nepravděpodobná, vybrala jsem právě ji pro výtvarné zpracování vztahu člověka a zvířete.
Nechci se zde rozepisovat o lykantropii - jejích různých podobách a projevech, jen jsem chtěla
poukázat na skutečnost, že vlk patřil a stále patří mezi silné mytické symboly, o něž se lidé
zajímají téměř po celém světě.
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4. 3. 1. Postup vlastní výtvarné práce

V předcházejícím textu jsem již vysvětlila východiska výtvarného zpracování tématu, nyní
ještě zbývá vyložit samotný postup tvorby a připodobnění výtvarných výsledků a způsobu práce
k urěitému uměleckému stylu či jednotlivému umělci.
Výchozím bodem pro zpracování výtvarné stránky tématu mi byli především sportovci, u
nichž mě inspiroval pohyb a gesta mnohdy zvířeti podobná-začala jsem tedy s přípravnými
kresbami lidských figur (Obr. 52, 53, 54, 55, 56, 57). Poté jsem přešla k přípravným
prostorovým figurám z hlíny, u nichž jsem se snažila zachytit základní tvar a pohyb pro výsledný
objekt přeměny člověka ve zvíře (Obr 58, 59, 60, 61, 62).
Na přípravnou fázi jsem navázala samotnou tvorbou - nejdříve lidské postavy, u níž jsem
nechala kompaktní pouze jednu polovinu těla, do které jsem si připravila otvory pro budoucí
zapojení dalších materiálů (Obr. 63, 64.).
Po vypálení a přetření figury burelem jsem začala s přidáváním cizích materiálů, abych ji
připravila k přeměně a přiblížila zvířeti. Nejprve šlo ale o to, aby postava vůbec sama stála, proto
jsem s pomocí sletovala dva hřebíky, které vytvořily základní konstrukci druhé nohy a figuru
jsem přilepila ke keramické desce (Obr. 65).
Začala jsem do připravených otvorů zapojovat další materiály, které dotvářely celé tělo a
svým pojetím naznačují divokou stránku člověka. Jedná se především o různé dráty, hřebíky,
pletivo, textilní materiály aj. Téměř vždy o věci nalezené, používané a jinak opotřebované (Obr.
66, 67).
V poslední fázi jsem k figuře začala připojovat přírodní materiály - kožešinu a dřevěné
větvičky a kůru (Obr. 68, 69, 70, 71), abych ji více přiblížila ke zvířeti, se kterým pak tvoří
přirozenější přechod.
Způsob, kterým se figura proměňuje ve vlkodlaka je divoký, nebezpečný a tajemný, jako
zvíře samo (Obr. 73, 74, 75).
Druhou zvířecí figuru jsem taktéž začala tvarovat z hlíny (Obr. 76, 77, 78), avšak je občasně
perforovaná po celém povrchu (Obr. 79), tudíž cizí materiály jsou do ní zapojovány souběžně ve
všech částech těla (Obr. 80, 81, 82).
Opět zde používám jak industriální materiály (hřebíky, dráty, pletivo), abych figuru uvedla do
spojitosti s člověkem, tak i materiály přírodní (kožešinu), které jsou jí vlastní (Obr. 96, 97. 98,
99).
Tento objekt je pokračováním přeměny člověka, avšak forma i použité materiály ji nedovolují
se od člověka plně odpoutat a taktéž vyjadřují zvířeti vlastní divokost, nebezpečnost a tajemnost.
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Spojení obou figur evokuje pocit "zvířete v nás". Zvířete, které chce vyskočit ven, prodrásat
se na povrch, ale cosi mu brání, proto trpí stejně jako člověk sám (Obr. 100).
Sada fotografií reaguje na úzký vztah člověka a zvířete a především tajemství, které i dnes
přechod od zvířete k člověku halí nevysvětlitelnými či nepochopitelnými jevy.
Na základní tvar figur z hlíny jsou přidávány další materiály tak, aby obsah objektů nebyl
zcela zřejmý. Následně jsou tyto figurky fotografovány a to černobíle a s neúplnou ostrostí, aby
byl pocit tajemna ještě zdůrazněn. Jsou tedy přesně tím rozhraním mezi oběma tvory - někdy
spíše s lidskými znaky, jindy se zvířecími, ale vždy s určitým tajemstvím a nejistotou, která
stránka figury je silnější - stejně jako tomu někdy bývá i ve skutečnosti (Obr. 86, 87, 88, 89, 90,
91,92,93,94, 95).

4. 3. 2. Umělec František Skála ve srovnání

František Skála je jedinečným českým moderním umělcem (zároveň tanečník a hudebník) a
pravděpodobně i v zahraničí bychom těžko hledali nějakého konkurenta. Jeho tvorba je velmi
různorodá - od monumentálních objektů přes malbu, instalaci až po fotografii, grafiku a
ilustraci. Celým jeho dílem prostupuje radost z tvorby, originalita, tajemství, erotika, hravost,
makabróznost a lehkost, jak Skálovu práci popsal ředitel galerie Rudolfinum Petr Nedoma.
(VOLF, 2005, s. 6) Inspirace pro svou tvorbu čerpá výhradně ze svých zdrojů, má schopnost
vidět věci jiným než běžným způsobem a snaží se ukázat věci dosud nevídané.
Tento stručný úvod do Skálová díla by naznačoval velkou troufalost snažit se kjeho dílům
svou tvorbou připodobnit, přesto se pokusím vyzdvihnout základní styčné body ,naší' tvorby.
František Skála totiž dosáhl mistrovství ve skloubení různorodých materiálů a zároveň
řemeslném umění, k čemuž jistě přispělo jeho vyučení se řezbářem. Sám tento způsob tvorby
popsal jako velmi osvobozující proces, když říká, že: „...začal jsem dělat něco, co mi
způsobovalo nezřízenou radost...pamatuji si na ten očistný pocit, když jsem se v záchvatech
radostného šílenství vrhal na dřevo se sekyrou, kladivem a šroubovákem... " (VOLF, 2005, s. 10)
Nejprve šlo o kombinaci dřeva např. se sklem, plechem, umělou hmotou aj., a tak začaly
vznikat první objekty. V jeho díle se snoubí zároveň zodpovědnost i naprostá svoboda ve volbě
výrazových prostředků.
Ve své práci jsem se také nechávala intuitivně řídit vytvářenými objekty, ve kterých jsem
kombinovala nejrůznější materiály (hlína, železo, umělé materiály, kožešina, dřevo aj.) se
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snahou o zachování jejich citlivosti. Materiálově ani formou nesvázaná tvorba je vskutku velmi
osvěžující a samotný proces vzniku byl pro mě v určitých momentech důležitější než výsledek.
Většinu použitých materiálů, se kterými jsem při své tvorbě pracovala, jsem si přinesla ze
sběren, starých dílen a jiných odpadových ploch - některé byly přímo vytaženy z kontejnerů.
František Skála také často pracuje s nalezenými materiály. Nerad plýtvá a navíc uvádí, že pokud
neinvestuje, svobodněji se rozhoduje. Já sama nalezený materiál oceňuji zejména díky
přidanému rozměru jeho historie a tajemství, které mu dodává výraznou atmosféru. Zrezivělý
hřebík v sobě nese určitě větší příběh než ten zcela nový. František Skála tento jev popisuje
slovy: „ ...preferuju starý materiál obohacený o čas v něm obsažený, ty věci mě oslovují a
najdou si mě, často se tomu musím bránit. " (VOLF, 2005, s. 11)
Asi nejvýznamnějším prvkem jeho tvorby je slovo ,tajemství, nepovažuje za důležité, aby
divák racionálně rozuměl jeho tvorbě, je přesvědčen, že v západním myšlení je racionality dost,
proto často vytváří věci nepojmenovatelné. S tímto přístupem lze v mé práci srovnat zejména
soubor fotografií objektů - figur, jež v sobě skrývají několik tváří, nebo alespoň minimálně dvě člověka a zvíře a je jen na divákovi, která z poloh ho osloví, či zůstane-li někde uprostřed.
I u figur představující transformaci člověka ve zvíře jsem se k této tendenci snažila přiblížit, i
když jednotlivé figury už vystupují konkrétněji z toho důvodu, aby došly k mé představě vztahu
člověka a zvířete, tedy jeden s druhým, nikoliv proti sobě. Chtěla jsem tímto propojením dvou
figur navázat na úzký vztah člověka a zvířete, na vztah, který člověka provází po celý jeho vývoj
a podtrhnout divokou složku v nás, kterou nelze zcela popřít.
František Skála říká: „Hledám umění, ve kterém je vášeň a které je děláno s láskou. " (VOLF,
2005, s. 17) Stejně tak vzniklo i mé dílo.
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5. Pedagogické zpracování tématu

5.1. Vymezení obsahů a cílů

Pedagogická část je koncipována pro skupinu dospívajících, cca pro věkovou skupinu 1 5 - 1 7
let, a to z několika důvodů. Ještě než je uvedu, chtěla bych dodat, že stejně tak dobře by se tato
výtvarně - dramatická řada dala uplatnit i na skupinu starší, v podstatě horní věkovou hranicí
téměř neomezenou. Následujících 6 úkolů, většinou kombinujících výtvarnou stránku
s dramatickou, je obsahově a významově vytvořených dle teze, uvedené v kapitole o chování
zvířat a to, že jistá dávka agresivity je k životu ve společnosti nutná, a proto by se neměla
potlačovat.
To ale neznamená, že by tyto úkoly byly zaměřeny na rozvíjení agresivity, spíše na její mírné
a postupné uvolňování. Často nejde ani o agresivitu v pravém slova smyslu, ale o spontánní
projevy, dynamiku osobnosti, skryté a potlačované chování a průchod emocí. Všechny úkoly s
jejich projevy by měli účastníky přiblížit k životům pravěkého člověka a ještě k ranějšímu
předku - zvířeti, nejen z hlediska projevů, ale i symboliky, která měla pro člověka v raném
stupni (nejen) vývoje velký význam.
Hlavním cílem, který v této části sleduji, je svobodné vyjádření se, bez neustálé kontroly,
kterou život v současné společnosti přináší a znamená pro lidi hromadění stresu a emocí, což má
mnohdy hrozivější důsledky, než občasné svobodné projevení sebe sama. Z tohoto cíle plyne i
daná věková skupina, dospívající člověk má v sobě jistě daleko více zábran, většinou ještě neumí
stát a jednat sám za sebe a svými názory, ale velmi mu záleží na mínění ostatních. Z tohoto
důvodu by se plnění některých části úkolů mohlo jevit pro ně obtížné, ale na druhou stranu,
povede - li se, o to větší přinese užitek.
Tyto problémy se pokusím zmírnit hierarchickým řazením jednotlivých úkolů tak, aby daná
skupina měla možnost se sžít a postupně se zbavovat zábran. Projekt je myšlen spíše jako náplň
letních či zimních kurzů, třídních výletů a jiných akcí, kde spolu skupina stráví min. 5 dní v kuse
- a to nejen kvůli časové náročnosti úkolů, ale i kvůli zajištění vhodné atmosféry a neformálního
chování, které je na půdě školy obtížněji realizovatelné.
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5.2. Výtvarně - dramatická řada

1. Zvěroměna

Úvodním úkolem je jeden z hlavních obsahů mé práce, a to, částečná identifikace se zvířetem,
která člověka doprovází odedávna. Ať už to bylo převtělování, přejímání znaků, částečná či
úplná identifikace, či jen označení skupiny dle některého zvířete, je zřejmé, že zvíře v sobě nese
charakteristiky, které člověka fascinují, a proto se s ním zpodobňuje.

Přidaná hodnota
Účastníci se zamyslí nad svou vlastní osobou - jak vnímají sebe sama. Zvířecí vlastnosti a
jejich podoba jim pomůže vyjádřit vlastní pocity a především pojmenovat je — a to výtvarně, což
je jistě v tomto případě přijatelnější způsob než např. skupinová diskuze. Pokud se člověk naučí
své vnitřní pocity pojmenovat či je k něčemu dokáže připodobnit, může s nimi následně lépe
pracovat, je-li to třeba.

Téma - námět
Zvíře je široké téma, proto je námět zaměřen na zvíře v nás, na zvíře, které nám může být
podobné, nese naše charakteristiky a my se s ním můžeme částečně ztotožnit. Vždyť taková
představa vládne i u přírodních národů a jejich pojmenovávání vlastních skupin dle určitých
zvířat právě díky jejím charakteristikám. Nikdy nešlo o negativní vlastnosti, ale ty, na něž mohla
být skupina pyšná a ty, jimž se chtěla vyrovnat, touto tendencí by měla být motivována i
skupina.

Výtvarný problém

Účastníci se budou potýkat se zažitými charakteristikami zvířat, s předsudky, které se s
jednotlivými druhy spojují a mohou mít tedy problém je aplikovat na vlastní osobu. Proto by i
atmosféra měla být uvolněná, aby se účastníci nebáli projevit své skutečné pocity. Jistě pro ně
bude ze začátku překážkou, jak ony vlastnosti výtvarně vyjádřit, k tomu ale slouží připodobnění
ke zvířeti, které nese konkrétnější podobu, zároveň ale dává prostor ke kreativitě, protože lze
využít různých kombinací a ne - realistických zobrazení.

Motivace
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Na podlaze leží dvě kupičky s obrázky. Na jedné jsou různé typy buď zvířecích hlav, nebo
zvířecích těl. Na druhé straně je stejný počet rozstřižených obrázků lidských těl a hlav. Účastníci
mají vždy skloubit jeden a jeden obrázek z každé kupičky tak, aby charakterizoval je samé. Když
mají obrázky vybrány, slepí je na větším čistém papíře, který je umístěn uprostřed místnosti. Tím
vznikne koláž členů skupiny - jejich vlastních pocitů o sobě samých, tedy nastavení zrcadla.
Účastníci si mohou složit i více než jeden obrázek.

Úkol
Úkol spočívá v promyšlení si svých tri dobrých, či neutrálních základních vlastností, které si
účastníci napíší na papír (k ulehčení slouží motivační část) a na základě těchto vlastností vytvoří
objekt z hlíny, který v sobě bude kombinovat člověka - je samé s určitým zvířetem, které v sobě
nese vlastnosti, jež mají napsány na papírku. Druhů zvířat může být v jednom objektu více a
změna výběru zvířete z motivační části je přirozená.
Po skončení tvorby všech účastníků se všichni posadí do kruhu a jednotlivé objekty si velmi
stručně představí - o jaké jde zvíře a jeho hlavní charakteristika. Poslední částí úkoluje najít si
svého vhodného zvířecího partnera (skupiny max. po třech) a postavit objekty do vzájemného
vztahu - napsat na papírek název tohoto sousoší a položit je před ně. Pak už jen účastníci chodí
mezi objekty jako na výstavě a prohlíží si vystavené artefakty.

Technika - materiál
Keramická hlína, či jiným modelovací materiál, modelářské špachtle a další nástroje.

Vazba na výtvarnou kulturu
Dadaismus - koláž, M. Ernst „The barbarians" (1937) (Obr. 30); F. Skála „Společnost"
(1992) (Obr. 31), „Hlavy duchů" (1992) (Obr. 32)

2. Kolormáz

Přidaná hodnota
Tento úkol přináší možnost vyjádřit se velmi spontánně a bezprostředně, vybít svoji energii a
zároveň dává prostor pro výraznou skupinovou interakci. Úkol také účastníkům přibližuje
pravidla akční malby, které si vyzkouší na vlastní kůži. Pracuje se skupinovou dynamikou a
kolektivními vztahy, tudíž je z výsledku možno vyvodit atmosféru celé skupiny. Každý má v
rámci celku možnost vlastního kreativního vyjádření, ale protože jde o skupinovou tvorbu,
zároveň se účastníci musí nějakým způsobem zkoordinovat.
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V druhé části se účastníci učí všímat si detailů v na první pohled téměř nerozlišeném celku a
tuto zkušenost si přenášejí dále. Je podněcována jejich fantazie a citlivost při pojmenovávání
jednotlivých abstraktních miniatur.

Téma - Námět
Tento úkol je zaměřen na práci s barevnou škálou, bez určitého námětu. Jde jen o rozvržení
barev na papíře a doplňování vzniklých náhodných či úmyslných tvarů. Práce s barvou je
pojímána akčně, k čemuž pomáhá používání jen vlastního těla - rukou a nohou, které dílu dávají
specifický ráz. V druhé části jde o výběr určitého detailu, který jedince oslovuje esteticky.

Vvtvarnv problém
Protože pracuje vždy celá skupina dohromady, jednotliví členové se mohou cítit ohroženi,
odstrčeni, či neví, jak se do práce zapojit. Je jen na skupině, jak se k těmto problémům postaví a
celou akci si zorganizuje. Účastníci se mohou potýkat s nemožností přesně řídit vlastní výsledek
výtvarné činnosti a hlídat si své „teritorium", tedy část papíru, kde sami začnou s malbou. Tento
úkol přináší ne úplně typickou práci s malbou - tedy energickou tvorbu pomocí rukou a nohou a
nutnost používání velkorysých tahů vzhledem k velikosti papíru, s čímž se mohou někteří
jednotlivci zvyklí pracovat pouze na vlastním malé ploše hůře vyrovnávat.

Motivace
Účastníci se volně pohybují po místnosti na hudbu předem připravenou vedoucím, která
postupně nabírá na dynamice. Všichni si představují, že jsou ,sopka' a jednají podle instrukcí,
které jim dává vedoucí. Snaží se dané pokyny vyjádřit pohybem, přičemž nestojí na místě, ale
pohybují se. Vedoucí vypráví příběh o sopce, která je nejdříve klidná, občas se slabě otřese,
otřesy jsou čím dál silnější a delší až se třese pořád, jde zní horká pára, její povrch praská až se
vytvářej ítrhliny, vydává velký hluk, načež celá poskočí a vybuchne, tryská z ní horká láva, která
se valí dolů - teče rychle a bublá až ztuhne...
Účastníci se pohybují volně, mohou vytvářet různě velké skupinky.

Motivace II
Vedoucí vypráví příběh o dvou bratrech - starší byl velmi silný, vše zvládl a s ničím neměl
problém, mladší byl menší, slabší a méně šikovný, proto se mu jeho bratr vždy smál a často se s
ním pral, protože vždy vyhrál. Nejdřív maminka vypravila do světa staršího bratra - vrátil se
brzy a vyprávěl, že nic zajímavého ve světě neviděl, vše bylo stejné, proto ten svět jen rychle
proběhl a s lidmi, které potkal, se nebavil. Druhý bratr byl ve světě dlouho - po návratu byl plný

45
dojmů, protože mnoho zažil. Jeho cesta totiž nebyla tak jednoduchá jako staršího bratra, proto
měl možnost vše si dobře prohlédnout, objevit, co by při snadném a rychlém pochodu neviděl a
obdivovat všechny krásy světa.
Vedoucí vypráví volnou parafrázi na tento příběh s dalšími detaily a na konci účastníkům
nabídne, že nyní mají možnost, stát se mladším bratrem a objevit krásy světa, které jsou ve světě
skryté.

Úkol
Úkolem je v první části vyplnit připravený velký kus papíru barvami přichystanými
rovnoměrně po obvodu papíru. Účastníci mají vyplnit celý prostor, aby nezůstalo žádné místo
bílé jakýmkoliv způsobem i jakýmikoliv tvary a barvami. Papír mohou postupně obcházet, barvy
jsou nachystány ve velkých otevřených tubách, tudíž každý má možnost jakoukoliv si vybrat a
opět ji vrátit na původní místo. Až je celý papír zaplněný a účastníci již nechtějí žádné barvy
nikam přidávat, nechá se papír zaschnout a pokračuje se druhou částí po několika hodinách, nebo
druhý den.
Před druhou částí úkolu vedoucí vypráví motivační příběh popsaný jako Motivace II. Druhá
část začíná připravením si pohyblivého rámečku z papíru (dva pásky do tvaru písmene L, jejichž
složením a posouváním vznikají různě velké obdélníky a čtverce).
Úkol spočívá k přikládání rámečků na velkou plochu papíru a hledání zajímavých detailů, je
možné udělat si rámečků více. Až má každý účastník přiložený na papíře alespoň jeden rámeček,
je možné jej na papír přilepit a poté vystřihnout, čímž vznikne obrázek v rámečku. Účastníci jej
podle své fantazie pojmenují a název napíši na některý z okrajů. Výsledné obrázky potom
připevní kolíčkem na vedoucím připravenou šňůru nataženou například mezi stromy.
Po skončení všech se koná hromadná prohlídka výstavy, přičemž vedoucí komentuje
jednotlivé obrázky a ptá se, proč byl zvolen ten konkrétní název a jsou-li i jiné možnosti aj.

Technika - materiál
Balicí papír, rozměry dle počtu účastníků - např. pro 15 lidí papír cca 3 x 1 m. Akrylové
barvy ve velkých tubách, nůžky, lepidlo.
v ^ b a na výtvarnou kulturu
Expresionismus: V. Kandinsky „Improvizace Klamm" (1914) (Obr. 33); Akční malba: W.
Kooning „Artist rights asociation" (1957) (Obr. 34), J. Pollock „Number 18" (1950) (Obr. 35),
„Convergence" (1952) (Obr. 36)
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3. Probuď svého tygra

Jeden z problémů civilizovaného člověka je jeho rozporuplnost se starým a novým řádem.
Tluče se v něm příroda, z níž vzešel a technická kulturní civilizace, v níž žije a musí se jí
přizpůsobovat. Člověk neměl na vybranou, vývoj rozhodl za něj, můžeme se jen dohadovat, zdali je to správně, či naopak. Tato otázka ale není nyní podstatná, zaměření tohoto úkolu na ní
nestojí.

Přidaná hodnota
Význam úkolu spočívá v uvědomění si rozdílů s oním primitivním člověkem, hledání
podobností, jejich odkrývání a identifikování se s nimi. Půjde zde o spontánní projev našeho
skrytého já (možná o něm víme, ale potlačujeme jej, nebo si jím nejsme úplně jisti, či se s ním
neumíme vyrovnat) a jeho prezentaci v určité společnosti. Jde o hru, jež může ovlivnit realitu.
Jde o nás samé, naši svobodu a možnost projevit se - v tomto případě výtvarně, dramaticky a
ústně. Nejde o výsledek, ale o proces, je to hra, která nemá pevná pravidla.

Téma -námět
Tématem tohoto úkolu je odhalení našeho původu pomocí zvířete - tygra. Námět tygra je
zvolen záměrně pro jeho podstatu šelmy. Každý z nás v sobě toho svého ,tygra1 nosí a ten jako
pravá šelma občas zaútočí a vyskočí ven. Toto zvíře navíc nese vlastnosti, jež mohou být dobré i
zlé - j e nebezpečný, agresivní, impulzivní, hravý, odvážný, přítulný....
Stejně jako on, ani lidé nejsou jen černí nebo bílí, každý z nás se v něm může najít, zároveň je
to výborný představitel oné divokosti, o které v celé práci mluvím.

Výtvarný problém

Účastníci musí s pomocí své představivosti, fantazie, kreativity, v některých případech možná
i určité automatické kresby/malby zobrazit svého tygra. Jde o zjednodušení lidských vlastností a
projevů do jisté formy pohybu - ať už v prostoru či na papíře. Musí se poprat se širokou škálou
možností a vybrat z nich tu, se kterou by se mohli identifikovat. To samé platí i o barvě, není
lhostejné, jaký výrazový prostředek použijí, měli by si být vědomi důvodů, které je k tomu vedli.
Obě části úkolu navíc z části odkrývají naší intimitu, která může vést k osvobození. Je tedy
třeba překonat sám sebe, jako pravá šelma se nebát, ale přesto (a to je velmi důležité) znát své
m o ž n o s t i a hranice vlastní osobnosti,
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Motivace
K oběma částem úkolů poslouží četba úryvku z knihy - Saroyan, W. Tracyho tygr:
„...Thomas Tracy přišel na návštěvu k Luthyovým do Far Rockaway jednoho nedělního
odpoledne.

Tygr byl cestou k Luthyovým napjatý, jak se nemohl dočkat, až se zase uvidí s

Lauřinou tygřicí, a jakmile se s Tracym ocitli v domě, začaly se dít kromobyčejné věci. Tracy si
všiml Lauřiny matky Violy, a Viola si zase všimla Tracyho. Na tomhle vzájemném povšimnutí
nebylo nic náhodného. Bylo pochopitelné, že si Tracy všimne Violy, protože toho na ní bylo
spousta, čeho si nebylo možné nevšimnout. Byla jako Laura, lety nepřibrala, ale byla
prohnanější tím, jak se pořád tvářila nevinně.
Laura si povšimla téhle výměny pohledů mezi Tracym a svou matkou, potom si všiml její otec.
Ten si všiml, že v kostele přes ulici je nějaký rozruch. Viola ho poslala pro zmrzlinu, pro kterou
šel rád, protože kostel byl při cestě a on do něj chtěl zaskočit a podívat se, co se to děje.
Tracy s tygrem zůstali o samotě s paní Luthyovou a čokoládovými bonbony. Tracy si vzal
bonbon pokaždé, když mu ho Viola nabídla, až jich měl nakonec šest, načež, aniž by mohl
vysvětlit proč, vstal a vzal si všechno.
Byl překvapen, že jeho souhlas nebyl nečekaný, ale spíše očekávaný. Stejně jako Glear před
ním popadl tu nevinnou ženu a vtiskl ji na tvář cosi, co se blížilo polibku. V jeho dechu byly cítit
zuby, všimla si paní Luthyová okamžitě. Tracy ustoupil stranou právě v čas, aby mohl projít tygr,
a ustoupil znovu, když se tygr vracel a hnal se jako fúrie. Potom podrobil teorii polibku další
zkoušce.
Právě uprostřed tohoto druhého pokusu se Laura Luthyová vrátila do pokoje. Tracy se snažil
předstírat, že to, co právě dělá, není to, na co to vypadá, ale nemohl přijít na nic, co by to jako
mohlo být místo toho.
Vedle Laury stála Lauřina tygřice a pohlížela na něj s úžasem a nenávistí. On se díval po
druhém tygrovi, ale ten byl pryč. Další den stál Tracy o polední přestávce před podnikem Otto
Seyfanga, s nadějí, že spatří Lauru Luthyovou, ta ale nepřišla. "

Úkol
V první části jde o dramatické ztvárnění tygra. Účastníci vytvoří kruh, mohou sedět na zemi
či stát, v průběhu střídat polohy. Akce probíhá za doprovodu hudby, která je postupně měněna,
evokuje různé styly - agresivní, milostný, hravý, smutný aj. V průběhu celé aktivity je dovoleno
vydávat pouze různé zvuky.
Celá „hra" spočívá v tom, že si každý pomocí očního kontaktu vybere partnera, přičemž oni
dva si musí v kruhu vyměnit svá místa - ovšem způsobem příhodným pro tygra, do kterého se
musí vžít a svého partnera si představuje jako kořist, partnera aj. K čemuž mu pomáhá daná
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hudba a energie celé skupiny. Při této činnosti je dovoleno vše, každý se může vyměnit
několikrát - s přibývajícími výměnami se stávají účastníci odvážnějšími.
Druhá část je zaměřena na výtvarné ztvárnění svého tygra. Každý může tento námět chápat
trochu jinak, tudíž vedoucí do práce příliš nezasahuje, nechává projevit kreativitu. Ke
spontaneitě napomáhá i uvolnění z první části. Účastníci tvoří v menších skupinách (4-5) a po
dokončení je úkolem si v této skupince ostatní tygry prohlédnout a následně, kdo chce, může jej
i představit - formou např. „ Můj tygr je většinou mírumilovný, když se mu něco ale nelíbí, nebojí
se vytáhnout drápky, to potom škrábe, kouše a trhá - většinou to ale netrvá dlouho

".

Pokud se účastníci v námětu nebudou orientovat, vedoucí je směřuje k myšlence: Jaký jsem
já, a co se na mě ostatním nelíbí. Jak mám chuť jednat, i když vím, že toto jednání je nevhodné?
Technika
Široký výběr materiálů - barvy, pastely, tuž, křídy, pastelky aj. Účastníci jsou upozorněni na
různé možnosti úpravy - destrukce, perforace, slepování aj.

Vazba na výtvarnou kulturu
Art brut: J. Dubuffet „Kráva se subtilním nosem" (1954) (Obr. 37), „Triumf and glory"
(1954) (Obr. 38), „D'hotel nuance ďabricot" (1947) (Obr. 39); Existencialismus: Fautrier „Tete
ďotage" (1944) (Obr. 40)

4. Panta Rhei

Životy pravěkých - přírodních národů byly velmi spjaty s magií, duchovnem a náboženskými
představami, které ovlivňovaly jejich každodenní životy. Pro každou oblast světa i různá časová
období mohou být charakteristické odlišné náboženské rity, jednotliví bohové a způsob jejich
uctívání. Vždy ale pro zjednodušení své víry a představy lidé používali symboliku, což dokládají
četné nálezy objektů výtvarného umění, ale i řemeslných nástrojů a dalších nezbytných věcí.
Přidaná hodnota
Účastníci si vyzkouší pracovat v přírodním prostředí s přírodními materiály, přizpůsobit
tvorbu daného objektu konkrétnímu prostoru a vhodně jej zakomponovat tak, aby byl jeho
součástí. Nebo určitý výsek krajiny vhodně přetvořit. Bude rozvíjena jejich citlivost a prostorová
představivost s uvědoměním si vlastních schopností a dovedností. V neposlední řadě popřemýšlí
o symbolech, o tom, co pro nás dnes znamenají, kde všude je můžeme nalézt a uvědomí si jejich
dnešní významovou nejednotnost.
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Téma - námět
Námětem je symbol spirály, která patří k nejstarším symbolům lidstva. Její významová náplň

je ale sporná, vyjadřuje např. něco vznikajícího, věčný návrat, význam života a smrti, věčný
pohyb. Téměř všechna archaická společenství vnímala čas jako cyklický, opakující se (pohyb
nebeských těles, střídání ročních dob...) Nejspíše proto se tak často objevuje motiv spirály v
umění přírodních národů i na nejizolovanějších částech země.

Výtvarný problém
V tomto úkolu jde o zobrazení našeho duchovna a představ pomocí tvaru a symboliky spirály.
Nejde zde oto, jak byla vnímána v minulosti, ale o to, čemu dáváme význam my sami. Co pro
nás tento tvar znamená a jak naši představu ukázat ostatním.
Je na každém, aby si ve spirále našel to své či něco docela nového a pokusil se tento nápad
zobrazit - a to v přírodě, protože právě spirála se zde tolikrát vyskytuje. Účastník by se měl v
tomto díle pokusit předat ostatním něco ze sebe (svého myšlení, nápadů, schopností).

Motivace
Účastníci dostanou pokyn zavřít své oči a nastavit rozevřenou dlaň. Vedoucí k nim postupně
jednotlivě přistupuje a kreslí jim svým prstem do dlaně symbol spirály. Nejdříve je nechá chvíli
přemýšlet každého o samotě, co jim bylo vůbec do dlaně nakresleno a poté, co tento symbol
znamená - co o něm vědí....
Poté se účastníci spojí do menších skupinek cca po čtyřech a prodiskutují svoje nápady a
představy, porovnávají je s myšlenkami ostatních. Jsou tyto myšlenky stejné, vidí někdo v tomto
symbolu něco ojedinělého? Závěrem vedoucí krátce nastíní význam této symboliky v historii a
ptá se, kde se s tímto tvarem můžeme setkat - v přírodě i ve městě.

Úkol
Účastníci vytvoří na jimi vybraném místě v přírodě objekt ve tvaru spirály. Snaží se přitom
předat ostatním svou představu a zároveň každý využije své individuality a pokusí se do svého
objektu zapojit něco ze sebe samého, aby ostatní měli možnost jeho dílo bez „podpisu"
identifikovat. Každý vymyslí pro svůj výtvor název a zakreslí jej do mapy oblasti, ve které se
tvořilo, tak, aby jej ostatní ve volném čase mohli nalézt a poznat se s ním. Účastníci jsou
upozorněni na to, aby pracoval každý sám, během tvorby se vzájemně nenavštěvovali a po
skončení své dílo ani nijak slovně neprezentovali.

Technika - materiál
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Přírodní materiály -

kameny, dřevo, květiny aj. Základní umělé materiály - provázek,

lepidlo, křídy aj.

Vazba na výtvarnou kulturu
Land art: Richard Long „Six stones circles" (1981) (Obr. 41), „Untitled - otisky rukou"
(2005) (Obr. 42), A. Goldsworthy „Colorful earth" (Obr. 43), Robert Smithson „Spirálové molo"
(1970) (Obr. 44)

5. Tanec masek

Předchůdci člověka - pravěcí lidé chápali svůj život ve spojení s přírodou a magií. Žádnému
jevu nepřikládali náhodný charakter, a proto věřili, že vše se dá ovlivnit. Jejich způsob myšlení
znamenal přijetí víry v duchy a nežitý svět, jež neoddělovali od každodenních problémů. Právě u
nich započala snaha pomocí magických úkonů ovlivňovat svou budoucí existenci, která
přetrvává dodnes nejen u přírodních národů, i když mnohdy už změnila svou původní podobu.
Maska v tomto procesu hraje nenahraditelnou roli.

Přidaná hodnota
Účastníci budou pracovat se svým vlastním tělem - pokusí se najít různé způsoby zakrytí a
zahalení lidské tváře. Ve druhé fázi si také na vlastní kůži vyzkouší účinek masek a během
jakéhosi,obřadního tance' budou přemýšlet o tom, co maska lidem přináší - jak se v masce cítí,
jak vnímají druhé, jak by prožívali stejnou činnost bez masky aj.

Téma - námět
Původ masek je starý jako samotná lidská kultura a možná ještě starší. Vždyť jeskynní malby
často vytvářeli lidé (šamani) v maskách tak, jak tyto výjevy známe právě z oněch skalních
maleb. Maska totiž představuje přechod a spojení s jiným světem - může mít lidské i zvířecí
rysy, často ale nepředstavuje ani jedny z nich. Význam masky spočívá v tajemství, kdo se za ní
skrývá. Tento fakt pomáhá lidem osvobodit se, lépe se vcítit a přijímat duchovní síly.
Vezmeme-li na sebe masku, přestáváme být světským člověkem a může dojít i ke změnám
vědomí. Maska mívá dvě tváře - jedná se o ztělesnění viditelného a neviditelného, v masce tedy
vždy určitou roli hraje osobnost člověka, jež je za ní skryta.

Výtvarný problém
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Účastníci se v tomto úkolu střetnou s pojetím sebe sama a zrcadlem, jež nám nastavují druzí.
Do vnímání vlastní osoby zapojí kromě zraku i hmat, pomocí něhož mohou objevit nové
významy. Jelikož má maska schopnost proměnit svého majitele v někoho jiného, skrýt jeho
pravou identitu, osvobodit ho od nastavených pravidel chování, budou se účastníci potýkat s
dvojí realitou - s žitou a se světem za maskou, který nabízí mnohé možnosti, dává účastníkům
pocit neviditelného a dovoluje svobodné jednání. Je jen na nich, nakolik tyto možnosti využijí.

Motivace
V místnosti je pomocí tlumeného osvětlení navozena příjemná atmosféra. Účastníci jsou
vyzváni, aby se sesedli do kruhu, v pohodlné poloze s volnýma rukama i nohama. Vedoucí
přejde doprostřed kruhu, také se usadí a ostatní vybídne, aby zavřeli oči a opakovali po něm
zvuky a rytmy, které uslyší. Udává jednoduché rytmy pomocí tleskání rukou, bouchání nohou,
luskáním aj. Nejdříve pomalu, načež může postupně zrychlovat.
Opakují se jednoduché variace, čímž postupně vzniká hudební doprovod navozující mírný
trans, podobný např. při afrických obřadech, kde se melodie z velké části opakuje. Zavřené oči
dodávají lepší možnost soustředění se na zvuk, navíc je jedinec uzavřen ve svém vlastním
prostoru, může se soustředit na sebe a vnímat vibrace, které tato hudba přináší.

Úkol
V první fázi účastníci vytvoří otisk svého vlastního obličeje do sádry či samo-tvrdnoucí hlíny
a udělají otvory pro oči, mohou i pro ústa. Při tvorbě probíhá diskuze o tom, jak se při motivační
části cítili, co jim činilo potíže a co naopak, jak vnímali druhé a zda-li měli chuť se pohybovat.
Účastníci tvoří masku - j e j í povrch, tvar a barvu s ohledem na dojmy, které z činnosti měli a
pod heslem: ,Mé uvnitř, venku'.
Po zaschnutí materiálu si nasadí masky, opět se seskupí do kruhu, tentokrát vestoje, vedoucí
pustí hudbu s ,africkými rytmy' (bubínky) a nejdříve nechá krátký čas na volný pohyb v rámci
zachování kruhu.
Postupně přidává jednoduché pohyby - na místě i v pohybu, které se opakují, stejně jako v
první části rytmy a účastníci podle něj vše napodobují, až vytvoří skupinový tanec, který se může
zrychlovat. Postupně je jim dávána větší volnost pohybu - vedoucí jde příkladem, až se účastníci
pohybují po celé místnosti.

Technika - materiál
Sádra, samo-tvrdnoucí hmota, špachtle, rydla, silná gumička, barvy na hlínu.
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Vazba na výtvarnou kulturu
Body art; Body painting: Tomas Ruller „Certain traces" (2004) (Obr. 45), Robert Griffing
„Logan's revenge" (2007) (Obr. 46); Performance: Yves Klein „Skok do prázdna" (1960) (Obr.
47)
6. Po čem toužím

Každý člověk si v sobě nosí určité touhy, o kterých ví, že se mu pravděpodobně nikdy
nesplní. Tyto touhy mohou být společensky nepřijatelné, lidé sami mají strach, jak by se v oné
situaci chovali, či jsou jednoduše neuskutečnitelné, protože jsou na hranici lidských možností.
Občas jsou ale překážkou jen pro nás samé - bojíme se, že by nás druzí odsoudili, ztratili
bychom respekt, lidé by si nás přestali vážit, nebo odporují naší morálce. Proto se neustále
hlídáme a sami si nastavujeme pravidla, co smíme a co nesmíme.

Přidaná hodnota
Účastníci si uvědomí, jaké to je nemít úplnou svobodu a jak málo k tomu stačí. Zjistí, že to
jsou často oni samotní a nikoli společnost, kdo se vlastními pravidly svazují. Vyzkouší si
výtvarné vyjádření vlastních pocitů a zároveň i pocit nesvobody v uměleckém vyjádření. Díky
částečné prezentaci svých vnitřních tužeb se uvolní, více se otevřou, dají průchod svým emocím,
čímž se upevní vztahy ve skupině a zjistí, že by na sebe samotné nemuseli být tak přísní.

Téma - námět
Námětem jsou naše vnitřní touhy v písemné i výtvarné podobě, tematicky zaměřené na
Touhy, které nikdy neuskutečníme, protože... Námět tedy dává možnost celé řadě témat, protože
každý z nás má naprosto jiné představy o svých touhách.

Výtvarný problém
Účastníci budou postaveni do konfrontace vlastní svobody a svobody druhých. Vyzkouší si
vcítit se do druhého a přizpůsobit se mu, zároveň ale i prosadit své vlastní nápady a potřeby.
Práce je zaměřena na převedení konkrétních významů a symbolů v abstrakci, na umění
pojmenovat své představy a výtvarně vyjádřit pocity, jež nám samým činí problémy.
Motivace
Na zemi je rozložen velký kus papíru, aby se všichni účastníci mohli rozprostřít po jeho
obvodu a měli dostatek místa. Následně jsou vyzváni, aby bez vzájemné komunikace, každý
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svou barvou, psali na papír veškeré své vnitřní tužby a přání (nikoli životní cíle), ať už
momentální nebo dlouhodobější s ohledem na to: „ Co bych chtěl udělat, ale nikdy to neudělám. "
Vše probíhá v uvolněné atmosféře, hraje veselejší hudba, účastníci se mohou volně pohybovat
a jednotlivé věty či samostatná slova psát do různých částí papírů - přes sebe, či reagovat na
nápisy ostatních - ne ale komentáři, jen doplněním vlastní touhy. Záleží na aktivitě účastníků,
maximální doba této části je cca 15 min.

Úkol
Po úvodní části se účastníci rozsadí volně po místnosti, hudba se ztiší a vymění za klidnější
styl. Vedoucí následně řídí jejich činnost - nejdříve se nádechy a výdechy zklidní, účastníci
zavřou oči a vedoucí jim pokládá otázky, na něž nechce znát jejich odpovědi, každý odpovídá
sám sobě v duchu. Jde o otázky typu: „ Proč máte pocit, že si touhy nemůžete splnit, kdo nebo co
vám brání, vadí vám to, co byste museli udělat, abyste šije mohli splnit, jaký by to mělo dopad na vás i na ostatní, co byste si mysleli o člověku, který by některou z vašich tužeb uskutečnil? "
Výtvarný úkol spočívá v zaznamenání proběhlých pocitů na papír, ale tím způsobem, že
všichni utvoří dvojice a mají k dispozici jen jeden štětec a paletu barev. Oba mají ruku stále na
štětci, dívají se jen na papír, ne na sebe a nemluví spolu. Každý se snaží zobrazit své vlastní
pocity a své touhy.
Když má dvojice pocit, že je vše hotovo, položí štětec, posadí se a počká na ostatní. Po
skončení všech párů jsou výtvory dány vedle sebe a následuje reflexe výtvarné části - každý
poví, jak se mu pracovalo a zdali se mu podařilo zobrazit to, co chtěl, jaké pro něj bylo nemoci
se pohybovat úplně svobodně, jaké mu to přinášelo pocity aj.

Technika - materiál
K úkolu postačí základní materiály jako velká čtvrtka (A2 nejlépe) a temperové barvy.
Vazba na výtvarnou kulturu
Informel; Gestická abstraktní malba: Wols „Modrý fantom"(1951) (Obr. 48), „Bleue
optimiste" (1951) (Obr. 49), Hartung „Composition" (Obr. 50), S. Francis „Foot print" (1960)
(Obr. 51)
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Závěr

V celé práci mluvím o úzkém vztahu člověka a zvířete, avšak nechtěla bych, aby došlo
k nedorozumění a nesprávnému vyložení těchto tezí, že se snad snažím zvířata přehnaně
polidšťovat či lidský druh natolik odlidštit, až se stane zvířetem. Opravdu ale nechci vyzdvihovat
člověka nad vše ostatní, odříznout jej od jeho původu, jak tomu v minulosti mnohdy bylo a učinit
zněj: „...rod téměř andělský." (BENEŠ, 1994, s. 13) Člověk svým myšlením, komunikací,
učením se a jednání dalece překračuje své zvířecí předky, tento fakt nelze popřít, ale bylo by
opravdu zvláštní, kdyby se jen kvůli tomu měl cítit jako král přírody, protože si informace k
rozvinutí se v plnohodnotnou osobnost nese ve svých genech. Jako jakýkoliv jiný živočich se
svými vnitřními možnostmi přizpůsobuje vnějším podmínkám.
Podobný fyzický vzhled, sociální jednání, mýtické přirovnávání lidí ke zvířeti a využívání
jejich síly k různým účelům mě dovedlo k myšlence zrealizovat tento jev prostřednictvím
objektů člověka, zvířete či tvorů na jejich hranici. Pedagogická řada reaguje na problematiku
zvířete v nás. Úkoly účastníky přiblíží nejen k jejich původu, ale částečně i ke zvířecímu chování
vlastní člověku, za nějž by se tudíž neměl nikdo stydět, ale spíše seje naučit korigovat a mít jej
pod kontrolou, k čemuž lidem slouží velký, složitý a vysoce výkonný mozek.
Popsala jsem instinkty, které zvířeti brání v cíleném a kontrolovaném jednání, člověk se ale
mnohdy nad přírodu povyšuje právě kvůli svému mozku, právě proto jeho chování nelze tak
snadno omluvit jako např. jednání vlka, který zakousne slepici, jenž právě zahřívá svá vajíčka.
Mnozí lidé se cítí daleko sofistikovaněji než zvířata, ale svým jednáním dokazují pravý opak,
což mě přivádí k nejasné odpovědi na otázku - kdo z nás je primitivnější? I toto byl jeden z cílů
pedagogické části - možná je to příliš idealistický pohled a vyzní paradoxně k tomu, co zde
v celé práci tvrdím, ale přesto doufám, že tento výtvarně - dramatický celek přivede své
účastníky ke konečnému zhodnocení: „Jsem člověk ne zvíře a podle toho jednám... "
Ve své práci Člověk (1994) J. Beneš uvádí, že většina antropologů se shoduje na tom, že
ačkoliv má kultura hluboké biologické kořeny, je výlučně lidským výtvorem. Kultura umožňuje
nabytí, uložení a výměnu informací v jedné generaci a i přenos na jinou generaci. Kulturní
návyky velmi ovlivňovaly a samozřejmě stále ovlivňují životy lidí, proto jsem se zde snažila
přiblížit umělecké počátky pravěkého člověka, které daly vznik i magickým obřadům, víře,
náboženství a vůbec symbolice výtvarného umění.
Závěrem, snad trochu nadneseně, ale přesto, bych ráda shrnula myšlenku, která mě při psaní
doprovázela, a to, že ,zvíře stálo nejen na počátku fyziologického vývoje člověka, ale i jeho
kulturního a psychického rozvoje, je to pra - matka lidského druhu a jen ona a její výchova
přispěla k přeměně zvířete v člověka
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