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Spišáková, Veronika, Obraz indiána v příbězích jejich zajatců (Mary Jemisonové a Johna 
Tannera). UK FHS Praha, 2011, 66 stran.

Bakalářská práce Veroniky Spišákové se zabývá komparací obrazu Indiánů (v protikladu 
k autorce se držím spíše psaní velkého písmena, nicméně přípustné jsou obě varianty), 
zachycených ve dvou příbězích Evropanů, kteří se v jisté době dostali do indiánského zajetí –
Mary Jemisonové a Johna Tannera. Práci lze žánrově charakterizovat jako mix etnografie, 
antropologie, textové analýzy (literárních příběhů ze zajetí, z nichž má český čtenář 
k dispozici vedle Tannerova života, vydaného nakladatelstvím Orbis v roce 1959, zejména 
známý příběh Heleny Valerové sepsaný italským etnografem E. Bioccou) a sémiotiky (viz 
např. tři roviny vztahu k druhému podle T. Todorova v jeho práci Dobytí Ameriky.). Za jeden 
z motivů pro napsání této práce lze považovat Stedmanovo upozornění, že lidé v podstatě 
znají jen „stíny skutečných Indiánů“ (s. 10). Skutečně se zdá téměř neuvěřitelné, že Indiáni 
jsou obecně stále nahlíženi jako „krvelační“, „zaostalí“, „lstiví“ atd., že stále existuje dosti 
jednoznačná stereotypizace původního obyvatele amerického kontinentu, a to jak 
v negativním, tak v pozitivním smyslu slova (v této souvislosti uvádím především stále 
v odborných i laických kruzích diskutovanou knihu S. Kreche III The Ecological Indian, v níž 
se snažil na základě nepřeberného množství pramenů dekonstruovat obraz Indiána jako 
ochránce přírody a životního prostředí). Zkrátka Indián je velmi často dopředu značně 
stigmatizován, podobně jako jsou lidé ze severní Afriky či Předního východu často
považováni za proradné čí méně vyspělé orientálce (E. Said).

Celá práce sestává ze sedmi kapitol a Závěru, v úvodních kapitolách nechybí stručný 
etnohistorický kontext oblasti, v nichž se příběhy odehrávají (místo výrazu Tuskarorasové 
bych použil spíše etnonyma Tuskarorové) i následná kritika pramenů. Tady bych poukázal na 
poněkud zjednodušený pojem indiánsko-francouzská válka v rámci sedmileté války (ve 
skutečnosti Indiáni bojovali na anglické i francouzské straně, celý konflikt byl tedy 
komplikovanější). Poměrně pozdě je zařazena metodologická kapitola, v níž jsou 
zformulovány hlavní otázky a metody (analýza textů vycházející z pozice zajatce Indiánů,
analýza dat, prováděná skrze segmentaci, kódování a poznámkování) a rovněž cíl – zkoumat 
pouze stanovisko Jemisonové a Tannera (s. 27). Následuje pak stěžejní 7. kapitola Obrazy 
indiána (s. 28-59), kde oba přístupy zobrazování Indiánů autorka komparuje a analyzuje. 
Autorka vyčlenila celkem osm obrazů, které v některých částech dále dělí do dalších 
podobrazů. Zdá se, že toto vyčlenění odpovídá „realitě“, nicméně např. obraz indiána jako 
laskavého přítele (s. 35-38) a indiána jako ušlechtilého člověka (s. 39-41) mně trochu 
splývají. Ačkoli se Jemisonová s Tannerem v některých pohledech na Indiána shoduje (např. 
je poměrně překvapující schopnost obou zajatců reflektovat Indiána jako přátelského, oba si
uvědomují, že Indián je do značné míry obětí sama sebe apod.), je patrné, že v lecčems se 
rozcházejí, což se autorce podařilo docela přesvědčivě řadou citací a následných stručných 
rozborů doložit, jen je škoda, že si příliš neklade otázku, proč tomu tak je, proč Jemisonová 
dochází k závěrům více skrze pozorování rodiny, do níž se dostala, zatímco Tanner je 
holističtější v tom smyslu, že se snaží charakterizovat širší společenství atd. Je to Tannerovou 
lepší schopností pozorovat nebo to bylo dáno jeho širším akčním rádiem, tj. měl jako muž 
přece jen možnost volnějšího pohybu v komunitě atd. Jaký z obou pramenů by autorka 
označila jako věrohodnější („etnohistoričtější“), jak by interpretovala Jemisonové informace o 
existenci kanibalismu, ačkoli nebyla svědkem takovýchto událostí? (otázka kanibalismu u 
amerických Indiánů, především u mexických Aztéků byla v antropologických kruzích živě 



diskutována zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století – viz polemika mezi M. 
Harnerem, M. Harrisem na jedné straně a W. Arensem a dalšími na straně druhé).

To jsou jen některé otázky a úvahy, které mne při četbě této bakalářské práce napadaly, 
nejsou míněny jako její ostrá kritika. Práci celkově hodnotím jako poměrně slušně odvedenou, 
bez větších formálních i obsahových pochybení, vidím ji jako snahu o jistou dekonstrukci 
vybraných literárních textů s cílem zobecnit určité stereotypní obrazy tak, jak byly nazírány 
dvěma konkrétními historickými postavami, jejichž životy byly literárně zpracovány. To se, 
myslím, autorce poměrně dobře podařilo vystihnout. Proto její bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře.

V Praze, 6. 9. 2011.                                                                         PhDr. Marek Halbich, Ph.D.




