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ÚVOD 

 
 
Když jsem si před více než dvěma lety zvolil téma této práce, bylo mým původním záměrem 
upozornit na náhled „prvních Evropanů“, tedy prvních objevitelů a dobyvatelů Ameriky, na 
její původní obyvatele. V dobových pramenech jsem se totiž setkával s tehdy pro mě 
podivuhodným přístupem tehdejších Evropanů k Indiánům – zdál se být prostý oné apriorní 
přezíravosti, s jakou je možné se dnes běžně v „západní“ společnosti setkat; pokud ovšem 
pomineme přístup s opačným znaménkem, založený na nekritickém obdivu „nezápadních“ 
kultur, který má podobně prastaré kořeny jako jeho opak, jenž vyústil díky specifickému 
vývoji „Západu“ do moderních forem xenofobie. Kromě toho mě ještě zajímalo, jakým 
způsobem se lze vztahovat k minulosti v tomto konkrétním případě ve smyslu hodnotových 
soudů. 

Abych těmto problémům porozuměl, byl jsem nucen se zabývat mentalitami a vytvořit 
koncepci, na jejímž základě bylo možné zodpovědět otázky spojené s conquistou; totéž platilo 
v případě ideologií středověké a raně novověké Evropy. Pro porozumění ideologiím zase bylo 
nutné zabývat se kulturními vzorci dotyčných společností. Ty bylo rovněž třeba zkoumat 
zvlášť, protože jejich popis je zcela zásadní pokud jde o porozumění chování prvních 
Evropanů a zejména Španělů v Americe. Jedním z plodů výsledného porozumění je tato 
práce, jejímž hlavním motivem je ona pozoruhodná „blízkost světů“, vycházející z blízkosti 
mentalit, které utvářely světy prvních Evropanů a Indiánů, ale také světy jiné, které zde budou 
stručně připomenuty. Ovšem pouze blízkost, nikoli totožnost, neboť jisté zásadní rozdíly mezi 
těmito světy způsobily, že jeden z oněch světů triumfoval a nám se dostalo toho 
problematického štěstí být jeho potomky, zatímco ten druhý svět, či spíše spousta dalších 
světů buď zanikly nebo byly odsunuty na periferii světa našeho a odsouzeny do nepříliš 
vděčné role být přinejlepším objektem zájmu humanitních disciplín. 

Tato práce se tedy zabývá „blízkostí světů“ prvních Evropanů a Indiánů, založené na 
blízkosti mentalit, která hraje důležitou roli při snaze porozumět jevům, k nimž docházelo za 
conquisty, a rovněž jevům pozdějším, jako například genezi moderního rasismu. Upozorňuje 
na past chronocentrismu - kulturní identifikace v čase, kterou je třeba si uvědomit, aby mohly 
být zkoumány kulturní jevy, jakými jsou např. rovnostářské aspekty pohledu prvních 
Evropanů na Indiány. Předkládá model mentalit, založený na definici dvou základních typů 
mentalit, nástin jejich vývoje a ukázku srovnání několika typických prvků mentalit středověké 
a raně novověké Evropy na jedné straně a kultur mimoevropských, zejména indiánských na 
straně druhé. V samotné epoše conquisty dokládá příbuznost mentalit prvních Evropanů a 
Indiánů na konkrétních příkladech, stejně jako fúze, střety a proměnu mentalit v raně 
novověké Evropě, které předznamenávaly její další vývoj a související vývoj v celosvětovém 
měřítku. Příklad Bretaně má za cíl ukázat enklávu archaické mentality, která přetrvala 
hluboko do novověku na periferii „civilizace“ a v níž se díky geografickým a historickým 
okolnostem uchovaly relikty typu mentality široce rozšířeného ve středověku a raném 
novověku. Zároveň tento příklad ukazuje jako určitý stereotyp střet mentalit na případu 
venkovské Bretaně a revoluční Francie jako střet mentalit podobného druhu, k jakému došlo 
v epoše conquisty mezi indiánskou Amerikou a raně novověkou Evropou. Problém mentalit 
se tak ukazuje jako jedno ze základních témat při interpretaci kontaktů kultur. V závěru je 
však zároveň naznačeno, jak problematická může být interpretace kulturních jevů pomocí 
určité terminologie, kde sám pojem „mentalita“ hypnoticky spočívá ve středu užitého 
schématu a může být zdrojem neadekvátních interpretací. 

Východiskem k interpretaci kulturních jevů pro mne byly jak dobové prameny v 
překladech jako vlastní zdroj toho, co mělo být interpretováno, tak především historická, 
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kulturně antropologická a historicko antropologická literatura obecně. Tyto druhy pramenů 
však nejsou rovněž nic jiného než rozmanité interpretace. Je třeba si uvědomit, že jsou to vždy 
právě „jen“ tyto interpretace, z nichž je utvářen určitý obraz světa jako další z interpretací. 
Těmito interpretacemi jsou zde především literární texty a také obrazové materiály. Cílem je 
dosažení adekvátního „přetlumočení“ struktur, které mají holistický charakter, do jazyka jako 
určitého symbolického universa. Těmito strukturami jsou určité jevy – třeba pohled 
conquistadorů na Indiány, což je ovšem pouze abstraktní výseč z určité struktury, která nutně 
obsahuje kromě toho, čemu můžeme říkat v jazykovém universu „pohled conquistadorů na 
Indiány“, také další složky. To jsou opět abstraktně zformulované pojmy – „výseče“, třeba 
jevy, které jsou mimojazykové či ne přímo jazykové (jazykový jev je např. určitý literární 
text). Takovým jevem je třeba chování conquistadorů. Tento jev, který se odehrával před půl 
tisíciletím, je pochopitelně nedostupný, avšak pokud nás zajímá, jsme nuceni vytvářet jeho 
modely. Tyto modely jsou tedy modely určité holistické struktury, která obsahuje fyzické 
chování conquistadorů, texty – interpretace samotných conquistadorů, které mimo jiné 
popisují toto chování a interpretace tohoto chování jinou stranou než samotnými 
conquistadory (třeba indiánskými kronikáři).  

Modely (stejně jako sama představa „holistických struktur“) vznikají v mysli badatele 
a jsou pak přetlumočeny do jazykového universa např. v podobě literárního textu nebo 
slovního projevu. V tomto samotném universu se daná interpretace nachází opět v určitém 
bodě kulturně-dějinných souřadnic. Význam interpretace lze v praktickém ohledu považovat 
za sdílený nebo aspoň sdílení-schopný díky sdíleným prvkům symbolického universa. Ve 
smyslu individuálního porozumění se ovšem význam interpretace tvoří tolikrát, kolikrát se 
s ní kdokoli seznámí, čili kolikrát se sama stane předmětem interpretace.1 Tyto individuální 
interpretace se pak stávají zdrojem alternativního porozumění daným tématům. 

Zastávám názor, že historie je v jistém smyslu estetickou kategorií. Fascinuje nás jako 
obraz, který vidíme pod různým úhlem a při různém osvětlení a sami si tyto podmínky také do 
jisté míry volíme, stejně jako faktory, kterým na onom plátně věnujeme pozornost; ovšemže 
na úkor jiných. Historie tak sice nikdy nemůže dosáhnout onoho typu poznání, které je dáno 
třeba fyzice - může však poskytnout porozumění, smysluplné v určitém kulturním universu. 
Je ovšem také pravda, že nelze stanovit jasnou hranici mezi historií a beletrií; anebo snad jen 
takovou, která se zakládá na zcela formální definici těchto žánrů, aniž by tím cokoli měnila na 
společné podstatě, kterou je spekulace o fenoménech, jež nikdy nebudou mít tak transparentní 
povahu jako matematické symboly.   

Porozumění, které historie nabízí, má však přesto nepopiratelnou hodnotu, kterou lze 
formulovat např. v následujícím dvojím smyslu. Má hodnotu stejně jako má hodnotu politická 
doktrína, která zajistí mírovou smlouvu nebo záchranu přírodních statků. Tato hodnota se tedy 
nalézá v rovině praktické a spočívá ve využití porozumění, které historie poskytuje, jako 
sociálního argumentu. Historie tak může např. pomocí reprodukovaného popisu a komentáře 
genocidy spáchané Španěly na původních obyvatelích Antil na přelomu 15. a 16. století a 
srovnáním těchto hrůz s jinými, které vykazují obdobné rysy – třeba vyvražděním čínského 
Nankingu japonskou armádou na přelomu roku 1937-1938, apelovat na veřejnost a docílit 
citlivosti k určitým neblahým prvkům kulturního vzorce „Západu“. O realitě uvedených 
genocid sice nikdo nepochybuje, je však zjevné, že v zásadě by mohly být vykonstruovány 
fikce obdobných genocid. Statut historie jako vědní poznávací disciplíny to proto nijak 
nelegitimizuje, ačkoli to zcela určitě legitimizuje statut historie jako sociálního nástroje. 

Pokud jde o rovinu teoretickou (která je ovšem nevyhnutelně spojena s praxí, avšak 
dichotomický charakter jazyka neumožňuje tuto spojitou povahu skutečnosti adekvátně 
vyjádřit) je nepopiratelné, že zkoumání historických artefaktů, ať už textů nebo jiných 

                                                 
1 Grenz S. J.: Úvod do postmodernismu. Praha 1997. 
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památek, přináší jistý druh poznání, který lze nazvat universální interpretací (a v jiném 
schématu třeba intersubjektivní interpretací). To znamená, že v symbolickém univerzu, které 
užívá určitá kultura, je možné společné porozumění na určité úrovni. Když se kupříkladu 
podíváme na dřevoryt z roku 1493, zachycující Kolumbovo přistání na Haiti-Españole, 
vidíme, že zde španělský rytec vyobrazil značně schematicky pojatou Kolumbovu karavelu a 
na okolních ostrovech stavby s typickými prvky soudobé architektury v Evropě: zděné domy, 
věže se střílnami a cimbuřím a hradby s branami. Každý, kdo užívá symbolické universum 
této kultury je schopen pochopit (pokud ovšem disponuje  znalostmi určitých „faktů“, které 
hrají roli axiomů), že toto vyobrazení je čirá fikce, neboť na Antilách se v době, kdy je 
Kolumbus pro Evropu objevil, žádná architektura tohoto druhu nevyskytovala a když 
Kolumbus opouštěl Haiti při návratu z první plavby, zanechal tam pouze jednu ubohou 
pevnůstku. To je tedy příklad universální interpretace.  

 
Lze se pak dále tázat: učinil to rytec z nedostatku 

představivosti, v souladu s vyjádřením P. M. Bicilliho, že 
středověcí umělci byli „,velcí provincionalisté´, kteří se 
nedovedli oprostit od lokálních měřítek a povznést se nad 
obzor viditelný z vlastní zvonice“?2 Nebo třeba proto, že 
konvence vyžadovala vyjádřit lidské osídlení pomocí 
obecně užívaných symbolů, tedy vyobrazení prvků 
evropského města, třebaže si samotný rytec mohl 
uvědomovat, že tyto symboly nejsou v tomto případě 
adekvátní? Anebo to byl nějaký jiný důvod? Toto další 
tázání už poskytuje pole pro speciální interpretace, které si 
mohou protiřečit – jednoduše proto, že zatímco v prvním 
případě šlo o konstatování „faktu“ – „n ěkteré prvky na 
rytině jsou fikce“, přičemž tento fakt se zakládá na axiomu 
– „na Haiti před Kolumbem žádná architektura podobající 
se evropské nebyla“, pak ve druhém případě jde o tázání, 
které pracuje s nesouladnými hypotézami. Speciální 
interpretace by se mohla stát universální teprve tehdy, 

pokud by nabyla charakter „faktu“, založeného na axiomu, přičemž v symbolickém universu 
by byl k dispozici pouze tento axiom jako jediné legitimní východisko. 

Je zjevné, že pojmy „universální“ a „speciální interpretace“ mají pouze praktický 
charakter. Každý axiom a potažmo universální interpretace jsou v zásadě zpochybnitelné, 
prakticky je však účelné zpochybňovat je pouze na základě dobrých důvodů, tedy nikoli 
samoúčelně, neboť účelem historie je získat poznání (které má ovšem svá omezení) a nikoli 
dospět ke gnozeologické sterilitě. 

Tato práce pomocí obou uvedených druhů interpretací pojednává o některých 
důležitých kulturních jevech, tvořících obraz daných společností a to zejména těch, které se 
nalézaly v době velkých zámořských objevů v raně novověké Evropě a indiánské Americe. 
Materiál, který jsem použil k výstavbě tohoto obrazu pochází z různých epoch a kultur a 
všechny tyto zdroje mají svá specifika. Proto je třeba věnovat pozornost zdrojům samotným a 
neustále je reflektovat, neboť tyto prameny, které pojednávají o kulturách, samy představují 
artefakt určité kultury. Ve zde pojednávaných souvislostech tak tyto zdroje mohou být užity 
nejen kvůli tomu, o čem z vlastního záměru vypovídají, nýbrž i kvůli tomu, co samy více či 
méně nevědomě představují. Zejména pokud jde o díla „západních“ autorů odrážejí tyto 

                                                 
2 Gurjevič A. J.: Kategorie středověké kultury. Praha 1978, str. 56. 
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zdroje určité prvky mentalit a kulturních vzorců „Západu“, které se fatálně promítají do 
pohledu na sebe sama i jiné kultury. 

Nejprve o samotném pojmu „Západ“. Zde jej budu užívat vždy v uvozovkách - tento 
způsob jsem zvolil z toho důvodu, že termín „západní“ je zřetelně „západně“ sebestředný. 
V jiných kulturách má pojem „Západ“ odlišné významy - v Japonsku se pojem „Západ“ 
tradičně vztahuje na Čínu, v Číně zas na Indii.2 Užívání tohoto termínu se vší vážností je 
výrazem sebestřednosti „Západu“ či přinejmenším respektování této sebestřednosti užíváním 
úzu, který je jejím plodem. Tento způsob užívání pojmu „Západ“ splní svůj účel, jestliže 
umožní uvědomit si o trochu více onu vlastní situovanost, které ovšem v nějaké podobě těžko 
kdo zrozený na „Západě“ může uniknout. Totéž platí o pojmu „civilizace“, který je nutně 
součástí jistých tradičních „západních“ hodnotových hierarchii a při svém užití okamžitě 
vyvolává představu svého protipólu v pojmech „barbarství“ či „divošství“, byť nevyřčených. 
Kvůli nutnému historickému zatížení pojmu „civilizace“ těmito konotacemi budu proto 
zásadně používat pojem kultura. 

Jevem, který má zcela zásadní význam pro interpretaci kultur je mentalita. Mentalitu 
lze definovat mnoha způsoby, všechny definice však budou velmi obecné – pojem „mentalita“ 
se vztahuje na širokou oblast lidské skutečnosti, a v této své obecnosti se podobá 
antropologickým vymezením pojmu kultura. Francouzští historikové školy Annales se vesměs 
shodují, že pojem mentalita postihuje „povahové rysy a schémata uvažování, které byly lidem 
dané doby společné, tj. vlastnosti a jednání, které byly společné králi i sedlákovi, známému 
mysliteli i člověku bez širšího vzdělání. Jde o způsob vnímání, chování, o pocity, gesta a 
představy, které byly lidem určité dějinné etapy vlastní, aniž by si je uvědomovali, tedy o to, 
co bylo v povaze a jednání lidí dané epochy automatické, stereotypní, opakující se, 
samozřejmé, ale přitom neosobní a podvědomé. Zkoumáno je tedy to, co je neuvědomělé a 
spadající do psychologických kategorií, odmítány jsou naopak vědomé myšlenkové a kulturní 
projevy a konstrukce lidí.“3 

Výše uvedené schéma však vykazuje určitý dualismus, který nepokládám za vhodný – 
je to jeden z hříchů, o nichž bude ještě řeč. Lidské myšlení a jazyk jako jeho výraz (či 
obráceně, jak je komu libo) se sice bez podobných dichotomizací neobejde, je však třeba mít 
neustále na zřeteli jejich abstraktní a jazykovou povahu. Schéma postuluje dvě zdánlivé 
oblasti: neuvědomělého na jedné straně a vědomého na straně druhé. Domnívám se, že 
existují dobré důvody toto schéma nepoužívat. Pokud bychom považovali nevědomé procesy 
za jakousi „základnu“ a vědomé za „nadstavbu“, přičemž by tyto dvě sféry bylo možno odlišit 
tak striktním způsobem, který byl výše naznačen, pak bychom museli přiznat lidské 
skutečnosti značnou míru schizofrenie. „Vědomé“ procesy lze smysluplněji chápat jako 
v zásadě neoddělitelnou a striktně zcela nerozlišitelnou součást dané lidské skutečnosti. 
Pojem „mentalita“ se tedy nutně vztahuje i na ně a v tomto smyslu zde s nimi bude 
pracováno.    

Pojem „mentalita“ budu užívat jednoduše také proto, že jsem si vůči němu ještě 
nevypěstoval onu averzi, kterou pociťují mnozí badatelé v západní Evropě už nejméně dvacet 
let. Nebudu tedy užívat módnější pojmy, jako třeba pojem „habitus“ Pierra Bourdieua4, jehož 
vymezení se blíží mé definici mentality, kterou zde užívám a která zní následovně: jde o 
kolektivní psychologický jev, představující soubor charakteristických rysů kultury v rovině 
představ a s nimi spjatého jednání, který lze v daném schématu považovat za jeden z hlavních 
faktorů definujících a utvářejících kulturu. Mentalita není tedy jakási anonymní mocnost, 
která leží jako nějaký přízračný závoj na jedincích dané společnosti. Pojem „mentalita“ zde 

                                                 
2 Huntington S. P.: Střet civilizací. Praha 2001, str. 40. 
3 Grečenková M.: „,Dějiny mentalit´a jejich proměny. In: Antonín Kostlán: Semináře a studie výzkumného 
centra pro dějiny vědy z let 2002-3003, Praha 2003, str. 224. 
4 Tamtéž. 
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slouží čistě jako pomůcka pro zobecnělé označení obsáhlého souboru kulturních jevů, 
přičemž médiem, v němž se tyto jevy odehrávaly, udržovaly a reprodukovaly bylo vědomí 
aktérů dané kultury či společenské skupiny v dané epoše. Stejně tak se však tyto jevy, 
chápané jako vnitřní duševní procesy odrážejí v jednání svých nositelů, tedy nacházejí svůj 
výraz v procesech vnějších. Vnitřní, psychologické procesy můžeme nazývat mentalitou, 
která je skryta a je možné ji uchopit jen pomocí modelů. Vnější procesy pak představují 
„viditelnou“ část dějin, která představuje sumu „faktů“, které lze interpretovat. Tuto 
interpretaci však nelze provést bez vypracování  modelu mentality příslušné společnosti, 
protože tyto „vnější“ procesy jsou projevem mentality a není tedy účelné je od ní separovat.  

Zde se bude jednat především o mentalitu raně novověké Evropy, zobrazenou 
v obecném kontextu s mentalitou obdobného typu, a to zejména u indiánských kultur. Na 
základě podobných rysů mentalit raně novověké Evropy a indiánských kultur lze pak 
interpretovat onen specifický postoj tehdejších evropských autorů, jak jej nalézáme 
v dobových pramenech, porozumět jejich světu a blízkosti (a případně i vzdálenosti) tohoto 
světa světům Indiánů. Model mentalit, který zde užívám, se zakládá na dvou základních 
typech mentalit – mentality archaické a literární. Vzhledem k tomu, že se sestává pouze 
z těchto dvou pojmů je ovšem krajně jednoduchý a také srovnání, která v rámci tohoto 
modelu učiním, jsou ta nejhrubší, jaká si lze představit; pro potřeby této práce je však tento 
model dostačující.  

Tento veskrze zjednodušený model tedy nekalkuluje rozmanité podoby lidských 
společenství a jejich různou vnitřní strukturu; neboť významná část lidských společenství není 
vnitřně natolik homogenní, aby je bylo možné uspokojivě popsat pomocí takto 
zjednodušeného modelu. Tato práce si však klade za cíl představit právě jen základní schéma 
klasifikace mentalit a proto se blíže nezabývá strukturou kulturních vzorců, z níž plyne také 
určitá vnitřní struktura mentalit v daném společenství. Jistě by také bylo záslužné vypracovat 
podrobnější obecnou typologii mentalit, založenou na důkladném studiu daných kultur.  

Při interpretaci kolize kultur raně novověké Evropy a indiánské Ameriky zde budu 
kromě mentalit pracovat s pojmem kulturní vzorec, který jsem si vypůjčil od Ruth 
Benedictové.5 Pojem „vzorec“ jsem zvolil proto, že naznačuje určitý a charakteristický souhrn 
rovněž určitých a charakteristických rysů, jimiž se každá kultura vyznačuje. Ke vztahu 
„mentality“ versus „kulturní vzorce“ je třeba poznamenat, že mentality jsou zde nadřazený 
pojem, protože podle modelu, který zde používám, stejný typ mentality může sdílet množství 
různých společenství. Každé společenství však představuje specifický a nikde jinde se 
nevyskytující kulturní vzorec. Formy kulturních vzorců jsou sice rozmanité, avšak jejich 
určité rysy jsou utvářeny typem mentality, který vždy tvoří určitý, pro danou kulturu 
specifický poměr mezi prvky archaické a literární mentality.  

Nemohu se oprostit od obsese připomenout, že jde o pouhé schéma: „typ mentality“ je 
abstrakce se vším všudy a je zjevné, že lze stejně dobře použít schéma, v němž konkrétní 
forma kulturního vzorce má dalekosáhlý dopad na „typ mentality“. Výše uvedené schéma 
pokládám za dostatečně účelné při popisu lidských kultur a jsem si dobře vědom nutných 
nedostatků, které s sebou taková abstraktní konstrukce přináší; takový hyperkritický přístup je 
nutným údělem toho, kdo se dopustil té nepředloženosti, že dopřál sluchu argumentům 
postmoderny a tím nenapravitelně ztratil upřímnou vážnost vůči jakémukoli diskursu.  

Nerad bych se dopustil několika typických hříchů „západní“ filosofické tradice, které 
vypočítává Stephen Jay Gould ve své knize Jak neměřit člověka (The mismeasure of Man, 
1996) v souvislosti s inteligencí a biologickým determinismem.6 V případě mentalit (a všech 
dalších zde užívaných pojmů jako „holistické struktury“, „kulturní vzorec“, atd.) je nutkání 
k těmto hříchům nasnadě: jde o  
                                                 
5 Benedictová R.: Kulturní vzorce. Praha 1999. 
6 Gould S. J.: Jak neměřit člověka. Praha 1998, str. 18. 



 10 

1. Redukcionismus – „p řání vysvětlit částečně náhodné, rozsáhlé a nezjednodušitelné jevy 
pomocí předvídatelného – deterministického chování jejich částí“ (zde např. mentalita) 
2. Zpředmětnění (reifikace) – „sklon k záměně abstraktního pojmu…za uchopitelnou věc“  
(zde např. opět mentalita), 
3. Dichotomizace – „snaha rozparcelovat složitou a spojitou realitu na dvojice protikladů“  
(zde kritizované schéma „neuvědomělé“ versus „vědomé“ či model mentalit založený na 
pojmech archaická – literární)  
4. Hierarchizace – „snaha uspořádat věci do lineární škály podle stoupající kvality“ (v 
případě historie ona tradiční vývojová a hodnotová stupnice „divošství“ – „barbarství“ – 
„civilizace“, v případě zde užitého schématu představa o obecném vývoji mentalit od jednoho 
typu k druhému).  

K těmto hříchům lze přidat ještě pár dalších, které snad nejsou plody pouze „západní“ 
filosofické tradice, nýbrž jakékoli kulturní tradice. Prvním je etnocentrismus, jehož výměr je 
sice poměrně znám, což však nebrání tomu, aby se dalekosáhle nepromítal do vidění světa 
očima příslušníků „Západu“. Druhým je chronocentrismus, omezení dané viděním světa 
z určitého časového bodu; ještě o něm bude řeč. 

Naléhavost uvědomění si hříchů jakými jsou redukcionismus a reifikace si lze 
předvést na pojmu mentalita. Mentalita – to je právě především pojem. Lze jím sice popsat 
určité nejazykové jevy a následně tento pojem smysluplně užívat v jazykovém universu, 
avšak záludnost celého tohoto konání spočívá v tom, že se vlastně celé, jak je tu popsáno, 
odehrává právě v jazykovém universu, v němž existují pouze pojmy. V okamžiku, kdy použiji 
jakoukoli definici (třeba „nejazykové jevy“), pracuji s pojmy, zaplétám se 
s neverifikovatelnými podstatami a ocitám se v říši metafyziky, která je vlastní půdou jazyka. 
Kdokoli uvažující o světě je nutně uživatelem jazyka a bez ohledu na to, jak seriózně hodlá 
s tímto jazykem pracovat, aby se vyhnul metafyzice (je-li si ovšem této potřeby vůbec 
vědom), se jeho snažení podobá fraškovité hře na honěnou. Ten, kdo prchá, je uživatel jazyka 
a metafyzika je mu v patách asi tak jako příslovečný stín. Nezničitelným poutem mezi 
pronásledovaným a pronásledovatelem je jazyk jako tvůrce metafyziky.  

Před metafyzickým stínem nelze uniknout, protože je daností jakéhokoli jazyka jako 
symbolického universa. Kdyby se kdokoli chtěl zbavit metafyziky, musel by rezignovat na 
snahu o výpověď – tedy mlčet, nic nenaznačovat, nekomunikovat, což je ovšem jaksi 
v rozporu komunikativním charakterem vědeckého snažení. Ve smyslu příměru k člověku a 
jeho stínu by takové situaci odpovídalo řešení, kdyby člověk, aby unikl stínu, spáchal 
sebevraždu. Účel by tento akt jistě splnil, bylo by to však proti duchu honičky. Východisko 
však podle mě nelze nalézt v nových terminologiích a obskurním jazyce, nýbrž 
v rezervovaném užívání těch nástrojů, které jsou k dispozici.  

Nedělám si iluze, že bych se vyvaroval výše uvedených prohřešků, budu se jich však 
dopouštět s vědomím nutného údělu uživatele myšlení v určité kulturní tradici a uživatele 
myšlení vůbec, podrobeného obecné vlastnosti symbolického universa - metafyzice, jež nutně 
vyžaduje hřešit uvedenými hříchy. Přirozeně neaspiruji na post nezaujatého pozorovatele, 
neboť za prvé jej pokládám za čirou fikci a za druhé mě nebaví tuto fikci předstírat. Ostatně 
jsem se již setkal s autory, jejichž díla při veškerém proklamovaném nároku na objektivitu a 
nestrannost byla předpojatá skrz naskrz. A ještě krátce o zde užitých výrazových prostředcích 
– ironie, která občas prosakuje textem, není samoúčelná, nýbrž pro mne často představuje cosi 
jako ochranné rukavice, kterými je možné se dotýkat někdy dosti děsivých mumií z různých a 
nejen starých dob, či ochranné brýle, s nimiž je možné relativně bez rizika hledět na tvář 
skutečnosti, která si někdy co do hrůznosti nezadá s tváří Medúzy. Jindy pak tato ironie 
představuje prostředek kritického odstupu od schémat, vytvořených lidskou myslí, a to jak 
cizí, tak vlastní. 
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 …Bezpochyby jsou to velké a podivné věci, jiný svět, po němž my, kdož stojíme na jeho okraji, 
bažíme již od prvního spatření. 

                                      
                                            (přípis na kopii druhého Cortésova dopisu o dobytí Tenochtitlánu) 
 
 

Chronocentrismus a cizí světy 
                   
 
Střet kultur Starého světa, reprezentovaného především Španělskem, a indiánských kultur 
Nového světa představuje doposud mimořádně lákavé téma, pro svou exotičnost nutně 
zahalenou do oparu toho, co je dnes s takovou oblibou nazýváno mýty. Mám jistou averzi 
k inflaci tohoto pojmu, nicméně v případě conquisty, jak se tímto španělským slovem 
označují akty objevů a především záborů území v Americe, je užití pojmu „mýtus“ zcela na 
místě, i když by jej mnohdy docela snadno bylo možno nahradit termínem „blud“ či 
tradovaný omyl. Těchto tradovaných omylů (či mýtů, jak je komu libo) je možné v této 
souvislosti zmínit přehršel, a to jak těch prastarých, tak i zcela novodobých. Počínají se sny 
prvních mořeplavců o pozemském ráji a pramenu věčného mládí, sny humanistů o ideálním 
Zlatém věku a conquistadorů o neméně ideálních zlatých městech ukrytých v pralesích. Mýty 
pokračují v pracích pozdějších i soudobých autorů, vykreslujících fantastický střet lidských 
kultur způsoby, které byly a jsou vlastní příslušným věkům: s mýtem o oceli jako zázračné 
substanci, která jakoby dobyla celý neznámý svět, mýtem o zlatě jako prokleté substanci, 
která jej odsoudila ke zničení, a mýtem o kříži, v jehož znamení se toto celé dělo a snad to i 
mělo být ospravedlněno. Zde však budu věnovat pozornost jinému „mýtu“ a sice tvrdošíjně 
zaryté ideji o „cizích světech“. 

Nové náhledy, které přinesla kulturní i historická antropologie, umožňují setřít notné 
usazeniny tvořené novodobými mýty z dobových pramenů a nalézt alternativní způsoby 
interpretace minulých dějů. Výsledný obraz je možná méně romantický, ale rozhodně 
nepostrádá dramatický akcent. Vidíme na něm struktury lidských společenství a jejich 
vzájemných interakcí, vidíme, jak z oněch struktur logicky vyplývají konkrétní kulturní jevy a 
jak zpětně jsou ony struktury těmito jevy utvářeny a jak v důsledku těchto daností dochází 
k tragickým kolizím kultur, kdy jedny zanikají a druhé triumfují, aby za toto byly vzápětí 
odsouzeny ve vlastních očích a svými vlastními ústy. 

Co se však zdůrazňovalo a často stále zdůrazňuje,  je právě vzájemná vzdálenost 
„světů“, tedy kultur raně novověké Evropy a předkolumbovské Ameriky. Jak ukazuje motto, 
už v dobách prvních objevitelů a dobyvatelů se vyskytla přirovnání ke dvou světům, 
koneckonců výrazy jako „Nový svět“ a pochopitelně taktéž „Starý svět“ mají původ v této 
epoše. Michel de Montaigne (1533-1592) napsal v eseji nazvané (jak jinak) O objevu Nového 
světa: „Náš svět si nedávno objevil bratra, totiž další svět, a kdo nám zaručí, že to bude 
poslední z bratří, vždyť přece až do této chvíle ani o tomto světě neměli zdání ani démoni, ani 
Sibyla, ani jsme jej netušili my. Je neméně veliký, bohatý a členitý než ten náš, nicméně tak 
nezkušený a tak dětský, že ho ještě učíme abecedě: není tomu dosud ani padesát let, co neznal 
písmo ani váhy a míry, ani odívání, ani obilí, ani vinice. Ležel ještě zcela nahý v klíně své 
matky živitelky a žil výhradně z jejích prostředků. byl to svět-dítě: a přece jsme jej necepovali 
metlami a nepodrobili své výchově převahou svých přirozených sil a své hodnoty, ani jsme jej 
neovládli svou velkomyslností.“1  
                                                 
1 Montaigne M.: Eseje. Praha 1995, str. 279.  
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Jiné světy, které znala epocha renesance, se dosud nacházely převážně v minulosti 
(popřípadě tyto světy minulosti měly největší význam), což bylo dědictví dob nesrovnatelně 
starších – mýtické světy, jimiž se opájeli humanisté mají původ v antice, od níž je převzal 
evropský středověk. O lidech této epochy napsal Jacques Le Goff: „Jejich budoucnost byla za 
nimi. Kráčeli s hlavou otočenou nazpátek.“2 Nový svět tak byl přirovnáván k světům cizím 
v časovém rozměru, k bájným světům minulosti, „Zlatému věku“, který v této souvislosti 
Montaigne také zmiňuje v eseji O kanibalech: „Nelíbí se mi, že je (Indiány, pozn. aut) 
nepoznali Lykurgos a Platón, neboť se mi zdá, že to, co u těchto národů spatřujeme přímou 
zkušeností, přesahuje nejenom veškerá líčení, jimiž básnictví vylíčilo Zlatý věk a všechna jeho 
vymyšlená znázornění blaženého lidského údělu, nýbrž i samotné pojmy a touhy filosofie.“3 
Stejně tak ctnosti obyvatel tohoto bezmála dokonalého světa podle Montaigne mají svůj 
protějšek ve starých národech, Řecích a Římanech, kteří měli právo tento svět objevit, aby jej 
zušlechtili, ale také aby i řecké a římské ctnosti „nově rozkvetly stykem s ctnostmi 
domorodými.“4 Samo Montaignovo pojmenování „Svět-dítě“ implikuje časový rozměr a 
vzdálenost nikoli v prostoru, nýbrž ve věku.  

Doby se mění a s nimi i přirovnání. V následujících epochách došlo k jistým posunům 
ve vnímání universa, v důsledku čehož dnes běžně užíváme výraz „tento svět“ a myslíme tím 
celou planetu s veškerým tvorstvem. Tehdy se tento svět stal právě tímto světem,  jediným, 
uceleným tělesem i pojmem a zároveň se otevřely nové prostorové horizonty. Zvláštní a 
pochopitelné pozornosti se dostalo vesmírnému prostoru za hranicemi „tohoto světa“. Při 
pohledu nazpět, na dějinné události, jakou bylo objevení a dobytí Ameriky se opět mluvilo o 
dvou světech, oblíbeným příměrem se však nyní staly cizí planety. Jakob Wassermann v první 
polovině 20. století ve své knize Kryštof Kolumbus – don Quijote oceánu píše: „Kdyby se 
dnes nějaký smělý pilot rozhodl letět na Mars, na tuto pouť se vydal a cestou objevil dosud 
neznámou planetu, vrátil se zpět se zvěstí o této nové družici a přinesl zprávy o zvláštních 
lidských tvorech, nevídaných zvířatech a rostlinách žijících v cizorodém ovzduší, o rozměrech 
a velikostech, vedle nichž vypadá jako trpaslík všechno, nač bylo lidské oko zvyklé – pak by to 
byla asi stejná revoluce lidské fantazie, jakou vyvolal objev Kolumbův.“ 5 

 Claude Lévi-Strauss se zase oddával impresím a úvahám pod tíživým nebem v Port-
au-Noir, o čemž píše po svém způsobu, tedy elegantně a pateticky ve Smutných tropech: „Je 
v nich také v zkratce ztělesněno ono ovzduší, v jakém došlo k setkání dvou světů. Tento 
chmurný předěl, který je odděluje, tato tišina, kde jakoby jen záhubné síly odolávaly rozkladu, 
jsou poslední mystickou přehradou mezi tím, co bylo ještě včera dvěma odlišnými planetami. 
Planetami tak protikladnými svými životními poměry, že první svědkové nemohli uvěřit, že by 
ty i ony byly stejně lidské…Nikdy neprošlo lidstvo tak drásavou zkouškou a nikdy už  také 
podobnou zkouškou neprojde, ledaže by jednoho dne byla objevena, milióny kilometrů od 
světa našeho, jiná planeta obydlená myslícími bytostmi.“ 6 

Každá doba si samozřejmě bere svá přirovnání z příkladů své současnosti – odtud 
v případě autorů, píšících už v „kosmické éře“ (či jako ve Wasssermannově případě v jejím 
očekávání)  ony  „neznámé a odlišné planety“.  O to tu však nejde – konkrétně zde se jedná o 
adekvátnost současných kategorií, užitých z pozice sebe sama, situované do jiného času a 
kultury, přičemž problematická je právě tato pozice. Postoj, který je výsledkem vlastní 
situovanosti do určitých kulturních a časových souřadnic lze nazývat chronocentrismem a 
zcela přirozeně se promítá do našeho pohledu na minulé děje. Chronocentrismus a naše 
kulturní přináležitost k „západnímu“ kulturnímu prostoru nás zcela přirozeně vede 

                                                 
2 Goff J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991, str. 199. 
3 Montaigne M.: Eseje. Praha 1995, str. 223. 
4 Tamtéž, str. 280. 
5 Wassermann J.: Kryštof Kolumbus – don Quijote oceánu. Praha 1980, str. 11.  
6 Lévy-Strauss L.: Smutné tropy. Praha 1967, str. 49.  
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k identifikaci s raně novověkými Evropany, na něž uplatňujeme vlastní měřítka a pohledy, 
které jsou však výsledkem vývoje mnohem pozdějšího. Je ovšem třeba dodat, že tento hřích 
identifikace je prastarý - dopouštěl se jej už Montaigne, když projektoval sebe sama do 
epochy starých Řeků a Římanů, kteří tak v jeho představách byli hodni ušlechtile kultivovat 
Nový svět. Z dnešní perspektivy však představa Alexandrových falang či Caesarových legií, 
vyloďujících se v Mexiku či Peru může působit neméně děsivě jako totéž v podání 
Cortésových či Pizarrových pidiarmád.  

Současné interpretace epochy, v níž došlo k objevení a dobytí Ameriky, vedené 
z chronocentrické pozice nutně vykazují zásadní vady. Pokud raně novověkým Evropanům 
podsouváme svůj vlastní postoj, vytváříme obraz střetu dvou kultur (popř. celých kulturních 
prostorů), které jako by každá žila na jiném kosmickém tělese a kontakt mezi nimi byl 
kontaktem dvou zásadně odlišných, byť snad (v tom lepším případě) inteligentních druhů. 
Tak by to jistě vypadalo, kdybychom Ameriku s jejím původním obyvatelstvem objevili dnes. 
K takovým „blízkým setkáním třetího druhu“ skutečně došlo ještě v druhé polovině 20. století 
v horách Nové Guineje, a sice mezi současnými antropology a tamními izolovanými etniky – 
podobenství o dvou  cizích světech je pak v tomto případě zcela na místě. 

Jestliže východiskem této práce byla snaha porozumět pohledu prvních Evropanů na 
Indiány, pak samotná formulace tohoto cíle, např. „Indiáni očima prvních Evropanů“ 
implikuje, byť nechtěně, takový přístup, tedy identifikaci. Avšak stejným právem bychom 
mohli zvolit opačnou pozici a nazírat „první Evropany očima Indiánů“. Z dnešního pohledu 
definovaného mentalitou a kulturními vzorci by brazilský Indián s masivním piercingem ze 
zeleného kamene v dolním rtu a mluvícím papouškem na rameni nepůsobil o mnoho 
výstředněji než třeba Kolumbus oblečený podle módy druhé poloviny 15. století, neodbytně 
se vyptávající na kyklopy či lidi se psí hlavou a ohonem, kteří se měli vyskytovat v končinách 
sousedících s říší velikého chána, alespoň třeba podle tvrzení středověkého mystifikátora sira 
Johna Mandevilly, tajemné osobnosti, „o níž se neví, zda se v ní skrýval fantasta, darebák či 
učenec,“ jak píše Wassermann.7 K tomu možno dodat, že v Kolumbových dobách fantasta 
nevylučoval učence a pochopitelně ani darebáka, pokud pamatujeme na to, že tyto diference 
spíše ukazují opět na moderní transpozici sebe sama do oné epochy, v níž takto použité pojmy 
jsou nutně zavádějící. Dobová mentalita totiž umožňovala, aby Mandevillovy z dnešního 
pohledu zcela zběsilé výmysly – jejichž tradice ovšem sahá nejméně do antiky, neboť je 
zmiňuje už Plinius Starší ve své Přírodovědě 8 - byly pokládány za hodnověrné informace, 
nevyjímaje kyklopy, lidi s psími hlavami a další bizarní „pliniovské národy“. Tradice 
identifikace podává tyto podivnosti jako jakési „úsměvné zajímavosti z rodinného alba“, jako 
kuriozity, historický „folklór“, který oživuje dějiny, které jsou přece našimi dějinami, tedy 
něčím co je blízké a známé v duchu populárního muzikálu Noc na Karlštejně – nikoli jako 
svět, v němž by si současný člověk připadal jako Alenka v říši divů. 

Vraťme se však ke Kolumbovi a pokračujme v rozvíjení onoho „myšlenkového 
experimentu“ setkání „cizích světů“: otázky by byly kladeny převážně směsicí staré 
kastilštiny a portugalštiny, samozřejmě za předpokladu, že bychom těmto jazykům vůbec 
nerozuměli a bizarní obsah dotazů bychom si mohli leda tak domýšlet z gestikulace tazatele. 
Naše fantazie by zřejmě nepostačovala, aby nám byť jen svitlo, oč tu běží; a na základě našich 
nechápavých posuňků by si pak Kolumbus mohl napsat do deníku třeba to, co uvádí 
Bartolomé de las Casas ve svém přetlumočení Kolumbova deníku z první cesty: „(Kolumbus) 
vyrozuměl také, že daleko odtud žijí lidé, kteří mají jen jedno oko, jiní zase mají psí tlamy a 
pojídají prý lidi.“9  

                                                 
7 Wassermann J.: Kryštof Kolumbus – Don Quijote oceánu. Praha 1980, str. 15. 
8 Davies M. W., Piero: Kulturní antropologie. Praha 2003, str. 15. 
9 Las Casas B.: Deník první cesty. In: I. P. Magidovič, J. M. Svet: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 128. 



 14 

A ovšem leckterý náš současník, pokud by byl nucen si vybrat, by dal přednost pobytu 
mezi antilskými Tainy s jejich tabákem a relativně mírumilovnými způsoby, než raně 
novověké Evropě s jejími chronickými válkami, náboženskými masakry, inkvizicí, mory, 
brutálním trestním právem a nouzí všeho druhu. Je tedy třeba zdůraznit, že oba světy, o které 
tu jde jsou nám vzdálené, byť každý jinak, ale rozhodně natolik, aby identifikace s jakýmkoli 
z nich byla zcela nepřípustná. Namísto toho je třeba podat některé podstatné rysy obrazu 
dotyčných kultur (zde především mentality) a na jejich základě interpretovat dostupné údaje, 
v tomto případě dobové prameny. 

Podrobnější a strukturovaný pohled na kultury z doby conquisty nám z různých 
hledisek, vycházejících z určitých kulturních jevů, ukáže obraz zásadně odlišný od výše 
uvedeného schématu, založeném na identifikaci a z ní vyplývající představě meziplanetární 
invaze. Z hlediska mentalit se ukážou zcela základní shody mezi kulturními prostory raně 
novověké Evropy a předkolumbovské Ameriky, byť rovněž s určujícími odlišnostmi, z nichž 
vyplynul triumf jedněch a tragédie druhých. Z hlediska kulturních vzorců bychom uviděli 
mozaiku tvořenou kulturami, jejichž kontakt nutně musel vést k jevům, považovaným za 
nejtemnější v lidských dějinách. Mým záměrem je poukázat na onu naší vlastní kulturní 
časoprostorové pozici „vzdálenou blízkost světů“, těch světů, které jsou nám vzdáleny oba (ač 
jeden z nich je nám z logických důvodů bližší), kdysi ale byly blízké jeden druhému. Zároveň 
si však byly také natolik vzdálené, aby jeden z těchto světů ovládl a zničil svět druhý. 
 
 

Doba obdivu a rovnosti 
 
 
Jednou z věcí, která upoutá vnímavého čtenáře dobových pramenů z doby velkých 
zámořských objevů a dobývání Ameriky, je z dnešního pohledu pozoruhodný a rozšířený 
rovnostářský náhled prvních Evropanů na původní obyvatelstvo Nového světa. Tyto zprávy se 
často nesou v téměř oslavném duchu a zcela běžné jsou výroky, které v superlativech hodnotí 
cizí svět v mnohých jeho aspektech, počínaje fyzickým vzhledem Indiánů, přes jejich výrobky 
až po společenské instituce. Je to ovšem zarážející právě proto, že obyvatelé „západního 
světa“ už asi zhruba tři sta let zaujímají spíše opačný postoj k příslušníkům „nezápadních“ 
kultur. Před půl tisíciletím, kdy došlo k objevení a dobytí Ameriky, byl tento pohled 
Evropanů zjevně jiný. Vzhledem k tomu, že toto lze doložit v mnoha pramenech, můžeme  
ohledně oné jinakosti mluvit o universální interpretaci. S určitou záměrnou nadsázkou lze 
mluvit o době obdivu a rovnosti, právě kvůli zdůraznění toho, co upadlo v zapomnění a co 
přitom bylo významnou součástí myšlenkového světa lidí oné doby, kterému současní 
interpreti přisuzují své vlastní parametry, čili čtou sebe sama v zrcadle jiného věku. 

Abychom onomu fenoménu porozuměli – anebo jej interpretovali, což je korektnější 
vyjádření, musíme se zabývat mentalitou jedněch i druhých. Výsledkem je speciální 
interpretace, která postuluje model mentalit. Tradiční důraz na instrumentální interpretace, 
kterým jsem byl poznamenán, mě nejprve vedl k závěru, že klíčem k interpretaci tohoto jevu 
je blízkost kultur raně novověké Evropy a předkolumbovské Ameriky v rovině technologie. 
Evropané sice například disponovali železnými zbraněmi, střelným prachem a dalšími 
praktickými vymoženostmi, které jsou užitečné pokud jde o podmanění si jiných, ale sami 
často nešetřili chválou na výtvory indiánských kultur.  

Tyto kultury dosáhly pozoruhodných úspěchů ve zpracování drahých kovů, keramice a 
výrobě textilií, čehož si rovněž povšimli už první mořeplavci a dobyvatelé a potvrzují to 
dobové reference od Mexika po Brazílii. Především Hernán Cortés je učiněnou pokladnicí 
superlativů na indiánskou kulturu. Dobyvatel Mexika byl u vytržení nad uměleckými skvosty 
Aztéků a o klenotech z drahých kovů, péřových ozdobách a drahých kamenech napsal svému 
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císaři Karlu V.: „Nehledě na cenu jsou takové povahy a jsou tak skvostné, že pro svou 
neotřelost a neobvyklost mají nevyčíslitelnou hodnotu a je nemyslitelné, že by kterýkoli ze 
všech panovníků, co jich je ve světě známo, podobné a tak krásné mohl mít. Nechť Vaše 
Výsost nemá moje slova za smyšlenku, ale vskutku cokoli zde žije na souši či v moři a 
Moctezuma o tom může mít povědomí, má zpodobení jako živé stejně tak ve zlatě a stříbře, 
jako drahém kamení a peří s takovou dokonalostí, že to vypadá skoro jako ve skutečnosti.“ 
Když Španělé požadovali na Indiánech zhotovení čehokoli, „oni vše vypracovali tak 
dokonale, jak jen jsme byli schopni jim to vysvětlit…Byly zde přikrývky a přehozy na postel, 
jak péřové, tak bavlněné, pestré a taktéž velmi krásné, a mnoho dalších věcí v takovém 
množství a rozmanitosti, že je Vašemu Veličenstvu neumím popsat. Taktéž mi (Motecozuma) 
daroval tucet foukaček, kterými oni střílejí. Jejich dokonalost rovněž nedokážu Vaší Výsosti 
popsat, neboť jsou celé ozdobené skvělými kresbami a dokonalými odstíny…Nemohu vylíčit 
jedinou ze stovky věcí, jež by stály za vyprávění.“ 1  

Cortés nešetřil chválou ani na architekturu, jako v případě popisu Motecozumových 
paláců:  „Ve městě má sídla tak skvostná, že se mi zdá téměř nemožné popsat jejich nádheru a 
velkolepost. Proto o nich nepovím více, než že ve Španělsku bys podobná nenašel.“2 Také 
kořist z později dobytého a zničeného Tenochtitlánu stála za tu námahu: „Mezi kořistí z toho 
města jsme přinesli mnoho zlatých štítů a chocholů a péřových ozdob a takových skvostů, že 
to nelze vypsat ani si představit člověku, který je nespatřil.“ 3 Nebyla to zřejmě jen účelová 
propaganda, neboť v těchto referencích proslulý conquistador nezůstal ani zdaleka osamocen. 
Albrecht Dürer, který roku 1520 spatřil v Bruselu část klenotů z Motecozumova pokladu o 
nich napsal: „Nikdy v životě jsem nespatřil nic, co by mé srdce potěšilo více než tyto 
předměty.“ 4   

Podobně Bernal Díaz del Castillo, voják, který se s Cortésem zúčastnil dobývání 
Mexika ve vzpomínce na Motecozumův dvůr zmiňuje mexické umělce před i po conquistě, 
které srovnává s génii renesance: „P řejděme dále k zdatným řemeslníkům, jejichž dílo bychom 
tehdy měli ve vážnosti, kdybychom byli znali to, co vidíme teď: neboť dnes jsou ve městě 
Mexiku tři indiánští řezbáři a malíři, jménem Marcos de Aquino, Juan de la Cruz a Crespillo,  
tak skvělí, že kdyby žili v době proslulého Apella nebo v naší době, jako Michelangelo nebo 
Berruguete, byli by též řazeni k nim.“5  

Totéž platí v případě Peru. Pizarrův voják Francisco de Xerez, který se jako praktický 
conquistador zajímal především o zbraně a poklady (které žel bohu popisoval především co 
do váhy a obchodní ceny), zanechal i několik stručných obdivných zmínek o jiných stránkách 
kultury, jako v případě města Pachacamacu: „M ěsto Xachacama je velmi výstavné. Vedle … 
mešity stojí na pahorku krásný dům slunce, obehnaný  pěti hradbami; jsou zde také domy se 
zahradami na plochých střechách jako ve Španělsku.“6 Jiní účastníci peruánské conquisty 
zanechali obdobná svědectví. Pizarrův sekretář, který zaznamenával veškerou zlatou kořist, 
než byla roztavena, o těchto klenotech napsal: „Byl to vpravdě skvělý pohled…mísy, poháry a 
nádoby rozmanitých tvarů, na nichž se předkládalo jídlo vladařům země…byly tu čtyři lamy 
z ryzího zlata neobyčejně velké, deset nebo dvanáct ženských postav v životní velikosti, 
všechny z ryzího zlata, tak krásně a mistrovsky udělané, že se zdály jako živé…“7 

Podobné bylo vyřčeno i ohledně kultury brazilských Indiánů. Pero Vaz da Caminha, 
který se v Cabralově flotile zúčastnil v roce 1500 objevení Brazílie napsal v dopise 

                                                 
1 Cortés H.: Dopisy. Praha 2000, str. 64-65. 
2 Tamtéž, str. 72-73. 
3 Tamtéž, str. 156. 
4 Stingl M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 142. 
5 Díaz del Castillo B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 267. 
6 Xerez F: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 71. 
7 Hagen V. W.: Říše Inků. Praha 1963, str. 118. 
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portugalskému králi Manuelovi o směně, kterou uskutečnili Portugalci s Indiány Tupinikiny 
v jejich osadě: Portugalci tam s Indiány vyměnili „… rolni čky a jiné nicotnosti, které měli 
s sebou, za veliké a nádherné červené papoušky a za dva malinké zelené a za čelenky ze 
zelených per a jakousi tkaninu z peří mnoha barev, látku to přenádhernou, jak Vaše Výsost 
všechny ty věci sama shlédne...“8 

Hugenotský kazatel Jean de Léry se o padesát sedm let později rozplýval v 
„Antarktické Francii“ (jak tehdy bylo nazváno území kolem guanabarské zátoky v dnešním 
Riu de Janeiru) chválou nad výrobky Tupinambů od péřových ozdob přes keramiku až po 
bavlněné nitě. Například o péřových ozdobách, které si Tupinambové zhotovovali 
k slavnostem nebo k tažení do boje se píše v českobratrském překladu Léryho knihy z konce 
16. století: „Což tak řemeslně sobě přivundávají, jedno k druhému spojují, do tenké třtiny 
nitkou bavlněnou jedno s druhých srovnávajíce, vkládají, takže sotva tomu věřiti mohu, aby 
v Frankrejchu, který krumpíř aneb šmukýř tak uměle a kunstovně s peřím zacházející 
vynalézti se mohl. Řekl by vpravdě každý, že ty šaty tak zpravené z aksamitu udělané jsou. 
Takovouž ozdobou šlechtí i své dřevěné palice, kteréž když tak připraví, sotva nad ně co 
pěknějšího nalezeno býti může.“9 

Technologie je ovšem jen jeden aspekt kultury – a rovnostářský náhled prvních 
Evropanů nezůstával jen v této rovině. Kdyby se obdiv omezoval jen na technologii, co by 
bránilo zaujmout stejné stanovisko, jako když někdo obdivuje některé výtvory určitých 
kontroverzních živočichů třeba tímto způsobem: pavouci sice tkají nádherné sítě, ale jinak 
jsou to odporní tvorové. Z dobových pramenů je naopak znát, že jejich autoři zcela obvykle 
považovali Indiány za sobě rovné - ovšem většinou při prvních kontaktech a než došlo 
k obsazení a podmanění domorodých území. A také s dobovými specifiky, v jakých mohla 
být pojímána „rovnost“, neboť sám pojem rovnosti mezi lidmi je v tom smyslu, v jakém jej 
dnes chápeme, až osvícenským konstruktem, tedy jevem o zhruba dvě stě až tři sta let 
pozdějším.10 V některých případech byli dokonce Indiáni stavěni za vzor soudobým 
Evropanům jako v případě Léryho a na základě takovýchto zpráv pak humanista Michel de 
Montaigne postavil indiánské ctnosti na roveň řeckým a římským a trpce obvinil svůj svět ze 
zničení a pokažení oněch ušlechtilých společenství.11 
 
 

Model mentalit 
 
 
Uvedená hodnocení, vzájemně se podobající a zahrnující všechny roviny hodnocené kultury 
naznačuje existenci něčeho zásadnějšího, něčeho, co utváří a charakterizuje celou 
společenskou skutečnost těch, kteří hodnotili – a tímto fenoménem je (ve zde užitém 
schématu) mentalita. Téma mentalit je poměrně nedávná záležitost a není divu, že klasické 
historické a amerikanistické práce jej opomíjejí, i když se jej někdy dotýkají, byť obvykle 
nesystémově a aniž by si jejich autoři uvědomovali, jak zásadním jevem mentality jsou. Tak 
zřejmě nejlepší a nejobsáhlejší u nás dostupnou prací pojednávající o conquistě s důrazem na 
mentality je Dobytí Ameriky (La conquête de l´Amerique, 1982) od Tzvetana Todorova, 
sémiotika bulharského původu, žijícího ve Francii. Todorov však není antropolog ani 
amerikanista, nepodává obecnější propracovaný koncept a také se omezil jen na zkoumání 
pramenů, týkajících se Antil a Střední Ameriky. Ačkoli správně  rozpoznal některé důležité 
momenty v kulturních jevech této epochy, nemohl poznatky vzešlé ze svého zkoumání a úvah 
                                                 
8 Vaz da Caminha P.: Dopis králi Manuelovi o objevení Brazílie. Praha 2000, str. 53. 
9 Léry J.: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha 1957, str. 134 
10 Fridrickson G. F.: Rasismus. Praha 2003. 
11 Montaigne M.: Eseje. Praha 1995. „Objev Nového světa.“, str. 279-281. 
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zasadit do širšího kulturního a dějinného kontextu – a pokud tak činil, pak za pomoci schémat, 
která jsou často problematická. Zde se ukazuje, jak fatální jsou omezení v šíři erudice, kterým 
se ovšem v nějaké podobě nikdo nemůže vyhnout. Todorovova interpretace zní, že Španělé 
zvítězili nad Indiány pomocí znaků, Indiáni komunikují se světem, Španělé zase s lidmi, atd. 
Obecně tato vysvětlení svým způsobem podle modelu, který zde předkládám popisují dva 
různé typy mentality. 

V mnohé historické literatuře na tato témata přitom jejich autoři, kteří si často ani 
nekladli za úkol provést kulturní analýzu v přísném slova smyslu, dospěli k zásadním 
postřehům, avšak jakoby mimochodem. Tyto postřehy a poznatky tedy stojí izolovaně, aniž 
by byly metodicky rozvinuty a domyšleny. To je případ třeba britského žurnalisty a 
cestovatele Basila Davidsona, který ve své knize Černá paní (Black Mother, 1961), věnované 
tragédii afrických kultur učinil postřeh o podobnosti mentalit Portugalců a Afričanů v Kongu, 
což je přitom zcela zásadní pro porozumění role mentalit při střetech kultur.1 

Aby bylo možné interpretovat conquistu z hlediska mentalit, bylo třeba vypracovat 
vhodný model mentalit. Ten, který zde užívám, je založený na dvou typech mentalit – 
archaická a literární. Význam obou typů mentalit jsem si poprvé se zřetelem ke conquistě 
uvědomil při četbě Myšlení člověka primitivního (La mentalité primitive, 1925) Luciena Lévy-
Bruhla,2 který popisuje „primitivní“ mentalitu a srovnává ji s moderní „západní“ mentalitou. 
Pojmy, které užívá Lévy-Bruhl jsem byl nucen předefinovat do korektnější podoby, v níž jsou 
rovněž použitelné v rámci celého modelu, který lze obecně aplikovat při popisu jakékoli 
kultury a interpretaci střetů mezi kulturami.  

Lévy-Bruhlův pojem primitivní implikuje určitou hodnotovou hierarchii, které se 
dostalo oprávněné kritiky, proto zde namísto něj používám pojem archaický. Tato definice 
vychází ze skutečnosti, že typ mentality, který tato definice označuje, sdílela lidská 
společenství zřejmě od té doby, kdy lze mluvit o lidstvu, a zároveň neimplikuje hodnotovou 
hierarchii. Tento pojem však vyžaduje přítomnost jiného pojmu s vymezujícím významem. 
V této souvislosti obvykle užívaný pojem moderní však podle mého názoru působí poněkud 
nepatřičně u takových historických společenství, jakým je třeba antické Řecko nebo starověká 
Indie a Čína. Proto zde dávám přednost před pojmem moderní pojmu literární, vycházejícím 
z důležitého kulturního znaku – znalosti písma, který má určující vliv na utváření tohoto typu 
mentality. Vedle tohoto pojmu zde budu používat případně další upřesňující přívlastky (mezi 
nimi i „moderní“, bude-li to na místě). Přiznávám však, že kromě účelnosti jsou tyto definice 
také záležitostí individuálního vkusu – proto jsem třeba dal přednost pojmu archaický před 
pojmem preliterární.   

Tento model mentalit je tedy založený na dvou typech mentality – archaická 
mentalita, rozšířená v tradičních společnostech, a literární mentalita, která se rozvinula 
v některých oblastech světa v hierarchických společnostech státního typu, jejichž společným 
znakem je kromě uvedené společenské struktury zejména znalost písma a pluralita 
duchovních tradic. 

První a historicky starší je archaická mentalita, jejíž charakteristické rysy popisuje 
Lucien Lévy-Bruhl v již zmíněné knize Myšlení člověka primitivního. Určujícím rysem, který 
Lévy-Bruhl popsal zejména u dosud existujících „primitivních“ kultur v Americe, Africe, 
Asii, Austrálii a Oceánii, je „nezájem o druhotné příčiny“, tedy hledání odpovědí na kladené 
otázky v rámci časoprostorové kauzality, jak je tato pojímána zejména v novodobé evropské 
kulturní tradici. Zatímco pro „nás“ je příroda intelektualizována a naše činnost „p ředpokládá 
klidnou, naprostou důvěru v zákony přírody“ , pro primitiva „všechny předměty i bytosti v ní 
jsou součástí systému mystických participací a exkluzí a těmi je dána struktura a řád.“3 

                                                 
1 Davidson B.: Černá paní. Praha 1964, str. 134. 
2 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999. 
3 Tamtéž, str. 21 
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„Jestliže primitivové ani nepomyslí na to, aby hledali kauzální vztahy, a jestliže v případě, že 
si jich všimnou nebo že je někdo na ně upozorní, jim přičítají jen malý význam, pak je to jen 
přirozený důsledek známé skutečnosti, že jejich kolektivní představy vždy okamžitě odkazují 
na působení tajemných sil.“4  

 Odpovědi jsou tedy hledány bezprostředně v příčinách, které evropská novodobá 
tradice označuje za nadpřirozené. Z toho plyne v archaické mentalitě zájem o nadpřirozené 
síly, tajemné a neviditelné, sny, znamení, věštění, ordálie či „boží soudy“. Svět společností 
s tímto typem mentality je v dané kultuře utvářen jednolitou tradicí, v jejímž rámci všichni 
členové dané společnosti sdílejí stejné universum. Vazba na tuto tradici, ať už internalizovaná 
nebo institucionalizovaná zamezovala do značné míry kulturní inovace (typickou formální 
institucí, která  v Evropě střežila ve středověku a raném novověku čistotu tradice byla 
inkvizice).  

Významných rysů tohoto typu mentality si všímá také Mircea Eliade. Individualita je 
v archaických společenstvích potlačena ve prospěch nadčasového archetypu. Jestliže má 
Eliadeho lidové vědomí vytvářející mýty potíže se zachováním konkrétních historických 
událostí nebo osobností, které nahrazuje kategoriemi archetypů mytických událostí 
odehrávajících se na počátku věků (in illo tempore),5 pak tento rys tohoto typu mentality 
zjevně souvisí s nepřítomností písma a písemných pramenů, které jsou zdrojem historického 
vědomí. Namísto toho jsou tato společenství odkázána na ústní tradicí, která neumožňuje 
uchovávat potřebné kvantum informací o událostech – ty jsou pak redukovány na typizované 
příběhy. 

Kultury s tímto typem mentality převládaly až do novověku, kdy v důsledku svých 
omezení postupně začaly podléhat kulturám s literární mentalitou, disponujícím účinnějšími 
nástroji. Obraz, který vidíme v dějinách lidských kultur se tak podobá některým výřezům z 
obrazu dějin života Země – kultury s archaickou mentalitou podlehly kulturám s mentalitou 
literární podobně jako některé izolované ekosystémy, vcelku dobře přizpůsobené místnímu 
prostředí podlehly invazi nově příchozích, pokud jde o konkurenci efektivněji vybavených 
druhů.  

Druhým, historicky pozdějším typem je literární mentalita, která se formou 
postupných změn kulturních prvků vyvinula z archaické mentality. Její původ lze hledat v 
době, kdy se v některých společnostech v několika různých částech světa (Mezopotámie, 
Egypt a východní Středomoří, Indie, Čína) začala rozrůzňovat jejich struktura, utvářet 
společenská hierarchie, což bylo doprovázeno některými významnými kulturními vynálezy, 
v této souvislosti zejména vznikem písma. V těchto společnostech začalo docházet ke 
kulturním inovacím v určitých oblastech, zejména v typu společenské organizace a 
technologii, což mělo zásadní dopad na pozdější vývoj lidských kultur. Typ mentality, který 
tyto společnosti alespoň do určité míry sdílejí, nese svůj název podle znalosti písma jako 
významného kulturního znaku, kterým se vyznačují všechny kultury s literární mentalitou. 

 Písmo samo je jak „ukazatelem vývoje myšlenkových struktur“6, tedy symptomem 
mentality, tak zpětně ovlivňuje tuto mentalitu v dané společnosti, disponující znalostí písma. 
Pro tuto mentalitu je určující sklon hledat odpovědi v časoprostorové kauzalitě přírodního 
světa (jehož představu ovšem vytvořila novodobá „západní“ věda jako monopolní 
zprostředkovatel poznání v „západních“ společnostech). Jednání je oproštěné od tradičních 
rituálních struktur, svazujících jedince a celou společnost s virtuálním nadpřirozeným 
universem. Významnou roli hraje individualita, jejíž odraz v různých složkách dané kultury 
(např. ve výtvarném umění) je dalším charakteristickým znakem literární mentality.  

                                                 
4 Tamtéž, str. 22. 
5 Budil I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 2003, str. 403. 
6 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 98. 
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Kultury s tímto typem mentality se na rozdíl od mnohých archaických kultur nejen 
úspěšně dožily současnosti, ale zároveň v této současnosti nejsou odsunuty na periferii (jako 
třeba indiánské kultury Latinské Ameriky), nýbrž prosperují. U „nezápadních“ literárních 
kultur došlo k víceméně úspěšné fúzi prvků vlastní kulturní tradice s kulturními prvky 
„Západu“, kterému tyto společnosti zdatně konkurují. Příklady jsou především Japonsko a 
Čína.  

Je ovšem třeba si uvědomit, že oba výše popsané typy mentality jsou „čistými“ typy – 
níže bude ukázáno, že v dané kultuře a zde kultuře raně novověké Evropy mohou koexistovat 
oba typy mentality; koneckonců relikty archaické mentality, které obvykle označujeme jako 
pověrčivost, lze zaznamenat v soudobé „západní“ kultuře ještě dnes. 
 
 

Vývoj mentalit 
 
 
Pro interpretaci světů Evropanů a Indiánů v období conquisty je třeba nastínit vývoj mentalit, 
v důsledku kterého se „Západ“ ocitl v pozici, v níž došlo k onomu setkání, které se mnohdy 
odehrálo jako „válka světů“.  Trumfem Evropanů v tomto střetu byl typ mentality, respektive 
prvků této mentality, v oné době již obecně v Evropě rozšířených, které se promítly 
příslušným způsobem do kulturních vzorců evropských společností. Specifický obraz kultur 
„Západu“ má svůj původ ve faktu, že Evropa se geograficky nacházela poblíž prastarých 
kulturních zdrojů, z nichž byly přejímány kulturní inovace, které jsou odpovědné za utváření 
literární mentality. Lze se právem tázat, kde by se nacházel „Západ“, kdyby nebyl přejal 
prvky společenské organizace v kombinaci s dobrodiním takových vynálezů, jakými bylo 
třeba písmo, železo, kompas, či střelný prach. Mexičtí Olmékové a peruánští Chavíňané byli 
v prvním tisíciletí před naším letopočtem po stránce společenské organizace na takové úrovni, 
která jim umožňovala budovat z hlediska „Západu“ velkolepá střediska, vyznačující se 
monumentální architekturou. Přinejmenším se v tomto ohledu vyrovnali předkům dnešních 
„západních“ národů, které ve stejné době obývaly západní Evropu a o více než dva tisíce let 
později samy sebe začaly považovat za šiřitele světla „civilizace“, přičemž zničily a ovládly 
potomky Olméků a Chavíňanů. Ze svých lesů a pustin by však tito světlonoši možná nikdy 
nevyšli (tak jako některé kmeny Sibiře, Amazonie či Nové Guineje) a pokud ano, rozhodně ne 
v takové podobě, která by jim umožnila přijmout ono civilizační břímě bílé rasy. Základem 
světelné show (ovšem často dosti pochybné), kterou tyto národy později rozpoutaly, bylo 
světlo kultur jiných.     

V těchto kulturách, na jejichž dědictví vyrostl „Západ“, se také objevil v závislosti na 
kulturních prvcích nový typ mentality, jak už bylo řečeno výše. Jednou z oblastí, kde se tato 
mentalita začala utvářet, bylo východní Středomoří a v souvislosti s Evropou antické Řecko, 
v jehož kultuře lze rozpoznat základní rysy literární mentality – důraz na individualitu a 
hledání odpovědí na otázky nikoli pouze v nadpřirozeném universu, nýbrž v myšlenkovém 
universu jedince. Značnou roli zde sehrálo právě rozšíření znalosti písma, vznik více 
duchovních tradic a rozrůznění intelektuálních postojů. Diskurs, který se v důsledku toho 
v kultuře rozšířil, se příznačně promítl třeba do kultu „slova“ (božstvo výmluvnosti Peitho), 
ovšem jako prostředku argumentace, nikoli rituálního slova, které mělo takovou moc 
v archaických společnostech, jakou byli např. Aztékové. Tyto procesy popisuje J. P. Vernant 
v Počátcích řeckého myšlení,1 kde mluví o duchovní proměně řecké společnosti, vítězství 
„logu“ nad „mýtem“, přičemž staví do protikladu mykénskou společnost, kterou lze 
považovat za představitele archaické mentality, založené na mýtu, a společnost antických 

                                                 
1 Vernant J.-P.: Počátky řeckého myšlení. Praha 1993. 
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řeckých obcí, v nichž se začal rozvíjet nový, literární typ mentality, založený na logu. Je třeba 
připomenout, že model archaický – literární předpokládá fúzi těchto dvou typů mentalit 
v různých poměrech a v antickém Řecku se právě jednalo o výskyt určitých rysů literární 
mentality v kultuře, v níž byla jinak zcela běžná a převažující mentalita archaická. 

Tento stav trval s různými výkyvy až do renesance. K výrazné fázi ve vývoji mentalit 
došlo zejména po pádu římské moci - s nástupem křesťanství, příchodem etnik vyznačujících 
se archaickou mentalitou do prostoru římské říše a úpadkem literární vzdělanosti po jejím 
zániku došlo v západní Evropě k opětovnému převládnutí archaické mentality. Na základě 
tohoto stavu, který lze ovšem popsat různými způsoby a v souladu s Immanuelem  
Wallersteinem a stoupenci teorie světového systému (world-system) mluvit o Evropě v oněch 
časech jako o marginální oblasti (marginal area), v protikladu k islámským kulturám, které 
v tomto schématu zastávají roli jádrových oblastí (nuclear area), pro něž Evropa jako 
marginální oblast představovala zdroj surovin – podle arabského učence Ibn Churradádhbiho 
„eunuchů, chlapců a dívek prodávaných do otroctví, brokátu, bobřích a sobolích kůží, klihu a 
mečů“. 2 Obdobný poměr bylo možné zaznamenat ve vztahu islámských kultur a Indie na 
straně jedné a východoafrického vnitrozemí na straně druhé, který trval až do přelomu 15. a 
16. století, kdy Portugalci dobyli východoafrická města a zničili tamní obchod. Podle Al 
Idrísího nejvýznamnějšími komoditami, které dodávala vnitrozemní Afrika na arabské a 
indické trhy, byly slonovina, zlato, želvovina a otroci.3 Shoda pak panovala i v hodnocení 
Evropanů a Afričanů islámskými pozorovateli. Např. zeměpisec Al Mas´údí v desátém století 
napsal, že Evropané jsou pomalí v myšlení a těžkopádní v řeči a čím dále na sever jsou 
hloupější, hrubší a surovější.4 Podobně napsal Al Idrísí třeba o obyvatelích Sofaly v dnešním 
Mosambiku, že „…jsou chudí a ubozí a nemají jiné prostředky k živobytí než zpracovávání 
železa.“5  

Není ovšem Evropa jako Evropa, stejně jako není Afrika jako Afrika. Byzanc jako 
pokračovatelka tradice literární mentality stála v příkrém protikladu k barbarskému „Západu“.  
Al Mas´údí, který se nelichotivě vyjádřil o obyvatelích evropského Západu a Severu napsal o 
Zandžích, tedy obyvatelích východní Afriky (z nichž někteří byli kanibaly), obchodujících 
s islámskými společnostmi: „Zandžové dovedou uhlazeně hovořit a mají dobré řečníky. Často 
některý zbožný muž pronese řeč k zástupu a vybízí posluchače, aby kráčeli po cestě boží a 
dbali přikázání.“6 Podobných paralel lze nalézt ve světových dějinách více - o šest set let 
později budou Španělé podobně referovat o mexických Indiánech. Vasco de Quiroga o 
Mexičanech napsal: „Každý nám poděkoval zvlášť s takovou výmluvností, jako by celý život 
studoval řečnické umění“ . Soudce Sebastián Ramírez de Fuenleal zase napsal o mluvčích 
Tarasků: „Pronesli před námi tak dobře sestavenou řeč, že byla radost poslouchat, když nám 
ji tlumočníci překládali.“7 

Je však třeba poznamenat, že ačkoli o rozdílu mezi intelektuální rafinovaností 
islámských společností v Egyptě a na Předním Východě a společnostmi na evropském Západě 
zejména v raném středověku není pochyb a tento rozdíl zakládal rozestup v mentalitách (proto 
se mohli Západoevropané jevit Al Mas´údímu jako „hloupí“ a „pomalí v myšlení“), třeba fakt, 
že nějaká kultura preferuje výřečnost, se nemusí zakládat na mentalitním rozestupu. Tento 
důraz na výřečnost může souviset právě s velkou rolí kultovního slova-formule v archaických 
společnostech, o které už byla řeč. Jde tedy o důsledek specifických parametrů kulturního 
vzorce dané společnosti, která zkrátka z nějakého důvodu preferuje mluvený projev, jako 

                                                 
2 Budil I. T.: Za obzor Západu. Praha 2001, str. 99. 
3 Davidson B.: Objevení staré Afriky. Praha 1962, str. 187. 
4 Budil I. T.: Za obzor Západu. Praha 2001, str. 99. 
5 Davidson B.: Africká minulost. Praha 1972, str. 89. 
6 Tamtéž, str. 87.  
7 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 96. 
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v případě Mexičanů, kde byla vytříbenému verbálnímu projevu jako nutné součásti sociálního 
statutu a kompetenci pro rituály, věnována značná pozornost, na rozdíl od raně novověké 
Evropy, v níž nevzdělaní a omezení kněží byli častým námětem soudobého humoru a kritiky. 
Na tomto základě je třeba chápat podiv Španělů nad výřečností mexických Indiánů a podobný 
základ pak může mít také obdiv podobných rysů některých afrických společností, který 
nalézáme u muslimských autorů. Nicméně právě tyto příklady ukazují, že samotné pěstování 
rétoriky není ještě nutně atributem určitého typu mentality. 

Obyvatelé „Západu“ si v éře Al Mas´údího vysloužili jeho odsudek zcela 
pochopitelně. O sto let později zakusila islámská společenství úder těchto hloupých a 
nevýřečných barbarů v podobě první křížové výpravy, jejíž jádro tvořili bojovní Normané, 
kteří vyvraždili Jeruzalém stejně jako Mongolové o pár staletí později Bagdád nebo Kyjev. 
Vpád západních křižáků do „Svaté země“ lze pod zorným úhlem střetu „barbarství“ s 
„civilizací“ ve světovém měřítku přirovnat ke chronickým vpádům stepních nomádů do Číny. 

Vývoj Evropy od barbarství, které šokovalo Al Mas´údího, lze pozorovat v rovině 
mentality jako pozvolné šíření prvků literární mentality s tím, jak byly vytvářeny a přejímány 
kulturní inovace (zejména z islámské oblasti). V evropských dějinách stejně jako jinde lze 
pozorovat projevy obou typů mentalit jako fúze: typickou fúzí mentalit je středověká 
scholastika s propracovaným pojmovým aparátem a logikou (typické rysy literární mentality), 
která však zpracovává křesťanskou mytologii s jejími představami o kosmické hierarchii 
metafyzických entit, osudy zmrtvýchvstalých těl, atd. (což jsou témata druhově typická pro 
archaickou mentalitu).  

Příkladem jsou třeba rodová jsoucna alias andělé u svatého Tomáše Akvinského – čili 
Aristotelovy pojmové kategorie aplikované na křesťanskou mytologii.2 Tento „andělský 
doktor“ (církev vždy věděla, jak okrášlit své ideology), který se mimo jiné domníval, že zlý 
pohled starých žen je s ďáblovou pomocí běžným prostředkem k čarování,3 řešil ve své 
Summě proti pohanům mnohé podivuhodné a ožehavé otázky, jež trápily mysl jeho 
současníků i jej samého. Bude třeba možné po vzkříšení mrtvých užívání pokrmů a požitků 
lásky? Metoda řešení tohoto problému představuje příznačný příklad toho, jak vytříbená 
logika zpracovává mytologické představy a působí dnes s nechtěným nádechem absurdna: 
„Obšírněji: zmrtvýchvstalý člověk bude trvale žít. Buď tedy bude užívat tohoto pokrmu vždy, 
nebo nikoli vždy, ale jen po nějakou vymezenou dobu. Jestliže však bude užívat tohoto pokrmu 
vždy, když se pokrm mění v tělo, z něhož se nic nerozkládá, musí to způsobit růst dle nějakých 
rozměrů. Bude tedy třeba říci, že tělo zmrtvýchvstalého člověka poroste do nekonečna. To 
nemůže být, protože vzrůst je přirozený pohyb. Avšak zaměření přirozené pohybující síly 
nevede nikdy do nekonečna, nýbrž vždy k něčemu určitému.“ Atd.4 Stejným způsobem, tedy 
pomocí své aristotelské logiky zpracovává i jiné otázky, třeba jak mohou být netělesná 
jsoucna – duše hříšníků – trestána tělesným ohněm.5 

Jakkoli bizarně mohou dnes působit scholastické disputace o nemožnosti nekonečného 
růstu zmrtvýchvstalého těla, logickém statutu andělů či parametrech posmrtných trestů, přesto 
vypovídají cosi zásadního o dobové mentalitě. Ta totiž umožňovala, aby tato témata vůbec 
byla diskutována, existovaly zde tedy jisté intelektuální nástroje, umožňující pluralitu 
myšlení, které už nebylo striktně vázáno jedinou tradicí – jednotné společenské universum se 
rozštěpilo. Disputace scholastiků nad nejposvátnějšími dogmaty by vyznavačům kultů 
v archaických společnostech připadaly absurdní. Posvátný kult nemohl být předmětem 
spekulace a sofistických hříček ovšem už jen z toho důvodu, že těmto kulturám chyběly 
propracované intelektuální nástroje, jakými byla v Evropě po antice zděděná filosofie a 

                                                 
2 Sousedík S.: Jsoucno a bytí. Praha 1992. 
3 Šindelář B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 29. 
4 Akvinský T.: Summa proti pohanům. Praha 1993, str. 204-205. 
5 Tamtéž. 
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logika, od 13. století zdokonalená injekcemi arabských překladů Aristotela a od 15. století 
další vlnou antické učenosti, tentokrát z Byzance, právě dobývané Turky. A ovšem nebýt 
písma, kterým byla tato tradice uchována, vývoj evropské učenosti a potažmo obecně 
mentality by nebyl myslitelný. 

Plodem výše nastíněného vývoje byl takřka kultovní věk humanismu a renesance. Ten 
sice zářil spíše než „světlem rozbřesku rozumu“ dosti potemnělým svitem inkvizičních hranic 
a plamenů náboženských válek, ale je přesto nepochybné, že v této době duchovní atmosféra 
umožnila přinejmenším rozvoj různých konkurenčních ideologií jako výrazů alternativních 
intelektuálních a duchovních postojů. Jejich nositelé a hlasatelé platili nutnou daň svému věku 
a jestliže se v důsledku specifických parametrů nově se utvářející literární mentality zbavili 
strachu z metafyzického pekelného ohně, kterým se teoreticky zabýval „andělský doktor“ 
svatý Tomáš Akvinský a před kterým se třásly masy ostatního obyvatelstva, pak se tito jedinci 
museli nutně obávat ohně veskrze pozemského, který se církev (ať už katolická nebo později 
církve protestantské) často nezdráhala štědře distribuovat těm, kteří narušovali stávající řád, 
jehož součástí bylo náboženství a jeho instituce jako jevy spjaté s archaickou mentalitou.  

Ostatně fakt, že si naše epocha zvolila pro označení a charakteristiku časových úseků 
v rozmezí 14.-16. století názvy jako „renesance“, „humanismus“ či „raný novověk“ vypovídá 
více o době naší než o té, která je námi takto nazývána – typický příklad chronocentrismu. 
Příznačně si na oné epoše ceníme toho, co je nám blízké a neváháme na ni jako na celek 
aplikovat názvy odvozené z vlastního hodnotového žebříčku. Kdybychom zvolili jinou 
hierarchii hodnot, mohli bychom tento věk (pokud kritériem bude rozsah, pokrývající široce 
rozšířené dobové kulturní rysy) nazývat stejně dobře nebo mnohem výstižněji třeba „dobou 
špíny a úpadku hygieny“, neboť  během 15. a 16. století postupně vymizely lázně; zato se 
rozšířily názory, že koupel má škodlivé účinky, třeba proto, že voda proniká do těla a oslabuje 
je. Podle Le Forestiera a v souladu s obecným přesvědčením panujícím na konci patnáctého 
století „koupele a lázně zapříčiňují nemoci, ba i smrt.“6 Jean de Léry ve druhé polovině 
šestnáctého století s údivem a jistou nevolí pozoroval v Brazílii zvyky tupinambských žen, 
které se, považte, myly dokonce několikrát denně. Prý tento svůj zvyk také užívaly jako 
výmluvu, když je Evropané chtěli navléci do šatů, o jejichž hygienickém stavu můžeme pouze 
spekulovat: „Vejmluvy té obyčejně užívaly, že poněvadž ten zvyk jest jejich i všech okolních 
národů, že kdežkoli ku potoku aneb k studnici nějaké přijdou, posadíc se u ní, berouce rukama 
vodu hlavu sobě myly a v ní se šplíchaly, což dosti často někdy se trefuje, že ( jako kačice)  za 
den desetkrát i více v vodě se koupají a pohřizují. Tou příčinou, že by jim pracné bylo, tolikrát 
šaty s sebe svláčeti a zase se do nich obláčeti.“ 7 

Pokud ohledně našeho názvu pro onu dobu položíme paralelu do současnosti, pak 
stejně tak, pokud se naplní pochmurné scénáře o globálním vyčerpání zdrojů a kolapsu 
„světové civilizace“, může být jednou naše epocha nazývána badateli světa po kolapsu 
(budou-li nějací) třeba „dobou otců ekologistů“ podle několika podivínských radikálních 
hlasatelů návratu k naturální prostotě a ekonomické soběstačnosti.  Zde se ukazuje 
arbitrárnost pohledu na dějiny, zkreslující pak zásadní měrou podstatné faktory a souvislosti. 
 
 

                                                 
6 Brighelli J. P.: Renesance a humanismus. Praha 1995, str. 811. 
7 Léry J.: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha 1957, str. 140 
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Několik archetypů posvátna 
 

 
Benedikt Spinoza, vyštvaný z tradiční náboženské komunity Židů kvůli svému smýšlení, 
náležejícímu k již zřetelně literárnímu typu mentality, podal ve druhé polovině 17. století ve 
své Etice po geometricku vyložené (Ethica ordine geometrico demonstrata) tento výstižný 
popis archaické mentality ve formě náboženství, s nímž byl ve své době tragicky 
konfrontován: „Tato nauka opravdu nemá žádný jiný prostředek argumentace než 
nevědomost. Jestliže spadne někomu například ze střechy na hlavu taška a zabije ho, budou 
dokazovat, že spadla, aby ho zabila a to takto. Kdyby nespadla proto, že tomu Bůh chtěl, jak 
by se mohlo seběhnout zcela náhodně tolik okolností?(…)Dejme tomu, že odpovíte: ,Stalo se 
to proto, že právě zafoukal vítr a ten člověk měl tamtudy cestu.´ Budou namítat: ,Proč 
zafoukal vítr právě tehdy? Proč ten člověk měl tamtudy cestu právě tehdy?´ Když na to 
odpovíte: ,Vítr se zvedl právě tehdy, protože se už předchozího dne zvlnilo moře, ačkoli jinak 
bylo ještě klidné počasí, a ten člověk byl již dříve pozván na návštěvu ke svému příteli,´ budou 
se dotazovat dál, protože ptaní není nikdy konec: ,Proč se moře vlnilo, proč byl svým přítelem 
pozván právě v tuto dobu?´A tak se nepřestanou ptát po příčinách již udaných příčin, dokud 
se neutečete o pomoc k vůli Boha, tzn. dokud nevyhledáte útočiště v nevědomosti.“1 

Je zábavné konfrontovat tento více než tři sta let starý popis archaické mentality 
s moderním, jehož autorem je Lucien Lévy-Bruhl. Týká se události zaznamenané u jednoho 
australského kmene v Queenslandu, kdy na shromáždění domorodců kopí hozené 
kouzelníkem na strom spadlo jednomu starci na krk a zabilo ho – podle domorodců za tuto 
událost mohly čáry muže, který kopí hodil: „…misionáři se rozhodně nemohlo podařit 
vysvětlit jim, že šlo o pouhou nehodu. Neustále by se ptali: Proč to kopí, když se odrazilo, 
spadlo starci právě na krk, a ne před něho nebo za něho? Jak to, že kopí patřilo právě 
kouzelníkovi? A jestliže vrah neměl v úmyslu čin spáchat, jak to dokázat? To se dá jen 
předpokládat, a předpoklad nemá proti skutečnosti žádnou váhu. Ostatně osoba, která nehodu 
způsobila, takový úmysl chovat mohla, aniž to sama věděla. Čarodějové si nutně nemusí být 
vědomi smrtelného účinku vlastního působení. Dotyčný tedy mohl svůj úmysl bona fide 
popírat, ale jeho zapírání nemělo pro domorodce žádný význam.“2 

Dva výše uvedené popisy dokládají jisté shody v mentalitě Evropy a mimoevropských 
kultur, označovaných porůznu za „primitivní“, „přírodní“ či „archaické“. Tyto shody jsou tak 
evidentní, že si jich už dávno mnozí povšimli. Jde však právě o shody v principech funkcí 
mentalit, nikoli snad o shody v konkrétních rysech náboženských a kosmologických představ, 
v konkrétních formách kultů. Ty tvoří rozmanité konfigurace, vždy specifické pro danou 
kulturu; tyto konfigurace jsou však do určité míry budovány z principiálně identických 
stavebních kamenů. Pro názornost pokládám za užitečné letmo poukázat na některé vybrané 
jevy, které dokládají blízkost mentalit na obou stranách Atlantiku v dobách, které jsou ve 
smyslu periodizace evropských dějin označovány jako „středověk“ a „raný novověk“. Na 
příkladech několika archetypů posvátna – utrpení, smrti, krve a dravých zvířat - si lze udělat 
představu o mentalitě jako společném jmenovateli středověké a raně novověké Evropy na 
straně jedné a indiánské Ameriky na straně druhé.       

                                                 
1 Spinoza B.: Etika. Praha 2001, str. 44. 
2 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999, str. 27-28. 



 24 

Jestliže v Evropě v uvedených dobách skutečně působilo několik intelektuálních 
zjevů, ohlašujících věky příští a na universitách se propracovanými intelektuálními nástroji 
řešily spletité ideologické problémy, pak masa ostatního obyvatelstva, která se běžně 
pohybovala na hranici fyzického přežití řešila záležitosti odlišného charakteru a rovněž její 
způsoby a nástroje řešení byly odlišné. Obojí se však vzájemně nevylučovalo – ba naopak 
vyplývalo jedno z druhého a hmotná bída sublimovala paradoxně do hmotných a duchovních 
úchvatných výtvorů lidských společností ve Starém i Novém světě: gotické katedrály a 
scholastická učenost středověké Evropy versus chronická bída tamtéž, chrámová centra 
s pyramidami a rafinované kalendářní systémy Mesoameriky a skrovné osady zemědělců v 
pralesích či na bahnitých březích a ostrůvcích jezer na náhorních rovinách. George C. Vaillant 
ve své knize Aztékové (Aztecs of Mexico, 1962) klade širokou kulturní paralelu ohledně 
vzniku náboženských představ, vedoucích ke vzniku velkolepých architektonických středisek 
uprostřed divočiny: „Velké katedrály středověku výrazně čněly uprostřed krajiny, v níž ubohé 
vesničky, krčící se na mýtinkách, bily do očí ohromným rozdílem mezi chudobou hmotné 
existence člověka a skvělou nádherou společného duchovního života…Velcí umělci, kteří 
vyzdobili skulpturami kilometry zdí chrámů v Kambodži, žili v chatrných vesnicích, dnes 
pohlcených džunglí.“3   

Z formule „skvělá nádhera společného duchovního života“ můžeme postupně 
derivovat  základní rysy dobové mentality. Tato „skvělá nádhera duchovního života“ obnášela 
nepochybně okamžiky, kdy mysl obzvláště disponovaných jedinců zažívala úchvatná a 
intimní zjevení Boha a jiných pozitivních entit. Tak se tito obdaření mohli stát „flétnou, skrze 
kterou vanul Boží duch přinášející hudbu, harmonii a chválu.“4, což někteří prožívali jako 
nefalšované orgasmy, jak naznačují legendy o životech světců, jako třeba tato o svatém 
Františku z Assisi: „Když se ve Františkově nitru ozvala sladká melodie, dával jí výraz 
francouzskou písní. Někdy také zvedl ze země kus dřeva – jak jsem na vlastní oči viděl – 
podržel jej levou rukou, pravou vzal nití jako luk napjatý prut a dělal, jako by s ním hrál na 
loutnu. Přitom se v rytmu kolébal a francouzsky od srdce zpíval. Tyto radostné scény však 
často končily slzami a radostný zpěv přecházel v soucit s Kristovým utrpením. Světec neustále 
vzdychal, jeho sténání se stupňovalo, nakonec zapomněl na věci, které držel v rukou, a byl 
myslí vytržen do nebe.“5 Tyto stavy byly zřejmě jedním z nejzáviděníhodnějších fenoménů, 
které s sebou tato mentalita přinášela; extáze šamanů v archaických kulturách vykazují 
obdobné rysy. 

„Společný duchovní život“, tedy elit a podrobených mas, je taktéž do značné míry 
nepochybný – o víře svatého Tomáše Akvinského, vrcholného intelektuálního zjevu 
vrcholného středověku ve zlou čarovnou moc pohledu starých žen už byla řeč.6 Tento 
„společný duchovní život“ obnášel také všudypřítomný strach z hladu, nemocí, smrti 7 či 
ztráty cti a následné sociální izolace vedoucí k hladu, nemocem a smrti.8 Zkrátka člověk žijící 
v oněch dobách se právem obával rozmanitého utrpení vezdejšího bytí a aby toho nebylo 
málo, hrůzy se dublovaly vyhlídkou na věčná zásvětní muka. Lidé zároveň byli a stále jsou 
fascinováni těmito jevy, kterých se obávají a tyto jevy začaly všude získávat posvátný 
charakter – tato fascinace může někdy nabýt až erotické povahy.  

Hrůzné reálie i děsivá křesťanská mytologie vedly k vzniku masových hnutí, která 
provozovala magické praktiky. Typickým evropským příkladem bylo flagelantství, které se 

                                                 
3 Vaillant G. C.: Aztékové. Praha 1974, str. 23. 
4 Bratr Ramon SSF: Moudrost Svatého Františka z Assisi. Kostelní Vydří 1998, str. 9. 
5 Tomáš z Cellana, Druhý životopis, 127. In: Tamtéž, str. 42. 
6 Šindelář B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 29. 
7 Goff J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991, str. 229-241. 
8 Dülmen R.: Bezectní lidé. Praha 2003. 
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rozšířilo ve 14. století jako reakce na morové epidemie.9 Flagelanti doufali, že pomocí 
sebetrýznění - tedy formy oběti - dosáhnou odvrácení pohromy, přičemž různé prvky 
v principu podobného chování lze nalézt po celém světě. Pokud jde např. o samotné bičování 
ve smyslu pokání či ritualizovaného sebetrýznění, lze nalézt podobné prvky např. v chování 
příslušníků indiánských kmenů z Paraquarie, rozsáhlého území v několika dnešních 
jihoamerických státech, kde jezuité v 17. a 18. století vybudovali své misiones a vytvořili 
svého druhu autonomní impérium. Tyto kmeny ochotně přejímaly některé prvky jezuity 
šířeného katolicismu - zejména magické praktiky včetně bičování, neboť už dávno před 
příchodem jezuitů bylo flagelantství součástí náboženského a erotického života Indiánů.10  

Podobně se středověká a raně novověká Evropa  chvěla obavou z konců světa a byla 
posedlá vizí Apokalypsy, což byl například ústřední motiv ideologie povstalců za německé 
selské války. Na stejných motivech byly vystavěny mexické mytologie, které však tyto 
motivy rozvedly v matematicky propracovaný systém kosmických katastrof, který nalézal 
výraz v kalendářních soustavách – Aztékové očekávali příchod zničující katastrofy v cyklech 
vždy po 52 letech.11 Evropský systém očekávání Apokalypsy byl o poznání chaotičtější a 
méně urgentní, nicméně vzhledem k opakování těchto předpovědí nabýval přesto podobu 
jakýchsi cyklů a to navzdory koncepci lineárního pojetí času v židovsko-křesťanské tradici, 
odlišujících se od cyklického pojetí času v jiných kulturách, jak o tom mluví Eliade.12  

Také instrumenty katastrof jsou z povahy lidské existence ohrožované přírodním 
světem tytéž: záplavy, oheň, obludy – všechny tyto prvky lze nalézt v mytologiích na obou 
stranách Atlantiku. Podle kosmologických představ Aztéků skončilo čtvrté období bytí světa 
potopou – obdobné představy ve Starém světě není třeba vypočítávat. Léry si povšiml 
podobných motivů v mytologii brazilských Tupinambů: „Mimo to také cos potvorného 
v svém tom zpívání o potopě pletli a žvali, že když vody tak se rozmohly, až všecken svět 
přikryly, tedy že v tom jich rozvodnění všickni lidé zatopeni byli kromě předků jejich, kteříž na 
vysoké stromy tehdá vylezli a sebe zachovali. Kterážto věc od nich naposledy připomenutá a 
ode mne nejednou slejchaná poněkud k svatým Písmům přistupuje. Nebo není pochybné, že 
oni o potopě, kteráž se za časů v Noëlových stala, něco od někoho slýchali, a pak (tak, jakž 
lidé, aby pravdu zatemňovali, k tomu jsou z přirozenosti náklonní, zvlášť pak, jakž ode mě 
prvé oznámeno, neumějíce psáti a skrze to věcí starožitných v čistotě od klamu a přídavku 
zachovati)  fabuli tu sobě sfintovali jmenovitě že jejich pradědové vylezše na stromy vysoké 
tak zdraví své zachovali.“13  

Pokud se opět vrátíme do Mexika, pak třetí období aztéckého kosmu skončilo 
ohnivým deštěm, zatímco starozákonní Jahve dštil oheň a síru na hříšná města a  Janovo 
Zjevení, jeden z nejvlivnějších křesťanských textů, nezůstává s rozmanitými ohnivými efekty 
pozadu. Na konci prvního období aztéckého kosmu byli lidé a obři sežráni jaguáry – Janovo 
Zjevení přichází s celou řadou oblud, trestajících hříšné lidstvo, kterým vévodí obraz příšery, 
představující jakousi koláž nejobávanějších instrumentů: „Tu jsem viděl, jak se z moře 
vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách (…) byla jako levhart, její nohy jako 
tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.“13 Jan z Patmu, pravděpodobný autor Apokalypsy, 
v těchto obrazech pouze okopíroval starozákonní vize Danielovy a třeba podoba novozákonní 
apokalyptické šelmy je variací na Danielův popis čtyř zvířat-monster. K těm jsou sice 
přiřazeny alegorické výklady (deset rohů jako deset království, podrobených Římem, 
makedonská říše rychlá jako levhart, atd.), to však nic nemění na faktu, že se obávaní tvorové 

                                                 
9 Delumeau J.: Hřích a strach. Praha 1998. 
10 Furneaux R.: Amazonka. Praha 1974, str. 74. 
11 Stingl M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 137. 
12 Eliade M.: Mýtus o věčném návratu. Praha 1993. 
13 Léry J.: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha 1957, str. 262. 
13 Nový Zákon a žalmy. Ostrava 1990, str. 280. 
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stali příznačnými symboly přiřazenými stejně 
obávaným skutečnostem, jakými byly mašinérie 
výbojných starověkých říší. V této alegorické 
podobě posléze nabyly vlastního děsuplného bytí, 
aby ve středověké Evropě pronásledovaly mysl 
exaltovaných jedinců či celých mas.  

 
Čtyři zvířata a Bůh na trůně, ilustrace k Danielovu vidění 
z díla Beatus Apocalypse, vytvořeném v Santo Domingo de 
Silos ve Španělsku kolem roku 1100. 

 
 
Hrůzy pozemské i zásvětní byly nutně 

spojitými nádobami. Ty první se replikovaly 
v rovině duševna a odtud zpětně utvářely žitou 
realitu – kolona strachu. Pochmurné přírodní děje 
vyvolávaly strach z temných nadpřirozených sil, 
ten vedl k hysteriím, při nichž byli trýzněni a 

zabíjeni lidé, což opět vyvolávalo další návaly děsu. Posedlost smrtí v mnoha společenstvích 
s archaickou mentalitou vedla ke vzniku kultů, v nichž hlavní roli hraje smrt a její rozmanité 
atributy. Středověká a raně novověká Evropa je plná makabrálních jevů a třeba 
předkolumbovské Mexiko nijak nezůstávalo pozadu; není divu, že španělští katoličtí kněží 
nacházeli tolik podobností mezi náboženstvím křesťanů a indiánských pohanů. Předmětem 
kultu se v obou kulturách staly podobné motivy, přičemž podstatný není samotný motiv, 
nýbrž způsob zpracování těchto motivů, fakt, že se staly předmětem kultických praktik. 
Příznačná je posedlost smrtí třeba v lidovém katolicismu staré Bretaně, o níž ještě bude řeč a 
v níž se Ankou - personifikace smrti - stal ústřední postavou celého žánru lidové slovesnosti.13 
Výsledkem je rozvinutá děsivá mytologie, stejně jako bizarní umění – evropské motivy tanců 
smrti s kostlivci a obdobné motivy mexických kultur, děsivá znázornění smrti 
v nejrozmanitějších atributech. Dokonce i melancholie z konce pozemského bytí člověka, 
kterou je prosáklá tradice evropské literatury nachází svou obdobu ve staré aztécké poezii.14 

 
Aztécké skulptury - lebky jako symboly 
božstva smrti. 
 
 
Podvojnou povahu společenské 
skutečnosti - čistě psychologickou i 
ryze materiální – můžeme sledovat 
u mnoha dobových jevů, jako v 
případě upírů, představy široce 
rozšířené po celém světě, jak si 
povšiml už Robert Luis Stevenson 
na pověrách v tichomořském 
souostroví Paumotu.15 Podoba 
těchto bytostí, pokud jde o Evropu 
přecházela od virtuálních nočních 
můr do syrové hmotné substance 

                                                 
13 Braz A.: Ankou – Legenda o smrti v dolní Bretani. Liberec 1996. Legendy o smrti. Brno 1996. 
14 Mikeš V.: Tanec živlů. Praha 1976. 
15 Stevenson R. L.: Do jižních moří. Praha 1973, str. 140. 
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v podobě těch jedinců, kteří jistými nonkonformními způsoby praktikovali víru v magickou 
moc lidské krve (přičemž není podstatné do jaké míry šlo o pozdější legendy, protože tyto 
představy reprezentují právě jakýsi archetyp). Hraběnku Báthoryovou a jí podobné bychom 
dnes v souladu s naší kulturní tradicí nejspíše nazvali vyšinutými individui - ovšem jejich 
kauzy představovaly jen extrémní, děsivé a asociální případy. Z hlediska určitých kulturních 
norem, přirozeně. Obecně šlo o projevy archaické mentality, avšak co do principů a někdy i 
forem se tyto vykřičené fenomény nelišily od těch, které byly tehdy obecně rozšířené a či 
dokonce uznávané, jako třeba od víry v zázračnou moc substancí, užívaných při eucharistii.  

Zde se ukazují společné zdroje a principy náboženství, tohoto charakteristického jevu, 
jenž plodí archaická mentalita. Neboť čím se co do podstaty liší víra ve spásnou funkci krve 
Krista, Syna člověka, kterou přijímají katoličtí věřící od víry „neznabohů“ v moc krve jiných 
lidí? Podle Janova evangelia Ježíš pravil: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo 
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý 
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“16 Tyto pasáže dokládají 
posvátnou a velmi zásadní roli lidské krve a masa, jehož požívání zde nabylo symbolické 
podoby a lze je oprávněně interpretovat jako zakuklené, metamorfované výzvy ke 
kanibalismu, pokud odhlédneme od kontextu, zhusta dodaného pozdějšími teologickými 
racionalizovanými interpretacemi. Kdybychom si tento kontext odmysleli, mohli bychom tyto 
pasáže zcela bez potíží začlenit do kontextu nějaké „barbarské“ kultury, praktikující rituální 
kanibalismus, jako to činili t řeba Aztékové. Příznačně tak v antisemitských představách o 
rituálech Židů, při nichž měla být prolévána krev křesťanských dětí,16 v představách o 
satanských rituálech či dokonce v jejich realizacích splývalo obojí v jedno: katolický ritus a 
prolévání či dokonce požívání krve lidských obětí. 

Z hlediska antropologie jde v jistých základních rysech v různých náboženských 
kultech o totéž, třebaže racionalizovaná teologie může přijít s bezpočtem sofistikovaně 
definovaných rozdílů. David Herbert Lawrence ve své interpretaci Apokalypsy, v níž 
„Beránek“ přichází jako lev, aby lidstvo utopil a očistil v krvi, napsal sžíravě o teologických 
popíračích pohanství imanentně přítomného v křesťanství: „Pokud někdy musí pohanské 
prvky připustit, okamžitě si vykasají sukně svých kněžských talárů a rychle od nich pryč. 
Apokalypsa je pro ně opravdovou pohanskou hostinou. Jenže když tuto krmi polykají, musí 
vypadat zbožně.(…) Bible je úžasným způsobem naplněna pohanstvím a v tom spočívá její 
větší poutavost.“17  

Jestliže se s lidskou krví v symbolické podobě - či krví Syna člověka, jak je komu libo 
– pořádaly v Evropě církví posvěcené a masově organizované magické rituály (prim v tomto 
ohledu hrály východní církve a husité se svou praxí podávání vína jako „krve Krista“ všem 
věřícím), pak jiné kultury prolévaly lidskou krev jako takovou – posvátný status však měla 
v obou případech. Mexické kultury neznaly cennější substanci než lidskou krev – živila 
božstva a na obětech byl tak závislý chod celého vesmíru. Proslulý obhájce Indiánů 
dominikán Bartolomé de las Casas (1474-1566) argumentoval v prospěch svých indiánských 
oveček ve spise Apologetica Historia právě velkou zbožností, s kterou tuto lidskou krev 
prolévali. Formulací, která je natolik antropologická, nakolik to lze čekat od katolického 
duchovního 16. století říká: „Navíc nás příroda učí, že Bohu, jehož jsme z mnoha příčin 
dlužníky, jak uznáváme, patří se nabídnout věci vzácné a vznešené kvůli vznešenosti jeho 
majestátu. A podle lidského úsudku i podle pravdy není v přírodě nic většího a vzácnějšího 
než lidský život nebo život sám. A jelikož příroda sama nabádá a učí ty, kdo postrádají víru, 
milost a znalost věrouky, kdo se řídí pouze jejím světlem, že navzdory jakémukoli zřejmému 

                                                 
16 Nový Zákon a žalmy. Ostrava 1990, str. 117. 
16 Goff J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991, str. 302. 
17 Lawrence D. H.: Apokalypsa. Praha 2002, str. 45. 
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zákonu, jenž je s tím v rozporu, mají obětovat lidské životy pravému Bohu nebo Bohu 
falešnému, o němž se domnívají, že je pravý, že totiž, když mu nabídnou něco nanejvýš 
vzácného, mohou tím vyjádřit svůj vděk za mnohou milost, které se jim dostalo.“17  

Kromě toho Las Casas nalézal – z antropologického hlediska zcela oprávněně - řadu 
dalších analogií mezi náboženstvím křesťanů a Mexičanů podobně jako další dominikán 
Diego Durán, (1537-1588) který od asi pěti či šesti let vyrůstal v Mexiku a velmi důvěrně se 
seznámil s indiánským náboženstvím, které se infiltrovalo do přejatého katolictví. Durán, 
který usiloval vymýtit relikty původních kultů věděl moc dobře, proč vyzývat své spolubratry, 
aby nepropadali nadšení nad shodami obou náboženství nebo nad tím, jak snadno Indiáni 
konvertují. Durán vypočítává shody či analogie v mnoha úrovních kultury – ohledně 
náboženství píše: „V mnoha případech se křesťanství a pohanské pověry shodují.“ A ovšem 
jeho vysvětlení má pouze dvě možné varianty, příznačné pro pravověrného katolíka - buď v 
Mexiku kdysi působili křesťanští kazatelé - jako třeba svatý Tomáš, jenž si liboval 
v řezbářství stejně jako mytický toltécký král Topiltzin - nebo Indiány navedl k nápodobě 
pravého kultu ďábel, který chtěl být uctíván jako křesťanský Bůh: „Buďto byla, jak říkám, 
naše svatá křesťanská víra v této zemi známa, nebo náš zlořečený protivník ďábel přiměl 
Indiány, aby skrze obřady naší katolické víry uctili a oslavili jeho samotného, čímž by mu 
sloužili a klaněli se mu.“18  Ve shodě s principem Occamovy břitvy,  který sledují soudobé 
vědní postupy se však v tomto i jiných případech lze velice dobře obejít bez zásahů 
nomádských apoštolů či pekelných mocností -  výše uvedené a jiné shodné rysy lze velmi 
uspokojivě vysvětlit sdílením jistého typu mentality v daných kulturách. 

Příklady podvojné povahy skutečnosti v archaických společnostech (a není náhodou, 
že se jedná často o skutečnost v jejích děsivých aspektech) jsou vděčné a nosné téma. 
Středověká a raně novověká Evropa se děsila neznámých a nezkrocených přírodních sil a 
nebezpečných živočichů: tak se příznačně středověké legendy hemží vlky rdousícími celá 
města.19 Obávaný tvor se stal v dobových představách bytostí spojenou s temnotou a 
zásvětním zlem, osoby s temnými konexemi se za noci měnily ve vlkodlaky a obcházely 
krajinou, aby zabíjely, což byla jen místní obdoba typu představ, které plodila archaická 
mentalita. Analogií můžeme ve světovém kontextu nalézt bezpočet: v západní Africe řádili u 
místních společenství kouzelníci proměnění v levharty, v Amazonii zase v jaguáry.20  

Stejně nutně se potom tito tvorové stávali součástí kultu a náboženských představ.  
Jestliže v Evropě na vyobrazeních pekla trhají a polykají hříšníky obludy odvozené z vlků a 
medvědů jakožto vykonavatelé božské spravedlnosti a v Janově Apokalypse přichází 
hříšnému lidstvu vládnout pekelná kolážovitá šelma s rozmanitými atributy nebezpečných 
tvorů, tak v tropické Americe se setkáváme z široce rozšířeným kultem jaguára jako mytické 
bytosti taktéž s hrozivými atributy; o její roli při zániku lidstva prvého aztéckého kosmu už 
byla řeč. Aztécké umění je proslulé strašidelnými motivy šelem a hadů a expresivní 
působivost soch aztéckých božstev v Tenochtitlánu zmínil Bernal Díaz: „…opodál velkého 
ku* stála jiná vížka, která byla rovněž domem model či skutečným peklem, protože u vchodu 
do jedné brány měla sochu s divnou tlamou, jaká se maluje na obrazech pekla, dokořán 
otevřenou, a v ní velké tesáky na polykání duší; a vedle brány ještě sochy ďáblů a hadí těla; a 
o kousek dál bylo obětiště, celé hodně zakrvácené a černé od kouře a zaschlé krve…“21  

Podobně jako v případě Bernala Díaze také dochované památky po dávných zaniklých 
kulturách, k nimž ovšem chybí jakýkoli komentář jejich tvůrců, svádí soudobé amerikanisty 

                                                 
17 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 222. 
18 Tamtéž, str. 245. 
19 Viz.  Goff J.. Kultura středověké Evropy. Praha 1991, str. 144. 
20 Saunders N.J.: Mytická síla zvířat. Praha 1996, str. 66-69. 
* ku – mexický pyramidový chrám (vysvětlivka autora). 
21 Díaz del Castillo B.: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha 1980, str. 276. 
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k expresivním výlevům, jako třeba popis jaguářího „Boha na vrcholu oštěpu“ v peruánském 
Chavínu, který podal Miloslav Stingl: „Tento bůh lidské postavy, ale s mnoha jaguářími rysy, 
působí i dnes dost strašidelně. Jak teprve musel působit na věřící před třemi tisíci lety! Ze 
spodního rtu mu vystupují hrozné jaguáří tesáky. Oči jsou upřeny nahoru, jako by se dívaly 
k obloze. Také pás, obepínající tělo chavínského boha, zdobí jaguáří hlavy. Z pasu na zadní 
straně visí dvě hadí hlavy.“6„První z uvažovaných indiánských říší vyrostla tedy na uctívání 
jaguára, podporována strachem z jeho kruté tváře s mocnými čelistmi a dravčími zuby.“21   

Tento příklad však už trochu zavání etnocentrismem a uvedené výroky pravděpodobně 
více než o vnímání chavínských uctívačů jaguára vypovídají o vnímání určitého zvířete 
v evropské tradici a zřejmě mají blíže k vnímání autorů gotických či renesančních obrazů 
s náměty pekelných hrůz. Při interpretaci významu daného zvířete v určité kultuře je třeba 
opatrnosti, neboť je známo, že některé současné kultury – třeba Hopiové z amerického 
Jihozápadu – mají např. k jedovatým hadům (v tomto případě chřestýšům) odlišný a kladný 
vztah na rozdíl od toho, který je vlastní evropské tradici. Hadí kult Hopiů tak není žádnými 
orgiemi hrůzy, jak by se dnes mnohým obyvatelům „západního“ kulturního universa mohlo 
zdát.22 To je nutné vzít v úvahu při interpretaci kultur, po nichž se nedochovaly vlastní 
výpovědi, jako v případě předaztéckých kultur Mexika, v jejichž umění (či spíše hmotných 
artefaktech, což je často jediný aspekt těchto kultur, který dokážeme zaznamenat) hráli třeba 
právě hadi značnou roli: podle tradice (ovšem aztécké) druhou dynastii toltéckých králů 
„bychom mohli označit jako „Hadí“, protože všichni králové této druhé toltécké dynastie – 
s výjimkou prvního Matlaloxochitla („Deset květů“) – nesli i ve svém jméně titul „had“ – 
Mitlacoatzin, Tlilcoatzin a nakonec Cecoatl…“23 Roli také hraje konkrétní způsob ztvárnění – 
rozdíl v estetickém vnímání pak vede k výrokům, jaké učinil třeba Bernal Díaz ohledně soch 
indiánských božstev v Mexiku. Díaz o nich obvykle říká, že jsou „ošklivé“ a plným právem se 
lze domnívat, že tento způsob vnímání je určitým stereotypem, kterému se nemohou vyhnout 
ani soudobí badatelé. 

Na druhou stranu je nepochybné, že příslušníci všech kultur si byli dobře vědomi  
nebezpečí, pocházejícího od určitých zvířat a obávali se jich. Na americkém Severozápadě v 
souvislosti s kultem medvěda u kmene Kwakiutlů, zatímco medvědí tanečníci v černých 
medvědích kůžích tancovali kolem ohně, drásali zemi drápy a napodobovali pohyby 
rozzuřených medvědů, ostatní účastníci obřadu zpívali píseň Medvědího tanečníka: „Jak se 
schováme před medvědem, který se pohybuje kolem celého světa? Zalezme pod zem! 
Přikryjme si záda blátem, aby nás strašlivý Velký medvěd ze severního konce světa 
nenašel.“24 Jakkoli se lišily mytické a náboženské konstrukty, v nichž dravá zvířata 
figurovala, tvorové vzbuzující bázeň byli vždy nedílnou součástí představ, které plodila 
archaická mentalita.  
 
 

Příklady mentality: Cortés, Karel V. a jiní. 
 
 
Ti, kteří objevovali a dobývali Nový svět byli lidmi nejrůznějšího druhu a byli mezi nimi 
ovšem i lidé vzdělaní či relativně vzdělaní jako dobyvatel Mexika Cortés či proslulý obránce 
Indiánů Bartolomé de las Casas, ti však byli v menšině. Značná část objevitelů a dobyvatelů 
byla negramotných, v čemž se nelišili od domorodých Američanů, kteří s výjimkou Mayů 

                                                 
6 Stingl M.: Uctívači hvězd. Praha 1980, str. 49. 
21 Tamtéž, str. 63. 
22 Benedictová R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 81. 
23 Stingl M.: Indiáni bez tomahavků. Praha 1966, str. 88-89. 
24 Benedictová R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 138. 



 30 

nedospěli k vynálezu druhu písma, srovnatelného s těmi, které znal Starý svět. Otřepaným 
příkladem tohoto typu lidí byl dobyvatel Peru Francisco Pizarro, který největší indiánskou říši 
na americkém kontinentě vyvrátil se vzdělanostní výbavou pasáka vepřů z rodné 
Extremadury.1 Většina lidí tohoto druhu tak reprezentovala archaickou mentalitu lidové 
kultury soudobé Evropy a z tohoto hlediska byla blízko mentalitě původních obyvatel 
Ameriky. Tato blízkost mentalit hrála význačnou roli ve vztahu prvních Evropanů k 
Indiánům.  

Ostatně ani ti vzdělanější, jakkoli právě oni reprezentovali moderní praktický postoj, 
který byl vlastní příčinou převahy Evropanů nad Indiány, nezůstali ušetřeni poznamenání 
magickým myšlením, typickým pro archaickou mentalitu. Tak Cortés obligátně připisuje 
válečné úspěchy Boží přízni, stejně jako neúspěchy Božímu trestu, jako když se mu třeba tak 
tak podařilo vyváznout z nebezpečí při bojích na hrázi, kde jej Aztékové málem zajali, aby jej 
pak obětovali.2 Také však rozpoznává příčiny této porážky ve faktu, že jeho vojáci a indiánští 
spojenci byli „neukáznění a hrubě nepozorní při zasypávání přechodů“ , tedy umí vyložit 
tento fakt pozitivní metodou, která hledá odpovědi na otázky v časoprostorové kauzalitě 
hmotné skutečnosti, v „druhotných příčinách“, jak by řekl Lévy-Bruhl.  

Kromě jím uvedeného důvodu mohl za své štěstí vděčit ovšem také dalších 
okolnostem: obyčeji Aztéků zajímat nepřátele živé, aby mohli být rituálně obětováni nebo 
třeba skutečnosti, že Cortés tahající své vojáky z vody byl ve svém brnění v onu chvíli kluzký 
jako úhoř a navíc jej včas přikvačili vysekat z nesnází jeho obětaví druzi. Avšak Cortés 
neopomene připsat své přežití přízni Boží – a jistému mladíku, „který mi hned po Bohu 
daroval život a jako statečný muž mne zachránil a svůj život tam ztratil.“3 Stejně tak kromě 
již zmíněného důvodu neúspěchu, kterým byla nedbalost jeho vojáků, zde figuruje 
nadpřirozená příčina: Cortésovi vojáci by uspěli, „kdyby Bůh za naše hříchy nedopustil tu 
velkou porážku.“4 Odkazy na nadpřirozený vliv, ať už boží přízeň či hněv se celý text hemží: 
„…A abychom rozšířili vítězství, které nám Bůh dopřál…za pomoci Pána našeho jsme ten den 
dobyli čtyři (mosty) a vypálili terasy a domy a věže…“5, atd, atd. Katastrofa během ústupu 
z Tenochtitlánu o „Smutné noci“ zas byla trestem shůry: „A to se stalo ne pro mou 
neschopnost, ale pro mé hříchy.“6 Takto se u Cortése prolínají prvky obou typů mentalit. 
Podobně Cortésův voják Bernal Díaz del Castillo s vážnou tváří např. hovoří o Duchu svatém, 
který vnukl Cortésovi, aby dobýval kraje kolem Trujilla a andělu strážném, který v této 
souvislosti osvítil jeho mysl.7  

Na příkladu dalšího významného zjevu oné doby, císaře Karla V., vládce, jemuž 
Cortés adresoval své dopisy o dobytí Tenochtitlánu se dobře ukazuje nejen obrácení 
k nadpřirozenu, nýbrž i omezení v jednání, která z něj vyplývají. V této souvislosti napsal 
Ferdinand Seibt: „Jestliže bereme obvyklé výroky o středověké mentalitě vážně, budou to 
především zbožnost a vazba na trancendentno, co lidi tehdejších staletí vzdaluje od našeho 
chápání. Ne že by byli nesrozumitelní zbožnému člověku naší doby – v každém případě ne 
nesrozumitelnější než sibirjacká víra v šamany, válečný kult prérijních Indiánů nebo rodová 
víra Seveřanů. Ovšem zbožnost, jak ji v raném 16. století cítil angažovaný křesťan ještě před 
tím, než se nově prohloubila v reformaci a protireformaci, zbožnost, jak ji vnímal císař, 
zařazuje do světa víry křesťanů, do orbis christianus, daleký svět. Nám se tato zbožnost jeví 
nesmyslná, vzdálená rozumovým souvislostem našeho chápání bytí a života.“8  
                                                 
1 Prescott W. H.: Dějiny dobytí Peru. Praha 1980. Str. 90 
2 Cortés H.: Třetí dopis – relace. In: Dopisy. Praha 2000, str. 135-137. 
3 Tamtéž, str. 136. 
4 Tamtéž, str. 137. 
5 Tamtéž. Druhý dopis – relace. Str. 92. 
6 Tamtéž, str. 22. 
7 Díaz del Castillo B.: Pravdivá historie dobývání Mexika II., str. 249  
8 Seibt F.: Karel V. Praha 1999, str. 22. 
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Duševní svět Karla V. s typickými rysy soudobé mentality se zjevuje v jeho pamětech, 
které nadiktoval v roce 1550. Vojenská katastrofa tažení do Alžíru v roce 1542, jejíž trpkost 
na vlastní kůži zakusil Cortés, byla zřejmě do značné míry důsledkem právě tohoto typu 
mentality. Karel V. se rozhodl pro tento riskantní podnik na podzim, přestože od toho byl 
s ohledem na nepříznivé počasí rádci zrazován. Důvod k tomuto tažení „nespočíval 
v rozumové oblasti, v raisons, motifs nebo razaos podle portugalské verze, jak Karel označuje 
své závěry. Jeho rozhodující úvaha zněla, že počasí je v rukou božích, le temps est dans la 
main de Dieu. Boží vůlí byla tedy také porážka.“9 Podobně se vítězství nad německými 
protestanty v bitvě u Mühlbergu „p řece jen nejeví jako výsledek jeho rozumu, nýbrž přímo 
jako pomoc boží.“10 

Podobně jako v případě Cortésově také pobyt německého žoldnéře v portugalských 
službách Hanse Stadena v zajetí u Tupinambů byl v jeho pojetí veskrze okasionalistickou 
záležitostí. Ve věnování hesenskému landkraběti Filipovi z vydání roku 1556 Staden píše: 
„Tak i já děkuji Všemohoucímu, Stvořiteli nebes i země, jeho Synu Ježíši Kristu a Duchu 
svatému za velikou milost a dobrodiní, které mě svatá Trojice zcela nečekaně a zázračně 
prokázala, když jsem v Brazílii upadl do moci divochů Tupinambů a devět měsíců jimi byl 
držen v zajetí a přestál jsem mnohá jiná nebezpečenství.“11 Bůh například na Stadenovu 
modlitbu způsobil zázrak při rybolovu, když jej a jeho indiánské průvodce ochránil před 
deštěm: „…prosil jsem Pána z celého srdce, aby skrze mě prokázal svou moc, neboť divoši mě 
o to žádají. Nechť tedy vidí, že můj Bůh je stále při mně. Když jsem se domodlil, přihnal se 
vítr s deštěm; pršelo asi šest kroků od nás. Ale tam, kde jsme stáli nespadla ani kapka, a tak 
Paraguá řekl: ,Teď vidím, že jsi mluvil se svým Bohem.´“11 Zdá se, jakoby Bůh neustále držel 
prst na spoušti metafyzické rychlopalné zbraně, z níž neustále kropil Stadena a jeho okolí 
dávkami své vůle – spatřování neustálého vlivu nadpřirozených sil kolem sebe patří 
k základním rysům archaické mentality.  

Na moderní vkus výstřední imaginace je rovněž typickým rysem dobové mentality. 
Dnešnímu čtenáři nutně musí působit těžkosti vcítění se do světa lidí renesance, čte-li pasáže, 
jako je třeba tato historka Antonia Pigaffety, který se v Magalhãesově flotile zúčastnil prvního 
obeplutí světa: „…v noci se rozpoutala bouře. Stáhli jsme plachty a začali se modlit k Bohu. 
V tom se nám zjevili svatí tři ochránci a tmu i bouři rozehnali. Sv. Erasmus pak zářil dvě 
hodiny v koši jako pochodeň, sv. Mikuláš se usadil na zadním stěžni a sv. Klára nás střežila 
na předním. Každému z nich jsme slíbili po otroku a rozdali jsme almužny.“12 Je třeba se 
smířit s tím, že svět, v němž se pohyboval Pigafetta a jeho druzi nám zůstane uzavřen se 
všemi oněmi podivuhodnými zjeveními svatých ochránců a jiných entit – o tyto efekty jsme 
byli připraveni „odkouzlením světa“ (Die Entzauberung der Welt), jak tomuto procesu říkal 
Max Weber, takže namísto o úchvatných a psychologicky povzbudivých zjevení dnes 
poněkud suše mluvíme jen o pozoruhodných fyzikálních jevech, způsobených atmosférickou 
elektřinou. 

 
 

                                                 
9 Tamtéž, str. 150. 
10 Tamtéž, str. 151. 
11 Staden H.: Dvě cesty do Brazílie. Praha 2000, str. 5. 
11 Staden H.: Dvě cesty do Brazílie. Str. 84 
12 Pigafetta A.: Zpráva o první cestě kolem světa. Praha 2004, str. 78 
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 Conquistadoři a draci v podání Theodora de Bry. 
Obludy na obrázku byly zřejmě inspirovány popisem 
velkých plazů žijících v tropech. 

 
 
Kromě Boha a jeho pomahačů měla 

své neodmyslitelné místo v mentalitě 
Evropanů této doby také druhá, temná strana 
nadpřirozena. To ostatně natolik prostupovalo 
žitý svět, že je problematické dělit jej v oné 
epoše na sféru přirozeného a nadpřirozeného 
– takové dělení je právě jen produktem 

moderní literární mentality, která jistou sféru vyčlenila z toho světa, s nímž je třeba počítat. A 
tak hnáni touhou po nepoznaném, které skrývalo netušená bohatství a pozemské ráje opouštěli 
Evropu lidé, zmítaní zároveň strachem z oblud a ďáblů, kteří se v hmotné podobě a hojném 
počtu nalézali všude kolem a za branami známého světa obzvlášť. Je zjednodušením, 
prohlásíme-li, že lidská zvídavost dostala právě v renesanci volné pole působnosti a budeme-li 
si představovat hérójské objevitele, lačně vyrážející za dobrodružstvím. Stačí si připomenout 
portugalského kapitána Gila Eannese, přinuceného princem Jindřichem Mořeplavcem, aby se 
roku 1434 vydal za africký mys Bojador navzdory děsivým mezím, které postulovala pozdně 
středověká imaginace – „strašlivé bouře, které lámou lodě jako třísky, o příšerách 
polykajících lodi ani nemluvě. Navíc za mys Non se nedá plout i proto, že obsah soli ve vodě 
je tak velký, že tam všechny lodě musí uvíznout. A kdo by se tam přece odvážil, nikdy se 
nevrátí zpátky.“13  

Mentalita živená takovými představami pak produkovala náležité interpretace 
skutečností, s nimiž objevitelé a dobyvatelé přicházeli do kontaktu. Poněkud komicky dnes 
může působit obšírné Léryho líčení příhody, kdy hugenotský kazatel se dvěma krajany 
v brazilském buši narazil na jakéhosi zástupce místní plazí fauny, pravděpodobně zcela 
neškodného leguána; v Léryho popisu je tvor vybaven bezmála atributy draka, kterého potřel 
svatý Jiří – třeba náležitě zlomyslnou povahou, když si údajně vychutnával zděšení ubohých 
Francouzů: „Tož pak tu hned po pravé ruce od nás asi na třidceti kročejů vzdáli při vršku 
nějakého ještěra sme spatřili ztloušti těla člověčího, zdýli pěti nebo šesti noh, šupiny na sobě 
jako hlemejžď bílé a ostré po všem těle měl, jednu z předních noh pozdvih a hlavu vytyčiv, 
blejskajícíma očima na nás mrzce hleděti počal. Kteréhožto tak spatřivše nemalo sme se byli 
zděsili. A na to neštěstí žádnej byl s sebou z nás ručnice nevzal. Kordy toliko sme při sobě 
měli a lučiště s šípy, jimiž bychom byli té potvoře, poněvadž na sobě přetvrdé šupiny má, málo 
uškoditi mohli. Nicméně obávajíce se, dáme-li se v utíkání, že spíše se za námi pustí a nás 
sežere, tou příčinou s třesením a náramnou bázní nevěděvše co činiti, jeden na druhého sme 
vzhlédali a tu na tom místě nehejbajíce se z něho sme stáli. Když pak ten přehrozný a strašlivý 
ještěr, ústa otevřená maje pro přenáramné připékající horko (…) z vysoka sobě oddychovav, 
takže vejborně sme ho slyšeti mohli, na nás za celé čtvrt hodiny dosti se nahleděl, v rychlosti 
k svršku té hory se obrátil a to s takovým hřmotem a třeskotem od větví a ratolestí se 
lámajících, jakéhož by sotva jelen skrze houští v lese utíkající nastrojiti mohl. My pak vidouce 
to, bázní a strachem naplněni byvše, netoliko abychom ho honiti měli, na to sme nemyslili, ale 
raději zproštěni jsouc od toho nebezpečenství Pánu Bohu vysvoboditeli svému sme 
děkovali…Mě pak (zpomenuv a pomysliv tehdáž na smýšlení těch lidí, kteříž se domnívají, že 
by ještěr znamenitou libost a rozkoš měl v tom, když se na člověka dívá) zdálo se také, že 

                                                 
13 Hotmar J.: Poloostrov na konci světa. Praha 1989, str. 166-168. 
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potvora ta tak velice se ráda na nás dívala, jakž sme my velice z přítomnosti její se děsili a 
báli.“ 14 

Symptomem mentality, ještě silně zakotvené v mýtických obrazech byla také početná 
a mnohokrát připomínaná literatura s fantastickými náměty - třeba kniha De imagine mundi 
od kardinála Pierra d´Aillyho14, kterou Kolumbus použil jako průvodce při hledání 
pozemského ráje (situovaného na daleký Východ v mírné krajině pod rovníkem) a když při 
třetí cestě objevil Orinoko, věřil, že to je právě jedna ze čtyř řek, která z ráje vytéká.15 Dobová 
literatura byla prosycena mnohými takovými fikcemi, které stavěly na mýtických představách 
středověku či antiky. Našli se tací, kteří zcela vážně pátrali po prameni věčného mládí, při 
jehož hledání stárnoucí rytíř Juan Ponce de León v roce 1513 objevil Floridu.16 Roku 1542 
Fray Gaspar de Carvajal, který se zúčastnil výpravy Francisca de Orellany zase popisuje tak 
věrohodně zemi bojovných žen Amazonek, nacházející se vůkol největší řeky světa (která tak 
získala své jméno), že by tomu člověk uvěřil ještě dnes. Je ovšem třeba připomenout, že toto 
poutavé líčení se zakládalo na informacích, které Orellana získal od indiánského zajatce a že 
komunikace zřejmě probíhala podobným způsobem jako v případě Kolumba, sbírajícího 
v Karibiku historky o říši velkého chána a pololidských monstrech.17 Ve srovnání s těmito 
bizarnostmi byly  nesčetné výpravy hledající Eldorádo, tedy fiktivní říši zlatého krále bohatší 
než Peru, ještě poměrně seriózními podniky.18  

Uruguayský spisovatel Fernando Ainsa v této souvislosti napsal: „,Vynalezení´ 
Nového světa je přímo spjato s novým zpracováním starých klasických mýtů.“ 19 Ty tvořily tak 
silnou složku soudobé mentality, že i tak kritický duch jakým byl Montaigne, v okamžicích, 
kdy líčí idylický obraz amerických domorodců, se ocitá na jedné lodi s Kolumbem, Ponce de 
Leónem či Orellanou; ovšem s tím rozdílem, že zatímco Montaigne žil svůj mýtus ve věži 
rodinného zámku v Périgordu, ti druzí se za ním plavili do úmoru neznámými moři či se 
prosekávali tropickými pralesy. Stojí za to si zde uvést definici mýtu, jak ji uvádí Fernando 
Ainsa: „Mýtus je společenským kolektivním faktem, zpravidla předmětem víry, především když 
je vepsán do institucí archaických společností.“20 

 
Boje Indiánů s Amazonkami na rytině z 16. 
století. Inspiraci k oživení antické předlohy 
dodala objevná Orellanova plavba po 
Amazonce. 
 
Podobného ražení a čerpající ze 
stejných zdrojů jako mýtické myšlení 
raného novověku s jeho typickými 
projevy bylo také myšlení zabývající 
se utopickými náměty jako 
projekcemi ideálního řádu a lidstva 
jemu poslušného, kde Morova Utopie 
o blaženém společenství na 
vzdáleném ostrově kdesi za oceánem 

                                                 
14 Léry J.: O plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha 1957, str. 160-161. 
14 Magidovič I. P., Svet J. M.: Cesty Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 15-16. 
15 Kolumbův list Ferdinandovi a Isabelle o výsledku třetí cesty roku 1498. in: Magidovič I. P., Svet J. M.: Cesty     
    Kryštofa Kolumba. Praha 1958, str. 439-442. 
16 Arnau F.: Pramen věčného mládí. Praha 1977. Str. 57. 
17 in: Komorovský J.: Amazonky. Bratislava 1983, str. 110-113. 
18 Sozinová S.: Hledání Eldoráda. Praha 1990. 
19 Ainsa F.: Imaginární znaky objevení Ameriky. In: Anna Housková: Druhý břeh Západu. Praha 2004, str. 313. 
20 Tamtéž, str. 315. 
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byla jen jednou z mnoha – ostatně spolu s nimi čerpala inspiraci ze zámořských objevů. 
Nutkání k tvoření takových představ pocházelo nejen ze středověkého přesvědčení o 
zkaženosti světa, což znamenalo především Evropu a její „civilizaci“, ale rovněž z 
humanistické kritiky soudobého společenského řádu, která však čerpala své naladění ze 
středověkého contemptu mundi, pohrdání světem a upření pozornosti k imaginárnímu 
mytickému světu jako produktu archaické mentality. Odtud pramenila častá naděje 
současníků, že je možné nalézt nezkažený svět a jeho obyvatele – třeba právě v Americe, jejíž 
původní obyvatelstvo se stávalo terčem utopických projekcí. Příklady jsou Las Casas či 
Montaigne a oba také zmiňují z antiky přejatý mýtus o Zlatém věku, který zabarvil jejich 
vnímání amerických domorodců. Plejáda autorů píšících ve stejném duchu je ovšem mnohem 
početnější.21  

Nemohu si však odpustit, abych nepoznamenal, že představa o úpadku soudobého 
světa a nostalgie po „Zlatém věku“ jsou však i nadále nedílnými souputníky evropské 
duchovní tradice a promítají se třeba právě do epochy conquisty v dílech těch, kteří o ní 
pojednávají. Todorov, který interpretuje mentalitu Indiánů jako komunikaci se světem, píše 
ohledně pokoření Mexika Španěly: „Ale toto vítězství, jehož jsme všichni – Američané jako 
Evropané – potomky, zároveň naruší naši schopnost cítit se v souladu se světem, přináležet 
k předem danému řádu; způsobí, že komunikace člověka se světem je hluboce potlačena, že 
vznikne iluze, jako by veškerá probíhala jen mezi lidmi; mlčení bohů tíživě visí nad oběma 
tábory, evropským i indiánským. To, co Evropan na jedné straně získal, to na druhé ztratil; 
když využil své převahy k ovládnutí celého území, zároveň tím v sobě zničil schopnost se do 
světa integrovat.“22 Jakkoli Todorov v zásadě správně analyzuje myšlení Indiánů i Evropanů 
v době conquisty, na tomto místě zřetelně ukazuje, že stále ještě pokračuje v tradici promítání 
sebe sama do cizorodé mentality – představa o „souladu se světem“ je zřetelně „západní“ a 
veskrze abstraktní. Indiáni a příslušníci ostatních  archaických kultur neusilují o nějakou 
harmonii se světem, která je zde produktem evropského filosofického myšlení a pokud 
komunikují se světem, tak přinejlepším s „nadpřirozeným světem“, tedy s nadpřirozenem, 
obnášejícím entity jako jsou předkové, božstva či duchové, jak to velmi srozumitelně popisuje 
Lévi-Bruhl.  
 
 

Interpretace znamení 
 
 
Tzvetan Todorov se zabýval omezeními mexických kultur, které vyplývají dle jím užitého 
schématu z „komunikace se světem“ a která podle něj nesou hlavní odpovědnost za pád těchto 
kultur. Tato omezení nepochybně měla zcela zásadní podíl na pádu indiánských říší. Je však 
třeba si povšimnout také shod mezi oběma kulturními prostory, tedy raně novověkou Evropou 
a indiánskou Amerikou. Tyto shody lze nalézt i v rovině oné Todorovovy „komunikace se 
světem“ – typický je výklad přírodních jevů jako znamení. Takovým znamením může být 
cokoli, co daná kultura ve svém universu pokládá za významné, často jde o neobvyklé 
přírodní jevy – nebeské úkazy, výbuch sopky, narození monster, atd. Mohou to být však 
mnohem méně okázalé věci jako ty, které vypočítává folklorista Anatol Le Braz, když mluví o 
znameních v tradici venkovské Bretaně ještě na konci 19. století: „Chvění nebo mrazení, sen, 
zvíře, které spatří, padající předmět, zvláštní vůně, pracovní úraz, neobvyklý hluk – to vše je 
znamením pro toho, kdo dokáže rozumět.“ 1  

                                                 
21 Delumeau J.: Hřích a strach. Praha 1998, str. 140-142 
22 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 117 
1 Braz A.: Legenda o smrti v dolní Bretani. Liberec 1996, str. 25. 
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V mnoha kulturách lze v tomto ohledu nalézt paralely. Todorov, když mluví o 
„komunikaci“ Španělů s nadpřirozenem, charakterizuje ji utilitárním vztahem k posvátnu – to 
je zde proto, aby pomáhalo svým vyznavačům a potvrzovalo jejich konání: „B ůh Španělů je 
spíš pomocník než Pán, spíše ho používají, než aby v něm v radosti přebývali (…) Španělé 
poslouchají, co jim radí Bůh, pouze v případě, že tyto rady jsou v souladu s podněty jejich 
informátorů nebo s jejich vlastními zájmy…“2 Jako jeden z příkladů uvádí Todorov příhodu, 
k níž došlo při nočním výpadu proti Tlaxcaltékům. Cortés o této příhodě píše: „Asi míli od 
ležení jsem však přišel o pět z koní a klisen, jež jsem měl s sebou. Ti za žádnou cenu nechtěli 
jít dál, i poslal jsem je zpět. A přestože mé mužstvo žádalo, abych se vrátil, neboť považovalo 
tu příhodu za zlé znamení, pokračoval jsem v cestě s vírou, že Bůh je silnější než příroda.“3 
Podle verzí některých jiných účastníků mexické conquisty, třeba Francisca de Aguilar, 
z nichž vychází Todorov, Cortésovi koně klopýtli, což někteří z conquistadorů považovali za 
ono nešťastné znamení: „N ěkteří mu řekli: ,Pane, zdá se, že je to pro nás špatné znamení, 
vraťme se zpět.´ On však odvětil: ,Pro mě je to dobré znamení. Kupředu.´“  

Podle Todorova v této události Cortés odmítá spatřovat zásah Boží vůle a nebo si jej 
dokonce vykládá ve svůj prospěch, ačkoli znamení říká opak - tento Cortésův postup pak má 
dokládat odlišný charakter mentality, reprezentované Cortésem.4 Takové praktiky však nutně 
nemusí být známkou oproštěnosti od vlivu nadpřirozena, či výhodnějšího nakládání s ním 
jako atributu evropské mentality, jak se domnívá Todorov. V různých společnostech 
s archaickou mentalitou lze najít podobné postupy, charakterizované snahou o pozitivní 
interpretaci nadpřirozena. Jak píše Lévy-Bruhl, tyto společnosti vypracovaly určitou 
kazuistiku, „jejímž cílem je překonat obtíž a nepříznivé znamení vykládat kladně nebo jeho 
váhu alespoň oslabit.“5 Dajakové na Borneu, kteří věří, že zaslechnout při plavbě po řece křik 
uctívaného sokola z pravé strany znamená smůlu, jednoduše při tomto křiku posvátného ptáka 
z nepříznivé strany obrátí člun, přistanou u břehu a zapálí oheň jako projev díkuvzdání. 
Chvilkovým obrácením směru plavby, kdy se křičící pták ocitne v opačné, tedy šťastné pozici 
je nepříznivé znamení změněno na příznivé. Jestliže tedy Cortés interpretuje klopýtnutí koní, 
jinými pokládané za nepříznivé znamení opačně, pak je docela dobře možné, že jde o 
podobný mechanismus jako v případě Dajaků a jejich interpretace křiku posvátného sokola; 
ovšem za předpokladu, že se jednalo skutečně o interpretaci znamení a nikoli o ironii, kterou 
se Cortésovo jednání někdy (soudě dle vyprávění Bernala Díaze) vyznačovalo. 

Příkladem, který ukazuje obecnou 
zaujatost společenství s archaickou 
mentalitou „znameními“, jsou bezesporu 
tak neobvyklé fenomény, jakými jsou 
jasné komety. V případě Mexika i Peru 
v souvislosti s conquistou lze takové 
interpretace komet zaznamenat. Na 
obrázku, který vznikl po conquistě, je 
zachycen výjev (obr. vlevo), údajně 
podržený aztéckou tradicí z počátku 16. 
století: vládci (tedy tlacatecuhtlimu, který 
měl na starosti válku a zahraniční 
politiku) Motecozumovi věští kometa pád 
aztéckého impéria. Není zde přitom 
podstatné, zdali šlo opravdu o kometu, 

                                                 
2 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Praha 1996, str. 129. 
3 Cortés H.: Druhý dopis – relace. In: Dopisy. Praha 2000, str. 36. 
4 Todorov T.: Dobytí Ameriky. Str. 130. 
5 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999, str. 107. 
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znamení byla prý celá řada, např. požár chrámu velké bohyně Toci či obrovské vlny na jezeře 
Mexiku.6 Důležitá je podstata tohoto kulturního jevu, kterým je  interpretace událostí 
v určitém kauzálním řádu.  

Pokud jde o Peru, Francisco de Xerez se o tomto druhu interpretace zmiňuje 
v souvislosti se zajatým inkou Atahualpou: „Jedné noci, když se Atabalipa velmi veselil 
s několika Španěly a povídal si s nimi, objevilo se znenadání na obloze ve směru, kde leží 
Cuzco, znamení: vypadalo jako ohnivá kometa a trvalo větší část noci. Když je Atabalipa 
spatřil, řekl, že velmi brzy zemře v této zemi veliký pán.“7 Tím, kdo záhy zemřel, byl 
Atahualpa sám, kterého dal Pizarro uškrtit. Zjevení komety na tuto událost ovšem podle 
kauzálního řádu literární mentality, kterým se převážně řídili Španělé odpovědní za inkovu 
smrt, nemělo žádný průkazný vliv.  Důvodem pro Atahualpovu likvidaci bylo obvinění, že 
inka shromažďuje vojsko na svou záchranu – příčina inkovy likvidace tedy pocházela 
z kauzálního řádu užívaného literární mentalitou. 

Tomuto druhu interpretace událostí v předkolumbovském Mexiku odpovídá na 
stejném principu založená interpretace často podobných událostí v raně novověké Evropě. 
„…Komety, jež dob a říší / zvěstujete proměny, / planoucí kštice nebem nechte vlát…“8 Takto 
příznačně odhaluje nadpřirozenou roli komet Shakespeare ústy vévody z Bedfordu v dramatu 
Jindřich VI. A jestliže kometa v očích současníků zle věštila aztéckému vládci Motecozumovi 
a inkovi Atahualpovi, pak v očích mnohých Evropanů taktéž oznámila smrt Ferdinanda 
Aragonského, v jehož službách Kolumbus objevil Nový svět, a stejně tak i skon dalšího 
panovníka na španělském trůně, Karla V. Okolnosti úmrtí krále conquistadorů, kteří vyvrátili 
aztéckou a inckou říši a zabili tlacatecuhtliho Motecozumu i inku Atahualpu popisuje český 
humanistický autor Matyáš Gryll z Gryllova v soupise o kometách věštících pohromy – Karel 
V. „s svými pány rozmlouvání měl a brzy potom se rozstonav v klášteru svatého Justa 
v Hispanii 21. dne měsíce září…, prvé nežli v šesti nedělích po spatření té komety, život svůj 
dokonal.“9 

Příznačné svědectví o dobové mentalitě zanechal zakladatel chirurgie Ambroise Paré 
ve svém pojednání Monstres célestes neboli O nebeských obludách, kde píše o kometě z roku 
1528: „..tak děsná byla, tak strašlivá, tak velkou hrůzu způsobila mezi lidmi, že někteří 
zemřeli strachem a jiní upadli do nemoci…ta kometa byla barvy krve, na jejím konci jsme 
viděli paži třímající velký meč, jako by jím chtěla tnout. U čepele byly tři hvězdy. Po obou 
stranách paprsků té vlasatice pak byl viděn velký počet seker, nožů, krvavých mečů, mezi nimi 
mnoho ohavných lidských tváří se zježenými vlasy a vousy.“10 Inspirace v soudobých 
válečných pohromách - Paré se účastnil vojenských tažení jako ranhojič - je sice nasnadě, 
tento popis však především vypovídá o dobové imaginaci v zajetí magické kauzality a 
vykazuje charakteristické rysy archaické mentality, posedlé nadpřirozenými jevy. Reakce 
evropského obyvatelstva na objevení komety, které Parré popisuje, se v podstatných rysech 
shodují s reakcemi příslušníků archaických kultur na podobné fenomény. V této souvislosti 
lze připomenout Antonia Pigafettu, který popisuje v podobném barvitém duchu několikeré 
zjevení tří světců, kteří ochránili loď před bouří. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Bittar T.: Dobývání nových světů. Praha  1994, str. 740. 
7 Xerez F.: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 86. 
8 Železný V.: Návraty první dámy. Praha 1986, str. 92. 
9 Tamtéž, str. 94.   
10 Tamtéž, str. 103. 
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Nowina prawdivá o welikém a hrozném zázraku. 
Znamení na nebi ohlašující pohromu, spatřená roku 
1619, na tisku z doby stavovského protihabsburského 
odboje. 
 
Jakkoli jsou však podobné jevy produktem 
archaické složky dobové evropské mentality, 
vykazují také určité zvláštnosti, které je 
odlišují od příbuzných jevů v jiných 
společnostech, v nichž byla archaická 

mentalita zcela převládající. Jak bylo ukázáno, vedle těchto prvků archaické mentality v raně 
novověké Evropě existovaly také významné prvky mentality literární – tím se také evropský 
kulturní prostor v raném novověku navzdory zřetelným podobnostem lišil od kulturních 
prostorů např. indiánských kultur. V souvislosti s výše uvedeným příkladem dobové 
mentality, která vykládala přírodní jev, jakým jsou komety v rámci nadpřirozené kauzality lze 
zmínit astrologii, která s těmito jevy pracovala, jako příklad prolnutí prvků archaické 
mentality s prvky mentality literární. „Jak se však astrologie od helénismu měnila v soustavu 
složitých formalizovaných pravidel, byly postupně i vlasatice na obloze pozorně klasifikovány, 
diferencovány a zasazovány do širších vztahů. Věcné zaujetí, ze kterého se bude také 
oddělovat jako vedlejší produkt vlastní vědecké pozorování.“11 Prvky literární mentality tak 
tímto způsobem definitivně v evropském kulturním prostoru převážily. Ostatně měly 
v evropském prostoru dlouhou tradici, jak bylo řečeno, už od antiky, kdy se objevují 
mentalitní postoje blízké současným. Výrok Lucia Aenea Senecy o kometách v 1. století 
našeho letopočtu působí na současného čtenáře mnohem srozumitelněji, než mnohé výroky 
(jako byl ten Paréův) mladší o půldruhého tisíciletí: „Nemyslím, že komety jsou náhlá 
vzplanutí, ale zařazuji je mezi trvalé výtvory Přírody…Je to výsada planet, že opisují na své 
oběžné dráze oblouky. Jestli mají takovou zakřivenou dráhu komety, nemohu říci. Ty dvě, 
které se objevily v naší době, ji určitě měly.“ 12 

Je sice známo, že mnozí vládcové a vojevůdci v Evropě raného novověku se řídili 
horoskopy (typickým příkladem je Albrecht z Valdštejna, kterému věštebné výklady z hvězd 
sestavoval Jan Kepler13), avšak tyto vliv těchto prvků archaické mentality na dění v Evropě 
byl zanedbatelný ve srovnání s mašinérií magických praktik, které byly podrobeny světy 
indiánských států. Navzdory příbuznosti mentalit, z níž lze také odvodit onen překvapivě 
rovnostářský pohled prvních Evropanů na Indiány zde existovaly také zásadní odlišnosti, 
které zapříčinily triumf Evropanů, ona proslulá dobrodružství conquistadorů jako byl Cortés, 
Pizarro a další. Navzdory výše vypočítaným typickým rysům archaické mentality se první 
Evropané a Indiáni lišili v míře komunikace s nadpřirozenem a v míře spjatosti jejich jednání 
s tímto nadpřirozenem. Neboť bůh křesťanů už svým vyznavačům neříkal skrze propracovaný 
systém komunikace - obětí a výkladů znamení, co přesně tito mají činit, na rozdíl od víry 
Indiánů. Magické praktiky v Evropě ustupovaly do pozadí s tím, jak prvky literární mentality 
stále více prostupovaly kulturní universum. Lze říci, že indiánské říše se staly obětí oné 
pavučiny symbolů, v níž je zavěšena každá kultura a kterou si sama přede, pokud mohu 
parafrázovat Maxe Webera.14 Příliš těsná síť, upředená indiánskými kulturami se jim stala 
osudnou ve střetu s kulturami, kterým jiný druh závěsu umožnil podstatně volnější míru 
pohybu v kulturním universu. 

Bylo by možné zde zmínit přehršel dalších analogií v kultech i jiných fenoménech 
archaické mentality (a pochopitelně také rozdílů v působnosti těchto prvků na sociální praxi): 
                                                 
11 Tamtéž, str. 106. 
12 Tamtéž, str. 126. 
13 Horský J.: Kepler v Praze. Praha 1980. 
14 Budil I. T.: Za obzor Západu. Praha 2001, str. 11. 
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nespočetné příklady analogií ve výkladu znamení, třeba v souvislosti se zvířaty – například 
španělský rek Cid věřil, že bude mít štěstí, když se před ním zprava objevila vrána15, v čemž 
se nelišil např. od již zmíněných bornejských Dajaků kmene Kenyah, s tím rozdílem, že u 
nich stejnou roli namísto vrány hraje isit – „pták, který loví pavouky“, ozývající se zleva.16  

Dále by bylo možné vypočítávat různá tabu - třeba německý literární historik Ludwig 
Pfandl ve svém životopise španělského krále Filipa II. v kapitole o dvorních obřadech klade 
paralelu mezi Evropou a západní Afrikou, když v této souvislosti zkoumá např. královská 
tabu.17 Podobné paralely by bylo možné nalézt i mezi raně novověkou Evropou a 
Mesoamerikou nebo andskou oblastí; ostatně o blízkosti  těchto světů v tomto ohledu 
vypovídají dostatečně zprávy conquistadorů, obdivně hovořící například o poměrech na dvoře 
aztéckého vládce Motecozumy. Popis těchto a dalších analogií by vyšel na objemnou studii. 
 
 

Střet mentalit: Pico della Mirandola versus Inocenc VIII. 
 
 
Jak už bylo řečeno, v mentalitách raně novověké Evropy lze nalézt složky obou základních 
typů mentalit, mezi nimiž docházelo k fúzím a rovněž k přímým střetům – doba renesance 
přinesla několik nejproslulejších. Typický příklad takového střetu mentalit představuje kauza, 
jejímiž protagonisty byl na straně jedné italský humanistický filosof Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) a na straně druhé katolická církev reprezentovaná papežem 
Inocencem VIII.  

Picova filosofie odráží příznačně nový druh mentality - značnou část devíti set tezí, 
které tvoří Picovu slavnou Řeč o důstojnosti člověka a která představuje program jeho 
filosofie tvoří myšlenky převzaté snad ze všech filosofických tradic, co jich bylo na „Západě“ 
známo: Arabové, řečtí peripatetikové, Platón a novoplatonici, hermetika a židovská kabala. 
Pico se zásadně odmítal přidržovat jakékoli tradice a zdůrazňoval svou nezávislost; ve své 
Řeči zvláště vyčlenil své „paradoxní teze zavádějící nová tvrzení do filozofie“ a „teologické 
teze, podle vlastního mínění odlišné od způsobu usuzování, obvyklého u teologů“ .1 Pico, který 
ztotožnil „božský zákon“ (lex divina) se všeobecnou příčinnou souvislostí byl také autorem 
traktátu, příznačně nazvaného Proti věštebné astrologii, kritizujícímu hledání nic 
nevysvětlujících příčin jevů přírodního a lidského světa v pohybu nebeských těles. Zkoumáno 
má být to, co vyplývá „z vlastní povahy věcí samých a z nejbližších a s nimi spojených 
příčin.“  Picova „přirozená magie“, kterou propaguje, je vlastně vědou, umožňující „konat 
podivuhodné věci pomocí přírodních sil“. Picovo učení o svobodě člověka zdůrazňuje 
svobodu individuální vůle a oslavuje „nejvyšší a uchvacující štěstí člověka, jemuž je dáno mít 
to, co si přeje, a být tím, čím chce“.2  

Tyto rysy Picova myšlení představují typické rysy literární mentality – nezávislost na 
jediné závazné tradici (ovšem tato nezávislost byla umožněna existencí více tradic) a hledání 
odpovědí na otázky v přírodní kauzalitě „druhotných příčin“. Konflikt s církví, touto institucí, 
jejíž ideologie se zakládala na představách produkovaných archaickou mentalitou byl tudíž 
nevyhnutelný. Hrabě z Mirandoly a vévoda Concordijský (jak zněly filosofovy aristokratické 
tituly), autor Řeči o důstojnosti člověka, tohoto manifestu nového druhu myšlení byl 
příznačně pronásledován inkvizicí a papežem Inocencem VIII.3 Ten byl zase autorem 

                                                 
15 Ubieto Arteta A.: Dějiny Španělska. Praha  1995, str. 53 
16 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999, str. 96-97. 
17 Burke P.: Dvořan. In: Eugenio Garin: Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003, str. 110. 
1 Gorfunkel A. Ch.: Renesanční filozofie. Praha 1987, str. 98. 
2 Tamtéž, str. 101-103. 
3 Tamtéž, str. 99 



 39 

manifestu myšlení druhu opačného a sice buly Summis desiderantes affectibus z roku 1484, 
vyzývající k nemilosrdnému pronásledování čarodějnictví. Ovšemže z pozic těch, kteří o jeho 
existenci buď nezapochybovali ani na okamžik a pro něž představovalo nevítanou magickou 
konkurenci anebo přinejmenším těch, kteří této široce rozšířené pověry cynicky využívali ve 
svůj prospěch. V tomto bezesporu jednom z nejrozkošnějších církevních dokumentů se mimo 
jiné praví: „Nedávno se vskutku donesla k našemu sluchu nikoli malá stížnost, že 
totiž…přemnoho osob obojího pohlaví, zapomenuvších na své spasení a odpadnuvších od 
katolické víry, páchá nepravosti s ďábly, kteří s nimi v mužské i ženské podobě (jako incubus 
a succubus) souloží, svým čarodějnictvím, kouzelnictvím a spikleneckými rejdy, dále svými 
pověrečnými ohavnostmi, zločiny i nepravostmi dokáží mařit ženám porod, vylíhnutí zvířecích 
mláďat, dovedou ničit plody i úrodu zemskou, hrozny i ovoce, jakož i muže, ženy, zvířata, 
dobytek a ostatní druhy zvířat…Sesílají dokonce na muže, ženy i na všeliký velký i drobný 
dobytek, na zvířata strašlivé vnitřní i vnější bolesti a způsobují jim takto roztodivné útrapy. 
Zabraňují lidem, že muži nedokáží oplodnit své ženy a ty zas nemohou od nich obtěžkat…“4   

Bula nařizující podniknout rozhodné kroky proti všem, kteří uctívají ďábla a 
zplnomocňující pověřené inkvizitory trestat provinilé osoby na těle i majetku kromě 
typických prvků kulturního vzorce „Západu“ (formy násilí a způsoby dosahování zisku) 
přinejmenším naznačuje skutečnost, že i nejvyšší a relativně vzdělaní představitelé církve 
sdíleli s lidovými vrstvami pověrečné představy jako typické prvky archaické mentality. 
V tomto neblahém dokumentu papež také zmiňuje své „milé syny“, dominikánské inkvizitory 
Jindřicha Institorise a Jakoba Sprengera. Tito „milí synové“ byli autory jiného, taktéž velmi 
nemilého církevního dokumentu, který spatřil světlo světa o dva roky později: Malleus 
maleficarum, „Kladivo na čarodějnice“  – podle hodnocení rakouského autora Fritze Byloffa 
z roku 1902 jde o „literární výtvor co do patologické omezenosti, ve spojení s duchovní 
nadutostí a s nejbezectnějším cynismem v celé světové literatuře nedosažený a vůbec 
nedosažitelný“.5 Toto dílko, zabývající se např. opět populárními souložemi s ďáblem či 
schopností proměňovat se ve zvířata a pochopitelně strategiemi, jak tyto nekalé rejdy odhalit a 
potrestat, se stalo příznačně vzhledem ke kulturnímu vzorci raně novověké Evropy  velice 
populární a dočkalo se v letech 1487-1669 celkem 29 vydání.6  

Historická antropologie zpochybňuje právem představu o všeobecné a masové 
posedlosti lidí této epochy ďáblem a čarodějnicemi,7 avšak je jisté, že nadpřirozené zlo 
fascinovalo mysl širokých vrstev v raně novověké evropské společnosti a dostatečně 
výmluvný je koneckonců už jen samotný fakt, že mohlo být obecně a veřejně operováno 
s takovými pojmy a představami. Jak napsal Montaigne: „Ostatně, zaživa opékat člověka za 
jeho výmysly znamená, že jim přikládáme velkou váhu.“8  

Tyto z pohledu dnešního dominantního racionalismu obskurní pověry putovaly 
v myslích objevitelů a dobyvatelů také za „Moře oceánské“(Mar Océano), jak byl nazýván 
Atlantik. Kolumbus roku 1503 v listu králi a královně z ostrova Jamaiky píše: „Cuando yo 
andava por aquela mar en fatiga, en algunos se puso heregía qu´estávamos ahechizados, y oy 
día están en ello.9 („Když jsem se unaven plavil tím mořem, v některých se zrodila kacířská 
myšlenka, že jsme byli očarováni a v tom setrvávají dodnes.“ Přel. autor) 

Taktéž obvyklý popis toho, co souviselo s indiánským náboženstvím se neobešel bez 
těchto pojmů. Typickými případem byl Bernal Díaz del Castillo, který v tomto duchu 
interpretoval indiánský kult v Mexiku: „…tenhle Tezcatlipoca byl bohem pekla a staral se o 

                                                 
4 Šindelář B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 32. 
5 Tamtéž, str. 39. 
6 Tamtéž, str. 35-36. 
7 Dülmen R.: Historická antropologie.  
8 Gorfunkel A. Ch.: Renesanční filozofie. Praha 1987, str. 234 
9 Colón C.: Textos y documentos completos. Madrid 1997, str. 496. 
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duše Mexičanů; na těle měl připásány postavičky malých ďáblíků s hadovitými ocasy; na 
stěnách bylo tolik zaschlé krve i podlaha jí byla tak zkropena, že to ani na jatkách v Kastilii 
tak nepáchne.“10 Francisco de Xerez během dobytí Peru popisuje, jak se s ďáblem vypořádal 
Hernando Pizarro, který se vydal na obhlídku dobyté země. V městě Pachacamac nalezl 
svatyni se sochou božstva, o níž si conquistadoři udělali stereotypní závěr: „Z toho Španělé 
usoudili, že v modle sídlí ďábel, který skrze ni hovoří s těmito svými spojenci a dává jim 
ďábelské rady, aby je šířili po celé zemi. (…) Kapitán nařídil zbořit kamenný výklenek, v němž 
modla stála, a přede všemi modlu rozbít. Potom je poučil o mnoha věcech naší svaté katolické 
víry a ukázal jim znamení kříže jako zbraň, jímž se mohou bránit ďáblu.“11 

 
 

 
 
Aignani čili ďáblové sužující Indiány v představě ilustrátora českobratrské edice Léryho knihy o pobytu mezi 
brazilskými Tupinamby. 
 

Ohnivý kalvinista Léry se zase rozepisuje o ďáblech, kteří viditelně a tělesně trápí 
brazilské Indiány Tupinamby a o jejichž existenci nepochyboval ani na vteřinu – pouze věřil, 
že jej a jeho francouzské druhy chrání před podobnými nesnázemi jejich křesťanská víra.12 
Jindy při popisu obřadu, jemuž byl u Tupinambů  svědkem zmiňuje známého právníka své 
doby Jeana Bodina a jeho knihu Daemonomania, neboť mu chování indiánských žen 
připomínalo symptomy pozorované u těch žen v Evropě, které byly považovány za 
čarodějnice: „Tu pak vpravdě netoliko tak, jakž již povědíno, hrozně vyli, ale i násilně a vší 
mocí skákaly a prsy své bily a sliny s oust co kancové nějací vypouštěli, nýbrž mnohé z nich 

                                                 
10 Díaz del Castillo B.: Pravdivá historie dobývání Mexika I. Praha 1980, str. 273. 
11 Xerez F: Pravdivá zpráva o dobytí Peru. Praha 1970, str. 70. 
12 Léry L.: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasília slove. Praha 1957, str. 252-253. 
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(nemnoho rozdílněji než co by padoucí nemoc aneb svatého Valentina měly), jako by z nich 
duše vycházela, tak sebou házely a metaly. Odkudž sem na to přišel, abych věřiti musel, že 
konečně ďábel v těla jejich tělesně vešel a že jako v okamžení ďábelství mající učiněné jsou.“ 
I provedl Léry komparaci tohoto chování: Indiánky vykřikují v extatickém vytržení slabiky he 
he, evropské čarodějnice prý zase har har, podobně skákají a vzpínají ruce k oslavě ďábla – 
shoda je tedy evidentní. „Nu řku na ty věci hledě a pilně, co tento Bodinus napsal, soudě, 
z toho co soudím, že obojích jakž čarodějných žen tak i těch brasilienských pánem pravým a 
dědičným jest nepřítel ďábel, které také týmž jeho duchem vedeny a zpravovány bývají, aniž 
místo to, jímž sou sobě daleko jedny od druhých vzdálené, ku překážce jest, aby neměl duch 
ten zlý a otec lži, jakož zde při takových ženách tak i tam při jejich dílo své konati jako s těmi, 
kteříž jsou spravedlivým Božím soudem jemu oddáni.“13 

Je zjevné, že šlo o obecně rozšířené představy, mnohdy podporované oficiálním 
kultem. Křesťanské církve jako instituce spojené s archaickou mentalitou vykazovaly 
evidentní tendenci bránit byť jen náznakům možných proměn v mentalitě, neboť moc dobře 
tušily, že tato proměna mentality spojená s odvratem od nadpřirozena nevyhnutelně způsobí 
pád ohrad, v nichž schraňovaly své ovečky. Mocenské nástroje, včetně represivních praktik, 
z nichž nejproslulejší byly autodafé a klatby, pak byly prostředky, které měly tento proces 
zastavit. Osud filosofujícího hraběte z Mirandoly a vévody Concordijského byl jen jedním 
z nespočetných jiných osudů podobně postižených průkopníků nového vědění a duchovních 
postojů. „Církev je bez výjimky odsuzovala, neboť nabourávali její svět: odsouzena byla 
Vallova a Erasmova filologie a teologie, Koperníkova a Galileova astronomie, Machiavelliho 
politika, Pomponazziho psychologie či přírodní filosofie Telesia, Palingenia Stellata a 
Giordana Bruna. Ze starých chrámů vědění (tedy universit) byli tito noví filosofové vyloučeni, 
či je tam viděli jen neradi, a tak postupně vyhledávali jiná místa, kde by se mohli scházet a 
bádat a kde by byli pod ochranou mocných. A právě zde, v akademiích a vědeckých 
společnostech, pak diskutovali a snažili se vytvořit novou encyklopedii vědění, novou vědu 
schopnou vybudovat království člověka a oprostit cesty rozumu od nástrah okultismu: 
astronomii od věštecké magie, fyziku od černé magie.“14                   
 
 

Fúze a proměna mentalit: Sv. Augustin, „Tři filosofové“ a Michel de 
Montaigne 

 
 
Jev, který ve zde užitém schématu nazývám „proměna mentalit“ po svém definovala řada 
historiků. Například klasický historik renesance Jacob Burckhardt s příznačným „západním“ 
chronocentrismem, který si cení v dějinách především aktuálních hodnot a etnocentrismem, 
který opovrhuje jinými kulturními prvky než jsou ty, které sám zastává, o této proměně, k níž 
docházelo v renesančním období píše takto: „Ve středověku obě stránky vědomí – ta, jež byla 
obrácena k světu, i ta, jež se obrací k nitru člověka samého – ležely jako pod společným 
závojem snu nebo polobdění; závoj byl utkán z víry, dětinské zaujatosti a bludů; tímto závojem 
jevily se svět i dějiny podivuhodně zabarveny, ale člověk se poznával jen jako kmenová 
závislost, národ, strana, korporace nebo nějaká jiná forma všeobecna. V Itálii se poprvé tento 
závoj pozvedá; procitá objektivní pozorování státu a veškerých věcí tohoto světa vůbec; vedle 
toho se však vší mocí vzchopuje i subjektivno; člověk se stává duchovním individuem a 
poznává se jako duchovní individuum.“1  

                                                 
13 Tamtéž, str. 258-259. 
14 Garin E: Filosof a mág. In: Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003, str. 158. 
1 Savický N.: Renesance jako změna kódu. Praha 1998, str. 13. 
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Avšak ti, kteří byly aktéry onoho protržení „společného závoje snu a polobdění, 
utkaného ze závoje dětinské zaujatosti a bludů“, tedy vzdělanci a humanisté byli také nutně 
podrobeni tehdy běžným mentalitním rysům – koneckonců náboženská víra, v raném 
novověku obecně rozšířená takový druh uvažování vyžadovala. Třeba Jean Bodin (1530-
1596), humanistický politický myslitel a teoretik přirozeného práva, jehož mnohé myšlenky 
z hlediska katolické církve zaváněly novotářským kacířstvím, byl mimo jiné autorem knihy 
Démonomanie čarodějnic (La démonomanie des sorciers), vydané tiskem roku 1580.2 V této 
knize se Bodin zasazuje za pronásledování čarodějnictví, o jehož reálnosti byl pevně 
přesvědčen; o inspiraci Léryho touto Bodinovou knihou už byla řeč. Právě na osobnost 
Bodinovu poukazuje Lucien Febvre, když říká, že je třeba se obrátit k mentalitě lidí jeho 
epochy, pokud chceme porozumět z našeho hlediska podivné fúzi průkopnického uvažování 
spojeného s nejhrubší pověrou: „Jak máme vysvětlit, že takový Bodin, velký Jean Bodin, jedna 
z nejbystřejších hlav své doby, muž plný nezaujaté zvídavosti, který pojednával 
všechno…“atd., zkrátka věřil na čarodějnice? (…) „ve své hloubkové struktuře se mentalita 
nejosvícenějších lidí na konci 16. a na počátku 17. století zásadně odlišovala od mentality 
nejosvícenějších lidí doby naší. Mezi nimi a námi se musely odehrát revoluce, které probíhaly 
nenápadným způsobem a které žádný historik nezobrazil.“3 

Tyto fúze mezi vytvářející 
se moderní literární mentalitou a 
archaickou mentalitou byly běžné 
a lze je rozpoznat v různých 
aspektech kultury, ve filosofii 
stejně jako ve výtvarném umění. 
Dílo od benátského malíře 
Carpaccia Svatý Augustin ve své 
pracovně z roku 1502 (obr. vlevo) 
zobrazuje příznačné prolnutí 
prvků dvou mentalit. Odráží se 
v něm „humanistický ideál 
renesance, který si přeje uvést do 
souladu víru v Boha a znalost 
přírody: filosof inspirovaný božím 
světlem je obklopen učenými díly 
a vědeckými nástroji…“3 Pokud 
tuto interpretaci připustíme, pak 
knihy a vědecké nástroje jsou zde 
instrumenty literární mentality, 

směřující k hledání odpovědí v příčinách hmotného přírodního světa, zatímco „boží světlo“ a 
v jistém smyslu sám Augustin, ač vzdělanec, zde představují naopak směřování protikladné. 
Role Boha a všech jeho světel je zřejmá a pokud jde o Augustina, ten pravil zcela 
nedvojsmyslně: „Boha a duši si přeji poznati. Dále nic? Ne, dále nic.“4  

Vývoj v západní Evropě se v renesanci dostal do rozporu s tímto postojem, stále 
reprezentovaným především církví. Avšak právě doba, jejíž poznání se tak nesmírně rozšířilo, 
jak hrdě píše Francis Bacon ve svém Novém organonu,5 zrodila rovněž návrat 

                                                 
2 Šindelář B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 55-56. 
3 Havelka M.: Historické a systematické předpoklady tematizace problému mentalit v sociologii. In: Kostlán A.: 
Semináře a studie výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. Praha 2003, str. 260. 
3 Brighelli J. P..: Renesance a humanismus. Praha 1995, str. 817. 
4 Neff V.: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias. Praha 1993, str. 36. 
5 Bacon F.: Nové organon. Praha 1974. 
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k myšlenkovému odkazu Augustinově v učení Lutherově a Kalvínově. Renesance tak nebyla 
ani zdaleka obdobím „rozbřesku rozumu“ – tedy literární mentality, ve zde užitém schématu. 
Ne nadarmo byl Luther augustiniánským mnichem – lidský rozum jako nástroj poznání, 
hledající odpovědi v „druhotných příčinách“ považoval za nevěstku ďáblovu. V Lutherově i 
Kalvínově důrazu na predestinaci,6 předurčenosti člověka se zjevují stále rezistentní prvky 
archaické mentality, nicméně v kulturně-dějinném kontextu raného novověku už nemohly 
zvrátit vývoj. Nakonec myslitelé reformace vládli sami velmi dobře perem a jejich intelekt byl 
nesmazatelně poznamenán literární mentalitou – příklad koexistence dvou rozporných složek 
u jedince, jako u celé kultury. 

 
 

Proměna mentalit se odhaluje 
například na obraze Tři filosofové od 
Giorgioneho (vlevo).7 Podle radiografie 
z třicátých let 20. století se ukázalo, že 
postavy původně představovaly Tři 
krále, kteří byli pojímáni jako mudrci a 
astrologové - „mágové“ (třeba ve 
španělštině jsou stále nazýváni los 
Reyes Magos – „králové mágové“), 
takto nazvaní podle magického 
charakteru své činnosti. Tou byl v této 
souvislosti výklad významu Betlémské 
hvězdy – jedná se zde o výklad 
znamení a věštění, tedy typické jevy 
archaická mentality. „V konečné verzi 
Tří filosofů se astrologové promění ve 
filosofy, kteří za pomoci výpočtů a 

propočtů, alespoň v případě toho nejmladšího, zkoumají tajemství přírody. Podobnou 
myšlenku nalezneme i u Ficina, který se několikráte zmiňoval o tom, že v dějinách se postupně 
střídaly různé typy zkoumání. Úkolem renesančního filosofa tak je převést na rovinu 
racionálního zkoumání tytéž otázky, na něž se pokoušeli najít odpověď již mágové a 
astrologové, a tudíž i v dnešním filosofovi můžeme vyčíst jeho magické kořeny.“8  

Typ mentality, které se vytvářel v této proměně a oslavovaný humanisty a zhusta i 
dobami pozdějšími byl však v renesanci příznačný především pro „vysokou“ kulturu, tedy 
kulturu úzké vzdělané vrstvy obyvatelstva, neboť navzdory vynálezu knihtisku dosud kromě 
úzkých kroužků vzdělanců nebylo možné mluvit o nějaké intelektualizaci společnosti.9 Téměř 
tři čtvrtiny knih vydaných v prvním století po vynálezu knihtisku se týkaly náboženství, tedy 
typického produktu archaické mentality, byť zde médiem bylo písmo jako atribut mentality 
literární.10 Studium antických pramenů nepřineslo renesanci jen samé kladné stránky, nýbrž i 
záporné – šlo o antickou démonologii a víru v kouzla. Tyto podněty, vynesené na povrch pílí 
humanistických vzdělanců poskytly zdroj pro poblouznění a fanatismus, který vedl k honu na 
čarodějnice, tak rozšířenému v 16. a 17. století.11 

                                                 
6 viz. např. Delumeau J.: Hřích a strach. Praha 1998. 
7 Mráz B., Mrázová M.: Encyklopedie světového malířství. Praha 1988, str. 208. 
8 Garin E.: Filosof a mág. In: Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003, str. 137. 
9 Dülmen R.: Historická antropologie. Praha 2002. 
10 Parker G.: Filip II. Praha 1998, str. 27. 
11 Šindelář Š.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 21. 
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Ateismus jako jev spjatý s literární mentalitou se příliš nenosil, jak se to ve své práci o 
Rabelaisovi snažil doložit Lucien Febvre. Nicméně z některých pramenů můžeme usuzovat na 
to, že ateisté (či alespoň jedinci, jejichž názory byly zřejmě oprávněně považovány za 
ateistické) existovali; někdy to ovšem mohla být účelová ideologicky motivovaná pomluva. 
Třeba hugenot Léry se zmiňuje o ateistech v tehdejší Evropě (měl podle všeho na mysli 
racionalistické humanisty typu Michela de Montaigne), velmi proti nim horlí a dává jim za 
vzor zbožnost indiánských „neznabohů“; taky by se od Indiánů tito zaslepenci například 
mohli poučit o reálné existenci ďáblů: „Tedy měli by aspoň od nich se učiti věřiti tomu, že 
ďáblové jsou, kteříž hned v tomto životě ty trápí, ješto Bohu a jeho moci odporní jsou. Jestliže 
pak proti tomu řeknou (jakož nejední tak činiti obyčej mají), že ďáblové nic jiného nejsou, než 
zlí a převrácení člověka affektové a podle toho že zle a bláznivě Brasilienští sobě ďábly 
fintují, ty kteříž nejsou, odpovídám k tomu: Jestliže ty věci, kteréž ode mě v jisté pravdě 
povědíny jsou, bedlivě se pováží, t., že Amerikáni viditedlně a tělesně neb makavě od ďáblů 
trápeni bývají, odtud dostatečně se ukáže, jak právě nemoudře a bláznivě trápení takové 
lidské tělesné duchovním affektům se připisuje. Nebo jak jest to jen k pravdě podobné, aby ti 
vnitřní affektové, ačkolí jsou násilní a mocní, lidi tak velice na těle trápiti mohli?“11 Léry tedy 
oponuje těm dobovým názorům, které se v zásadě podobaly názorům moderní psychologie a 
psychiatrie a pochopitelně se neslučovaly s povahou archaické mentality, hledající příčiny 
v neviditelných a autonomních nadpřirozených entitách.  

Ateismus či přinejmenším postoj velmi rezervovaný k náboženské exaltovanosti mohl 
být někdy zašifrovaný v sofistikovaných formulacích některých humanistů – typickým 
příkladem byl Michel de Montaigne, který raději než o Bohu v souvislosti s tímto světem 
mluvil o přírodě. Náboženství považoval za lidovou zvyklost, přičemž žádné náboženství 
nemůže předložit důkazy své pravdivosti, které by byly přesvědčivější než u náboženství 
ostatních.12 Montaigne také nevěří v nesmrtelnost duše: „P řiznejme upřímně, že o ní mluví jen 
bůh a víra, neboť příroda a náš rozum o tom nedávají žádné poučení.“13 Lidé tohoto druhu 
nám také zachovali dobová svědectví, v nichž dokládají již téměř moderním způsobem rozpor 
mezi dvěma zmíněnými druhy mentalit. Podobně jako Pico della Mirandola napadal 
astrologii, Montaigne vystupoval proti náboženskému mysticismu (typickému produktu 
archaické mentality), formulovaném jeho stoupenci takto: „Naše bdění je mlhavější než 
spánek, naše moudrost je pošetilejší než bláznovství, naše sny mají větší cenu než naše 
úvahy.“ Snadno v tomto rozpoznáme typické rysy důrazu archaické mentality na  kauzalitu, 
hledající příčiny v nadpřirozenu a iracionálních metod, jak kontaktu s ním dosáhnout. 
Montaigne jako představitel literární mentality to komentuje následovně: „Nepříčetnost a sen 
jsou tedy dvě přirozené cesty, jež nám umožňují vniknout do příbytku bohů a nahlížet běh 
osudu. Jak zábavné, uvažujeme-li o tom!“14 
 
 

Evropský příklad archaické mentality: Bretaň 
 
 
Druh myšlení, který si dobíral Montaigne, ovládal v renesanci široké masy evropského 
obyvatelstva a zejména lidová kultura, která se v poslední době stala tak žírným polem pro 
historickou antropologii, byla stále baštou archaická mentality. Vyznačovala se mnohými rysy 
mentality archaických společností, k nimiž patří víra v kouzla a očarování, stejně jako 
magických prostředků, jak těmto jevům čelit, víra ve znamení a zásahy nadpřirozena, ať už v 
                                                 
11 Léry J.: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha 1597, str. 254-255. 
12 Gorfunkel A. Ch.: Renesanční filozofie. Praha 1987, str. 233. 
13 Tamtéž, str. 237. 
14 Tamtéž, str. 221. 
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podobě Boží či andělů, světců nebo naopak ďábla, prokletých duší, atd. Kulturními 
podobnostmi mezi Evropou a mimoevropskými společnostmi, které se ovšem týkají také 
mentalit se zabývali různými způsoby mnozí autoři, např. již zmíněný Mircea Eliade.  

V Evropě tento druh mentality mnohde přetrval ještě hluboko do novověku. J. A. 
Mauduit ve své knize Keltové (L´epopée des Celtes, 1973) zmiňuje hlavně analogie mezi 
starověkými keltskými společenstvími a mimoevropskými kulturami, některé příklady ale 
čerpají z dob o mnoho pozdějších (např. relikty kultu hlav). Dosud žijící přízračný svět 
ponuré fatality, v němž se skrze nadpřirozené jevy nerozlučně prolíná svět živých a zásvětí se 
zjevuje např. v lidových vyprávěních, které na konci 19. století sebral folklorista Anatole Le 
Braz v dolní Bretani. Tato vyprávění starých Bretonců lze rozčlenit podle stěžejních témat s 
názvy jako Znamení či Způsoby, jak na někoho přivolat smrt, která jsou co do podstaty 
totožná s těmi, o nichž pojednává Lévy-Bruhl a jimiž se hemží antropologická literatura o 
mimoevropských archaických etnikách. Při četbě příběhů zaznamenaných Le Brazem se 
s překvapením ocitáme tváří v tvář světu, který si co do podivnosti nezadá se světy, za nimiž 
dnes musí antropologové cestovat do hor Nové Guineje či těch několika málo odlehlejších 
koutů Amazonie. Victor Hugo se o světě staré Bretaně vyjádřil takto: „Tyto prastaré 
provincie byly rybníkem se stojatou vodou, jež se vzpírala každému proudění. Závan větru je 
neoživoval, spíše rozjitřoval. U mysu Finistère končila Francie, tam končila pole daná 
člověku, tam se zastavil krok generací. ,Stůj´ volal oceán k zemi a barbarství k civilizaci.“1  

Jestliže o tomto světě hovořím jako „přízračném“ a „ponurém“, pak jde o soud 
z perspektivy moderní literární mentality. Ve světě venkovské Bretaně, zachyceném Le 
Brazem jsou lidé vděční přízrakům, které jim zvěstovaly jejich vlastní smrt. V příběhu Pozvat 
smrt na hostinu se na zabijačku - ar gwadigennou, kterou uspořádal Laou ar Braz, nejbohatší 
sedlák v Pleyper-Christu dostavil v přestrojení sám Ankou, tedy bretonská personifikace 
Smrti. Ankou se přišel odvděčit za pozvání, které sedlák učinil shromážděným lidem po mši u 
kostela na hřbitově. A jeho odměna sedlákovi? „Protože jsi byl ke mně laskavý a pozval jsi 
mě tak jako jiné, chtěl bych ti i já prokázat laskavost: upozorňuji tě, že ti zbývá jen týden na 
to, aby sis dal svoje záležitosti do pořádku. Za týden tudy budu projíždět na voze – a ať budeš 
připravený nebo ne, mým úkolem je odvézt tě.“  Dnešnímu čtenáři to může připadnout jako 
laciná morbidní zápletka – pro staré Bretonce však představoval tento příběh zcela odlišné a 
velice zásadní poselství: „Celý týden Laou ar Braz dělil majetek mezi své děti; v neděli po mši 
se vyzpovídal; v pondělí si poslal pro faráře z Pleyber-Christu a jeho dva akolyty, aby mohl 
přijmout svátost oltářní; v úterý večer zemřel. Díky své štědrosti odešel usmířen s Bohem. Kéž 
se tak stane nám všem!“2 Neboť co je horší, než umřít náhle, nemoci uspořádat své hmotné 
poměry, které mohou ubohou duši zadržovat mrzkými pouty na tomto světě anebo dokonce 
zemřít bez magických rituálů, tedy katolických svátostí, nutných pro záchranu duše. 

Bretaň vzbuzovala ponuré zásvětní konotace již v antice, která právě tam v jedné 
z verzí lokalizovala vchod do podsvětí. Koncem 4. století napsal římský spisovatel Claudius: 
„Tam, kde se rozprostírá galský břeh do nedozírné dálky, existuje místo obklopené vodami 
oceánu. Vypráví se o něm, že tam Odysseus krvavou obětí uvedl do pohybu všechny nebožtíky. 
Je tam slyšet tiché šumění stínů, které vydávají za svého letu. Rolníci pozorují, jak tam mizí 
celé zástupy mrtvých.“3 Kdyby se tento antický autor po půldruhém tisíci let převtělil do 
Anatola Le Braze, mohl by v souvislosti s Bretaní psát o tomtéž.  

Relikty starého keltského kultu hlav (ať už uťatých hlav nepřátel nebo hlav 
význačných osob a předků), který nalézá obdobu v mnoha archaických společenstvích po 
celém světě přežívaly v Bretani přinejmenším ještě ve středověku – v katedrále v Saint-Pol-
de-Léon lze spatřit nakupené schránky, z nichž každá obsahuje hlavu nějakého 

                                                 
1 Hugo V.: Devadesát tři. Praha 1967, str. 166. 
2 Braz A.: Ankou – legenda o smrti v dolní Bretani. Str. 77. 
3 Tributsch H.: Záhadná fata morgána. Praha 1998, str. 231. 
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exhumovaného mrtvého a dole je opatřena nápisem Zde spočívá hlava… (toho a toho).4 Totéž 
se platí o kultu kamenů. Koncil v Nantes sice již roku 628 přísně zapovídal uctívání kamenů, 
ale ještě z 19. století je doloženo, že novomanželé za soumraku vyhledávali obrovský menhir 
u Kerloasu v Plouarzelu a na určitých místech se ho dotýkali - to jim mělo zaručit požehnání 
mnoha dětmi.5 Ostatně i obecně užívané názvy pro tyto prastaré kamenné monumenty – 
menhir, dolmen - pocházejí z bretonštiny (men je bretonsky kámen, hir – dlouhý, dol – stůl).  
 

 
 

Nalevo: doklad keltského kultu hlav - Entremontský pilíř s otvory, do nichž se vkládaly uťaté hlavy. (Muzeum 
Borély, Marseille) Napravo: menhiry jako objekty kultu v Bretani – megalitické aleje v Carnaku. 
 

Bretonská lidová víra spojila organicky prvky předkřesťanských kultů a katolicismu: 
svatý Cornély je patronem rohatého skotu a je oblíbeným předmětem spekulací o souvislosti 
s rohatým keltským bohem Kernunnem. Socha tohoto poněkud obskurního světce se nalézá na 
průčelí kostela v Carnaku, proslulém megalitickými artefakty a přídech lákavé pikantnosti má 

skutečnost, že po obou stranách sochy jsou 
obrazy, na nichž je znázorněn dobytek mezi 
menhiry a dolmeny.  

 
Svatý Cornély a jeho chráněnci – rohatý skot 

mezi megality na kostele v Carnaku. 
 
Mým záměrem ovšem není dokazovat 

případné genetické souvislosti mezi keltským 
božstvem a místním katolickým světcem. 
Nepochybná příbuznost obou jmen, 
zakládající se na atributu rohů může být dána 
pouze konvergentní etymologií. Způsob 
interpretace kultur, založený na modelu 
mentalit nevyžaduje genetické souvislosti 

                                                 
4 Mauduit J.A.: Keltové. Praha 1979, str. 147. 
5 Tributsch H.: Záhadná fata morgána. Praha 1998, str. 201. 
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v tom smyslu, v jakém je chápe difuzionismus. Posvátný vztah k určitým skutečnostem – 
v této souvislosti k rohům, dobytku a vztyčeným kamenům – může být chápán v rámci tohoto 
modelu docela dobře jako projev stejného a obecně rozšířeného typu mentality a tento způsob 
interpretace má naopak přednost. 

Bretaň (zčásti také přispěním romantických literátů 19. století) do jisté míry oprávněně 
vyvolávala představu jakési „keltské příšeřím zahalené zóny na okraji racionálního státu.“6 
Tento mytický svět se dostal koncem 18. století do tragického a krvavého konfliktu 
s revoluční Francií, který strhujícím způsobem zachytil Victor Hugo v románu Devadesát tři. 
Hugova matka pocházela z Vendée a jeho otec byl vojákem Revoluce, který ve Vendée a 
Bretani bojoval proti royalistickým povstalcům. Odtud mohl Hugo čerpat poměrně 
bezprostřední inspiraci a na tomto základě mohl v románu expresivně popsat rozdíl mezi 
mentalitami staré Bretaně a revoluční Francie. Bretonského venkovana, nositele archaické 
mentality v kontrastu s racionálním duchem Revoluce charakterizuje takto: „…na jedné 
straně Francouzská revoluce, na druhé straně bretaňský sedlák. Proti těmto úžasným 
událostem, proti tomuto nesmírnému a hrozivému náporu všemožného dobrodiní najednou, 
proti tomuto vzkypěvšímu hněvu civilizace, zuřivému výbuchu pokroku, nesmírnému a téměř 
nepochopitelnému zlepšení – proti tomu všemu postavme si tohoto vážného a podivného 
divocha, tohoto člověka se světlýma očima a dlouhými vlasy, živícího se mlékem a kaštany, 
připoutaného k jeho doškové střeše, k jeho plotu a příkopu, člověka, který rozeznává sousední 
vísky podle hlasu zvonu, který užívá vody jen k pití, nosí kazajku s vyšívanými ozdobami, 
tetuje svůj oděv, jako si jeho keltští předkové tetovali obličeje, ctí svého pána v katovi, mluví 
mrtvým jazykem, což je asi tolik, jako ukládat své myšlenky do hrobu, který…uctívá nejdřív 
svůj pluh, pak svou babičku, věří v Panenku Marii i v Bílou paní, koří se před oltářem zrovna 
tak jako před tajemným balvanem čnějícím uprostřed pláně…“ 7 

Hugo vkládá Robespierrovi do úst následující výrok, odrážející pohled valné části 
Francie (navíc posílený tradiční antagonií město versus venkov) na obyvatele Bretaně: 
„Huróni z mysu Finistère (na západním pobřeží Bretaně, pozn. aut.) mluví stejnou řečí jako 
hotentoti cornwallští.“8 Ti první mluvili (a dosud stále mluví) bretonsky, tedy jazykem 
náležejícím do britanské skupiny keltských jazyků, kam také náležela dnes již zaniklá 
cornština, jazyk obyvatel Cornwallu v jihozápadní Británii. „Tvořili kmeny jako ve Skotsku. 
Každá osada měla svého náčelníka. Můj otec se této války zúčastnil, mohu tedy o ní mluvit.“9 
Pro mnoho Francouzů (včetně Huga) byli Bretonci podobně vzdálení a nepochopitelní jako 
Indiáni z Nové Francie, o nichž psali jezuité své relace a keltský jazyk těchto bretonských 
„divochů“ byl podobně nesrozumitelný jako jazyk Hurónů nebo Mohykánů. 

Podívejme se na střet těchto divochů s oním „hrozivým náporem všemožného 
dobrodiní“, který v Bretani reprezentovaly revoluční armády s jejich masakrálními 
praktikami: „Aby se tyto zástupy vzbouřily, stačilo málo. Do tabernáklu faráře, který přísahal 
na republiku, čili jak říkali ,křivopřísežného kněze´, zavřeli velikou černou kočku, a ta při mši 
náhle vyskočila ven. ,Ďábel´, křičeli sedláci a celý kraj se vzbouřil.(…) I v největší vřavě, když 
útočili na čtyrhrany republikánů, padali venkované na kolena a modlili se v dešti kulí, našli-li 
náhodou na bojišti kříž nebo kapličku; když se domodlili růženec, vstali ti, kteří to přežili, a 
vrhli se na nepřítele…Věřili všemu, co jim kdo namluvil. Kněží jim ukazovali jiné kněze, jimž 
udělali kolem krku provazem červený kruh a říkali jim: ,To jsou gilotinovaní, kteří vstali 
z mrtvých.´“10 Pokud jde o pověrčivost a posedlost výstředními představami jako obecně 
rozšířený kulturní rys lze zmínit např. analogickou výpověď misionáře Jettého o indiánském 

                                                 
6 Galliou P., Jones M.: Bretonci. Praha 1998, str. 5. 
7 Hugo V.: Devadesát tři. Praha 1967, str. 154. 
8 Tamtéž ,str. 104. 
9 Tamtéž, str. 159. 
10 Tamtéž, str. 160. 
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kmeni Tan´a: „Síla i rozsah jejich víry v ďábla překonává naše představy. Jejich 
představivost je neustále na stráži, hotova rozpoznat některého ďábla, jak se blíží ve tmách 
nebo i za bílého dne. Neexistuje podivný rozmar zvrhlé obrazotvornosti, jemuž by 
neuvěřili.“ 11  
 

Obraz „divocha“ – povstalec ve Vendée. 
 
Příklad kultických praktik příznačných pro archaickou 
mentalitu: bretonští vzbouřenci ukořistili dělo z katolických 
válek, na němž byl vyryt znak Richelieua a obraz Panny 
Marie: „Nazvali je Marie-Jana. Když ztratili Fontenay, 
ztratili také Marii-Janu; kolem ní padlo šest set sedláků, 
kteří se od ní na krok nehnuli. Když dobyli Fontenay zpět, 
dostali i Marii-Janu a vezli si ji zpět pod praporem s liliemi 
a pokrytou květy; kolemjdoucí ženy jí líbaly.“12  

Hugův popis způsobů válčení bretonských 
venkovanů (podobně popisuje způsob boje Indiánů ve svých 
románech třeba James Fenimore Cooper): „Urazili v tichosti 
patnáct mil, aniž cestou zkřivili jedinou travinu. Když nastal 
večer a vůdcové s válečnou radou určili místo, kde příštího 
dne přepadnou republikánské hlídky, nabili si pušky, 
odmumlali modlitby, zuli dřeváky a ploužili se v dlouhých 

řadách lesem, po vřesu a po mechu, bez hluku, beze slova, bez dechu. Jako kočky ve tmě.“   
     Tito bojovníci, kteří často zasazovali republikánským vojskům drtivé rány byli 
v dlouhodobé perspektivě a mimo své teritorium neúspěšní. Hugo předestírá absurdní obraz  
ofenzívy primitivního lidu: „Dovedete si představit selskou bouři, jak doráží na Paříž, koalici 
vesnic, jež obléhají Panteon, smečku štěkající koledy a modlitby do zpěvu Marseillaisy, hordu 
dřeváků, jak se řítí na legii duchů?“ 13 V tomto konfliktu archaická Bretaň nemohla obstát. 

Hugo také předkládá jakousi ekologickou teorii působení prostředí na typ mentality: 
„Krajina značně určuje jednání člověka. Je větší spoluvinicí, než si myslíme. Při pohledu na 
některé divoké kraje jsme v pokušení omluvit člověka a obvinit dílo Stvořitelovo; cítíme tu 
temné volání přírody; pustina bývá někdy nezdravá lidskému svědomí, zvláště svědomí málo 
osvícenému…Člověk s omezeným svědomím se rychle stává plazem; neustálý pobyt v příšeří 
hlubokých hvozdů, v trnitých křovinách a houštinách, v bažinách ukrytých pod větvemi je mu 
osudný; podléhá tu tajemnému vlivu zlého našeptávání. Zrakové přeludy, nevysvětlitelná 
zrcadlení, náhlé úleky způsobené neobvyklým osvětlením nebo nezvyklým místem vrhají 
člověka v jakousi zpola nábožnou a zpola zvířecí hrůzu, jež v klidných dobách plodí pověru, 
v pohnutých dobách pak surovost.“14 A závěr? „Vcelku však Vendée prospěla pokroku, neboť 
ukázala na nutnost provrtat všemi směry staré bretaňské šero, prorazit ono houští všemi šípy 
světla najednou.“15 

Kanonáda světla během brutálního potlačení povstání ve Vendée a Bretani zřejmě 
dostatečně neprovrtala bretonské příšeří, neboť za sto let zde zachycuje Le Braz stále tento 
svět, jak zde byl v hrubých obrysech nastíněn. Jak už bylo řečeno, lidová víra přestavovala 
synkrezi reliktů možná snad ještě keltského pohanství a katolicismu. Venkovští katoličtí kněží 
ve venkovských společenstvích figurovali jako šamani, kteří zaříkávali ďábly a konali obětní 

                                                 
11 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1998, str. 46. 
12 Tamtéž, str. 160. 
13 Tamtéž, str. 163-164. 
14 Tamtéž, str. 164-165. 
15 Tamtéž, str. 167. 
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akty za neklidné duše. „Interpretují svým farníkům, kteří k nim měli bezmeznou důvěru 
(bretonský klérus se musel vyrovnat s neortodoxními tendencemi v cítění a vnímání univerza, 
s kolektivní psychologií Bretonců a i jejich fantazmaty), ,strašné věci´ a ti po nich žádají radu, 
jak se zachovat, aby přestaly.“16 

Motiv smrti a onoho světa pro Bretaň typický a jeho kořeny lze hledat v keltské 
představě zásvětí, prolínajícího se nerozlučně se světem živých. J. A. Mauduit s určitým 
romantickým nádechem píše: „Tak se smrt a zásvětí objevují ve všech pověstech a dodnes 
mají místo v myšlení lidu žijícího v jednom z posledních keltských útočišť, v Bretani.“17 O 
odrazu tohoto vnímání světa v „keltské“ literatuře (tedy především staré literatuře irské a 
velšské) napsal Hubert: „…bohové a víly jsou za dveřmi a nikdo nikdy neví, s kým má tu čest: 
zda s člověkem nebo s duchem. Člověk často bývá převtělen a někdy si to i uvědomí. 
Náboženským prostředím je svět nebožtíků. Myšlenka smrti všechno ovládá a k ní všechno 
směřuje.“18  

Tento důraz na smrt a svět mrtvých je obecně rozšířený v archaických společnostech. 
Lévy-Bruhl píše: „Jezuité v Nové Francii často zdůrazňovali, jaký význam Indiáni připisují 
mrtvým. Tutéž myšlenku vyjadřuje pozoruhodným způsobem i Codrington v jedné poznámce o 
melanéských jazycích: ,Když člověk říká, že je člověk, myslí tím, že je člověk, nikoli duch 
(ghost), ne že je člověk, nikoli zvíře. Rozumné bytosti se podle nich dělí do dvou kategorií: na 
lidi žijící a na lidi mrtvé, jazyce motu ta-maur a ta-mate. Když Melanésané poprvé uviděli 
bělochy, považovali je za ta-mate, tj. za duchy, kteří se jim ukázali, a když se běloši 
domorodců ptali, kdo jsou, ti odpovídali, že lidé (ta-maur), nikoliv duchové.´“ V archaických 
společenstvích se zmíněný nejistý ontologický statut lidských bytostí projevuje příznačně 
třeba tak, že se členové těchto společenství při pozdravu ujišťují, že jsou živí, jako třeba u 
jihoamerických Čiriguanů: „Žiješ?“ „Ano, žiju“ .19 V Bretani sice tyto způsoby zjišťování 
ontologického statutu nenabyly tak extrémních forem, ale soudě podle lidových vyprávění si 
člověk nikdy nemohl být jist, zda osoba, s níž se dal do řeči nepochází z onoho světa. 

Katolická mytologie poskytla vhodné příbuzné náměty – bretonská krajina je 
v lidových vyprávěních plna anaonn, bludných duší, které v očistci čekají na vykoupení. 
V této souvislosti J. A. Mauduit píše: „Tradice keltského lidu, který vždy žil v symbióze se 
smrtí, zcela nezanikly. Například v Bretani je nutno oběťmi uchlácholit anaonn neboli duše 
opustivší tento svět, zejména duše bludné. Proto nedělní kostelní sbírka milodarů zahrnuje i 
obřad věnovaný anaonnu. Výběrčí obchází s pokladničkou, která má na černém pozadí 
namalovanou bílou lebku se zkříženými hnáty, a při každé almužně zamumlá: ,Anaonn vám to 
oplať!´“ 20  

Tyto duše mohly být spatřeny v rozmanitých podobách, např. v podobě různých zvířat. 
V příběhu Tadic-cozovo zažehnávání se legendární venkovský farář-šaman objevuje 
s prokletou duší v podobě černého pudla, kterého si vede na provaze. O proslulém duchovním 
se zde píše: „Tadic-coz znal současně všechna tajemství života a všechna tajemství smrti. 
Tvrdilo se, že čas od času vstrčí hlavu do pekelného okénka, zůstane skloněn nad propastí a 
rozmlouvá s ďábly…Nemohl-li zachránit některou duši, alespoň ji přiměl, aby dala pokoj.“21    

 

                                                 
16 Hrbata Z. v přemluvě k: Braz A.: Ankou – legenda o smrti v dolní Bretani. Liberec 1996, str. 22.  
17 Mauduit J. A.: Keltové. Praha 1979, str. 183. 
18 Tamtéž, str. 183. 
19 Lévy-Bruhl L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999, str. 46. 
20 Mauduit J. A.: Keltové. Praha 1979, str. 156. 
21 Braz A.: Legendy o smrti. Brno 1996, str. 85. 
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Bretonská krajina v Menez Are – „horách“ Arézských. Vřesoviště ponořená do mlh, bažiny a neprostupné lesy 
jsou oněmi ekologickými faktory, který podle Victora Huga plodí pověrčivost a barbarství. 
 

V jiném, notně hororovém příběhu služebná, která žila v hříšném svazku s pánem 
z Kerhamu porodila a zabila pět svých dětí, aniž by byly pokřtěny, s výjimkou posledního 
šestého. Duše pěti nekřtěňátek na sebe vzaly podobu veverek a zaživa rozsápaly svou matku-
vražedkyni. Když byla její duše tímto utrpením spasena, objevila se při mši v podobě bílé 
holubice s křídly pokropenými krví, která se vznášela nad obětujícím knězem.22 Název 
příběhu Duše spatřená v podobě bílé myši je dostatečně výmluvný. Sluha Ludo Garel se 
potkal na hřbitově s člověkem, který mu předpověděl, že při smrti pána s Quinquizu spatří 
jeho duši v podobě bílé myši. Tak se také stalo. Následovala honička krajinou za bílým 
hlodavcem, aby bylo možno splnit přání mrtvého: „Bílé zvířátko skákalo přes každou zídku 
nebo ohradu, tak jak to obvykle dělával pán za svého života…“23 Nakonec myš vklouzla do 
dutiny stromu. Zde se sluhovi zjevil naposled jeho pán v lidské podobě a přikázal mu, aby se 
za něj rok a den postil. Sluha tak učinil s příslibem blaženosti jako odměny – po roce půstu 
zemřel. 

Zvířata také dokáží mluvit lidskou řečí. V příběhu o znamení „volů“ sedlákovi 
Youennovi, nadanému nadpřirozenými schopnostmi předpověděl smrt jeden z jeho volků, 
když je vedl na trh do Pleybenu: „Youenne, než uplynou dvě hodiny, bude tma a za čtyři 
hodiny zemřete. Tak se rychle vraťme na statek – vy, abyste se srovnal se svým svědomím a 
my, abychom se připravili na svou zítřejší práci, povezeme vás totiž na pohřeb.“24 Znamení 
sama přestavují samostatný žánr a jsou opět typickým prvkem aliterání mentality, 
zaznamenaným u mnoha společenství s tímto druhem mentality po celém světě. Jejich roli 
v Bretani definuje Le Braz takto: „Znamení upozorňují, že smrt je nablízku. V bretonštině se 
jim obecně říká sinadou (výstrahy) nebo traou spont (hrůzné věci). Člověku se obvykle 
dostává znamení, že umře někdo jiný, nikoli on sám. Některé osoby mají schopnost 

                                                 
22 Tamtéž, str. 119-123. 
23 Braz A.: Ankou – legenda o smrti v dolní Bretani. Liberec 1996, str. 99-106.  
24 Tamtéž, str. 33. 
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rozpoznávat znamení. Chvění nebo mrazení, sen, zvíře, které spatří, padající předmět, zvláštní 
vůně, pracovní úraz, neobvyklý hluk – to vše je znamením pro toho, kdo dokáže rozumět.“ 25 

Takto vylíčený obraz světa staré Bretaně vzbuzoval už na konci 19. století jistý podiv 
a Le Brazova Legenda o smrti v dolní Bretani ( La légende de la Mort en Basse-Bretagne, 
1893) se setkala s nedůvěřivou odezvou. Jako z podání bretonského lidového vypravěče 
působí následující příběh: Jedním z pochybovačů byl i Le Brazův švagr Léon Marillac, který 
ke knize napsal předmluvu. Zanedlouho poté se ocitl v bárce v noční bouři nedaleko útesů u 
bretonského Plougrescentu, kde člun ztroskotal. Marillac se zachytil na útesu a volal o pomoc 
– nedaleko na pobřeží svítila světla z vesnických domků. Světla však pohasla a Marillac do 
rána zemřel vysílením. Venkované se mezitím krčili strachy ve svých příbytcích za zavřenými 
okenicemi a domnívali se, že Ankou, Smrt na ně volá lidským hlasem, aby je vylákala do 
bouře a zmocnila se jejich duší.26  

Účelem této kapitoly nemá být vykreslení Bretaně jako přízračné zóny zahalené do 
keltské mytické mlhy a uvedené příklady slouží svou expresivitou k podtržení čehosi 
význačného, co by mohlo v této souvislosti ujít žádoucí pozornosti u střízlivějších popisů. 
Bretaň nebyla jakási výlučná enkláva archaické mentality a její pojetí v duchu nějaké enklávy 
má dosti abstraktní charakter; zřejmě se nelišila zásadním způsobem od jiných venkovských 
regionů v Evropě oné doby či jinde v samotné Francii, pouze se jí dostalo shodou určitých 
okolností té pozornosti, která vyzdvihla výše uvedené rysy. Metoda, kterou jsem v případě 
Bretaně zvolil, se podobá zvýraznění kontrastu u obrazu, který by při zachování původního 
poměru odstínů mohl zůstat plochou bez zřetelných dominant. Za cenu určitého zkreslení lze 
docílit zvýraznění podstatných rysů dané kultury, v tomto případě typu mentality. 
 
 
 

Může černá kočka, která přeběhne přes cestu německé tankové koloně, zastavit její 
postup na Paříž? 
 

Mentality dnes 
 
 
Není obtížné při troše důvtipu nalézt slabiny v jakémkoliv schématu, což platí také o zde 
představeném duálním schématu mentalit, které se může oprávněně jevit jako značně umělá 
konstrukce. Jistě není pochyb o tom, že mentalita lidských populací žijících v dvou epochách, 
sice v tomtéž geografickém prostoru, avšak vzdálených od sebe zhruba půl tisíciletí a lišících 
se prokazatelně mnoha kulturními znaky musí vykazovat evidentní odlišnosti. Je však 
snadnější vymezit se vůči minulému věku, pokud jej pojmeme redukovaně, stejně jako když 
redukovaně pojmeme vlastní současnost. Při podrobnějším pohledu se rozplývají zprvu jasné 
kontury, tvořící základ takového kontrastního obrazu. 
 Jakýkoli zde představený příklad, mající za cíl doložit existenci dvou typů mentalit lze 
úspěšně problematizovat. Byl Cortés opravdu tak ve vleku náboženského determinismu?       
O čem vlastně svědčí jím neustále užívané náboženské obraty a fráze? Možná jsou snad 
opravdu z větší části jen frázemi, majícími za cíl zalíbit se těm, kteří třímali otěže moci ve 
Španělsku 16. století a kteří buď zastávali vysoké církevní hodnosti nebo měli aspoň na 
katolickou církev jako oporu světské moci úzké vazby. Cortés zřejmě byl o něco zbožnější 
než určitý vzorek našich současníků, ale možná, že zase ne o tolik.     

                                                 
25 Tamtéž, str. 25. 
26 Kožík F.: Bretaň – dcera oceánu. Praha 1973, str. 35. 
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A co jsou vlastně naši současníci? Užívání plurálu je vůbec ošidná záležitost. Když 
někdo dnes píše „my“ či „náš současník“, koho tím vlastně míní? Míní tím někoho, jako jsem 
já, tedy ateistického Čecha? „Naším současníkem“, i když zůstaneme na „Západě“, je stejně 
tak i americký fundamentalistický křesťan, extaticky se vlnící v rytmu křesťanského folku, 
věřící na brzký druhý příchod Krista a posílající výhružné emaily těm, kdo podle jeho názoru 
jednají v rozporu s biblickou morálkou. Anebo, abychom („my“ Češi) nemuseli chodit tak 
daleko, tím současníkem je také katolický Polák, vrhající kameny na loď, připlouvající 
k polským břehům a nabízející zdarma provedení interrupce, v Polsku zakázané na základě 
náboženského dogmatu. Koneckonců, užití plurálu je podobně nepřípustné i v rámci jedné 
společnosti, která je zcela oprávněně v kulturní antropologii přiřazována k typu tzv. complex 
society, „komplexní společnosti“.1 V jediné společnosti tak může koexistovat množství 
skupin, které se často velmi zásadně liší souborem svých norem – tyto normy jsou pak 
vlastním tvůrcem „mentality“. 

Sám pojem „mentalita“, jak bylo už naznačeno, vykazuje nutné nedostatky. Rozhodně 
má dosti metafyzickou povahu. Možná by bylo účelnější používat spíše pojem „konfigurace 
kulturního vzorce“, který je sice nutně abstraktní, ale podle mého vkusu méně metafyzický. 
Z konfigurace konkrétního kulturního vzorce by pak vyplývala i specifika těch aspektů lidské 
skutečnosti, které jsou označovány pojmem „mentalita“. Pak by šlo o soubory myšlení a 
jednání, neodlučně spjaté s kontinuem daného kulturního universa, namísto toho, aby se zde 
vznášel přízrak mentality jako jakéhosi nadčasového archetypu. Co by pak z hlediska 
takového pojmového systému měl společného dnešní fundamentalistický katolický Polák se 
Španělem 16. století? Jisté kulturní prvky, které byly v tom druhém případě všeobecně 
rozšířené v dané epoše a v případě prvním byly v důsledku specifických dějinných peripetií 
uchovány a přeneseny kulturní tradicí. Příslušník dané společnosti pak z tohoto pohledu pouze 
internalizuje kulturní prvky, vyskytující se v dané konfiguraci konkrétního kulturního vzorce. 
Pojem „mentalita“ pak nalézá své oprávnění především v tom, že je známý a užívaný. 
V okamžiku, kdy všeobecný konsensus dospěje k názoru o jeho neadekvátnosti, ztratí pojem 
„mentalita“ své oprávnění popisovat společenské jevy – avšak vzhledem k tomu, že tento čas 
ještě nenastal, je tento pojem dosud používán v této práci. 

Ačkoli tedy tradiční evropské společnosti (které ve srovnání s dnešním stavem na 
„Západě“ byly zcela jistě méně „komplexní“ - zde uvedeným příkladem byla venkovská 
Bretaň v druhé polovině 19. století) už nenávratně zmizely v „propadlišti dějin“ a s nimi 
vymizela i archaická mentalita jako více méně celospolečenská norma, přesto se lze 
v současnosti setkat s mnoha prvky této mentality. Jejich baštou je např. nauka katolické 
církev, která dosud v relacích svého ritu působí na své ovečky magickými prostředky a 
církevní nakladatelství zásobují katolické věřící a kohokoli, kdo projeví zájem náležitou 
literaturou, jejíž některé tituly jsou skutečnými perlami. Vhodným příkladem je třeba 
publikace Exorcista vypráví, s podtitulem Zkušenosti boje proti zlu, jejímž autorem je 
Gabriele Amorth, kněz Společnosti svatého Pavla. Tato kniha působí, jako by ji nějaký stroj 
času přenesl z pamětihodných dob dominikánského inkvizitora a autora Kladiva na 
čarodějnice Jindřicha Institorise, kdy se v plamenech hranic zmítali četní nešťastníci, kteří se 
stali obětmi kombinace temné pověry a ziskuchtivé krutosti – vražedného koktejlu 
namíchaného z mentality a kulturního vzorce. Současný čtenář si v této knize (řeč je stále o 
současném titulu Exorcista vypráví), vytvořené moderními technologiemi může přečíst tyto 
rozkošné věty: „Da ří-li se mi po všech stránkách špatně (zdraví, vztahy k lidem, zaměstnání), 
nezpůsobilo to nějaké prokletí? Jak se ochránit před ďáblem? Je-li někdo posedlý, je to jeho 
vina? Jaké jsou příznaky přítomnosti ďábla? Existují předmětová prokletí nebo uřknutí? Jak 
se osvobodit?“2 Jeden z údajně úspěšně exorcisovaných, jehož svědectví je uváděno v této 
                                                 
1 viz. např. Kottak C. P.: Anthropology – the exploration of human diversity.  1994. 
2 Amorth G.: Exorcista vypráví. Kostelní Vydří 2000, na zadní straně. 
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knize, prohlašuje: „Za tři roky mám vlastní důkazy o tom, že ďábel existuje a působí mnohem 
víc, než si myslíme. Dělá všechno proto, aby nebyl odhalen a aby nás přesvědčil, že máme 
nějakou nemoc. A zatím on je původcem všeho zla a třese se před knězem s kropenkou 
v ruce.“3  

Pro porozumění společnému základu mentalit lze uvést Amorthovu zmínku o biskupu-
exorcistovi Emmanuelu Milingovi, bývalém arcibiskupovi z Lusaky v Zambii,4 který 
v současné době působí v kostele Santa Pudenziana v Římě. Při Milingových exorcismech se 
stává, že exorcizovaní lidé upadnou v transu na podlahu, jiní se svíjejí v křečích nebo se válejí 
a křičí – tak se prý projevuje přítomnost ďábla, který se vzpírá exorcistově rozkazu vyjít z těla 
postiženého. Tyto bizarní jevy vyšly z všeobecné módy v Evropě již asi před třemi sty lety a 
je příznačné, že takový revival zaznamenaly v počínání duchovního, pocházejícího 
z kontinentu, kde má archaická mentalita o poznání silnější kořeny. 

Gabriele Amorth není však jakýmsi podivínským přízrakem z dob dávno minulých, 
bizarně se zjevivším v kulisách osvíceného věku. Také oficiální ideologie katolicismu oplývá 
archaickou rétorikou. Papež Jan Pavel II., v době svého pontifikátu představující 
nezanedbatelnou politickou veličinu uznával tradiční pojetí ďábla jako draka z Apokalypsy a 
při generální audienci 20. srpna 1986 prohlásil: „ Ďábel existuje nejen jako idea a symbol, ale 
také jako duch a osoba. Zlo, jehož představitelem je ďábel, se zrodilo ze svobody. Satanova 
moc není neomezená. Předpovídám konečné vítězství člověka nad Satanem.“ 24. května 1987 
zase při návštěvě poutního místa sv. Michaela archanděla pronesl: „Tento boj proti démonu, 
který charakterizuje archanděla Gabriela, je také dnes aktuální, protože démon je stále činný 
a živý ve světě. Neboť zlo ve světě, neřád ve společnosti, rozpolcenost člověka a vnitřní 
zranění, které ho postihlo, nejsou pouze důsledkem prvotního hříchu, ale také výsledkem 
temné činnosti satana vedoucí ke zpustošení.“5 K tomu dodává kněz-exorcista Gabriele 
Amorth: „Up řesňuji ještě, že Písmo mluví o andělech a démonech jako duchovních bytostech, 
které však jsou osobní, vybavené inteligencí, vůlí, svobodou a schopností jednat. Jsou na 
omylu současní teologové, když ztotožňují satana s abstraktní ideou zla: je to autentická 
hereze neboli jasný rozpor s učením bible, Otců a magisteria církve.“6 V souladu s tímto 
postojem vydal Vatikán na sklonku devadesátých let 20. století nový manuál pro exorcisty 
(předešlý byl vydán v roce 1614), který má 90 stran a v originále se jmenuje De Exorcismis et 
Supplicationibis Quisdam. Text byl schválen Janem Pavlem II. 1. října 1998.7 

 
Vyhánění ďáblů z Arezza, kostel sv. Františka v Assisi. Reprodukce 
této Giottovy fresky krášlí titulní stránku knihy Exorcista vypráví. 

 
Jak je vidět, výše uvedené citáty obsahují typické 

prvky archaické mentality, ignorující druhotné příčiny. 
Tyto druhy výroků mohou být východisky pro interpretaci 
některých známých a velmi kontroverzních postojů 
katolické církve - třeba striktního zákazu používání 
kondomů v katolických komunitách v afrických zemích, 
které trpí pandemií AIDS. Tyto postoje jsou veskrze 
srozumitelné, pokud je k jejich interpretaci použito 
porozumění mentalitě, která za primární působící příčiny 
„zla“ ve světě pokládá činnost démonů a tudíž ignoruje 

                                                 
3 Tamtéž, str. 71. 
4 Tamtéž, str. 121. 
5  Tamtéž, str. 20. 
6 Tamtéž, str. 17. 
7 Čech J: Diagnóza: posedlost. In: Fantastická fakta 8/99, str. 21. 
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„druhotné příčiny“, na nichž je postavena účelnost konání v pozitivním vědeckém obrazu 
světa. Třeba fakt, že  onemocnění  AIDS způsobuje virus, přenášený nechráněným pohlavním 
stykem spadá právě do oblasti působnosti druhotných příčin a je tedy pro mentalitu založenou 
na příčinách bezprostředně vycházejících z oblasti nadpřirozena mnohem méně hodný 
pozornosti. Analogií k tomuto může být uvažování příslušníků archaických společností 
založené na víře, že člověk může onemocnět pouze tehdy, pokud jej někdo začaroval. Totéž 
platí o vymítání démonů exorcisty jakým je Gabriele Amorth, kde ovšem dosah takového 
počínání je daleko menší než v případě politiky Vatikánu vůči AIDS. V tomto ohledu se 
přístup katolické církve neliší od postupů běžných v archaických společnostech, jako třeba 
Indiánů, kteří se neštovicím brání kultovním uctěním božstva této nemoci a kde šamani 
zažehnávají a vysávají ducha nemoci z těla nemocného. 

Věru bizarní se dnes může někomu jevit v mnohých rysech společný svět společenství, 
která sdílela archaickou mentalitu. Pouhé drobty nezbadatelného světa archaických 
společenství si dosud na současném „Západě“ kromě exorcistických vymítačů démonů a 
ortodoxních katolíků servírují ti, kteří holdují astrologii, chiromantii, numerologii či výkladu 
karet, případně mají nepříjemný pocit, když v pátek třináctého usedají za volant svého vozu, 
byť se jím jindy bez obav prohánějí způsobem, který by při racionální analýze stěží obstál. Do 
prožívaných světů příslušníků archaických společenství máme jen nepatrné průzory skrze tyto 
v naší kultuře dosud živé relikty archaické mentality, které jsou ovšem pouze matnými 
odlesky bujného nadpřirozeného světa, kterým žila třeba předkolumbovská Amerika a do 
značné míry i středověká a raně novověká Evropa. 

Jak však bylo a ještě bude ukázáno, rozdíl mezi současnou epochou ve vědomí mnoha 
jejích aktérů a epochou raného novověku možná není tak zásadní. Šokované reakce některých 
soudobých historiků na některé jevy běžné v minulých epochách – jako ta, jejímž autorem je 
Lucien Febvre ohledně víry v čarodějnice, kterou se vyznačoval humanista Jean Bodin – se 
tak mohou ukázat jako typický plod, vyrostlý na půdě akademického skleníku. Při 
podrobnějším pohledu  na současnost nemusí Bodinova zaujatost pro čarodějné rejdy působit 
ani zdaleka tak bizarně a cize – a není pak pochopitelně ani zapotřebí odhalovat a popisovat 
revoluce v mentalitě, které by tento zdánlivý rozpor vysvětlily. Stačí si připomenout některé 
kauzy ze současnosti či nedávné minulosti, aby bylo zřejmé, že překvapení a údiv v této věci 
není zcela na místě. 

Pokud jde o mentality, převládající přesvědčení současníků, jakým je třeba Lucien 
Febvre, je takové, že již zcela nenávratně odzvonilo epochám, kdy se osudy států řídily 
věštbami ze zvířecích vnitřností či úhlovým postavením planet na obloze v určitém okamžiku, 
které má na budoucnost čehokoli menší vliv než okamžité rozložení velryb v Tichém oceánu, 
jak uvedl v jednom rozhovoru pro Blesk magazín astrofyzik Jiří Grygar. Jak do toho však 
zapadá třeba následující příklad? V domě věštkyně Margarety Buchelové, zvané „bonnská 
jasnovidka“ v Remagenu na Rýně si podávali dveře prominenti z politiky, průmyslu a 
diplomatických kruhů, a to nejen domácí, ale i zahraniční, např. Konrád Adenauer, Ibn Saúd, 
Edward Kennedy a další.8 Anebo toto: když v roce 1985 předkládali poradci americkému 
prezidentovi Ronaldu Reaganovi ke schválení program schůzek se sovětským vůdcem 
Michailem Gorbačovem, Reagan jim řekl, že tento postup musí odsouhlasit jeho manželka 
Nancy. Důvod? Prezident Reagan se snažil uvést program summitu do souladu 
s astrologickou předpovědí, kterou zajišťovala právě Nancy Reaganová.9 A opět není třeba 
chodit daleko: ministr obrany České republiky z první poloviny 90. let 20. století Antonín 
Baudyš se po odchodu z této politické funkce prezentuje jako profesionální astrolog.  

Pokud padla zmínka o Jiřím Grygarovi, který se angažuje v klubu Sisyfos potírajícím 
výše uvedené jevy, hodnocené jako bludy a hereze, lze dodat, že sám Jiří Grygar proslul svou 
                                                 
8 Šindelář B.: Hon na čarodějnice. Praha 1986, str. 228. 
9 Nancy pod sprchou špíny. In: Květy č. 20. Praha 1991, str. 23. 
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křesťanskou zbožností, která se podle něj nevylučuje s vědeckým obrazem světa. Grygar svou 
pozici obhajuje argumenty „dvojí pravdy“ a cituje Galilea Galileiho: „existují dvě Boží knihy: 
jedna je Bible, která pojednává o náboženských otázkách, a druhá je samotná příroda.“10 
Knihu přírody zkoumá věda, zatímco bible je nadčasový dokument, psaný „universálním 
jazykem“ promlouvajícím k lidem všech epoch. Křesťanství je podle Grygara „jedna z mála 
disciplín současného lidského uvažování, jež hájí racionalitu lidského poznání“. K dalším z 
vysoce podivuhodných myšlenek Jiřího Grygara (v jehož erudici v astrofyzice věřím, ač 
nejsem s to ji posoudit) na poli historie a antropologie lze zařadit výrok, že „specificky 
křesťanské náboženství je nutně racionální, uznává skvělé schopnosti lidského rozumu a snaží 
se jich používat pro podporu myšlenek, které vedou lidstvo materiálně, ale hlavně morálně 
kupředu.“11 Tato interpretace role křesťanství je ovšem záležitostí zvoleného způsobu popisu 
a premis, na nichž je tento popis založen – patří-li mezi ně idea metafyzické podstaty 
křesťanství (oproštěné od takových nevhodných individuací typu Inocence VIII. či Jindřicha 
Institorise a akcidentů v podobě inkvizice), stejně jako apriorní idea jeho dobrotivosti (opět 
nutně na abstraktní metafyzické bázi), nelze v zásadě vnitřní konzistenci Grygarovy 
interpretace nic vytknout. 

Přírodní vědy mohou poodhalit existenci „Tvůrce“, avšak vzhledem k tomu, že Grygar 
přijímá Pascalovu alegorii lidského poznání jako stále se zvětšující koule, jejíž povrch 
vystavený kontaktu s neznámem se taktéž neustále zvětšuje, zbývá člověku často spíše jen 
prostý lidský údiv, jeden ze zdrojů víry. V citátu francouzského biologa Louise Pasteura, 
který v této souvislosti přichází na scénu, se zjevuje přízrak Bretaně, zahalené do spirituálního 
oparu: „Protože jsem hodně studoval, tak věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych studoval ještě 
víc, věřil bych jako bretoňská selka.“12  

Jiří Grygar také odhaluje základní zdroj osobní víry. Víra je podle něj na jedné straně 
metafyzický dar. Pokud jde o okamžik, kdy se tento dar začal projevovat, Grygar říká: „Víru 
mám odmalička. Nedokáži ten okamžik přesně definovat. Jakmile jsem začal nabírat rozum, 
tak jsem měl zřetelný pocit, že svět má nějakou nadpřirozenou příčinu.“ 13 Tento popis sice 
navozuje dojem metafyzického původu víry, kdyby o něco dále nebylo řečeno: „Byl jsem 
veden k náboženství od dětství.“14 Zde se ukazuje původ mentalitních prvků, které spojují 
současné příslušníky „Západu“ s dávnými předky, stejně jako s příslušníky „nezápadních“ 
archaických společenství: tyto prvky jsou vytvářeny, udržovány a přenášeny kulturou.   

Archaická mentalita ve svých reliktech přežívá jako součást kulturní tradice a tyto 
relikty ve spojení s moderní racionalitou jako výplodem literární mentality přinášejí někdy 
skutečnou dračí setbu. Touha po vlastní posvátné výlučnosti a degradaci druhých na 
mimolidskou úroveň nalezla svůj výraz v hnutích, která spojovala racionálně řízenou 
genocidu s mytickými představami. Obzvláště vděčné téma v tomto ohledu poskytuje 
nacismus. Gdaňský politik Rauschning zachycuje ve svých vzpomínkách podivuhodný obraz 
Adolfa Hitlera jako člověka posedlého mysteriózními představami a pronásledovaného 
přízraky: Hitler se „ čas od času v noci probudí a vyráží křečovité výkřiky. Volá o pomoc, sedí 
na okraji své postele jako ochromený…Vyráží zmatené, nesrozumitelné zvuky. (…) Hitler stál 
vzpřímeně ve svém pokoji, potácel se a rozhlížel s výrazem zděšení kolem sebe. ,To je on! To 
je on! Přišel!´zajíkal se…Pojednou začal vyrážet nesmyslná slova, čísla, vzdechy….Používal 
groteskně složených výrazů, znějících podivně, cize. (…) Pojednou zasípal: ,Tam! Tam 
v rohu! Je tady!´ Dupal a křičel…Pomalu se uklidnil. Nato spal řadu hodin a po probuzení 

                                                 
10 Grygar J.: Svět vědy a víry. Valašské Meziříčí 2002, str. 84. 
11 Tamtéž, str. 83. 
12 Tamtéž, str. 56-57. 
13 Tamtéž, str. 30. 
14 Tamtéž, str. 57. 
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byl opět víceméně normální a snesitelný.“15 Podle tohoto popisu Hitler (údajně se mu 
zjevoval „Nadčlověk“) vykazoval příznaky, které by ve středověku (či v dnešním Vatikánu) 
mohly být definovány  jako případ ďábelské posedlosti, v jiných kulturách pak třeba jako 
navštívení démony či duchy předků.  

Je zjevné, že příklad vůdce se nutně musel odrazit ve společenském klimatu. 
Nepochybná zaujatost pohlavárů Třetí říše pro obskurní konstrukce se odrazila příznačně v 
mytologiích, které za nacismu zažily boom -  Hohlweltlehre čili učení o dutém světě – 
autorem této obskurnosti byl německý letec z první světové války Peter Bender.16 Dalším 
případem podobného druhu bylo Welteisslehre, tedy učení o ledovém světě, které 
zkonstruoval Hans Hörbiger a kterému se dostalo v nacistickém Německu obzvláštní přízně; 
podstatu této nauky, vycházející z dávných mýtických archetypů nedvojsmyslně naznačuje 
její název.17 Tyto konstrukce byly vyšperkovány ještě některými morbidními detaily: 
v případě Welteisslehre se jednalo o vizi kosmického souboje ohně s ledem, v němž vyvolená 
role připadá árijským bohům, zatímco Židé se rodí jako démonické bytosti zplozené 
bažinami.18 Praxi spřáhnutou se světonázorem tvořeným těmito představami není třeba 
opisovat. Na tyto mytologie si můžeme vzpomenout, když analyzujeme takový kulturní 
fenomén současné epochy, jakým je medializované dílo J. R. R. Tolkiena.   

Spekulacím o posedlosti nacistů mystickým instrumentářem – jako svatým grálem a 
Longinovým kopím – bylo věnováno mnoho literatury. K éře Třetí říše se vztahují mnohé 
eufemisticky řečeno „těžko uvěřitelné příběhy“, jako třeba ty, jejichž autorem je dobrodruh 
Sergej A. Vronskij. Ten prý prodělal okultistická studia ve Třetí říši: „Na základě mého 
osobního horoskopu…jsem byl přijat do jedné z těchto supertajných univerzit, v nichž 
vyučovali svým ,magickým učením´ ti nejlepší specialisté z celého světa. Byli mezi nimi 
Tibeťané a také Indové. Byli tam arabští derviši, stoupenci velkého muftího Jeruzalémského a 
také, i když to zní paradoxně, židovští znalci kabaly…Současně s poznáváním jejich tajných 
nauk jsme studovali učení keltských druidů a odkazy západních tajných sekt…Během studia 
jsme se zabývali astrologií i jasnovidectvím, kinestezií i léčitelstvím, bílou i černou magií. Já 
sám jsem se přitom zajímal převážně o tradiční astrologii, jako jednu ze vstupních bran ke 
skutečné magii.“19 Aby toho nebylo málo, podle Vronského užívaly služeb astrologů a 
okultistů po druhé světové válce také americké a sovětské tajné služby. Bez ohledu na 
faktický obsah těchto výpovědí je třeba akceptovat přítomnost prvků mentality, pro níž jsou 
tyto prvky typické a která v nějaké podobě přežila do současnosti. Jen tak je možné, že lidé 
typu Vronského dávají intervia do periodik, která se těší rozhodně větší popularitě než 
pojednání z per akademiků a stejný poměr lze pak zaznamenat i ohledně vlivu na kulturní 
vzorec a tím i na druh obecné mentality. 

Koneckonců ani akademický svět není ušetřen vlivu reziduí archaického myšlení, jak 
ukazuje Grygarův příklad. Bohužel nejde jen o relativně neškodný deismus. Dračí setba se tak 
vynořuje nejen za hysterického skandování davů v mnichovských pivnicích, či za světla 
pochodní na řádových hradech SS, ale i na universitní půdě. Emmanuel Lévinas oprávněně 
kritizuje Martina Heideggera jako apoštola vzkříšení ponurých stínů milosti, usilujícího o 
nalezení dávného ztraceného světa – „p řipoutání ke konkrétnímu místu, obnova posvátnosti a 
mystéria krajiny“20. Heidegger, fascinovaný mytickým světem předsokratiků a středověkou 
mystikou (zejména německého dominikána mistra Eckharta) sdílel logicky na základě výše 
uvedených svátostí některé substanciální prvky ideové atmosféry Třetí říše. Společný 

                                                 
15 Souček L.: Nebeské detektivky, senzace a záhady. Praha 1991, str. 149. 
16 Kukal Z., Malina J.: Soumrak kouzelníků. Praha 1987, str. 86. 
17 Tamtéž, str. 100. 
18 Souček L.: Nebeské senzace, detektivky a záhady. Praha 1991, str. 135. 
19 Lavička V.: Sloužil jsem Hitlerovi i Stalinovi. In: Koktejl, únor 1998, str. 118. 
20 Budil I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 2003, str. 34. 
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jmenovatel – posvátné atributy národa, třeba Blut und Boden, „krev a půda“, ideje přejaté 
z německého romantismu – Heidegger „p řijal pojem Volk (národ), což je pro nacismus 
představa lidu jako nerozdělené organické jednoty často spojené s neproměnlivým 
ruralismem.“21 Když Heidegger připomněl smrt „nacistického mučedníka“ Alberta 
Schlagetera z roku 1923 (Schlageter byl členem Heinzovy skupiny Volného vojska 
polovojenských sabotérů ve Francií okupovaném Porůří), chválil jeho schopnost „tvrdosti 
vůle a jasnosti srdce“, které přičítal „alemanskému venkovu“ a „podzimnímu slunci Černého 
lesa“.22 Německo bylo pro Heideggera mystickým zřídlem evropské obrody, národem 
s jedinečným osudem a světovou rolí. Zvláštní úloha připadla němčině – jazyku, který je 
dědicem odkazu staré řečtiny, svým uživatelům odemyká mystickou „pravdu bytí“ a 
umožňuje „autentickou existenci“, zatímco „neautentické národy se ztrácejí v každodenních 
záležitostech a ,žvaní´ v neautentických jazycích.“23  

V této souvislosti si lze připomenout opět Adolfa Hitlera, který mimo jiné v jednom 
z posledních rozhovorů s Rauschningem údajně prohlásil: „Nastává nový věk magického 
výkladu světa, výkladu v pojmech vůle, nikoliv inteligence.“24 Nikoho pak nepřekvapí, jestliže 
Heidegger, prezentovaný dnes často v hávu kultovního fenomenologického myslitele, pronáší 
výroky, jako tento z ledna 1934 v promluvě k šesti stům nezaměstnaných freiburských 
dělníků: „Tato vůle…musí být naší nejvnitřnější jistotou a neochabující vírou. Neboť v tom, 
co tato vůle chce, pouze sleduje bezmeznou vůli našeho Führera. Být jeho poslušnými 
následovníky znamená: chtít, aby německý národ jako národ práce opět nalezl svou 
organickou jednotu, svou prostou důstojnost a svou pravou sílu; a aby stát práce zajistil pro 
sebe trvalost a velikost. Muži této nebývalé vůle, našemu Führerovi Adolfu Hitlerovi – třikrát 
,Sieg Heil´“.25 Zde se dobře ukazuje spojitá povaha společenské skutečnosti: jak třeba odlišit 
„mentalitu“ od „ideologie“ či zkrátka, jak ji vymezit vůči jiným složkám kulturního vzorce? 
Budu však pokračovat dál ve zvoleném schématu.  

Aby nezůstalo u katolického exorcismu, soudobých fúzí vědy a náboženství a 
nacistického mysticismu, lze zmínit novodobý rozmach protestantismu, šířícího se z USA. 
Prezident George Walker Bush se hlásí k evangelikánům, čili fundamentalistickým 
křesťanům, kteří tvoří vlivnou nátlakovou skupinu v Republikánské straně. Evangelikáni, za 
něž se podle výzkumu Gallupova ústavu v roce 1986 považovalo 33% dospělého obyvatelstva 
ve Spojených Státech26 navazují na tradici puritánských Otců zakladatelů, usilují o zřízení 
teokracie v USA a dalekosáhle ovlivňují zákonodárství a politiku. Zastávají doslovný výklad 
Bible a z ní odvozených doktrín, což se v mezinárodním měřítku projevuje např. 
bezvýhradnou podporou územních nároků Biblí předpověděného obnoveného Izraele. 
Podobně Saddámův režim v Iráku byl v mytologickém náboženském pohledu křesťanských 
amerických fundamentalistů považován za předpověděné obnovení moci Babylonu, atd. 
Američtí misionáři za poslední století proměnili Guatemalu z poloviny na  protestantskou 
zemi, v níž letničtí kazatelé „mluví jazyky“ (tento jev je katolickou církví obecně 
interpretován jako ďábelská posedlost; nicméně G. Amorth se pochvalně zmiňuje o těchto 
aktivitách protestantských fundamentalistů – obzvláště se mu zamlouvá jejich pevná víra 
v ďábla, spojená s prý velmi účinnou praxí jeho vymítání, o níž se měl možnost přesvědčit na 
vlastní oči27). Guatemale také v ideologii křesťanských amerických fundamentalistů náleží 
významná úloha v údajně nadcházejícím druhém příchodu Krista. 

                                                 
21 Collins J.: Heidegger a nacisté. Praha 2000, str. 40. 
22 Tamtéž, str. 31. 
23 Tamtéž. str. 42. 
24 Ravenscroft T.: Kopí osudu. Praha 2003, str. 165. 
25 Collins J.: Heidegger a nacisté. Praha 2000, str. 29-30. 
26 Kepel G.: Boží pomsta. Brno 1996, str. 94. 
27 Amorth G.: Exorcista vypráví. Kostelní Vydří 2000, str. 120-121. 
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Rozmach výše uvedených představ lze sice chápat jako jakousi revitalizaci archaické 
mentality, avšak především jde o převzetí některých prvků této mentality a jejich začlenění do 
racionalizovaného světa, v němž pravidla hry určuje časoprostorová kauzalita literární 
mentality. Proměna mentality „Západu“, k níž došlo v posledních třech stech letech, je 
nezpochybnitelným faktem. Pokud jde o nacisty, je zřejmé, že černá kočka, přeběhnuvší přes 
cestu německé tankové koloně by rozhodně nezastavila její postup kamkoli a v tomto se 
kulturní universum „Západu“ za posledních nejméně tři sta let liší od kulturních prostorů 
mnoha ostatních kultur v různých časoprostorových souřadnicích. Stačí si třeba jen 
připomenout, jak před více než dvěma tisíci lety komplikovaly věštby prováděné s pomocí 
posvátných kuřat činnost vojenské mašinérie římského impéria. Koneckonců také zmiňovaný 
exorcista G. Amorth si hořce stěžuje na úpadek praxe exorcismu, této praxe spojené 
s archaickou mentalitou a obviňuje převážnou část katolického duchovenstva z nevíry 
v reálnou existenci ďábla a démonů. Nebozí postižení ve svých diecézích už mohou stěží 
nalézt kněze, který provádí exorcismus a pokud se obracejí na své biskupy, dostává se jim 
běžně takovýchto reakcí: „Vy ještě věříte na takové věci?“  nebo: „Chtěl bych vědět, kdo vám 
vtloukl do hlavy ty hlouposti!“28 V této souvislosti Amorth zmiňuje jednoho z nových otců 
církve Rudolfa Bultmana, kterému je zjevně cizí mentalita operující s přízračnými entitami a 
který mimo jiné napsal: „Nemůžeme používat elektrické světlo a rádio nebo se utíkat 
k moderním vynálezům medicíny, jako lékům nebo klinickým metodám, a zároveň věřit ve svět 
duchů a zázraky, jak nám je předkládá Nový zákon.“29 Gabriele Amorth tak oprávněně působí 
jako jeden z posledních Mohykánů archaické mentality, a to i v řadách samotné katolické 
církve. 

Ovšem z humanisticky pragmatického hlediska samotný fakt zásadní proměny 
mentality „Západu“ v posledních zhruba dvou či třech stoletích nezavdává obzvláštní důvody 
k euforii. Literární mentalita stojí za vznikem mnoha kulturních inovací –„vynálezů“, 
v některých známých případech však tato mentalita doslova otevřela lidstvu Pandořinu 
skřínku. Ve srovnání s výkonností atomových bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki 
bledne výkon Cortésův, který potřeboval roku 1520 zhruba tři měsíce, aby se svými 
demoličními četami, tvořenými desetitisíci indiánských spojenců zničil Tenochtitlán, v němž 
žilo možná několik set tisíc lidí. Nejsem si jist, zda evidentní pokrok v efektivitě destrukce 
může zakládat všeobecný důvod k hrdosti; i když jsem si jist, že podvědomě tento fakt 
„Západu“ navzdory vší hrůze imponuje. To už však souvisí s kulturními vzorci -  z faktu, že 
efektivita destrukce během čtyř set let znatelně pokročila, lze bezpečně usuzovat, že obecný 
kulturní vzorec „Západu“ se od dob conquisty ve svých stěžejních parametrech nezměnil, což 
potvrzuje názor Franze Boase ohledně setrvalé povahy kulturních vzorců v čase.30 

Historie a antropologie bezpochyby mohou být využity k preventivnímu působení a 
eliminaci neblahých jevů – bohužel konfigurace kulturního vzorce a mentality „Západu“ 
takové využití limitují. Těla desítek obětí rozervaných při sebevražedným atentátech, které se  
v současném Iráku konají jako na běžícím pásu, téměř v přímém přenosu servírovaných médii 
dokládají fatální kolizi postoje „Západu“ s mentalitou a kulturním vzorcem této části 
islámského světa. Jistě by nebyl problém vypracovat analýzu, která by předpověděla v velkou 
dávkou pravděpodobnosti možnosti vývoje situace v Iráku, v němž koaliční vojska odstranila 
diktátora. Ovšem většina těch, kteří se podílejí na rozhodování o těchto operacích jsou 
primárně motivováni jinými zájmy, než je předcházení lidským tragédiím.  

Bráním se představě, že by kulturní studie měly být jen účelovými exhibicemi, 
sloužícími jako pomůcka ke šplhání na akademický totem. Friedrich Nietsche v jedné 
ze svých Nečasových úvah, příznačně nazvané O užitku a škodlivosti historie pro život napsal: 

                                                 
28 Amorth G.: Exorcista vypráví. Kostelní Vydří 2000, str. 120. 
29 Tamtéž, str. 125. 
30 Boaz F. v předmluvě k: Ruth Benediktová: Kulturní vzorce. Praha 1999, str. 14.  
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„Historii zajisté potřebujeme, ale potřebujeme ji jinak, než ji potřebuje zhýčkaný zahaleč 
v zahradě vědění, byť i na naše hrubé a neutěšené potřeby a nutnosti shlížel z vysoka. My ji 
totiž potřebujeme k životu a k činu, ne k odvrácení od života a činu, nebo dokonce k okrášlení 
sobeckého života a činu.“ 31 Totéž platí o antropologii a dalších humanitních oborech, neboť 
ty zde nejsou proto, abychom se mohli honosit samoúčelnou znalostí jimi nashromážděných  
„faktů“. Tyto disciplíny mají sloužit, jsou-li toho schopny, k porozumění současnosti, která se 
zakládá na skutečnostech, jimiž se tyto nauky zabývají – neboť veškerá naše současnost na 
těchto skutečnostech stojí a sama se jimi stává. Historie by rozhodně neměla zůstat jen 
lucernou, nesenou na zádech a osvětlující pouze ušlou cestu lidstva, jak vtipně napsal Bruno 
Paradisi. Představa člověka, klopýtajícího tmou k tušené hraně propasti, zatímco se mu na 
zádech bezmocně kymácí lucerna osvětlující cestu plnou výmolů, může vzbouzet nespoutané 
veselí, které je však dosti nepatřičné vzhledem k tomu, že tato alegorie se týká současných 
společností. Lze tedy alespoň doufat, že drobet z onoho promarněného světla dopadne také na 
onu část cesty, která dosud tone v temnotě. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
31 Nietsche F.: Nečasové úvahy. Praha 2005, str. 77. 
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