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Účesy jako „umění“? 
Nástin vlasových úprav a jejich symboliky v Africe
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coiffures as a form of „art“? outliNe of hairstyles aNd their symbolism iN africaN culture

ABSTRACT   Hair – whether present or absent, long or short, bound or unbound, colored or natural – marks a person and its role in society. 
It defines a person´s gender, sexual availability and desirability, age or social status. Especially in African culture and art is significance of 
coiffures enormous, as is shown in ethnographic and historical evidence in this brief outline. The great significance of hair in Black Africa has 
been clear through the centuries.
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ABSTRAKT    Vlasy – ať již rostlé nebo chybějící, dlouhé či krátké, svázané či nespoutané, barvené nebo přirozené – definují jedince a jeho 
roli ve společnosti. Odkazují k jeho pohlaví, sexuální dostupnosti, věku nebo sociálnímu statusu. Zvláště v africké kultuře a umění je důležitost 
účesů enormní, jak je ukázáno na etnografických i historických dokladech v tomto stručném nástinu. Velký význam vlasů v subsaharské Africe 
je zjevný napříč staletími.
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Úprava vlasů či vousů a péče o ně je lidem natolik vlastní, 
že už i v  „archiválním“ soupisu 67 kulturních univerzálií je 
antropolog George P. Murdock zařadil mezi jevy, jež jsou spo-
lečné všem lidským komunitám v čase a prostoru (Murdock 
1945). O  důvodech, proč lidé oproti svým předkům ztratili 
tolik chlupů na těle, ale na hlavě si je mocně ponechali, stá-
le uvažují fyzičtí antropologové (Rantala 2007, Morris 1971 
aj.). Antropologové sociální a kulturní se zase mohou věno-
vat přečetným významům vlasů v lidské společnosti, nicméně 
na to, o jak závažné téma jde, není ucelených studií o symboli-
ce vlasů mnoho (Rychlík 2013b, Banek 2010, Rejchrtová 2008, 
Tiedemann 2007, Corson 2005, Sieber & Herreman 2000, Hil-
tebeitel & Miller 1998, Synnott 1987, Cooper 1971, Hallpike 
1969, Leach 1958). 
V  připravované knižní monografi i (Rychlík 2013a) jsem se 
pokusil na  základě historicko-antropologické analýzy vysle-

úvod a metodologie dovat několik nejdůležitějších funkcí, jež vlasy a účesy v lid-
ské kultuře měly, mají – a patrně ještě nějaký čas i mít budou. 
Jedná se o čtyři hlavní kategorie, které se mohou v různých 
bodech překrývat a doplňovat: funkce magicko-náboženská, 
funkce rituálně-přestupní, funkce sociálně-skupinová a funk-
ce dekorativně-erotická (více Rychlík 2013a, 2013b), přičemž 
posledně jmenovaná je v Africe obzvláště zřetelná a vizuálně 
reprezentovaná, jak ukazují komplikované úpravy (obr. 1). 
Zůstává též relevantní – nicméně nesnadno zodpověditelnou 
– otázkou, zda účesy vypracované s takto výjimečným umem 
lze zařadit do sféru zájmu antropologie umění či etnoestetiky.
Jedním z  inspiračních zdrojů pro zde přítomné etnologické 
nahlédnutí na  účesovou tvorbu byly strukturálně-funkcio-
nalistické práce sociálního antropologa Edmunda Leache 
(1910-1989), jenž je i  autorem klasického článku Magical 
Hair (Leach 1958), v němž si u vlasů všímá sdílené symbo-
liky. Například v úkonu stříhání vdov nevidí sebepoškozující 
akt – symbolickou „kastraci“ a nevědomé vybití vzteku, jak 
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Obr. 1.  Žena Fulanů/Fulbů s ozdobeným účesem z tehdejší francouzské Gui-
neje. Počátek 20. století. (Foto: F. R. Roberts).

se domníval další klasik „teorie vlasů“ a  psycholog Charles 
Berg (Berg 1951) – nýbrž veřejné a zjevné vyjádření vztahu 
k zemřelému. „Rituál oholení vlasů je druhem komunikace. 
Vdova podstupuje sociální smrt, aby po delším odloučení do-
šlo k ukončení svazku s příbuznými zesnulého. Vrací se pak 
do světa živých, nechá si narůst vlasy a je jí umožněno se zno-
vu provdat. Symbolismus je sociální a veřejný, nikoliv indivi-
duální či privátní“ (Leach 1958, 152).
I obyčeje spjaté s úpravou vlasů či vousů vykazují ve značné 
míře hlubší vyjádření symbolických postojů vlastních dané 
kultuře, od  čehož nelze odhlížet ani při pohledu na  něco 
tak zdánlivě všedního, jako jsou dějiny (afrického) účesu 
v  diachronní perspektivě. Pro tento sumarizující článek jsem 
zvolil kombinaci jak relevantních písemných, tak dobových 
obrazových zdrojů, které umožňují představit charakteristické 
formy i významy účesů v  Africe; jednak typově, areálově 
a dějinně, ale i v  „etnografické současnosti“, což je v  textu 
akcentováno i užitím odlišných slovesných časů v náhledu na 
africké frizúry.
Mnohé pro účesy platí i  obecněji. Vlasy bývaly v  mnohých 
kulturách vnímány jako sídlo magické energie (Frazer 1994 
aj.), odkud vycházela víra v uzmuté skalpy (Axtell & Sturte-
vant 1980, Anger & Dieck 1978) a  také v četná tabu během 
stříhání a  pečlivé ukrývání odstřižených pramenů, aby ne-
mohly být zneužity – u  Ašantů v  Ghaně existovaly i  vlaso-
vé hřbitovy. Účesy byly omezovány pravidly, symbolizovaly 
(rituální) přechod do  jiného věkového stupně či stavu (van 

Gennep 1997, 57), přináležitost ke klanu, kmeni či etniku a co 
víc – posilovaly též image a sexualitu jedinců; ve většině spo-
lečností účesy odlišují obě pohlaví, naznačují zdraví jedince 
a rovněž vzbuzují silné emoce.
Cílem této studie však není podávat transkulturní přehled 
významů vlasových úprav, ale zaměřit se na oblast, která je 
v  účesové tvorbě výjimečná. Jde o Afriku, především pak 
Afriku subsaharskou nebo také „černou“ (Jiroušková & Todo-
rovová 2003, Kandert 1984). „Úprava vlasů a vousů tvoří snad 
nejpestřejší a  nejzajímavější odstavec národopisu,“ napsal 
v roce 1921 v Dějinách kosmetiky magistr farmacie Emil Šedi-
vý (Šedivý 1921, 30–31). Co se týče různorodosti účesů, Af-
rika jakožto kulturní areál vyniká nad jiné; podobně pestrou 
paletu holení, délek, podvazování, česání, tužení, nastavování 
i zdobení vlasů najdeme snad jen v Melanésii na Papuy-Nové 
Guineji, kde se takřka liší od údolí k údolí (Rychlík 2013a).
Drdoly, culíky, copánky, holé hlavy, růžky, bambule, kohou-
ty, vrkoče. Skoro cokoliv si lze v  „umění účesu“ představit, 
v Africe najdeme. Afrika je – pochopitelně také kvůli fyzio-
logii vlasů svých obyvatel – kontinentem, na  němž vznika-
ly a  vznikají složité úpravy. Jakkoliv jsou vlasy vždy jedním 
z nejzjevnějších rysů lidské vizáže, afrických kokrhelů či lysin 
si misionáři či cestovatelé všímali na nejpřednějším místě (Li-
vingstone 2006, Sieber & Herreman 2000, Holub 1973, Stan-
ley 1972, Battúta ibn 1961, Šebesta & Lebzelter 1933 aj.).
„Africké účesy jsou velmi rozmanité. Mnohá etnika vynaklá-
dají množství energie, času i fantazie na vytváření těch nejbi-
zarnějších účesů. Pro tradiční africké účesy platilo, že žádný 
model nebyl individuální. Jednotlivé typy účesu byly určeny 
pro zvláštní obřady, pro oslavu šťastných událostí, jako je pře-
chod z věkové skupiny do  jiné, sňatek nebo narození dítěte. 
Dále byly účesy nošeny jako symbol společenského postave-
ní“ (Jiroušková & Todorovová 2003, 16). Příkladem je právo 
chotí beninského vládce (oba); nikdo se nesměl bez svolení 
učesat stejně jako manželky (iloi), jež si pro slavnosti nasazo-
valy i paruky.
Běžné bylo odlišování pohlaví, leč od  europocentrických 
zvyklostí jiné, takže například u Masajů v Keni mají vyhole-
nou hlavu ženy a děti, kdežto muži se zdobí copánky. Po skon-
čení věkového stupně „válečníka“ jim matky oholí hlavu (obr. 
2), natřou ji červení, což mužové opláčou, neboť opouštějí 
nejzábavnější životní etapu (Jiroušková & Todorovová 2003, 
Sherrow 2006, Fisher 1984 aj.). Jak se Evropané a další cizinci 
seznamovali v běhu času s africkými účesy, ukazuje následu-
jící část.

Nejstaršími doklady, že se Afričané o vlasy starali, jsou skalní 
malby, zejména ty v alžírském Tasíli-n-Ažžer. Některé postavy 
mají vousy do špičky i vysoké účesy – jako je tomu na malbě 
z Tisukai, z bovidiánského období (asi 3200 let př. n. l.). „Zob-
razuje skupinu žen s velmi elegantními účesy. Všechny mají 
velmi složité účesy s pštrosími pery“ (Lhote 1982, 278). De-
sítky postav naznačují úpravy hlavy, nošená pírka nebo květy 

Nejstarší historické doklady
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Obr. 2.  Matka holí hlavu svého masajského syna, neboť ten opouští klíčovou etapu života a přestává být bojovníkem. Masajové, konec 20. století. (Foto: Angela 
Fisher).

ve vlasech, jak je vidět na výjevu sedícího muže s dívkou ze 
Sefaru. Vysoký účes má i tamní bojovník.
Objevitele maleb Henriho Lhoteho zaujala podobnost zob-
razených pastevců, rituálů i žen (s vlasy upravenými do cho-
cholů či homolí), jež stejně jako malby mužů s propletenými 
prameny odpovídaly Fulbům. Třeba v Žabbárenu má jedna z 
dam zploštělý účes, přesně takový, jako se to stává fulbským 
ženám, když sejmou výztuž, jež jim drží vlasy. Na  dalším 
obraze „účes patrně označuje vznešenou osobnost. Nachází-
me tu čelenku – či baret – této školy, ale vršek účesu je jiný 
a zdá se, že nese odznak, který se tvarem podobá egyptskému 
pschentu,“ což byla koruna faraónů (Lhote 1962, 175). Lhote 
na základě ikonografické shody v účesech předpokládal mig-
raci Fulbů, stejně jako kontakty se starověkým Egyptem. Úče-
sy dávných Egypťanů – včetně jejich složitých paruk – jsou ale 
samostatným námětem, jemuž se zde věnovat nebudu a činí 
tak bohatá literatura jinde (Rychlík 2013a, Verner, Bareš & 
Vachala 2007, Fletcher 2002, Strouhal 1989, Erman 1971 aj.)
Už Hérodotos se v 5. století př. n. l. při popisu „Libye“ (čili 
celé tehdy známé Afriky) zmínil o  národech za  hranicemi 

Egypta. První byli Adyrmachovci, kteří nosili dlouhé vlasy 
a  rozkusovali a zahazovali vši – jako jediní z „Libyjců“. Eti-
opané měli rovné vlasy. Dále na jihu žili Garamantové. „V pří-
moří od nich na západ s nimi sousedí Makové, kteří si dělají 
chocholy tak, že nechávají uprostřed hlavy vlasy růst a kolem 
dokola je holí až na kůži“ (Hérodotos 2004, 276). Následují 
Machlyové, kteří si nechávali růst vlasy vzadu, kdežto Ause-
ové vpředu. Na západě žili Maxyové, kteří měli dle Hérodota 
kadeře pouze na pravé straně hlavy (Hérodotos 2004).
Zdá se tedy, že v Africe vznikaly pro cizince „šokující“ úče-
sy už před více než 2500 lety, ale roztodivným tvarům se po-
divovali i  stále četnější cestovatelé, kteří k africkým břehům 
putovali o  mnoho let později. Holanďan Pieter de Marees 
v  knize o  „Zlatém království Guineje“ (1602) popsal hned 
šestnáct rozdílných účesů. Na Zlatém pobřeží se nosily i vy-
holené kříže a měsíčky nebo kučeravá číra; v Beninu se ženy 
dle Nyendaela (1699) zdobily jakoby „obrácenými kohoutími 
hřebínky“ (asi pruhem uprostřed) a rovněž směsmi z palmo-
vého oleje, jež prý černé vlasy měnily na zelené a žluté (Sieber 
& Herreman 2000).
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Asi nejstarší poznámku o  účesech černé Afriky učinil Por-
tugalec Cado Mosto (1455), když popsal Wolofy (Djolofy) 
na řece Senegal. „Obě pohlaví chodí bosa a nezakryta, leč ple-
tou si vlasy své do krásných vrkočů, jež splétají do rozličných 
culíků, ač ty krátkými jsou“ (cit. dle Sieber & Herreman 2000, 
19). K sousedním Azanaghiům dodává: „Nosí vlasy, jež jsou 
černé, zastřiženy nad rameny, jako Němci; a mazají je každý 
den lojem z ryby, pročež velmi páchnou; nicméně to považují 
za libé“ (Sieber & Herreman 2000, 19).
O  půlstoletí později se Diego d´Azambuja, zbudovatel pev-
nosti Elmina, zmiňuje prvně o africkém vousu, když popisuje 
Karamansu, „krále Guineje“, jehož vous byl zdoben množ-
stvím zvonečků. Další psali o šedých bradách starců, kteří po-
žívali úcty: náčelník Issini z Pobřeží slonoviny měl dle Loyera 
vous spletený do dvaceti cůpků.
Nejvíce zmínek pochází ze západního pobřeží, kolem nějž 
Evropané připlouvali (Kandert 1984). Clémenta Jannequina 
(1643) zaujaly ozdoby Wolofů či Mandingů, kteří si do krát-
kých vlasů vplétali amulety (grisgris), stříbro, kůži i korály. Po-
tomci otroků si nesměli vlasy nechat růst. Naopak dle Brüeho 
(1715) si královy sestry v Senegalu spínaly účes jehlami, vy-
zvedávaly nad čelo jakousi pyramidu a šlechtily si obočí, jež 
natíraly olůvkem. Účesy byly někdy barveny do červena. Když 
dámy účes svědil, užívaly zlatých drbátek.
Už rané zmínky potvrzují rituál postřižin. V Senegalu tak bylo 
kolem roku 1730 stříháno jedenapůlměsíční dítě. „Pojmeno-
vávají to děcko spolu s holením hlavy jeho a vtíráním oleje, 
přičemž zvou šestero přátel, aby se stali svědky,“ zapsal Fran-
cis Moore, který fulbské účesy přirovnal ke splétané koňské 
hřívě (cit. dle Sieber & Herreman 2000, 18). Další z objevite-

Novější písemNé zmíNky

lů popisují iniciační holení hlavy u tajné společnosti „Sandi“ 
na Pepřovém pobřeží (dnešní oblast Sierra Leone a Libérie).
V 17. století vzkvétal v Africe obchod. A kupčilo se tam i s vla-
sy. Willem Bosman (1702) psal o  Guinejcích: „Baží po  pa-
rukách, jež nosí, ovšem nosí je skličujícím způsobem. Dříve 
tu námořníci čile obchodovali se starými parukami, za  něž 
dostávalo se jim vosku, medu, papoušků, opic; veškerého ob-
čerstvení, po němž při výměně prahli: ale za  to čtvero roků 
zde pobývalo tolik obchodníků s vlásenkami, že obchod je již 
zmařen“ (cit. dle Sieber & Herreman 2000, 59).
I v takové kapitole dějin, jakou je obchod s otroky, hrály roli 
vlasy. Musely být krásné, zdravé. Jean Barbot popisuje na Zla-
tém pobřeží jednu z  „přejímek zboží“. Nazí otroci byli vy-
vedeni, aby je ranhojiči prohlédli. „Jejich pozornosti neujde 
jediné místečko na těle. Ti, kteří jsou uznáni jako zdraví, po-
staví se na jednu stranu, a na druhou ti, kteří byli odmítnuti. 
Nepřijatí otroci se jmenují ,makroni´ a jsou zamítnuti, proto-
že jsou starší než 35 let či mají vadné rty, nemocné oči, zka-
žené zuby, šedivé vlasy či jiný defekt“ (Davidson 1964, 108). 
Následně byli ocejchováni žhavým železem a nastoupili cestu 
do Nového světa.
Bílý muž – často zvaný muzungu – postupoval do útrob svě-
tadílu. Dle Burtona se v  půli 19. století setkali běloši v  zá-
padní Africe i se zvykem skalpování; tvrdil to John Duncan 
v letech 1845–1846. Ale na očích byly spíše účesy. Botanik G. 
A. Schweinfurth u Ňam-Ňamů (Zandů) popsal mužský účes: 
„Hlava jim byla upravena po způsobu, jak u nás hlavy svatých 
a světic korunou zářnou se krášlí. Pletence vlasové byly napja-
ty na kruhu, ozdobeném mušlemi; čtyry dráty přidržovaly jej 
ku spodnímu kraji klobouku“ (cit. dle Vlach 1911, 46).
Roku 1854 zaznamenal cestovatel David Livingstone podob-
ný účes u  Lundů v  Angole. Dívka měla obruč, do  níž byly 
po obvodu obličeje vpleteny copánky, jež „svatozář“ spojovaly 
s kráskou (obr. 3). Při cestě po Zambezi v letech 1858–1864 
zapsal, že si muži ostříhané vlasy schraňují, spálí je nebo za-
kopou, aby se nedostaly nepovolaným do rukou. Co se týče 

Obr. 3.  Žena z někdejšího Zairu s bambusovou „svatozáří“. Nedatováno, pa-
trně 19. století. (Kresba: anonym, dle Fisher 1984, 68).

Obr. 4.  „Ženy Křováků“. Nedatováno, konec 19. století. (Kresba: dle fotogra-
fie pro kompendium Friedricha Ratzela).
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účesů, „varianty byly nekonečné. Jeden si dlouhé lokny přejíž-
dí tak dlouho, až nabudou tvaru buvolích rohů, jiní si je raději 
nechávají v tlustých provazcích spadat na záda jakožto ohony 
zvířat; zatímco další nosí kroucené pramínky, jež trčí z hlavy 
do všech stran“ (Livingstone 2006, 50).

Obecně černochům nerostou příliš dlouhé vlasy; délka kolísá 
mezi několika až desítkami centimetrů. Asi 75 procent oby-
vatel má vlasy kudrnaté, zbytek kroucené. Unikátem – nejen 
dle vlasů – jsou Sanové či !Kungové, jimž se říkalo pejora-
tivně Křováci, kteří žijí na  jihu v poušti Kalahari. Tito lovci 
a  sběrači patří k  nejarchaičtějším populacím světa. Ač jsou 
vlasy !Kungů kraťounké, i na výjevech skalního umění starého 
stovky let najdeme též postavičky s účesy. Šedivě naznačené 
čupřiny mají lovci z hory Ikanti v Drakensbergu (Natal), péra 
ve  vlasech nesou figury z  Ebusingaty, Mpongweni, oblasti 
Kambergu nebo „lučištník z Bosworthu poblíž transvaalské-
ho Klerksdorpu“ (Willcox 1963, 70).
!Kungové stejně jako sousedští Khoinové (Hotentoti) mají 
vlas huňatý a hustě rostlý v malých, pepřovitých chomáčcích 
(obr. 4). Křovácké vlasy jsou dlouhé nejvýše 1,5 centimetru, 
takže vytvářejí nízkou čepičku. Ochlupení je slabé. „Krátké, 
do  pepřových zrnek rostlé vlasy žen byly prodlouženy co-
pánky z jemných černých vláken, obratně do nich vpletený-
mi a  spadajícími v pramíncích na hladká ramena“ (van der 
Post 1967, 129). Ženy vyráběly z pštrosích skořápek korálky, 
jež pak navlékaly do náhrdelníků a zářivých čelenek. Hoten-
totské účesy se dle Kolbena (1713) odedávna schovávaly pod 
slupkou popela a tuku, která je měla v parnu ochlazovat, takže 
si tyto vrstvy nanášeli denně na hlavu. Stateční muži, kteří 
zabili lva či levharta, si mohli vetknout nezvyklou ozdobu: „Ve 
vlasech připevněný měchýř šelmy, jíž zabili, jakožto odznak 
cti“ (cit. dle Sieber, Herreman 2000, 23).
Výjimeční jsou také Pygmejové. Psal o nich již Hérodotos, dle 
nějž šlo o lid menšího než prostředního vzrůstu a černé pleti. 
Byli ze „země stromů“, tedy pralesa, dováženi do Egypta, kde 
budili senzaci (Hérodotos 2004). Až roku 1863 viděl pygmej-
ské trpaslíky na vlastní oči Evropan – v gabunském pralese se 
to povedlo Paulovi du Chaillu a sedm let nato si Schweinfurth 
„černouška“ Nsevueho dovezl do Chartúmu.
Pro poznání pygmejských populací je důležitý podíl misio-
náře a antropologa Pavla Šebesty. Na řece Ituri, kde podnikl 
ve  dvacátých a  třicátých letech 20. století terénní výzkumy, 
získal přezdívku „Baba va Bambuti“ čili Otec Pygmejů (Še-
besta & Lebzelter 1933).
Sám Šebesta po prvním kontaktu přiznával, že iturští Bam-
buti „byli oškliví“; první mužíček Agali jej zaujal postavou, 
zamračenou tváří, hustými vousy a huňatým obočím. Měřil 
145 centimetrů, což byl tamní průměr. Nejmenší žena, jakou 
etnograf potkal, měla pouhých 118 centimetrů. Svárlivým 
skřítkům na kráse nepřidal ani zvyk sesekávat si zuby do špič-
ky, aby se lišili od zvířat. Zvykem žen bylo vytrhávání řas, ni-
koliv ale obočí.

vlasy !kuNgů a pygmejů

Vlasy měli Pygmejové černé, spirálovitě točené, ale krátké – 
nejvýše do  čtyř centimetrů. Ženy a  starci se vyholovali do-
hola, zato mužové si nechávali roztodivné ostrůvky z  pače-
sů. Třeba Agomu měl pouhý asymetrický proužek vlasů, jiní 
mladíci se pyšnili osamělým chomáčem nad čelem (Šebesta 
& Lvová 1956).
Šebesta popsal ranní toaletu: „S předkloněnou hlavou sedí 
A-Kundi-Kvelu před dívkou, která obtahuje nožík o dlaň a 
vyholuje jím na jeho hlavě nejpodivnější vzorce. Počíná si 
zručně. Vedle ní leží střepina s vodou, do níž namáčí špičky prstů 
a navlhčuje jimi místa na hlavě, která mají být vyholena. Šmik, 
šmik, šmik, a chomáče kudrnatých vlasů padají na zem! Účes je 
stále fantastičtější. Na temeni se objevil vzorec půlměsícovitého 
tvaru, v týle větší a podobně. Zdá se, že tu rozhoduje dívčí vkus. 
A-Kundi-Kvelův příklad táhne, neboť vidím stále více chlapců 
a mladíků, jak sklánějí hlavy do klínů krásek, které zručně 
operují holícími nožíky... Pygmejové nenosí ozdobné hřebe-
ny“ (Šebesta & Lvová 1956, 190). Muži si vlasy, jejichž vzorky 
zaslal Šebesta do  Hrdličkova muzea v  Praze, zdobili péry či 
střapci ze štětin vepře.

Obr. 5.  Několik fází vlasových úprav. Fanti, Ghana. Nedatováno, patrně začá-
tek 20. století. (Foto: archiv autora).
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Nejpestřejší účesy nabízí subsaharská Afrika (Sherrow 2006, 
Jiroušková & Todorovová 2003, Sieber & Herreman 2000, 
Kandert 1984 aj.). Oblast obývají lidé s hustým a chundela-
tým vlasem (obr. 5), z nějž se dají vyrábět takřka umělecká 
díla. Etnoložka Jiřina Todorovová (2003) rozeznává v  tzv. 
černé Africe čtvero účesových typů: modelované, copánkové, 
volné a vyholené. Do první kategorie patří ty, k jejichž vzniku 
bylo užito pomocných prostředků – jako je tvarování hmotami 
(dobytčí trus, velbloudí máslo, hlína, tuk, popel) nebo zaplé-
tání výztuží (obr. 6). Příprava trvala dlouho, ale vlasové kreace 
vydržely celé týdny; důvodem jsou pochopitelně i hygienická 
opatření, protože různé pasty s příměsemi fungovaly též coby 
prostředky proti vlasovým parazitům a hmyzu.
„Modelované účesy mohly mít nejrůznější tvar – můžeme je 
označit jako kloboukové (takové nosili muži Šiluků v Súdá-
nu), paprskové, pláštěnkovité (vlasy tvořily pláštěnku splý-
vající po zádech a zdobily muže Karamodžong a Suk žijících 
na hranici Ugandy a Keni), kuželovité, věžovité... Vlastní vel-

typy účesů subsaharské afriky

Obr. 6.  Muž Banzů, dnešní Demokratická republika Kongo. Někdy mezi lety 
1926 a 1937. (Foto: Zagourski, dle Sieber & Herreman 2000, 31).

mi krátké vlasy byly doplňovány příčesky z rostlinných vlá-
ken (sisál, lýko, vlákna z palmových listů, rozmočené dřevo 
baobabu), ze shromažďovaných lidských vlasů nebo zvířecích 
chlupů (kozích)“ (Jiroušková & Todorovová 2003, 110–112). 
Z  téhož materiálu se vyráběly i  paruky, které patřily hlavně 
ke slavnostem a obřadům.
Ač nebyli Afričané obdařeni dlouhými vlasy, umějí si vy-
pomoci. Činí tak prostřednictvím příčesků a  doplňků (obr. 
7). Vycpávky a konstrukce jsou z bambusu, dřeva či košíků. 
A  nebylo výjimkou, že před kadeřníky ležely mísy s  nastří-
hanými kadeřemi, které zaplétali do účesu. O nastavovaných 
účesech píší už mořeplavci jako Barbot (1679) nebo Phillips 
(1693), dle nichž se užívalo jak vláken, tak vlasů. „Byly to 
kadeře jejich manželek, jež jich odřízly, aby mohly být tak-
to vpleteny,“ píše Barbot (cit. dle Sieber & Herreman 2000, 
20). Ženy Mbumů v  Kamerunu nosily příčesky, jež aranžo-
valy do šesti vztyčených rohů, ale nosily i vytrčenou dvojitou 
věž o výši až půl metru. Dámy z téže oblasti měly z přidaných 
vlasů jakési střapce po stranách. Slečny Ibů svým jílem natu-
ženým kokrhelem naznačovaly, že by se klidně i  rády vdaly 
a dámy malijských Songhajců a Bellů si do copánků vplétaly 
trsy žirafí hřívy.
V  západní Africe se užívalo různých vycpávek a  podložek. 
Turkanové a Pokotové z Keni/Ugandy dávali přednost „fasá-
dování“ vlasů. „Jejich příslušníci si stáhli vrstvy vlasů a zfor-
movali je hlínou, která vytvořila skořápku. Dříve prý takové 
mužské ,závoje´ ze ztvrdlé hlíny byly ještě delší a Masajové si 

Obr. 7.  „Žena náčelníkova“. Etnikum Sande, Bambili, v roce 1912. Dnešní 
Demokratická republika Kongo. (Foto: A. Hutereau).

Účesy jako „umění“? Nástin vlasových úprav a jejich symboliky v Africe
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své copy prodlužovali srstí skotu. Hliněná ,pleš´ byla sytě ba-
revná: u Pokotů směl mít jen dospělý muž azurově modrou 
blátivou čepičku, kdežto nezasvěcený mladík nanejvýš okrově 
červenou“ (Klíma & Kubica 1983, 105).
Banzové si uplácávali masivní přílby, rozdělené do podélných 
pásů o výšce dvou palců. Matky Rendilleů z Keni si po poro-
du prvého syna vyráběli z bláta a tuku vysoký hliněný „hře-
ben“ na temeni. Zuluové vlasy proplétali rostlinnými vlákny 
a zpevňovali je hlínou s tukem, což umožnilo vytvoření oje-
dinělých tvarů – třeba účesu ve tvaru lodního šroubu. A že-
nám Sangů z Konga splývaly umělé hřívy až nad zadek, což 
překonaly paní z Namibie (Fisher 1984). Příslušnice skupiny 
Mbalantu kmene Wambo (obr. 8) si ještě ve čtyřicátých letech 
20. století vyráběly vlasové závoje s obřími copy po kotníky 
(Sieber & Herreman 2000).
Druhým typem jsou dle Todorovové copánkové účesy. Z vlasů 
se splétají tenké i silnější copánky, které se utáhnou a proma-
žou tukem, aby držely tvar (obr. 9). „Copánky mohou být pev-
ně přilehlé k hlavě anebo splývat až pod pas, nastaveny vlákny 
(sisál, lýko) nebo zvířecími šlachami či chlupy. Zaplétání je 
časově náročné; trvá i více než šest hodin. Česaná žena proto 

Obr. 8.  Paruky z  umělých provazců i  šlach. Skupina Mbalantu, Wambo. 
Dnešní Namibie, kolem roku 1940. (Foto: M. Schettler).

většinou leží, a úprava účesu se stává příležitostí k odpočinku 
a konverzaci. V Nigérii nebo v Súdánu platí – čím více copán-
ků, tím více elegance. Počtem copánků se řídí i cena účesu“ 
(Jiroušková & Todorovová 2003, 114). Takto trvanlivý účes 
stačí zaplétat pětkrát do roka.
Působivě si splétají vlasy Masajové. Muži mají na hlavách cůp-
ky, na čele a skráních se spojují, přičemž největší cop visí dolů 
na záda a býval zdoben korálky. Kompletní účes, který vynikl 
díky vyholeným čelům, se natíral tukem a hlinkou. Hererkám 
trčely do  obličeje dva copy hustě promazané hlínou, takže 
budily až „kamenný“ dojem. Jihoafrické ženy Sotho si pletly 
uprostřed temene jakési řasené „číro“, zatímco si skráně čistě 
holily. A z konce 17. století máme ve Phillipsově díle nejspíše 
i první zmínky o zcuchaných dredech.
Do třetího typu spadají volné nebo sepnuté, málo upravované 
účesy. Aby byl odpuzen hmyz, většinou se vlasy natíraly žluk-
lým tukem. Čtvrtým druhem jsou holené vlasy; časté řešení 
vlasové péče (Sherrow 2006). Bezvlasé chodily Masajky, ale 
i  jejich sousedky z  kmene Kikuju. Dle Coleho, jenž působil 
u keňských Samburů, se ženy holily, zatímco si muži stáčeli 
vlasy do stovek tenkých cůpků a konečky spojovali v „prasečí 
ocásky“ dřevěným přívěskem, nebo vytvářeli z rudkou barve-
ných vláken vytrčený „kšilt“ – ilmasi wala.
Hlava nemusela být úplně holá. Už před rokem 1607 se dle 
Finche v Sierra Leone ženy holily, ale muži si vytvářeli příčné 

Obr. 9.  Chlapec s  cůpkem. Himbové, Namibie. Čtyřicátá léta 20. století. 
(Foto: Anneliese Scherz).
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pruhy, mezi nimiž zůstávaly čtvercové chomáče. O staletí poz-
ději si dámy Mende vyholovaly podélné proužky, mezi nimiž 
se rýsovaly řady copánků. Kuramové z  Nigérie si nechávali 
jediný chomáček, jasný to etnický znak. Děti Fulanů-Bororo 
(Fulbové) vypadaly s  vyholenými kusy lebky, jako by trpěly 
kožní nemocí, zatímco dívky nosily uprostřed čela pěkně vyče-
saný chochol (obr. 10). Malí Turkanové měli kohouty vedoucí 
od čela až po zátylek. Časté byly šošolky u dětí; chomáč s cůp-
ky na  lebeční fontanelle kamerunských dětí Mambila je měl 
domněle chránit před vstupem zlých duchů (Fisher 1984 aj.).

Obr. 10.  Místní krasavice s vyčesaným chocholem. Fulani/Fulbové (Wodaa-
be), konec 20. století. (Foto: Angela Fisher).

Čechem, jenž pronikl do nitra neprobádané Afriky, byl Emil 
Holub. Už při své první cestě v roce 1875 slyšel o tajemném 
kmeni Mašukulumbů. Šlo o bantuské Ily žijící v Zambii. A už 
tehdy se s šesticí vyslanců setkal (Kandert 1984, Holub 1952 
aj.).
„Mašukulumbové pyšní se nejvíc svým vlasem, který jest 

holubovo iNtermezzo 
u mašukulumbů

hoden podivu. Na temeni spočívá buď celý, nebo zkomolený 
kužel, jsa s hlavou spojen. Některé vrstvy složeny jsou z vodo-
rovných rulíků, jiné z kolmých, jinde z překřížených a jinde 
z rovnoběžných, jež uměle jsou spleteny a roztokem klovatin-
ným napuštěny, takže vypadají, jako by to byla stavba zbudo-
vaná ze samých vlasů majetníka; ale není tomu tak. Mašuku-
lumbové oškrabují si totiž občas huňatý vlas kromě okrouhlého 
30 až 35 centimetrů dokola“ (Holub 1952, 185–186). Potřebné 
vlasy získával majitel od svých žen, otroků, poražených soků 
nebo je nakupoval. Nejvyšší z vrkočů, které Holub u ambasa-
dorů viděl, měřil 103 centimetrů!
Při další expedici v  letech 1885–1887 se Holub s  mašuku-
lumbskou kulturou seznámil blíže, než si přál. Vzal s  sebou 
oddanou manželku Růženu, jež u černochů budila vzrušení 
plavými vlasy. S postupem na sever si Holub všímal, že je péče 
o  vlasy čím dál svědomitější a  každý copánek si lidé mastí. 
Opět jej, coby amatérského etnografa a dodavatele muzejních 
kuriozit (od Mbundů získal pro Náprstkovo muzeum v Praze 
i dřevěný hřeben), zaujaly obří drdoly – statusové symboly. 
Při prvním kontaktu s Ily u vsi M´Beze se nad trávou míhal 
jakýsi trychtýř, takže se Holub divil, co se děje. Hle, byl to 
mladík s vlasovou „věží“ na hlavě.
Všichni muži Mašukulumbů prý nosili „drdoly“ o výšce 30 až 
40 centimetrů, které se vypínaly kolmo nebo šikmo vzhůru 
a prodlužovaly týl (obr. 11). Ženy mívaly hlavy hladce oho-

Obr. 11.  Účesy „Holubových“ Mašukulumbů, 19. století. (Kresba: dle Emila 
Holuba).

Účesy jako „umění“? Nástin vlasových úprav a jejich symboliky v Africe
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lené; pouze dívky do dvanácti let se zdobily copánky. Stejně 
staří hoši měli na temeni pouze chocholku, asi budoucí základ 
vlasových homolí. Staříci je již také nenosili. „Při úpravě vr-
koče natírají vlasy tukem a nasypávají do nich kovový prášek, 
takže vlasy nabudou lesku a nezdržuje se v nich hmyz. Majitel 
,ozdoby´ musí držet hlavu vztyčenou a vrkoč, čnějící do výše 
a vznášející se nad krátkým tělem, podobá se žirafímu krku. 
Přílišná tíže, spočívající na  zadní části hlavy, způsobuje, že 
svaly na spáncích neobyčejně zdužní a spolu se svaly na krku 
a šíji vyhlížejí jako silné provazce“ (Holub 1973, 157).
Takové účesové „úly“ vyžadovaly hodně materiálu. Holub od-
hadl pořizovací cenu drdolu na  hodnotu řádného vola. Vý-
roba trvala týdny, snad i měsíce. Dílo řemeslníka, jenž zdobil 
ležícího muže, zaznamenal: „Švihácký vrkoč byl již do třetiny 
upraven. V pravé ruce držel vlásenkář silnou jehlu, asi tako-
vou, jakých používají čalouníci. Do ní byla navlečena dlouhá 
nit z lýkových vláken. Vlásenkář si pak svinoval z uchystaných 
vlasů copánky, zatáčel s nimi zároveň i nit a prošíval je navzá-
jem. Byl-li některý copánek příliš krátký, přikroutil k němu 
levicí nové vlasy... Kdo si účes neprohlédne zblízka, obyčejně 
vše pokládá za  pravé vlasy. Aby dílo bylo řádně dokonáno, 
musí vlásenkář proplétání provádět se značnou silou, takže 
při každém zatáhnutí nejen hlava domorodce, ale mnohdy 
i celé tělo sebou škube“ (Holub 1973, 157).

Roztodivné účesy patřily v  Africe ke  svatbě, iniciaci, ale 
i k přípravám na válku. Turkanové trávili hodiny úpravami, 
aby ukázali, že prošli zkouškami dospělosti. Zvláštní sestřih 
mívaly vdané ženy. „Fulbské ženy, proslulé v západní Africe 
svou krásou, nosí neobyčejně složité účesy, které lze přirov-
nat k sochařským dílům“ (Laude 1973, 39). Vznešené Fulbky 
v Ghaně si na obroučce navinuté vlasy zdobily korálky, pe-
nízky a řetízky. Dospělé ženy v Namibii si – ve čtyřicátých le-
tech 20. století – obzvláště složitě splétaly copánky (obr. 12).
Dámy Mangbetů z  někdejšího Zairu prosluly trychtýřo-
vitými účesy na  zplošťované hlavě, v  čemž český afrikani-
sta a  sochař František V. Foit, který řadu domorodců také 
portrétoval, viděl značný estetický smysl: „Jejich vlasy tvo-
ří centimetr silnou stěnu, velmi tvrdou, a  jsou spresovány 
v jakousi obrácenou vázu na hlavě. Vypadá to velmi krásně 
a protaženou hlavu to ještě prodlužuje“ (cit. dle Klíma & Ku-
bica 1983, 103).
Kreace Mangbetů jsou asi nejslavnějšími účesy Afriky. Jak 
ženské koše, tak vysoké mužské „čepice“ fascinovaly již 
rané cestovatele. Roku 1870 se s  nimi seznámil Schwein-
furth, jenž pobyl u krále Mbunzy. Dílo Im Herzen von Afrika 
(1874) zajistilo účesům nehynoucí slávu, neboť je Schwein-
furth barvitě popsal a přinesl i náčrtky čupřin – třeba krá-
lova syna Bunsy (obr. 13). Šlo o  statusové symboly. Co ale 
trápilo antropology, byla zmínka o  vpletených blonďatých 
vlasech na princově hlavě, jež údajně tvořily až pětinu vy-
sokého účesu.
Sám autor spekuloval o dědicově částečném albinismu, další 

Nejdramatičtější účesy afriky

Obr. 12.  Účes dospělé ženy. Skupina Wambo (Kwaluudhi, Ngandjera), Nami-
bie. Asi čtyřicátá léta 20. století. (Foto: Annaliese Scherz).

pak o bělochům odňatých vlasech; dominikán M. H. Lelong 
mluvil o  odbarvování, poněvadž jiní misionáři prý vidě-
li Mangbety s hnědými vlasy, ale uspokojivé vysvětlení se 
najít nepodařilo. Dle Junckera (1882), jenž si povšiml uměle 
navozené dlouholebosti u dětí, vydržely tyto vázy na hlavě 
několik týdnů. „Jejich vlasy jsou předmětem puntičkářské 
péče; jsou česány, natáčeny a aranžovány tisícerými způsoby 
vždy ale vedoucími k dozadu vytrčenému cylindru,“ napsal 
si Gaetano Casati v roce 1892 (cit. dle Sieber & Herreman 
2000, 119).
V  následujících letech již byli Mangbetuové, kteří vyrá-
běli džbány s  takto učesanými hlavami (jsou v  Musée de 
ľHomme), fotografováni. Jedním z  fotografujících byl bel-
gický důstojník Hutereau, jenž byl vyslán do  oblastí Uele 
a Ubangi spolu s vědci; nejslavnější fotku dámy s „dlouhou 
hlavou“ však pořídil tým zoologa Herberta Langa.
Původní košíkovitý účes se v  20. století změnil v  častější 
trychtýře (obr. 14). Účes musel být nastavován cizími vlasy, 
jež se vplétaly do konstrukce z rákosu a pro lepší vzhled se 
látkou ovinovala i hlava. Dlouhá paráda se zdobila jehlicemi 
ze slonoviny, dřeva či mědi, jimiž se vyháněly blechy. Pou-
há oprava „vázy“ trvala dle Laplumeho přes dvě hodiny. Pro 
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zvýšení lesku se vlasy mastily olejem. Propaganda belgického 
Konga líčila Mangbety jako ideální „dolichocefaliky“ a roku 
1931 se načesaný pár dostal i na poštovní známky. Zmínku 
zasluhují též ženy Zande (obr. 15), jež mívaly v  týle „tác“ 
podobný načepýřenému pávovi (Fisher 1984 aj.).
Aby se takové účesy neponičily, užívají Afričané až dosud pod-
hlavníků, stoliček ze dřeva, jimiž si ve spánku podkládají hla-
vu. Mívá i svou symboliku. Nevěsta, jež opouští domov a jde 
za manželem, mu v jižní Africe přinášela podhlavník, s nímž 
muž spojil život. Někdy se dřevěné „polštářky“ se zemřelými 
i pohřbívaly. Vyráběly se v různých verzích, existovaly i menší 
varianty, jakési podkrčníky, stoličky s  jedinou anebo mnoha 
nožkami. Unikátem je podhlavník Nguniů, který je doplněn 
o dlouhou tyč, neboť na cestách sloužil majiteli dvojím způso-
bem: byl jednak opěrnou holí, ale při položení na zem i odpo-
čívadlem (Mattet 2007, Sieber & Herreman 2000, Heroldová-
-Štovíčková & Herold 1994, Kandert 1984 aj.).

Obr. 13.  „Bunsa, syn Munsy“. Syn krále Mangbetů s pletenou „čepicí“ upev-
něnou jehlicemi k účesu. Rok 1870. (Kresba: George Schweinfurth).

Obr. 14.  Manželka etnika Makere (Mangbetu), konžská oblast Uele. Někdy 
mezi roky 1909-1915. (Foto: expedice Herberta Langa).

Obr. 15 – Paní Nasara, jedna z manželek Akengeho u Zandů (dnešní Demo-
kratická republika Kongo) s typickým talířovitým účesem. Někdy mezi roky 
1909-1915. (Foto: expedice Herberta Langa).

Účesy jako „umění“? Nástin vlasových úprav a jejich symboliky v Africe
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Ústřední roli hrály vlasy v magii. Docházelo tím ke spojení 
se silami, které mohly pomáhat nebo škodit (Rychlík 2013a, 
Sherrow 2006, van Gennep 1997, Frazer 1994, Leach 1958). 
Na jedné straně vlasy značily sexualitu, plodnost a vitalitu, na 
druhé straně patřily i ke smrti a nemocem. Etnika Yaka, Yanzi 
a bantuští Teke měla figurky mpungu, do nichž se odkládaly 
odejmuté kadeře nemocného, aby se zlepšil jeho stav. „Medi-
cinmani v Kamerunu připevňovali prameny vlasů ke  skříň-
kám, kde byly umístěny jejich léčivé lektvary, aby byly pří-
pravky chráněny a zvýšila se jejich účinnost“ (Sherrow 2006, 
13).
U Jorubů se sedm až devět dní po narození dítěte konaly po-
střižiny a oholení vlásků značilo pro nemluvně přechod z říše 
duchů do světa živých. Jorubským dvojčatům (ibedži) a hodně 
ovlaseným novorozencům (dada) byly vlásky kráceny během 
obřadu, přičemž bohatost porostu symbolizovala prosperitu, 
jíž rodičům přinesou. Vlasy se dávaly i do amuletů.
Ale patřily i ke smutnějším údělům. Už Loyer (1701) popisuje 
na Pobřeží slonoviny zvyk učesat nebožtíka. Akanové z Gha-
ny holili zemřelému hlavu před pohřbem, což bylo úkolem 
příbuzných. To se týkalo mnoha národů včetně Zulů, zvláště 
v případě úmrtí náčelníka. „Nejprve se upraví tělo zemřelého. 
Obřadně se umyje obličej, oholí hlava (vlasy se schovají a spálí 
spolu s tělem) a mrtvý bude posazen, s koleny složenými pod 
bradou. To vše se uskuteční pod dohledem nového náčelníka, 
nejstaršího syna zemřelého“ (Lawson 1998, 46).
Pakliže dotyčný skonal daleko od  domova a  tělo nemohlo 
být odvezeno, bývalo zvykem odstřihnout mrtvému pár ku-
čer a  dát je do  skříňky. Ta pak „byla místo rakve zakopána 
v domovské půdě zemřelého“ (Sieber & Herreman 2000, 26). 
Etnika Bwende a Beembe vyráběla v upomínku na předky po-
stavičky, jež obsahovaly kousky jejich nehtů a vlasů. Pozůstalé 

zakouzleNé vlasy a symboly

Obr. 16.  Poničené účesy vdov u Mangbetů z konžské oblasti Uele. Rok 1945. 
(Foto: R. F. Marcolin).

Afričanky si stříhávaly vlasy; Malgašky se musely oholit, ale 
některé vdovy si vlasy uschovaly, aby z  nich vyrobily paru-
ky, jež nosily po skončení doby smutku. Vdovy Mangbetů si 
musely poničit své nádherné trychtýře, z nichž pak trčely jen 
smutné svazky vlasů (obr. 16).
Málokdy se etnografové přesně zmiňují, co se s ostříhanými 
kadeřemi dělo. Bagatelizují jejich další osud slovy jako zni-
čeny, spáleny, zakopány... Koncem 19. století se R. Austin 
Freeman dostal do ghanského města Nsoko. Při obhlídce si 
povšiml mohyl, mezi jejichž spárami byly – bez jakýchkoliv 
pochyb – nastříhané vlasy. Aby záhadě přišel na kloub, ptal 
se místních, kteří mu vysvětlili, že na  ta místa odnášejí sbí-
rané odstřižky, které ukládají pod kouzelné kameny. Ty měly 
zabránit zneužití vlasů k čarodějnictví. Jiné zdroje se zmiňují 
o existenci bronzových popelnic na vlasy; ještě roku 1967 je 
tam viděl Sieber. Byly plné, neboť právě zemřela „královna 
matka“ a truchlící přinášely kučeravé obětiny (Sieber & He-
rreman 2000).
Další zvyk, jak s vlasy nakládali ghanští Ašanti, uvádí „ašan-
tolog“ Robert S. Rattray, když píše roku 1927 o dějích, jež ná-
sledovaly po úmrtí v rodině. „Všichni pokrevně spříznění ze-
mřelého si holili hlavy; vlasy se vkládaly do hrnce. Při svítání 
některé z žen klanu vzaly veškeré nádobí... a jídlo, a ,rodinný 
kotlík´ s kadeřemi... a směřovaly, jdouce velmi opatrně a bez 
ohlížení, k ,houštině duchů´, tj. pohřebišti, kde věci položily, 
nikoliv však na hrob, ale v části hřbitova nazvaného asensie, 
na  ,místo kotlů´. Tam rozmístily varné kameny, hrnce daly 
na ně... a vedle uložily ,rodinný kotlík´; v tutéž chvíli pravily: 
Zde je jídlo. Zde jsou vlasy z našich hlav. Přijmi je a jdi a hlí-
dej je pro nás... Ukončily jsme tvé pohřební obřady. Zavřely 
jsme cestu. Jest to skončeno“ (cit. dle Rattray 1927, 164–165). 
A vrátily se tam, kde je čekali vesničané.
V Ghaně se vlasů mohlo dokonce užívat jako platidla v zásvě-
tí. Tvrdila to Eva L. R. Meyerowitzová, která napsala knihu 
o státu Akanů. Když král omanhene zemřel, všichni obyvatelé 
města se museli v poslední den pohřebních obřadů ostříhat 
a oholit po celém těle. Vlasy příbuzných z královské linie se 
daly do předmětů s jeho podobiznou a umístily na hrob. „Ka-
deře dotyčných byly zavinuty do  listí a  uschovány u  hrobu. 

Obr. 17.  Vzájemné česání, východní Afrika. Nedatováno. (Foto: archiv).
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Trvanlivé vlasy jsou považovány za peníze; pojem užívaný pro 
peníze je sika (zlato), což je věčné a má dle akanské víry oži-
vující účinky. Proto jsou vlasy rovny zrození života a mohou 
zemřelému dát ,život´ v sumandow, v podsvětí, kde nelze pla-
tit opravdovým zlatem“ (Meyerowitz 1952, 47).
Nepěstěné vlasy byly obecně považovány za  znak nemoci, 
smutku nebo vyšinutosti. M. D. McLeod píše, že u Ašantů 
měli kněží zacuchané lokny ve stylu mpesempese, což se dá 
přeložit jako „tohle nemám rád“ (McLeod 1981, 64). Nestří-
hané vlasy mívali i blázni a kati.
Pravidelná péče o kadeře byla záležitostí těch nejbližších, přá-
tel nebo příbuzných (obr. 17), teprve později vznikli specialis-
té. Ke stříhání patřila důvěra. Afričtí kadeřníci mívali ve spo-
lečnosti dobrý status: jednak zacházeli s „kouzelnými“ vlasy, 
ale také si s klienty vyměňovali klípky. Třeba „v Ghaně a Sene-
galu se kadeřníci mohli věnovat pouze lidem téhož pohlaví“ 
(Sherrow 2006, 13). U Langů z Ugandy, kteří zavedli i povinný 
účes atoro pro dvojčata, se dle Driberga za jedno sezení, jež 
trvalo několik hodin, platilo džbánem piva a kuřetem. Holiči 
a kadeřníci měli na starost rozčesávání, pletení copánků, tva-
rování a olejování (obr. 18). Asi nejoblíbenější pomůckou byl 
palmový olej, ale směsí tuků a hlinky byla přehršel. Obyvatelé 
Madagaskaru, Malgaši, používali po staletí tužidlo tavo, což 
byla kombinace medu a sádla.

Obr. 18.  Splétání účesu, západní Afrika. Nedatováno. (Foto: Afrika Museum, Berg en Dal).

Nejběžnějším náčiním k úpravě byl také v Africe hřeben (obr. 
19). „Češou se dřevěnými neb kostěnými vidličkami se čtve-
rem zubů, jež jsou vždy vpleteny v  jejich hlavy,“ psal Loyer 
v roce 1701 (cit. dle Sieber & Herreman 2000, 125). Vlasy se 
nakadeřily, nadzdvihly, a pak se z nich utvářely copánky nebo 
rozličné tvary. Voněly se. A to levandulí, santalovým dřevem 
či kadidlem. Do vlasů se vplétaly korálky, mušle kaurí, kousky 
textilu, slonovina, stužky, květiny, knoflíky, pera, plíšky kovů, 
později i šroubky a nábojnice (u Zembů), zkrátka vše, co bylo 
barevné, lesklé, a mohlo se hodit (Sherrow 2006, Sieber & He-
rreman 2000 aj.).
Krásnými jehlami do vlasů prosluli tanzánští Kwereové; nige-
rijští Ibové vyráběli pěkně vyřezávané hřebeny. Dlouhé hře-
bínky s lidskými portréty, ale i se zlacenými držáky měli Bau-
leové z Pobřeží slonoviny, do jejichž folklóru se dostal příběh 
o princezně Maji, která se nikdy nesměla dotknout hřebenu. 
Když se to dozvěděla zlá bába, „vytáhla hřeben ze svého úče-
su a zarazila jej děvčeti do vlasů. V tu chvíli se Maji změnila 
v překrásného ptáka“ (Heroldová-Štovíčková & Herold 1994, 
37). Ale její snoubenec Kofi ji poznal podle jejího zpěvu, hře-
ben z peří vypadl a byla svatba.
V Keni se vytvářely kovové hřebeny, v Zairu kusy z drátem 

hřebeNy, jehly a jiNé Nástroje
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svázaného rákosu. Čokvové vyřezávali dřevěné hřebínky pro 
vlastní potřebu i na obdarování přátel. Zajímavé byly obou-
stranné trojjehlice zairských etnik Kaniok, Yaka či Suku. Jeh-
lice Zulů měly tři hroty, ale v horní části byly doplněny nádob-
kou, v níž se v účesu nosil zastrčený šňupací tabák. Podobně 
sloužily Zulům slonovinové hřebínky s vyhloubenými lžičko-
vitými žlábky. U Ašantů (skupina Akanů) hřebeny původně 
vyráběli vandrovní řezbáři, později se díla ujali mladí muži, 
kteří je vyřezávali pro matku nebo svou vyvolenou. Výrobky 
měřily na výšku až 35 centimetrů: „Hřeben měla každá žena, 
ať z  rodu královského či otrokyně, a některé jich mají hned 
několik; podle toho, jak se líbí a kolik mladých mužů se o ně 
uchází. Hřeben má nejméně sedm zubů, neboť sedmička je 
posvátné číslo akanských rituálů. Rukojeť hřebene zdobí fi-
gurka zvířete, výjev ze života či ilustrace známého přísloví“ 
(Heroldová-Štovíčková & Herold 1994, 43).
Tam, kde se málo česalo, pomohly hmoty. U  pasteveckých 
Nuerů v Súdánu, o jejichž kultuře prohlásil E. E. Evans-Prit-
chard „za vším hledej krávu“ (cherchez la vache), se vlasy upra-
vovaly jedinečným způsobem. „Aby se vlasy obarvily, přesněji 

Obr. 19.  Dřevěný hřeben z východní Afriky, výška 13 cm, nedatováno. Sou-
kromá kolekce. (Foto: dle Sieber & Herreman 2000, 126).

řečeno odbarvily, do červena a narovnaly, byly pokryty směsí 
z kravského trusu a moči a popela. Tato hmota zůstala na hla-
vě asi deset dní a čas od času se polévala kravskou močí. Po-
tom byla ztvrdlá hmota sloupána, vlasy důkladně vykartáčo-
vány a potřeny tukem“ (Jiroušková & Todorovová 2003, 115). 
Podobný kondicionér, popelovou pastu, znali i sousední Din-
kové. Samuel Baker, jenž projel Súdánem koncem 19. století, 
si o  nich poznamenal: „Jsou v  něčem nepřekonatelní. Muži 
jsou nazí tak, jak se rodí, svá těla pokrytá prachem a s vlasy 
obarvenými do  červena dík štuku z  popela a  kravské moči. 
Tito lidé jsou nejvíce nadpozemsky vypadajícími ďábly, jaké 
jsem kdy viděl“ (cit. dle Fisher 1984, 61). Estetický účinek byl 
v Africe obzvláště mocný; což je samostatné a velké téma pro 
etnoestetiku.

Kromě odborné literatury, fotografií či jiných materiálů 
z oblasti vizuální antropologie máme jakožto etnologové pro 
poznání dějin účesu v  Africe navíc i skvělou pomůcku –
africkou plastiku a nativní umění obecně, ač jde v případě to-
hoto pojmu o etnocentricky konceptualizovaný termín, který 
má řadu mimoestetických funkcí (Rychlík 2012, Mattet 2007, 
Kandert 1984, Laude 1973 aj.). Pakliže jsme ale ochotni pova-
žovat řadu kultovních předmětů za  formu „umění“, naskýtá 
se i otázka, jestliže by vedle vyřezávaných zbraní, masek, na-
hrávek hudby či hřebenů, jež se objevují v muzejních sbírkách 
coby „umění“, neměly figurovat i  doklady popsaných účesů 
– vytvářených s nepopiratelným umem.
„Navzdory zmínkám o abstraktním charakteru afrického so-
chařství existují dvě oblasti ze skutečného světa, jež jsou takřka 
bez výjimky zobrazeny přesně, pochopitelně však umělecky: 
skarifikace a účesy. Obojí slouží k rozpoznání etnické identity, 
původu, pohlaví, životních fází, statusu, stejně jako osobního 
vkusu. Je třeba zdůraznit, že veškeré kadeřnictví Afriky má 
značný estetický obsah“ (Sieber & Herreman 2000, 15).
Odraz účesové tvorby je v africkém umění (obr. 20), jež se za-

účesy v uměNí, uměNí ve vlasech

Obr. 20.  Účesy se často odrážejí i v africkém umění. Bez datace. (Foto: Frank 
Willet).
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obírá především tělem, častý (Laude 1973). „Oči, uši nebo nos 
přeformuloval africký řezbář do  geometrických tvarů, zato 
účesy, umělé zjizvení na tvářích či na čele přenesl na figuru 
s naturalistickou přesností“ (Heroldová-Štovíčková & Herold 
1994, 129). Stačí zmínit postavy Lubů a Baulů s copy a číry, 
malgašské sochy s „ježíky“, kohoutí hřebínky Bembů či posta-
vy s drdoly u kmene Guro a pásovité vlny Ašantů. Beninské 
bronzy ze 17. století – zvláště hlava s copánky z muzea v Cam-
bridge (obr. 21) – ukazují pak dvorský styl účesů. I na pohá-
rech Kubů byly obličeje s chocholy, ale zvláštní pozornost za-
sluhují africké masky (Rychlík 2012).
Masky od  Ejaghamů (Ekoi) z  Nigérie měly hadovité účesy 
upomínající na Medúsu, neboť i jí vlasoví „hadi“ trčely z leb-
ky. Nádherný exemplář dlí ve  sbírkách ženevského Musée 
Barbier-Mueller (obr. 22). „Monumentální účes sestává z pěti 
stočených pletenců, v africkém sochařství neobvykle velikých 
a  provedených k  dokonalosti a  symetrii copů. Etnografické 
záznamy uvádějí, že takový účes nosily mladé dívky při inici-
acích. Svazky byly podepřeny výztuží a uhněteny jílem, který 
držel vlasům a přidaným loknám tvar“ (Mattet 2007, 174). Jde 

Obr. 21.  Bronzová hlava z Beninu se složitými copánky. Výška 22 cm, asi 17. 
století. Univerzitní muzeum v Cambridge. (Foto: W. a B. Formanovi).

Obr. 22.  Hlavový nástavec. Patrně Ejaghamové/Ekoi, oblast Cross River, Ni-
gérie. Jistě skromnější, ale podobně vyvedený účes nosily dle etnografických 
záznamů mladé ženy během iniciace a  před vstupem do  manželství; vlasy 
byly modelovány jílem. Výška 72 cm, přelom 19. a 20. století. Ze sbírek že-
nevského muzea Barbiere-Mueller. (Foto: Musée Barbier-Mueller, dle Mattet 
2007, 175).

sice o uměleckou licenci, ale skutečné pravzory tohoto „úče-
su“ lze dle afrikanisty Herremana nalézt a doložit.
I  hřebínky na  maskách Igbů mají reálný základ. Makondo-
vé z Tanzánie, kteří realisticky ztvárňovali obličejové jizvení 
a  účesy, doplňovali plastiky lidskými vlasy. Stejnou ozdobu 
mají nástavcové masky Ekojů a Ibů v Kamerunu, Keaků či Ej-
aghamů (obr. 23); Wobe-Beteové přidávali maskám i oprav-
dické vousy. Bohaté „účesy“ z rostlinných vláken měly masky 
angolských etnik Čokve nebo Lwena (Kandert 1984, Laude 
1973 aj.).
Ale jen máloco z „vlasatého“ umění se vyrovná maskám sowei, 
jež užívaly ženské společnosti Sande v Libérii a Sierra Leone. 
Masky sloužily v  iniciačních školách jako zosobnění zdraví 
a sil, ale reprezentovaly též ideál ženské krásy u etnik Mende, 
Bullom-Šerbro, Temne, Vai, Gola nebo Bassa. Podle Booneo-
vé se tam vlasy pojily jak fyzicky, tak metafyzicky s ženskou 
krásou. Kučery „měly být čisté, lesklé, dobře pěstěné a pěkně 
řasené. Pouze černá barva byla vhodná, hnědavé odstíny byly 
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Obr. 23.  Maska. Ejaghmové, Nigérie. Materiály: dřevo, kůže, vlasy, mušle 
kauri. Výška 26 cm. (Foto: Rolf a Christina Miehler, dle Sieber & Herreman 
2000, 57).

považovány za špínu“ (Boone 1986, 96). Ve filosofické rovině 
byly kadeře spjaty s vegetací – obojí rostlo; hlava měla být po-
dobna pěstěnému políčku. Dozadu se sbíhající brázdy vlasů 
byly prý odevzdáním se společnosti, neboť žena si takový účes 
nemohla vytvořit sama. Nejběžnější brázdovité účesy se pak 
také skutečně objevují na maskách sowei (Mattet 2007, Sieber 
& Herreman 2000), které reprezentují tradice, rituály, společ-
nost i silný estetický účinek (Rychlík 2012).

Afrika se měnila a mění, včetně účesů. Zachytit trendy v tom-
to krátkém přehledu je zhola nemožné. Zasáhla nejen bílá ci-
vilizace (složité účesy byly třeba Bena-Luluům zakázány spolu 
se skarifikací v roce 1880) či vliv islámu. Vždyť i s příchodem 
proroka Muhammada, který žil asi v  letech 570 až 632, se 
mnohé změnilo. Islámských tradic, jež se vyjadřují k  tomu, 
co má a nesmí muslim nosit či jak má vypadat účes a vous, 
je řada. Některé byly vyjádřením božích příkazů, jiné odra-
zem Muhammadova vkusu. Sunna, soubor návodných činů 
Prorokových, ilustruje život tehdejší společnosti. Víme proto, 
že Muhammadovi současníci „dětem po úmrtí v rodině dě-
lali punkerské účesy nebo že ženy se tetovaly, brousily si mezi 
předními zuby mezeru a vyráběly příčesky“ (Pelikán 1997, 141).
Sunna pak vysloveně zakazuje „účes na kohouta“ a na jiném 

závěr

místě se pravověrní dočtou o postoji ke  stárnoucím vlasům 
a  vousům, jež si mohou dle Prorokova vzoru barvit; sám 
prý měl vous hennou začerveněný. I  dnes muslimům – už 
na jižnějších místech Afriky – vadí různé účesy: třeba Fulan-
ky (Fulbky) byly zvyklé si holit skráně, splétat na nich visící 
copánek a  nad čelo si vyčesat mohutný kokrhel, což fulbští 
vyznavači Alláha „zesměšňují, neboť taková žena se nedokáže 
řádně modlit a dotknout se čelem země“ (Fisher 1984, 164).
Africké tradice se mění i pod vlivem módy a prchavých nálad; 
zde je interpretace zvláště složitá. Už ve čtyřicátých letech 20. 
století patřil v Ghaně k nejoblíbenějším stylům sestřih na „Joe 
Louise“, slavného boxera (Sieber & Herreman 2000). Roku 
1976 vydal Titus Ogunwale knížku o účesech, v níž osvětlil 
řeč moderních nigerijských stylů. Konec občanské války prý 
Jorubky oslavily účesem gowon nazvaným podle hlavy státu. 
Na nový most v Lagosu reagovaly kreací „most Eko“. Novinky 
se kopírovaly ze žurnálů, letáčků, reklamních desek (obr. 24), 
a tak se i některé hity dostaly do USA či Karibiku...
„Další účesy se jmenovaly ananas, mrakodrap, autobus, košík, 
ale i sedící pes, koleno mrzáka nebo prasečí zátylek. Zatímco 

Obr. 24.  Reklamní cedule na kadeřnictví, západní Afrika, konec 20. století. 
Malovaný dřevěný panel, výška 61 cm. (Foto: Roy a Sophia Sieber; Sieber & 
Herreman 2000, 170).
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na  běžných účesech Nigerijek rozlišujeme kolem deseti řad 
z vlasů, ženy z rodiny tradičního krále jich musely mít až še-
desát. Název této vlasové úpravy byl charakteristický: ,oddíl 
pochodujících vojáků´“ (cit. dle Klíma, Kubica 1983, 103). 
A jakoby symbolicky s přechodem do moderny si jedna stu-
dentka z Mbandaky vyčesala v sedmdesátých letech 20. století 
účes ve tvaru kosmické sondy Sputnik.
Předmětná studie měla naznačit výjimečnou pestrost a barvi-
tou historii afrických účesů (ve vazbě na sociální prostředí), 
o což by se s akcentem na nedávný vývoj mohly zajímat mno-
hé antropologické subdisciplíny, nicméně tak – bohužel – činí 
jen sporadicky. Z literatury sice můžeme usuzovat na odklon 
od společensky sdílené symboliky účesů k větší individualizaci 
a „sekularizaci“, nicméně data pro konkrétní etnika či země 
dodají jen terénní výzkumy. Ač jsem kupříkladu v roce 2009 
krátkodobě navštívil kadeřnictví ve Rwandě (obr. 25), tak ani 
na rozbor tamní situace si netroufám – jde o téma, jež bytostně 
náleží specializovaným afrikanistům, leč které zároveň dalece 
přesahuje finanční možnosti současné české vědy.

Obr. 25.  Vstup do „autentického“ kadeřnictví v centru Kigali, v hlavním městě Rwandy. Rok 2009. (Foto: Martin Rychlík).
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Micronesian) cultures – focused especially on the role of hair, hairdressing and related customs in these societies during First Contact era. In 
many Oceanic cultures various coiffures defined person´s gender, age, kinship, ethnicity or social status, as is shown in this article.
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Úpravy vlasů i vousů jsou prokazatelně jedním z  nejvý-
raznějších rysů, jichž si lidé na těch druhých všímají. 
Typy účesů a zákonitosti pro jejich přípravu se liší nejen 
individuálně, ale v  tradičních společnostech byly přede-
vším podmíněny celou řadou kulturně daných pravidel 
a komplexní symbolikou (Rychlík 2013b, Banek 2010, Tiede-
mann 2007, Corson 2005, Hiltebeitel & Miller 1998, Synnott 
1987, Hallpike 1969, Leach 1958). Etnografi cky je doloženo, 
že se lidé – tedy v nadsázce „nahé opice” (Morris 1971), jež 
v  průběhu věků ztratily většinu tělesného porostu (Ranta-
la 2007) – věnují ve všech známých kulturách péči o vlasy; 
George P. Murdock řadil úpravy porostu k 67 kulturním uni-
verzáliím (Murdock 1945).
Není divu, že si vlasů a účesů všímali i cestovatelé, raní etno-
grafové a misionáři. Bohužel hlavně vnějškově (jako rasově 
či kulturně odlišujícího prvku), aniž zkoumali, jaké důvody 
sestřihy mají a jaké významy v nativním prostředí asi nesou. 

Úvod a Metodologie Historicko-antropologická analýza, kterou jsem ve věci „dě-
jin vlasů“ provedl (Rychlík 2013a), ukázala, že existují čtyři 
kategorie funkcí, jež se s vlasy pojí a různě se doplňují: funk-
ce rituálně-přestupní, funkce sociálně-skupinová, funkce de-
korativně-erotická a funkce magicko-náboženská (ibidem).
Po studii, která se v Anthropologia Integra zabývala výjimeč-
nou estetikou účesů afrického kontinentu (Rychlík 2013c, 46-
66), a po článku zaměřeném na vlasové úpravy v Asii (Rychlík 
2013d, 36-45) se na tomto místě věnuji nástinu dějin zájmu 
o původní účesy v Polynésii (a krátce Mikronésii), tedy are-
álům, s  nimiž je – spolu s  Melanésií – spjat antropologický 
pojem many čili neosobní nadpřirozené síly, která prostupuje 
neživými i živými věcmi.
Pro Polynésany, kteří příkladně pečovali o  tělo a  kadeřemi 
zdobili též rozličné předměty (obr. 1), byly vlasy enormně 
důležité, což lze pochopit jen v souvislosti se dvěma koncep-
ty: many a  tabu (původně tapu) čili zakázaným jednáním 
(Malina et al. 2009, Pospíšil 1993). „Kadeře měly posvátnou 
hodnotu, poněvadž pocházely z tělesné části, jež byla tapu, ať 
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Obr. 1.  „Obyvatel ostrova Nukahiwa“, rytina J. Storera na  základě malby 
Wilhelma Gottlieba Tilesia von Tilenau (1813), jenž sloužil jako malíř zámoř-
ských expedic. Markézan je nejspíše pohlavárem (haka´iki), neboť třímá od-
znaky vysokého statusu: vějíř a náčelnickou hůl tokotoko pio´o, kterou zdobí 
lidské kadeře. Příslušnost k ostrovní elitě naznačuje i celotělové (dokončené) 
tetování a  také typický účes s  růžky nazývaný tautike, který vznikal vyho-
lením hlavy mušlemi či žraločími zuby a  obvázáním špiček proužky tapy. 
Stejný druh účesu zaznamenali i další portrétisté: Shillibeer, Armstrong a Le 
Breton. (Kresba: dle Kjellgren 2005, 56-57).

již šlo o  předky nebo poražené nepřátele kvůli zisku many. 
Vlasů se užívalo v parukách a čelenkách, náramcích, vějířích 
i pásech... Z vlasů se dělaly čelenky na Samoji, nosily se na ra-
menou, pažích i nohách na Markézách a z kadeří se splétaly 
ozdoby krku, účesu či zápěstí na  Společenských ostrovech, 
Havaji, Tuamotu, Tongarevě a Australském souostroví,“ píše 
jedna z  největších znalkyň oceánského umění Adrienne L. 
Kaepplerová (Kaeppler 2008, 127 a 15).
Následující esej si nejen na základě studia nejstarších písem-
ných dokladů z kontaktního období (z cestopisů, lodních de-
níků apod.) všímá původních typů polynéských účesů a úprav 
vousů, jejich symboliky, stylů a péče, která byla tělesnému po-
rostu v Tichomoří věnována. Dokladem nativní péče o vlasy 
jsou rovněž dovezené artefakty (obr. 2), jež skončily v mno-
hých evropských muzeích, ale také podobizny a  portréty – 
často malířů objevitelských výprav. Tato práce tedy výběrově, 
neboť na malém prostoru ani nelze jinak, představuje ojedi-
nělou sondu do dějin polynéských účesů, která využívá po-
stupů z oblasti tzv. vizuální antropologie (Petráň 2011, Čeněk 
& Porybná 2010) nebo antropologie umění (Rychlík 2012 aj.), 

protože se řada exotických artefaktů – často zdobených kade-
řemi – dostala i do sbírek „umění“.
Obdivem k fyzické kráse obyvatel Polynésie čili Mnohoostro-
ví se netajili cestovatelé, kteří pomyslný trojúhelník s vrcholy 
Havajských ostrovů (sever), Nového Zélandu (jih) a Veliko-
nočního ostrova (východ) objevovali. Polynésané „mají po-
měrně světlou pleť, rovné nebo mírně zvlněné černé vlasy, 
často mongoloidní epikantus nad očima, ale vyskytují se i rysy 
příznačné pro Melánesany, například kučeravé vlasy a  sem 
tam tmavší pleť. Vzezřením připomínají Indiány“ (Krupa 
1988, 26). Obyvatelé si vytrhávali chlupy z podpaží i hrudi.
Ve stratifikovaných společnostech Polynésie (Campbell 1996, 
Howard & Borofsky 1989, Howard 1971, Keesing 1953 aj.) 
existovala kromě běžných obyvatel vládnoucí třída a rovněž 
skupina kněžích, žreců či řemeslníků (nazývaných tohunga, 
tohuna, kahuna), kteří vzývali bohy, ale věnovali se i speciali-
zovaným činnostem – jako léčení, tetování nebo právě stříhá-
ní vlasů. I pro ně však platila četná tabu; ani kněží se na mno-
hých místech Polynésie nesměli dotýkat vlastních vlasů, nýbrž 
jim je museli krátit vybraní pomocníci. Jak se magie i realita 
promítaly do života obyvatel jednotlivých ostrovů, popisují již 
následující podkapitoly.

Obr. 2.  Novozélandský hřeben (heru) ze dřeva, zdobený zelenkavou perletí, 
výška 10,1 centimetrů. Tento exemplář je z tzv. Humphreyho kolekce. (Foto: 
Hauser-Schäublin 1998, 110, ve sbírce v Göttingenu).
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Už roku 1521 proplula kolem Markézských ostrovů Ma-
galhãesova expedice. Toto souostroví znovuobjevil roku 1595 
Alvaro Mendaña de Neyra, po jehož smrti velel výpravě kor-
midelník Fernándes de Quirós. Z  jeho deníku pochází raný 
popis Markézanů: „Nosí dlouhé vlasy, někteří je necháva-
jí volně rozpuštěné, jiní je svazují na  temeni hlavy do  uzlu. 
Často se u nich vyskytují lidé s ryšavými vlasy. Tělo mají tak 
krásné a dokonale rostlé, že předčí Španěly. Snad ničeho mi 
nebylo tak líto, že tak nádherná lidská stvoření žijí v  téhle 
ztracené zemi“ (cit. dle Bisschop de 1965, 41). Zvláště jedny 
barvené lokny nadchly Mendañu i  jeho choť, neboť Polyne-
sánčiny „vlasy měly tak nádherný rudý lesk, že si doña Isabela 
chtěla ustřihnout na památku její kadeř; zdálo se však, že se 
žena s kadeří nechce rozloučit...“ (ibidem).
Osídlení Markézských ostrovů, kde bylo praktikováno i lido-
jedství – pojídání takzvaného „dlouhého vepře“ –, se datuje 
cca od 2. století př. n. l. Patrně prvním portrétem Markézana 
je křídou načrtnutý tahuatský pohlavár Honu z 9. dubna 1774 
od Williama Hodgese, jenž se plavil s druhou Cookovou ex-
pedicí. Účes je těžko patrný, neboť jej skrývá čelenka, ale je 
vidět kroucený vous sahající na prsa (obr. 3). Nejlepší popis 

Markézské ostrovy (Markézy)

Obr. 3.  „Náčelník ze Santa Christiny“, křída na  papíře. Portrét od  malíře 
Williama Hodgese patrně z  9. dubna 1774, který při Cookově výpravě za-
chytil přibližnou podobu náčelníka jménem Honu z ostrova Tahuata; takřka 
jistě jde o první evropský portrét obyvatele Markézského souostroví. (Kresba: 
nyní v Peabody Essex Museum).

najdeme i v deníku očitého svědka, Johanna G. Forstera, syna 
Cookova přírodovědce: „Po snídani jsme spatřili naše přátele 
a mezi nimi náčelníka, oděného v plášť zhotovený z moruše, 
a  ozdobeného diadémem, věncem, dřevěnými náušnicemi 
a chomáči z vlasů. Dověděli jsme se, že je to král ostrova; svě-
řil nám, že se jmenuje Honu“ (Forster 1964, 200). Markézané 
se prý koupali méně než Tahiťané.
V zápisu z 12. dubna 1774 píše o vizáži Markézanů sám ka-
pitán Cook, podle nějž jsou zdejší lidé nejhezčím plemenem 
těchto moří. „Muži jsou rozpícháni nebo tetováni od hlavy až 
k patě. Někteří nosí vlasy dlouhé, jiní krátké, zdá se, že v tom 
nepanuje ustálený zvyk. Kolem nohou a paží si ovazují cho-
máč lidských vlasů připevněných na provázku. Mají ve zvyku 
zavěšovat si do vousů korálky“ (Cook 1982, 186-187). Lodní 
důstojník Charles Clerke doplnil, že ženy měly dlouhé jemné 
vlasy, jež jim půvabně spadaly na záda.
Až další mořeplavci doložili, že účesy měly daná pravidla. 
Staří muži si ke  slavnostem vyholovali hlavu po  obou stra-
nách a pouze na temeni si nechávali chomáč svázaný do uzlu 
proužkem bílé stloukané látky (tapa). Ti mladší mívali nad 
čelem dva chomáčky, taktéž obalené kůrou, takže vypadali 
jako čerti s vlasovými růžky. Takový účes je zachycen na ryti-
ně nedotetovaného jinocha s bizarní „kabelkou“ z lebky od W. 
G. von Tilenaua (obr. 4), jenž byl na markézské Nuku Hivě 
ilustrátorem Kruzenšternovy expedice (1804).

Obr. 4.  „Mladý, nedotetovaný Nukahiwan“, rytina pravděpodobně dle Tilenau-
ovy práce z roku 1804 (asi 1813). Mladý bojovník (toa) s rozpracovanou teto-
váží, trofejní lebkou (ipu o´o) a růžkovitým účesem tautike. (Kresba: Karl von 
den Steinen 1925-28, I:70, originál v American Museum of Natural History).
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Růžkovitému účesu se dle Kjellgrena říkalo tautike. „K  vy-
tvoření tautike bývala většina hlavy oholena lasturami nebo 
žraločími zuby, takže byly ponechány pouze dva chuchvalce, 
po každém na jedné straně. Kadeře byly poté svázány do dvo-
jice kónických uzlů, jež pojily proužky tapy. Porter tautike 
obdivoval, když (v  roce 1815) poznamenal, že celý účes byl 
vytvářen ,s mírou vkusu a úhledností, jež by se nemusela báti 
umění našich nejlepších kadeřníků´“ (Kjellgren 2005, 57).
Tutéž úpravu hlavy ukazuje také portrét náčelníkova syna Vo-
kaimy z údolí Taioha´e (1833). Markézané ještě mívali hlavu 
„zcela vyholenou, kromě jedné kadeře na  temeni, která leží 
volně anebo je svázána do uzle. Do uzle si však upravují vlasy, 
jen když slavnostně přísahali, že pomstí smrt některého blíz-
kého příbuzného. V takovém případě si vlasy nikdy neustřih-
nou, dokud slib nesplní“ (dle Frazer 1994, 209). Uzlík vzadu 
se nejspíše nazýval putiki.
Markézané, kteří měli tetovány vzory od  ušních lalůčků až 
po palce u nohou, si do uší zastrkovali špunty z vorvaňoviny, 
kousky z kosti si věšeli na krk a vplétali do účesu. Nebyly to 
kosti ledajaké: umně vyřezávané postavičky (tiki ivi po´o) po-
cházely z nepřátelských holení a rukou. A co víc: Markézané si 
vyráběli náramky z vlasů, přičemž jimi krášlili i sukně a pláš-
těnky. Obzvláště nazdobení vyráželi elitní bojovníci (toa), 
třímající u pasu lasturu putoka, která sloužila jako trumpeta 
(obr. 5). Často ji krášlily vlasy, jak ukazuje exemplář se střap-
cem jakožto zvukovým špuntem ze sbírek v Cambridge. Ka-
pitán David Porter, jenž ostrovy navštívil roku 1813, popisuje 
válečníky s „velkými střapci lidských vlasů kolem zápěstí, kot-
níků i ve  stydké krajině“ (cit. dle Kjellgren 2005, 9-10). Pro 
možné „pochybovače“ o skutečném původu materiálu, který 
na ostrově Hiva Oa zdobíval kotníky, je určeno několik střap-
ců s lidskými loknami a vyřezávanou kostí, které jsou uscho-
vány v Britském muzeu.
Dokladem urozenosti na  Markézách byly dlouhé hole (to-
kotoko pio´o), z  jejichž horních konců vlál pramen lidských 
vlasů nebo byla na špici malá „paruka“. Pačesy pocházely dle 
přírodovědce G. H. Langsdorffa „od zabitých nepřátel. Přiro-
zeně rovné vlasy se ovinovaly kolem dřevěných hůlek, balily 

Obr. 5.  Markézská trumpeta z mušle (putoka, putona) ozdobená vlasy. (Foto: 
Kjellgren 2005, 93).

Obr. 6.  Náčelnické hole tokotoko pio´o / to´oto´o pio´o. Markézští pohlaváři 
(haka´iki) nosili dřevěné hole s těmito malými vlasovými „parukami“; popi-
suje je i Karl von den Steinen (1925-28, III). Dva zde vyobrazené exempláře 
z 19. století pocházejí ze sbírek na Havaji a ve Philadelphii. (Foto: dle Kjell-
gren 2005, 89).

S manou ve kštici: Tradiční vlasové úpravy v Polynésii (a Mikronésii)



Anthropologia Integra   vol. 4 no. 2/2013 5

do listů a pekly se pak v podzemních troubách, aby vznikly 
zřetelně tuhé kudrlinky. Kadeře v horní části jsou překryty ši-
rokou páskou z kokosových vláken“ (Kjellgren 2005, 88-89). 
Jiní odborníci soudí, že šlo o vlasy příbuzných.
Hole tokotoko (obr. 6) o délce až 175 centimetrů nosili jak ná-
čelníci, tak ženská honorace, neboť fungovaly nejen jako mo-
censký symbol, ale i odznak tabuizovaného stavu. Dvě tyče, 
z nichž každá má na konci jiný „účes“, byly například vysta-
veny v Metropolitním muzeu v roce 2005. Další hole s čupři-
nou, zakreslené slavným etnografem Karlem von den Steinen, 
získaly „instituce v  Berlíně a  Neuchâtelu“ (Steinen von den 
1925, I/157).
Pozoruhodně důležité byly markézské vousy; z vousaté pýchy 
stařešinů se vyráběly tradiční ozdoby. Například „když se děd 
dověděl, že se brzo narodí vnouče, nechal si růst vous, aby byl 
materiál na výrobu ozdob pro očekávané dítě. Když jsem pro-
hlížel muzejní ukázky s chomáči zvlněných šedivých vousů, 
pěkně svázaných kokosovými vlákny,“ píše maorský etnolog 
Te Rangi Hiroa, „stále jsem si představoval, s jakou asi láskou 
česal pěstitel svůj vous a  jakou asi prožíval radost, když byl 
dostatečně dlouhý, aby se mohla sklízet úroda“ (Buck, Peter 
H. 1963, 99). Vousaté klenoty (pavahina) pro zdobení cho-
cholů na  čelenkách byly neskutečně cenné a  pro Evropany 
takřka neprodejné – ani za enormní ceny (obr. 7).
Spisovatel R. L. Stevenson se roku 1896 zmiňuje o Mapiao-
vi, velkém knězi, jenž z vousů vyráběl čelenky a jehož vlast-
ní vous „byl nejen ozdobou jeho stáří, ale také slušným ma-
jetkem. Byl odhadován asi na  jedno sto dolarů“ (Stevenson 
1973, 85). Dle Karla von den Steinen bývaly i vějíře zdobeny 
kadeřemi a jednu unikátní štětičku z vousů popisuje jako „sta-
řeckou bradku, pavahinu zlatěblonďaté barvy“ (Steinen von 
den 1928, list αC).
Ostrovy lákaly nejen námořníky, etnografy a  podivíny, ale 
i umělce. Dalším z nich – možná i vším naráz – byl Herman 
Melville, jenž roku 1841 dezertoval z  lodi a  žil s  místními. 
Ostrov Nuku Hiva si zamiloval. V  autobiografickém romá-

Obr. 7.  Péřová čelenka z  Markéz spolu s  cennou štětičkou z  vousů (šedá 
uprostřed), rané 19. století, výška celku asi 45 centimetrů. (Foto: dle Kaeppler 
2008, 15, originál v Peabody Essex Museum).

Obr. 8.  Paetini, náčelníkova žena z  Taiohae, Nukuhiva, asi 1838. (Kresba: 
archiv autora).

nu Taipi se rozepsal o místních vlasech: „Dlouhé, nádherné 
lesklé kadeře dívek vzbudily můj obdiv. Krásné vlasy jsou pý-
chou a radostí každé ženy. Ať už jsou proti vůli přírody vyče-
sány na temeno a stočeny či upraveny na velkou věž hřebeny 
a sponkami, ať jsou položeny na hlavě v úhledných vlnách či je 
jim dovoleno, aby splývaly v přirozených kadeřích“ (Melville 
1960, 180). Vlasy Markézanek, které se olejovaly kokosovým 
mlékem, bývaly delší, což nebylo všude v Polynésii zvykem, 
někdy svázané tapou, jak ukazují ilustrace z  Kruzenšterno-
vých (1804) nebo D´Urvilleových (1838) knih (obr. 8). Ač je 
Melville beletristou par excellence, podává též popis výroby 
zdejší světležluté pomády, jak bylo doloženo i v různých ná-
rodopisných pracech (ibidem).

Díky cestopisu Antoina de Bougainville, jenž na Tahiti zavítal 
v dubnu 1768, se zdejší „ráj“ stal idealizovanou domovinou 
„ušlechtilého divocha“. Mohl za to i přibarvený popis nahých 
nymf, které natahovaly ruce po lodnících, a Tahiťanů. „Tu při-
razili k  lodi a  jeden z nich, pozoruhodný svým ohromným, 
paprskovitě naježeným účesem, nabídl nám prasátko a hro-
zen banánů. Přijali jsme dar a  dali mu čepice a  kapesníky“ 
(Bougainville de 1927, 78).

tahiti a společenské ostrovy

M. Rychlík
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De Bougainville obdivoval čistotnost Tahiťanů i  jejich bílé, 
zdravé zuby. Dospěl k  názoru, že zde existují dvě rasy: jed-
na, vyššího a souměrnějšího vzrůstu a druhá, která „jest pro-
střední postavy, kadeřavých a jako žíně tvrdých vlasů a bar-
vou a tváří se málo liší od mulatů. Jedni i druzí nechávají si 
růsti dolní část vousu, ale holí kníry a horní část tváře. Někteří 
vlasy krátce stříhají, jiní je nosí dlouhé a na temeni svázané 
a natírají je, jakož i vousy kokosovým olejem“ (Bougainville 
de 1927, 92).
Cook nevynechal Tahiti ani při jedné ze tří expedic. Prvně 
sem dorazil v dubnu 1769. Mravy žen, které se nabízely cizin-
cům (a to i za podpory vlastních mužů), se veliteli protivily. 
Ne tak jeho námořníkům z  lodi Endeavour. Tahiťané „měli 
vlasy vesměs černé, husté a  silné, ženy je nosily zastřižené 
k uším,“ zapsal si kapitán (Aughton 2006, 74). Jedna z kre-
seb Sidneyho Parkinsona také zachycuje polonahou tanečnici 
s kadeřenými vlasy krácenými na týle.
Při druhé Cookově cestě si vzal dámy na  přetřes lodní ast-
ronom William Wales: „Pleť mají světle olivovou neb spíše 
mrtvolně žlutou; jejich vlasy jsou lesklé a černé a nosí je ostří-
hané nakrátko jako podle hrnce, což jest typické v Anglii pro 
venkovany; zde však budí to hezčí dojem, neboť to ladí s jejich 
sporým oděvem, lépe než kterýkoli jiný tvar,“ zaznamenal si 

Obr. 9.  Svazek vlasů o délce 165 centimetrů ze Společenských ostrovů, které 
byly zaplétány do ozdobných pokrývek hlavy (tamou, tamau). Několik tako-
vých „parukových“ turbanů přivezl Cookův vědec Joseph Banks. (Foto: Hau-
ser-Schäublin 1998, 290, v takzvané Humphreyho sbírce, Göttingen).

na palubě Resolution čtyři roky po prvním Cookově přistání 
(Aughton 2007, 110). Účes si uhlazovali a  natírali vonnými 
oleji během doby klidu, kdy pražilo nejžhavější slunce, jak tvr-
dí Forster (Forster 1964).
Tahiti geograficky patří do  Společenských ostrovů. Na  jed-
nom z atolů za Huahiné, kde Cook nabral tetovaného Omaie, 
jenž roku 1775 doplul až do Anglie, navštívil výpravu pozo-
ruhodný vůdce. Jmenoval se Herea. „Byl to nejtlustší člověk, 
kterého jsme v Jihomoří spatřili. Kolem břicha měřil 54 cou-
lů. Také vlasy měl zvláštní. Visely mu v dlouhých, kroutících 
se pletencích až k bokům a byly tak husté, že se jeho hlava 
zdála dvojnásob velká. Tloušťka, barva pleti a  tetování byly 
znakem jeho urozenosti, která ho, jako mocné lidi na Tahiti, 
opravňovala k lenošivému životu“ (Forster 1964:157). Šlo asi 
o zacuchané lokny (dredy).
Tahiťané si zakrývali hlavu věžovitými turbany. Forster je 
na  Společenských ostrovech nazývá tamau; dole byly užší, 
uvnitř duté a  naplněné vonnými květy a  zdobené pleten-
ci z  vlasů. Jeden vlasový snop o  délce 165 centimetrů patří 
do Humphreyho kolekce (obr. 9). Několik kadeřemi omota-
ných čepic dovezl Cookův vědec Joseph Banks, který zmiňuje 
slavnosti, na nichž „muži nosili na  temeni hlavy útvary vy-
tvořené z vlasů, jež připomínaly paruky“ (Hauser-Schäublin 
1998, 290). Aby si lidé neponičili účes, spávali na „polštářích“ 
z tapy nebo na dřevěných podhlavnících.
Tahitské účesy se upravovaly dle postavení, pohlaví i okolnos-
tí; de Bougainville tvrdil, že se při smutku nosilo v kučerách 
i peří. Urozenější muži „si nechávali dlouhé kadeře, ale tělesně 
pracující dávali přednost kratším, aby jim nepřekážely v práci. 
Ze santalovníků vyráběli voňavky, jimiž si natírali vlasy. Muži 
se holili břitvami z  lastur nebo ze žraločích zubů, ale u ná-
čelníků bylo zvykem, že si nechávali bradku a vousy“ (Kru-
pa 1988, 115-116). Dokladem je zápis přírodovědce Forstera, 
jenž vysloveně popisuje starce se „sněhobílým hustým vou-
sem až na prsa“ (Forster 1964, 129).
Ani tropickému ráji se nevyhlo plešatění. V říjnu 1777 uví-
tal Cook pohlavára ostrova Maheine ve  věku 40 až 50 let. 
Byl holohlavý, což byl řídký zjev. „Nosí druh turbanu, a zdá 
se, že se styděl ukázati hlavu. Zdali nedostatek vlasů považují 
za zhanobení, nebo si myslí, že my je za takové považujeme, 
nemohu říci. Zdá se, že toto bude pravdou, neboť viděli, že 
my zloděje ostříháme dohola, když ho dopadneme. Z  toho 
usuzovali, že je to u nás pro zloděje obyčejným trestem; a naši 
dva nebo tři páni, kteří neměli právě nadbytek vlasů, byli u nich 
(jak jsme pozorovali) v podezření, že jsou ,Tetos´ – zloději“ 
(Cook 1911, 126-127).
Již brzy sami Polynésané odkoukávali cizí zvyky, takže není 
výjimkou Forsterův zápis o náčelníkovi O-Tai, který měl ka-
deřavé vlasy, jež „mu podle tamějšího zvyku sahaly až na ra-
mena. Když však viděl, že máme vlasy v týlu svázané, ihned 
tuto módu napodobil; použil k  tomu černého hedvábného 
nákrčníku, který mu daroval pan Clerke“ (Forster 1964, 117).
A  lodí s  „inspirujícími“ cizinci přibývalo. Svědectví o  změ-
nách na Tahiti podal roku 1835 též Charles R. Darwin při své 
památné cestě kolem světa: „Nyní se tu téměř všude rozšíři-
la nehezká móda: vyholují si nahoře na hlavě velkou kulatou 
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pleš, až zbývá z vlasů jen věnec. Misionáři se pokoušeli lidem 
zvyk vymluvit, ale je to módní a tato odpověď musí postačit 
na Tahiti stejně jako v Paříži“ (Darwin 1955, 371). Evropané 
pak proměnili staleté tradice.

Až úzkostlivě dbali o čistotu lidé Samoji (Plaveckých ostrovů), 
jež s Tongou (Přátelské ostrovy) tvoří takzvané polynéské já-
dro. Prvně jmenované ostrovy navštívili běloši až roku 1722; 
Tonga bylo objeveno v  roce 1616 Nizozemci. Samoánci, je-
jichž předci osídlili ostrovy před rokem 800 př. n. l. jako jedni 
z prvních v Oceánii, se denně koupali; k mytí používali šťávu 
z planých pomerančů. „Na rozdíl od Evropanů se ženy stříha-
ly nakrátko a upravovaly si účesy vonným olejem, do něhož 
přimíchávaly chlebovníkovou smůlu. Chlapi nosili dlouhé 
vlasy a na čele si je uvazovali do uzlu“ (Krupa 1988, 111). Bra-
dy si holili žraločími zuby.
Na Samoji i Tonze si truchlící v případě úmrtí střihali – vlast-
ně spíše řezali – vlasy. Při slavnostech se nosila čelenka tuiga 
z tapy a vlasů, jichž se užívalo i ke zdobení vějířů. Dle Stuchlí-
ka se do účesu zapichovaly až čtyřicet centimetrů vysoké hře-
beny jako ozdoba.
Náčelníci na Tonze si zdobili hlavu červenými pírky. Děti se 
nesměly pod hrozbou tabu dotknout otcovy hlavy. Zvlášt-
ní pravidla platila pro holičství; role tufungy – kněze či 
zvláštního řemeslníka – náležela na Tonze nejstarším synům. 
Největší úctě se těšilo stavitelství člunů, řezba velrybích zubů 
a pohřebnictví. Druhou skupinu řemesel tvořilo kamenářství, 
výroba sítí či rybářství. „Podřadnější místo zaujímalo tetování 
a řezba kyjů, zatímco na posledním místě bylo holičství, ku-
chaření a rolnictví“ (Krupa 1988, 99).
V říjnu 1773 tu zakotvil Cook, který byl překvapen barvením 
vlasů. „Mnozí si je barví nebo napouštějí červenou barvou 
a  viděl jsem několik, kteří měli vlasy obarvené na  modro; 
muži si stříhají nebo holí vousy nakrátko, což – jak mi bylo 
řečeno – dělají pomocí dvou lastur. Zdá se, že mají ve zvyku 
mastit si něčím každé ráno hlavu a horní část těla, která je vy-
stavena slunci“ (Cook 1982, 138). Olej byl asi z kokosu; barvy 
z hlinky a vápna. Při další zastávce v červenci 1777 Cook svá 
pozorování korigoval: už viděl i delší sestřihy. „Někteří mají 
na jedné straně ustřižené vlasy; jiní mají hlavu docela ostří-
hanou, až na jednu kadeř, která obyčejně se na straně nalézá; 
nebo si nechají růsti vlasy dlouhé“ (Cook 1911, 88). Ženy je 
měly krátké (obr. 10).
Pomoci v dějinách vousu by nám bývaly mohly obrazy malíře 
Hodgese, ale spíše jsou jen ponaučením, jak obezřetní musejí 
antropologové být. Už pozorný Forster na Tonze komentuje 
výpovědní hodnotu jeho děl: „I kresba starce s bílým vousem 
je skvělá, jenže lidé na ostrově Ea-Uwhe si nenechávají růst 
plnovous, ale seškrabují vousy mušlemi“ (Forster 1964, 165).
Jak vypadalo holení, popsal Cook 25. května 1777 při cestě 
z ostrova Foa na Tongu. „Našel jsem ženu, která holila dítěti 
hlavu zubem žraloka, zub byl do dřívka zasazen. Zdálo se, že 
to nepůsobí dítěti bolestí, třeba že byly vlasy tak těsně oholeny, 

ostrovy saMoa a tonga

Obr. 10.  „Mladá žena ze Sendvičových ostrovů“ čili z Havaje, dobová ryti-
na Johna Keyse Sherwina podle předlohy umělce Johna Webbera (z  knihy 
o Cookových plavbách, 1785). (Kresba: archiv autora).

jako kdyby byl býval holič k práci povolán. Tímto povzbuzen, 
zkusil jsem sám na sobě podobný nástroj a  shledal, že je to 
výborná náhrada. Avšak muži se utíkají k jinému mistrovství, 
když si stříhají vousy. Činí to dvěma mušlemi; jednou si drží 
vousy a druhou je odkrucují“ (Cook 1911, 58-59).
Tonžané používali k  česání hřebenů (helu), které se „nosi-
ly i na ozdobu“ (Hauser-Schäublin 1998, 210). Šest kusů je 
v göttingenské sbírce. Jde o 15 až 23 dlouhých tyček, jež jsou 
na  konci do  trojúhelníku svázány pruhem z  kokosových 
vláken (obr. 11). Očividně bývaly ve výhradním vlastnictví 
osob. Námořník William Mariner, jenž žil v  letech 1806-
1810 na Tonze, upozornil na jejich zvláštní výrobu. Každou 
část vyráběly ženy jiného statusu; zatímco produkce zubů 
a jejich spojení náležely výše postaveným, „výroba motouzu 
je povoláním dam nižšího řádu“ (cit. dle Hauser-Schäublin 
1998, 313).
Při odplouvání z Tongy se Forster junior s údivem rozhlížel 
po okolních pirogách, na nichž byli lidé s vlasy jakoby spále-
nými a pudrovanými. „Při bedlivějším pozorování jsem zjis-
til, že pudr je vyroben z lasturového nebo korálového vápna, 
které působí jako žíravina a ožehuje a ničí vlasy. Pudr na vlasy 
byl tak oblíben, že domorodci jej různě barvili – jeden muž 
používal modrého, jiní oranžového, barveného kurkumou“ 
(Forster 1964, 171).

M. Rychlík
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Existuje i stará pohádka z Tongy, která poukazuje na barvení. 
Vypráví o dívce Hinahengi, jež šla k moři, aby si natřela vlasy 
hlinkou. Sušila si je a usnula. Spící krasavici uviděl muž ze Sa-
moji, Lekapai. „Zatímco Hinahengi spala, přivázal ji za vlasy 
ke stromům. Potom vykřikl: ,Stávej děvče!´ Hinahengi se pro-
budila, chtěla vstát, ale nemohla. I pravila: ,Odvaž mi vlasy, 
prosím tě, budu tvá.´ Lekapai dívku odvázal a žil s ní“ (cit. dle 
Permjakov 1979:315).

Obr. 11.  Hřeben z Tongy (helu) o výšce 18,6 centimetrů, vyrobený z koko-
sových vláken a dovezený do Evropy botanikem Johnem Veitchem (1865). 
(Foto: dle Hooper 2006, 257, dnes ve sbírkách v Exeteru).

Nikoliv jako v pohádce, nýbrž jako v divokém snu si připa-
dali raní cestovatelé na Novém Zélandě. Bylo tomu tak i kvů-
li četným válkám. Jak asi vypadali Maoři po bitvě (obr. 12), 
popsal očitý svědek: „Bojovníci byli nazí a jejich dlouhé čer-

nový zéland (Maorové)

Obr. 12.  Maorský pohlavár a válečník z urozených rodin v Houahoua (Tolaga 
Bay) portrétovaní de Saisonem, malířem  J. S. C. Dumont d´Urvilleho výpra-
vy, v roce 1827. (Kresba: dle Simmons 1986, 60).
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né vlasy, třebaže byly slepeny zaschlou lidskou krví, částečně 
vlály ve větru; v levé ruce drželi lidskou hlavu“ (cit. dle Hogg 
1995, 223). Dle Edwarda Tregeara pak vítěz obvykle pozvedl 
uříznutou hlavu za vlasy, okusil teplé krve a spolkl levé oko 
(Tregear 1890). Zděšeni byli James Cook i jeho druhové, když 
viděli okousané lidské kosti a byli poučení, že snědeni bývají 
poražení nepřátelé (Cook 1982 aj.).
Předkové Maorů osídlili Zéland, zemi Aotearoa („mohutná 
záře“), asi ve 12. až 14. století. Krajina byla charakteristická 
čadícími sopkami, ale i chladným klimatem. I proto se oby-
vatelé země, jíž objevil Abel Janszoon Tasman roku 1642, více 
oblékali a  méně myli. „Co se týče účesu, Maorové, tak jako 
ostatní Polynésané, si nechávali dlouhé vlasy, pravda, kromě 
většiny žen, jež se stříhaly nakrátko. Muži si do uzlů zastrká-
vali pírka“ (Krupa 1988, 124).
Jednoho Maora z  období prvních kontaktů máme výtečně 
zdokumentovaného. Jde o muže Otegoowgoowa, jehož v pro-
sinci 1769 tuší portrétoval Cookův kreslíř Parkinson (obr. 13). 
Na tváři má tetování (moko), které mělo funkci erbu i pod-
pisu. Bradu zdobí fousky; delší vlasy jsou svázány do  uzlu 
a je do nich vstrčen veliký hřeben. Novozélanďané neužívali 

Obr. 13.  Kapitánem Jamesem Cookem viděný Maor jménem „Otegoowgo-
ow“ (s tetováním puhoro a výrazným hřebenem v účesu s culíkem) zakres-
lený jeho umělcem Sydneyem Parkinsonem v Cape Brett roku 1769 (Haw-
kesworthova rytina z  roku 1773). (Foto: archiv autora, originál uschován 
v British Library).

hřebenů (heru) z kokosových vláken, dřeva či velrybích kosti 
výhradně k česání, ale i jako symbol vysokého statusu – „hře-
beny byly především ozdobami hlavy“ (Hooper 2006, 131). 
Ukázky kostěných nástrojů (třeba až o  výšce 28 cm) vlastní 
muzea ve Vídni, Florencii či v Cambridge (obr. 14).
Holičství bylo v celé Polynésii tabuizovaným oborem, neboť 
při stříhání (řezání) vlasů hrozilo narušení toku magické 
energie. I proto Maorové před řezáním kadeří žehnali nožům 
z  obsidiánu. V  některých končinách Nového Zélandu byl 
nejposvátnějším dnem ten, kdy se hromadně krátily čupřiny. 
U Maorů „posvátná jest i všechna okrasa hlavy, zvláště hře-
beny. Děcko jednoho náčelníka bylo plno vší, že budilo u ka-
ždého, kdož je viděl, soustrasť; ale matka nemohla mu vlasy 
ostříhati, neboť hlava byla posvátná. I poslala je k otci, který tu 
rovněž nemohl nic činiti, ježto byl na živu jeho děd. K tomu 
doneseno děcko a ten je očistil z útrpnosti, ač tím stal se sám 
tabu a musil být krmen“ (cit. dle Vlach 1888, 98).

Obr. 14.  Maorský kostěný hřeben (heru), výška 15,5 centimetrů. (Foto: Hau-
ser-Schäublin 1998, 110).

M. Rychlík
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Hřeben měl pro Maory značnou symboliku. Vypráví o  tom 
i pověst o náčelníkovi Uenukuovi, který měl syna Rua-tapu. 
Mladík zavolal na otce: „,Ó, vznešený pane, obleč mě a uprav 
mé vlasy!´ Uenuku Rua-tapovi odpověděl: ,kde mám vzít hře-
ben na tvé vlasy?´ ,Proč nepoužiješ jeden z těchto hřebenů?´ 
,Mám snad tvé vlasy ozdobit hřebenem tvých starších bra-
trů?´ otázal se Uenuku, neboť hřebeny byly tapu a  nesměly 

Obr. 15.   Maorské hlavy toi moko, které byly během kolonizace směňová-
ny třeba i za pušky, skončily v mnohých muzeích, jež je dnes musejí vracet 
na Aoteraou. (Foto: nespecifikovaný exemplář, archiv autora).

Obr. 16.  Generál Horatio G. Robley se svou sbírkou maorských hlav toi 
moko, asi z roku 1902 v Surrey. (Foto: dle Rubin 1988, 172, originál fotografie 
je dnes v Bernice P. Bishop Museum / Wikimedia Commons).

se používat pro mladíky. Když to Rua-tapu uslyšel, vykřikl: 
,Ó pane, myslel jsem, že jsem tvůj syn. Teď ale cítím, že tomu 
tak není.´ Na  to otec odvětil: ,Jsi opravdu mým synem, ale 
podřadného narození“ (Andersen 2000, 77). Na  Novém Zé-
landu se vyprávěly i báje o rusovlasých vílách (Patu-pai-arehe).
Pro poznání maorských vlasů a  vousů máme i  zvláštní do-
klad. Maorské hlavy (obr. 15). Ve světových muzeích jich byly 
stovky, než začali dědicové žádat jejich navrácení; recentně 
tak musela učinit muzea ve Francii nebo Velké Británii. Pro-
tože nejvíce many sídlilo v hlavě, přikládali bojovníci těmto 
trofejím úctu. „Lidé si useknuté tetované hlavy – obsahující 
energii – schovávali, zatímco nezdobené holé hlavy bez úcty 
a s posměchem vyhazovali nebo odkopávali“ (Rychlík 2005, 
107). První tetovanou hlavu zakoupil již roku 1770 Cookův 
vědec Banks, do roku 1831 je kuriozitami posedlí kolonizátoři 
směňovali za pušky.
Ze zachovaných hlav lze vyčíst mnohé: významy tetování se 
zabýval generál Horatio G. Robley (1896), jenž popisuje řadu 
exponátů i vlastních „vzorků“ (obr. 16). Většina hlav měla del-
ší vlasy; vlají až na  pomyslná ramena. „Zásluhou preparace 
a sušení jsou skoro neuhladitelné; pročež zůstávají tak jak byly 
dříve, dlouhé, divoké a nedotčené. Náčelníci si je česali zvlášt-
ním způsobem – vous bývá skrovný, pouze drobné kníry nebo 
strniště na bradě zůstalo. Obočí přetrvalo. Pěkně vousatá hla-
va byla ve  sbírce Royal College of Surgeons (obr. 17). Mezi 
nasbíranými exponáty naleznete rozličné druhy vlasů: černé 
a hnědé, rovné a vlnité, zacuchané a zkadeřené, i šedé a načer-
venalé,“ uváděl generál (Robley 2003, 186-187).
Jedna z hlav ve zmíněné kolekci má knírky; šediny nese trofej 
z Göttingenu. Žádnou z lebek nezdobí culíky či copy; na ně-

Obr. 17.  Jedna z  vousatých maorských hlav ve  sbírkách Royal College of 
Surgeons, Londýn, jak ji zakreslil H. G. Robley ve své knize Moko, or Maori 
Tattooing (1896). (Kresba: Robley 2003, 184).
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Obr. 18.  Maor Ihaka Whanga s působivou úpravou vousů portrétovaný Plze-
ňákem Bohumírem Lindauerem, po roce 1877. (Foto: dle Graham 1965, 95, 
originál obrazu v Partridgeově kolekci v Aucklandu).

Obr. 19.   Maor Kewene Te Haho portrétovaný opět malířem Bohumírem 
Lindauerem, po roce 1874, se dožil devadesátky. (Foto: dle Graham 1965, 69, 
originál obrazu v Partridgeově kolekci v Aucklandu).

kolika je viditelná počínající pleš (Cambridge). Toi moko 
z Berlína měla vyholované strany kolem uší; některé z lebek 
mají holená čela, aby tetováže vynikly. Ženské hlavy se neu-
chovávaly, ale z dobových vyobrazení je vidět, že dámy mívaly 
zprvu kratší vlasy než muži, krácené nad rameny, jak ukazují 
náčrty z  Dumont D´Urvilleovy výpravy (1826). V průběhu 
19. století přibývá žen s kadeřemi až na záda.
O vizáži Maorů na přelomu 19. a 20. století informují i plát-
na, o něž se u protinožců postaral plzeňský rodák Bohumír 
Lindauer. Ve Wellingtonu přistál 6. srpna 1874. Pro sbírku H. 
E. Partridge pořídil během let asi 200 obrazů. Domorodci si 
na nich vlasy zdobí pery, někteří staří válečníci (jako Wiremu 
Kingi nebo Eruera Maihi Patuone) mají mocný bílý plnovous, 
pohlavár Anehana si nechal – zřejmě již po britském vzoru – 
narůst hutné licousy. Te Hapuku a také Ihaka Whanga (s ple-
ší) mají licousy spojené pod bradou (obr. 18), přestože okolí 
rtů je oholené. Náčelník Paramena se pyšní knírem s bradkou, 
Kewene Te Haho má jen mocný knír (obr. 19). Mladší mužo-
vé mívají tvář holou. Většina žen má už dlouhé vlasy. A ještě 
jeden pramen k dějinám vlasů u Maorů nacházíme – dřevěné 
figury, o nichž psal již J. M. Crozet (1772) a které mají na hla-
vách lidské kadeře.

Výjimečnými „parádníky“ byli Havajci, zvláště když se připra-
vovali na tanec hula. „Kolem krku si věšeli náhrdelníky z peří 
(lei); hlavu si zdobili girlandami květů, přičemž dlouhé a lesk-
lé vlasy si nechávali volně viset dolů“ (Andersen 2000, 350). 
Jeden typ šperku vyrobený z velryboviny zavěšené na splete-
ných vlasech se jmenoval lei niho palava (obr. 20).
Často se pracovalo s peřím; i ve  světovém kontextu jsou 
skvostné zdejší čelenky. Čapky a pláště ze síťoviny „bývaly 
pokryty červenými pery, která v Polynésii byla znakem 
náčelnické hodnosti. Později se přidávala i žlutá pera, aby 
vznikly barevné kresby, a když žlutá pera byla vzácnější, stala 
se žluť hlavní barvou na Havaji“ (Buck 1963, 159). Žlutá pírka 
pocházela z ptáčka ´o´o (Moho nobilis), jenž byl chytán do sítí 
a po vyškubnutí klenotů vypuštěn.
Dokladem pérkařského umu jsou péřové pláště (´ahu´ula) 
a helmice (mahiole). A také péřové sochy bohů. Jedna z nich, 
jež pochází z  18. století, zaujme aplikací pravých lidských 
vlasů, jež 62 centimetrů vysoké „bustě“ sahají až na krk (obr. 
21). „Vlasy byly oholeny na  důkaz zármutku i  jako obětiny 
příbuzných v případě skonu důležitých osob, aby mohly být 

havajské ostrovy (havaj)
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Obr. 20.  Náhrdelník lei niho palaoa z Havaje (Sandwich Islands) vyrobený 
ze zakroucených vlasů; podle Jamese Cooka jej nosili urození obou pohlaví. 
(Foto: Hauser-Schäublin 1998, 327, ve sbírce v Göttingenu).

Obr. 21.  Havajský idol z konce 18. století o výšce 62 centimetrů; z peří, vlá-
ken, psích zubů, perloviny, dřeva a lidských vlasů vpletených od čela. Původ 
není zcela jasný. (Foto: dle Hooper 2006, 83, dnes v Britském muzeu).

začleněny do rituálních předmětů – třeba portrétů bohů nebo 
náhrdelníků“ (Hooper 2006, 83).
Pozoruhodné jsou také dvě dřevěné sošky ze sbírek v Dublinu 
a Edinburghu. Obě měří 40 centimetrů, pocházejí z počátku 
19. století a mají na hlavách zvýšený pruh až na krk – jakési 
„číro“. Jak píše expert na oceánské umění Steven Hooper, jsou 
dva pásy „buď zobrazením chocholaté přílby, nebo účesem 
v tomto stylu. Jako doklad truchlení si totiž muži s vysokým 
statusem holili vlasy ze stran, přičemž si uprostřed nechávali 
kohouta“ (Hooper 2006, 94).
Havajce s punkerským sestřihem nacházíme i na ilustracích. 
Evidentní je to u malíře Jacquese Araga – například na obrazu 
z roku 1819 se vyjímá muž v evropském saku, s tetovanýma 
nohama (na  jedné je vypíchána ručnice) a  pruhem černých 
vlasů (obr. 22); stejný účes má i tetovač zobrazený při práci, 
kat i škrcená oběť u stromu. V pramenech se také píše o králi 
Kahekilim z havajského ostrova Maui, který měl hlavu vystří-
hánu po stranách.
Aragův předchůdce, malíř Louis Choris z Kotzebueho expe-
dice, vyplnil scény z  havajského života obyčejnějšími účesy: 
pánové mívají culíky nad týlem, ženy krátký sestřih (obr. 23). 
Zvláštní účes asi nosil jistý Makoa, jenž je nesourodě ostříhán. 
Levou půlku hlavy má zarostlou, na pravé straně vězí vyhole-
ný kruh, od něhož vede pramen vlasů na záda. Na bradě má 
svázaný vous. Jinde je oholen. Zdánlivě zmatený účes by zapa-

dal do jiného bodyartu – i havajské tetování kakau totiž bývalo 
asymetrické (obr. 24).
Víme též z novější doby o zaniklém zvyku, kdy Havajankám 
zůstávaly dlouhé vlasy až „do svatby, kdy byly zastřiženy, a cop 
si dívka ponechala či jej získala její nová rodina. Stříhání vlasů 
značilo zpřetrhání vazeb, jež mělo děvče s rodiči“ (Green & 
Beckwith 1924, 238).

S manou ve kštici: Tradiční vlasové úpravy v Polynésii (a Mikronésii)



Anthropologia Integra   vol. 4 no. 2/2013 13

Obr. 22.  Zobrazení havajského „kroje“ od  malíře Jacquese Araga (kolem 
1819), které ukazuje rychlý dopad cizích vlivů; za zmínku stojí patrně původ-
ní pánský účes Havajců. (Foto: dle Allen 2008, fig. 47).

Obr. 24.  Makoa, havajský průvodce reverenda Williama Ellise (dvacátá léta 
19. století, publikováno 1827) s nepravidelným účesem a  tetováním. (Foto: 
dle Rubin 1988, 164, originál v Bernice P. Bishop Museum). →

Obr. 23.  Havajská krasavice pohledem Louise Chorise. (Kresba: dle Krupa 
1988, obrazová příloha I).
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Nejzazší východní výspou Polynésie je Velikonoční ostrov 
(Rapa Nui). Od dob, kdy jej prvně navštívil Jacob Roggeveen 
v roce 1722, jitří tajuplné sochy moai fantazii nejen učenců. 
Tyto sochy měly podobu s  obyvateli: dlouhé uši (obr. 25). 
Všiml si toho Cook, když tam v  březnu 1774 zakotvil. „Jak 
muži, tak ženy mají v uších velikánské dírky nebo spíše po-
délné otvory, které jsou skoro tři palce dlouhé; někdy si přes 
otvor přetáhnou horní část boltce, takže ucho vypadá, jako by 
měli lalůček uříznut... Vlasy mají černé, ženy je nosí dlouhé 
a někdy svázány na temeni, leč muži nosí jak vlasy, tak vousy 
krátké. Na hlavě nosí něco jako kulatý vínek zdobený peřím,“ 
zní jeden z  prvních historických popisů Rapanujců (Cook 
1982, 174).

velikonoční ostrov

Obr. 25.  Skica Rapanujce s čelenkou a vytahanými lalůčky od J. R. Forstera. 
(Kresba: dle Aughton 2007).

V severozápadním sousedství Polynésie se rozkládá oblast se 
dvěma tisícovkami ostrovů, ostrůvků a  atolů, která dostala 
jméno Mikronésie neboli Maloostroví. Sem patří Mariany, 
Palau, Yap, Ponape, Nauru, Karolíny, Marshallovy ostro-
vy a  s Polynésií hraničící Gilbertovy ostrovy (Kiribati). „Co 
do vzhledu jsou si Mikronésané s Polynésany dosti podobní 
– poměrně vysokého vzrůstu, černých vlnitých vlasů, s ple-
tí žlutohnědě až světle hnědě zbarvenou“ (Bisschop de 1965, 
154). K  Marianám se Evropané dostali dokonce dříve nežli 

ostrovy Mikronésie (výběr)

do jiných částí Oceánie, neboť ke Guamu připlul Fernão Ma-
galhães již 6. března 1521.
Jeho společník při první plavbě kolem světa Antonio Pigafetta 
zanechal v půvabné knížečce i nejstarší popis obyvatel Zloděj-
ských ostrovů, jak byly pojmenovány pro nenechavost zdej-
ších Čamorriů. „Muži zde chodí nazí, někteří si splétají černé 
vlasy spolu s vousy a nechávají si je růst až do pasu. Na hla-
vách nosí klobouky z palmového listí podobné albánským... 
I ženy chodí nahé, jen na přirození si dávají proužek z blány 
tenké jako papír, kterou loupají z palmové kůry. Jsou krásné, 
štíhlé a světlejší než jejich muži. Vlasy mají černé jako uhel, 
nosí je rozpuštěné a  nechávají si je splývat až na  zem. Tělo 
i vlasy si potírají kokosovým a sezamovým olejem“ (Pigafetta 
2004, 37). Výprava pak pokračovala k Filipínám.
Opačnou cestou – z Filipín na Mariany – putoval roku 1681 
jihlavský rodák a jezuitský misionář Augustin Strobach, který 
z Guamu zamířil na ostrov Rota, jenž se mu stal po pár letech 
při domorodém povstání osudným. Ve  své relaci do  ústředí 
řádu z  roku 1682 syrově popsal místní zvyky včetně potratů, 
toaletních návyků i úcty k oškrabávaným kostem předků.
Na mužích jej zaujaly mohutné vousy. „Naproti tomu si úplně 
stříhají hlavu, jen s výjimkou temene, kde si nechávají růst vlasy 
na ploše velikosti tolaru a vyčesávají je vzhůru do špičky jako 
homolku cukru. Nyní ale, od té doby, co jsou křesťany, nosívá 
většina z nich vlasy a vousy po způsobu Španělů. Jejich břit-
vy nejsou ze železa, ale z kamene. Ženy nosí někdy zkadeřené 
a rozpuštěné vlasy, jindy svázané nebo spletené v copy“ (cit. dle 
Binková, Polišenský 1989, 431). Strobach dodává, že lidé jsou 
čistotní; každé odpoledne se až tři hodiny koupali a vápnem na-
tírali konečky vlasů, jež pak dočasně zbělaly a zešedly.
V jiné části Mikronésie, na Gilbertových ostrovech (Kiribati) 
a Nauru, prosluli bojovníci zvláštní zbrojí a štíty. Vyráběli si 
helmice z kůže ježíkovité ryby, na těle měli i ochranné oděvy 
„z kokosových vláken a zdobené lidskými vlasy do tvaru dia-
mantu,“ aby je tímto propeletením lépe chránily před zbraně-
mi ze žraločích zubů (Kaeppler 2008, 133 a 22).
Z  mikronéského Ponape pochází příběh velrybáře Jamese  
F. O´Connella, který na ostrově Nettu ztroskotal roku 1826. 
Následně se zde oženil a byl potetován, poté co jeho chlupaté 
tělo nejprve dívky depilovaly. „Nohy, záda, sedací části, všech-
no mi bylo pokresleno. Chloupky mi vyškubaly škeblemi; šlo 
to hbitě, jako když se podškubává husa. Nejednou jsem při 
tom toužil raději umřít, než snášeti tuto zkrášlující, ale pře-
ce jenom velmi bolestnou proceduru,“ píše muž, jehož dosti 
přikrášlené memoáry vyšly v Bostonu roku 1836, pouhý rok 
po trosečnické záchraně (O´Connell 1934, 78). Obyvatelstvo 
Nettu bylo podle O´Connela rozděleno na dvě „rasy“ – svět-
lejší a temnější. Černí Nigurti byli otroky; měli dlouhé a hlad-
ké vlasy. Svobodní Moonjobové a  Jerejohové měli olivovou 
pleť a „černé, dlouhé, splývavé a měkčí vlasy“, píše Ir, dle nějž 
si při pohřbu „truchlící pozůstalí, muži i  ženy, – vyjma ná-
čelníky – ostříhají vlasy“ (O´Connell 1934, 121 a 113). Stále 
je však třeba mít na paměti, že trosečník O´Connell působil 
jako bájivý cirkusák, nikoliv školený etnograf, jichž sice v celé 
Oceánii postupně přibývalo, ale na mnoha místech už zkou-
mali „jen“ ovlivněné kultury.
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Do  téže oblasti, na Ponape, se ve druhé polovině 20. století 
vypravil etnolog a legendární cestovatel Miloslav Stingl, jenž 
mnoha lidem přiblížil svět Oceánie. Na Yapských ostrovech, 
proslavených obřími kamennými penězi (rai) o průměru až 
čtyř metrů, objevil pro Čechy společnost, v jejímž ústředí byl 
– hřeben. Na Gagil-Tomilu se lidé dělili do devíti tříd podle 
celých vesnic. Prvních pět bylo panských, zbývající poddané. 
Ještě pár let před vydáním své popularizační  knihy (1976) 
prý ti „privilegovaní“, třeba ze vsi Gatsapar, nosívali na čele 
zvláštní znamení příslušnosti. Obyčejný hřeben z patnácti či 
dvaceti bambusových třísek.
„Jeden z  Gatsaparských mi předvedl,“ píše Stingl, „jak Ya-
pané své až půl metru dlouhé hřebeny nosili. Většinou si je 
umisťovali na přední stranu hlavy, ne příliš hluboko do vlasů, 
aby označení původu bylo co nejvíce patrné. Myslím, že to 

epilog

Obr. 26.  „Obyvatel z Nouka-Hivy“, rytina É. Lassalleho (asi 1843) podle mal-
by Louise Le Bretona, jenž v  roce 1838 navštívil Markézy spolu s  expedicí 
J. S. C. Dumont d´Urvilleho. Vedle Nukuhivana je trumpeta putoka s vlasy. 
(Kresba: mj. Kjellgren 2005, 63, originál dnes v American Museum of Natural 
History).

byl Charles Dickens, kdo kdysi prohlásil, že se lidstvo dělí jen 
na dva národy – ,na ty, co mají, a na ty, co nemají´. Tedy na ty, 
co smějí, a ty, co nesmějí. Na Yapu mohu národ těch, co mají, 
označit jako ,lid s hřebenem´ a ty druhé, co nemají, nemohou, 
nesmějí, jako ,lid bez hřebenu´“ (Stingl 1976, 289).
Předkládaná studie, jež v českém prostředí vůbec poprvé sou-
hrnně upozornila na specifika polynéského (a mikronéského) 
nakládání s vlasy a vousy, nekončí tímto příběhem náhodou. 
Je dokladem, jak ohromně pestré jsou lidské zvyky a kolika 
rozličných, nečekaných forem mohou ve  společnostech na-
bývat. Komplexně postihnout proměnlivé variety účesů – 
a s tím i souvisejících obyčejů – je zkrátka nemožné, nicméně 
tato práce týkající se Polynésie nastínila hlavní historické ko-
řeny zájmu o jev výsostně lidský, na nějž ovšem antropologie 
či etnologie až na výjimky pozapomněla (Hiltebeitel & Miller 
1998, Synnott 1987, Hallpike 1969, Leach 1958 aj.). Detailnější 
zpracování by si jistě zasloužily historické účesy jednotlivých 
ostrovů (i v postkontaktních obdobích), rituální stříhání vla-
sů či iniciace v Oceánii (Gennep van 1997 aj.), výroba ozdob 
či zbraní zdobených („kouzelnými“) kadeřemi (obr. 26), ale 
i sledování vlivu angloamerické společnosti na nativní kultu-
ry nebo též na jejich revitalizaci prostřednictvím znovuinkor-
porovaných zvyků – včetně tetování a účesů. To vše ale dalece 
překračuje záběr této studie, jež mohla načrtnout jen některá 
– pro následovníky snad přínosná – východiska.
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Jak to tak bývá, právě těch zjevných věcí si vší-
máme nejméně. Bereme je za všední, zřejmé, da-
né, jasné... Třeba takové vlasy a vousy. Od pravě-
kých dob, kdy naši předkové zachytili na soškách 
z  Gourdanu nebo na skalních malbách v  La 
Marche první účesy, jim věnují lidé nebývalou 
péči (ano, v naší společnosti jsou to především dá-
my), ale širší ponětí o pestré vlasové symbolice se 
už pozvolna vytrácí. Na to, jak stěžejní roli hraje 
úprava vlasového porostu ve světových kulturách, 
si vědy o člověku všímají účesů poměrně málo.

„Úprava vlasů a  vousů tvoří snad nejpest-
řejší a  nejzajímavější odstavec národopisu,“ 
napsal r. 1921 v Dějinách kosmetiky Emil Šedi-
vý.1 A dlužno dodat, že kolem tak zajímavé-
ho a obsažného námětu v tichosti procháze-
la nejen česká etnologie, ačkoliv antropolog 
George P. Murdock zařadil péči o vlasy me-
zi 67 kulturních univerzálií čili věcí, jež jsou 
společné všem lidským komunitám v  čase 
a  prostoru. Společný jev, přesto všude roz-
dílný. Svět se kolem vlasů točil, točí a zřejmě 
i  točit bude; a to nejen proto, že jsou účesy 
po prvotním očním kontaktu podle psycho-

logů tím nejdůležitějším vjemem o druhých 
lidech.

Lidstvo ušlo dalekou cestu od dob, kdy si 
předkové na pláních a  posléze i  v  jeskyních 
vyzobávali vši, jako dosud činí kmeny Ama-
zonie. Péče o srst byla jedním z nejranějších 
projevů lidské vzájemnosti; možná i začátkem 
společnosti. Desmond Morris, jenž se prosla-
vil knihou Nahá opice, říkal, že si člověk – ten-
to holý op – pohlavní protiklady kulturou 
zvýznamnil. „Týká se to zejména porostu hla-
vy, který v době dospívání nevykazuje žádné 
biologické rozdíly mezi pohlavími. Kdyby zů-
staly nedotčeny, narostly by mužům i ženám 
mimořádně dlouhé vlasy. Žádná jiná opice tu-
to vlastnost nemá. Tělem jsme se stali nahou 
opicí, ale na vrcholku hlavy jsme byli opicí 
mimořádně dlouhosrstou.“2

Úprava vlasového porostu – od třičtvrtě-
metrových homolí, které u  afrických Mašu-
kulumbů popsal cestovatel Emil Holub, až 
po číra elitních aztéckých válečníků quachi-
ků zobrazená v  mexických kodexech – mě-
la své kulturně dané významy sdílené členy 
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společnosti. Účesy posilují image a sexualitu, 
ve většině společností viditelně odlišují obě 
pohlaví, často ukazují status jedince a  jeho 
zdraví, vzbuzují emoce, jsou omezovány ná-
boženskými či jinými pravidly, váže se k nim 
bezpočet pověr, jejich styl se mnohdy liší od 
etnika k etniku nebo podle sociální či profes-
ní příslušnosti. Někteří antropologové se do-
mnívají, že vlasy skoro nikdy neexistovaly ve 
svém přirozeném stavu, ale byly „produktem 
kultury“. Vědci mluví o „kulturní gramatice“ 
vlasů (Patrick Olivelle) či „sémantickém poli“ 
(Gary L. Ebersole).

Jedenáct názorů, proč lidé ztratili srst

Než nahlédneme do jejich kulturních význa-
mů, sluší se krátce upozornit na jejich fyzio-
logická specifika. Čím jsou vlasy tak zvláštní? 
Sociální antropolog C. R. Hallpike shrnul vý-
jimečné vlastnosti vlasů a chlupů, kvůli nimž 
prý zaujímají důležitou roli nejen v  lidském 
žití, ale i  v  kultuře: „1. podobně jako neh-
ty neustále rostou, 2. je možné je bezbolest-
ně odstřihnout, 3. rostou ve velkém množství, 
4.  jsou patrné na hlavách dětí obou pohlaví 
již při narození, 5. pubické ochlupení se ob-
jevuje v  pubertě u  obou pohlaví, 6. mužům 
některých ras v  dospělosti rostou vousy, 7. 
ochlupení na různých částech těla má jiné 
vlastnosti, 8.  ve stáří vlasy šediví nebo vypa-
dávají, 9. chlupy jsou zvláštním znakem zví-
řat, zvláště opic, lidského protějšku v živočiš-
né říši“.3 A poněvadž je lidské tělo předmětem 
řady (iniciačních) rituálů, právě jedinečné vla-
sy v nich zaujímají výsostné postavení.

Zásadní otázkou, kterou si zoologové, eto-
logové či paleoantropologové kladou, je to, 
proč si právě „nahá opice“ jako jediná z asi 
dvou stovek opích druhů neponechala srst 
a  má jen některá chlupová rezidua – třeba 
na hlavě jako ochranu před sluncem či ne-
časem. Hypotéz k  odchlupení člověka je ví-
cero. Shrnující práci na toto téma poměrně 
nedávno nabídl Markus J. Rantala z univer-
zity v Turku, jenž porovnává jedenáct existu-
jících názorů na ztrátu srsti u rodu Homo. Jde 
o hypotézy ochlazovacího prostředku, lovu, 
dvounohé vzpřímenosti, alometrickou, za-
krývací, oděvní, neotenickou, mrchožrout-
skou, sexuální, akvatickou a protiektoparazi-
tickou. „Nějakou představu o tom, kdy a kde 
začalo velké obnažování, nám poskytly ana-
lýzy DNA. K této problematice byla vznese-
na řada hypotéz, ale žádná z  nich nedošla 
obecného přijetí,“ píše zoolog.4

Obávané vlasy i na speciálních hřbitovech

Ať již to bylo jakkoli, pokrytá místa na těle 
odnepaměti svádí člověka k  jejich upravová-
ní, jež historicky sahá od prostého vytrhávání, 
podvazování, holení, česání (i Indiáni užívali 
hřebínků z paroží, z travin, ale i celých „kartá-
čů“ z kaktusů; Inuité zase z mrožích klů), tva-
rování či zavinování až třeba k epilacím a pří-

českům včetně složitých paruk známých nejen 
ze starého Egypta – zkrátka k úpravám s něja-
kým osobitým významem.

Lidé minulosti obecně považovali vlasy za 
cosi výjimečného. Kouzelného i  okouzlující-
ho. Stačí snad uvést jedinou ukázku z Fraze-
rovy archaické Zlaté ratolesti, kam až dospěla 

1) Šedivý E.: Dějiny kosmetiky. 
Kulturní, medicinsko-historická 
studie, Praha 1921, s. 30–31.

2) Morris D.: Lidský živočich, 
Praha 1997, s. 126.

3) Hallpike C. R.: „Social Hair“, 
Man IX, 257, 1969.

4) Rantala M. J.: „Evolution of 
nakedness in Homo sapiens“, 
Journal of Zoology 273, 1, 2007.

1. Zástupce severoamerických Assiniboinů (vlevo) 
a Indián kmene Janktonajů (yanktonai, Dakotové) od 
malíře Karla Bodmera z poloviny 19. století. © Wiki-
media Commons.

1 1

2. V ulicích moderního 
tokia, zvláště v okolí 
„popkulturní“ čtvrti 
Haradžuku, lze narazit 
na roztodivné účesové 
kreace. Snímek 
© Martin Rychlík.

3. Hřebeny v účesu 
se nosily nejen 
v Polynésii, ale 
i na mikronéských 
ostrovech Ruk (truk, 
dnes Chuuk). Dle 
Goddefroyova žurnálu 
z 19. století. Kresba 
© archiv autora.
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dokonce i v Evropě „víra“ ve vlasy: „Ve vesnici 
Drumconrath v Irsku žily stařeny, které vyro-
zuměly z Písma, že Všemohoucí má vlasy na 
jejich hlavách spočítané, a očekávaly, že je bu-
dou muset v  den posledního soudu vyúčto-
vat. Proto ukládaly všechny vlasy, které jim 
vypadly, do došků své chalupy.“5 Díky Fra-
zerovu zájmu o tabuizované kadeře jsme sice 
získali ohromnou sbírku etnografických kuri-
ozit, nicméně zajímavější hypotézu o smyslu 
vlasů nedodal. Vlasy byly podle něj důležité 
proto, že byly na hlavě, kde sídlí božské síly, 
a proto mají magický náboj; pojí se i k  těm, 
 jimž byly odňaty. Odtud vychází víra v uzmu-
té skalpy, v  četná tabu během stříhání a  ta-
ké v pečlivé ukrývání odstřižených pramenů, 
aby nemohly být sokem zneužity – u Ašantů 
v Ghaně existovaly dokonce vlasové hřbitovy.

Jen pár vědců se snažilo postihnout vý-
znam kadeří v  dějinách lidské společnosti. 
V roce 1886 napsal G. A. Wilken pionýrskou 
studii o  sestřihu při smutečních obřadech 
v Indonésii a daru vlasů jako náhražky obě-
ti, neboť jsou sídlem duše. Ale od roku 1909, 
kdy Arnold van Gennep vydal knihu o pře-

4. Pestrost úprav účesu a vousů na Papui–Nové Guineji 
dokládají i fotografie přírodovědce Milana Jandy, kte-
rý působil v provincii Chimbu. Snímek © Milan Janda.

5. Novozélandský Maor odpovídající popisu Cooko-
va lodního lékaře Williama Monkhouse z roku 1770. 
U Maorů se vlasy česaly v určený šťastný den. Kresba 
© archiv autora.
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chodových ritech, v níž píše, že „mezi odlu-
čovací rituály obvykle patří všechny obřady, 
kde se něco odřezává; zejména první stříhá-
ní vlasů, holení hlavy“, už nikoho nepřekvapí 
vazba úprav vlasů na iniciaci – ať jde o dospí-
vání, svatbu, či úmrtí.6

„Jest ohyzda muži míti dlouhé vlasy“

Pokud jde o  klasické práce, jež se zabývají 
oborem „antropologie vlasů“ – řečeno v nad-
sázce, tak ty jsou nejspíše čtyři. Přemýšlení 
o  vlasech obohatil psychoanalytik Charles 
Berg, jenž ve studii Nevědomý význam vlasů na-
podobil Freudův Totem a tabu, když svou tezi 
rovněž opřel o národopisný materiál. Kladl si 
otázku, co nevědomého stojí za naší snahou 
zušlechťovat vlasy. Jde prý o kontrolu agresi-
vity. Holení a stříhání značí dle Berga symbo-
lickou kastraci, čímž „si vybíjíme agresi proti 
našim vlasům“ – symbolům plodivého libida.7 
Aniž to sami vnímáme, v úpravě vlasů prý ře-
šíme věčné spory instinktivních pudů a naše-
ho superega. Hlava je pak v Bergově pojetí fa-
lem a vlasy prýštícím semenem…

I slavný antropolog Edmund Leach přizná-
vá v  článku Magické vlasy kadeřím sexuální 
významy a  spíše než soukromého smyslu 
si všímá symboliky veřejné a  sdílené – kde 
se berou emoce, jež úpravy vlasů vzbuzují? 
K  obyčejům, jakým je třeba smuteční ostří-
hání vdovy na Trobriandských ostrovech, 
přistupuje jinak než Berg. Pro psychologa 
šlo o  akt sebepoškozující „kastrace“, vybití vzteku. Antropolog ale postup vnímá jako 

veřejné vyjádření vztahu k  zemřelému: „Ri-
tuál oholení vlasů je druhem komunikace. 
Vdova podstupuje sociální smrt, aby po del-
ším odloučení došlo k ukončení svazku s pří-
buznými zesnulého. Vrací se pak do světa ži-
vých, nechá si narůst vlasy a je jí umožněno 
se znovu provdat. Symbolismus je sociální 
a  veřejný, nikoliv individuální či privátní.“8

Co je na Leachově podání zajímavější, je 
formulování obecnější teorie, která vychází 
z předpokladu, že vlasy jsou viditelnou sym-
bolickou náhražkou genitálií ve společnos-
ti zakrývaných. Vlasy se pojí se sexualitou, 
nesou vzkaz. „Překvapivě mnoho etnogra-
fických dokladů splňuje následující vzorec: 
dlouhé vlasy = neomezovaná sexualita; kratší 
kštice či částečně oholená hlava nebo svázané 
kadeře = omezená sexualita; hladce oholená 
hlava = celibát,“ což prý často dokládají mniš-
ské sestřihy.9 Bez hodnoty není ani Leachův 
postřeh o magické podstatě vlasů: jasný pro-
tiklad opečovávaných vlasů, pokud jsou živé 
a  plny pozitivní energie, a  naopak mrtvých 
odstřižků, jež mají většinou ničivou moc 
a  stávají se špínou, pročež i v  indickém kas-
tovním systému jsou holiči těmi „nečistými“.

V Novém zákoně, v kralickém překladu Prv-
ní epištoly sv. Pavla Apoštola ke Korintským 
(11,14–15), stojí: „Zdaliž vás i samo přirození 
neučí, žeť jest ohyzda muži míti dlouhé vla-
sy? Ale ženě míti dlouhé vlasy poctivé jest; 
nebo vlasové k zastírání dáni jsou jí.“10 Tak 
začíná článek Hanba, či pýcha: Sociologie vlasů 
od Anthonyho Synnotta, jenž rozvíjí myšlen-
ky o účesech pod tíží společenských pravidel. 
Sociolog nejprve zmiňuje pojetí C. R. Hall-

5) Frazer J. G.: Zlatá ratolest, 
Praha 1994, s. 212.

6) Gennep van A.: Přechodové 
rituály – systematické studium 
rituálů, Praha 1997, s. 57.

7) Berg Ch.: The Unconscious 
Significance of Hair, London 
1951, s. 90.

8) Leach E. R.: „Magical 
Hair“, The Journal of the Royal 
Anthropological Institute 88, 
152, 1958.

9) Leach E. R.: „Magical 
Hair“, The Journal of the Royal 
Anthropological Institute 88, 
154, 1958.

7. Austrálec z Nového Jižního Walesu na dobové ryti-
ně dle fotografie © archiv autora.

6. Úpravy účesu 
u afrických 
Mašukulumbů 
(bantuští Ilové), jak 
je viděl Emil Holub. 
Archiv.
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pika, autora čtvrtého pozoruhodného textu 
Sociální vlasy, pro nějž znamená krátká kšti-
ce osobu pod dohledem, zatímco dlouhý vlas 
patří k  jedinci nekontrolovanému, někomu 
mimo společnost aneb „stříhání vlasů rovná 
se sociální kontrola“.11 

Synnottovy teze pro moderní (euroameric-
kou) společnost byly následující: 1. opačná 
pohlaví mají opačně upravené vlasy, 2. vlasy 
a tělesné ochlupení jsou opakem, 3. opačné 
ideologie mají opačné vlasy, což dokládá re-
voltou hippies oproti konvencím, dělnických 
skins proti hipíkům a posléze i punkerů proti 
všem. „Přestože ochlupení roste po celém tě-
le, pouze tři zóny mají společenský význam: 
na hlavě, ve tváři a  na intimních místech,“ 
uvádí sociolog, jenž v holení dámských klínů 
viděl vnucený dohled mužů nad sexualitou 
a rovněž i symbolický protiklad vyholených 
Venušiných pahorků ke krátkým mužským 
kšticím.12 

Čtyři společenské funkce vlasů

To možná platilo pro americkou civilizaci 
a  v  onom roce 1987. Ovšem takto podobně 
formulovat univerzálně platné a  transkultur-
ní vzorce úpravy porostu je obtížné, jak uka-
zuje nebývalá šíře etnografického materiálu 
z Polynésie, Melanésie, Asie, Afriky či obou 
Amerik. Po mezikulturní a historické analýze 
vlasů, kterou jsem provedl v monografii Účesy. 
Vlasy, vousy a péče o ně se dá říci, že variabili-
ta úprav je vskutku nezměrná, vypovídá mno-
hé o  jednotlivých společnostech i  osudech 
jednotlivců, ale často také splňuje několik zá-
kladních funkcí.13 Pro názornost jsou zde roz-
děleny do čtyř základních kategorií.

Tou prvou je funkce magicko-náboženská. Je 
doloženo, že v nesčetných společnostech byly 
kadeře vnímány jako kouzelné, sídlila v nich 
energie mana (Maoři, Markézané) nebo vi-
tální síla zvaná u Aztéků tonalli, jak často bý-

valy prostředkem k  čarování (talismany ou-
anga na Haiti), zaříkávání (odstřižek vlasů 
jako „rukojmí“ u Ekojů v Nigérii), týkaly se 
jich zvláštní pravidla a obřady (nutná oběť na 
Fidži, tabuizované hřebeny) a  jak také pře-
cházely do mytologie, folklóru a náboženství 

– nejen v příběhu starozákonní Dalily a Sam-
sona, ale i v případě náboženských systémů: 
třeba v zákazu krácení vlasů u Sikhů.

Druhou kategorií je funkce rituálně-přestup-
ní. Vlasy, vousy a účesy hrají podstatnou ro-
li v  iniciačních rituálech: po narození (mus-
limové), při pojmenovávání (védská Indie) 
v  pubertě, při svatbě (Slované), změně sta-
tusu (odstřižení copánku masajským bojov-
níkům il-muran) či věkových stupňů (první 
menstruace dívek v  Guayaně či na Samo-
ji) i při definitivním obřadu, jímž je pohřeb 
s častým truchlením vdov – například ty či-
pevajské se nesměly rok po úmrtí manže-
la ani česat. Ostříhání porostu (postřižiny) 
bývá totiž výrazem odloučení od dřívějšího 
světa či stupně, přičemž odstřižky mohly být 
i  obětovány. A  dobře odlišitelné druhy úče-
sů výrazně označují příslušníky jiné skupiny, 
klanu, totemu či etnika.

Třetí je funkce sociálně-skupinová, neboť 
účes je veskrze společenskou záležitostí. Růz-
né úpravy patří k  různým statusům (mniš-
ské tonsury, neofyté u čadských Sarů s účesy 
podle stupně zasvěcení), k  pohlaví, k  život-
ním etapám (menstruující ženy v Paňdžábu 
ostentativně zanedbávají péči o  vlasy), so-
ciálním skupinám, subkulturám (skinheads, 
hippies, punkeři), ale i  profesím (svého ča-

10) Podle Bible Svatá. Písmo 
svaté Starého a Nového zákona, 
Česká biblická společnost, Praha 
1994, s. 168.

11) Hallpike C. R.: „Social Hair“, 
Man IX, 261, 1969.

12) Synnott A.: „Shame and 
Glory. A Sociology of Hair“, The 
British Journal of Sociology 38, 
382, 1987/3.

13) Rychlík M.: Účesy. Vlasy, 
vousy a péče o ně, Praha 2013 
(v tisku).

14) Arenberger P. a kol.: Klinická 
trichologie. Nemoci vlasů a nové 
trendy v jejich léčbě, Praha 2002, 
s. 95.

8. Dámy afrických 
Mangbetů si vytvářely 
na hlavě ozdobné 
trychtýře, které si 
musely v případě 
ovdovění poničit, aby 
demonstrovaly svůj 
žal (kolem roku 1920). 
Snímek © archiv 
autora.

9. Extrémní složitosti nabyly historické účesy v do-
bě kolem roku 1780, jak ukazuje náčrt komplikova-
né frizúry Marie Antoinetty. Podle kadeřníka Franze 
Guskeho, Bratislava 1959.
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su japonští zaměstnanci bank měli rozdílné 
sestřihy) či ekonomické síle jedince jakožto 
dokladu luxusu „zahálčivé třídy“, jak by řekl 
Thorstein Veblen.

Finální funkcí, již mají úpravy vlasů a vou-
sů, je ta nejzjevnější: funkce dekorativně-erotic-
ká. Vlasy běžně symbolizují plodnost, zdra-
ví, individualitu i krásu a kulturnost; bývají 
spojovány se sexualitou, která měla být lec-
kde zakrývána (mluví o tom Bible i muslim-
ské zákony). Ve většině kultur se též obě po-
hlaví odlišují různou úpravou vlasů – účesy 
jsou tedy druhotným pohlavním znakem. 

„Pro mnoho lidí jsou vlasy středem pozornos-
ti každodenního rituálu. Úprava vlastních 
vlasů je současně přípravou pro tvorbu vlast-
ního společenského světa. Často užívané vý-
razy ,špatné vlasy‘, ,hrozné vlasy‘, ,hrozná 
hlava‘ jsou psychologickým dokladem důle-
žitosti vlasů,“ uvádí Petr Arenberger, přední 
český tricholog čili vědec zabývající se přímo 
vlasy a jejich četnými nemocemi.14

Mnohé z výše uvedeného v našich životech 
stále ještě zůstává; vlasy ještě nejsou tak úpl-
ně „odkouzleny“. Nejsou jen biologickým fe-
noménem, ale i  věcí sociální, jíž lidé udíle-
jí nekonečné množství významů. Do vlasů 
se promítají různé ideologie, symboly, vlivy 
a módní trendy. Mění se, vlasy přitahují emo-
ce a mají v sobě spoustu jedinečných příbě-
hů; třeba jak lidé vnímají svůj účes, své první 
holení, chvíle intimity při česání nebo trau-
mata, když ztratili vlasy v důsledku nemocí… 
Vlasy nejsou trivialita. I skrze ně žijí lidé své 
životy. Ö
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Dobývání Marsu
Prezentace projektu formou webové mapy je vděčný způsob, jak komunikovat 
s odbornou i širokou veřejností. Příkladem takové jednoduché, ale přesto pou-
tavé mapy je přehled robotických vozítek (roverů) na Marsu, který si můžete 
prohlédnout na adrese storymaps.esri.com/stories/2012/marsrovers. V mapě 
naleznete informace o všech čtyřech roverech NASA, fotografie z jejich misí 
a díky různým mapovým podkladům se seznámíte i s charakterem povrchu, na 
kterém přistály. Místo přistání Curiosity je dokonce nasnímáno tak podrobně, 
že jsou vidět jednotlivé součásti modulu, který vozítko na Mars dopravil.
Zkuste tedy i vy znázornit některé výstupy svých projektů v mapě. V současnosti 
již existují technologie, jako je GIS v cloudu, které umožní publikovat geografic-
ká data například přímo z prostředí MS Excel. Více podrobností naleznete na 
stránce arcgis.com nebo vám na adrese office@arcdata.cz rádi poradíme, jakým 
způsobem svá data nejlépe zpřístupnit veřejnosti. 

ARCDATA PRAHA, s. r. o., je firma plně specializovaná na technologie a  služby v  oblasti geografických 
informačních systémů. Poskytuje kompletní nabídku softwaru a  služeb včetně dat dálkového průzkumu 
Země. Bližší informace: tel.: 224 190 511, e-mail: office@arcdata.cz nebo internet: www.arcdata.cz.
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