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PUTTING CHOPIN AND REZ TOGETHER:    

MULTICULTURAL              FEATURES IN TOMSON HIGHWAY‘S WORK 

 

Tomson Highway je v Kanadě už proslulý originální umělecký zjev, který svým dílem 

přesvědčivě dokládá užitečnost a oprávněnost toho, co představuje pojem 

multikulturalismus, kterým Kanada přispěla k současnému obrazu světové kultury (a který 

je nyní z různých směrů především společenskopoliticky stále častěji napadán). 

Konfrontace odlišných kultur, která je charakteristická pro vývoj těch zemí, jež hluboce 

poznamenal kolonialismus, vedla často ke krvavým střetům, jejichž důsledky dosud v 

různých částech světa často negativně poznamenávají místní společenskopolitickou 

situaci. Srážka dvou odlišných hluboce zakotvených kulturních tradic však může přinášet i 

výsledky jednoznačně pozitivní. V Kanadě jsou přesvědčivě zřetelné v různých 

uměleckých oblastech – ve výtvarném umění, v literárních projevech, v hudbě, v tanečním 

umění; tam všude umožňují moderní způsoby komunikace obohacující vzájemnou 

výměnu kulturních hodnot a tvůrčích postupů, která – byť může následně vést k produkci 

v podstatě hybridní, „nečisté“ – zásadně obohacuje obě strany konfrontace. Třeba právě 

vysoce erudovaný indiánský umělec Highway napájí svoje „tradiční“ dispozice v oblasti 

literární, dramatické a hudební z rozsáhlých kontaktů s evropskou kulturní produkcí 

inspirativními impulzy, které jeho tvorbu originálně obohacují a inovují, aniž potlačují její 

„původní“ zdroje. Právě tuto užitečnou „hybriditu“ diplomantka zdařilým způsobem 

popisuje a definuje z nadhledu multikulturalismu. Jednu z kapitol věnuje – zcela 

oprávněně – klíčové postavě indiánské mytologie Tricksterovi. (U ní mě vždycky 

fascinovaly prvky fantaskní absurdity, která je velmi blízká moderní „absurditě“ evropské 

kulturní avantgardy dvacátého století. I Highwayův jinak velmi „exotický“ Trickster mi 

připadá v tomto smyslu až „evropsky“ moderní.)  

Předností práce Jany Marešové je nesporně její „podvojnost“, daná zájmem o 

problematiku (a Highwayovu tvorbu) jak literární, tak hudební. Její interpretaci vlivu 

evropské hudební tradice na Highwayovu hudbu pokládám za velmi zajímavou a poučnou. 

Práce Jany Marešové obsahově i formálně plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

magisterské diplomky, takže ji rád doporučuji k obhajobě a vzhledem k jejím nesporným 

kvalitám ji předběžně hodnotím jako  v ý b o r n o u. 
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